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Ε̟αναφορά των Σχολικών Φυλάκων στους ∆ήµους

Σε συνέχεια της αριθµ.∆Ι∆Α∆/Φ.42Α/οικ.14150/13-5-2015 εγκυκλίου της ∆/νσης
∆ιαχείρισης Ανθρώ̟ινου ∆υναµικού του Υ̟ουργείου µας και ειδικότερα όσον αφορά
στην ε̟αναφορά των σχολικών φυλάκων, σας γνωρίζουµε τα εξής:
Ως

γνωστό,

την

11η

Μαΐου

2015

δηµοσιεύτηκε

ο

ν.

4325/2015

(Α΄47)

«Εκδηµοκρατισµός της ∆ιοίκησης-Κατα̟ολέµηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική
∆ιακυβέρνηση. Α̟οκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις».
Με τις διατάξεις του άρθρου 18 του νόµου αυτού, ε̟ανασυστήνεται η ειδικότητα καθώς
και οι θέσεις των Σχολικών Φυλάκων ̟ου καταργήθηκαν δυνάµει του άρθρου 80 του
ν.4172/2013.
Σύµφωνα µε την ̟αρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4325/15, το ̟ροσω̟ικό αυτό, εφόσον δεν
έχει µεταταχθεί/µεταφερθεί βάσει οριστικών ̟ινάκων διάθεσης, µ̟ορεί να ε̟ανέλθει στις
θέσεις ̟ου κατείχε ̟ριν τεθεί σε διαθεσιµότητα ή ̟ριν λήξει η υ̟αλληλική του σχέση, µε
εξαίρεση τους υ̟αλλήλους ̟ου έχουν λάβει οριστική σύνταξη (άρθ. 14 ̟αρ.2 ν.4325/15),
εφόσον καταθέσει αίτηση εντός δέκα (10) ηµερών α̟ό τη δηµοσίευση του ν.4325/2015,
ήτοι έως 21/5/2015, στη ∆ιεύθυνση Προσω̟ικού του φορέα ό̟ου υ̟ηρετούσε.

Οι υ̟άλληλοι κατατάσσονται µε ̟ράξη του οικείου οργάνου ∆ιοίκησης, σε
ε̟ανασυσταθείσες θέσεις ειδικότητας ∆Ε Σχολικών Φυλάκων, µε τον ίδιο βαθµό και
µισθολογικό κλιµάκιο ̟ου κατείχαν ̟ριν τη θέση τους σε διαθεσιµότητα ή τη λύση της
υ̟αλληλικής τους σχέσης.

Κατό̟ιν των ανωτέρω και µετά τη λήξη της ̟ροθεσµίας υ̟οβολής των αιτήσεων, οι
∆ήµαρχοι θα ̟ρέ̟ει να ̟ροβούν στην έκδοση της ̟ροβλε̟όµενης στο άρθρο 18 ̟αρ. 2
ν.4325/15 ̟ράξης

κατάταξης των σχολικών φυλάκων,

βάσει του

συνηµµένου

υ̟οδείγµατος, στις θέσεις στις ο̟οίες υ̟ηρετούσαν, µε τον ίδιο βαθµό και µισθολογικό
κλιµάκιο ̟ου κατείχαν κατά την ηµεροµηνία ̟ου τέθηκαν σε διαθεσιµότητα ή λύθηκε η
εργασιακή τους σχέση.
Ο οικείος ∆ήµος θα στείλει στην υ̟ηρεσία µας τις ̟ράξεις κατάταξης των σχολικών
φυλάκων, σύµφωνα µε τις οδηγίες ̟ου δίδονται ̟αρακάτω, ̟ροκειµένου η υ̟ηρεσία µας
να ̟ροβεί στην έκδοση της δια̟ιστωτικής ̟ράξης του Υ̟ουργού της ̟αρ. 4 του άρθρου 18
του ν. 4325/2015, η ο̟οία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης:
α) Όλες οι ̟ράξεις θα α̟οστέλλονται µόνο ηλεκτρονικά σε µορφή m/s word
(.doc) στην ηλ.διεύθυνση t.datapta@ypes.gr της ∆/νσης Προσω̟ικού Τ.Α.,
β) Ως θέµα του ηλεκτρονικού µηνύµατος θα φέρουν:
το αντικείµενο του θέµατος (Ε̟αναφορά σχολικών φυλάκων),
το όνοµα του φορέα (̟χ. ∆ήµος Κορυδαλλού).
Στο ηλεκτρονικό µήνυµα θα ̟ρέ̟ει ε̟ίσης να αναφέρονται τα στοιχεία
ε̟ικοινωνίας του υ̟εύθυνου για την α̟οστολή των ̟ινάκων υ̟αλλήλου για τυχόν
̟αροχή διευκρινήσεων εφόσον ανακύψει ανάγκη.
γ) Κάθε µήνυµα θα φέρει αύξοντα αριθµό (̟χ. Ε̟αναφορά σχολικών
φυλάκων_∆ήµος Κορυδαλλού_Πράξη Νο 1). Εάν το µήνυµα ενσωµατώνει ̟ολλές
̟ράξεις στον τίτλο του θα µνηµονεύεται αντιστοίχως ο αύξων αριθµός των ̟ράξεων
αυτών (δηλ. Πράξη Νο 1 έως 7). Τους αντίστοιχους αριθµούς ̟ρέ̟ει να φέρουν και τα
ε̟ισυνα̟τόµενα αρχεία .doc (δηλ. οι ̟ράξεις κατάταξης). Εφόσον α̟αιτείται η
α̟οστολή και ε̟όµενου µηνύµατος, η αρίθµηση των ̟ράξεων συνεχίζει α̟ό εκεί ̟ου
σταµάτησε το ̟ροηγούµενο µήνυµα.
Στο µήνυµα θα ̟ρέ̟ει να καταγράφονται τα στοιχεία των ατόµων ̟ου
µνηµονεύονται

στη/στις

συνηµµένες

̟ράξη/εις

κατάταξης

(όνοµα,

ε̟ώνυµο,

̟ατρώνυµο, βαθµός, µισθολογικό κλιµάκιο) καθώς και τα στοιχεία της αντίστοιχης
̟ράξης (Α.Π./ηµεροµηνία).
δ) Σε ̟ερί̟τωση ̟ου υ̟άρξει ανάγκη για ορθή ε̟ανάληψη ̟ράξης, θα ̟ρέ̟ει
αυτό να σηµειώνεται µε κεφαλαία στον τίτλο του µηνύµατος (̟χ. Ε̟αναφορά σχολικών

φυλάκων_∆ήµος Κορυδαλλού_Πράξη Νο 1_ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ), καθώς και στο
σχετικό ε̟ισυνα̟τόµενο αρχείο. Μηνύµατα ̟ου θα φέρουν τα ίδια στοιχεία στον τίτλο
τους µε ̟ροηγούµενο µήνυµα χωρίς την ένδειξη της ορθής ε̟ανάληψης, δεν θα
λαµβάνονται υ̟όψη.

Λόγω του κ α τ ε ̟ ε ί γ ο ν τ ο ς του θέµατος, θα ̟ρέ̟ει όλοι οι φορείς να έχουν
α̟οστείλει τις ̟ράξεις τους στην ̟ροαναφερθείσα ηλ. διεύθυνση της ∆ιεύθυνσή µας έως
5 Ιουνίου.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Ν. ΒΟΥΤΣΗΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
- Α̟οκεντρωµένες ∆ιοικήσεις της Χώρας
- ΚΕ∆Ε
- ΠΟΕ-ΟΤΑ
- ΠΟΠ-ΟΤΑ
- Εθνικό Τυ̟ογραφείο

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ:
1. Γραφείο κ.Υ̟ουργού
2. Γραφείο κ. Ανα̟ληρωτή Υ̟ουργού
2. Γραφείο κ.Γενικού Γραµµατέα
3. Γενική ∆/ντρια Α̟οκέντρωσης & Τ.Α.
4. ∆/νση Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης
(µε την ̟αράκληση να αναρτήσει το ̟αρόν στο
δικτυακό τό̟ο του Υ̟ουργείου)
5. ∆/νσή µας (2)
Τµήµα ̟ροσω̟ικού Ιδ. ∆ικαίου
Τµήµα Παρακολούθησης & Ε̟εξεργασίας
Στοιχείων Προσω̟ικού Τ.Α.

