
                                                                                                                  

ΘΕΜΑ: «Ανακήρυξη υποψηφίων για την εκλογή αιρετϊν εκπροςϊπων των υπαλλήλων των 
Περιφερειακϊν Διευθφνςεων Εκπαίδευςησ και των Διευθφνςεων Εκπαίδευςησ 
Πρωτοβάθμιασ και Δευτεροβάθμιασ Εκπαίδευςησ ςτο Κεντρικό Τπηρεςιακό υμβοφλιο 
Διοικητικοφ Προςωπικοφ (Κ.Τ..ΔΙ.Π.) του Τπουργείου Παιδείασ και Θρηςκευμάτων». 
 
 ασ κοινοποιοφμε τουσ πίνακεσ υποψηφίων του μονίμου και με ςχζςη εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου 
αορίςτου χρόνου διοικητικοφ προςωπικοφ, για την εκλογή αιρετϊν εκπροςϊπων των υπαλλήλων των 
Περιφερειακϊν Διευθφνςεων Εκπαίδευςησ και των Διευθφνςεων Εκπαίδευςησ Πρωτοβάθμιασ και 
Δευτεροβάθμιασ Εκπαίδευςησ ςτο Κεντρικό Τπηρεςιακό υμβοφλιο Διοικητικοφ Προςωπικοφ 
(Κ.Τ..ΔΙ.Π.) του Τπουργείου Παιδείασ και Θρηςκευμάτων.  
Οι υποψήφιοι αιρετοί εκπρόςωποι που περιλαμβάνονται ςτουσ ανωτζρω πίνακεσ ανήκουν ςε κατηγορία 
ΠΕ, ΣΕ ή ΔΕ, ζχουν τουλάχιςτον το βαθμό Γϋ και υπζβαλαν εμπρόθεςμα υποψηφιότητα είτε ωσ 
μεμονωμζνοι υποψήφιοι είτε κατά ςυνδυαςμοφσ. 
Οι ωσ άνω πίνακεσ, ςάσ αποςτζλλονται προκειμζνου να γνωςτοποιηθοφν ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του 
άρθρου 5 τησ αριθ. ΔΙΚΠΡ/Φ.80/30/8703/16.9.1988 Τπουργικήσ απόφαςησ (ΦΕΚ 684 τ.Βϋ/19.9.1988) ςε 
όλο το μόνιμο και με ςχζςη εργαςίασ Ι.Δ.Α.Χ. διοικητικό προςωπικό τησ αρμοδιότητάσ ςασ που υπάγεται 
ςφμφωνα με τα ανωτζρω ςτην αρμοδιότητα του Κ.Τ..ΔΙ.Π. του Τ.ΠΑΙ.Θ. 
 
Σζλοσ ςασ πληροφοροφμε ότι οι οριςτικοί πίνακεσ υποψηφίων για την ανάδειξη αιρετϊν εκπροςϊπων 
των μονίμων και με ςχζςη εργαςίασ Ι.Δ.Α.Χ. διοικητικϊν υπαλλήλων ςτο Κ.Τ..ΔΙ.Π., ζχουν τοιχοκολληθεί 
την 2-11-2020, ςτον πίνακα ανακοινϊςεων του Τ.ΠΑΙ.Θ.  
 
Με ευθφνη των Προϊςταμζνων, παρακαλοφμε να τοιχοκολληθοφν αμζςωσ μόλισ παραληφθοφν, οι 
Πίνακεσ Ανακήρυξησ υποψηφίων  ςτα καταςτήματα τησ υπηρεςίασ τουσ.  

 
                                                                                                Η ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΗ 

                                                                                           ΣΟΤ ΑΤΣΟΣΕΛΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ  
 
 

                                                                                         ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΤ ΕΜΙΡΑΜΙ 
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ΑΤΣΟΣΕΛΕ ΣΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΑΙ 
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Α. Παπανδρζου 37, 151 80 Μαροφςι 

Πληροφορίεσ: Νικολαΐδου .  
Σηλζφωνο: 210 3443375 
Ε-mail: atp@minedu.gov.gr 

    
    

    
 
 
 
Μαροφςι,  2-11-2020 

Αριθ. Πρωτ.    148526 /Ν4 
      
 
 

ΠΡΟ:  
Περιφερειακζσ Διευθφνςεισ Εκπαίδευςησ  
(με την υποχρζωςη ενημζρωςησ των οικείων 
Διευθφνςεων  Πρωτοβάθμιασ και Διευθφνςεων 
Δευτεροβάθμιασ Εκπαίδευςησ, των οποίων οι 
μόνιμοι και με ςχζςη εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου 
αορίςτου χρόνου υπάλληλοι υπάγονται ςτην 
αρμοδιότητα του Κ.Τ..ΔΙ.Π.)   
 


