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30 του ν. 4223/2013, ΦΕΚ 287 Α΄).
Εισαγωγικές Παρατηρήσεις:

Με τις διατάξεις του άρθρου 30 του ν. 4223/2013 (Α΄287) εισάγεται η
εφαρµογή
του
Προγράµµατος
εθελοντικής
ενδοαυτοδιοικητικής
κινητικότητας. Στόχο αυτής της ̟ρωτοβουλίας α̟οτελεί η υλο̟οίηση ενός
Προγράµµατος ̟ου, βασιζόµενο σε σαφώς ορισµένες αξιοκρατικές
διαδικασίες και ̟ροδιαγεγραµµένα αντικειµενικά κριτήρια, θα οδηγήσει
άµεσα σε κάλυψη των ελλείψεων ̟ροσω̟ικού στους φορείς της Το̟ικής
Αυτοδιοίκησης, µέσω εξορθολογισµού της κατανοµής του ανθρώ̟ινου
δυναµικού της. Ο εξορθολογισµός αυτός δύναται να α̟οφέρει σηµαντικά
οφέλη και αναβάθµιση της λειτουργίας και των ̟αρεχόµενων υ̟ηρεσιών,
τόσο στους ίδιους τους Οργανισµούς Το̟ικής Αυτοδιοίκησης, καθώς το
ε̟ι̟λέον ̟ροσω̟ικό ενός φορέα θα καλύψει τις ελλείψεις ̟ροσω̟ικού ̟ου
δυσχεραίνουν τη λειτουργία άλλων, όσο και στους εργαζοµένους τους, µε τη
βέλτιστη δυνατή αξιο̟οίηση των ̟ροσόντων τους, αλλά και στο σύνολο των
το̟ικών κοινωνιών και των δηµοτών, ̟ου θα α̟ολαµβάνουν υψηλού
ε̟ι̟έδου υ̟ηρεσίες α̟ό αρτιότερα στελεχωµένους φορείς.
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Βασικό
χαρακτηριστικό
του
Προγράµµατος
εθελοντικής
ενδοαυτοδιοικητικής κινητικότητας α̟οτελεί ο σεβασµός της, συνταγµατικώς
κατοχυρωµένης, διοικητικής και οικονοµικής αυτοτέλειας της Το̟ικής
Αυτοδιοίκησης, µε ̟ροσήλωση στην ο̟οία το Υ̟ουργείο Εσωτερικών
̟ροσδίδει εθελοντικό χαρακτήρα στη διαδικασία, όσον αφορά τους φορείς
υ̟οδοχής και το συµµετέχον ανθρώ̟ινο δυναµικό, και διασφαλίζει τη
δυνατότητα των φορέων ̟ροέλευσης να µην α̟ολέσουν υ̟αλλήλους τους ̟ου
τους είναι α̟αραίτητοι. Το ψηφισθέν άρθρο ̟ροδιαγράφει αναλυτικά τα
βήµατα της διαδικασίας και τις ̟ροθεσµίες τους, ώστε το µεταρρυθµιστικό
εγχείρηµα να ε̟ιτευχτεί άµεσα, µε διασφάλιση των δικαιωµάτων όλων των
συµµετεχόντων µερών.
Ε̟ι̟ροσθέτως, για την ε̟ίτευξη εκτεταµένης
εφαρµογής του Προγράµµατος και, ε̟οµένως, ευρείας ε̟ίδρασης των θετικών
α̟οτελεσµάτων ̟ου δύναται να ̟ροσφέρει, ̟ροβλέ̟εται ότι το ̟ροτεινόµενο
Πρόγραµµα, όντας µια σύγχρονη και ευέλικτη καινοτοµία, εφαρµόζεται κατά
̟αρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης.
Προς διευκόλυνση της εφαρµογής του Προγράµµατος, διευκρινίζονται
τα ακόλουθα, βάσει του ̟εριεχοµένου της ψηφισθείσας ρύθµισης:
Πεδίο εφαρµογής:

Οι φορείς υ̟οδοχής για την εφαρµογή του Προγράµµατος εθελοντικής
ενδοαυτοδιοικητικής κινητικότητας, δηλαδή οι φορείς ̟ου δύνανται να
λάβουν ̟ροσω̟ικό βάσει των οριζοµένων στο αρ. 30 του ν.4223/2013,
είναι:
οι ΟΤΑ α΄ βαθµού1,
οι ΟΤΑ β’ βαθµού,
η Κεντρική Ένωση ∆ήµων Ελλάδος (Κ.Ε.∆.Ε.)
η Ένωση Περιφερειών Ελλάδος (ΕΝ.Π.Ε.)
οι Περιφερειακές Ενώσεις ∆ήµων (Π.Ε.∆.)
Οι φορείς ̟ροέλευσης για την εφαρµογή του Προγράµµατος εθελοντικής
ενδοαυτοδιοικητικής κινητικότητας, δηλαδή οι φορείς, ̟ροσω̟ικό των
ο̟οίων έχει το δικαίωµα να υ̟οβάλει αίτηση ̟ρος µετάταξη βάσει των
οριζοµένων στο αρ. 30 του ν.4223/2013, είναι:
οι ΟΤΑ α΄ βαθµού ,
η Κεντρική Ένωση ∆ήµων Ελλάδος (Κ.Ε.∆.Ε.)
η Ένωση Περιφερειών Ελλάδος (ΕΝ.Π.Ε.)
το Ινστιτούτο Το̟ικής Αυτοδιοίκησης (Ι.Τ.Α.)
1

Με τον όρο ΟΤΑ νοούνται οι ∆ήµοι, τα ∆ηµοτικά Ιδρύµατα και τα ΝΠ∆∆ αυτών καθώς και οι
Σύνδεσµοι ∆ήµων (άρθρο 2 παρ. 1 του ν. 3584/2007).
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οι Περιφερειακές Ενώσεις ∆ήµων (Π.Ε.∆.)
Το ̟εδίο εφαρµογής του άρθρου 30 του ν. 4223/2013, αφορά µόνο στο
τακτικό ̟ροσω̟ικό (µόνιµο και µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
αορίστου χρόνου) των ανωτέρω φορέων ̟ροέλευσης.

Βήµα 1ο
Υ̟οβολή ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ των φορέων υ̟οδοχής

Οι φορείς υ̟οδοχής, οι ο̟οίοι εµ̟ί̟τουν στο ρυθµιστικό ̟εδίο της
διάταξης, θα ̟ρέ̟ει να α̟οστείλουν αιτιολογηµένα αιτήµατα, στα ο̟οία θα
̟ροσδιορίζονται ε̟ακριβώς και αιτιολογηµένως οι υ̟ηρεσιακές ανάγκες
τους σε ̟ροσω̟ικό και θα βεβαιώνεται η ύ̟αρξη των αναγκαίων
̟ιστώσεων.
Η α̟οστολή των αιτηµάτων θα ̟ρέ̟ει να λάβει χώρα α̟ό την Πέµ̟τη
20 Φεβρουαρίου έως και την Πέµ̟τη 6 Μαρτίου 2014. Ε̟ισηµαίνεται ότι
κανένα αίτηµα ̟ου θα υ̟οβληθεί µετά την 6η Μαρτίου δε θα ληφθεί υ̟όψη.
Παρακαλούµε ό̟ως µελετήσετε ̟ροσεκτικά το Παράρτηµα της
̟αρούσης, ό̟ου ̟εριλαµβάνονται αναλυτικές τεχνικές οδηγίες για τη
διαδικασία α̟οστολής των αιτηµάτων.
Βήµα 2ο
Έκδοση ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ του Υ̟ουργείου Εσωτερικών

Άµεσα µετά τη συλλογή των αιτηµάτων των φορέων υ̟οδοχής, το
Υ̟ουργείο Εσωτερικών θα ̟ροβεί σε έκδοση ανακοίνωσης για την ̟εραιτέρω
εξέλιξη του Προγράµµατος.
Βήµα 3ο
Υ̟οβολή ΑΙΤΗΣΕΩΝ των ενδιαφεροµένων υ̟αλλήλων

Οι υ̟άλληλοι οι ο̟οίοι ε̟ιθυµούν να µεταταχθούν, θα κληθούν, µε
την ανωτέρω Ανακοίνωση του Υ̟ουργείου Εσωτερικών, να υ̟οβάλουν στη
∆ιεύθυνση ∆ιοικητικού/Προσω̟ικού του φορέα στον ο̟οίο κατέχουν
οργανική ή ̟ροσω̟ο̟αγή θέση, εντός α̟οκλειστικής ̟ροθεσµίας δέκα (10)
ηµερών α̟ό τη σχετική δηµοσίευση της ανωτέρω Ανακοίνωσης στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως:
α. Αίτηση: (̟ροτυ̟ο̟οιηµένο έντυ̟ο αίτησης – υ̟εύθυνης δήλωσης
α̟ό το ΑΣΕΠ) στην ο̟οία θα δηλώνουν τους φορείς στους ο̟οίους ε̟ιθυµούν
να µεταταχθούν/µεταφερθούν, καθορίζοντας τη σειρά ̟ροτίµησης
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β. τα δικαιολογητικά ̟ου α̟αιτούνται για την α̟οτίµηση ̟ροσόντων
και τα ό̟οια τυχόν δικαιολογητικά δεν ̟εριλαµβάνονται στα ̟ροσω̟ικά
τους µητρώα.
Η µετάταξη/µεταφορά των υ̟αλλήλων θα γίνει µε βάση τη
µοριοδότηση των κριτηρίων ε̟ιλογής, ό̟ως αυτά ορίζονται στην αριθµ.
5017/10-2-2014 (Β΄334) Κ.Υ.Α. Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης
και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης του τρίτου εδαφίου της ̟αρ.1 του αρ.30 του
ν. 4223/2013.
Οι ενδιαφερόµενοι, θα κληθούν να υ̟οβάλλουν ενυ̟όγραφα αίτησή
τους στη ∆/νση ∆ιοικητικού/Προσω̟ικού του φορέα ̟ου κατέχουν οργανική
ή ̟ροσω̟ο̟αγή θέση, εντός α̟οκλειστικής ̟ροθεσµίας δέκα (10) ηµερών, είτε
αυτο̟ροσώ̟ως, είτε µε ̟ρόσω̟ο εξουσιοδοτηµένο α̟ό αυτούς µε γρα̟τή
εξουσιοδότηση, θεωρηµένη για το γνήσιο της υ̟ογραφής α̟ό δηµόσια αρχή ή
ΚΕΠ. Εντός της ίδιας ̟ροθεσµίας, οι ενδιαφερόµενοι θα ̟ρέ̟ει να
υ̟οβάλουν και τα τυχόν δικαιολογητικά/̟ιστο̟οιητικά, σε ̟ερί̟τωση ̟ου
αυτά δεν ̟εριλαµβάνονται στο ̟ροσω̟ικό τους µητρώο, για την α̟όδειξη ή
αξιολόγηση ̟ροσόντων ή κριτηρίων ̟ου α̟αιτούνται κατά τη σχετική
διαδικασία.
Συµ̟λήρωση/τρο̟ο̟οίηση της αίτησης, συµ̟λήρωση τυχόν
ελλει̟όντων δικαιολογητικών και υ̟οβολή συµ̟ληρωµατικών ή
διευκρινιστικών δικαιολογητικών, θα ε̟ιτρέ̟εται µόνο µέχρι τη λήξη της
̟ροθεσµίας υ̟οβολής των αιτήσεων. ∆ικαιολογητικά ̟ου θα υ̟οβληθούν
εκ̟ρόθεσµα, δε θα ληφθούν υ̟όψη. Το εµ̟ρόθεσµο της αίτησης κρίνεται µε
βάση την ηµεροµηνία της υ̟οβολής της στη ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικού/
Προσω̟ικού του φορέα.
Ε̟ισηµαίνεται ότι οι ενδιαφερόµενοι θα έχουν τη δυνατότητα να
δηλώσουν, εφόσον το ε̟ιθυµούν, το σύνολο των θέσεων του
κλάδου/ειδικότητάς τους ̟ου θα ̟εριλαµβάνονται στην Ανακοίνωση του
Υ̟ουργού Εσωτερικών.
Βήµα 4ο
Σύνταξη ̟ινάκων συνδροµής κριτηρίων α̟ό τους φορείς ̟ροέλευσης

Οι ∆ιευθύνσεις ∆ιοικητικού/Προσω̟ικού των φορέων ̟ροέλευσης,
συντάσσουν εντός ̟ροθεσµίας δέκα (10) ηµερών, αρχοµένης α̟ό τη λήξη της
̟ροθεσµίας του ανωτέρω Βήµατος 3, ̟ίνακες συνδροµής κριτηρίων σε ειδικό
λογισµικό του Α.Σ.Ε.Π., και τους α̟οστέλλουν στο Α.Σ.Ε.Π. και στους φορείς
υ̟οδοχής.
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Βήµα 5ο
Ενιαίος Πίνακας Κατάταξης και ∆ιάθεσης του Α.Σ.Ε.Π.

Η διαδικασία κατάρτισης του Ενιαίου Πίνακα Κατάταξης και
∆ιάθεσης των υ̟αλλήλων διενεργείται κατ΄ αναλογία της διαδικασίας ̟ου
̟ροβλέ̟εται στις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 2190/1994, ό̟ως ισχύει.
Η ̟ροθεσµία σύνταξης του Ενιαίου Πίνακα είναι δεκα̟έντε (15)
ηµέρες α̟ό τη λήξη της ̟ροθεσµίας του ανωτέρω Βήµατος 4.
Ειδικότερα, το Α.Σ.Ε.Π., µετά την ̟αραλαβή α̟ό τους φορείς
̟ροέλευσης των ψηφιακών ̟ινάκων συνδροµής κριτηρίων των υ̟αλλήλων,
̟ροβαίνει στον υ̟ολογισµό της βαθµολογίας των συµµετεχόντων, µε την
καταχώριση
στο
̟ληροφοριακό
σύστηµα
των
στοιχείων
̟ου
̟εριλαµβάνονται στους οικείους ψηφιακούς ̟ίνακες, δηλαδή των κριτηρίων,
των ιδιοτήτων, καθώς και των ̟ροτιµήσεων κάθε υ̟αλλήλου.
Oι αρµόδιες Υ̟ηρεσίες του ΑΣΕΠ ̟ροβαίνουν:
α) στην κατάρτιση Ενιαίου Πίνακα Κατάταξης και ∆ιάθεσης µε βάση τη
συνολική βαθµολογία ̟ου συγκεντρώνει κάθε υ̟άλληλος, λαµβανοµένων
υ̟όψη και των κριτηρίων σε ̟ερί̟τωση ισοβαθµίας, µε αναφορά στα
κριτήρια και τις ιδιότητες ̟ου λήφθηκαν υ̟όψη για κάθε κατατασσόµενο, της
βαθµολογίας ̟ου αντιστοιχεί σε κάθε κριτήριο, καθώς και της συνολικής
βαθµολογίας· και
β) στην α̟οστολή του εν λόγω ̟ίνακα στο Υ̟ουργείο Εσωτερικών, εντός της
̟ροαναφερθείσας ̟ροθεσµίας

Βήµα 6ο
Α̟οστολή του Ενιαίου Πίνακα Κατάταξης & ∆ιάθεσης στους φορείς ̟ροέλευσης
και υ̟οδοχής

Το Υ̟ουργείο Εσωτερικών α̟οστέλλει αµελλητί τον ̟ίνακα στους
φορείς ̟ροέλευσης και υ̟οδοχής.
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Βήµα 7ο
ΓΝΩΜΗ του φορέα ̟ροέλευσης

Για την ολοκλήρωση της µετάταξης α̟αιτείται η σύµφωνη γνώµη του
αρµοδίου ̟ρος διορισµό οργάνου του φορέα ̟ροέλευσης.
Τονίζεται ότι η γνώµη του αρµοδίου ̟ρος διορισµό οργάνου του
φορέα ̟ροέλευσης α̟οστέλλεται εντός ̟ροθεσµίας ̟έντε (5) ηµερών α̟ό τη
λήψη του ενιαίου ̟ίνακα κατάταξης και διάθεσης του Α.Σ.Ε.Π., στο φορέα
υ̟οδοχής και στον οικείο Γενικό Γραµµατέα Α̟οκεντρωµένης ∆ιοίκησης του
φορέα υ̟οδοχής, µε κοινο̟οίηση στο Υ̟ουργείο Εσωτερικών.
Ε̟ισηµαίνεται ότι εάν εντός της ̟ροθεσµίας των ̟έντε (5) ηµερών
δεν εκδοθεί σύµφωνη ή αρνητική γνώµη, τεκµαίρεται η σύµφωνη γνώµη
του φορέα ̟ροέλευσης για την ολοκλήρωση της µετάταξης.
Βήµα 8ο
ΕΚ∆ΟΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ µετάταξης α̟ό το φορέα υ̟οδοχής

Η α̟όφαση για τη µετάταξη εκδίδεται α̟ό το αρµόδιο ̟ρος διορισµό
όργανο του φορέα υ̟οδοχής2, εντός ̟ροθεσµίας ̟έντε (5) ηµερών α̟ό τη
λήψη ή την κατά τεκµήριο έκδοση της σύµφωνης γνώµης του φορέα
̟ροέλευσης.
Βήµα 9ο
∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ της α̟όφασης µετάταξης

Η α̟όφαση για τη µετάταξη του φορέα υ̟οδοχής δηµοσιεύεται στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, µε µέριµνα του οικείου Γενικού Γραµµατέα
Α̟οκεντρωµένης ∆ιοίκησης.
Βήµα 10ο
∆ΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ενός µηνός

Το ̟ροσω̟ικό ̟ου µετατάσσεται µε το Πρόγραµµα εθελοντικής
ενδοαυτοδιοικητικής κινητικότητας του αρ.30 του ν. 4223/2013, τίθεται σε
διαθεσιµότητα χρονικής διάρκειας ενός µηνός, αρχοµένης α̟ό την
ηµεροµηνία δηµοσίευσης της σχετικής ̟ράξης του Γενικού Γραµµατέα
Α̟οκεντρωµένης ∆ιοίκησης.

2

Για παράδειγµα: του ∆ηµάρχου/ Περιφερειάρχη/ Προέδρου νπδδ, κ.λπ.
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Η διαθεσιµότητα ̟αύει αυτοδικαίως µε την ̟άροδο του µηνός και
̟ρος τούτο εκδίδεται αµελλητί σχετική δια̟ιστωτική ̟ράξη του αρµοδίου
̟ρος διορισµό οργάνου του φορέα υ̟οδοχής.
Κατά τη διάρκεια της διαθεσιµότητας, η µισθοδοσία του ̟ροσω̟ικού
βαρύνει το φορέα ̟ροέλευσης και µετά το ̟έρας της διαθεσιµότητας βαρύνει
το φορέα υ̟οδοχής.
Το ̟ροσω̟ικό αυτό, µετά το ̟έρας της ανωτέρω διαδικασίας, δεν
δύναται να χαρακτηρισθεί ως ̟λεονάζον και να τεθεί εκ νέου, άνευ αιτήσεώς
του σε καθεστώς κινητικότητας ή διαθεσιµότητας.

Βασικές ε̟ισηµάνσεις

Η ισχύς κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης, ̟ου ε̟ιτρέ̟ει µετατάξεις µεταξύ
των φορέων του εδαφίου α’ της ̟αρ.1 του αρ.30 του ν. 4223/2013 (βλ.
ανωτέρω ενότητα «̟εδίο εφαρµογής») αναστέλλεται για χρονικό
διάστηµα τριών (3) µηνών, α̟ό την έναρξη ισχύος του συγκεκριµένου
άρθρου.
Οι µετατάξεις µε το Πρόγραµµα εθελοντικής ενδοαυτοδιοικητικής
κινητικότητας:
διενεργούνται κατά ̟αρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής
διάταξης3,
εξαιρούνται της διαδικασίας της ̟ροηγούµενης έγκρισης α̟ό την
ΠΥΣ 33/2006, ό̟ως ισχύει, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις διατάξεις
της ̟αρ. 1 του άρθρου 68 του ν. 4002/2011 (Α΄180), ό̟ως ισχύει.
δεν εµ̟ί̟τουν στην α̟αγόρευση, λόγω διενέργειας ∆ηµοτικών και
Περιφερειακών εκλογών, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις διατάξεις
του άρθρου 17 του ν. 3870/2010 (Α΄138).

Ε̟ισηµαίνεται ότι η α̟οστολή των αιτηµάτων των φορέων υ̟οδοχής στο
Υ̟ουργείο Εσωτερικών (βλ. ανωτέρω Βήµα 1ο), κατά τη διαδικασία ̟ου
αναλύεται στο Παράρτηµα της ̟αρούσης, θα ̟ρέ̟ει να ̟ραγµατο̟οιηθεί α̟ό
την Πέµ̟τη 20 Φεβρουαρίου έως και την Πέµ̟τη 6 Μαρτίου 2014 και
κανένα αίτηµα ̟ου θα υ̟οβληθεί µετά την 6η Μαρτίου δε θα ληφθεί υ̟όψη.

Για ̟αράδειγµα, ε̟ισηµαίνεται ότι για τη διενέργεια των µετατάξεων του άρθρου αυτού δεν
εξετάζεται η µοναδικότητα του κλάδου του υ̟αλλήλου, η δέσµευση ̟αραµονής στην
υ̟ηρεσία βάσει ειδικών διατάξεων, η διετία, η υ̟οχρέωσης ̟αραµονής στο φορέα λόγω
χορήγησης εκ̟αιδευτικής άδειας κ.α., καθώς διενεργούνται κατά ̟αρέκκλιση της κείµενης
νοµοθεσίας.
3
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Για τα ανωτέρω, ̟αρακαλούµε ό̟ως ενηµερώσετε αυθηµερόν τα ΝΠ∆∆
της χωρικής σας αρµοδιότητας.
Το Υ̟ουργείο µας ̟αραµένει στη διάθεσή σας για κάθε ̟εραιτέρω
διευκρίνιση και συνεργασία ε̟ί των ανωτέρω, ευελ̟ιστώντας στην ενεργό
συµµετοχή της Το̟ικής Αυτοδιοίκησης, η ο̟οία α̟οτελεί την αναγκαία
̟ροϋ̟όθεση ε̟ιτυχούς υλο̟οίησης του Προγράµµατος Εθελοντικής
Ενδοαυτοδιοικητικής
Κινητικότητας,
̟ρος
όφελος
της
Το̟ικής
Αυτοδιοίκησης, των εργαζοµένων της και των το̟ικών κοινωνιών.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Ι. ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ
Λ. ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
- Υ̟ουργείο ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής
∆ιακυβέρνησης
α. Γραφείο Υ̟ουργού
β. Γραφείο Γενικού Γραµµατέα
- Γενικούς Γραµµατείς Α̟οκεντρωµένων ∆ιοικήσεων
- ΑΣΕΠ
- Ελεγκτικό Συνέδριο
- Εθνικό Τυ̟ογραφείο
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ:
-Γραφείο Υ̟ουργού, κ. Ι. Μιχελάκη
- Γραφείο Ανα̟ληρωτή Υ̟ουργού, κ. Λ. Γρηγοράκου
-Γραφείο Γενικού Γραµµατέα, κ. Γ. Φ. Ιωαννίδη
- Γεν. ∆ιευθυντή της Το̟ικής Αυτοδιοίκησης
- ∆/νση Μηχανοργάνωσης
(Με την ̟αράκληση να αναρτήσει την ̟αρούσα στο
δικτυακό τό̟ο του Υ̟ουργείου)
- ∆ιεύθυνση Οργάνωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ
(Τµήµα ΠΟΤΑ)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ:
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ

Για την α̟οστολή των αιτηµάτων των φορέων υ̟οδοχής, σύµφωνα µε
τα αναφερόµενα στο ανωτέρω “Βήµα 1ο” οι φορείς ̟ου ̟εριλαµβάνονται
στους φορείς υ̟οδοχής βάσει του εδαφίου α’ της ̟αρ.1 του άρ. 30 του
ν.4223/2013, θα ̟ρέ̟ει να ακολουθήσουν την ακόλουθη διαδικασία:
Θα ̟ρέ̟ει να ̟ροβούν στη λήψη και α̟οθήκευση του αρχείου excel α̟ό
την ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.ypes.gr/el/Ministry/Encyclical/
και αφού το συµ̟ληρώσουν, να το «αναρτήσουν» στο σύνδεσµο
https://aftodioikisi.ypes.gr/
Ε̟ισηµαίνεται ότι το όνοµα ̟ου θα δοθεί στο ηλεκτρονικό αρχείο α̟ό
τους φορείς, θα ̟ρέ̟ει να είναι σε µικρούς λατινικούς χαρακτήρες και να
̟εριγράφει το όνοµα του φορέα.
Για ̟αράδειγµα, ο ∆ήµος Αθηναίων θα α̟οθηκεύσει το αρχείο excel µε
την ονοµασία «dimos athinaion» και θα το αναρτήσει στον ̟ροαναφερόµενο
σύνδεσµο. Όµοια, και η Περιφέρεια Θεσσαλίας θα α̟οθηκεύσει το αρχείο ως
«perifereia thessalias» και ούτω καθεξής.
Προς υ̟οβοήθηση του έργου των Υ̟ηρεσιών, σας γνωρίζουµε ότι στην
ιστοσελίδα του Υ̟ουργείου Εσωτερικών θα υ̟άρχει κείµενο βοήθειας
σχετικά µε τη διαδικασία ε̟ανα̟ροώθησης -ανάρτησης του αρχείου excel
στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΣ.
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