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ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 
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ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ 
ΕΠΕΙΓΟΝ-ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ 
 
Αθήνα,  18  Μαρτίου 2022 
 
Αριθ. Πρωτ.: 
ΔΙΠΑΑΔ/ΕΚΔΔΑ/Φ.8/66/οικ. 4410 
 
 
Προς: 
1. Προεδρία της Κυβέρνησης 
2. Όλα τα Υπουργεία 
- Δ/νσεις Διοικητικού-Προσωπικού 
3. Όλες τις Γενικές Γραμματείες 
- Δ/νσεις Διοικητικού-Προσωπικού 
4. Όλες τις Ειδικές Γραμματείες 
- Δ/νσεις Διοικητικού-Προσωπικού 
5. Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές 
- Γραφεία Προέδρων 
- Δ/νσεις Διοικητικού-Προσωπικού 
6. Νομικό Συμβούλιο του Κράτους 
7. Υπουργείο Εσωτερικών 
α) Δ/νση Οργάνωσης και Λειτουργίας 
Αποκεντρωμένων Διοικήσεων 
β) Δ/νση Διοικητικής Υποστήριξης 
 
Κοιν: 
Ε.Κ.Δ.Δ.Α. 
-Γραφείο Προέδρου 
 

Ταχυδρ.  Δ/νση: 
 
Τηλέφωνο:                       
Πληροφορίες: 
Email: 

Βασ. Σοφίας 15 
Τ.Κ 106 74 Αθήνα 
213-1313242 
Γ. Μπάμπαλης   
g.babalis@ydmed.gov.gr                                                                                         

ΘΕΜΑ: Ανάγκες Υπηρεσιών για στελέχωση με αποφοίτους της ΚΘ’ εκπαιδευτικής σειράς της 

Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) 

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 17 του Π.Δ. 57/2007 «Κωδικοποίηση 

διατάξεων του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) (ΦΕΚ 59 

Α’) όπως ισχύει, με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, η οποία δημοσιεύεται στην 

Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται οι θέσεις των Υπηρεσιών, στις οποίες διορίζονται 

οι απόφοιτοι των Τμημάτων της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης. Οι 

θέσεις αυτές ανακοινώνονται με την προκήρυξη του διαγωνισμού. 

Προκειμένου η Υπηρεσία μας να επεξεργαστεί τις ανάγκες των Υπηρεσιών, ενόψει 

έκδοσης προκήρυξης για τη διεξαγωγή νέου εισαγωγικού διαγωνισμού στην Ε.Σ.Δ.Δ.Α., 

παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε για τις ανάγκες τόσο του φορέα σας, όσο και των 
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φορέων που εποπτεύετε, αφού λάβετε υπόψη την υπ’ αριθμ. 

ΔΙΠΑΑΔ/ΕΚΔΔΑ/Φ.8/65/οικ.3926/11-3-2022 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1141 Β’ 14-3-2022) με 

θέμα: «Καθορισμός αριθμού εισακτέων στον 29ο εισαγωγικό διαγωνισμό της Εθνικής Σχολής 

Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) και κατανομή αυτών στα τμήματα 

εξειδίκευσης», καθώς και τις υπ’ αριθμ.  ΔΙΠΑΑΔ/ΕΚΔΔΑ/Φ.8/2/οικ.21909/1.7.2015 (ΦΕΚ Β΄ 

1456), ΔΙΠΑΑΔ/ΕΚΔΔΑ/Φ.8/16/οικ.16336/15-6-2016 (ΦΕΚ Β’ 1813) και 

ΔΙΠΑΑΔ/ΕΚΔΔΑ/Φ.8/63/οικ.20868/4-11-2021 (ΦΕΚ Β’ 5141) όμοιες. 

Επισημαίνεται ειδικότερα, ότι καθίσταται απαραίτητος και επιβεβλημένος, λόγω του 

περιορισμένου αριθμού των θέσεων που θα προκηρυχθούν καθώς και της ανάγκης 

αξιοποίησης των αποφοίτων της Ε.Σ.Δ.Δ.Α., ο περιορισμός των αιτημάτων των Υπηρεσιών στα 

απολύτως απαραίτητα στελέχη – αποφοίτους της Ε.Σ.Δ.Δ.Α.. 

Προκειμένου να διευκολυνθεί η διαδικασία, η Υπηρεσία μας έχει δημιουργήσει έναν 

πίνακα καταγραφής αναγκών (αρχείο excel), στον οποίο θα πρέπει να συμπληρωθούν τα 

στοιχεία των αιτημάτων των φορέων. Ο εν λόγω πίνακας μπορεί να βρεθεί στον παρακάτω 

σύνδεσμο: 

https://www.ypes.gr/anthropino-dynamiko-dimosioy-tomea/category--prosopiko/category--

proslipseis 

Σας ενημερώνουμε ότι η ευθύνη συλλογής και αποστολής όλων των αιτημάτων 

ανήκει στους εποπτεύοντες φορείς όσον αφορά τα Ν.Π.Δ.Δ., οι οποίοι κατόπιν ελέγχου και 

αξιολόγησης, θα ενσωματώσουν τα σχετικά αιτήματα των εποπτευόμενων φορέων, σε έναν 

συγκεντρωτικό πίνακα που θα αποσταλεί στην Υπηρεσία μας. Επισημαίνεται ότι αιτήματα 

εποπτευόμενων φορέων που θα αποσταλούν μεμονωμένα στην Υπηρεσία μας δεν θα 

ληφθούν υπόψη. 

Για το σκοπό αυτό, παρακαλούμε να μας γνωρίσετε το αργότερο μέχρι τις  4  Απριλίου 

2022, τις ανάγκες τόσο του φορέα σας, όσο και των φορέων που εποπτεύετε, για αποφοίτους 

της ΚΘ’ εκπαιδευτικής σειράς της Ε.Σ.Δ.Δ.Α., οι οποίοι θα διατεθούν μετά την αποφοίτησή 

τους, και όχι νωρίτερα από το έτος 2024. Επισημαίνεται ότι, η συγκεκριμένη προθεσμία είναι 

αποκλειστική και τα αιτήματα που θα σταλούν μετά τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας δεν θα 

γίνονται αποδεκτά. 

Τα αιτήματα θα πρέπει να αποσταλούν ηλεκτρονικά (με υπογραφή Γενικού ή 

Υπηρεσιακού ή Ειδικού Γραμματέα ή του επικεφαλής της Ανεξάρτητης Αρχής), 
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ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
H Προϊσταμένη του Τμήματος 

Γραμματείας και Παροχής Πληροφοριών 
Του Υπουργείου Εσωτερικών 

Μαρίνα Χρύση 
 

συμπληρώνοντας αποκλειστικά τον πίνακα καταγραφής αναγκών (αρχείο excel) που έχει 

δημιουργηθεί για αυτόν τον σκοπό, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: grammateia@ydmed.gov.gr 

Αιτήματα που θα αποσταλούν με οποιοδήποτε άλλο τρόπο ή μορφή δεν θα ληφθούν 

υπόψη. 

Παρακαλούνται οι φορείς για τις κατά λόγο αρμοδιότητας σχετικές ενέργειές τους ως 

εξής: 

 Τα Υπουργεία παρακαλούνται για την ενημέρωση των εποπτευόμενων φορέων τους, 

για την συγκέντρωση των σχετικών αιτημάτων και την αποστολή προς την Υπηρεσία 

μας ενός ενιαίου συγκεντρωτικού πίνακα με τα δικά τους αιτήματα και τα αιτήματα 

των εποπτευόμενων φορέων. 

 Οι Ανεξάρτητες Αρχές παρακαλούνται για την αποστολή του ανωτέρω πίνακα 

απευθείας στην Υπηρεσία μας. 

 Η Διεύθυνση Οργάνωσης και Λειτουργίας Αποκεντρωμένων Διοικήσεων του 

Υπουργείου Εσωτερικών παρακαλείται για την ενημέρωση των Αποκεντρωμένων 

Διοικήσεων σχετικά με την υποβολή των δικών τους αιτημάτων και για την 

συγκέντρωση των αιτημάτων των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και των εποπτευόμενων από 

αυτούς νομικών προσώπων και την αποστολή ενός ενιαίου συγκεντρωτικού πίνακα 

προς την Υπηρεσία μας. 

 

 

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 
 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΓΙΑΝΝΗ 
 

 
       

Εσωτερική διανομή: 
1. Γραφείο Υπουργού 
2. Γραφείο Γενικής Γραμματέως Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα 
3. Γραφείο Υπηρεσιακής Γραμματέως Υπουργείου  
4. Γραφείο Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα 
5. web.support@ypes.gr (για ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Υπουργείου στη διαδρομή 
Ανθρώπινο Δυναμικό Δημοσίου Τομέα – Προσωπικό – Προσλήψεις) 
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