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Αριθ. Πρωτ.:
ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/53/οικ.43827
ΠΡΟΣ :
Όπως πίνακας αποδεκτών

ΘΕΜΑ : Συμπλήρωση πίνακα για προγραμματισμό προσλήψεων
Προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
και συμβάσεων μίσθωσης έργου για το έτος 2018
Σε συνέχεια της υπ΄αριθμ.πρωτ.ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/52/οικ.41210/29-11-2017 (ΑΔΑ:
Ω7Υ3465ΧΘΨ-ΥΧ9) εγκυκλίου της Υπηρεσίας μας, σχετικά με τον προγραμματισμό
του αριθμού των εγκρίσεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου και συμβάσεων μίσθωσης έργου που πρέπει να χορηγηθούν για
την κάλυψη αναγκών των Υπηρεσιών σας για το έτος 2018, προς διευκόλυνση σας,
σας ενημερώνουμε ότι μπορείτε να συμπληρώνετε τον πίνακα που διατίθεται
στην ιστοσελίδα του Υπουργείου μας (www.minadmin.gov.gr) στη διαδρομή:
Προκηρύξεις – Προσωπικό – Προσλήψεις, προκειμένου η Υπηρεσία μας να
προχωρήσει στην επεξεργασία των αιτημάτων που θα οδηγήσει στη διαμόρφωση
σαφούς άποψης για την πραγματική κατάσταση σε ελλείψεις προσωπικού των
διαφόρων φορέων .
Επισημαίνεται βέβαια ότι, το σχετικό αίτημα θα υποβληθεί στην Υπηρεσία μας από
κάθε Υπουργείο χωριστά που θα περιλαμβάνει τόσο τα αιτήματα της Κεντρικής
Υπηρεσίας και τυχόν αποκεντρωμένων υπηρεσιών όσο και των εποπτευμένων από
αυτό φορέων.

O Γενικός Γραμματέας
Γρηγόρης Θεοδωράκης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο):
1. Υπουργεία, Γενικές ή Ειδικές Γραμματείες
-Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού
-Διευθύνσεις Εποπτείας Νομικών Προσώπων
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(με την παράκληση να κοινοποιήσουν την παρούσα στα νομικά πρόσωπα της
εποπτείας τους)
2. Αποκεντρωμένες Διοικήσεις
Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού
(με την παράκληση να κοινοποιήσουν την παρούσα στους ΟΤΑ Α΄ και Β’ βαθμού της
εποπτείας τους καθώς και στα νομικά πρόσωπα αυτών)
3. Ανεξάρτητες Αρχές
Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού
ΚΟΙΝ. (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο):
1.Γραφείο κ. Πρωθυπουργού
2.Υπουργεία
-Γραφεία κ.κ Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών
-Γραφεία κ.κ Γενικών και Ειδικών Γραμματέων
3.Αποκεντρωμένες Διοικήσεις
-Γραφεία κ.κ Γενικών Γραμματέων
ΕΣΩΤΕΡΙΚΉ ΔΙΑΝΟΜΉ (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο):
1.Γραφείο κας.Υπουργού
2.Γραφείο κ. Γεν. Γραμματέα
3.Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (αποστολή στην ηλεκτρονική διεύθυνση
webupload@ydmed.gov.gr για την ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Υπουργείου
(www.ydmed.gov.gr)

