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Αθήνα, 10 Απριλίου 2019
Αριθ. Πρωτ.: 26951
ΠΡΟΣ:
1. Δήμους και Περιφέρειες της Χώρας
- Διευθύνσεις Διοίκησης
- Υπεύθυνους Επικοινωνίας για θέματα
προσωπικού Τ.Α
(με την παράκληση για γνωστοποίηση του
παρόντος στα νομικά πρόσωπα & τις
επιχειρήσεις τους, στους συνδέσμους που
συμμετέχουν, στα Περιφερειακά Ταμεία
Ανάπτυξης και στις οικείες Π.Ε.Δ)
- ΚΕΔΕ
- ΕΝΠΕ

ΘΕΜΑ: Λήξη δυνατότητας υποβολής στοιχείων για το στρατηγικό προγραμματισμό προσλήψεων
2020-2023 από τους φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Σχετ. : H υπ’ αριθμ. 10/20616/20-3-2019 (ΑΔΑ 9ΑΜ5465ΧΘ7-ΚΡΓ) Εγκύκλιός μας
Με το παρόν ενημερώνουμε όλους τους φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Τ.Α) ότι η δυνατότητα
υποβολής εκ μέρους τους του προγραμματισμού προσλήψεων ετών 2020-2023 στο Υπουργείο
Εσωτερικών λήγει την Τρίτη 16/4/2019, ημερομηνία κατά την οποία παύει η δυνατότητα ανάρτησης
του σχετικού αρχείου xls (POLYETES2023_) στον ειδικό διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου που αφορά
θέματα προσωπικού Τ.Α (https://aftodioikisi.ypes.gr/). Φορείς της Τ.Α που, για διάφορους λόγους,
δεν αναρτήσουν το συγκεκριμένο αρχείο στον προαναφερθέντα τόπο μέχρι τις 16/4/2019, θα
θεωρηθεί ότι έχουν υποβάλλει πολυετή προγραμματισμό προσλήψεων 2020-2023, με μηδενικές
τιμές αναγκών προσλήψεων.
Οι φορείς, με τους οποίους η υπηρεσία μας έχει ήδη επικοινωνήσει κατόπιν εντοπισμού
προβληματικών εγγραφών στον υποβληθέντα πίνακά τους και οι οποίοι, έως σήμερα, δεν έχουν
αναρτήσει το ορθό αρχείο σύμφωνα με τις υποδείξεις μας, παρακαλούνται να επισπεύσουν τις
ενέργειές τους.

Η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης
Μ. Μαυραγάνη
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ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
dipp@ydmed.gov.gr
2. Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της Χώρας
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Με την παράκληση να αναρτήσει το παρόν στην ιστοσελίδα του ΥΠ.ΕΣ (επικαιρότητα και διαδρομή
http://www.ypes.gr/el/Ministry/eggrafa/ )
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