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ΘΕΜΑ: «Παράταση προθεσμιών για την εκλογή αιρετών εκπροσώπων στο Κεντρικό Υπηρεσιακό 
Συμβούλιο Διοικητικού Προσωπικού (Κ.Υ.Σ.ΔΙ.Π.) του Υπουργείου Παιδείας  και Θρησκευμάτων». 

 

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Tις διατάξεις:  
α. του άρ. 47 «Αρμοδιότητες και λειτουργία του Κ.Υ.Σ.ΔΙ.Π.» του ν. 4569/2018 (Α’ 179) «Ι) Κεντρικά 
Αποθετήρια Τίτλων,  ΙΙ ) Προσαρμογή  της  Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ)  
2016/22589 και άλλες διατάξεις και ΙΙΙ) Λοιπές διατάξεις», 
β. της  παρ. 3 του άρ. 30 του ν. 4369/2016 (Α’33) «Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης, 
βαθμολογική διάρθρωση θέσεων, συστήματα αξιολόγησης, προαγωγών  και επιλογής προϊσταμένων  
(διαφάνεια – αξιοκρατία και αποτελεσματικότητα της Δημόσιας Διοίκησης) και άλλες διατάξεις», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, 
γ. των άρ. 159-162 του ν. 3528/2007 (Α’26) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών 
Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΝΠΙΔ», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, 
δ. της παρ. 2 του αρ. 17 του ν. 3328/2005 (Α’80) «Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων 
Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης και άλλες διατάξεις», 
ε. του άρ. 6 του ν.2839/2000 (Α’196) «Ρυθμίσεις θεμάτων του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης 
και Αποκέντρωσης και άλλες διατάξεις», ως ισχύει, 
στ. της παρ.  3 του άρ. 75 του ν. 4589/2019 (Α’13) «Συνέργειες Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 
Αθηνών, Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με τα Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας και Στερεάς 
Ελλάδας, Παλλημνιακό Ταμείο και άλλες διατάξεις», 
ζ. του άρ. 40 του ν. 1884/1990 (ΦΕΚ 81 Α΄) σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ.  3 του άρθρου 6    του ν. 
3801/2009 (ΦΕΚ 163 Α΄) και της παρ. 13 του άρθρου ένατου του  ν. 4057/2012 (ΦΕΚ 54 Α΄), 
η. της παρ. 3 του άρ. 75 του ν. 4745/2020 (Α΄ 214) «Ρυθμίσεις για την επιτάχυνση της εκδίκασης εκκρεμών 
υποθέσεων του ν. 3869/2010, σύμφωνα με τις επιταγές της παρ. 1 του άρθρου 6 της Ε.Σ.Δ.Α., ως προς την 
εύλογη διάρκεια της πολιτικής δίκης, τροποποιήσεις του Κώδικα Δικηγόρων και άλλες διατάξεις» 
θ.  του π.δ. 18/2018 (Α’31) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων», ως ισχύει, 
ι. της παρ.  1 του άρθρου 36 του π.δ. 410/1988  (Α’191)   «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων 
της κείμενης νομοθεσίας,  που  αφορούν  το προσωπικό  με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του 
Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής  Αυτοδιοίκησης και των λοιπών  Προσώπων Δημοσίου Δικαίου»    και 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  
ΤΜΗΜΑ Α΄ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

  

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

  

 

 

  

 

 

 

----- 
Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 
Τ.Κ. – Πόλη: 151 80 Μαρούσι 
Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr 
E-mail: didya@minedu.gov.gr 
Πληροφορίες: Α. Αραβανή 
Τηλέφωνο: 210 3442510 
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ  ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
----- 

 

 

    Μαρούσι,16-08-2022 

    Αρ.Πρωτ.  Βαθμός Προτερ. Αρ.Πρωτ.  Βαθμός Προτερ. 

        101092/Γ2 

 

http://www.minedu.gov.gr/
mailto:didya@minedu.gov.gr
ΑΔΑ: 67Η246ΜΤΛΗ-ΨΕΛ



 

2 

 

της παρ. Β4 του άρθρου 40 του ν. 1884/1990 (Α’81) «Διαρρυθμίσεις στην έμμεση φορολογία και άλλες 
διατάξεις», 
ια. του π.δ. 81/2019 (Α’119) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και 
καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους-Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων», 
ιβ. του π.δ.  83/2019 (Α’121) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών». 
ιγ. του π.δ.   84/19 (Α’123) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων 
Διοικητικών Τομέων Υπουργείων.» 
ιδ. των αριθμ. ΔΙΚΠΡ /Φ.80/30/8703/16-9-1988 (Β΄1988), ΔΙΚΠΡ/Φ.80/54/11988/2-12-1988 (Β΄1988), 
ΔΙΔΑΔ/Φ.37/165/30179/31-8-1990 (Β΄1990) και ΔΙΔΑΔ/Φ.37.9/683/οικ.19516/17-9-2001 (Β΄2001), 
ΔΙΔΑΔ/Φ.37.19/1174/οικ.29614/18-11-2016 (Β΄2016) Υπουργικών αποφάσεων, 
ιε. Την αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37.21/1296/οικ.3731/2-3-2021 (Β’ 944) Κοινή Υπουργική Απόφαση με θέμα «Εκλογή 
αιρετών εκπροσώπων στα Υπηρεσιακά και Πειθαρχικά Συμβούλια των δημοσίων υπηρεσιών, των νομικών 
προσώπων δημοσίων δικαίου και των Ο.Τ.Α. με τη διαδικασία της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας». 
2. Την αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37.21/1301/οικ.7022/20-04-2021 (ΑΔΑ:9ΥΟ146ΜΤΛ6-Μ2Ω) εγκύκλιο του Υπουργείου 
Εσωτερικών με θέμα «Οδηγίες για την εφαρμογή της Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών 
Εσωτερικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης αναφορικά με την εκλογή αιρετών εκπροσώπων στα Υπηρεσιακά 
και Πειθαρχικά Συμβούλια των δημοσίων υπηρεσιών, των νομικών προσώπων δημοσίων δικαίου και των 
Ο.Τ.Α. με τη διαδικασία της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας». 
3. Την αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37.21/1318/10294/24-06-2022 (ΑΔΑ:ΡΙΒΘ46ΜΤΛ6-25Θ) εγκύκλιο του Υπουργείου 
Εσωτερικών με θέμα «Εκλογές αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων στα υπηρεσιακά και πειθαρχικά  
συμβούλια των δημοσίων υπηρεσιών και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου – ΘΗΤΕΙΑ 2023 - 2024». 
4. Το αρ. 98/Γ2/7-6-2022 Ενημερωτικό Σημείωμα και την επί αυτού τεθείσα εντολή της Υπουργού Παιδείας 
και Θρησκευμάτων περί διεξαγωγής των εκλογών στο Κ.Υ.Σ.ΔΙ.Π. του Υ.ΠΑΙ.Θ. με την ηλεκτρονική διαδικασία. 
5. Την ανάγκη παράτασης των προθεσμιών των διαδικασιών διεξαγωγής των εκλογών  για την ανάδειξη 
αιρετών εκπροσώπων στο Κ.Υ.Σ.ΔΙ.Π. του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, προκειμένου να καταστεί   
δυνατή  η έγκαιρη υποβολή των στοιχείων των πινάκων εκλογέων από το σύνολο των φορέων που 
υπάγονται στην αρμοδιότητα του Κ.Υ.Σ.Δ.Ι.Π. εντός των εκ του Νόμου προβλεπομένων προθεσμιών. 
6.  Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη. 
 

Αποφασίζουμε 

Παρατείνουμε τις προθεσμίες των διαδικασιών διεξαγωγής των εκλογών για την ανάδειξη αιρετών 
εκπροσώπων  στο Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Διοικητικού Προσωπικού (Κ.Υ.Σ.ΔΙ.Π.) του Υπουργείου 
Παιδείας  και Θρησκευμάτων των υπό στοιχείο α’ έως δ’ της παρ. 1 του άρθρου 47 του Ν. 4569/2018 (ΦΕΚ Α’ 
179)  μονίμων και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ως ακολούθως: 

-Έκδοση προκήρυξης εκλογών μέχρι:                                                                15-11-2022                                                                           
-Σύνταξη πινάκων εκλογέων μέχρι:                                                                    15-9-2022 
-Τοιχοκόλληση – ανακοίνωση των πινάκων εκλογέων μέχρι:                       26-9-2022 
-Υποβολή αιτήσεων διόρθωσης στοιχείων ή ενστάσεων 
  μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 7 ημερών από την  
  ανακοίνωση  των πινάκων ήτοι το αργότερο μέχρι:                                     3-10-2022 
-Εξέταση αιτήσεων και ενστάσεων μέχρι:                                                         17-10-2022 
-Οριστικοποίηση των πινάκων εκλογέων μέχρι:                                              18-10-2022 
-Υποβολή Υποψηφιοτήτων:                                                                        16-9-2022 έως 26-9-2022 
-Σύνταξη πινάκων υποψηφίων μέχρι:                                                                27-9-2022 
-Τοιχοκόλληση πινάκων υποψηφίων μέχρι:                                                      7-10-2022 
-Υποβολή ενστάσεων κατά υποψηφίων μέσα σε 
  αποκλειστική προθεσμία 5 ημερών από την  
  τοιχοκόλληση των πινάκων, ήτοι το αργότερο μέχρι:                                 12-10-2022 
-Συγκρότηση εφορευτικών επιτροπών μέχρι:                                                 27-9-2022    
-Διαβίβαση  ενστάσεων και εξέτασή τους από 
  την Εφορευτική Επιτροπή μέχρι:                                                                      17-10-2022 
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-Κατάρτιση οριστικού πίνακα υποψηφίων μέχρι:                                           18-10-2022 
Οι προθεσμίες, όπως τίθενται με την παρούσα απόφαση ισχύουν αποκλειστικά και μόνο για τις εκλογές που 
θα διεξαχθούν το έτος 2022. Κατά τα λοιπά θα τηρηθούν οι προθεσμίες που προβλέπονται στην αρ.  
ΔΙΔΑΔ/Φ.37.21/1296/οικ.3731/2-3-2021 (Β’ 944) Κοινή Υπουργική Απόφαση με θέμα «Εκλογή αιρετών 
εκπροσώπων στα Υπηρεσιακά και Πειθαρχικά Συμβούλια των δημοσίων υπηρεσιών, των νομικών προσώπων 
δημοσίων δικαίου και των Ο.Τ.Α. με τη διαδικασία της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας».  

 
 

                                                                                                                                Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
                                                 
    ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
    Η Πρ/νη του Τμημ. Γ΄                                                                                                    ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ 
Κινητικότητας Προσωπικού 
 
 
 
 
Μ.Ε. Τριανταφυλλοπούλου 

 
 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ: 
 
1. Γραφείο Υπουργού 
2. Γενική Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού 
3. Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης, Τμήμα Α΄ 

 
 

ΑΔΑ: 67Η246ΜΤΛΗ-ΨΕΛ


		2022-08-16T14:47:27+0300
	Margarita Evangelia Triantafyllopoulou


		2022-08-16T14:51:24+0300
	Athens




