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Αριθμ. Πρωτ.: 
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ΠΡΟΣ : 

Όπως Πίνακας Αποδεκτών 

Με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 

 

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 15 

 106 74, Αθήνα 

Τηλ. επικοινωνίας: 213 1313259,257  

 

 

ΘΕΜΑ: Ειδικές διατάξεις διορισμού – πρόσληψης προσωπικού στους φορείς της παρ. 1 του άρθρου 

14 του ν.2190/94, όπως ισχύει  

Η υπηρεσία μας στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της παρακολουθεί, μεταξύ άλλων, την 

εφαρμογή συστημάτων και διαδικασιών πρόσληψης προσωπικού με οποιαδήποτε σχέση 

εργασίας σε όλους τους φορείς του δημοσίου τομέα.  

Ενόψει του εκσυγχρονισμού και αναμόρφωσης των διατάξεων του ν.2190/94, όπως 

έχει τροποποιηθεί και ισχύει, παρακαλούνται οι φορείς που ενώ, κατ’ αρχήν υπήγοντο στο 

σύστημα προσλήψεων του ν.2190/94 και στη συνέχεια έχουν θεσπίσει  ειδικές διατάξεις 

διορισμού/πρόσληψης του πάσης φύσεως προσωπικού (τακτικού, ορισμένου χρόνου, 

συμβάσεις μίσθωσης έργου) πέραν των εξαιρέσεων που προβλέπονται στην παρ. 2 του 

άρθρου 14 του ν.2190/94, όπως γνωστοποιήσουν άμεσα στην υπηρεσία μας το σχετικό 

νομοθετικό πλαίσιο, που τις διέπει. 

Στην εν λόγω ενημέρωση θα πρέπει να περιλαμβάνεται το νομοθετικό πλαίσιο 

πρόσληψης που αφορά τόσο το οικείο Υπουργείο όσο και τα πάσης φύσεως εποπτευόμενα 

από αυτό νομικά πρόσωπα.  

Τα ως άνω στοιχεία θα πρέπει να αποσταλούν στην Υπηρεσία μας συνολικά από τα 

οικεία Υπουργεία στην ηλεκτρονική διεύθυνση dipp@ydmed.gov.gr, έως την Παρασκευή 14-2-

2020.  
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Η παρούσα εγκύκλιος καθώς και ο προς συμπλήρωση πίνακας με τα αιτούμενα στοιχεία 

βρίσκεται στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις: 

https://www.ypes.gr/, στη διαδρομή: Το Υπουργείο – Αναρτηθέντα Έγγραφα – Εγκύκλιοι 
(https://www.ypes.gr/eguklioi/) 

http://minadmin.ypes.gr/, στη διαδρομή: Προκηρύξεις – Προσωπικό – Προσλήψεις 

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 
 

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ   (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο): 

 1. Υπουργεία, Γενικές ή Ειδικές Γραμματείες  
-Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού 
-Δ/νσεις εποπτείας Νομικών Προσώπων 
(με την παράκληση να κοινοποιήσουν την παρούσα στα νομικά πρόσωπα της 
εποπτείας τους) 

 
ΚΟΙΝ. (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο): 

1.Γραφείο κ. Πρωθυπουργού 
2.Υπουργεία 
-Γραφεία κκ Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών 
-Γραφεία κκ Γενικών και Ειδικών Γραμματέων 

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) 

1. Γραφείο κ. Υπουργού  
2. Γραφείο κας Γενικής Γραμματέως 
3. Γενική Διεύθυνση Αποκέντρωσης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Διεύθυνση 

Προσωπικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Τμήμα Παρακολούθησης και Επεξεργασίας 
Στοιχείων Προσωπικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης e-mail: info@ypes.gr 

4. web.support@ypes.gr, με την παράκληση να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του 
Υπουργείου, στη διαδρομή «Προκηρύξεις – Προσωπικό – Προσλήψεις». 

5. d.christohidou@ypes.gr', με την παράκληση να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα 
του ypes.gr, στη διαδρομή Το Υπουργείο – Αναρτηθέντα Έγγραφα – Εγκύκλιοι 
(https://www.ypes.gr/eguklioi/) 
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