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              ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

              ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

 

          ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ 

             ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

                Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Τ.Α. 

           ΤΜΗΜΑ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Ταχ. Δ/νση:      Σταδίου 27 

Τ.Κ.:                    10183, Αθήνα 

Πληροφορίες: Α. Πατσιαβούρα 

Τηλέφωνο:       213-1364380  

Φαξ:                   213-1364383 

                                          ΕΞ’ ΕΠΕΙΓΟΝ 

(Να αποσταλεί και με fax και με e-mail) 

 

Αθήνα,  28   Νοεμβρίου 2014 

 

Αρ. Πρωτ.: οικ. 46561 

 

 

ΠΡΟΣ:  

   κ.κ. Γενικούς Γραμματείς Αποκεντρωμένων 

     Διοικήσεων της Χώρας  

 

 

ΘΕΜΑ: Υ̟οβολή στοιχείων σχετικά µε το ̟ρόγραµµα εθελοντικής 

κινητικότητας.  

 

  Μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών του ̟ρογράµµατος της 

ενδοαυτοδιοικητικής κινητικότητας και ̟ροκειµένου το Υ̟ουργείο να 

α̟οτυ̟ώσει ε̟ακριβώς τα στοιχεία των υ̟αλλήλων ̟ου εντάχθηκαν στο 

συγκεκριµένο ̟ρόγραµµα (α̟ό την έναρξή του έως και την ̟εράτωσή του), 

̟αρακαλούµε ό̟ως µας α̟οστείλετε ̟ίνακα, ό̟ου θα εµφαίνονται τα ακριβή 

στοιχεία των υ̟αλλήλων ̟ου µετατάχθηκαν σε φορείς της χωρικής 

αρµοδιότητάς σας («φορείς υ̟οδοχής»), οι φορείς ̟ροέλευσής τους καθώς και 

τα στοιχεία του Φ.Ε.Κ ̟ου δηµοσιεύτηκε η µετάταξη. 

Τα εν λόγω στοιχεία ̟ρέ̟ει να συµ̟ληρωθούν στον ̟ίνακα ̟ου 

αντιστοιχεί στην Α̟οκεντρωµένη ∆ιοίκηση και ̟εριέχεται στο ηλεκτρονικό 

αρχείο ̟ου σας α̟οστέλλουµε συνηµµένα. Για τη συµ̟λήρωση του ̟ίνακα 

είναι α̟αραίτητο να ακολουθήσετε τις  αναγραφόµενες, σε αυτόν, οδηγίες  

(βλ. οδηγίες µε ̟λάγια στοιχεία) και µ̟ορείτε να τον αναζητήσετε και στην 

ιστοσελίδα του ΥΠΕΣ (www.ypes.gr), στο ̟εδίο «Εθελοντική Κινητικότητα».  

Παρακαλούµε ό̟ως α̟οστείλετε το συµ̟ληρωµένο ̟ίνακα µόνο 

ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση d.pta@ypes.gr  άµεσα και όχι 

̟έραν της 5/12/2014, αναγράφοντας στο ηλεκτρονικό µήνυµα ως θέµα 

«Στοιχεία ̟ρογράµµατος εθελοντικής κινητικότητας – Α.∆…………..» καθώς 
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και τα στοιχεία ε̟ικοινωνίας του υ̟εύθυνου υ̟αλλήλου, ̟ρος αναζήτηση 

τυχόν διευκρινήσεων.   

Ε̟ισηµαίνεται  ότι κατά τη συµ̟λήρωση του ̟ίνακα θα ̟ρέ̟ει να 

ληφθεί µέριµνα, ώστε να α̟οφευχθούν τυχόν δι̟λές εγγραφές και γενικά η 

καταχώρηση λανθασµένων στοιχείων.   

Σε ̟ερί̟τωση ̟ου ασχοληθούν µε τη συµ̟λήρωση του ̟ίνακα 

̟ερισσότεροι του ενός υ̟άλληλοι, θα ̟ρέ̟ει να α̟οσταλούν ξεχωριστά 

αρχεία, µε ανάλογη ένδειξη στο θέµα «……. - Μέρος Α.» και αναγραφή στο 

σχετικό ηλεκτρονικό µήνυµα των στοιχείων ε̟ικοινωνίας του αρµόδιου, για 

το αρχείο, υ̟αλλήλου. 

 

Παραµένουµε στη διάθεσή σας, για ο̟οιαδή̟οτε ̟ληροφορία και 

̟εραιτέρω διευκρίνιση.  

 

 

 

 

Η ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 

 

 

Βίκυ Γιαβή 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ: 

-Γραφείο Υ̟ουργού 

- Γραφείο Ανα̟ληρωτή Υ̟ουργού 

- Γραφείο Υφυ̟ουργού 

-Γραφείο Γενικού Γραµµατέα 

- Γεν. ∆ιευθύντρια Το̟ικής Αυτοδιοίκησης  

- ∆/νση Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης  

(µε την ̟αράκληση να αναρτήσει το ̟αρόν και το συνηµµένο 

̟ίνακα στην ιστοσελίδα του Υ̟ουργείου Εσωτερικών).  

- ∆ιεύθυνση ∆ιοίκησης 

- ∆ιεύθυνση Προσω̟ικού Τ.Α. 

  (Τµήµα Μονίµου Προσω̟ικού) 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗ: µε email, ανάλογα µε την Α̟οκεντρωµένη ∆ιοίκηση: 
 

- ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ 
- ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ 
- ΠΙΝΑΚΑΣ 3: ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ –∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 
- ΠΙΝΑΚΑΣ 4: ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 
- ΠΙΝΑΚΑΣ 5: ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ 
- ΠΙΝΑΚΑΣ 6: ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ  
- ΠΙΝΑΚΑΣ 7: ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ – ∆ΥΤΙΚΗΣ 

ΕΛΛΑ∆ΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ 


