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ΘΕΜΑ: «Yποβολή υποψηφιοτήτων για την εκλογή αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων των 
Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης και των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Διοικητικού Προσωπικού 
(Κ.Υ.Σ.ΔΙ.Π.) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων».

Ενόψει της έναρξης της προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων για την εκλογή αιρετών 
εκπροσώπων των υπαλλήλων των Περιφερειακών Υπηρεσιών Εκπαίδευσης στο ΚΥΣΔΙΠ, θέτουμε 
υπόψη σας τα εξής:
    ► Oι υπάλληλοι, που τελούν σε διαθεσιμότητα ή αργία, δεν έχουν το δικαίωμα του εκλέγεσθαι, 
δεδομένου ότι κατά το χρονικό διάστημα που τελούν σε κατάσταση διαθεσιμότητας ή αργίας, 
απέχουν  από την εκτέλεση οποιωνδήποτε καθηκόντων τους, κύριων και παρεπόμενων, η δε 
εκτέλεση των καθηκόντων των αιρετών μελών υπηρεσιακών συμβουλίων αποτελεί εκπλήρωση 
υπηρεσιακού καθήκοντος. 
   ► Δικαίωμα να εκλέγονται έχουν οι μόνιμοι υπάλληλοι και οι υπάλληλοι με σχέση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ), τόσο αυτοί που υπηρετούν όσο και  οι αποσπασμένοι σε 
άλλες υπηρεσίες,  των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ ή ΔΕ με βαθμό τουλάχιστον Γ΄, που είναι εγγεγραμμένοι 
στους πίνακες εκλογέων.  
   ► Κάθε εκλογέας έχει δικαίωμα να συμμετέχει ως υποψήφιος στις εκλογές είτε ως μεμονωμένος 
είτε κατά συνδυασμούς υποψηφίων. Συνδυασμός θεωρείται  η κοινή συμμετοχή στις εκλογές 
τεσσάρων τουλάχιστον υποψηφίων στο ίδιο ψηφοδέλτιο.   
    ► Η υποψηφιότητα των μεμονωμένων υποψηφίων υποβάλλεται εγγράφως από τον 
ενδιαφερόμενο με αίτησή του. Στην αίτηση, θα αναγράφεται το όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, η 
υπαλληλική ιδιότητα και η ακριβής ταχυδρομική διεύθυνση του υποψηφίου.
    ► Στην περίπτωση των συνδυασμών, αυτός καταρτίζεται με κοινή γραπτή δήλωση των 
υποψηφίων που τον απαρτίζουν και η οποία θα περιλαμβάνει α) την ονομασία του συνδυασμού, β) 
το ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, υπαλληλική ιδιότητα και ταχυδρομική διεύθυνση των υποψηφίων 
κατ’ αλφαβητική σειρά, γ) το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου που ορίζεται ως εκπρόσωπος του 
συνδυασμού. Η ιδιότητα του εκπροσώπου αποδεικνύεται από κοινή ή μεμονωμένη δήλωση των 
υποψηφίων του συνδυασμού.
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    ► Η αίτηση υποψηφιότητας μεμονωμένου υποψηφίου και η δήλωση για την κατάρτιση 
συνδυασμού υποψηφίων με την προσαρτώμενη δήλωση ως προς τον εκπρόσωπο του συνδυασμού, 
κατατίθεται στο Αυτοτελές Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού Περιφερειακών Διευθύνσεων 
Εκπαίδευσης και Διευθύνσεων Εκπαίδευσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (σε 
αποκλειστική προθεσμία) από 18 Οκτωβρίου 2022 έως 28 Οκτωβρίου 2022. Λόγω αργίας, Σ/Κ, 
μπορούν να κατατεθούν ως τη Δευτέρα 31 Οκτωβρίου 2022.
    ► Δηλώσεις εκπρόθεσμες καθώς και δηλώσεις που περιλαμβάνουν λιγότερους από 4 
υποψηφίους δεν γίνονται δεκτές.
    ► Συμμετοχή υποψηφίων σε περισσότερους του ενός συνδυασμούς δεν είναι δυνατή.

  Κατόπιν τούτου, οι δεκατρείς (13) Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης, με τη λήψη του παρόντος παρακαλούνται να γνωστοποιήσουν το παρόν στους 
διοικητικούς υπαλλήλους (μονίμους και ΙΔΑΧ) που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του Κεντρικού 
Υπηρεσιακού Συμβουλίου Διοικητικού Προσωπικού (ΚΥΣΔΙΠ) του ΥΠAIΘ,  και υπηρετούν σε οικείες 
υπηρεσίες και φορείς εποπτείας τους, ώστε να υπάρχει δυνατότητα εμπρόθεσμης αποστολής 
αιτήσεων υποψηφίων. 

                                                                                              Η ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
                                                                                           ΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

                                                                                              ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΣΕΜΙΡΑΜΙΣ
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Α. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ:
Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (με την υποχρέωση 
ενημέρωσης των υπαλλήλων αρμοδιότητάς τους):

1. ΠΔΕ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης  pdeamthr@sch.gr
2. ΠΔΕ Αττικής mail@attik.pde.sch.gr
3. ΠΔΕ Δυτικής Ελλάδας. pdede@sch.gr
4. ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας mail@dmaked.pde.sch.gr
5. ΠΔΕ Ηπείρου mail@ipeir.pde.sch.gr
6. ΠΔΕ Θεσσαλίας mail@thess.pde.sch.gr
7. ΠΔΕ Ιονίων Νήσων mail@ionion.pde.sch.gr
8. ΠΔΕ Κεντρικής Μακεδονίας kmakedpde@sch.gr
9. ΠΔΕ Κρήτης mail@kritis.pde.sch.gr
10. ΠΔΕ Ν.Β. Αιγαίου mail@vaigaiou.pde.sch.gr
11. ΠΔΕ Ν.Ν. Αιγαίου mail@naigaiou.pde.sch.gr
12. ΠΔΕ Πελοποννήσου mail@pdepelop.gr
13. ΠΔΕ Στερεάς Ελλάδος mail@stellad.pde.sch.gr

Β. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1. Σύλλογος Υπαλλήλων Περιφερειακών Υπηρεσιών Υπουργείου Παιδείας sypyyp@gmail.com
2. ΕΝΩΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΑΙΘ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ eypymt@gmail.com
3. Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Υπουργείου Παιδείας  posyp@minedu.gov.gr

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΑΠΥΡΟΣ)
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