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ΠΡΟΣ : Ως Πίνακας Αποδεκτών

Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37
Τ.Κ. – Πόλη: 151 80 Μαρούσι
Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr
E-mail:mgeorgousi@minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Μ.Γεωργούση
Τηλέφωνο: 210 344 3591
FAX: 210 344 2365

ΘΕΜΑ:« Αποστολή αλφαβητικών πινάκων υποψηφίων μονίμων και με σχέση εργασίας Ι.Δ.Α.Χ.
υπαλλήλων για την εκλογή αιρετών εκπροσώπων στο ΚΥΣΔΙΠ της Γενικής Γραμματείας
του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων»

Σας στέλνουμε αλφαβητικούς πίνακες υποψηφίων για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων του
μονίμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου διοικητικού προσωπικού
που υπάγεται στην αρμοδιότητα του Κ.Υ.Σ.ΔΙ.Π. της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων, προκειμένου να γνωστοποιηθούν σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 5 της αριθμ. ΔΙΚΠΡ/Φ.80/30/8703/16.9.1988 Υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 684
τ.Β΄/19.9.1988) σε όλο το μόνιμο και με σχέση εργασίας Ι.Δ.Α.Χ. διοικητικό προσωπικό της
αρμοδιότητάς σας ώστε να υποβληθούν τυχόν ενστάσεις κατά των πινάκων αυτών.
► Ειδικότερα, οι πίνακες υποψηφίων τους οποίους σας αποστέλλουμε περιλαμβάνουν τους
μόνιμους και με σχέση εργασίας Ι.Δ.Α.Χ. διοικητικούς υπαλλήλους, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι
στους πίνακες εκλογέων, ανήκουν σε κατηγορία ΠΕ, ΤΕ ή ΔΕ, έχουν τουλάχιστον το βαθμό Γ΄ και
υπέβαλαν εμπρόθεσμα υποψηφιότητα είτε ως μεμονωμένοι είτε κατά συνδυασμούς.
Σύμφωνα με τις προαναφερθείσες διατάξεις σε συνδυασμό και με την αρ. 127931/Γ1/02-08-2016
(ΑΔΑ: 7ΧΣ84653ΠΣ-ΚΔΣ) απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, περί
παράτασης προθεσμιών των διαδικασιών διεξαγωγής των εκλογών για την ανάδειξη αιρετών
εκπροσώπων στο Κ.Υ.Σ.ΔΙ.Π., οι πίνακες υποψηφίων
Κλάδωντοιχοκολλούνται μέχρι 22-09-2016 με τη
φροντίδα της Διεύθυνσης Ανθρωπίνου Δυναμικού Τομέων Παιδείας και Θρησκευμάτων στην έδρα
της υπηρεσίας. Αντίγραφο των πινάκων αποστέλλεται
αυθημερόν
από τον προϊστάμενο της
4. Δ/νση Ιδιωτικής
Εκπ/σης
αρμόδιας υπηρεσίας σε όλες τις υπηρεσιακές μονάδες όπου υπηρετούν υπάλληλοι που έχουν
συμπεριληφθεί στον πίνακα εκλογέων. Οι προϊστάμενοι
των υπηρεσιακών
αυτών μονάδων
5. Δ/νση Βιβλιοθηκών
και
Γενικών Αρχείων
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τοιχοκολλούν τους πίνακες υποψηφίων στο
κατάστημα της υπηρεσίας τους, αμέσως μόλις
τους παραλάβουν.
Μέσα σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) ημερών από την τοιχοκόλληση των πινάκων
υποψηφίων καθένας που είναι γραμμένος στον πίνακα εκλογέων μπορεί να υποβάλλει στη
Διεύθυνση Ανθρωπίνου Δυναμικού Τομέων Παιδείας και Θρησκευμάτων ένσταση για διαγραφή
κάποιου από τον πίνακα υποψηφίων, εφόσον υπόκειται σε στέρηση του δικαιώματος του
εκλέγεσθαι, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 2 της αριθμ. ΔΙΚΠΡ/Φ.80/30/8703/16.9.1988 (ΦΕΚ
684 τ.Β΄/19.9.1988) Υπουργικής απόφασης (θέση υποψηφίου σε κατάσταση αυτοδίκαιης αργίας). Η
ένσταση παραδίδεται ή αποστέλλεται τηλεγραφικά.
Η εξέταση των ενστάσεων γίνεται από την εφορευτική επιτροπή μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες
ημέρες από τότε που τις παρέλαβε. Ενστάσεις που δεν θα έχουν περιέλθει στην εφορευτική
επιτροπή το αργότερο μέχρι 10-10-2016 δεν εξετάζονται.
Ο οριστικός πίνακας των υποψηφίων καταρτίζεται από τη Διεύθυνση Ανθρωπίνου Δυναμικού
Τομέων Παιδείας και Θρησκευμάτων, εφόσον δεν υποβληθούν ενστάσεις ή από την εφορευτική
επιτροπή μετά την εξέταση των ενστάσεων μέχρι 13-10-2016.
Αν για οποιοδήποτε λόγο λυθεί η υπαλληλική σχέση υποψηφίου συνδυασμού, επιτρέπεται η
αντικατάστασή του μέχρι την οριστικοποίηση του πίνακα υποψηφίων με δήλωση του εκπροσώπου
του συνδυασμού.
Οι τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την
τοιχοκόλληση των πινάκων υποψηφίων και παραδίδονται ή αποστέλλονται τηλεγραφικά απευθείας
στο Τμήμα Α΄ της Διεύθυνσης Ανθρωπίνου Δυναμικού Τομέων Παιδείας και Θρησκευμάτων
του Υπουργείου στο ΦΑΞ (210 3442365) - υπόψη Μαρίας Γεωργούση - Γραφείο 2036.
► Κατόπιν τούτου:
Α. Οι Προϊστάμενοι των οργανικών μονάδων της Γενικής Γραμματείας του ΥΠΠΕΘ με τη λήψη
του παρόντος παρακαλούνται να γνωστοποιήσουν στους διοικητικούς υπαλλήλους (μονίμους και
ΙΔΑΧ) της Γενικής Γραμματείας του ΥΠΠΕΘ που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του Κεντρικού
Υπηρεσιακού Συμβουλίου Διοικητικού Προσωπικού (ΚΥΣΔΙΠ) της Γενικής Γραμματείας του ΥΠΠΕΘ,
και υπηρετούν σε μονάδες στις οποίες προΐστανται, το περιεχόμενο του παρόντος καθώς και των
συνημμένων σ΄ αυτό πινάκων υποψηφίων.
Β. Οι Διευθύνσεις και τα Τμήματα της Γενικής Γραμματείας του ΥΠΠΕΘ που εποπτεύουν φορείς
και των οποίων το μόνιμο και με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικό
εμπίπτει στις αρμοδιότητες του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Διοικητικού Προσωπικού
(ΚΥΣΔΙΠ) της Γενικής Γραμματείας του ΥΠΠΕΘ, με τη λήψη του παρόντος παρακαλούνται να
γνωστοποιήσουν το περιεχόμενο του παρόντος καθώς και των συνημμένων σ΄ αυτό πινάκων
υποψηφίων στις Υπηρεσίες που εποπτεύουν και να αποστείλουν στη Διεύθυνση Ανθρώπινου
Δυναμικού Τομέων Παιδείας και Θρησκευμάτων, βεβαίωση για την εμπρόθεσμη τοιχοκόλληση των
πινάκων στις Υπηρεσίες που εποπτεύουν, καθώς και για την εμπρόθεσμη ανακοίνωση τους στους
ενδιαφερόμενους.
Γ. Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού Τομέων Έρευνας και Τεχνολογίας,
Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς, με τη λήψη του παρόντος, παρακαλείται να φροντίσει για την
επίδοση του καθώς και των συνημμένων σ΄ αυτό πινάκων υποψηφίων στους υπαλλήλους που
εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Διοικητικού Προσωπικού
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(ΚΥΣΔΙΠ) της Γενικής Γραμματείας του ΥΠΠΕΘ,
και υπηρετούν σε οργανικές μονάδες των
Γενικών Γραμματειών αρμοδιότητάς του ώστε να ενημερωθούν άμεσα οι ενδιαφερόμενοι
υπάλληλοι.
Δ. Ο Προϊστάμενος της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Παιδείας, με τη λήψη του παρόντος, παρακαλείται
να γνωστοποιήσει το περιεχόμενο του παρόντος καθώς και των συνημμένων σ΄ αυτό πινάκων
υποψηφίων στους διοικητικούς υπαλλήλους που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Κεντρικού
Υπηρεσιακού Συμβουλίου Διοικητικού Προσωπικού (ΚΥΣΔΙΠ) της Γενικής Γραμματείας του ΥΠΠΕΘ,
και υπηρετούν στην Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Παιδείας.
Ε. Οι λοιπές Υπηρεσίες, στις οποίες αποστέλλεται το παρόν, και των οποίων το προσωπικό εμπίπτει
στις αρμοδιότητες του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Διοικητικού Προσωπικού (ΚΥΣΔΙΠ) της
Γενικής Γραμματείας του ΥΠΠΕΘ, με τη λήψη του, παρακαλούνται να γνωστοποιήσουν το
περιεχόμενό του καθώς και των συνημμένων σ΄ αυτό πινάκων υποψηφίων στους υπαλλήλους
αρμοδιότητάς τους και να αποστείλουν στη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού Τομέων Παιδείας
και Θρησκευμάτων, βεβαίωση για την εμπρόθεσμη τοιχοκόλληση των πινάκων στις Υπηρεσίες τους
και για την εμπρόθεσμη ανακοίνωση τους στους ενδιαφερόμενους.
► Τέλος σας πληροφορούμε ότι οι αλφαβητικοί πίνακες υποψηφίων για την ανάδειξη αιρετών
εκπροσώπων των μονίμων και με σχέση εργασίας Ι.Δ.Α.Χ. διοικητικών υπαλλήλων στο Κ.Υ.Σ.ΔΙ.Π.,
έχουν τοιχοκολληθεί την 19-09-2016 στον πίνακα ανακοινώσεων της Γενικής Γραμματείας του
ΥΠΠΕΘ.
Επειδή, μέχρι την 13η Οκτωβρίου 2016 καταρτίζονται οι οριστικοί πίνακες υποψηφίων,
παρακαλούμε για την άμεση ανταπόκρισή σας.
Συν/να: 1. Πίνακας υποψηφίων μονίμων υπαλλήλων
2. Πίνακας υποψηφίων υπαλλήλων με σχέση ΙΔΑΧ
Η ΑΝΑΠΛ. ΠΡ/ΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΙΩΑΝΝΑ ΧΡΗΣΤΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ:
Α. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ:
1. Γενικές Διευθύνσεις, Διευθύνσεις και Τμήματα, Αυτοτελείς Διευθύνσεις και Αυτοτελή Τμήματα
της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (με την
υποχρέωση ενημέρωσης των υπαλλήλων αρμοδιότητάς τους)
2. Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης - Τμήμα Β΄ Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού
Βοηθητικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης
(με την υποχρέωση ενημέρωσης των φορέων εποπτείας σας, των οποίων οι μόνιμοι και με σχέση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπάλληλοι υπάγονται στην αρμοδιότητα του
Κ.Υ.Σ.ΔΙ.Π.)
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3. Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής - Τμήμα Β΄
Σχολικών Γυμναστηρίων και Αθλητικών
Εγκαταστάσεων (με την υποχρέωση ενημέρωσης των φορέων εποπτείας σας, των οποίων οι
μόνιμοι και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπάλληλοι υπάγονται στην
αρμοδιότητα του Κ.Υ.Σ.ΔΙ.Π.)
4. Διεύθυνση Προσωπικού Ανώτατης Εκπαίδευσης (με την υποχρέωση ενημέρωσης των φορέων
εποπτείας σας, των οποίων οι μόνιμοι και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου
υπάλληλοι υπάγονται στην αρμοδιότητα του Κ.Υ.Σ.ΔΙ.Π.)
5. Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού Τομέων Παιδείας και Θρησκευμάτων
Τμήμα Β΄ Ανθρώπινου Δυναμικού Περιφερειακών Υπηρεσιών (με την υποχρέωση ενημέρωσης
των φορέων εποπτείας σας, των οποίων οι μόνιμοι και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
αορίστου χρόνου υπάλληλοι υπάγονται στην αρμοδιότητα του Κ.Υ.Σ.ΔΙ.Π.)
6. Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού Τομέων Παιδείας και Θρησκευμάτων
Τμήμα Γ΄ Ανθρώπινου Δυναμικού Βιβλιοθηκών, ΓΑΚ και Εποπτευόμενων Φορέων (με την
υποχρέωση ενημέρωσης των φορέων εποπτείας σας, των οποίων οι μόνιμοι και με σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπάλληλοι υπάγονται στην αρμοδιότητα του Κ.Υ.Σ.ΔΙ.Π.)
7. Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού Τομέων Έρευνας και Τεχνολογίας, Δια Βίου Μάθησης και
Νέας Γενιάς (με την υποχρέωση γνωστοποίησης του παρόντος στους υπαλλήλους που υπάγονται
στην αρμοδιότητα του Κ.Υ.Σ.ΔΙ.Π. και υπηρετούν σε οργανικές μονάδες των Γενικών Γραμματειών
αρμοδιότητάς σας)
8. Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Παιδείας (με την υποχρέωση γνωστοποίησης του παρόντος στους
υπαλλήλους που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Κ.Υ.Σ.ΔΙ.Π. και υπηρετούν στην Επιτελική Δομή
ΕΣΠΑ Παιδείας)
9.Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (με την υποχρέωση τοιχοκόλλησης των πινάκων υποψηφίων και ενημέρωσης των
υπαλλήλων αρμοδιότητάς σας)
Αγ. Κωνσταντίνου 54- Τ.Κ. 104 37 Αθήνα
10. Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία (με την υποχρέωση τοιχοκόλλησης των πινάκων υποψηφίων
ενημέρωσης των υπαλλήλων αρμοδιότητάς σας)
Κοκκώνη 18 – Τ.Κ. 154 52 Π. Ψυχικό
11. Γραφείο Υπουργού, Γραφείο Αν. Υπουργού κ. Α. Αναγνωστοπούλου, Γραφείο Υφυπουργού κ.
Θ. Πελεγρίνη, Γραφείο Γενικού Γραμματέα του ΥΠΠΕΘ, Γραφείο Γενικού Γραμματέα
Θρησκευμάτων, Γραφείο Γενικού Γραμματέα Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς, (με την
υποχρέωση ενημέρωσης των διοικητικών υπαλλήλων που υπάγονται στην αρμοδιότητα του
Κ.Υ.Σ.ΔΙ.Π. και υπηρετούν στα Γραφεία σας)
Β. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1.ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΥΠΠΕΘ
2. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ (ΠΟΣΥΠ)

Γ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
1. Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού Τομέων Παιδείας και Θρησκευμάτων
2. Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού Τομέων Παιδείας και Θρησκευμάτων
Τμήμα Α΄

