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ΠΡΟ
1. Όια ηα Υπνπξγεία,
2.Γεληθέο&Δηδηθέο
Γξακκαηείεο
Γ/λζεηο Γηνηθεηηθνύ
3.Δπνπηεπόκελνπο θνξείο
(δηα ησλ Υπνπξγείσλ)
4. Απνθεληξσκέλεο Γηνηθήζεηο
5. Πεξηθέξεηεο θαη Γήκνη

ΘΔΜΑ : Απνζηνιή ηνηρείσλ Σαθηηθνύ Πξνζσπηθνύ Γεκόζηνπ Σνκέα κέζσ ηνπ
Γηαδηθηύνπ θάζε ηξίκελν (ηήξεζε πκθώλνπ ηαζεξόηεηαο & Αλάπηπμεο)
Με ην λ. 3899/2010 ΦΔΚ 212/17-12-2010 «Δπείγνληα κέηξα εθαξκνγήο ηνπ
πξνγξάκκαηνο

ζηήξημεο ηεο Διιεληθήο νηθνλνκίαο» πξνβιέπεηαη γηα ην έηνο 2011 κηα

πξόζιεςε αλά πέληε απνρσξήζεηο. Πξνθεηκέλνπ λα εθαξκνζζεί ην κέηξν απηό πξέπεη ζην
ηέινο θάζε ηξηκήλνπ λα απνζηέιιεηαη εγθαίξσο ν ζπλνιηθόο αξηζκόο ησλ απνρσξήζεσλ
θαη πξνζιήςεσλ ηαθηηθνύ πξνζσπηθνύ (κόληκνη θαη ΙΓΑΦ) θαζώο θαη νη ππεξεηνύληεο ζην
ηέινο ηνπ ηξηκήλνπ. Γηα ην ιόγν απηό νθείινπλ όινη νη θνξείο λα ζηείινπλ ηα ζηνηρεία γηα ην
Α’ ηξίκελν ηνπ 2011 ην αξγόηεξν κέρξη ηηο 4/4/2011 κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο εθαξκνγήο
(www.gspa.gr/census) θαη κε ηε ρξήζε ησλ θσδηθώλ πξόζβαζεο θάζε θνξέα.
Δηδηθά γηα ηνπο λένπο θνξείο ηνπ «Καιιηθξάηε» απαηηείηαη εηδηθή νξγάλσζε (ζύλδεζκνη
ζηνπο παιαηνύο θνξείο από ηνπο νπνίνπο πξνέθπςαλ) γηα ηε ζπγθέληξσζε θαη απνζηνιή
ησλ ζπγθεληξσηηθώλ ζηνηρείσλ. Η oξγάλσζε θαη απνζηνιή ησλ ζηνηρείσλ ζα γίλεη κε
επζύλε απνθιεηζηηθά ησλ λέσλ θνξέσλ (είηε πξόθεηηαη γηα Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε, είηε γηα
ΟΤΑ α’ θαη β΄ βαζκνύ).

Γεληθέο Οδεγίεο
1. Δθεμήο, εθηόο ησλ γλσζηώλ ζηνηρείσλ (πξνζιήςεηο, απνρσξήζεηο, ππεξεηνύληεο) ζα
θαηαρσξίδνληαη θαη ζηνηρεία κεηαηάμεσλ ή κεηαθνξάο πξνζσπηθνύ. Σπγθεθξηκέλα ζα
θαηαρσξίδνληαη νη κεηαηάμεηο πξνζσπηθνύ από ην ζηελό Γεκόζην Τνκέα (Γεκόζηεο
Υπεξεζίεο, ΝΠΓΓ, ΟΤΑ α’ & β’ βαζκνύ), θαζώο θαη νη κεηαηάμεηο - κεηαθνξέο από ην
δηεπξπκέλν Γεκόζην Τνκέα (ΓΔΚΟ, ΚΝΠΙΓ θιπ).
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2. Οη κεηαηάμεηο από θνξείο ηνπ ζηελνύ Γεκόζηνπ Τνκέα (Γεκόζηεο Υπεξεζίεο, ΝΠΓΓ,
ΟΤΑ α’ & β’ βαζκνύ) ζηνλ θνξέα ζαο δελ ινγίδνληαη σο πξνζιήςεηο γηα ην ζθνπό
ηεο παξνύζαο εγθπθιίνπ.
3. Οη κεηαηάμεηο – κεηαθνξέο από θνξείο ηνπ δηεπξπκέλνπ Γεκόζηνπ Τνκέα (ΓΔΚΟ, ΚΝΠΙΓ
όπσο ΟΣΔ θιπ) ζηνλ θνξέα ζαο, ζεσξνύληαη πξνζιήςεηο θαη ζπλεπώο ζα πξέπεη λα
πξνζηίζεληαη θαη ζην αληίζηνηρν πεδίν.
4. Οη κεηαηάμεηο πξνζσπηθνύ από ηνλ θνξέα ζαο πξνο θνξείο ηνπ ζηελνύ Γεκόζηνπ Τνκέα
(Γεκόζηεο Υπεξεζίεο, ΝΠΓΓ, ΟΤΑ α’ & β’ βαζκνύ) δελ ζεσξνύληαη απνρσξήζεηο.

Δηδηθέο Οδεγίεο
Α. Φνξείο ηνπ «Καιιηθξάηε»
1.

Απνθεληξσκέλεο δηνηθήζεηο : ε Γ/λζε Γ/θνύ ηεο έδξαο θάζε Απνθεληξσκέλεο

Γηνίθεζεο ζα απνζηείιεη ζπγθεληξσηηθά ζηνηρεία γηα ην πξνζσπηθό όισλ ησλ Υπεξεζηώλ
ηεο.
2. Πεξηθέξεηεο : Η Γ/λζε Γ/θνύ ηεο έδξαο θάζε Πεξηθέξεηαο ζα απνζηείιεη ζπγθεληξσηηθά
ζηνηρεία γηα ην πξνζσπηθό όισλ ησλ Υπεξεζηώλ ηεο.
3. Γήκνη : ε Γ/λζε Γ/θνύ ηεο έδξαο θάζε Γήκνπ ζα απνζηείιεη ζπγθεληξσηηθά ζηνηρεία γηα
ην πξνζσπηθό όισλ ησλ Υπεξεζηώλ ηεο. Υπελζπκίδνπκε όηη ζηα ζπγθεληξσηηθά ζηνηρεία
ησλ Γήκσλ ζα ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη ηα ΝΠΓΓ ηνπο (Βηβιηνζήθεο, Παηδηθνί Σηαζκνί,
ΚΑΠΗ θιπ). Δπηζεκαίλεηαη όηη ηπρόλ κεηαηάμεηο από Γεκνηηθέο Δπηρεηξήζεηο πξνο ηνλ Γήκν
ή ηα ΝΠΓΓ ηνπ Γήκνπ (ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 40 ηνπ λ.
3801/2009) ζα θαηαρσξεζνύλ σο κεηαηάμεηο ζην Γήκν θαη όρη σο πξνζιήςεηο.

Β. Ννζνθνκεία
Απνζηέιινπλ ζηνηρεία γηα όιεο ηηο θαηεγνξίεο πξνζσπηθνύ εθηόο ηεο θαηεγνξίαο «ηαηξνί
ΔΤ» θαη «Μέιε ΓΔΠ» (ηαηξηθό Πξνζσπηθό), ηα ζηνηρεία ησλ νπνίσλ απνζηέιινληαη από
ηελ Κεληξηθή Υπεξεζία ηνπ Υπνπξγείνπ Υγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο θαη από ηελ
Κεληξηθή Υπεξεζία ηνπ Υπ. Παηδείαο αληίζηνηρα. Υπελζπκίδνπκε όηη ηα Ννζνθνκεία ζα
απνζηέιινπλ αζξνηζηηθά θαη ηα ζηνηρεία ηνπ πξνζσπηθνύ ησλ Κέληξσλ Υγείαο πνπ
ππάγνληαη δηνηθεηηθά ζε απηά.

Γ. Τπνπξγείν Γηθαηνζύλεο, Γηαθάλεηαο & Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ
Απνζηέιιεη ειεθηξνληθά ζηνηρεία γηα ην πάζεο θύζεσο ηαθηηθό πξνζσπηθό εθηόο από ηνπο
δηθαζηηθνύο. Γηα ηνπ δηθαζηηθνύο ζα απνζηέιιεηαη μερσξηζηό έγγξαθν πνπ ζα αλαθέξεη ηηο
απνρσξήζεηο, ηηο πξνζιήςεηο θαη ηνπο ππεξεηνύληεο.
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Γ. Τπνπξγείν Παηδείαο δηα βίνπ Μάζεζεο & Θξεζθεπκάησλ
Απνζηέιιεη ειεθηξνληθά ζηνηρεία γηα ην πάζεο θύζεσο Γηνηθεηηθό/Τερληθό πξνζσπηθό ηόζν
ηεο Κεληξηθήο όζν θαη ησλ πεξηθεξεηαθώλ Υπεξεζηώλ (Γ/λζεηο θαη Γξαθεία Δθπαίδεπζεο).
Γηα ην ηαθηηθό εθπαηδεπηηθό πξνζσπηθό (μερσξηζηά γηα ηελ Πξσηνβάζκηα, Γεπηεξνβάζκηα
θαη Τξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε) απνζηέιιεηαη μερσξηζηό έγγξαθν πνπ ζα αλαθέξεη ηηο
απνρσξήζεηο, ηηο πξνζιήςεηο θαη ηνπο ππεξεηνύληεο. Γελ απνζηέιινληαη ζηνηρεία γηα
αλαπιεξσηέο θαη σξνκίζζηνπο.

Δ. ΣΔΗ & ΑΔΗ
Απνζηέιινπλ

ζηνηρεία

γηα

ην

ηαθηηθό

Γηνηθεηηθό/Τερληθό

πξνζσπηθό

εθηόο

από

Γηδάζθνληεο (κέιε ΓΔΠ), ηα ζηνηρεία ησλ νπνίσλ απνζηέιιεη ζπγθεληξσηηθά ε Κεληξηθή
Υπεξεζία ηνπ Υπνπξγείνπ Παηδείαο, δηα βίνπ Μάζεζεο & Θξεζθεπκάησλ.

η. Τπνπξγείν Δξγαζίαο & Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο (κέξηκλα γηα ην ΗΚΑ)
Τν ΙΚΑ απνζηέιιεη ειεθηξνληθά θαη αζξνηζηηθά ζηνηρεία πνπ αθνξνύλ ην Γηνηθεηηθό/Τερληθό
πξνζσπηθό, ηνπο Ννζειεπηέο θαη ηνπο γηαηξνύο.

Ε. Τπνπξγείν Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε θαη Τπνπξγείν Δζληθήο Άκπλαο
Τα ζηνηρεία γηα ην έλζηνιν πξνζσπηθό ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο, ηεο Διιεληθήο
Αγξνθπιαθήο, ηνπ Ππξνζβεζηηθνύ θαη ηνπ Ληκεληθνύ Σώκαηνο θαζώο θαη ησλ Δλόπισλ
Γπλάκεσλ απνζηέιινληαη κέζσ εκπηζηεπηηθήο Αιιεινγξαθίαο.
Τα ζηνηρεία γηα ην ηαθηηθό πνιηηηθό πξνζσπηθό ησλ αλσηέξσ Υπνπξγείσλ θαηαρσξίδνληαη
ζηε δηαδηθηπαθή εθαξκνγή
Δζσηεξηθή Γηαλνκή
1.
2.
3.
4.
5.

Γξαθ. θ. Υπνπξγνύ
Γξαθ. θ.θ. Υθππνπξγώλ
Γξαθ. θ.θ. Γεληθώλ θαη Δηδηθώλ Γξακκαηέσλ
Πξντζηακέλνπο Γεληθώλ Γ/λζεσλ θαη Γ/λζεσλ ηεο ΓΓΓΓ&ΗΓ
Γ/λζε ΟΤΑ ηνπ ΥΠ.ΔΣ.Α.ΗΓ
Ο Υθππνπξγόο
Γεώξγηνο Νηόιηνο

