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Πληροφορίες: Μ.Γεωργούση
Τηλέφωνο: 210 344 3591
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ΘΕΜΑ:« Αποστολή οριστικών 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 αποστέλλουμε οριστικούς 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.

   ► 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 οριστικών 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 
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(ΚΥΣΔΙΠ) της Γενικής Γραμματείας του ΥΠΠΕΘ, με τη λήψη του παρόντος παρακαλούνται να 
γνωστοποιήσουν το περιεχόμενο του παρόντος καθώς και των συνημμένων σ΄ αυτό οριστικών 
πινάκων υποψηφίων στις Υπηρεσίες που εποπτεύουν και να αποστείλουν στη Διεύθυνση 
Ανθρώπινου Δυναμικού Τομέων Παιδείας και Θρησκευμάτων, βεβαίωση για την τοιχοκόλληση των 
πινάκων στις Υπηρεσίες που εποπτεύουν, καθώς και για την 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 οριστικών πινάκων υποψηφίων στους 
υπαλλήλους που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Διοικητικού 
Προσωπικού (ΚΥΣΔΙΠ) της Γενικής Γραμματείας του ΥΠΠΕΘ,  και υπηρετούν σε οργανικές μονάδες 
των Γενικών Γραμματειών αρμοδιότητάς του ώστε να ενημερωθούν 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 οριστικών 
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 οριστικών πινάκων υποψηφίων στους 
υπαλλήλους αρμοδιότητάς τους και να αποστείλουν στη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού 
Τομέων Παιδείας και Θρησκευμάτων, βεβαίωση για την τοιχοκόλληση των πινάκων στις Υπηρεσίες 
τους, καθώς και για την  ανακοίνωση τους στους ενδιαφερόμενους.

       Οι βεβαιώσεις των υπηρεσιών για την τοιχοκόλληση των πινάκων, καθώς και για την 
ανακοίνωσή τους στους ενδιαφερόμενους παρακαλούμε να αποσταλούν  στο  ΦΑΞ (210 
3442365) - υπόψη Μαρίας Γεωργούση -  Γραφείο 2036 ή στο email:mgeorgousi@minedu.gov.gr

► Τέλος σας πληροφορούμε ότι οι οριστικοί 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 13-10-2016 στον πίνακα ανακοινώσεων της Γενικής Γραμματείας του 
ΥΠΠΕΘ. 
   
    
Συν/να:  1. Οριστικός Πίνακας υποψηφίων μονίμων υπαλλήλων
                2. Οριστικός Πίνακας υποψηφίων υπαλλήλων με σχέση ΙΔΑΧ 

                                                                                            Η ΑΝΑΠΛ. ΠΡ/ΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

                                                                                                     ΙΩΑΝΝΑ ΧΡΗΣΤΟΥ
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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.)  
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 οριστικών πινάκων υποψηφίων και 
ενημέρωσης των υπαλλήλων αρμοδιότητάς σας)
    Αγ. Κωνσταντίνου  54- Τ.Κ. 104 37    Αθήνα
10. Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία (με την υποχρέωση τοιχοκόλλησης των οριστικών πινάκων 
υποψηφίων και 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:           
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1.  Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού Τομέων Παιδείας και Θρησκευμάτων  
2.  Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού Τομέων Παιδείας και Θρησκευμάτων  
    Τμήμα Α΄       
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