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ΠΡΟ: ΤΠΟΤΡΓΟ ΠΑΙΔΕΙΑ 

θ. Κώζηα Γαβξόγινπ  
 
 

Αηξεηνί εθπξόζσπνη ησλ εξγαδνκέλσλ ζην ΚΤΔΙΠ  
 

Κε Τπνπξγέ, 

Η ΠΟΤΠ ζηηο 08 Οθησβξίνπ  2018 θαηήγγεηιε όηη  ρσξίο θαλέλα δηάινγν  ηόζν 

κε ηνπο αηξεηνύο εθπξνζώπνπο καο, όζν  θαη κε ηα ζπλδηθαιηζηηθά όξγαλα ησλ 

εξγαδνκέλσλ πξνρσξήζαηε ζε δνκηθέο αιιαγέο ηνπ Κεληξηθνύ Τπεξεζηαθνύ καο 

πκβνπιίνπ (ΚΤΓΙΠ) κε ηξνπνινγία πνπ θαηαζέζαηε ζηα θξπθάζε λνκνζρέδην ηνπ 

Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ.  

Έηζη κε ην άξζξν 47 ηνπ Ν.4569/2018 ζπγρσλεύζαηε Τπεξεζηαθά πκβνύιηα, 

θαηεγνξηνπνηήζαηε Τπεξεζίεο, μεράζαηε εξγαδόκελνπο, δηρνηνκήζαηε εθινγηθά 

ζώκαηα θαη εθινγηθέο δηαδηθαζίεο, πνιιαπιαζηάζαηε αηξεηνύο εθπξνζώπνπο κε ην 

άιινζη ηνπ εληαίνπ Οξγαληζκνύ, αιιά κε νπζηαζηηθό θξηηήξην ηελ εμππεξέηεζε ησλ 

ζπλδηθαιηζηηθώλ επηδηώμεσλ ηεο πιεηνςεθίαο ηνπ πιιόγνπ εξγαδνκέλσλ ζηελ 

Κεληξηθή Τπεξεζία. 

Μεηά ηε δεκνζίεπζε ηνπ Νόκνπ ζαο, ύιινγνη Εξγαδνκέλσλ όπσο ησλ 

Γ.Α.Κ. θαη ηνπ ΔΟΑΣΑΠ, αιιά θαη θαηεγνξίεο εξγαδνκέλσλ, όπσο απηνί ησλ 

ΔΙΕΚ, επηθνηλώλεζαλ κε ηελ ΠΟΤΠ ζηελ νπνία είλαη κέιε θαη 

δηακαξηπξήζεθαλ έληνλα δηόηη ηνπο ζπκπεξηιάβαηε καδί κε ηνπο εξγαδόκελνπο 

ζηελ Κεληξηθή Τπεξεζία γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ εθπξνζώπσλ ηνπο ζην 

ΚΤΔΙΠ. 

Αιήζεηα, ζύκθσλα κε ηε δηθή ζαο αληίιεςε όπσο απηή εθδειώζεθε κε ην 

λνκνζέηεκα ζαο, ηη ζα γλσξίδνπλ νη αηξεηνί εθπξόζσπνη ησλ εξγαδνκέλσλ ζην 

ΚΤΔΙΠ, νη νπνίνη ζα πξνέξρνληαη από ηε Κεληξηθή Τπεξεζία γηα ηα  δεηήκαηα 

ησλ εξγαδνκέλσλ ζηα ΓΑΚ ή ζηνλ ΔΟΑΣΑΠ;  

 Επίζεο μεράζαηε πάιη ηνπο εξγαδόκελνπο δηνηθεηηθνύο ππαιιήινπο ζηελ 

Εθθιεζηαζηηθή Εθπαίδεπζε ζην αλαξκόδην Τπεξεζηαθό πκβνύιην 

Εθπαηδεπηηθώλ ηεο  Εθθιεζηαζηηθήο Εθπαίδεπζεο θαη δελ ηνπο εληάμαηε ζην 

ΚΤΔΙΠ. 

αο θαινύκε ινηπόλ άκεζα θαη ζηε βάζε ησλ δηθώλ ζαο αληηιήςεσλ γηα 

θαηάηκεζε ηνπ εθινγηθνύ ζώκαηνο ησλ εξγαδνκέλσλ ζην ΤΠΠΔΘ θαη ηεο απηνηεινύο 

εθπξνζώπεζεο ηνπο θαη ησλ δηθώλ ζαο επηινγώλ γηα ηελ δηαδηθαζία αλάδεημεο ησλ 

αηξεηώλ εθπξνζώπσλ καο ζην ΚΤΓΙΠ, κε ηηο νπνίεο ε ΠΟΤΠ δηαθσλεί  θάζεηα,  λα 

ηξνπνπνηήζεηε ην λνκνζέηεκα ζαο, ώζηε: 



α) νη εξγαδόκελνη ησλ ΓΑΚ λα εθιέγνπλ ηνπο δηθνύο ηνπο αηξεηνύο 

εθπξνζώπνπο όπσο γίλεηαη θαη κε ηηο Βηβιηνζήθεο (Δζληθή, Γεκόζηεο), 

β)  νη εξγαδόκελνη ηνπ ΓΟΑΣΑΠ λα εθιέγνπλ ηνπο δηθνύο ηνπο αηξεηνύο 

εθπξνζώπνπο όπσο γίλεηαη θαη ζηνπο άιινπο θνξείο, 

γ)  νη εξγαδόκελνη ησλ ΓΙΔΚ σο ππάιιεινη Πεξηθεξεηαθώλ Τπεξεζηώλ ηεο 

ΓηαΒίνπ Μάζεζεο λα  εθιέγνπλ ηνπο αηξεηνύο εθπξνζώπνπο ηνπο καδί κε ηνπο 

εξγαδόκελνπο ησλ Πεξηθεξεηαθώλ Τπεξεζηώλ, 

δ) νη δηνηθεηηθνί ππάιιεινη ηεο Δθθιεζηαζηηθήο Δθπαίδεπζεο λα 

ζπκπεξηιεθζνύλ ζην ΚΤΓΙΠ θαη λα εθιέγνπλ ηνπο αηξεηνύο εθπξνζώπνπο ηνπο καδί 

κε ηνπο Δξγαδόκελνπο ησλ Πεξηθεξεηθώλ Τπεξεζηώλ. 

Δπειπηζηώληαο ζηε ζεηηθή ζαο αληαπόθξηζε, ζαο δειώλνπκε όηη ζεσξνύκε 

απαξάδεθην λα ρξεζηκνπνηείηαη ην Κεληξηθό Τπεξεζηαθό καο πκβνύιην ( ΚΤΓΙΠ )  

ζε ζπλδηθαιηζηηθέο δηελέμεηο θαη λα αλακεηγλύεηαη ζε απηέο ε Πνιηηηθή Ηγεζία, έζησ θαη 

αθνύζηα. 
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