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ΘΕΜΑ: «Ημερομηνία και προϋποθέσεις διεξαγωγής εκλογών για την ανάδειξη των αιρετών 
εκπροσώπων των μονίμων και με σχέση εργασίας Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων στο Κ.Υ.Σ.ΔΙ.Π. του 
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων»

     Σύμφωνα με τις διατάξεις της υπουργικής απόφασης αρ. ΔΙΚΠΡ/Φ80/30/8703/16-09-1988 
(ΦΕΚ. 684/Β/19-09-1988) «Τρόπος, διαδικασία και προϋποθέσεις εκλογής των εκπροσώπων των 
υπαλλήλων στα υπηρεσιακά συμβούλια του προσωπικού των δημοσίων υπηρεσιών και των 
νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου», ως ισχύει,  σας πληροφορούμε τα εξής:

    
 Με την αρ. 188368/Γ2/6-11-2018 (ΑΔΑ: 6ΙΕΝ4653ΠΣ-ΣΜΞ) προκήρυξη του Υπουργού Παιδείας, 

Έρευνας και Θρησκευμάτων, ορίστηκε η ημερομηνία εκλογής για την ανάδειξη των αιρετών 
εκπροσώπων των μονίμων και με σχέση εργασίας Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων, που υπάγονται στην 
αρμοδιότητα του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Διοικητικού Προσωπικού (Κ.Υ.Σ.ΔΙ.Π.) του 
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ήτοι των υπό στοιχείο α έως δ της παρ. 1 του 
άρθρου 47 του Ν. 4569/2018 (ΦΕΚ Α΄179) και ειδικότερα: 

α. των υπαλλήλων των Γενικών Γραμματειών του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων, του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.), των Γενικών Αρχείων του Κράτους 
(Γ.Α.Κ.) που αποτελούν αυτοτελείς δημόσιες υπηρεσίες υπαγόμενες απευθείας στον Υπουργό 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 3 του ν.δ. 4434/1964, Α΄ 
217 και άρθρο 34 του ν. 1946/1991, Α΄91, αντιστοίχως),

β. των διοικητικών υπαλλήλων των ισοτίμων προς τα δημόσια ιδιωτικών σχολείων 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, που συνταξιοδοτούνται από το Δημόσιο (άρθρο 
65 του ν. 1566/1985, Α΄ 167),

γ. των διοικητικών υπαλλήλων των Δημοσίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης 
(Δ.Ι.Ε.Κ.),

δ. των διοικητικών υπαλλήλων φορέων του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 
που από ειδικές διατάξεις υπάγονται στην αρμοδιότητα του Κ.Υ.Σ.ΔΙ.Π. του Υπουργείου Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων.

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α΄ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ΄ 

 

      

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ  ΚΑΙ 

ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

-----

      
         Μαρούσι,  5/12/2018         Μαρούσι, 
          Αρ.Πρωτ. Βαθμός Προτερ. Αρ.Πρωτ.  Βαθμός Προτερ.
                     210219/Γ2 Φ.908/                  / Η

ΠΡΟΣ : Ως Πίνακας Αποδεκτών
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Η ψηφοφορία για όσους ψηφίζουν αυτοπροσώπως, διαρκεί μία ημέρα μόνο, από 
την 8η πρωινή μέχρι και την 5η μεταμεσημβρινή ώρα.

      
Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί την 20η Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Πέμπτη, στην αίθουσα Ζακλιν ντε 

Ρομιγύ , στο ισόγειο του κτηρίου του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, το επί της οδού Α. 
Παπανδρέου 37 στο Μαρούσι, όπου λειτουργεί το Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Διοικητικού 
Προσωπικού (ΚΥΣΔΙΠ).

Η άσκηση του εκλογικού δικαιώματος είναι υποχρεωτική.

Δικαίωμα να ψηφίσουν έχουν μόνο οι μόνιμοι και με σχέση εργασίας Ι.Δ.Α.Χ. υπάλληλοι, που 
υπάγονται στην αρμοδιότητα του Κ.Υ.Σ.ΔΙ.Π., ως ανωτέρω.

Οι υπηρετούντες μόνιμοι και με σχέση εργασίας Ι.Δ.Α.Χ. υπάλληλοι αρμοδιότητας Κ.Υ.Σ.ΔΙ.Π. που 
υπηρετούν σε υπηρεσίες του ΥΠΠΕΘ εντός του Νομού Αττικής θα ψηφίσουν στο κτίριο του 
Υπουργείου  επί της οδού A. Παπανδρέου 37.

Οι υπηρετούντες μόνιμοι και με σχέση εργασίας Ι.Δ.Α.Χ. υπάλληλοι σε υπηρεσίες εκτός του 
Νομού Αττικής θα ψηφίσουν με αλληλογραφία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 της 
αριθμ. ΔΙΚΠΡ/Φ.80/30/8703/16.9.1988 (ΦΕΚ 684/19.9.1988 τ.Β΄) υπουργικής απόφασης. Μπορούν 
όμως να ψηφίσουν αυτοπροσώπως, αν το επιθυμούν, στο ίδιο κτίριο (Α. Παπανδρέου 37).

► Οι συνδυασμοί και οι μεμονωμένες υποψηφιότητες των μονίμων υπαλλήλων για το ΚΥΣΔΙΠ 
είναι:

Α) Υποψήφιοι Μονίμων Υπαλλήλων

i) Συνδυασμός «ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ»
1.Βαγδούτης Κωνσταντίνος
2.Καρκάνη Βασιλική
3.Ρούσσης Δημήτριος
4. Σκοπελίτης Βασίλειος
5.Τριανταφυλλοπούλου Μαρία
6. Φούγιαξή Πηνελόπη

ii) Μεμονωμένοι Υποψήφιοι των μονίμων υπαλλήλων: 
1. Αγγελίνα Ελπινίκη
2. Δασκαλάκης Νικόλαος
3. Καρανάσιος Κυριάκος
4. Λυμπεράκη – Besson Αιμιλία
5. Πανάγου Κωνσταντίνα
6. Σαργιάνος Νικόλαος
7. Χατζηνικολάου Παναγιώτης

B) Υποψήφιοι υπαλλήλων ΙΔΑΧ

i) Συνδυασμός «ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ»
1. Αναστασοπούλου Ελένη
2.Βενεδίκη Μαρία
3. Μπαμπασίκα Ιωάννα
4.Τσιμπούκη Ασημένια
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Δεν υπεβλήθησαν μεμονωμένες υποψηφιότητες υπαλλήλων Ι.Δ.Α.Χ.

►  Αντιπρόσωπος και πληρεξούσιος υποψηφίων:
  
  Κάθε μεμονωμένος υποψήφιος ή συνδυασμός υποψηφίων έχουν δικαίωμα να διορίσουν από 

έναν αντιπρόσωπο με έναν αναπληρωτή του στο κατάστημα ψηφοφορίας. Ο διορισμός γίνεται με 
γραπτή δήλωση του μεμονωμένου υποψηφίου ή του εκπροσώπου του συνδυασμού στον 
αντιπρόσωπο που παραδίδεται στην εφορευτική επιτροπή. Για το διορισμό γίνεται μνεία στο βιβλίο 
των πρακτικών της εκλογής.

   
 Οι αντιπρόσωποι και οι αναπληρωτές των αντιπροσώπων των μεμονωμένων υποψηφίων ή 

συνδυασμών πρέπει να είναι μόνιμοι δημόσιοι υπάλληλοι και να μην αποτελούν μέλη των 
εφορευτικών επιτροπών. 

   Οι υποψήφιοι ή οι αντιπρόσωποί τους ή όταν αυτοί λείπουν, οι αναπληρωτές τους, έχουν το 
δικαίωμα να παρευρίσκονται στην αίθουσα ψηφοφορίας, να διατυπώνουν κάθε παρατήρηση ή 
ένσταση σχετικά με την τάξη της ψηφοφορίας για το συμφέρον των υποψηφίων και να 
παρευρίσκονται στη διαλογή των ψήφων. Η απουσία υποψηφίων και των αντιπροσώπων ή των 
αναπληρωτών τους δεν εμποδίζει τις εκλογικές εργασίες.

 ► Διαδικασία εκλογών:
     
Οι εκλογείς προσέρχονται στο κατάστημα ψηφοφορίας και παρουσιάζονται στην εφορευτική 

επιτροπή, η οποία ελέγχει την ταυτότητά τους και επαληθεύει την εγγραφή τους στον πίνακα 
εκλογέων. Αν δεν έχουν αστυνομική ταυτότητα, προσκομίζουν κάθε άλλο αποδεικτικό της 
ταυτότητας έγγραφο, που έχει εκδοθεί από φορέα του δημοσίου τομέα και φέρει φωτογραφία του 
υπαλλήλου.

    Σε περίπτωση που δεν προσκομίζεται τέτοιο έγγραφο, ο εκλογέας γίνεται δεκτός για την 
άσκηση του εκλογικού του δικαιώματος μόνο εάν είναι γνωστός στα δύο τουλάχιστον μέλη της 
εφορευτικής επιτροπής.

    Η εφορευτική επιτροπή δίνει σε κάθε εκλογέα ένα φάκελο σφραγισμένο με τη σφραγίδα της 
και μονογραφημένο από τον πρόεδρο της, καθώς και ένα ψηφοδέλτιο από κάθε συνδυασμό ή 
μεμονωμένο υποψήφιο. Λευκά ψηφοδέλτια δεν προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία.

    Κάθε εκλογέας, για να είναι έγκυρο το ψηφοδέλτιό του, πρέπει να βάλει στο φάκελο της 
ψηφοφορίας ένα μόνο ψηφοδέλτιο, το ψηφοδέλτιο της προτίμησής του, ενός μεμονωμένου 
υποψήφιου ή ενός συνδυασμού.

    Εάν επιλέξει να ψηφίσει κάποιο συνδυασμό, μπορεί να βάλει μέχρι δύο (2) σταυρούς 
προτίμησης, σε δύο από τους αναγραφόμενους στο ψηφοδέλτιο υποψήφιους της αρεσκείας του.

    Οι σταυροί προτίμησης τίθενται δεξιά ή αριστερά των ονοματεπωνύμων των υποψηφίων του 
συνδυασμού με στυλογράφο χρώματος μπλε ή μαύρου.

   Για τους μεμονωμένους υποψήφιους δεν απαιτείται σταυρός προτίμησης.
   Το ονοματεπώνυμο των εκλογέων που ψηφίζουν και ο αριθμός τους στον πίνακα εκλογέων, 

αναγράφονται κατά τη σειρά προσέλευσής τους, στο πρωτόκολλο ψηφοφορίας, που τηρεί η 
εφορευτική επιτροπή. Όταν τελειώσει η ψηφοφορία, κλείνεται το πρωτόκολλο ψηφοφορίας και 
υπογράφεται από τα μέλη της επιτροπής και τους παρευρισκομένους υποψηφίους ή 
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αντιπροσώπους ή αναπληρωτές τους.
   
Η φροντίδα για την τήρηση της δημόσιας τάξης στον τόπο της ψηφοφορίας και γύρω από αυτόν 

ανήκει στην εφορευτική επιτροπή με επιτηρητή τον πρόεδρό της. Απαγορεύεται σε όλη τη διάρκεια 
της ψηφοφορίας η παραμονή στην αίθουσα ψηφοφορίας άλλου προσώπου εκτός από τα μέλη της 
εφορευτικής επιτροπής και τους υποψηφίους ή τους αντιπροσώπους τους ή τους αναπληρωτές 
τους. 

  
 Όταν περάσει η καθορισμένη ώρα για τη λήξη της ψηφοφορίας, κηρύσσεται η αποπεράτωσή της 

και κλείνονται οι πόρτες του καταστήματος ψηφοφορίας. Πάντως, η εφορευτική επιτροπή δύναται 
να παρατείνει την ψηφοφορία, εφόσον έχουν προσέλθει πριν από τη λήξη της εκλογείς που δεν 
μπόρεσαν να ψηφίσουν. Η ώρα της περάτωσης της ψηφοφορίας, καθώς και ο λόγος της τυχόν 
παράτασής της αναγράφονται στο βιβλίο πρακτικών.

  Η διαλογή των ψηφοδελτίων γίνεται μετά την κήρυξη του τέλους της αυτοπρόσωπης 
ψηφοφορίας και ακολουθεί η ανάδειξη των εκπροσώπων των υπαλλήλων στο υπηρεσιακό 
συμβούλιο και η γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων στη Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης του 
ΥΠΠΕΘ με έγγραφο του  προέδρου της εφορευτικής επιτροπής.

 
► Ενστάσεις κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας:
     
 Κάθε υποψήφιος ή αντιπρόσωπός του ή αναπληρωτής του έχει το δικαίωμα να υποβάλει  στην 

εφορευτική επιτροπή ένσταση για παράβαση διατάξεων της αριθμ. ΔΙΚΠΡ/Φ.80/30/8703/16.9.1988 
(ΦΕΚ 684 τ.Β΄/19.9.1988) Υπουργικής απόφασης, όπως ισχύει,  κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας 
μέσα ή έξω από το εκλογικό κατάστημα. Οι ενστάσεις είναι γραπτές και καταχωρίζονται 
υποχρεωτικά στο βιβλίο των πρακτικών.

     
Για τις ενστάσεις αποφασίζει η εφορευτική επιτροπή αιτιολογημένα είτε αμέσως είτε όταν 

τελειώσει η ψηφοφορία. Οι αποφάσεις της καταχωρίζονται στο βιβλίο πρακτικών. 
    
► Ακυρότητα ψηφοδελτίων:
    
  Λέξεις, υπογραμμίσεις, διαγραφές ή στίγματα ή άλλα σημεία ή σχήματα που σημειώνονται σε 

οποιαδήποτε πλευρά του ψηφοδελτίου, επάγονται ακυρότητα, εφόσον αποτελούν διακριτικά 
γνωρίσματα, που παραβιάζουν το απόρρητο της ψηφοφορίας.

    Επίσης, στίγματα, λέξεις, σημεία ή σχήματα που σημειώνονται στο φάκελο, εφόσον κριθούν 
ως διακριτικά γνωρίσματα, που ολοφάνερα παραβιάζουν το απόρρητο της ψηφοφορίας, επάγονται 
την ακυρότητα του ψηφοδελτίου που είναι μέσα στο φάκελο.

    Το ψηφοδέλτιο συνδυασμού που έχει περισσότερους από δύο σταυρούς ή δεν έχει καθόλου 
σταυρούς είναι άκυρο. 

   Το ψηφοδέλτιο είναι επίσης άκυρο: αν δεν είναι έντυπο έστω και εν μέρει, αν εκτυπώθηκε σε 
χαρτί που διαφέρει ολοφάνερα στο χρώμα από αυτό που χορηγήθηκε από την υπηρεσία, αν βρεθεί 
σε φάκελο που δεν φέρει τη μονογραφή του προέδρου της εφορευτικής επιτροπής, αν βρεθούν στο 
φάκελο περισσότερα από ένα ψηφοδέλτια διαφορετικών συνδυασμών ή μεμονωμένων 
υποψηφίων ή συνδυασμών και μεμονωμένων υποψηφίων, αν βρεθούν στο φάκελο περισσότερα 
από ένα ψηφοδέλτια του ιδίου συνδυασμού που έχουν σταυρούς υπέρ διαφορετικών υποψηφίων. 
Αν όμως έχουν σταυρούς στους ιδίους υποψηφίους, είναι έγκυρα και υπολογίζονται ως μία ψήφος. 
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   Α. Της παρούσης με ευθύνη των Προϊσταμένων κάθε οργανικής μονάδας να 
λάβει γνώσει το μόνιμο και με σχέση εργασίας Ι.Δ.Α.Χ. προσωπικό, που εμπίπτει στις αρμοδιότητες 
του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Διοικητικού Προσωπικού (ΚΥΣΔΙΠ) της Γενικής 
Γραμματείας του ΥΠΠΕΘ.

   Β. Οι Διευθύνσεις και τα Τμήματα 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) του 
ΥΠΠΕΘ, με τη λήψη της παρούσης παρακαλούνται να τη γνωστοποιήσουν στους φορείς εποπτείας 
τους ώστε να ενημερωθούν άμεσα οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι.

Γ.  Ο Προϊστάμενος της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Παιδείας, με τη λήψη της παρούσης, 
παρακαλείται να φροντίσει για την επίδοση της στους διοικητικούς υπαλλήλους που εμπίπτουν 
στην αρμοδιότητα του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Διοικητικού Προσωπικού (ΚΥΣΔΙΠ) του 
ΥΠΠΕΘ  και υπηρετούν στην Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Παιδείας ώστε να ενημερωθούν άμεσα οι 
ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι.

 Δ. Οι λοιπές Υπηρεσίες, στις οποίες αποστέλλεται η παρούσα, και των οποίων το προσωπικό 
εμπίπτει στις αρμοδιότητες του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Διοικητικού Προσωπικού 
(ΚΥΣΔΙΠ) της Γενικής Γραμματείας του ΥΠΠΕΘ, με τη λήψη της, παρακαλούνται να γνωστοποιήσουν 
το περιεχόμενό της στους υπαλλήλους αρμοδιότητάς τους.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
                                                                                        Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ      

                                                                             
                                                                                             ΗΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ

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 Φυσικής Αγωγής, Τμήμα Α΄ Προγραμμάτων, Δράσεων Φυσικής Αγωγής και 
Σχολικών Αθλητικών Εγκαταστάσεων και Γυμναστηρίων (με την υποχρέωση ενημέρωσης των 
φορέων εποπτείας σας  - Γυμναστηρίου «Ο.Ι.  ΦΩΚΙΑΝΟΣ»  και Δημοσίου Προτύπου Παιδικού 
Γυμναστηρίου Καισαριανής - των οποίων οι μόνιμοι και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
αορίστου χρόνου υπάλληλοι υπάγονται στην αρμοδιότητα του Κ.Υ.Σ.ΔΙ.Π.)  
3.Διεύθυνση  Προσωπικού Ανώτατης  Εκπαίδευσης, Τμήμα Γ΄ Διοικητικού και Λοιπού 
Προσωπικού (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 Εποπτείας και Ανθρώπινου Δυναμικού ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ και Αποκεντρωμένων 
Υπηρεσιών, Τμήμα Α΄ Ανθρώπινου Δυναμικού ΝΠΔΔ και Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών (με την 
υποχρέωση ενημέρωσης των  ΓΑΚ της χώρας)
5. Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού Γενικών Γραμματειών του Υπουργείου, Τμήμα Β’ (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. Διεύθυνση Νέας Γενιάς, Τμήμα Β’ Παρακολούθησης Περιφερειακών Δράσεων (με την 
υποχρέωση γνωστοποίησης της παρούσης στους υπαλλήλους αρμοδιότητάς σας που υπάγονται 
στην αρμοδιότητα του Κ.Υ.Σ.ΔΙ.Π.)  
7. Αυτοτελής Διεύθυνση Ιδιωτικής Εκπαίδευσης.
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8. Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Παιδείας (με την υποχρέωση ενημέρωσης των διοικητικών 
υπαλλήλων που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Κ.Υ.Σ.ΔΙ.Π. και υπηρετούν στην Επιτελική Δομή 
ΕΣΠΑ Παιδείας)
9. Γραφείο Υπουργού, Γραφείο Αν. Υπουργού,  Γραφείο Υφυπουργού, Γραφεία Γενικών 
Γραμματέων,  (με την υποχρέωση ενημέρωσης των διοικητικών υπαλλήλων που υπάγονται στην 
αρμοδιότητα του Κ.Υ.Σ.ΔΙ.Π. και υπηρετούν στα γραφεία τους)
10.  Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., (με την υποχρέωση ενημέρωσης των υπαλλήλων αρμοδιότητάς σας και του ΔΟΑΤΑΠ 
Θεσσαλονίκης), Αγ. Κωνσταντίνου  54, Τ.Κ. 104 37 Αθήνα (email:logistirio1@doatap.gr, prosopiko@ 
doatap.gr).
11.Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία, (με την υποχρέωση ενημέρωσης των υπαλλήλων αρμοδιότητάς σας)
Κοκκώνη 18, Τ.Κ. 154 52 Π. Ψυχικό (email:info@arsakeio.gr).
12. ΙΚΥ (με την υποχρέωση ενημέρωσης των υπαλλήλων αρμοδιότητάς σας), 
Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41, T.K. 14234, Ν. Ιωνία (email: dioikisi@iky.gr)
13. ΔΙΕΚ: 
Αλεξανδρούπολης: grammateia@iek-alexandr.evr.sch.gr 
Κομοτηνής: grammateia@iek-komot.rod.sch.gr 
Αιγάλεω: grammateia@iek-aigal.att.sch.gr 
Πειραιά: grammateia@1iek-peiraia.att.sch.gr 
Λήμνου: grammateia@iek-limnou.les.sch.gr
Σάμου: grammateia@iek-samou.sam.sch.gr
Αιγίου: grammateia@iek-aigiou.ach.sch.gr 
Πάτρας: grammateia@1iek-patras.ach.sch.gr 
Γρεβενών:  grammateia@iek-greven.gre.sch.gr 
Κοζάνης: grammateia@iek-kozan.koz.sch.gr 
Πτολεμαΐδας: grammateia@iek-ptolem.koz.sch.gr 
Άρτας: grammateia@iek-artas.art.sch.gr
Ηγουμενίτσας: grammateia@iek-igoum.thesp.sch.gr
Ιωαννίνων: g1iekioa@sch.gr, grammateia@1iek-ioann.ioa.sch.gr 
Βόλου: grammateia@1iek-volou.mag.sch.gr 
Καρδίτσας: grammateia@iek-kardits.kar.sch.gr 
1ο ΔΙΕΚ Λάρισας: grammateia@1iek-laris.lar.sch.gr 
2ο ΔΙΕΚ Λάρισας: grammateia@2iek-laris.lar.sch.gr 
Κέρκυρας: grammateia@iek-kerkyr.ker.sch.gr 
Κεφαλονιάς: grammateia@iek-kefall.kef.sch.gr 
Βέροιας: grammateia@iek-veroias.ima.sch.gr
Γιαννιτσών:  grammateia@iek-giann.pel.sch.gr 
Έδεσσας: grammateia@iek-edess.pel.sch.gr
Επανομής: grammateia@iek-epanom.thess.sch.gr 
Ευόσμου: giekevos@sch.gr 
Θέρμης: grammateia@iek-therm.thess.sch.gr
Θεσσαλονίκης: iekthess.dimokritos@gmail.com 
Κατερίνης: grammateia@iek-kater.pie.sch.gr 
Κιλκίς: grammateia@iek-kilkis.kil.sch.gr
Πυλαίας – Χορτιάτη:  iekpylaias@sch.gr 
Σερρών: grammateia@iek-serron.ser.sch.gr
Τριανδρίας: grammateia@iek-triandr.thess.sch.gr 
Χαλκιδικής: grammateia@iek-chalk.chal.sch.gr 
Άργους: grammateia@iek-argol.arg.sch.gr 
Σπάρτης: grammateia@iek-spart.lak.sch.gr 
Λαμίας: grammateia@iek-lamias.fth.sch.gr 
Χαλκίδας: grammateia@iek-chalk.eyv.sch.gr 

Β. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ  ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
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1. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ (ΣΥΚΥΠ)
   ( email: syllogos@minedu.gov.gr)
2. ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ (ΟΣΕΚΔΥΠ)
    ( email: omospondia@minedu.gov.gr)  
3. ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΓΕΤ, Μεσογείων 18, Τ.Κ. 11527, Αμπελόκηποι, Τ.Κ. 11527
    ( email: syllogos@gsrt.gr)
4. ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΕΩΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – Πλ. Κάνιγγος
     (email: sougkakisA@ggb.gr)

Γ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:           
1. Γραφείο Υπουργού
2. Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού
3. Γραφείο Υφυπουργού
4. Γραφεία Γενικών Γραμματέων
5. Γενικής Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού
6. Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού Γενικών Γραμματειών του Υπουργείου, Τμήματα Α΄και Β΄ 
7.  Δ/νση Διοικητικής Υποστήριξης, Τμήμα Α΄ 
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