ΕΠΕΙΓΟΝ – ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ έως
Παρασκευή 4 Φεβρουαρίου 2022
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Γ.Γ. Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα
Διεύθυνση Προσωπικού Τ.Α
Τμήμα Παρακολούθησης & Επεξεργασίας
Στοιχείων Προσωπικού Τ.Α
Πληροφορίες:
Για θέματα ανάρτησης ή συμπλήρωσης των πεδίων του
πίνακα στοιχείων των αιτημάτων:
Ζ. Γκίκα: 213136 4389
Για θεσμικά ζητήματα των αιτημάτων πρόσληψης
Ι.Δ.Ο.Χ. & ΣΜΕ:
Ε. Οψίμου, Α. Στρατίκη: 213136 4369,-4339
e-mail: info@ypes.gr

Αθήνα, 27 Ιανουαρίου 2022
Αριθμ. Πρωτ.: 4665
ΠΡΟΣ:
Δήμους & Περιφέρειες της Χώρας
(Με την παράκληση να κοινοποιήσουν
το παρόν στα οικεία ΝΠΔΔ, Συνδέσμους και
επιχειρήσεις που είναι Φορείς της Γενικής
Κυβέρνησης)

ΘΕΜΑ: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ έως 4-2-2022 για την υποβολή αιτήματος στο πλαίσιο του
προγραμματισμού προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή
σύμβασης μίσθωσης έργου για το έτος 2022, κατά τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 4829/2021
Σχετ.: α) Η με ΑΠ 95989/26-12-2021 εγκύκλιός μας.
β) Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 3991/21-1-2022 έγγραφό μας
Σας ενημερώνουμε ότι, λόγω της μη λειτουργίας ορισμένων υπηρεσιών των φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης
εξαιτίας των έντονων καιρικών φαινομένων που επικράτησαν στην Αττική και σε άλλες περιοχές της χώρας
την τρέχουσα εβδομάδα, η

προθεσμία για την υποβολή των εν θέματι αιτημάτων

από όλους τους

ενδιαφερόμενους φορείς παρατείνεται έως την Παρασκευή 4 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 17:00 (αντί της
31/1/22 που αναφέρεται στο β. σχετικό έγγραφό μας.).
Μετά την εκπνοή της εν λόγω προθεσμίας ο ειδικός διαδικτυακός τόπος του ΥΠΕΣ δεν θα είναι
διαθέσιμος για ανάρτηση σε αυτόν του σχετικού πίνακα και τυχόν αιτήματα που υποβληθούν στην
υπηρεσία μας, καθ’ οιονδήποτε τρόπο, δεν θα ληφθούν υπόψη.
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα διαλαμβανόμενα στην ανωτέρω σχετική εγκύκλιο.
Το παρόν έγγραφο μπορεί να αναζητηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου (διαδρομή
https://www.ypes.gr/eguklioi ) καθώς και στην ενότητα άντλησης αρχείων του ειδικού διαδικτυακού τόπου
για θέματα προσωπικού Τ.Α. ( https://aftodioikisi.ypes.gr ), υποφάκελος «ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
2022».
Η Γενική Γραμματέας

Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 61f291df033378325a41c433 στις 28/01/22 09:35

Παρασκευή Χαραλαμπογιάννη
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1. ΑΣΕΠ
2. ΚΕΔΕ
3. ΕΝΠΕ
4. ΠΟΕ – ΟΤΑ
5. ΠΟΠ – ΟΤΑ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
- Γραφείο κ. Υπουργού
- Γραφείο κ .Γενικής Γραμματέως Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα
- Γραφείο κ. Υπηρεσιακής Γραμματέως
- Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Με την παράκληση να αναρτηθεί το παρόν στο site του
Υπουργείου στη διαδρομή https://www.ypes.gr/eguklioi)
- ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
e-mail: dipp@ydmed.gov.gr
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