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ΠΡΟΣ :
Δήμους, Περιφέρειες της Χώρας, με την
παράκληση να ενημερώσουν τα οικεία
ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ που έχουν συστήσει ή
συμμετέχουν (περιλαμβανομένων των
συνδέσμων ΟΤΑ)

ΘΕΜΑ: Επείγοντα μέτρα για την πρόληψη και την προστασία από τον κορωνοϊό – παροχή στοιχείων
ΣΧΕΤ: Η υπ’ αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/108/οικ. 7874/12-3-2020 Εγκύκλιος (ΑΔΑ ΩΦΠΩ46ΜΤΛ6-87Χ)
Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε η ανωτέρω σχετική Εγκύκλιος, με θέμα «Επείγοντα μέτρα για την
πρόληψη και την προστασία από τον κορωνοϊό», την οποία μπορείτε να αναζητήσετε στην ιστοσελίδα
του Υπουργείου, στην ενότητα «Ανθρώπινο Δυναμικό Δημόσιου Τομέα» (https://www.ypes.gr/iegkyklios-toy-yp-esoterikon-gia-ton-koronoio/).
Σε συνέχεια της εν λόγω εγκυκλίου και με σκοπό τη συλλογή από την υπηρεσία μας των στοιχείων
που μνημονεύονται σε αυτή (βλ. σελ. 8), προκειμένου εν συνεχεία να προωθηθούν συγκεντρωτικά στην
επισπεύδουσα, της εγκυκλίου, Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού του Υπουργείου, οι
Δήμοι, οι Περιφέρειες, τα ν.π.δ.δ αυτών και τα ν.π.ι.δ που έχουν συστήσει ή συμμετέχουν, καθώς και
οι σύνδεσμοι ΟΤΑ (νπδδ), καλούνται να συμπληρώσουν τον πίνακα που επισυνάπτεται στο παρόν, ο
οποίος αφορά στην περίοδο 11.3.2020 έως 31.3.2020.
Το αρχείο του πίνακα έχει την ονομασία COVID1_, και θα πρέπει να αναρτηθεί συμπληρωμένο
στον ειδικό διαδικτυακό τόπο του ΥΠΕΣ που αφορά θέματα προσωπικού Τ.Α
(https://aftodioikisi.ypes.gr/prosopiko_TA/ ) το αργότερο έως 7.4.2020.
Κάθε φορέας πρέπει να υποβάλλει το δικό του πίνακα.
Φορείς που δεν έχουν υπαλλήλους που να συνιστούν δυνητικούς δικαιούχους των σχετικών
διευκολύνσεων για τις οποίες ζητούνται τα εν λόγω στοιχεία, δεν απαιτείται να συμπληρώσουν τον
πίνακα.
Για τις Περιφέρειες ο πίνακας θα πρέπει να υποβληθεί από τη Διεύθυνση Διοίκησης της έδρας,
περιλαμβάνοντας τα στοιχεία που αφορούν όλες τις Περιφερειακές Ενότητες.
Για την περίοδο που θα ακολουθήσει της πρώτης και εφόσον οι εν λόγω διευκολύνσεις συνεχίσουν
να ισχύουν, θα πρέπει:
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α) να καταχωρηθεί στη στήλη 9 του συνημμένου πίνακα η περίοδος στην οποία θα αναφέρονται τα
στοιχεία (πχ. για συλλογή που θα αφορά στην επόμενη περίοδο να καταχωρηθεί: 1.4.2020 - 15.4.2020),
και
β) να τροποποιηθεί η ονομασία του αρχείου, ώστε να είναι δυνατή η ανάρτησή του στον
προαναφερθέντα διαδικτυακό τόπο, με ανάλογη προσαρμογή του αριθμού που υπάρχει στο τέλος και
σηματοδοτεί τις περιόδους (πχ. για την συλλογή που αφορά στην επόμενη περίοδο: COVID2_ ).
Η ανάρτηση του αρχείου της επόμενης περιόδου θα πρέπει να ολοκληρώνεται το αργότερο εντός 5
εργάσιμων ημερών από την λήξη της σχετικής περιόδου.
Η αποστολή των ζητηθέντων στοιχείων θα πραγματοποιηθεί μόνο μέσω ανάρτησης του πίνακα
στον προαναφερόμενο διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου και όχι με αποστολή του πίνακα μέσω
φυσικού ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προς το Υπουργείο ή την οικεία Αποκεντρωμένη.

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ ΟΔΗΓΙΩΝ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑ
Α. Είσοδος στον ειδικό διαδικτυακό τόπο
Για την είσοδο του υπεύθυνου επικοινωνίας του φορέα στο διαδικτυακό
τόπο
https://aftodioikisi.ypes.gr/prosopiko_TA/ απαιτείται η χρήση του μοναδικού 12ψήφιου κωδικού που
αντιστοιχεί στο φορέα καθώς και του 8ψήφιου κωδικού πρόσβασης (password) που χορηγήθηκε από την
υπηρεσία μας στον ορισθέντα υπεύθυνο επικοινωνίας, ύστερα από την υποβολή των στοιχείων που
είχαν καθοριστεί με το υπ΄αριθμ. 30002/28.9.2016 έγγραφό μας.
Στην περίπτωση ύπαρξης φορέα που δεν έχει ακόμη προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες για την
απόκτηση του ανωτέρω κωδικού, παρακαλείται να επικοινωνήσει άμεσα με την υπηρεσία μας, στα
τηλέφωνα 213 136 4389, 4335.
Β. Συμπλήρωση του αρχείου και υποβολή του στο Υπουργείο
Αναρτάτε το συμπληρωμένο αρχείο του πίνακα στο συγκεκριμένο διαδικτυακό τόπο χωρίς να αλλάξετε
την ονομασία του (“COVID1_”), επιλέγοντας «Πατήστε το Εικονίδιο ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΕΒΑΣΕΤΕ ΑΡΧΕΙΑ»


https://aftodioikisi.ypes.gr/prosopiko_TA/up.htm

Το συμπληρωμένο αρχείο πρέπει να είναι μορφής .xls ή .ods, ειδάλλως δεν θα είναι δυνατή η ανάρτησή
του. Υπενθυμίζεται ότι το σύστημα αναγνωρίζει το φορέα κατά τη στιγμή της εισόδου του
εξουσιοδοτημένου υπαλλήλου του στον διαδικτυακό τόπο και προσθέτει αυτόματα στην ονομασία του
αρχείου που αναρτάται τον 12ψηφιο κωδικό που του αντιστοιχεί.
Σε περίπτωση που, εκ παραδρομής, αναρτηθεί λανθασμένο ή ελλιπές αρχείο, είναι δυνατή η εκ νέου
ανάρτησή του, 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. 1

Αναλυτικές οδηγίες αναφορικά με την πρόσβαση, τη λήψη και την ανάρτηση 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 (https://www.ypes.gr/faqs/page/8/).
1
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Το παρόν, μετά του συνημμένου του, μπορεί να αναζητηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου,
στη διαδρομή ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ / ΑΝΑΡΤΗΘΕΝΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ / ΕΓΓΡΑΦΑ
(https://www.ypes.gr/eggrafa/).

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης
Α. Διαμαντοπούλου

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
1. Γραφείο Υπουργού
2. Γραφείο Γεν. Γραμματέως Ανθρώπινου Δυναμικού Δημ. Τομέα
3. Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, hrm@ypes.gov.gr
4. Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
(για ανάρτηση του παρόντος, μετά του συνημμένου του αρχείου xls, στην ιστοσελίδα του Υπουργείου,
και για την προετοιμασία υποδοχής των πινάκων των φορέων στον ειδικό διαδικτυακό τόπο για
θέματα προσωπικού ΤΑ)
5. Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της Χώρας
Διευθύνσεις Εποπτείας Ο.Τ.Α.

Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 5e6f6419e429ed219cedb81c στις 16/03/20 17:31
3

