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Να αποσταλεί μόνο με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 

Προς ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Υπουργείου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Γενική Διεύθυνση Αποκέντρωσης & 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Τ.Α.)                                                                         
Δ/νση Προσωπικού Τ.Α.                                                               
Τμήμα Παρακολούθησης & Επεξεργασίας                           
Στοιχείων Προσωπικού Τ.Α.                                                                    
Υπευθ. Ενημέρωσης:  Π. Στεργίου 

Τηλ.: 213 136 4389                     

Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27, 101 83  Αθήνα                                            
Fax:   213 136 4383                                                                           
http:// www.ypes.gr

 Αθήνα, 12  Ιουλίου 2017

 Αριθμ. Πρωτ.:  37808 

ΠΡΟΣ : 1. Δήμους & Περιφέρειες της Χώρας, με την 
παράκληση να γνωστοποιήσουν την παρούσα στα 
νομικά πρόσωπα και τις επιχειρήσεις τους                                

α) Διεύθυνση Διοίκησης                                                                
β) Πιστοποιημένους Διευθυντές του Μητρώου Ανθρ. Δυν. 
Ελλ. Δημοσίου                                                                                             
γ) Υπεύθυνους Επικοινωνίας για θέματα προσωπικού Τ.Α.

 2. Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της Χώρας, με την 
παράκληση να γνωστοποιήσουν το παρόν στους 
Συνδέσμους ΟΤΑ αρμοδιότητάς τους

ΘΕΜΑ: Γνωστοποίηση επικαιροποιημένου «ΟΔΗΓΟΥ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ» (έκδ. 7-2018) για την ορθή συμπλήρωση των πεδίων Εργασιακή Σχέση (Ε.Σ.) και  Κατηγορία 
Προσωπικού (Κ.Π.) στην εφαρμογή του Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου 

Σχετ.: α) Η υπ’ αριθμ. 17/20368/16-6-2017 εγκύκλιός μας (ΑΔΑ 7Ν0Ξ465ΧΘ7-ΥΒΜ)

            β) Το με Α.Π. 34748/11.10.2017 έγγραφό μας

             γ) Η υπ’ αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.81/325/οικ.23299/28-6-2018 εγκύκλιος του Υπουργείου Διοικητικής 
Ανασυγκρότησης (ΑΔΑ: 6ΘΜΡ465ΧΘΨ-ΓΣ3) με θέμα «Εισαγωγή στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού 
Ελληνικού Δημοσίου προσλαμβανόμενων στο πλαίσιο προγραμμάτων Ο.Α.Ε.Δ.»

 Κατόπιν της (γ) σχετικής εγκυκλίου του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης (η οποία μπορεί να 
αναζητηθεί στη διαδρομή http://www.apografi.gov.gr/index.php/kanonistiko-plaisio/egkyklioi.html : 15η 
εγκύκλιος), σας αποστέλλουμε τον επικαιροποιημένο «ΟΔΗΓΟ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ», ο οποίος έχει ενημερωθεί σε σχέση με αυτόν που ήδη σας είχαμε γνωστοποιήσει 
με το (β) σχετικό έγγραφό μας, κατά τα εξής:

Στον ΟΔΗΓΟ προστέθηκε στις εργασιακές σχέσεις του έκτακτου προσωπικού μία ακόμα δυνατή επιλογή 
με περιγραφή «ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ/ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΟΑΕΔ», η οποία συσχετίζεται με την 
επιλογή «ΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΙ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΑΕΔ» του πεδίου «Κατηγορία Προσωπικού». 

Υπενθυμίζεται ότι  οι ωφελούμενοι των προγραμμάτων απασχόλησης του ΟΑΕΔ δεν απογράφονται στο 
Μητρώο εάν υπάρχει ρητή πρόβλεψη περί της καταβολής των αποδοχών τους από τον ίδιο τον ΟΑΕΔ (π.χ. το 
πρόγραμμα «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 
2014 – 2020»).

Ο επικαιροποιημένος ΟΔΗΓΟΣ περιέχεται στο αρχείο μορφής .xls που επισυνάπτεται στο παρόν και 
μπορεί να αναζητηθεί επίσης στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΣ, στη διαδρομή «Το Υπουργείο»/ «Έγγραφα»   
(http://www.ypes.gr/el/Ministry/eggrafa/)

http://www.ypes.gr/
http://www.apografi.gov.gr/index.php/kanonistiko-plaisio/egkyklioi.html
http://www.ypes.gr/el/Ministry/eggrafa/
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Όπως και στην προηγούμενη έκδοσή του, τo αρχείο αποτελείται από 3 φύλλα, στα οποία 
περιλαμβάνονται τα κάτωθι :

 Φύλλο «ΟΔΗΓΟΣ» : Λεπτομερής αποτύπωση του οδηγού, με παρατηρήσεις / οδηγίες

 Φύλλο «ΣΥΝΟΨΗ ΟΔΗΓΟΥ» : Συνοπτική απεικόνιση των δυνατών επιλογών για το πεδίο «κατηγορία 
προσωπικού» ανάλογα με το κάθε είδος εργασιακής σχέσης (σύμφωνα με τις δυνατές επιλογές των 
πεδίων αυτών στην εφαρμογή του Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού Ελλ. Δημοσίου)

 Φύλλο «ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΛΙΣΤΕΣ» : Πεδία αποτύπωσης, με αναπτυσσόμενες λίστες, των δυνατών 
συνδυασμών Ε.Σ και Κ.Π. (βλ. εικόνα που ακολουθεί)

                                                                                                                                   Ο Γενικός Γραμματέας

                                                                                                                                              Κ. Πουλάκης

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 
(με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)
1. Ένωση Περιφερειών (info@enpe.gr)
2. Κεντρική Ένωση Δήμων  Ελλάδας (info@kedke.gr)
3. Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Δ/νση Προγραμματισμού & Ανάπτυξης Ανθρώπινου 
Δυναμικού, Τμήμα Ο.Π.Σ.  Ανθρώπινου Δυναμικού και Στατιστικών Αναλύσεων 
(grammateia@ydmed.gov.gr)

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ: 
1. Γραφείο Γενικού Γραμματέα 
2. κα. Γενική Διευθύντρια Αποκέντρωσης & Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
3. Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 

mailto:grammateia@ydmed.gov.gr
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(με την παράκληση να αναρτήσει το παρόν μετά του συνημμένου του στο διαδικτυακό τόπο του 
Υπουργείου, στην ενότητα «Έγγραφα»)


