
                                                                                                                 

ΘΕΜΑ: «Ανακοίνωση οριστικών πινάκων υποψηφίων για την εκλογή αιρετών εκπροσώπων 
των υπαλλήλων των Περιφερειακών Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης στο Κ.Υ.Σ.ΔΙ.Π του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων».

 Σας κοινοποιούμε τους οριστικούς πίνακες υποψηφίων του μονίμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου αορίστου χρόνου διοικητικού προσωπικού, για την εκλογή αιρετών εκπροσώπων των 
υπαλλήλων των Περιφερειακών Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο 
Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Διοικητικού Προσωπικού (Κ.Υ.Σ.ΔΙ.Π.) του Υπουργείου Παιδείας και 
Θρησκευμάτων. 
Οι υποψήφιοι αιρετοί εκπρόσωποι που περιλαμβάνονται στους ανωτέρω πίνακες ανήκουν σε κατηγορία 
ΠΕ, ΤΕ ή ΔΕ, έχουν τουλάχιστον το βαθμό Γ΄ και υπέβαλαν εμπρόθεσμα υποψηφιότητα είτε ως 
μεμονωμένοι υποψήφιοι είτε κατά συνδυασμούς.
Οι ως άνω πίνακες, σάς αποστέλλονται προκειμένου να γνωστοποιηθούν σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 5 της αριθ. 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 που υπάγεται 
σύμφωνα με τα ανωτέρω στην αρμοδιότητα του Κ.Υ.Σ.ΔΙ.Π. του Υ.ΠΑΙ.Θ.

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 
στις 16-11-2022, στον πίνακα ανακοινώσεων του Υ.ΠΑΙ.Θ. 

Οι Προϊστάμενοι των οργανικών μονάδων των Περιφερειακών Υπηρεσιών  Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με τη λήψη του παρόντος,  παρακαλούνται να γνωστοποιήσουν 
στους διοικητικούς υπαλλήλους (μονίμους και ΙΔΑΧ) που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του 
Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Διοικητικού Προσωπικού (ΚΥΣΔΙΠ) του Υ.ΠΑΙ.Θ., το 
περιεχόμενο του παρόντος καθώς και των συνημμένων σε αυτό οριστικών πινάκων υποψηφίων.
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ:
ΠΔΕ (με την υποχρέωση ενημέρωσης όλων των οικείων υπηρεσιών, των οποίων οι μόνιμοι και με σχέση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπάλληλοι υπάγονται στην αρμοδιότητα του Κ.Υ.Σ.ΔΙ.Π.)  

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΠΡΟΣ  ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1. Σύλλογος Υπαλλήλων Περιφερειακών Υπηρεσιών Υπουργείου Παιδείας sypyyp@gmail.com
2. Ένωση Υπαλλήλων Περιφερειακών Υπηρεσιών Υπουργείου Παιδείας Μακεδονίας – Θράκης  
eypymt@gmail.com
3. Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Υπουργείου Παιδείας posyp@minedu.gov.gr

Εσωτερική διανομή
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