
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

     Αριθμ. Φ.350/101/125719/E3 
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Φ.350/97/122008/

E3/5-10-2022 απόφασης της Υπουργού Παιδείας 

και Θρησκευμάτων «Καθορισμός τρόπου διεξα-

γωγής της ψηφοφορίας και επανακαθορισμός 

των ημερομηνιών διεξαγωγής των διάφορων 

σταδίων της εκλογικής διαδικασίας για την ανά-

δειξη αιρετών εκπροσώπων στα Υπηρεσιακά 

Συμβούλια των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας 

και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καθώς και των 

μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) 

και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) έτους 

2022» (Β’ 5181).

  H ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις παρ. 3 και 4 του άρθρου 22 του ν. 4728/2020 

«Επείγουσες ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των κατα-
στροφικών συνεπειών από την πορεία του μεσογειακού 
κυκλώνα ’’Ιανός’’, περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση 
των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κο-
ρωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» 
(Α’ 186).

2. Το άρθρο 21 του ν. 1566/1985 «Δομή και λειτουργία 
της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και 
άλλες διατάξεις» (Α’ 167).

3. Τις παρ. 13 και 16 του άρθρου 2 του ν. 2817/2000 
«Εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανά-
γκες και άλλες διατάξεις» (Α’ 78), όπως συμπληρώθηκε 
με την παρ. 19 του άρθρου 6 του ν. 3027/2002 (Α’ 152).

4. Το άρθρο 207 του ν. 4610/2019 «Συνέργειες Πανε-
πιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαί-
δευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους 
και λοιπές διατάξεις» (Α’ 70).

5. Το άρθρο 37 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: 
οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, 
των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας 
διοίκησης» (Α’ 133).

6. Το άρθρο 58 του ν.  4623/2019 «Ρυθμίσεις του 
Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή δι-
ακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επεί-
γοντα ζητήματα» (Α’ 134).

7. Το άρθρο 288 του ν. 4738/2020 «Ρύθμιση οφειλών, 
παροχή δεύτερης ευκαιρίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 207).

8. Το π.δ. 1/2003 «Σύνθεση, συγκρότηση και λειτουρ-
γία των υπηρεσιακών συμβουλίων πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ειδικής αγωγής, αρ-
μοδιότητες αυτών, όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία 
εκλογής των αιρετών τακτικών και αναπληρωματικών 
μελών των συμβουλίων αυτών» (Α’ 1).

9. Το π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α’ 31). 

10. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

11. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121). 

12. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 2).

13. Την υπό στοιχεία Φ.350/96/119742/E3/30-9-2022 
κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευ-
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μάτων και Επικρατείας «Διαδικασία ηλεκτρονικής ψηφο-
φορίας για την εκλογή αιρετών εκπροσώπων στα Υπη-
ρεσιακά Συμβούλια των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καθώς και των μελών 
Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού 
Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ)» (Β’ 5131).

14. Την υπό στοιχεία Φ.350/97/122008/E3/5-10-2022 
απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων 
«Καθορισμός τρόπου διεξαγωγής της ψηφοφορίας και 
επανακαθορισμός των ημερομηνιών διεξαγωγής των 
διάφορων σταδίων της εκλογικής διαδικασίας για την 
ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων στα Υπηρεσιακά Συμ-
βούλια των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτε-
ροβάθμιας Εκπαίδευσης καθώς και των μελών Ειδικού 
Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητι-
κού Προσωπικού (ΕΒΠ) έτους 2022» (Β’ 5181).

15. Την υπό στοιχεία Φ.1/Γ/556/125629/Β1/13-10-2022 
βεβαίωση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπη-
ρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, 
σύμφωνα με την οποία από την έκδοση της παρούσας 

απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα-
τικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Τροποποιούμε την υπό στοιχεία Φ.350/97/122008/

E3/5-10-2022 (Β’ 5181) απόφαση της Υπουργού Παιδείας 
και Θρησκευμάτων στην περ. Α του άρθρου 2, ως εξής:

«Α. Υποβολή υποψηφιοτήτων έως 17/10/2022».

Άρθρο 2 
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσί-
ευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 13 Οκτωβρίου 2022

Η Υπουργός

ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ   

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
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