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ΘΕΜΑ : Παροχή στοιχείων που αφορούν στους κύκλους κινητικότητας έτους 2018. 
 

 
Στο πλαίσιο της αναγκαιότητας επικαιροποίησης των στοιχείων που αφορούν στους 

κύκλους κινητικότητας έτους 2018 με νεότερα δεδομένα, οι φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης που 

συμμετείχαν είτε στον 1ο είτε στον 2ο κύκλο κινητικότητας (με αίτημα αποσπάσεων ή/και 

μετατάξεων),, παρακαλούνται για τη συμπλήρωση του αρχείου xls που επισυνάπτεται στο παρόν  

και φέρει ονομασία KINHSTAT2018_ .   

              Φορείς που δεν έχουν συμμετάσχει στον 1ο και 2ο κύκλο κινητικότητας 2018 δεν απαιτείται να 

ανταποκριθούν, ενημερώνοντας σχετικά την υπηρεσία μας. 

                Το αρχείο θα πρέπει να συμπληρωθεί  σύμφωνα με τις οδηγίες οι οποίες παρατίθενται στη 

συνέχεια και να υποβληθεί στο Υπουργείο μας μέσω του  ειδικού διαδικτυακού τόπου που έχει 

δημιουργηθεί για τη συλλογή των στοιχείων που αφορούν θέματα του προσωπικού της Τ.Α: 

https://aftodioikisi.ypes.gr/ . Οδηγίες σχετικά με τη συμπλήρωση των πεδίων έχουν ενσωματωθεί και 

στο συνημμένο αρχείο xls. 

 

Η υποβολή του αρχείου στον προαναφερθέντα τόπο πρέπει να γίνει μέχρι την Τρίτη 17 

Μαρτίου 2019 και ώρα 12:00 πμ.  

 

 

 

 

 

                                    ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ, ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ : 17-9-2019, ώρα 12:00                                         

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 13  Σεπτεμβρίου 2019 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ  
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΘΡ. ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣ.ΤΟΜΕΑ 
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Τ.Α. 
TMHMA ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Τ.Α. 

 

Αριθ. Πρωτ.: 63913 
 

Πληροφορίες: 
-  Για θέματα εισόδου στον ειδικό διαδικτυακό τόπο 
και υποβολής των αρχείων πινάκων: 
2131364335-4388-4389 
-Για θέματα συμπλήρωσης των αρχείων: 
  2131313365-375-201-250-371-374 

- e-mail Υπουργείου: gramatia@ypes.gr 

 
 

ΠΡΟΣ:  
1. Δήμους και Περιφέρειες της Χώρας  
- Διευθύνσεις Διοίκησης 
- Υπεύθυνους Επικοινωνίας για θέματα 

προσωπικού Τ.Α 
(για τις δικές τους ενέργειες και με την 
παράκληση για γνωστοποίηση του παρόντος  
στα νομικά πρόσωπα που έχουν συστήσει ή 
συμμετέχουν) 
2. ΚΕΔΕ 
3. ΕΝΠΕ 
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Α. Είσοδος στον ειδικό διαδικτυακό τόπο - υποβολή του αρχείου 

 

Κατεβάζετε το πρότυπο αρχείο KINHSTAT2018_, συμπληρώνετε τα στοιχεία του πίνακα 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, και το αναρτάτε στον διαδικτυακό τόπο χωρίς να αλλάξετε την 

ονομασία του. Το αρχείο που θα αναρτήσετε πρέπει να είναι μορφής .xls ή .ods, ειδάλλως δεν θα 

είναι δυνατή η ανάρτησή του.  

Το σύστημα σας αναγνωρίζει κατά τη στιγμή της εισόδου σας στον διαδικτυακό τόπο και 

προσθέτει αυτόματα στην ονομασία του αρχείου που αναρτάτε τον ενοποιημένο κωδικό του φορέα 

σας (12ψήφιος κωδικός). Σε περίπτωση που, εκ παραδρομής, αναρτηθεί λανθασμένο ή ελλιπές 

αρχείο, είναι δυνατή η εκ νέου ανάρτηση, καθώς το νέο αρχείο αναγνωρίζεται αυτόματα ως το μόνο 

ορθό, αρκεί αυτό να έχει ονοματιστεί σωστά και να είναι της ίδιας μορφής με το προγενέστερα 

αναρτηθέν. 

Για την είσοδο του υπεύθυνου επικοινωνίας του φορέα στον τόπο https://aftodioikisi.ypes.gr 

απαιτείται η  χρήση του μοναδικού 12ψήφιου κωδικού που του αντιστοιχεί (Ενιαίος Κωδικός Αριθμός 

Φορέα), καθώς και του κωδικού πρόσβασης που του έχει χορηγηθεί από το Τμήμα Παρακολούθησης 

& Επεξεργασίας Στοιχείων Τ.Α του Υπουργείου μας, ύστερα από την υποβολή σε αυτό των στοιχείων 

που είχαν ζητηθεί με το υπ΄αριθμ. 30002/28.9.2016 έγγραφο1.  

Στην περίπτωση που ενδιαφερόμενος φορέας δεν έχει ακόμη προβεί στις απαιτούμενες 

ενέργειες για την απόκτηση κωδικού πρόσβασης στον εν λόγω τόπο και έχει να υποβάλλει στοιχεία 

που αφορούν στους κύκλους κινητικότητας έτους 2018, παρακαλείται να επικοινωνήσει άμεσα με την 

υπηρεσία μας, στα τηλέφωνα 2131364335-4388-4389 ή στο email: t.datapta@ypes.gr.  

Ιδιαίτερη παράκληση απευθύνεται στους φορείς που συστήθηκαν, ή μετατράπηκαν στο 

πλαίσιο των διατάξεων των άρθρων 154-158 του ν.4600/2019 (ΦΕΚ 43 Α΄), οι οποίοι θα πρέπει, 

εφόσον ο (πρώην) φορέας συμμετείχε είτε στον 1ο ,είτε στον 2ο κύκλο κινητικότητας 2018, να 

επικοινωνήσουν με την υπηρεσία μας για ειδικότερες οδηγίες ως προς τον τρόπο υποβολής των 

στοιχείων. 

 

Β. Οδηγίες για τη συμπλήρωση του αρχείου: 

 

Στο αρχείο συμπληρώνονται τα στοιχεία του φορέα, καθώς και -αριθμητικά (όχι 

ολογράφως)- τα συνολικά στοιχεία για κάθε κύκλο κινητικότητας: 

α) των θέσεων που προκηρύχθηκαν στον φορέα,  

                                                 
1
 Αναλυτικές οδηγίες αναφορικά με τον τρόπο ανάρτησης αρχείων στον ειδικό διαδικτυακό τόπο 

περιλαμβάνονται σε σχετικό εγχειρίδιο χρήσης, το οποίο μπορεί να αναζητηθεί στην ενότητα «Συχνές 
Ερωτήσεις» του διαδικτυακού τόπου του Υπουργείου Εσωτερικών (http://www.ypes.gr/) 
 

https://aftodioikisi.ypes.grτ/
mailto:t.datapta@ypes.gr
http://www.ypes.gr/


3 

 

β) των θέσεων που η διαδικασία της επιλογής βρίσκεται σε στάδιο επεξεργασίας, 

γ) των θέσεων που έχει επιλεχθεί υποψήφιος και βρίσκεται σε τελικό στάδιο έκδοσης της 

σχετικής απόφασης και 

δ) των ολοκληρωμένων αποσπάσεων/μετατάξεων. 

Ολοκληρωμένες αποσπάσεις είναι όσες έχουν εκδοθεί οι σχετικές για αυτές πράξεις, ενώ 

ολοκληρωμένες μετατάξεις μόνο όσες έχουν δημοσιευθεί στο ΦΕΚ. 

Σε περίπτωση που ο φορέας δεν συμμετείχε με αποσπάσεις ή μετατάξεις σε κάποιον από 

τους κύκλους κινητικότητας 2018, συμπληρώνεται στα πεδία η ένδειξη (με κεφαλαία): ΔΕΝ 

ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ.  

Σε περίπτωση που δεν ολοκληρώθηκε καμία επιλογή ή πράξη απόσπασης/μετάταξης, 

συμπληρώνεται ο αριθμός 0, πρέπει να συμπληρωθούν δηλ. όλα τα πεδία του πίνακα. 

            Οι  οδηγίες έχουν ενσωματωθεί και στο συνημμένο αρχείο xls 

   

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση αναφορικά με τη διαδικασία υποβολής του αρχείου μπορείτε 

να επικοινωνήσετε στα τηλ. 2131364335-4388-4389 (Τμήμα Παρακολούθησης & Επεξεργασίας 

Στοιχείων Προσωπικού Τ.Α), και αναφορικά με τις οδηγίες συμπλήρωσης αυτού στα τηλ. 

2131313365-375-201-250-371-374 (Τμήμα Κινητικότητας) του Υπουργείου μας 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΕΣΩΤ.ΔΙΑΝΟΜΗ: 

1. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΑΝΘΡ. ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΗΜ. ΤΟΜΕΑ  
2. Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΝΘΡ.  ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ  

ΤΜΗΜΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

στο email: d.polykratis@ydmed.gov.gr 
3. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

Με την παράκληση, να αναρτήσει το παρόν με συνημμένο τον πρότυπο πίνακα  
KINHSTAT2018_  στην ιστοσελίδα του ΥΠ.ΕΣ  (http://www.ypes.gr/ ) σε μορφή xls και με την 
ίδια ονομασία 

 
 

 
 
 
 
 

Η Διευθύντρια 
 
 
                Α. Διαμαντοπούλου 

mailto:d.polykratis@ydmed.gov.gr
http://www.ypes.gr/el/Ministry/Encyclical/

