ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Αθήνα, 14 Φεβρουαρίου 2019
Αριθ. Πρωτ.: 10565

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ
ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Τ.Α.
ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Τ.Α.

ΠΡΟΣ: Τους Δήμους της Χώρας
α) Δ/νσεις Διοίκησης και Οικονομικού
β) Πιστοποιημένους υπεύθυνους
επικοινωνίας για θέματα προσωπικού Τ.Α.
Nα αποσταλεί με email

Ταχ.Δ/νση: Σταδίου 27
Τ.Κ.: 10183 Αθήνα
e-mail: gramatia@ypes.gr
fax: 213-1364383

Θέμα : Συλλογή στοιχείων για παροχές & επιδόματα υπαλλήλων.
Σχετ. α) Το υπ’ αριθμ. 1103/Γ6-27/29-1-2019 έγγραφο της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.
β) Το υπ’αριθμ. 10244/13-2-2019 έγγραφο του Υπουργείου μας.

Σε συνέχεια του ως άνω β) σχετικού μας αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος, το οποίο
σας απεστάλη με σκοπό την εξυπηρέτηση της διενέργειας σχετικής έρευνας της ΕΛΣΤΑΤ που
διεξάγεται στο πλαίσιο υποχρεώσεων της Χώρας προς Διεθνείς Οργανισμούς, και κατόπιν νεότερης
ενημέρωσης του Υπουργείου μας από την ανωτέρω επισπεύδουσα, σας ενημερώνουμε ότι οι οδηγίες
της τροποποιήθηκαν όσον αφορά στη συμπλήρωση του πεδίου 10. Συνολικός Αριθμός Υπαλλήλων
που απασχολεί ο Φορέας

του Πίνακα-Ερωτηματολογίου που καλείσθε να συμπληρώσετε

(ELSTATPAR2019_).
Σας αποστέλλουμε το αρχείο όπου έχουμε ενσωματώσει τις νεότερες Οδηγίες της ΕΛΣΤΑΤ.

Η Γενική Διευθύντρια
καα
Μαρία Μωυσίδου
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ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ-ΕΣΩΤ.ΔΙΑΝΟΜΗ:
1. ΕΛΛΗΝΙΚΉ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΉ ΑΡΧΉ (ΕΛΣΤΑΤ)
α) Διεύθυνση Κοινωνικών Στατιστικών
β) Διεύθυνση Εθνικών Λογαριασμών
Πειραιώς 46 & Επονιτών
Τ.Κ. 185 10 – ΠΕΙΡΑΙΑΣ
και στα email: o.kerasidou@statistics.gr
social_stat@statistics.gr

2. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

α) Δ/νση Οικονομικών Τ.Α
Τμήμα Παρακολούθησης & Επεξεργασίας Στοιχείων Προσωπικού Τ.Α.
β) Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
(με την παράκληση
α) το παρόν να αναρτηθεί μαζί με το υπ’αριθμ. 10244/13-2-2019, ως τέταρτο συνημμένο και
β) να αντικατασταθούν τα αρχεία:
- συμπληρωματικές Οδηγίες ΕΛΣΤΑΤ και
- πίνακας με την ονομασία ELSTATPAR2019_ (αρχείο .xls),
στην ιστοσελίδα του Υπουργείου μας, στην επικαιρότητα και στη θέση
http://www.ypes.gr/el/Ministry/eggrafa/, καθώς και στον ειδικό διαδικτυακό τόπο του ΥΠΕΣ που
αφορά στο προσωπικό Τ.Α., στη θέση https://aftodioikisi.ypes.gr/prosopiko_TA/downloads/ στο
φάκελο με την ονομασία «ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΛΣΤΑΤ 2017-2018», με τα νεότερα αρχεία που σας
αποστέλλονται με το παρόν και φέρουν το ίδιο όνομα)
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