
ΘΕΜΑ: Ανάγκες υπηρεσιών για στελέχωση µε αποφοίτους της ΚΕ΄ εκπαιδευτικής σειράς 

της Εθνικής Σχολής ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.∆.∆.Α.) 

ΣΧΕΤ.: Το µε α.π. ∆ΙΠΑΑ∆/ΕΚ∆∆Α/Φ.8/15/οικ.12633/28.4.2016 (Α∆Α:70Μ3465ΦΘΕ-Σ6Χ) 

έγγραφο της Γενικής ∆ιεύθυνσης ∆ιοίκησης Ανθρώπινου ∆υναµικού του 

ΥΠΕΣ∆Α 

 

Σας ενηµερώνουµε ότι εκδόθηκε το ανωτέρω σχετικό έγγραφο µε Α∆Α: 

70Μ3465ΦΘΕ-Σ6Χ, που αφορά στο αντικείµενο του θέµατος και παρακαλούµε, αφού 

το συµβουλευτείτε και ανακύπτει σχετική ανάγκη στελέχωσης για το φορέα σας, να 

προβείτε στη γνωστοποίηση του σχετικού σας αιτήµατος στην υπηρεσία µας, 

συµπληρώνοντας και αποστέλλοντας το υπόδειγµα εγγράφου που επισυνάπτεται 

στο παρόν, το αργότερο µέχρι τις 25 Μαΐου. 

Συναφώς, σας γνωρίζουµε  ότι σύµφωνα µε τα οριζόµενα του άρθρου 33 παρ. 2 

του ν. 4305/2014, ο διορισµός των αποφοίτων της Εθνικής Σχολής ∆ηµόσιας 

∆ιοίκησης επιτρέπεται να γίνει και σε συνιστώµενη προσωποπαγή θέση, εφόσον κατά 

τον χρόνο διορισµού δεν υφίστανται ή δεν επαρκούν αντίστοιχες κενές οργανικές 

θέσεις. 

 

Να αποσταλεί και µε το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο 
 

ΑΜΕΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
ΠΡΟΣΟΧΗ: ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 25/5/2016 

                                    
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & 
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ 
 
ΓΕΝ. ∆/ΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ &  ΤΟΠ. ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ 
∆/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΠ. ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ 
-ΤΜΗΜΑ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  
-ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Τ.Α. 

       Αθήνα,   19-5-2016 
       Αριθ.  Πρωτ: 15084 
 
 
 
 
 
 
 
ΠΡΟΣ:  

 
Ταχ. ∆/νση: 
Ταχ. Κώδικας: 
Πληροφορίες: 
 
 
Τηλέφωνο: 
 
FAX : 
 

 
Σταδίου 27 
10183 Αθήνα 
∆. Τροµπούκη (για θεσµικά θέµατα) 
Γ. Μπουδούρης (για θέµατα 

αποστολής στοιχείων) 
213136 4327 
213136 4322 
213136 4383 
 
 

 
∆ήµους και Περιφέρειες 



Επισηµαίνεται ότι, η αποστολή του σχετικού εγγράφου θα πρέπει να γίνει 

απευθείας από τις αρµόδιες ∆ιευθύνσεις ∆ιοίκησης προς την υπηρεσία µας µόνο µε 

τηλεοµοιοτυπία στο 2131364383. Οι φορείς που δεν επιθυµούν να απασχολήσουν τα 

εν θέµατι άτοµα, δεν απαιτείται να αποστείλουν σχετική απάντηση. 

Το παρόν, µετά των συνηµµένων του, µπορεί να αναζητηθεί στο δικτυακό τόπο 

του Υπουργείου, στην ενότητα το Υπουργείο/Έγγραφα 

(http://www.ypes.gr/el/Ministry/eggrafa/) 

 

 
 
 
Κοινοποίηση: 
Γενική  ∆/νση ∆ιοίκησης 
Ανθρώπινου ∆υναµικού 
∆/νση Προγραµµατισµού & 

Ανάπτυξης Ανθρώπινου ∆υναµικού 
Βασ. Σοφίας 15 
Εσωτερική ∆ιανοµή: 
Γρ. Γενικού Γραµµατέα 
Γρ. Γενικής ∆/ντριας  
Αποκέντρωσης & Τοπ. Αυτοδιοίκησης 

∆/νση µας (2) 

 
 

Ο Γενικός Γραµµατέας 
 

 

 

 

 

 

 

 

Κ. Πουλάκης 


