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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ Τ.Α.
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Τ.Α.
Υπευθ. Ενημέρωσης:
Θ. Κατσαμάγκος (2131364335)
Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27, 101 83  Αθήνα
Fax:   213 136 4383 
e-mail : gramatia@ypes.gr
http:// www.ypes.gr 

             

             Αθήνα    3     Ιανουαρίου 2019   
             Αριθμ. Πρωτ.: 423

              ΠΡΟΣ : 

      Δήμους και Περιφέρειες της Χώρας με 
την παράκληση να ενημερώσουν

       και τα ν.π.δ.δ αυτών καθώς και 
τους συνδέσμους που συμμετέχουν

   
ΘΕΜΑ:  Ανάγκες υπηρεσιών για στελέχωση με αποφοίτους της ΚΖ΄ εκπαιδευτικής 
σειράς της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.)

ΣΧΕΤ: Το  υπ’ αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/ΕΚΔΔΑ/Φ.8/44/οικ.49165/18-12-2018 έγγραφο του 
Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

  

Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε το ανωτέρω σχετικό του Υπουργείου Διοικητικής 

Ανασυγκρότησης, το οποίο μπορεί να αναζητηθεί στην δ/νση 

http://www.minadmin.gov.gr/?cat=14&paged=1 και αφορά τον προσδιορισμό των 

αναγκών των υπηρεσιών σε θέσεις στις οποίες θα διοριστούν οι απόφοιτοι της ΚΖ΄ σειράς, 

ενόψει της έκδοσης προκήρυξης για τη διεξαγωγή του νέου εισαγωγικού διαγωνισμού για 

την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.). 

Στο πλαίσιο αυτό παρακαλούμε τους αποδέκτες του παρόντος, να δηλώσουν στο 

Υπουργείο τις ανάγκες τους σε προσωπικό που επιθυμούν να καλυφθούν από τους 

ανωτέρω απόφοιτους, λαμβάνοντας υπόψη τις υπ’ αριθμ. 

ΔΙΠΑΑΔ/ΕΚΔΔΑ/Φ.8/2/οικ.21909/1.7.2015 (ΑΔΑ:64ΛΥ465ΦΘΕ-8ΨΘ) και 

ΔΙΠΑΑΔ/ΕΚΔΔΑ/Φ.8/16/οικ.16336/15-6-2016 (ΑΔΑ:632Β465ΦΘΕ-84Ρ) υπουργικές 

αποφάσεις, προκειμένου αυτό με τη σειρά του να διαβιβάσει συγκεντρωτικό πίνακα 

αναγκών στο επισπεύδον Υπουργείο.

Φορείς που δεν ενδιαφέρονται να απασχολήσουν άτομα από τους εν λόγω 

αποφοίτους, δεν απαιτείται να ενημερώσουν σχετικά.

Η ενημέρωση του Υπουργείου μας θα πραγματοποιηθεί ως εξής: 

Οι ενδιαφερόμενοι φορείς καλούνται να υποβάλουν το αίτημά τους στον ειδικό 

διαδικτυακό τόπο που έχει δημιουργηθεί για τη συλλογή  των στοιχείων που αφορούν 

θέματα του Προσωπικού Τ.Α. (https://aftodioikisi.ypes.gr.), αναρτώντας σε αυτόν 
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συμπληρωμένο, με τα στοιχεία που απαιτούνται, το συνημμένο πρότυπο αρχείο 

Πίνακα με την ονομασία ESDDA2019_ , το οποίο δημιουργήθηκε από την Υπηρεσία μας 

στη βάση του Πίνακα του επισπεύδοντος Υπουργείου.  

Είσοδος στον ειδικό διαδικτυακό τόπο

Για την είσοδο του υπεύθυνου επικοινωνίας του φορέα στον τόπο 

https://aftodioikisi.ypes.gr απαιτείται η  χρήση του μοναδικού 12ψήφιου κωδικού που 

αντιστοιχεί στο φορέα (ΕΚΑΦ), καθώς και του κωδικού πρόσβασης που του χορηγήθηκε 

από το Υπουργείο, ύστερα από την υποβολή σε αυτό των στοιχείων που είχαν ζητηθεί με το 

υπ΄αριθμ. 30002/28.9.2016 έγγραφό μας1. 

Στην περίπτωση που ενδιαφερόμενος φορέας δεν έχει ακόμη προβεί στις 

απαιτούμενες ενέργειες για την απόκτηση κωδικού πρόσβασης στον εν λόγω τόπο, όπως 

αυτές ορίζονταν στο προαναφερθέν έγγραφό μας  και επιθυμεί να υποβάλλει αίτημα για το 

εν λόγω  προσωπικό, παρακαλείται άμεσα   να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με την υπηρεσία 

μας. 

Οδηγίες συμπλήρωσης και ανάρτησης του Πίνακα

Κατεβάζετε το πρότυπο αρχείο Πίνακα που είναι συνημμένο στο παρόν και 

ονομάζεται  ESDDA2019_ 

Συμπληρώνετε τα απαιτούμενα στοιχεία και αναρτάτε το αρχείο στον ειδικό τόπο, 

χωρίς να αλλάξετε την ονομασία του. Το αρχείο που θα αναρτήσετε πρέπει επομένως να 

φέρει την ονομασία ESDDA2019_ και να είναι μορφής .xls ή .ods, ειδάλλως δεν θα είναι 

δυνατή η ανάρτησή του. 

Υπενθυμίζεται ότι το σύστημα σας αναγνωρίζει κατά τη στιγμή της εισόδου σας 

στον διαδικτυακό τόπο και προσθέτει αυτόματα στην ονομασία του αρχείου που αναρτάτε 

τον ενοποιημένο κωδικό του φορέα σας. Επίσης, σε περίπτωση που εκ παραδρομής 

αναρτηθεί λανθασμένο ή ελλιπές αρχείο, είναι δυνατή η εκ νέου ανάρτηση, καθώς το νέο 

αρχείο αναγνωρίζεται αυτόματα ως το μόνο ορθό, αρκεί αυτό να έχει ονοματιστεί σωστά 

και να είναι της ίδιας μορφής με το προγενέστερα αναρτηθέν. 

Το εν λόγω αρχείο πρέπει να αναρτηθεί το αργότερο μέχρι τις  8   Ιανουαρίου   

2019, ενώ τυχόν μεταγενέστερα αναρτηθέντα αρχεία δεν πρόκειται να ληφθούν υπόψη. 

1 Αναλυτικές οδηγίες αναφορικά με τον τρόπο ανάρτησης αρχείων στον ειδικό διαδικτυακό τόπο 
περιλαμβάνονται σε σχετικό εγχειρίδιο χρήσης, το οποίο μπορεί να αναζητηθεί στην ενότητα 
«Συχνές Ερωτήσεις» του διαδικτυακού τόπου του Υπουργείου Εσωτερικών 
(http://www.ypes.gr/el/Ministry/FAQ/Parakolouthisi_EpexergasiaTA/). 
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Επισημαίνεται ότι η προθεσμία αυτή είναι αποκλειστική, προκειμένου να εξασφαλιστεί για 

την υπηρεσία μας ο ελάχιστος δυνατός χρόνος για τον έλεγχο και την επεξεργασία των 

αιτημάτων που θα συλλεγούν από τους φορείς, καθόσον η διαβίβαση του συγκεντρωτικού 

πίνακα στο επισπεύδον Υπουργείο πρέπει να πραγματοποιηθεί απαραιτήτως μέσα στις 

επόμενες δύο εργάσιμες. 

Προς όλους τους αποδέκτες

Τονίζεται  ιδιαίτερα  ότι  η  ενημέρωση  του  Υπουργείου  μας θα πραγματοποιηθεί 

α π o κ λ ε ι σ τ ι κ ά και μ ό ν ο μέσω της ανάρτησης του συμπληρωμένου πίνακα 

ESDDA2019_  από τους ενδιαφερόμενους φορείς στον ειδικό διαδικτυακό τόπο 

συλλογής  των στοιχείων που αφορούν θέματα του Προσωπικού Τ.Α. του 

Υπουργείου (https://aftodioikisi.ypes.gr). Αποστολές μέσω τηλεομοιοτυπίας ή 

ταχυδρομείου (φυσικού ή ηλεκτρονικού) δεν θα γίνονται δεκτές. 

Η ενημέρωση πρέπει να πραγματοποιηθεί απαραιτήτως έως 8 Ιανουαρίου 2019, 

δεδομένου ότι από το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης τέθηκε ως 

αποκλειστική προθεσμία λήψης των αιτημάτων η 10η Ιανουαρίου 2019 . 

Φορείς που δεν θα ανταποκριθούν, σύμφωνα με τα ανωτέρω,  θα θεωρηθεί ότι δεν 

ενδιαφέρονται. Επομένως δεν απαιτείται η ενημέρωση του Υπουργείου μας από 

τους φορείς που δεν αιτούνται το εν λόγω προσωπικό.

Κάθε φορέας Τ.Α. που ενδιαφέρεται, συμπληρώνει και αναρτά τo δικό του Πίνακα.

Οι Περιφέρειες, που ενδιαφέρονται, συμπληρώνουν έναν Πίνακα. Ο πίνακας αυτός 

αφορά στις ανάγκες όλων των Περιφερειακών Ενοτήτων τους.

Το παρόν  μπορεί να αναζητηθεί στο δικτυακό τόπο του Υπουργείου, στην ενότητα το 

Υπουργείο/Έγγραφα (http://www.ypes.gr/el/Ministry/eggrafa/).

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΚΩΣΤΑΣ ΠΟΥΛΑΚΗΣ
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ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

    g.babalis@ydmed.gov.gr

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1. Γραφείο Υπουργού 
2. Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

(με την παράκληση το παρόν, μετά του συνημμένου αρχείου xls με την ονομασία 
ESDDA2019_ να αναρτηθούν  στην ιστοσελίδα του Υπουργείου στη θέση Έγγραφα καθώς  
και στις Τελευταίες Ενημερώσεις 

3. Δ/νση Προσωπικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
Τμήμα Μόνιμου Προσωπικού 


