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Μ. Ανδρεδάκη: 213136 4373 

        -   Για θέματα που άπτονται συμπλήρωσης 
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- Θ.Τριανταφύλλου, 213136 4328 
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Αθήνα, 30 Μαρτίου 2022 

Αριθμ. Πρωτ.: 20728 

 

    ΠΡΟΣ :   

ΔΗΜΟΥΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ 

ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ (Με την 

παράκληση να κοινοποιήσουν 

το παρόν στα νομικά πρόσωπα 

& τις επιχειρήσεις τους, στους 

συνδέσμους που συμμετέχουν 

καθώς και στα Περιφερειακά 

Ταμεία Ανάπτυξης)             

      Εγκύκλιος 214/2022 

 

ΘΕΜΑ:  Έγκριση προσλήψεων προσωπικού στους Δήμους, στις Περιφέρειες 

καθώς και στα Νομικά Πρόσωπα  της τοπικής αυτοδιοίκησης, στο πλαίσιο  του 

ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων για το έτος 2022.  / Δυνατότητα 

πλήρωσης θέσεων από επιλαχόντες προηγούμενης προκήρυξης 
 

  

  Σας ενημερώνουμε ότι με την υπ’ αριθμ. 50/04-11-2021 πράξη του Υπουργικού 

Συμβουλίου εγκρίθηκε ο Προγραμματισμός Προσλήψεων Προσωπικού έτους 2022, 

δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 51 του ν.4622/2019.   

 Ειδικότερα,  για τους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και τα Νομικά Πρόσωπα αυτών,  

εγκρίνονται: α) χίλιες εκατόν έντεκα (1.110) θέσεις μόνιμου προσωπικού και β) τριάντα 

τρεις   (33) θέσεις δικηγόρων – νομικών συμβούλων με σχέση έμμισθης εντολής. 

 Αναλυτικά οι φορείς, για τους οποίους δόθηκε έγκριση, καταγράφονται στο 

Παράρτημα Α του παρόντος. 

  Φορείς που δεν περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Α του παρόντος και 

υπέβαλαν αιτήματα κάλυψης κενών θέσεών τους με προσλήψεις στο πλαίσιο του 

Ελληνική    
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Ετήσιου Προγραμματισμού Προσλήψεων για το έτος 2022, θα πρέπει να εκλάβουν τα 

αιτήματα αυτά ως μη εγκριθέντα.  

Οι προσλήψεις θα πραγματοποιηθούν ως εξής: 

- του μόνιμου προσωπικού των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ,  σύμφωνα με τα άρθρα 

6 – 24, τις παρ. 7 - 8 του άρθρου 25 και τα άρθρα 28-30 του ν. 4765/2021 . Κατά 

περίπτωση, η πλήρωση των θέσεων πραγματοποιείται με τη διαδικασία διεξαγωγής 

πανελλήνιου ΓΡΑΠΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ή με ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ βάσει 

προκαθορισμένων και αντικειμενικών κριτηρίων ή άνευ νέας προκήρυξης, με 

πλήρωση των θέσεων από πίνακα επιλαχόντων προηγούμενου διαγωνισμού του 

Α.Σ.Ε.Π.  

 

- των δικηγόρων – νομικών  σύμβουλων με σχέση έμμισθης εντολής, σύμφωνα με 

την περ. ιβ΄ της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 4765/2021 και το άρθρο 43 του Κώδικα 

Δικηγόρων (ν. 4194/2013, Α΄28).  

 

Α. Πλήρωση θέσεων από άτομα με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον  

πενήντα τοις εκατό (50%), 

  

        Σύμφωνα με τις διατάξεις  του άρθρου 6 του ν. 4765/2021, ποσοστό 12% των 

θέσεων  μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου 

Αορίστου Χρόνου, των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ  επί των θέσεων που 

περιλαμβάνονται στον προγραμματισμό προσλήψεων έτους 2022, θα καλυφθεί  από 

άτομα με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%), όπως 

διαπιστώνεται από τις υγειονομικές επιτροπές του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας. Η 

πλήρωση των ανωτέρω θέσεων θα πραγματοποιηθεί με σειρά προτεραιότητας  

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7 παρ.1 περ. β΄ του ν. 4765/2021.  

 Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην υπ΄αριθμ. 50/04-11-2021 Πράξη του 

Υπουργικού Συμβουλίου, στους φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης το ποσοστό 12%,  

αντιστοιχεί στον αριθμό θέσεων του κάτωθι πίνακα : 
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ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

Αριθμός θέσεων προς παρακράτηση για 

πλήρωση από άτομα με % αναπηρίας 

τουλάχιστον 50%  

Α.Δ. ΑΙΓΑΙΟΥ 10 

Α.Δ. ΑΤΤΙΚΗΣ 32 

Α.Δ. ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 10 

Α.Δ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 16 

Α.Δ. ΚΡΗΤΗΣ 8 

Α.Δ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ 30 

Α.Δ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ,ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ 19 

Σύνολο 125 

 

 Ο καθορισμός των θέσεων ανά φορέα, κατηγορία,  κλάδο και ειδικότητα θα 

διενεργηθεί με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, για την έκδοση της οποίας θα 

ενημερωθείτε με νεότερο έγγραφό μας.  

           Δεδομένου ότι, μέχρι την έκδοση της παρούσης δεν έχει εκδοθεί η εν λόγω 

απόφαση, στο κάτωθι αναφερόμενο αρχείο EGR2022_  καταγράφεται το σύνολο των 

εγκριθέντων θέσεων ενώ, αφού εκδοθεί η απόφαση, για τις ειδικότητες και τα 

απαραίτητα πρόσθετα προσόντα των συγκεκριμένων θέσεων θα ληφθούν υπόψη τα 

σχετικώς καθοριζόμενα με τις αποφάσεις των αρμόδιων συλλογικών οργάνων (βλ. 

ενότητα Γ).  

 

Β. Δυνατότητα πλήρωσης των εγκεκριμένων θέσεων από πίνακα επιλαχόντων 

προηγούμενου διαγωνισμού του Α.Σ.Ε.Π.  

  

 Με τις διατάξεις της παρ.7 του άρθρου 25 του ν.4765/2021 (Α’ 6) προβλέπεται 

ότι η πλήρωση θέσεων μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σύμβαση εργασίας 

Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου των υπηρεσιών και των νομικών προσώπων της 

παρ. 1 του άρθρου 2 … είναι δυνατό να πραγματοποιείται μετά από αίτημα του 

φορέα, χωρίς νέα προκήρυξη, από πίνακα επιλαχόντων προηγούμενου διαγωνισμού 

του Α.Σ.Ε.Π., υπό την προϋπόθεση ότι οι νέες προς κάλυψη θέσεις αφορούν σε 

όμοιους κλάδους - ειδικότητες και πρόσθετα προσόντα.  

 Με την ενεργοποίηση των προαναφερθέντων διατάξεων επισπεύδεται η 

διαδικασία πλήρωσης των εγκεκριμένων θέσεων που πληρούν τις ανωτέρω 

προϋποθέσεις, γεγονός που θα πρέπει να αξιολογηθεί αναλόγως από κάθε φορέα και 

να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια προς εντοπισμό των εν λόγω θέσεων 
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σύμφωνα με τις οδηγίες της παρούσης και λήψη απόφασης από το αρμόδιο συλλογικό 

όργανο για υποβολή σχετικού αιτήματος.   

Στο πλαίσιο αυτό παρέχεται στους φορείς η δυνατότητα κάλυψης των εγκεκριμένων 

θέσεων από τους πίνακες επιλαχόντων της 13Κ/2021 Προκήρυξης του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ  

Τεύχη ΑΣΕΠ 66/31-12-2021, 2/18-1-2022, 6/3-2-2022) , η οποία αφορά στην πλήρωση, 

με σειρά προτεραιότητας, χιλίων τετρακοσίων εξήντα οκτώ (1.468) θέσεων σε ΟΤΑ α’ 

και β’ βαθμού, εκ των οποίων πολλές εμφανίζουν ομοιογένεια με τους κλάδους –

ειδικότητες των θέσεων που εγκρίθηκαν προς πλήρωση για το έτος 2022. Το αίτημα 

θα υποβληθεί μέσω της συμπλήρωσης των σχετικών πεδίων του πίνακα που 

περιλαμβάνεται στο αρχείο xls με την ονομασία EGR2022_ και ανάρτηση του στον 

ειδικό διαδικτυακό τόπο του ΥΠΕΣ για θέματα προσωπικού, σύμφωνα με τις κάτωθι 

αναφερόμενες οδηγίες. 

Επισημαίνεται και πάλι ότι, ενόψει της εκτεταμένης ομοιογένειας των κλάδων-

ειδικοτήτων των εγκριθέντων θέσεων με τις ήδη προκηρυχθείσες θέσεις της 

13Κ/2021,  το Υπουργείο προκρίνει  τη συγκεκριμένη  διαδικασία ως την πλέον 

ενδεδειγμένη για να επιτευχθεί η κάλυψη των θέσεων και η ολοκλήρωση των 

προσλήψεων σε σύντομο χρονικό διάστημα, προς ενίσχυση των υπηρεσιών σας με 

ανθρώπινο δυναμικό. Για το λόγο αυτό, σας καλούμε να επιλέξετε τη διαδικασία της 

πλήρωσης θέσεων από πίνακες επιλαχόντων για όλες τις εγκεκριμένες θέσεις  έτους 

2022 που πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις.   

 Παράλληλα θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι οι θέσεις των κατηγοριών 

εκπαίδευσης ΠΕ και ΤΕ, για τις οποίες δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις κάλυψης από 

τους πίνακες επιλαχόντων ή  δεν θα ενταχθούν από τους φορείς στη διαδικασία αυτή, 

θα προκηρυχθούν  στο μέλλον από το ΑΣΕΠ με τη διαδικασία του πανελλήνιου 

γραπτού διαγωνισμού που προβλέπεται στα άρθρα 8-24 του ν. 4765/2021, ενώ 

αντίστοιχα για τις θέσεις των κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ θα εκδοθεί προκήρυξη με σειρά 

προτεραιότητας σύμφωνα με τα άρθρα 6 και 28-30 του ν.4765/2021καθώς και τα 

σχετικώς οριζόμενα στην υπ’ αριθμ. 50/04-11-2021 πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου,   

Προς τούτο, θα πρέπει να ανατρέξετε στις εγγραφές της ανωτέρω προκήρυξης για να 

αναζητήσετε θέσεις όμοιου  κλάδου - ειδικότητας και όμοιων πρόσθετων προσόντων, 

είτε του φορέα σας, είτε άλλου φορέα και στη συνέχεια να συμπληρώσετε τον 

κατωτέρω αναφερόμενο πίνακα του αρχείου EGR2022_, ακολουθώντας τις οδηγίες της 

ενότητας Δ.  
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Προς διευκόλυνσή σας, στο αρχείο αυτό αποτυπώνονται σε διακριτά φύλλα οι εξής 

πίνακες : 

1. Πίνακας με τις εγγραφές των θέσεων της προκήρυξης 13Κ/2021 (φύλλο 

ΠΡΟΚ.13Κ/2021) 

2. Πίνακας με τα στοιχεία όλων των θέσεων που εγκρίθηκαν για τους ΟΤΑ στο 

πλαίσιο του Ε.Π.Π 2022, αφαιρουμένων αυτών που αφορούν σχέση έμμισθης εντολής 

καθώς και τον κλάδο Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών λόγω αρμοδιότητας του 

Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (φύλλο ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ ΑΝΕΥ ΚΕΠ & ΕΜΜΙΣΘΗΣ))   

 

Για τον ορθό και γρήγορο εντοπισμό των θέσεων που δύναται να πληρωθούν από 

επιλαχόντες, η υπηρεσία μας ομαδοποίησε τα στοιχεία κλάδων/ειδικοτήτων των θέσεων 

και των δύο πινάκων σε ενδεικτικές κατηγορίες (στήλη ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΣΗ 

ΚΛΑΔΩΝ-ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ), ώστε επιλέγοντας, με τη χρήση φίλτρου, στον πίνακα της 

13Κ/2021, το λεκτικό της κατηγορίας που αντιστοιχεί στην εγκεκριμένη θέση (ή μέρος του 

λεκτικού, π.χ ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ), να προκύπτουν όλοι οι κωδικοί θέσεων που εμφανίζουν 

ομοειδείς κλάδους-ειδικότητες, μετά των πρόσθετων προσόντων τους, προς επιλογή από 

το φορέα.   

Για την υποβολή αιτήματος για πλήρωση θέσης από επιλαχόντα, αρκεί ο φορέας να  

επιλέξει έναν ενδεικτικό κωδικό θέσης της 13Κ/2021, λαμβάνοντας υπόψη όχι μόνο την 

ταύτιση του κλάδου-ειδικότητας της εγκεκριμένης θέσης αλλά κυρίως τα τυχόν 

πρόσθετα προσόντα που επιθυμεί να συνοδεύουν τη συγκεκριμένη θέση, ανατρέχοντας 

στις σχετικές εγγραφές που αφορούν τον κύριο πίνακα της θέσης (εάν δεν επιθυμεί 

πρόσθετα προσόντα, θα πρέπει να επιλεγεί κωδικός θέσης άνευ πρόσθετων προσόντων).  

Μπορεί να επιλέξει κωδικό θέσης οποιουδήποτε φορέα συμμετέχει στην προκήρυξη, 

ανεξαρτήτως της περιφερειακής ενότητας / δήμου που εδρεύει η θέση καθώς και 

κωδικό που προκηρύχθηκε είτε ως γενική θέση είτε ως θέση ειδικής κατηγορίας, με 

εμπειρία ή άνευ εμπειρίας, καθώς κατά το στάδιο υποβολής αιτήματος για πλήρωση 

από επιλαχόντα όλες οι θέσεις  λογίζονται γενικές. 

 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: Έστω ότι έχει εγκριθεί για το έτος 2022 στο φορέα σας μία θέση ΔΕ 

Χειριστών Μηχανημάτων Έργου και με την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής έχει 

καθοριστεί ως προσόν διορισμού επαγγελματική άδεια χειριστή μηχανήματος έργου 

Ομάδας Α΄ Ειδικότητας 3.5. Εάν στην Προκήρυξη 13Κ /2021 του ΑΣΕΠ 
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συμπεριλαμβάνονται θέσεις ΔΕ Χειριστή Μηχανημάτων Έργου, για τις οποίες όμως 

είχαν ορισθεί διαφορετικές επαγγελματικές άδειες χειριστή μηχανήματος έργου π.χ. 

Ομάδας Α΄ Ειδικότητας 1.3,  τότε δεν μπορείτε να ζητήσετε την κάλυψη της θέσης από 

επιλαχόντες της προκήρυξης. 

 

Συνεπώς, πέραν των τίτλων σπουδών και των υποχρεωτικών πρόσθετων 

προσόντων που προβλέπονται με το Π.Δ 50/2001 και καθορίζονται από το ΑΣΕΠ, σε 

περίπτωση που ο φορέας επιθυμεί να θέσει πρόσθετα προσόντα (π.χ επίπεδο γνώσης 

συγκεκριμένης ξένης γλώσσας, χρονική διάρκεια συγκεκριμένης επαγγελματικής 

εμπειρίας ή άδεια οδήγησης αυτοκινήτου και  κατηγορία αυτής) για να πληρωθεί η 

θέση από επιλαχόντα θα πρέπει να εντοπίσει στη 13Κ/2021 κωδικό θέσης όμοιου 

κλάδου και πρόσθετων προσόντων με αυτά που επιθυμεί.  

  

         Στις περιπτώσεις που οι εγκεκριμένες θέσεις αφορούν σε Μηχανικούς, 

Γεωτεχνικούς, Ιατρούς ή Επαγγέλματα Υγείας & Πρόνοιας, κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ, άνευ 

περαιτέρω ειδικότητας του γενικού κλάδου (π.χ. ΠΕ Μηχανικών, ΠΕ Γεωτεχνικών, ΠΕ 

Ιατρών, ή ΤΕ Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας) θα πρέπει, σε κάθε περίπτωση, με την 

απόφαση του αρμοδίου συλλογικού οργάνου, να εξειδικευτεί περαιτέρω ο κλάδος 

(π.χ. ΠΕ Μηχανικών / Πολιτικών Μηχανικών, ΠΕ Γεωτεχνικών / Κτηνιάτρων, ΠΕ 

Ιατρών/Παθολόγων, ΤΕ Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας /Κοινωνικών Λειτουργών).  

 

Εάν επιλεγεί για μία εγκεκριμένη θέση ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ η πλήρωση της από επιλαχόντα 

και συμπληρωθεί για τη θέση αυτή κωδικός της προκήρυξης που αφορά συγκεκριμένη 

ειδικότητα (π.χ ο κωδικός 601 που αφορά  ειδικότητα «ΠΕ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ 

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ»), αυτόματα λογίζεται ότι ο φορέας επιθυμεί τη συγκεκριμένη 

ειδικότητα και αυτό θα πρέπει να καθορίζεται και με την απόφαση του αρμόδιου 

συλλογικού οργάνου.  

 

Επιπλέον, για όλες τις εγκεκριμένες θέσεις των Περιφερειών, θα πρέπει να 

προσδιοριστεί η Περιφερειακή Ενότητα και ο Δήμος που εδρεύει η θέση, χωρίς 

ωστόσο ο συγκεκριμένος γεωγραφικός προσδιορισμός να περιορίζει τον κωδικό 

θέσης της 13Κ/2021 που μπορεί να επιλεγεί για την υποβολή του σχετικού αιτήματος 

ΑΔΑ: 6ΘΗΨ46ΜΤΛ6-ΧΒΩ



7 

 

(δεν απαιτείται δηλαδή να επιλεγεί κωδικός θέσης όμοιας περιφερειακής ενότητας ή 

δήμου) . 

  

Γ. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΟΦΕΙΛΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΒΟΥΝ ΟΙ ΦΟΡΕΙΣ 

 

Α) Να ελέγξουν την ορθότητα των εγκεκριμένων θέσεων και να λάβουν τις σχετικές 

αποφάσεις, εφόσον απαιτείται  

Β) Να συμπληρώσουν τον απαιτούμενο πίνακα και να τον αναρτήσουν στον ειδικό 

διαδικτυακό τόπο του ΥΠΕΣ για θέματα προσωπικού σύμφωνα με τις οδηγίες που 

αναφέρονται στην ενότητα Δ.  

Γ) Να αποστείλουν, αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή,  τα απαιτούμενα 

δικαιολογητικά σύμφωνα με τις οδηγίες της ενότητας Ε. 

 

Κάθε φορέας θα πρέπει αρχικά να ελέγξει  την ορθότητα των εγκεκριμένων 

θέσεων ως προς α) την ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων, β) την ταύτιση της 

λεκτικής ονομασίας των  κλάδων / ειδικοτήτων των θέσεων με αυτήν που 

αποτυπώνεται στον οικείο ΟΕΥ και γ) την ύπαρξη πιστώσεων για την κάλυψη της 

δαπάνης μισθοδοσίας  για το έτος 2022, με υποχρέωση ανάλογης πρόβλεψης για 

κάθε επόμενο έτος. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση που διαπιστωθούν από την υπηρεσία σας λάθη, είτε 

ως προς την κατηγορία και την λεκτική ονομασία των κλάδων / ειδικοτήτων των 

θέσεων, είτε ως προς την ύπαρξη αντίστοιχων κενών θέσεων, είτε δεν έχουν 

εξασφαλιστεί οι απαιτούμενες πιστώσεις, θα πρέπει να το γνωστοποιήσετε 

οπωσδήποτε στην υπηρεσία μας,  συμπληρώνοντας το αντίστοιχο κελί στον πίνακα 

(στήλη 16), ώστε οι συγκεκριμένες θέσεις να τεθούν εκτός διαδικασίας. Αιτήματα 

διορθώσεων της εγκριτικής πράξης του Υπουργικού Συμβουλίου, είτε ως προς την 

κατηγορία εκπαίδευσης ή και τον κλάδο / ειδικότητα των θέσεων, είτε αιτήματα για 

αντικατάσταση εγκεκριμένων θέσεων, δεν θα ληφθούν υπόψη.   

 

 Οι  θέσεις που θα τεθούν εκτός διαδικασίας,   θα μπορούν να επανυποβληθούν 

από την υπηρεσία σας προς έγκριση σε προγραμματισμό προσλήψεων επόμενου 

έτους, εφόσον γίνουν οι απαραίτητες διορθώσεις και εκλείψει ο λόγος για τον οποίο 

τέθηκαν εκτός διαδικασίας πρόσληψης. 
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Οι τίτλοι σπουδών και τα υποχρεωτικά πρόσθετα προσόντα διορισμού που 

απαιτούνται δυνάμει των διατάξεων του Π.Δ. 50/2001, καθορίζονται από το ΑΣΕΠ 

σύμφωνα με τα ισχύοντα για  την Υποχρεωτική, Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια 

Εκπαίδευση. Πέραν των ανωτέρω, μπορεί για ορισμένες ειδικότητες, να τεθούν 

πρόσθετα προσόντα. Ενδεικτικά αναφέρονται η άδεια οδήγησης αυτοκινήτου και η 

κατηγορία αυτής, η γνώση ξένων γλωσσών και το επίπεδο αυτής, (π.χ. άριστη 

γνώση αγγλικών), η συγκεκριμένη επαγγελματική εμπειρία και η χρονική διάρκεια 

αυτής.  

 Οι φορείς, λοιπόν, που επιθυμούν τον καθορισμό πρόσθετων προσόντων για 

συγκεκριμένες θέσεις, θα πρέπει να λάβουν σχετική απόφαση του αρμοδίου 

συλλογικού οργάνου  (για τις θέσεις Δήμων και Περιφερειών απόφαση Οικονομικής 

Επιτροπής, για τις θέσεις  Ν.Π.Δ.Δ. των Δήμων απόφαση οικείου Διοικητικού 

Συμβουλίου).  

 ΠΡΟΣΟΧΗ : Εφόσον με την απόφαση του συλλογικού οργάνου καθορίσετε 

πρόσθετα προσόντα και παράλληλα επιθυμείτε την πλήρωση της θέσης από 

επιλαχόντα της προκήρυξης 13Κ/2021, θα πρέπει να επιλέξετε κωδικό θέσης της 

προκήρυξης με  όμοια  πρόσθετα προσόντα με αυτά που αντιστοιχούν στον κύριο 

πίνακα της θέσης (συμπλήρωση στήλης 18 του πίνακα), ώστε να έχετε τη δυνατότητα 

ενεργοποίησης της σχετικής διάταξης.  

 

Στις περιπτώσεις που οι εγκεκριμένες θέσεις αφορούν σε Μηχανικούς, Γεωτεχνικούς, 

Ιατρούς ή Επαγγέλματα Υγείας & Πρόνοιας, κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ, άνευ περαιτέρω 

ειδικότητας του γενικού κλάδου (π.χ. ΠΕ Μηχανικών, ΠΕ Γεωτεχνικών, ΠΕ Ιατρών, ή ΤΕ 

Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας) θα πρέπει με την απόφαση του αρμοδίου 

συλλογικού οργάνου, να εξειδικευτεί περαιτέρω ο κλάδος (π.χ. ΠΕ Μηχανικών / 

Πολιτικών Μηχανικών, ΠΕ Γεωτεχνικών / Κτηνιάτρων, ΠΕ Ιατρών/Παθολόγων, ΤΕ 

Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας /Κοινωνικών Λειτουργών) και να συμπληρωθεί στη 

στήλη 25 του πίνακα.. 

 ΠΡΟΣΟΧΗ : Εφόσον επιθυμείτε την κάλυψη της θέσης από επιλαχόντες της 

προκήρυξης 13Κ/2021 η ειδικότητα που θα καθοριστεί με την απόφαση του συλλογικού 

οργάνου θα πρέπει να είναι όμοια με την ειδικότητα του κωδικού της θέσης της 

προκήρυξης που θα επιλέξετε για ενεργοποίηση των συγκεκριμένων διατάξεων (οπότε 
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δεν συμπληρώνεται η στήλη 26 του πίνακα, καθώς η ειδικότητα προκύπτει αυτόματα 

από τον κωδικό θέσης της προκήρυξης) 

 

Επιπλέον, για τις εγκεκριμένες θέσεις των Περιφερειών, θα πρέπει να προσδιοριστεί με 

τη σχετική απόφαση, η Περιφερειακή Ενότητα και ο Δήμος που εδρεύει η κάθε 

εγκεκριμένη θέση. 

 

Δ. Συμπλήρωση πίνακα και ανάρτησή του στον ειδικό διαδικτυακό τόπο του ΥΠΕΣ                   

για θέματα προσωπικού 

 

Όλοι οι φορείς με α/α 1 έως 308 που αναφέρονται στο Παράρτημα Α. της παρούσης, 

για τους οποίους εγκρίθηκε η πλήρωση θέσεων μόνιμου προσωπικού (εξαιρουμένων 

αυτών που αφορούν τον κλάδο Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών) θα πρέπει να 

αναζητήσουν στον ειδικό διαδικτυακό τόπο του ΥΠΕΣ που αφορά θέματα 

προσωπικού (https://aftodioikisi.ypes.gr/), στην ενότητα άντλησης αρχείων, 

υποφάκελος «ΕΓΚΡΙΤΙΚΗ 2022» το αρχείο xls με την ονομασία EGR2022_ , να το 

αντλήσουν και να το αποθηκεύσουν στον υπολογιστή τους. 

 

Στο αρχείο υπάρχουν τα εξής 5 φύλλα, στα οποία περιλαμβάνονται οι κάτωθι πίνακες : 

 1ο Φύλλο «ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ ΑΝΕΥ ΚΕΠ & ΕΜΜΙΣΘΗΣ» : Πίνακας με τα στοιχεία 

όλων των θέσεων που εγκρίθηκαν για τους ΟΤΑ στο πλαίσιο του Ε.Π.Π 2022, 

αφαιρουμένων αυτών που αφορούν σχέση έμμισθης εντολής καθώς και τον 

κλάδο Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών  

 2ο Φύλλο «ΠΡΟΚ.13Κ/2021» : Βοηθητικός πίνακας με τις εγγραφές όλων των 

θέσεων της προκήρυξης 

 3ο Φύλλο «ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ» : Βοηθητικός πίνακας, όπου 

αποτυπώνεται ο σχετικός πίνακας της προκήρυξης 

 4ο Φύλλο «#Στοιχεία Φορέα», στο οποίο θα εμφανιστούν τα στοιχεία του 

φορέα, αφού συμπληρωθούν τα απαιτούμενα πεδία στον πίνακα του 1ου 

φύλλου 

 5Ο Φύλλο «Οδηγίες συμπλήρωσης» των πινάκων του 1ου και 4ου φύλλου 

 

 

ΑΔΑ: 6ΘΗΨ46ΜΤΛ6-ΧΒΩ



10 

 

Βήματα 

1. Για να είναι δυνατή η συμπλήρωση του αρχείου EGR2022_, πρέπει καταρχήν να 

είναι ενεργοποιημένη η εκτέλεση μακροεντολών. Δύο αρχεία με οδηγίες για την 

ενεργοποίηση τους, έχουν αναρτηθεί στον προαναφερθέντα φάκελο του  

διαδικτυακού τόπου. Εάν όταν ανοίγετε το αρχείο εμφανίζεται απευθείας το 

παρακάτω μήνυμα, πατάτε "ενεργοποίηση περιεχομένου" 

 

 

2. Συμπληρώνετε τον πίνακα του φύλλου "ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ ΑΝΕΥ ΚΕΠ & ΕΜΜΙΣΘΗΣ", 

αφού φιλτράρετε στη στήλη 3 του πίνακα τον 12ψηφιο κωδικό του φορέα σας, ώστε 

να εμφανιστούν μόνο οι εγγραφές που τον αφορούν.  

3. Συμπληρώνετε τις στήλες 12 έως 29 κατά περίπτωση, σύμφωνα με τις κατωτέρω 

οδηγίες.  

4. Αφού ολοκληρώσετε τη συμπλήρωση του πίνακα του ανωτέρω φύλλου, 

πηγαίνετε στο φύλλο #ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ, και αφού συμπληρώσετε στο κελί Α2 τον 

12ψηφιο κωδικό του φορέα σας, πατάτε το κουμπί που υπάρχει, ώστε να τρέξει 

συγκεκριμένη μακροεντολή που θα εμφανίσει στο φύλλο αυτό μόνο τις 

συμπληρωμένες εγγραφές που αφορούν στο φορέα σας.  Ο πίνακας που θα 

προκύψει στο συγκεκριμένο φύλλο θα πρέπει να περιλαμβάνεται στην εισήγηση 

που θα υποβληθεί για λήψη σχετικής απόφασης από το αρμόδιο συλλογικό 

όργανο. 

5. Το συμπληρωμένο αρχείο το αναρτάτε στον ειδικό διαδικτυακό τόπο του ΥΠΕΣ 

για θέματα προσωπικού με την ίδια ονομασία (EGR2022_ ) και μορφή (xls), άλλως 

δεν θα είναι δυνατή η ανάρτησή του. 

Κάθε φορέας αναρτά το δικό του αρχείο και κάθε Περιφέρεια ένα αρχείο με τα 

στοιχεία όλων των περιφερειακών ενοτήτων.  

 

Οι φορείς παρακαλούνται να μην αλλοιώνουν τη μορφή των πινάκων ή το περιεχόμενό 

τους και να τηρούν τις οδηγίες συμπλήρωσης των πεδίων καθώς και τα 

υποδεικνυόμενα, ανωτέρω βήματα. 
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ του ΠΙΝΑΚΑ του φύλλου "ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ ΑΝΕΥ ΚΕΠ & ΕΜΜΙΣΘΗΣ"                

1. ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΗΣ 

ΕΓΚΡΙΤΙΚΗΣ 2022 

Αποτυπώνεται το περιεχόμενο της εγκριτικής πράξης που αφορά στο 

έτος 2022 (ΠΥΣ 50/2021) καθώς και η επεξεργασία που πραγματοποίησε 

η υπηρεσία μας για την ενδεικτική ομαδοποίηση των κατ.εκπ/κλάδων-

ειδικοτήτων των εγκεκριμένων θέσεων (στήλη 10Α) και την απόδοση 

πλασματικών κωδικών στις θέσεις (στήλη 1). Στήλη ενδεικτικής 

ομαδοποίησης περιλαμβάνεται και στο φύλλο που εμφανίζονται οι  

θέσεις της 13Κ/2021, στην οποία μπορείτε να ανατρέχετε για εντοπισμό 

των ομοειδών κλάδων/ειδικοτήτων. 

Κάθε γραμμή του πίνακα αντιστοιχεί σε μία εγκεκριμένη θέση. 

2. ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

3. ΚΩΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑ 

4. ΦΟΡΕΑΣ 

5. ΤΥΠΟΣ ΦΟΡΕΑ 

6. ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 

7. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ 

8. ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΣΧΕΣΗ 

9. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

10. ΚΛΑΔΟΣ 

10 Α. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 

ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΣΗ ΚΛΑΔΩΝ-

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ (επεξεργασία 

Δνση Προσωπικού Τ.Α - Τμήμα 

Παρακολούθησης & 

Επεξεργασίας Στοιχείων 

Προσωπικού Τ.Α) 

11. ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ 

12. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΟΥ 

ΦΟΡΕΑ 

Συμπληρώνετε τα στοιχεία των στηλών 12-15 μόνο στην 1η γραμμή του 

πίνακα του φορέα σας, ο οποίος θα προκύψει ύστερα από το 

φιλτράρισμα στη στήλη 3 του πίνακα των εγγραφών που ισούνται με τον 

12ψηφιο κωδικό του φορέα σας (οπότε εμφανίζονται μόνο οι εγγραφές 

της εγκριτικής που αφορούν στο φορέα σας)   

13. ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΟΥ / 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΙΝΑΚΑ  

14. ΑΡΙΘΜ. / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ / 

ΑΔΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ 

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΑΠΌ 

ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΟΙ 

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ 

ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑ  

15. Βεβαιώνεται ότι ο παρών 

πίνακας, όπως συμπληρώθηκε 

από το φορέα μας και 

αναρτήθηκε από αυτόν στον 

ειδικό διαδικτυακό τόπο του 

ΥΠΕΣ είναι ορθός, πλήρης και 

σύμφωνος Α. με τα 

προβλεπόμενα στον οικείο, 

ισχύοντα Οργανισμό 

Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ), 

Β. με τις καταχωρήσεις των 

στοιχείων αυτών του Ο.Ε.Υ 

στην εφαρμογή του Ψηφιακού 

Οργανογράμματος και Γ.  με  

την απόφαση του αρμόδιου 

συλλογικού  οργάνου που 

συμπληρώθηκε στην 

προηγούμενη στήλη 14 
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16. ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΘΕΣΗΣ ΓΙΑ 

ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ (π.χ 

αδυναμία βεβαίωσης ύπαρξης 

πιστώσεων, μη ταύτιση της 

εγκριθείσας θέσης με τα 

στοιχεία της προβλεπόμενης 

στον ΟΕΥ / ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ, 

ανυπαρξία κενής θέσης κλπ) 

 Από την αναπτυσσόμενη λίστα, επιλέγετε ΝΑΙ, ΝΑ ΕΞΑΙΡΕΘΕΙ ή ΟΧΙ, ΝΑ 

ΜΗΝ ΕΞΑΙΡΕΘΕΙ για κάθε γραμμή του πίνακα. Δεν χρειάζεται να 

αναφερθεί η αιτία. Εάν για κάποια εγκεκριμένη θέση συμπληρωθεί ΝΑΙ, 

ΝΑ ΕΞΑΙΡΕΘΕΙ δεν απαιτείται η συμπλήρωση των επόμενων στηλών 

17. ΑΙΤΗΜΑ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ 

ΑΠΟ ΠΙΝΑΚΑ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ 

ΤΗΣ ΠΡΟΚ. 13Κ/2021  

Το πεδίο δεν συμπληρώνεται. Όταν στη στήλη 18 καταχωρηθεί κωδικός 

θέσης της προκήρυξης 13Κ/2021 για πλήρωση της εγκεκριμένης θέσης 

από επιλαχόντα της συγκεκριμένης προκήρυξης, εμφανίζεται αυτόματα 

η ένδειξη "ΑΠΟ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΑ ΠΡΟΚ.13Κ/2021" και η καταχώρηση αυτή 

λογίζεται ως αίτημα του φορέα για πλήρωση της εγκεκριμένης θέσης 

με τη διαδικασία αυτή.  

18. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ 

13Κ/2021 για πλήρωση της 

εγκεκριμένης θέσης από 

επιλαχόντα 

Για να συμπληρωθεί το πεδίο και άρα να αιτηθεί ο φορέας πλήρωση της 

θέσης από επιλαχόντα της προκήρυξης 13Κ/2021 θα πρέπει o 

κλάδος/ειδικότητα/κατηγορία εκπαίδευσης της εγκεκριμένης θέσης να 

αντιστοιχεί σε όμοιο κλάδο/ειδικότητα/κατηγορία εκπαίδευσης & 

τυχόν απαραίτητα πρόσθετα προσόντα του ενδεικτικού κωδ. θέσης της 

προκήρυξης που θα συμπληρωθεί στο πεδίο αυτό.  

 

Μόλις καταχωρήσετε τον κωδικό θέσης της 13Κ/2021, αυτόματα 

εμφανίζονται στις διπλανές στήλες οι προαναφερθείσες εγγραφές για 

τον κωδ. θέσης που επιλέξατε, ώστε να ελέγξετε εάν πράγματι 

πληρούνται οι συγκεκριμένες προϋποθέσεις και παράλληλα εμφανίζεται  

αυτόματα στη στήλη 18 η εγγραφή "ΑΠΟ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΑ ΤΗΣ 

ΠΡΟΚ.13Κ/2021 " .  

 

Επίσης προς διευκόλυνσή σας κατά τον εντοπισμό του κωδ. θέσης της 

13Κ/2021 που θα μπορούσε να αντιστοιχηθεί με τις εγγραφές κάθε 

εγκεκριμένης θέσης, στον πίνακα του φύλλου αυτού καθώς και στον 

πίνακα του φύλλου "ΠΡΟΚ.13Κ_2021" (όπου αποτυπώνονται οι κωδικοί 

θέσεων της προκήρυξης), έχει δημιουργηθεί ειδική στήλη με την 

ονομασία "ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΣΗ  ΚΛΑΔΩΝ / ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ", στην 

οποία μπορείτε να ανατρέχετε, με φιλτράρισμα του λεκτικού ή μέρους 

αυτού (π.χ ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) της ομαδοποιημένης κατηγορίας της 

εγκεκριμένης θέσης, στον πίνακα της προκήρυξης.  

 

Για κάθε εγκεκριμένη θέση μπορείτε να καταχωρήσετε έναν ενδεικτικό 

κωδ. θέσης της  13Κ/2021 όμοιου κλάδου/ειδικότητας, με γνώμονα 

κυρίως τα τυχόν πρόσθετα προσόντα που επιθυμείτε να προβλέπονται 

για τη συγκεκριμένη θέση. Εάν εντοπίζετε στην προκήρυξη όμοιους 

κλάδους /  ειδικότητες αλλά τα πρόσθετα προσόντα που προβλέπονται 

για αυτούς δεν πληρούν πλήρως τις ανάγκες του φορέα σας (π.χ 

επιθυμητή η άριστη γνώση συγκεκριμένης γλώσσας αλλά στην 

προκήρυξη δεν υπάρχει ανάλογο πρόσθετο προσόν για τους όμοιους 

κλάδους), τότε δεν είναι δυνατή η ενεργοποίηση των σχετικών 

διατάξεων περί πλήρωσης θέσεων από επιλαχόντες. 

Μπορείτε να επιλέξετε κωδικό θέσης οποιουδήποτε φορέα συμμετέχει 

στην προκήρυξη, ανεξαρτήτως της περιφερειακής ενότητας / δήμου 

που εδρεύει η θέση καθώς και κωδικό που προκηρύχθηκε είτε ως 

γενική θέση είτε ως θέση ειδικής κατηγορίας, με εμπειρία ή άνευ 

εμπειρίας, καθώς κατά το  στάδιο υποβολής αιτήματος για πλήρωση 

από επιλαχόντα  όλες οι θέσεις  λογίζονται γενικές. 

19. ΚΛΑΔΟΣ ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ 

13Κ/2021 

 Εμφανίζεται αυτόματα μετά τη συμπλήρωση  του κωδ. θέσης της 

13Κ/2021 στη  στήλη 18 

20. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ 

13Κ/2021 

Εμφανίζονται αυτόματα οι κωδικοί των πρόσθετων προσόντων μετά τη 

συμπλήρωση  της στήλης 18 (π.χ 001, 002, 072) για κύριο και επικουρικό 

πίνακα. Στις επόμενες στήλες καταχωρείτε μόνο τους αριθμούς που 
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αφορούν στον κύριο πίνακα της θέσης της προκήρυξης. 

21. ΚΩΔ. ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΠΡΟΣΘΕΤΟΥ ΠΡΟΣΟΝΤΟΣ_1  

Συμπληρώνετε τον 1o αριθμό που αναγράφεται στη στήλη 20. και 

αυτόματα εμφανίζεται στη διπλανή στήλη το αντίστοιχο λεκτικό του 

πρόσθετου προσόντος (π.χ 1). Συμπληρώνετε πάντα αριθμό > 0. Εάν στη 

στήλη 20. εμφανίζεται μηδέν σημαίνει ότι δεν προβλέπονται Απαραίτητα 

Πρόσθετα Προσόντα για τον κωδ.θέσης που συμπληρώσατε στη στήλη 

18 και ως εκ τούτου δεν απαιτείται να συμπληρώσετε τις στήλες 21 - 24. 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΠΡΟΣΘΕΤΟ 

ΠΡΟΣΟΝ 1 

22. ΚΩΔ. ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΠΡΟΣΘΕΤΟΥ ΠΡΟΣΟΝΤΟΣ_2 Συμπληρώνετε τον 2ο αριθμό που αναγράφεται στη στήλη 20, π.χ 

αριθμός 2 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΠΡΟΣΘΕΤΟ 

ΠΡΟΣΟΝ 2 

23. ΚΩΔ. ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΠΡΟΣΘΕΤΟΥ ΠΡΟΣΟΝΤΟΣ_3 Συμπληρώνετε τον 3ο αριθμό που αναγράφεται στη στήλη 20, π.χ 

αριθμός 72 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΠΡΟΣΘΕΤΟ 

ΠΡΟΣΟΝ 3 

24. ΚΩΔ. ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΠΡΟΣΘΕΤΟΥ ΠΡΟΣΟΝΤΟΣ_4 
 Συμπληρώνετε τον 4ο αριθμό που αναγράφεται στη στήλη 20 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΠΡΟΣΘΕΤΟ 

ΠΡΟΣΟΝ 4 

25. ΚΩΔ. ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΠΡΟΣΘΕΤΟΥ ΠΡΟΣΟΝΤΟΣ 5 
Συμπληρώνετε τον 5ο αριθμό που αναγράφεται στη στήλη 20 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΠΡΟΣΘΕΤΟ 

ΠΡΟΣΟΝ 5 

26. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ / 

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟΥ / 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ & 

ΠΡΟΝΟΙΑΣ  / ΙΑΤΡΟΥ / 

ΤΕΧΝΙΤΗ / ΤΕΧΝΙΚΟΥ                           

Εάν δεν καταχωρήσατε κωδ. θέσης της προκήρυξης 13Κ/2021 στη 

στήλη 18, δηλ. δεν αιτηθήκατε την πλήρωση της εγκεκριμένης θέσης από 

επιλαχόντα, συμπληρώνετε την ειδικότητα σύμφωνα με την εξειδίκευση 

του κλάδου που προκύπτει από την απόφαση του αρμόδιου συλλογικού 

οργάνου.   

 

Εάν καταχωρήσατε κωδικό στη στήλη 18, ισχύει η ειδικότητα της θέσης 

αυτής, όπως εμφανίζεται στη στήλη 19, και αυτή η ειδικότητα πρέπει να 

προκύπτει και από την απόφαση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου.  

 

Εάν έχει καταχωρηθεί κωδ.θέσης στη στ. 18, στο πεδίο εμφανίζεται 

αυτόματα το μήνυμα "ΙΣΧΥΕΙ Η ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗ ΣΤ. 

19 & ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΣΤΟΝ ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ ΤΗΣ 13Κ/2021 ΠΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΑΤΕ 

ΣΤΗ ΣΤ.18". Εάν δεν καταχωρήσατε κωδ.θέσης, εμφανίζεται το μήνυμα 

"ΔΕΝ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΑΤΕ ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ ΣΤΗ ΣΤ. 18, ΕΠΟΜΕΝΩΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΕΙ Η ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ", οπότε συμπληρώνετε την ειδικότητα στο 

συγκεκριμένο πεδίο. 

27. ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ                                                       

Συμπληρώνετε μόνο εφόσον έχουν καθοριστεί από το αρμόδιο όργανο & 

δεν έχετε καταχωρήσει κωδ. θέσης της  13Κ/2021 στη στήλη 18. 

Εάν έχετε καταχωρήσει κωδικό, τότε εμφανίζεται αυτόματα το μήνυμα 

"ΙΣΧΥΟΥΝ ΤΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΤΟΥ ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ ΤΗΣ 13Κ/2021 ΠΟΥ 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΑΤΕ ΣΤΗ ΣΤ.18" 

28. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ Η ΘΕΣΗ 
 Τα πεδία συμπληρώνονται μόνο από τις Περιφέρειες. Στους υπόλοιπους 

φορείς είναι προσυμπληρωμένα 
29. ΔΗΜΟΣ ΕΔΡΑΣ ΤΗΣ 

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ 
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Ε. Αποστολή δικαιολογητικών στην υπηρεσία μας  

 

 Τόσο για τις θέσεις προς κάλυψη από τους επιλαχόντες της 13Κ/2021 

προκήρυξης του ΑΣΕΠ, όσο και για τις λοιπές εγκεκριμένες θέσεις που θα 

προκηρυχθούν με τη διαδικασία του γραπτού διαγωνισμού ή με σειρά 

προτεραιότητας, οι οποίες περιλαμβάνονται στο συμπληρωμένο πίνακα, οι φορείς θα 

πρέπει να αποστείλουν στην υπηρεσία μας (Διεύθυνση Προσωπικού Τ.Α.), αποκλειστικά 

μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης info@ypes.gr, έγγραφο με θέμα «Δικαιολογητικά 

για Προγραμματισμό Προσλήψεων τακτικού προσωπικού έτους 2022».  

 Το έγγραφο θα πρέπει να συνοδεύεται από ΕΝΑ ΑΡΧΕΙΟ, στο οποίο θα πρέπει 

να έχουν ενσωματωθεί τα εξής δικαιολογητικά: 

 Η σχετική απόφαση του αρμοδίου συλλογικού οργάνου (Οικονομικής 

Επιτροπής ή Διοικητικού Συμβουλίου) από την  οποία θα πρέπει να 

προκύπτουν όλα τα στοιχεία που συμπλήρωσε ο φορέας στον ανωτέρω 

αναφερόμενο πίνακα  

 Το/α Φ.Ε.Κ  του ισχύοντος Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας, στο/α 

οποίο/α αποτυπώνεται/ονται οι εγκεκριμένες θέσεις. 

 Βεβαίωση ότι οι εγκεκριμένες θέσεις, προβλέπονται στον ισχύοντα ΟΕΥ, με 

την ίδια λεκτική ονομασία, είναι κενές και δεν εκκρεμεί η πλήρωσή τους με 

άλλη διαδικασία (προκήρυξη ΑΣΕΠ, μετάταξη κλπ).  

 Βεβαίωση της οικονομικής υπηρεσίας περί ύπαρξης των απαιτούμενων 

πιστώσεων για το τρέχον έτος, με ανάλογη  πρόβλεψη για κάθε επόμενο 

έτος. 

 

Παρακαλείσθε να επιμεληθείτε με  ιδιαίτερη προσοχή την προετοιμασία και 

υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών, ελέγχοντας την ορθότητα των 

στοιχείων και αποφεύγοντας λάθη και παραλείψεις που έχουν παρατηρηθεί στο 

παρελθόν, καθώς δεν θα διενεργηθεί περαιτέρω έλεγχος από την υπηρεσία μας.  

 

Κατά την αποστολή των δικαιολογητικών στην υπηρεσία μας, θα πρέπει να 

ενσωματωθούν ΣΕ ΕΝΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF, καθώς η αποστολή διακριτού 

αρχείου για κάθε δικαιολογητικό δυσχεραίνει τη διαδικασία και καθιστά χρονοβόρο 

τον  έλεγχο. 
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Ενόψει των ανωτέρω, παρακαλούνται :  

- Όλοι οι Δήμοι και οι Περιφέρειες της Χώρας να κοινοποιήσουν σε όλα τα νομικά 

πρόσωπα, δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, στους Συνδέσμους που συμμετέχουν και 

στα Περιφερειακά Ταμεία Ανάπτυξης,  την παρούσα, ώστε όλοι οι φορείς τοπικής 

αυτοδιοίκησης να ενημερωθούν για την έκβαση του αιτήματός τους στον ετήσιο 

προγραμματισμό προσλήψεων έτους 2022.  

- Οι φορείς με α/α 1 έως 308 που αναφέρονται στο Παράρτημα Α. του παρόντος να 

αντλήσουν το προαναφερθέν αρχείο EGR2022_  από τον ειδικό διαδικτυακό τόπο 

του ΥΠΕΣ και να το συμπληρώσουν σύμφωνα με τις οδηγίες της παρούσης. Η 

ανάρτηση του συμπληρωμένου αρχείου EGR2022_ στον προαναφερθέντα τόπο θα 

πρέπει να πραγματοποιηθεί έως τις 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022 και ώρα 23:00. Με την 

παρέλευση της αποκλειστικής προθεσμίας, ο τόπος δεν θα είναι διαθέσιμος για 

ανάρτηση του συγκεκριμένου αρχείου και τυχόν αποστολή του εγγράφως ή με 

ηλεκτρονικό ταχυδρομείο δεν θα ληφθεί υπόψη από την υπηρεσία μας.  

- Μετά την ανάρτηση του αρχείου, παρακαλούνται οι φορείς να αποστείλουν στην 

υπηρεσία μας τα σχετικά δικαιολογητικά το συντομότερο δυνατόν. Επισημαίνεται 

δε ότι οι εγγραφές του αναρτηθέντος πίνακα θα πρέπει να προκύπτουν από την 

απόφαση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου που θα αποσταλεί στην υπηρεσία 

μας. 

Το παρόν μπορεί να αναζητηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου, στη 

διαδρομή https://www.ypes.gr/eguklioi/ καθώς και στον προαναφερθέντα φάκελο 

του ειδικού διαδικτυακού τόπου για θέματα προσωπικού. 

 

                                                                                                             Η Γενική Γραμματέας 

 

                                                                                     Παρασκευή Χαραλαμπογιάννη 

  

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 

- ΕΝΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΕΝ.Π.Ε.) info@enpe.gr   

- ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (Κ.Ε.Δ.Ε.) info@kedke.gr 

- ΠΟΕ ΟΤΑ 

- ΠΟΠ ΟΤΑ popota@otenet.gr  

- ΟΣΥΑΠΕ osyape@otenet.gr  
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ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:  

1. Γραφείο Υπουργού 

2. Γραφείο  Γενικής  Γραμματέως  Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα  

«ggd@ypes.gov.gr» 

3. Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, με την παράκληση ανάρτησης του παρόντος  

στη διαδρομή https://www.ypes.gr/eguklioi/ 
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 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. 

Α/Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΦΟΡΕΑ Τ.Α 

1 ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ 

2 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 

3 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 

4 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 

5 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

6 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 

7 
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ 

8 ΔΗΜΟΣ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ 

9 ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ 

10 ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 

11 ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 

12 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ 

13 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ 

14 ΔΗΜΟΣ ΑΚΤΙΟΥ-ΒΟΝΙΤΣΑΣ 

15 ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 

16 ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 

17 ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ-ΘΕΣΠΙΕΩΝ 

18 ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ 

19 ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ 

20 ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ 

21 ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΙΟΥ 

22 ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 

23 ΔΗΜΟΣ ΑΜΟΡΓΟΥ 

24 ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 

25 ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ 

26 ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ 

27 ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ 

28 ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ 

29 ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΦΗΣ 

30 ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ-ΚΥΛΛΗΝΗΣ 

31 ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ-ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ 

32 ΔΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ 

33 ΔΗΜΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ 

34 ΔΗΜΟΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ 

35 ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ 

36 ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ-ΜΥΚΗΝΩΝ 

37 ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ 

38 ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ 

39 ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 

40 ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ-ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ 
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41 ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 

42 ΔΗΜΟΣ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ 

43 ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 

44 ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ 

45 ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ 

46 ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 

47 ΔΗΜΟΣ ΒΙΑΝΝΟΥ 

48 ΔΗΜΟΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ 

49 ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ 

50 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ 

51 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ 

52 ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ 

53 ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ 

54 ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ 

55 ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΟΣ 

56 ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ 

57 ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 

58 ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΑΣ 

59 ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 

60 ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ 

61 ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ 

62 ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ 

63 ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ 

64 ΔΗΜΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ 

65 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 

66 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΥ-ΟΛΥΜΠΟΥ 

67 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ 

68 ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ 

69 ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ 

70 ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ 

71 ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ 

72 ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ 

73 ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ 

74 ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ 

75 ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ 

76 ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ 

77 ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 

78 ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 

79 ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 

80 ΔΗΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ 

81 ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ 

82 ΔΗΜΟΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ 

83 ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ 
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84 ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ 

85 ΔΗΜΟΣ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ 

86 ΔΗΜΟΣ ΕΥΡΩΤΑ 

87 ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 

88 ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 

89 ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ 

90 ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ 

91 ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 

92 ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 

93 ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ 

94 ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ 

95 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 

96 ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΝΗΣΟΥ ΚΑΣΟΥ 

97 ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΝΗΣΟΥ ΨΑΡΩΝ 

98 ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ 

99 ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ 

100 ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ 

101 ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΟΥ 

102 ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

103 ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ 

104 ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ 

105 ΔΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ 

106 ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 

107 ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 

108 ΔΗΜΟΣ ΙΗΤΩΝ 

109 ΔΗΜΟΣ ΙΘΑΚΗΣ 

110 ΔΗΜΟΣ ΙΚΑΡΙΑΣ 

111 ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ 

112 ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ 

113 ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 

114 ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 

115 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ 

116 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 

117 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

118 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 

119 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ 

120 ΔΗΜΟΣ ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ 

121 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 

122 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ 

123 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 

124 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ 

125 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ 

126 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 
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127 ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 

128 ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ 

129 ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ 

130 ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ 

131 ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΕΛΕΡ 

132 ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ 

133 ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ 

134 ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 

135 ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 

136 ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ 

137 ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ 

138 ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 

139 ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ 

140 ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ 

141 ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΝΟΥ 

142 ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ 

143 ΔΗΜΟΣ ΚΩ 

144 ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 

145 ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 

146 ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

147 ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ 

148 ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ 

149 ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 

150 ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ 

151 ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ 

152 
ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ-ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ 

153 ΔΗΜΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ-ΠΕΥΚΗΣ 

154 ΔΗΜΟΣ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ 

155 ΔΗΜΟΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ 

156 ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ 

157 
ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ 

158 ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 

159 ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ 

160 ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ 

161 ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ 

162 ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ 

163 ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ 

164 ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ 

165 ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ 

166 ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΣΟΒΟΥ 

167 ΔΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΟΣ 
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168 ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 

169 ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ 

170 ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ 

171 ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΗΣ 

172 ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ 

173 ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ 

174 ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 

175 ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 

176 ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ 

177 ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ 

178 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ 

179 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ 

180 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 

181 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ 

182 
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ- ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ 

183 ΔΗΜΟΣ ΝΕΜΕΑΣ 

184 ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ 

185 ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ 

186 ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ 

187 ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ 

188 ΔΗΜΟΣ ΝΙΣΥΡΟΥ 

189 ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ 

190 ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ 

191 ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ 

192 ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ 

193 ΔΗΜΟΣ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ 

194 ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ 

195 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 

196 ΔΗΜΟΣ ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 

197 ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ 

198 ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ 

199 ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ 

200 ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΟΝΙΑΣ 

201 ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 

202 ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΜΑ 

203 ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ 

204 ΔΗΜΟΣ ΠΑΞΩΝ 

205 ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ 

206 ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ 

207 ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ 

208 ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ 

209 ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ 
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210 ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 

211 ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 

212 ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 

213 ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ 

214 ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 

215 ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 

216 ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ 

217 ΔΗΜΟΣ ΠΗΝΕΙΟΥ 

218 ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ 

219 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 

220 ΔΗΜΟΣ ΠΟΡΟΥ 

221 ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 

222 ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ 

223 ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ-ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ 

224 ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ 

225 ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ 

226 ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ-ΝΕΣΤΟΡΟΣ 

227 ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ 

228 ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ 

229 ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ 

230 ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 

231 ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 

232 ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ 

233 ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΗΣ 

234 ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ 

235 ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ 

236 ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΒΙΩΝ 

237 ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ 

238 ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ 

239 ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ 

240 ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ 

241 ΔΗΜΟΣ ΣΙΝΤΙΚΗΣ 

242 ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ 

243 ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ 

244 ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΔΡΑΣ 

245 ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ 

246 ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ 

247 ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ 

248 ΔΗΜΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ 

249 ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ 

250 ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 

251 ΔΗΜΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ 

252 ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ 
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253 ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ 

254 ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ 

255 ΔΗΜΟΣ ΤΗΛΟΥ 

256 ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ 

257 ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 

258 ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 

259 ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ 

260 ΔΗΜΟΣ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ-ΜΕΘΑΝΩΝ 

261 ΔΗΜΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ 

262 ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΑΣ 

263 ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ 

264 ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ 

265 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ 

266 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ-ΨΥΧΙΚΟΥ 

267 ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 

268 ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ 

269 ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 

270 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 

271 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ 

272 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ 

273 ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

274 ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 

275 ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ 

276 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 

277 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΙΓΙΝΑΣ 

278 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΜΟΡΓΟΥ 

279 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΜΟΥ 

280 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΠΟΡΟΥ 

ΑΤΤΙΚΗΣ 

281 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΙΟΥ 

282 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΩ 

283 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 

284 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΜΥΚΟΝΟΥ 

285 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΟΥ - ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ 

286 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 

287 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 
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288 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ 

289 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΗΤΕΙΑΣ 

290 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΚΙΑΘΟΥ 

291 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΠΕΤΣΩΝ 

292 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ 

293 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ 

294 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΧΙΟΥ 

295 
ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΛΕΣΒΟΥ 

296 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 

297 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

298 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

299 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

300 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

301 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

302 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

303 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 

304 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

305 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 

306 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

307 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

308 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

309 ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ 

310 ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ 

311 ΔΗΜΟΣ ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΥ 

312 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ (Π.Ε.Δ.) ΙΟΝΙΩΝ 
ΝΗΣΩΝ 
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