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ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ

Αθήνα,19 Ιουνίου 2018
Aριθμ.Πρωτ.:
ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/58/οικ.21974

ΠΡΟΣ:(Ως πίνακας διανομής)

Θέμα: Κενές οργανικές θέσεις του κλάδου ΔΕ Τηλεφωνητών.
Σε συνέχεια των υπ΄αριθμ.πρωτ.ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/50/οικ.27488/21-10-2016 και
ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/43/3298/03-02-2016 εγκυκλίων της Υπηρεσίας μας και μετά την
θέσπιση των διατάξεων του αρ. 25 του ν. 4440/2016 (Φ.Ε.Κ.224/ Α΄/2016) σύμφωνα
με τις οποίες: «Μετά την παρ. 7 του άρθρου 14 του Ν. 2190/1994 (Α΄ 28), προστίθενται
παράγραφοι 8, 9, 10 και 11 ως εξής: «8. Οι δημόσιες υπηρεσίες, τα νομικά πρόσωπα
δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α΄ και β΄ βαθμού
και οι φορείς του δημόσιου τομέα που αναφέρονται στην παρ. 8 του άρθρου 2 του Ν.
2643/1998 (Α΄ 220) υποχρεούνται να προσλαμβάνουν: α) στο ογδόντα τοις (80%) των
κενών θέσεων τηλεφωνητών και υπαλλήλων παροχής πληροφοριών, τυφλούς πτυχιούχους
των σχολών εκπαίδευσης τυφλών τηλεφωνητών που υπάγονται στην εποπτεία των
Υπουργείων Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευμάτων και κάθε άλλης δημόσιας αρχής», παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε
το

αργότερο

μέχρι

τις

06/07/2018,

στην

ηλεκτρονική

διεύθυνση

dipp@ydmed.gov.gr, για τις κενές θέσεις τηλεφωνητών και υπαλλήλων παροχής
πληροφοριών που έχετε.
Στην περίπτωση που υπάρχουν κενές θέσεις τηλεφωνητών και υπαλλήλων
παροχής πληροφοριών, παρακαλούμε όπως παράλληλα προβείτε στην υποβολή
αιτήματος, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 3 της ΠΥΣ 33/2006 (ΦΕΚ Α΄280/28-122006),όπως ισχύει,(υποβολή σχετικού αιτήματος από τον αρμόδιο κατά περίπτωση Υπουργό,
καθώς και βεβαίωση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους για την ύπαρξη των
απαιτούμενων πιστώσεων), προκειμένου η Υπηρεσία μας να προωθήσει
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στην Επιτροπή του άρθρου 2 παρ.1 της ΠΥΣ 33/2006 (ΦΕΚ Α΄280/28-12-2006), όπως ισχύει,
σχέδιο απόφασης για την έγκριση των εν λόγω προσλήψεων.
Είναι καθήκον όλων μας να συμβάλλουμε στην εξασφάλιση απασχόλησης σε
ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες, προκειμένου να αντιμετωπισθεί το πρόβλημα της ανεργίας και
του κοινωνικού αποκλεισμού και δικαίωμα των ομάδων αυτών να συμμετέχουν ενεργά και με
αξιοπρέπεια στη κοινωνική και οικονομική ζωή της χώρας
Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση.
Ο Γενικός Γραμματέας
Γρηγόρης Θεοδωράκης

Πίνακας διανομής:
1) Όλα τα Υπουργεία
Δ/νσεις Διοικητικού
Δ/νσεις Εποπτείας Νομικών Προσώπων
2) Γενικές και Ειδικές Γραμματείες
Δ/νσεις Διοικητικού
Δ/νσεις Εποπτείας Νομικών Προσώπων
4) Αποκεντρωμένες Διοικήσεις
Δ/νσεις Διοικητικού
5) Ανεξάρτητες Αρχές
Δ/νσεις Διοικητικού
ΚΟΙΝ.:
Γραφεία Υπουργών και Υφυπουργών
Γραφεία Γενικών και Ειδικών Γραμματέων όλων των Υπουργείων
Εσωτερική Διανομή:
-Γραφείο κας Υπουργού
-Γραφείο κ. Γεν. Γραμματέα
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