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ΘΕΜΑ: Συγκρότηση του πενταμελούς Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Διοικητικού 
Προσωπικού (Κ.Υ.Σ.ΔΙ.Π.) στo Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων  
 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
 

Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις: 
α. Του άρθρου 47 του Ν. 4569/18 «I) Κεντρικά Αποθετήρια Τίτλων, II) Προσαρμογή της 

Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2258 και άλλες διατάξεις και ΙΙΙ) 
Λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 179Α΄). 

β. Της παρ. 3 του αρ. 30 του Ν. 4369/2016 «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» (ΦΕΚ 33Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.   

γ. Των άρθρων 159-162 του Ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων 
Πολιτικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΝΠΙΔ» (ΦΕΚ 26Α΄), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 

δ. Των άρθρων 13 επ. του Ν. 2690/9-3-99 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας 
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 45Α΄). 

ε. Της παρ. 2 του αρ. 17 του Ν. 3328/2005 «Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης 
Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 80Α΄). 

στ. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά 
Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του Π.Δ. 63/05 (ΦΕΚ 98Α΄).  

ζ. Του ΠΔ 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» (ΦΕΚ 
31Α΄), ως ισχύει. 

η. Της παρ. 1 του άρθρου 36 του ΠΔ 410/1988 (ΦΕΚ 191Α΄) «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 της παρ. Β4 του άρθρου 40 του Ν 1884/1990 (ΦΕΚ 
81Α΄) «Διαρρυθμίσεις στην έμμεση φορολογία και άλλες διατάξεις». 
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θ) Του ΠΔ 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, 
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του 
Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και 
Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και 
Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου 
Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και 
Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας 
στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού (ΦΕΚ 114Α΄) και του και του ΠΔ 
125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 210Α΄). 

2. Την ανάγκη συγκρότησης Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Διοικητικού 
Προσωπικού στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. 

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε 
βάρος του κρατικού προϋπολογισμού καθώς σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 7 του Ν. 
3833/2010 (ΦΕΚ 40Α΄)  τα κάθε είδους μόνιμα ή προσωρινού χαρακτήρα συλλογικά όργανα 
(συμβούλια, επιτροπές, ομάδες εργασίας κ.λπ.) του Δημοσίου, των Ν.Π.∆.∆. και των Ο.Τ.Α., 
τα οποία προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις ή συνιστώνται και 
συγκροτούνται µε διοικητικές πράξεις λειτουργούν εντός του κανονικού ωραρίου εργασίας 
των οικείων Υπηρεσιών ή σε χρόνο που καλύπτεται από υπερωριακή απασχόληση και δεν 
καταβάλλεται καμία πρόσθετη αμοιβή ή αποζημίωση στα µέλη τους.  

 
                                                 Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε 
 
1. Συγκροτούμε στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων πενταμελές 

Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Διοικητικού Προσωπικού (Κ.Υ.Σ.ΔΙ.Π.), για όλα τα θέματα 
υπηρεσιακής κατάστασης του κάθε φύσης και σχέσης εργασίας διοικητικού και βοηθητικού 
προσωπικού όλων των υπηρεσιών αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων (εκτός αυτών που από διάταξη νόμου υπάγονται στην αρμοδιότητα άλλων 
υπηρεσιακών συμβουλίων) περιλαμβανομένων και των Ν.Π.Δ.Δ. που δεν έχουν δικά τους 
υπηρεσιακά συμβούλια, με την επιφύλαξη των αρμοδιοτήτων των Περιφερειακών 
Υπηρεσιακών Συμβουλίων Διοικητικού Προσωπικού (Π.Υ.Σ.ΔΙ.Π.). 

Ειδικότερα, το Κ.Υ.Σ.ΔΙ.Π. ασκεί αρμοδιότητες υπηρεσιακού συμβουλίου για: 
α. τους υπαλλήλους 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. τους διοικητικούς υπαλλήλους 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. τους διοικητικούς υπαλλήλους των Δημοσίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης 
(Δ.Ι.Ε.Κ.), 

δ. τους διοικητικούς υπαλλήλους 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, 

ε. τους υπαλλήλους των Δημοσίων Βιβλιοθηκών (άρθρο 8 παρ. 5 του ν. 3149/2003, Α΄ 
141), 
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στ. το κάθε φύσης και σχέσης εργασίας διοικητικό προσωπικό της μειονοτικής 
εκπαίδευσης, 

ζ. τους διοικητικούς υπαλλήλους των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και των 
Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 

 
2. Το Κ.Υ.Σ.Δ.Ι.Π αποτελείται από: 
 
α) τρεις (3) μονίμους υπαλλήλους και τους αναπληρωτές αυτών, που ασκούν καθήκοντα 

προϊσταμένου Διεύθυνσης, έχουν τον περισσότερο χρόνο άσκησης καθηκόντων 
προϊσταμένου Διεύθυνσης, υπάγονται στην αρμοδιότητα του Υπηρεσιακού Συμβουλίου και 
υπηρετούν στην έδρα του. 

β) δύο (2) αιρετούς εκπροσώπους  των υπαλλήλων και τους αναπληρωτές αυτών,  οι 
οποίοι έχουν αναδειχτεί από τις τελευταίες εκλογές για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων. 

Όταν συζητούνται θέματα των διοικητικών υπαλλήλων των περιπτώσεων α΄ έως δ΄ της 
παραγράφου 1 του άρθρου 47 του Ν. 4569/2018 (Α΄179) καθώς και των Ν.Π.Δ.Δ. που δεν 
έχουν δικά τους υπηρεσιακά συμβούλια, μετέχουν, ως αιρετά μέλη, υπάλληλοι οι οποίοι 
εκλέγονται από το σύνολο των υπαλλήλων των ως άνω υπηρεσιών. 

Όταν συζητούνται θέματα διοικητικών υπαλλήλων των περιπτώσεων στ΄ και ζ΄ της 
παραγράφου 1 του άρθρου 47 του Ν. 4569/2018 (Α΄179), μετέχουν ως αιρετά μέλη, 
υπάλληλοι οι οποίοι εκλέγονται από το σύνολο των υπαλλήλων των υπηρεσιών αυτών. 

Οι διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 8 και της παρ. 8 του άρθρου 15 του ν. 3149/2003 (Α΄ 
141) περί συμμετοχής αιρετών εκπροσώπων των Δημοσίων Βιβλιοθηκών και της Εθνικής 
Βιβλιοθήκης της Ελλάδος εξακολουθούν να ισχύουν. 

3.  Στο  Κ.Υ.Σ.ΔΙ.Π. περιέρχονται όλες οι υποθέσεις που εκκρεμούν στα υπηρεσιακά 
συμβούλια που λειτουργούν μέχρι τη δημοσίευση της παρούσας. 

4. Γραμματέας του Υπηρεσιακού Συμβουλίου και νόμιμος αναπληρωτής του ορίζεται 
υπάλληλος αρμοδιότητας του συμβουλίου, κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ με  βαθμό τουλάχιστον Γ΄. 

5. Το Κ.Υ.Σ.ΔΙ.Π. συνεδριάζει στην έδρα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων. Τα θέματα εισηγούνται οι αρμόδιοι προϊστάμενοι των οικείων Διευθύνσεων 
ή Τμημάτων και των Αυτοτελών Τμημάτων των Γενικών Γραμματειών του Υπουργείου 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ή οι νόμιμοι Αναπληρωτές τους στην αρμοδιότητα των 
οποίων υπάγονται τα αντίστοιχα θέματα που εισάγονται προς συζήτηση. 

6. Ο αριθμός των μελών του Κ.Υ.Σ.ΔΙ.Π., που θα ορισθούν από κάθε φύλο θα ανέρχεται σε 
ποσοστό ίσο τουλάχιστον με το 1/3 του συνόλου των μελών του, εφόσον υπηρετεί επαρκής 
αριθμός υπαλλήλων που συγκεντρώνει τις νόμιμες προϋποθέσεις για ορισμό και τα μέλη που 
ορίζονται είναι περισσότερα από ένα (1). 

7.  Όταν το Υπηρεσιακό Συμβούλιο κρίνει θέματα προσωπικού με σχέση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου, αντί των δύο αιρετών εκπροσώπων των μονίμων υπαλλήλων μετέχουν 
δύο αιρετοί εκπρόσωποι του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου 
χρόνου. 
     8. Η λειτουργία του Κ.Υ.Σ.ΔΙ.Π. διέπεται συμπληρωματικά από τις γενικές διατάξεις για τη 
λειτουργία των συλλογικών οργάνων διοίκησης. 
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9.  Η θητεία των μελών του Υπηρεσιακού Συμβουλίου λήγει με την επιλογή και 
τοποθέτηση προϊσταμένων Διευθύνσεων που επιλέγονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 
3528/2007 (Α΄ 26) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών 
Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.», οπότε κι συγκροτούνται τα Υπηρεσιακά Συμβούλια 
του άρθρου 159 του ανωτέρω Νόμου, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

 
Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
 
 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ 
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