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Αθήνα, 18 Ιανουαρίου 2021
Αριθμ. Πρωτ.: 3582
ΠΡΟΣ : κ.κ. Δημάρχους & Περιφερειάρχες

ΘΕΜΑ: Αναζήτηση στοιχείων υπευθύνων για τα θέματα εμβολιασμού κατά SARS-CoV-19
Στο πλαίσιο του προγραμματισμού της διενέργειας εμβολιασμών κατά του SARS-CoV-19 και κατόπιν
σχετικού αιτήματος του Υπουργείου Υγείας, παρακαλούμε να ορίσετε υπεύθυνο/ους επικοινωνίας επί του
συγκεκριμένου θέματος, γνωστοποιώντας μας τα στοιχεία τους μέχρι αύριο Τρίτη 19-1-2021 και ώρα 10.00’
π.μ.. Επισημαίνεται ότι οι ορισθέντες υπεύθυνοι θα είναι αρμόδιοι επικοινωνίας με το Υπουργείο Υγείας και
το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης για το προσωπικό που παρέχει κοινωνικές υπηρεσίες ή υπηρεσίες
υγείας είτε σε επίπεδο Περιφέρειας και Δήμου είτε σε Νομικά Πρόσωπα αυτών.
Για τη χορήγηση των στοιχείων αυτών θα πρέπει να συμπληρωθεί από κάθε Δήμο και Περιφέρεια (από την
έδρα για όλες τις περιφερειακές ενότητες) το συνημμένο, στο παρόν, πρότυπο αρχείο xls με την ονομασία
YPEYTHCOVID_ και να αναρτηθεί στον ειδικό διαδικτυακό τόπο του ΥΠΕΣ που αφορά θέματα του προσωπικού
της Τ.Α. (https://aftodioikisi.ypes.gr/) μέχρι αύριο Τρίτη 19-1-2021 και ώρα 10.00’ π.μ. , διατηρώντας την ίδια
ονομασία. Επισημαίνεται ότι για να είναι δυνατή η ανάρτηση του αρχείου στον τόπο θα πρέπει να είναι
μορφής xls ή ods και να έχει την προαναφερθείσα ονομασία.
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(https://aftodioikisi.ypes.gr) απαιτείται η χρήση του μοναδικού 12ψήφιου κωδικού που αντιστοιχεί στο
φορέα (Ενιαίος Κωδικός Αριθμός Φορέα, ΕΚΑΦ), καθώς και του κωδικού πρόσβασης που έχει χορηγηθεί στον
υπεύθυνο επικοινωνίας από την υπηρεσία μας 1. 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. Σε περίπτωση που, εκ παραδρομής, αναρτηθεί λανθασμένο ή ελλιπές αρχείο, είναι
δυνατή η εκ νέου ανάρτησή του, 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.

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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Το παρόν, μετά του συνημμένου του, μπορεί να αναζητηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου, στη
διαδρομή https://www.ypes.gr/eggrafa/
Αναμένοντας τις ενέργειές σας εντός της τιθέμενης καταληκτικής προθεσμίας.
Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης
Α. Διαμαντοπούλου
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
1. Γραφείο Γενικής Γραμματέως Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα
2. Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, με την παράκληση ανάρτησης του παρόντος, μετά του συνημμένου
του αρχείου xls, στην ιστοσελίδα του Υπουργείου, ενότητα ΕΓΓΡΑΦΑ
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