
 

 

 

ΕΞ-ΕΠΕΙΓΟΝ 
                                                        ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                       Αθήνα,17 Σεπτεµβρίου 2015 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ                                      Αριθµ. πρωτ.: 32593  
& ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ 
ΓΕΝ. ∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
& ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ            
∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ  
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α.     
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Τ.Α.           ΠΡΟΣ: Περιφέρειες της Χώρας 
 Ταχ. ∆/νση: Σταδίου 27                                                     (έδρες τους) 
 Ταχ. Κωδ.: 10183 ΑΘΗΝΑ                            
 Πληροφορίες:  Α. Τσιλοφύτη                                         
 Τηλέφωνο:  21313 64708                                     
 Fax.: 21313 64713                                               
                                                                                 
               

 ΘΕΜΑ:   Στοιχεία προσωπικού Περιφερειών. 
 
    
 Σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3899/2010, όπως αυτές τροποποιήθηκαν, 

συμπληρώθηκαν και ισχύουν με τους ν.3943/2011 και ν.4047/2012 και 

συγκεκριμένα στη παρ.2 του άρθρου 5 του τελευταίου νόμου όπου αναφέρεται ότι, 

η μισθοδοσία  του προσωπικού των Περιφερειών,  μονίμου και με σχέση εργασίας 

ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, καταβάλλεται , κατά το χρονικό διάστημα 

εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δράσης δημοσιονομικής στρατηγικής 

2012-2015, σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού και προκειμένου η υπηρεσία 

μας να προγραμματίσει τις αποδόσεις των ΚΑΠ έτους 2016, παρακαλούνται οι 

αρμόδιες υπηρεσίες των Περιφερειών  της χώρας, να μας αποστείλουν το αργότερο 

έως την Τετάρτη 23.09.2015 σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή στο 

a.tsilofiti@ypes.gr τα κάτωθι στοιχεία: 

1) Το κόστος μισθοδοσίας του α΄ εξαμήνου τρέχοντος έτους, του μονίμου και με 

σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού των Περιφερειών  

που βαρύνει τον Κρατικό Προϋπολογισμό και επίσης, 

2) α. Το κόστος μισθοδοσίας του α΄ εξαμήνου τρέχοντος έτους του προσωπικού   

που υπηρετούσε την 31
η
 Δεκεμβρίου 2010 στις τέως Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις  



 

 

και από 01.01.2011 σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3852/2010 ( ΦΕΚ 87 Α΄-

Πρόγραμμα Καλλικράτης)  μετατάχθηκε  στους Δήμους. 

β. Τον ακριβή αριθμό της ανωτέρω κατηγορίας υπαλλήλων ανά Δήμο στον οποίο 

υπηρετεί. 

Το παρόν έγγραφο, όπως επίσης και τον συνημμένο πίνακα σε ηλεκτρονική μορφή, 

μπορείτε να τα αναζητήσετε και στο δικτυακό τόπο του Υπουργείου μας: 

www.ypes.gr, στη διαδρομή «Το Υπουργείο»  =>  «Έγγραφα». 

Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση.  

Συν: Πίνακας 

   

                                          Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 

 

                                                                   ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΥ 

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ: 

Δ/νση Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής Τ.Α. 

 -Τμήμα Επιχορηγήσεων T.A.                     


