
 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ Τ.Α. 

Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Τ.Α. 

Υπεύθυνοι επικοινωνίας: 

Β. Νασίου - τηλ. 213 136 4328,  

Π. Στεργίου – τηλ. 213 136 4389 

Fax:   213 1364 383  

e-mail : gramatia@ypes.gr 

http:// www.ypes.gr  

Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27, 101 83  Αθήνα 

 

        ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ & ΜΕ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ  

             

             Αθήνα,      23-3-2017    

             Αριθμ. Πρωτ.: 9276  

 

              ΠΡΟΣ :  

        Δήμους της Χώρας  

α) Διευθύνσεις Διοίκησης 

β) Ορισθέντες υπεύθυνους επικοινωνίας για  

      θέματα προσωπικού 

 

ΘΕΜΑ: Αναζήτηση στοιχείων για τη καθυστέρηση καταβολής δεδουλευμένων σε εργαζόμενους στον τομέα 

καθαριότητας των Δήμων 

ΣΧΕΤ: Η υπ’αριθμ.625/20-3-2017 Επίκαιρη Ερώτηση βουλευτού της Ένωσης Κεντρώων (επισυνάπτεται 

φωτ/φο) 

 

Κατόπιν της ανωτέρω σχετικής Επίκαιρης Ερώτησης της βουλευτού κας Θεοδ. Μεγαλοοικονόμου,  με 

την οποία ζητούνται στοιχεία ως προς τις καθυστερήσεις καταβολής δεδουλευμένων αποδοχών σε 

ορισμένους εργαζομένους Δήμων, οι οποίοι απασχολούνται στον τομέα της καθαριότητας μέσω  παράτασης 

των συμβάσεων εργασίας τους με αυτούς έως το τέλος του 2017, καλούνται οι Δήμοι της Χώρας να 

γνωστοποιήσουν άμεσα και εφόσον συντρέχει περίπτωση στο Υπουργείο μας, τον αριθμό των 

συγκεκριμένων εργαζομένων για τους οποίους σημειώνεται σήμερα καθυστέρηση στην καταβολή των 

δεδουλευμένων τους.  

Για την παροχή του ανωτέρω στοιχείου καταρτίστηκε από την υπηρεσία μας πρότυπος πίνακας 

(εικόνα του οποίου επισυνάπτεται στο παρόν), ο οποίος πρέπει να συμπληρωθεί ΜΟΝΟ από τους Δήμους για 

τους οποίους συντρέχει η ανωτέρω περίπτωση και να αναρτηθεί από αυτούς στον ειδικό διαδικτυακό τόπο 

συλλογής  των στοιχείων που αφορούν θέματα του προσωπικού Τ.Α.  του Υπουργείου  

https://aftodioikisi.ypes.gr.
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 Ο προς συμπλήρωση πρότυπος πίνακας θα πρέπει να αντληθεί από κάθε φορέα 

μόνο από τους κάτωθι διαδικτυακούς τόπους και όχι από άλλους προς αποφυγή τυχόν αλλοίωσής του :  

-  ιστοσελίδα του ΥΠΕΣ  (θέση Υπουργείο/Έγγραφα, http://www.ypes.gr/el/Ministry/eggrafa/ ) 

- ειδικός διαδικτυακός τόπος του ΥΠΕΣ  που αφορά στο προσωπικό Τ.Α. (θέση Προσωπικό Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης/Άντληση Αρχείων: https://aftodioikisi.ypes.gr ) 
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 Για την είσοδο του υπεύθυνου επικοινωνίας του φορέα στο συγκεκριμένο τόπο ανάρτησης απαιτείται η  χρήση του μοναδικού 

δωδεκαψήφιου κωδικού που αντιστοιχεί στο φορέα καθώς και του κωδικού πρόσβασης που χορηγήθηκε από το Υπουργείο ύστερα 

από την υποβολή σε αυτό των στοιχείων που είχαν ζητηθεί με το υπ΄αριθμ. 30002/28.9.2016 έγγραφό μας. Αναλυτικές οδηγίες 

αναφορικά με τον τρόπο ανάρτησης αρχείων στον ειδικό διαδικτυακό τόπο περιλαμβάνονται σε σχετικό εγχειρίδιο χρήσης, το οποίο 

μπορεί να αναζητηθεί στην ενότητα «Συχνές Ερωτήσεις» του διαδικτυακού τόπου του Υπουργείου Εσωτερικών 

(http://www.ypes.gr/el/Ministry/FAQ/Parakolouthisi_EpexergasiaTA/). Το υπ’αριθμ. 30002/28.9.2016 έγγραφό μας μπορεί να 

αναζητηθεί την ιστοσελίδα του ΥΠΕΣ στη θέση Υπουργείο/Έγγραφα: http://www.ypes.gr/el/Ministry/eggrafa/ 

ΕΠΕΙΓΟΝ 

Τίθεται προθεσμία: 27-3-2017 



 

Ο πίνακας που θα αναρτηθεί πρέπει να φέρει την ονομασία VOULI6252017_  και να είναι μορφής 

.xls  ή .ods, ειδάλλως δεν θα είναι δυνατή η ανάρτησή του.
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Καταληκτική προθεσμία για την ανάρτηση του ζητούμενου αρχείου ορίζεται η Δευτέρα 27-3-2017 

 

Οι κάτωθι Δήμοι, οι οποίοι δεν έχουν ακόμη προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες για την απόκτηση 

κωδικού πρόσβασης στον προαναφερθέντα διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου, όπως αυτές ορίζονταν στο 

υπ’αριθμ. 30002/28.9.2016 σχετικό έγγραφό μας, και εφόσον συντρέχει για αυτούς περίπτωση, 

παρακαλούνται να επικοινωνήσουν τηλεφωνικά με το Υπουργείο μας, προκειμένου να τους δοθούν 

περαιτέρω οδηγίες αναφορικά με τη διαδικασία απάντησης στο παρόν. Σε κάθε περίπτωση πάντως, όλοι οι 

κάτωθι θα πρέπει να ξεκινήσουν άμεσα τη διαδικασία απόκτησης κωδικού. 

 

1 ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ 

2 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ 

3 ΔΗΜΟΣ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ 

4 ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ 

5 ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ-ΚΥΛΛΗΝΗΣ 

6 ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΙΘΕΑΣ 

7 ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ 

8 ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΑΣ 

9 ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ 

10 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ 

11 ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ 

12 ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ 

13 ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ 

14 ΔΗΜΟΣ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ 

15 ΔΗΜΟΣ ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 

16 ΔΗΜΟΣ ΠΑΞΩΝ 

17 ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ 

18 ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ 

19 ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΙΦΟΥ 

20 ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΙΝΟΥ 

21 ΔΗΜΟΣ ΣΦΑΚΙΩΝ 

22 ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ 

23 ΔΗΜΟΣ ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΥ 

24 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΣ 
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 Σε περίπτωση που, εκ παραδρομής, αναρτηθεί αρχείο με λανθασμένες ή ελλιπείς καταχωρήσεις, είναι δυνατή 

η εκ νέου ανάρτηση, καθώς το σύστημα αναγνωρίζει αυτόματα το νέο αρχείο ως το μόνο ορθό, αρκεί αυτό να έχει 

ονοματιστεί σωστά και να είναι της ίδιας μορφής με το προγενέστερα αναρτηθέν. 

 



 

Για τους Δήμους που δεν θα ανταποκριθούν, σύμφωνα με τα ανωτέρω,  εμπρόθεσμα στο παρόν 

 (δηλ. έως 27-3-2017) θα θεωρηθεί ότι δεν συντρέχει σε αυτούς το θέμα που αναφέρεται στην ανωτέρω 

σχετική Επίκαιρη Ερώτηση. 

 

Παρακαλούμε για την εμπρόθεσμη ανταπόκρισή σας, ώστε ο Υπουργός να απαντήσει έγκαιρα, 

αξιόπιστα και ολοκληρωμένα στην Εθνική Αντιπροσωπεία. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 

1. Ένωση Περιφερειών 

2. Κεντρική Ένωση Δήμων 

3. Ομοσπονδία Συλλόγων Υπαλλήλων Αιρετών Περιφερειών Ελλάδας                                                                     
e– mail : osyape@otenet.gr 

4. ΠΟΕ - ΟΤΑ  

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 

1. Γραφείο Υπουργού       

2. Γραφείο Γενικού Γραμματέα 

3. κα Γενική Διευθύντρια Αποκέντρωσης & Τ.Α  

4. Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 

 (με την παράκληση να αναρτήσει το παρόν μετά των συνημμένων του στο διαδικτυακό τόπο του  

Υπουργείου, στην ενότητα Έγγραφα). 

5. Γραφείο Κοινοβουλευτικού Ελέγχου 

6. Δ/νση Προσωπικού Τ.Α. 

- Τμήμα Μόνιμου Προσωπικού  

- Τμήμα Παρακολούθησης & Επεξεργασίας Στοιχείων Προσωπικού Τ.Α. 

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης 

 

 

 

Α. Διαμαντοπούλου 



 

ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 

 

  

1 2 3 4

ΚΩΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΦΟΡΕΑ 

(συμπληρώνεται  

αυτόματα μετά την 

εμφάνιση του κωδικού 

του φορέα στη στήλη 

1)

ΤΥΠΟΣ ΦΟΡΕΑ  

(εμφανίζεται αυτόματα 

μετά την εμφάνιση του 

κωδικού του φορέα στη 

στήλη 1)

Αριθμός συμβασιούχων του Δήμου που 

απασχολούνται στον τομέα καθαριότητας με 

παράταση της σύμβασής τους έως το τέλος του 

2017 και σημειώνεται καθυστέρηση στην 

καταβολή των δεδουλευμένων αποδοχών τους 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΩΝ - ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΑΡΧΕΙΟΥ : VOULI6252017_

 

 

Ο Πίνακας αυτός δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί. 

Αναζητήστε τον σε επεξεργάσιμη μορφή 

στην ιστοσελίδα του Υπουργείου μας http://www.ypes.gr/el/Ministry/eggrafa/ 

ή στον τόπο 

https://aftodioikisi.ypes.gr 

 


