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ΓΕΝ.∆/ΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΤΟΠ. ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ
∆/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΠ. ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ

Πληροφορίες

: A.Aντωνόπουλος

(για θεσµικά θέµατα)
Β.Νασίου (για θέµατα
ηλεκτρονικής αποστολής
στοιχείων στο ΥΠΕΣ∆Α)
Τηλέφωνο
FAX
Ταχ.∆/νση
Τ.Κ.

ΘΕΜΑ:

ΠΡΟΣ:
Αποκεντρωµένες ∆ιοικήσεις της Χώρας
Γραφεία κ.κ. Ασκούντων Καθήκοντα
Γενικού Γραµµατέα

: 21313643-67 (α)
21313643-28 (β)
: 21313643-83
: Σταδίου 27
: 10183, Αθήνα

Προγραµµατισµός προσλήψεων τακτικού προσωπικού στους ΟΤΑ α’ και β’
βαθµού για το έτος 2016.

Με την µε αριθµό 4/26-1-2016 (Α∆Α:ΨΟΗΗ465ΦΘΕ-ΝΥΙ) εγκύκλιό µας, δόθηκε η
δυνατότητα στους ΟΤΑ α’ και β’ βαθµού να υποβάλλουν στην υπηρεσία µας αιτήµατα που
αφορούν τον προγραµµατισµό των άµεσων αναγκών τους σε εξειδικευµένο τακτικό προσωπικό
για το τρέχον έτος, προκειµένου να προωθηθούν προς έγκριση στην επιτροπή ΠΥΣ 33/2006,
όπως ισχύει.

Κατόπιν πλήθους σχετικών εκκλήσεων από τους ενδιαφερόµενους φορείς, σας γνωρίζουµε
ότι η αναφερθείσα στην ανωτέρω εγκύκλιο προθεσµία υποβολής των σχετικών αιτηµάτων
παρατείνεται έως τις 31-3-2016.

Επιπλέον και λαµβάνοντας υπόψη το εύρος της χωρικής τους αρµοδιότητας και τη
νεοσύστατη δοµή τους, αίρεται για τους ΟΤΑ β’ βαθµού ο περιορισµός των δέκα (10)
θέσεων ανά φορέα. Προς τούτο, οι ΟΤΑ β’ βαθµού θα πρέπει να αποστείλουν συµπληρωµένο
τον Πίνακα Β’, ο οποίος έχει αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου, ως συνηµµένο
της παρούσης.
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∆ιευκρινίζεται, πλέον των οριζόµενων στην ανωτέρω εγκύκλιο, ότι κάθε Περιφέρεια
δύναται να αποστείλει, διά των αρµόδιων υπηρεσιών των Αποκεντρωµένων ∆ιοικήσεων, έναν
(1) ενιαίο κατάλογο για το σύνολο των Περιφερειακών Ενοτήτων της και όχι για
καθεµία ξεχωριστά.

Ενόψει των ανωτέρω, παρακαλούµε όπως άµεσα κοινοποιήσετε, µε κάθε πρόσφορο τρόπο,
το παρόν στους ΟΤΑ α’ και β’ βαθµού της χωρικής σας αρµοδιότητας, για την πιστή εφαρµογή
των οριζοµένων σε αυτή.

Το παρόν µετά του συνηµµένου Πίνακα µπορεί να αναζητηθεί στο δικτυακό τόπο του
Υπουργείου µας, στην ενότητα «Το Υπουργείο - Εγκύκλιοι/Αποφάσεις» ( http://www.ypes.gr/el/
Ministry/Encyclical/ ). Σηµειώνεται ότι ο Πίνακας µπορεί να αναζητηθεί µόνο στο δικτυακό τόπο
του Υπουργείου.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ &
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

Ιωάννης Μπαλάφας

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1. Ανώτατο Συµβούλιο Επιλογής Προσωπικού
2. Υπουργείο Εσωτερικών & ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης / Βασ. Σοφίας 15, 10674, Αθήνα
3. Υπουργείο Οικονοµικών / Γενικό Λογιστήριο του Κράτους
4. Κεντρική Ένωση ∆ήµων Ελλάδος
5. Ένωση Περιφερειών Ελλάδος
6. ΠΟΕ-ΟΤΑ
7. ΠΟΠ-ΟΤΑ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ
1. Γραφείο Υπουργού
2. Γραφείο Υφυπουργού
3. Γραφείο Γενικού Γραµµατέα
4. Γραφείο Γενικής ∆ιευθύντριας Αποκέντρωσης & Τοπικής Αυτοδιοίκησης
5. ∆/νση Προσωπικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης
α) Τµήµα Μόνιµου Προσωπικού
β) Τµήµα Προσωπικού Ιδιωτικού ∆ικαίου
γ) Τµήµα Παρακολούθησης & Επεξεργασίας Στοιχείων Προσωπικού Τ.Α.
6. ∆/νση Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης
web.support@ypes.gr (µε την παράκληση να αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο του Υπουργείου στην ενότητα
‘Εγκύκλιοι/Αποφάσεις’)
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