
Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 5f2a822e184e5e05288fbbd7 στις 06/08/20 09:49
1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΘΡ. ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ  Δ.Τ.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Τ.Α
Πληροφορίες:
- Για θεσμικά ζητήματα Μόνιμου Προσωπικού 

213136 4373, 4330
     -  Για θεσμικά ζητήματα Προσωπικού Ιδιωτικού    

      Δικαίου, 213136 4369
-   Για θέματα που άπτονται στοιχείων των 

αιτημάτων , 213136 4335, 4388, 4389                                     
         e-mail: info@ypes.gr

Αθήνα,    6     Αυγούστου  2020  
 Αριθμ. Πρωτ.:   49938

         ΠΡΟΣ :  
Δήμους & Περιφέρειες της Χώρας 
(με την παράκληση ενημέρωσης των νομικών 
προσώπων αρμοδιότητάς τους, κατά τα 
αναφερόμενα στο παρόν) 

             

ΘΕΜΑ : Ειδικές οδηγίες για τα στοιχεία των αιτημάτων που υποβάλλονται από τους φορείς Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης στο πλαίσιο του Προγραμματισμού Προσλήψεων έτους 2021

ΣΧΕΤ: Η υπ’ αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/70/οικ.15048/29-7-2020 εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών

        Σε συνέχεια της ανωτέρω σχετικής Εγκυκλίου  και  κατά τα αναφερόμενα στο σημείο 4 της παρ.3 της 

ενότητας Ε. αυτής, με το παρόν παρέχονται  ειδικότερες οδηγίες αναφορικά με τα αιτήματα που καταχωρούνται 

από τους φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην ειδική εφαρμογή που αναπτύχθηκε για την υλοποίηση του 

Ετήσιου Προγραμματισμού  Προσλήψεων Τακτικού Προσωπικού έτους 2021. 

ΦΟΡΕΙΣ Τ.Α ΠΟΥ ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΟΥΝ ΑΙΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

        Οι Δήμοι και οι Περιφέρειες καλούνται να καταχωρήσουν και να υποβάλουν στην εφαρμογή αίτημα προς το 

Υπουργείο Εσωτερικών, τόσο για τον ίδιο το φορέα τους, όσο και για τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και 

επιχειρήσεις αρμοδιότητάς τους, ως «εποπτεύων» αυτών φορέας.  Για τις ανώνυμες εταιρείες ΟΤΑ και τους 

συνδέσμους ΟΤΑ, ως εποπτεύων αυτών φορέας, και άρα αρμόδιος για την καταχώρηση των αιτημάτων τους 

στην εφαρμογή, έχει τεθεί είτε ο Δήμος της έδρας τους είτε η Περιφέρεια, όταν πρόκειται για «εποπτευόμενο» 

από αυτή νομικό πρόσωπο.

        Η Διεύθυνση Διοίκησης της έδρας κάθε Περιφέρειας θα πρέπει να καταχωρήσει στην εφαρμογή το 

αίτημα ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων της Περιφέρειας συνολικά, για όλες τις περιφερειακές 

ενότητες της (καθώς και για τα «εποπτευόμενα», από την Περιφέρεια, νομικά πρόσωπα).
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          Στο αρχείο xls που επισυνάπτεται στο παρόν περιέχεται πίνακας στον οποίο αποτυπώνονται όλοι οι φορείς 

Τ.Α, με ένδειξη ως προς το φορέα που θα έχει την αρμοδιότητα καταχώρησης του αιτήματός τους στην 

εφαρμογή και υποβολής του, μέσω αυτής, στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών προς έλεγχο. 

Συγκεκριμένα αποτυπώνονται :

1.

ΚΩΔ. ΦΟΡΕΑ ΤΗΣ ΣΤΗΛΗΣ 
2 ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΝΘΡ. 
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΛΛ. 
ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Εμφανίζεται ο κωδικός του φορέα της στήλης στο 
Μ.Α.Δ.Ε.Δ.
Η ένδειξη Δ/Υ αναγράφεται όταν ο φορέας δεν έχει 
εγγραφεί στο Μ.Α.Δ.Ε.Δ σύμφωνα με τα δεδομένα του 
στις 29-10-2019

2. ΦΟΡΕΑΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ
Φορέας που αφορά το αίτημα – Το αίτημα του φορέα 
αυτού καταχωρείται στην εφαρμογή από το φορέα της 
στήλης 3

3. ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
Φορέας που καταχωρεί το αίτημα του φορέα της στήλης 
2 στην εφαρμογή & το υποβάλει μέσω αυτής στο ΥΠ.ΕΣ 
για έλεγχο
Σημείωση : Όταν ο φορέας της στήλης 2 ταυτίζεται με το 
φορέα της στήλης 3 σημαίνει ότι ο φορέας αυτός 
καταχωρεί ο ίδιος το  αίτημά του στην εφαρμογή

           Στην εφαρμογή, οι Δήμοι / Περιφέρειες που υποβάλουν στοιχεία για νομικά πρόσωπα ΟΤΑ, για την 

εύκολη ανεύρεση τους, μπορούν να επιλέξουν «Επιλογή από λίστα» και στη συνέχεια «Εύρεση», οπότε θα 

εμφανιστεί λίστα με τα ν.π που έχουν την αρμοδιότητα υποβολής του αιτήματός τους στην εφαρμογή (δηλ. οι 

φορείς της στήλης 2). 

Παράδειγμα :
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Εννοείται ότι αίτημα υποβάλλεται, εφόσον υπάρχει ανάγκη προσλήψεων για το έτος 2021 και πληρούνται 
και οι λοιπές προϋποθέσεις (υφίστανται κενές θέσεις προς κάλυψη σύμφωνα τον ΟΕΥ / Κανονισμό του φορέα, 
όπως ισχύει κατά την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος και έχουν εξασφαλισθεί οι αναγκαίες πιστώσεις). 

Αναμένοντας τις εμπρόθεσμες ενέργειές σας, τηρουμένων των οδηγιών που τίθενται με το παρόν.

                                                                                                                                   Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης

                                                                                                                                             Α. Διαμαντοπούλου

Σημ. Το παρόν, μετά του συνημμένου του αρχείου xls, μπορεί να αναζητηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου, 

στη διαδρομή ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ / ΑΝΑΡΤΗΘΕΝΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ / ΕΓΓΡΑΦΑ  https://www.ypes.gr/eggrafa/

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ-ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1. Γραφείο Υπουργού
2. Γραφείο Γενικής Γραμματέα Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα
3. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Εσωτερικών & Οργάνωσης
4. Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, με την παράκληση ανάρτησης του παρόντος, μετά του συνημμένου 
του αρχείου xls, ως ανωτέρω σημειώνεται καθώς και στον ειδικό τόπο για θέματα προσωπικού Τ.Α
5. Διεύθυνση Οργάνωσης & Λειτουργίας Αποκεντρωμένων Διοικήσεων
6. Αποκεντρωμένες Διοικήσεις (Διευθύνσεις Διοίκησης)
7.  ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (Κ.Ε.Δ.Ε.), info@kedke.gr
8.  ΕΝΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΕΝ.Π.Ε.) info@enpe.gr
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9.  ΠΟΕ ΟΤΑ
10. ΠΟΠ ΟΤΑ,  popota@otenet.gr
11. ΟΣΥΑΠΕ, osyape@otenet.gr
12. Ε.Ε.Τ.Α.Α  Α.Ε. , info@eetaa.gr
13. ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (Ι.Τ.Α) 


