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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ
Αθήνα, 23 Ιουλίου 2020
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Αριθμ. πρωτ.:
ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/600/οικ.14533
ΠΡΟΣ :
Όπως ο Πίνακας Αποδεκτών
(αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 15
106 74, Αθήνα
Τηλ.: 213 131. 3383, -3371, -3372, -3374,
-3375, -3201, -3365, -3250,
Email: hrm@ypes.gov.gr

ΘΕΜΑ: Άμεσες ενέργειες για ενημέρωση κατάστασης θέσεων των κύκλων κινητικότητας 2018 &
2019
Σχετ.: 1. Η αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ. 49Κ/521/οικ. 10972/27-5-2020 (ΑΔΑ 67Γ646ΜΤΛ6-ΧΧ8) εγκύκλιος
2. Η αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/566/οικ.12688/24-6-2020 (ΑΔΑ Ψ1ΘΜ46ΜΤΛ6-ΚΤ9) εγκύκλιος
Σε συνέχεια των ως άνω σχετικών εγκυκλίων και κατόπιν ολοκλήρωσης των διαδικασιών
απόσπασης ή μετάταξης για τους κύκλους κινητικότητας 2018 και 2019 σύμφωνα με τις διατάξεις
της παρ.1 του άρθρου 74 του Ν.4674/2020, σας γνωρίζουμε τα κάτωθι:
1. Από τα στοιχεία της εφαρμογής της κινητικότητας, σχετικά με την ενημέρωση των θέσεων που
προκηρύχθηκαν προς κάλυψη μέσω των προαναφερόμενων κύκλων κινητικότητας, προκύπτει
ότι, αν και έχει παρέλθει η τεθείσα προθεσμία για την ενημέρωση της κατάστασης των
θέσεων, μεγάλο ποσοστό φορέων δεν έχει προβεί στις προβλεπόμενες ενέργειες. Δεδομένου
ότι οι διαδικασίες της κινητικότητας τελούν σε συνάρτηση με τη διαδικασία των προσλήψεων,
και εν όψει της διαμόρφωσης του ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων για το έτος 2021,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51 του ν. 4622/2019, όπου εντός των προσεχών ημερών
θα ζητηθεί από τους φορείς του δημοσίου να υποβάλουν τα αιτήματά τους μέσω της
ηλεκτρονικής πλατφόρμας που είναι ήδη εγκαταστημένη στο Υπουργείο Εσωτερικών,
παρακαλείσθε όπως αμέσως και αποκλειστικά μέχρι τη Δευτέρα 27-7-2020 μεταβάλλετε την
κατάσταση των θέσεων του Β’ κύκλου 2018 και του Α΄ κύκλου 2019 που αποτυπώνονται με την
ένδειξη «Σε αξιολόγηση» είτε σε «Έκλεισε με επιλογή υπαλλήλου» είτε σε «Έκλεισε χωρίς
επιλογή υπαλλήλου». Ανάλογα με το αν τελικά επελέγη ή όχι υπάλληλος, θα ενημερωθούν
ακολούθως και τα αντίστοιχα πεδία «Πληροφορίες κατάστασης» ή «Αιτιολογία κατάστασης».
2. Για όσες θέσεις επιλέγεται η κατάσταση «Έκλεισε με επιλογή υπαλλήλου» καλούνται οι φορείς
να ενημερώνουν παράλληλα και την κατάσταση των αντίστοιχων θέσεων στην εφαρμογή του
ψηφιακού οργανογράμματος (Φάκελος: Διαχείριση κατάστασης θέσεων) με την αλλαγή της εν
λόγω κατάστασης ως «Καλυμμένη» και τη σύνδεσή της με τον αντίστοιχο υπάλληλο.

1

ΑΔΑ: 9ΠΦΝ46ΜΤΛ6-5ΜΞ

Μετά το πέρας της 27ης -7-2020, σας ενημερώνουμε ότι η Υπηρεσία μας θα προβεί, κατά
λόγο αρμοδιότητας, στο «κλείσιμο» των κύκλων κινητικότητας Β’ 2018 και Α’ 2019, οπότε και
βάσει των δηλωθέντων στοιχείων, τα οποία δεν θα μπορούν να τύχουν πλέον επεξεργασίας, θα
προβούμε σε περαιτέρω ενέργειες που αφορούν στη διαδικασία προγραμματισμού των
προσλήψεων αλλά και του επόμενου κύκλου κινητικότητας.
Τα Υπουργεία παρακαλούνται να κοινοποιήσουν αμελλητί την παρούσα στα νομικά
πρόσωπα και σε όλους τους φορείς που εποπτεύουν και εμπίπτουν στην αρμοδιότητά τους, καθώς
επίσης οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις στους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού που εμπίπτουν στη χωρική τους
αρμοδιότητα και τα νομικά πρόσωπα αυτών.
Η παρούσα εγκύκλιος βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Υπηρεσίας μας:
www.ypes.gr, στη διαδρομή Ανθρώπινο Δυναμικό Δημοσίου Τομέα- Ανθρώπινο Δυναμικό καθώς
επίσης και στον σύνδεσμο http://apografi.gov.gr/thesmiko_plaisio_all/egkyklioi.html.
Η Γενική Γραμματέας
Παρασκευή Χαραλαμπογιάννη

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
1. Υπουργεία
Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού
2. Προεδρία της Κυβέρνησης
3. Γενικές και Ειδικές Γραμματείες Υπουργείων
Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού
4. Γενικές και Ειδικές Γραμματείες
5. Αποκεντρωμένες Διοικήσεις
Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού
6. Ανεξάρτητες Αρχές
7. Νομικό Συμβούλιο του Κράτους

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η προϊσταμένη του Τμήματος
Γραμματείας και Παροχής
Πληροφοριών
Υπουργείου Εσωτερικών
κ.α.α. Λογοθέτη Ζαμπέτα

ΚΟΙΝ.:
1. Γραφεία Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών
2. Γραφεία Γενικών Γραμματέων
3. Γραφεία Ειδικών Γραμματέων
4. Γραφεία Υπηρεσιακών Γραμματέων
5. Α.Δ.Ε.Δ.Υ.
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
- Γραφείο Υπουργού
- Γραφείο Γενικής Γραμματέως
- ΔΙΔΔΑ/Τμήμα Δομών
- support@ypes.gr (για ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Υπουργείου)
- papanikg@ydmed.gov.gr (για ανάρτηση στην apografi.gov.gr)
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