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Αθήνα, 17 Δεκεμβρίου 2019
Αριθμ. Πρωτ.: 90101
ΠΡΟΣ : Δήμους και Περιφέρειες
1. Γραφείο Δημάρχου / Περιφερειάρχη
2. Διευθύνσεις Διοίκησης & Υπηρεσίες
αρμόδιες για τη μισθοδοσία του
προσωπικού

ΘΕΜΑ: Οριστική παύση της αναγκαιότητας άντλησης στοιχείων που αφορούν στο προσωπικό
των φορέων Τ.Α από τον Κόμβο Διαλειτουργικότητας του ΥΠ.ΕΣ

ΣΧΕΤ. (επισυνάπτονται) :
α) Η υπ’ αριθμ. πρωτ. 15407/27-4-2018 εγκύκλιός μας (ΑΔΑ: 6Ν0Γ465ΧΘ7-48Λ)
β) Η υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΙΔΔΑ/οικ.36239/22-10-2019 (ΑΔΑ: 6ΔΒΩ465ΧΘΨ-ΜΧ9) εγκύκλιος της
Γ.Δ Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα «Επέκταση της εφαρμογής για το Ψηφιακό
Οργανόγραμμα της Δημόσιας Διοίκησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης»
Με την (α) σχετική εγκύκλιο γνωστοποιήθηκε η παύση της υποχρέωσης των Δήμων και
Περιφερειών για διάθεση των στοιχείων του προσωπικού τους και της μισθοδοσίας του στον
Κόμβο Διαλειτουργικότητας (Κ.Δ) του ΥΠ.ΕΣ, ενόψει της πρόσβασης της υπηρεσίας μας στα
αναλυτικότερα δεδομένα του Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού Ελλ. Δημοσίου (Μ.Α.Δ.Ε.Δ) και της
λήψης μηνιαίων στοιχείων από την Ενιαία Αρχή Πληρωμών (Ε.Α.Π).
Στην ως άνω εγκύκλιο επισημάνθηκε ωστόσο το έλλειμμα αξιόπιστης πληροφόρησης
αναφορικά με τη στελέχωση των οργανικών μονάδων των Δήμων/Περιφερειών και η υπηρεσία
μας επιφυλάχθηκε, με νεότερη εγκύκλιο, να παράσχει αρχεία και οδηγίες για την τυποποίηση των
εν λόγω στοιχείων προς διάθεσή τους στον Κ.Δ.
Με την πρόσφατη όμως υλοποίηση της επέκτασης της εφαρμογής του Ψηφιακού
Οργανογράμματος της Δημόσιας Διοίκησης & Τοπικής Αυτοδιοίκησης (βλ. β. σχετ.), μέσω της
οποίας θα συνδεθεί, από τους πιστοποιημένους υπεύθυνους των Δήμων και Περιφερειών, κάθε
υπάλληλος του φορέα που απογράφεται στο Μ.Α.Δ.Ε.Δ με τη θέση στην οποία κατέχει στο
ψηφιακό του οργανόγραμμα (τεθείσα προθεσμία ενεργειών η 31η Δεκεμβρίου 2019), καθίσταται
πλέον μη αναγκαία η συνέχιση της διαδικασίας άντλησης των στοιχείων στελέχωσης μέσω του Κ.Δ,
καθώς η υπηρεσία μας θα έχει πλέον τη δυνατότητα πρόσβασης στα δεδομένα της
προαναφερθείσας διαδικτυακής εφαρμογής του Ψ.Ο.
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Στο πλαίσιο των ανωτέρω, σας γνωστοποιούμε την πλήρη και οριστική παύση της
αναγκαιότητας διάθεσης στοιχείων που αφορούν στο προσωπικό των φορέων Τ.Α στον Κόμβο
Διαλειτουργικότητας του ΥΠ.ΕΣ και υπενθυμίζεται η αναγκαιότητα ολοκλήρωσης εκ μέρους σας
όλων των ενεργειών που απαιτούνται για την ολοκληρωμένη ένταξη του φορέα σας στην
εφαρμογή του Ψηφιακού Οργανογράμματος, κατά τα οριζόμενα στη (β) σχετική εγκύκλιο,
καθώς τυχόν παράλειψη ή καθυστέρησή σας συνεπάγεται αφενός, την αδυναμία συμμετοχής
του φορέα σας στο Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας, αφετέρου την αδυναμία έγκρισης
οποιουδήποτε αιτήματος πρόσληψης τακτικού προσωπικού υποβάλλετε στο πλαίσιο του
Ετήσιου Προγραμματισμού Προσλήψεων έτους 2020, λόγω μη ανάρτησης της οικείας κενής
θέσης στην εν λόγω εφαρμογή.
Συνεπώς παρακαλούμε για την ολοκλήρωση των ενεργειών σας έως την τεθείσα, από την
εγκύκλιο, προθεσμία (31η Δεκεμβρίου 2019).
Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου μας είναι στη διάθεσή σας προς παροχή κάθε
δυνατής τεχνικής βοήθειας για την ολοκληρωμένη και αξιόπιστη ένταξη του φορέα σας στην
εφαρμογή του Ψηφιακού Οργανογράμματος (πληροφορίες σχετικά με Ψηφιακά οργανογράμματα
και θέσεις 213-1313 .133 & .147, περιγράμματα θέσεων 213-1313 .227, .242 & .376,
hrd@ydmed.gov.gr και τεχνικά θέματα -σφάλματα εφαρμογής- 213-1313 .214 & .081)
Το παρόν μπορεί να αναζητηθεί στην ιστοσελίδα του ΥΠ.ΕΣ, στη διαδρομή ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ /
ΑΝΑΡΤΗΘΕΝΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ( https://www.ypes.gr/eggrafa/ )

Ο Υπουργός
Π. Θεοδωρικάκος
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ – ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ :
1. Γραφείο Υπουργού
2. Γραφείο Γενικής Γραμματέα Ανθρ. Δυναμικού Δημ. Τομέα
3. Γενική Διεύθυνση Ανθρ. Δυναμικού Δημ. Τομέα
4. Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
(με την παράκληση αφενός ανάρτησης του παρόντος, στην ιστοσελίδα
του Υπουργείου, στη διαδρομή ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ / ΑΝΑΡΤΗΘΕΝΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ,
αφετέρου ενημέρωσης του Τμήματος που είναι αρμόδιο για τον ΚΟΜΒΟ
ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ)
5. Διεύθυνση Οικονομικών Τ.Α
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