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Προθεσμία για ενέργειες : 30-11-2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
Διεύθυνση Προσωπικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Τμήμα Παρακολούθησης & Επεξεργασίας 
Στοιχείων Προσωπικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Υπευθ. Ενημέρωσης:    
Θ. Κατσαμάγκος: 213136 4335
Ζ. Γκίκα: 213136 4389
Ν. Θεοδωρακοπούλου: 213136 4388                                                         
Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27, 101 83  Αθήνα
Fax:   213 136 4383 
e-mail : info@ypes.gr
http:// www.ypes.gr 

              Αθήνα,  17-11-2020   
             Αριθμ. Πρωτ.:   78411

 ΠΡΟΣ : 

1. Δήμους, Περιφέρειες, Αποκεντρωμένες 
Διοικήσεις της Χώρας

- Υπόψη ορισθέντων υπεύθυνων 
επικοινωνίας για θέματα του 
προσωπικού τους

- με την παράκληση οι Δήμοι & οι 
Περιφέρειες να γνωστοποιήσουν το 
παρόν στα νομικά πρόσωπα που 
αναγράφονται στο συνημμένο 
Παράρτημα, προς ενημέρωση των 
δικών τους υπεύθυνων επικοινωνίας.

2. Κ.Ε.Δ.Ε
Υπόψη ορισθέντων υπεύθυνων 
επικοινωνίας για θέματα προσωπικού 
του φορέα.

ΘΕΜΑ: Παροχή στους υπεύθυνους επικοινωνίας των φορέων Τ.Α νέων κωδικών πρόσβασης για τον 
ειδικό διαδικτυακό τόπο του ΥΠ.ΕΣ για θέματα προσωπικού 

        Όπως γνωρίζετε, στο πλαίσιο ανάπτυξης ενός ευέλικτου και γρήγορου συστήματος ανταλλαγής 
πληροφόρησης μεταξύ του Υπουργείου και των φορέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης για θέματα του προσωπικού 
τους, το Υπουργείο λειτουργεί από το 2016 ειδικό διαδικτυακό τόπο (https://aftodioikisi.ypes.gr/).                            
Η πρόσβαση στον τόπο πραγματοποιείται από τους ορισθέντες, ως υπεύθυνους επικοινωνίας κάθε φορέα,  
υπαλλήλους με τη χρήση συγκεκριμένων κωδικών,  οι οποίοι χορηγήθηκαν από την υπηρεσία μας στο 
πλαίσιο της διαδικασίας που ορίστηκε στο υπ’ αριθμ. πρωτ.  30002/28-9-2016 έγγραφό μας. 

        Για λόγους ασφάλειας που επιβάλλουν την τροποποίηση των κωδικών πρόσβασης ανά τακτά χρονικά 
διαστήματα, σας ενημερώνουμε ότι η υπηρεσία μας προέβη στην ανάπτυξη νέων κωδικών πρόσβασης για 
όλους τους φορείς, οι οποίοι θα ισχύσουν από 1 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020 (το όνομα χρήστη έχει παραμείνει το 
ίδιο για κάθε φορέα). Για  τη λήψη των κωδικών πρόσβασης από τους φορείς θα πρέπει να εφαρμοστεί η 
διαδικασία που αναγράφεται στη συνέχεια.

 Επισημαίνεται ότι, οι κωδικοί που είχαν χορηγηθεί μέχρι τις 30-10-2020, ισχύουν έως την παραμονή της 
προαναφερθείσας ημερομηνίας (30-11-2020) και αμέσως μετά θα καταργηθούν, οπότε και η είσοδος στον 
τόπο θα είναι αδύνατη εάν οι υπεύθυνοι επικοινωνίας κάθε φορέα δεν έχουν φροντίσει για τη λήψη του 
νέου κωδικού. 

airetos.gr
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Εξαίρεση αποτελούν οι Δήμοι ΚΑΝΤΑΝΟΥ-ΣΕΛΙΝΟΥ, ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ και ΗΛΙΔΑΣ, οι οποίοι δύνανται να 
χρησιμοποιούν τους κωδικούς που ήδη διαθέτουν καθώς πρόσφατα, και συγκεκριμένα εντός Νοεμβρίου, 
χορηγήθηκαν σε αυτούς νέοι, λόγω αντικατάστασης των υπεύθυνων επικοινωνίας που είχαν ορίσει.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΚΩΔΙΚΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

  Η λήψη των νέων κωδικών από τους υπεύθυνους επικοινωνίας των φορέων θα πραγματοποιηθεί μέσω του 
ειδικού διαδικτυακού τόπου, ως ακολούθως :
      Στην ενότητα του τόπου που προορίζεται για την άντληση αρχείων από τους φορείς1, έχει δημιουργηθεί 
υπο-φάκελος με την ονομασία «ΝΕΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 11_2020», στον οποίο περιλαμβάνονται 
συμπιεσμένα αρχεία εγγράφων, όπου αναγράφεται ο νέος κωδικός πρόσβασης. Το αρχείο που αντιστοιχεί σε 
κάθε φορέα εντοπίζεται δια της ονομασίας του, καθώς αυτή ταυτίζεται με το όνομα χρήστη (user name) που 
καταχωρείται για την είσοδο κάθε φορέα στον τόπο (12ψηφιος κωδικός).

Για την αποσυμπίεση και το άνοιγμα του αρχείου του εγγράφου απαιτείται να εισαχθεί, ως κωδικός 
πρόσβασης, η ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) του υπεύθυνου επικοινωνίας που έχει δηλωθεί στην 
υπηρεσία μας από το φορέα, αυτούσια και χωρίς καμία μετατροπή. 
Σημειώνεται ότι στις περιπτώσεις φορέων που έχουν δηλώσει περισσότερες από μία ηλεκτρονικές 
διευθύνσεις επικοινωνίας με τον υπεύθυνο, έχει επιλεγεί ως κωδικός αποσυμπίεσης μόνο μία εξ’ αυτών, 
με τυχαίο τρόπο. 

        Υπενθυμίζεται η αναγκαιότητα ασφαλούς διαχείρισης των χορηγούμενων κωδικών πρόσβασης, καθώς 
μέσω αυτών επιβεβαιώνεται τόσο η ταυτότητα του φορέα όσο και η εγκυρότητα των στοιχείων που 
παρέχονται γι αυτόν στο Υπουργείο μέσω του ειδικού διαδικτυακού τόπου.  

Τέλος παρακαλείται ο Δήμος Σικίνου και η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας 
να επικοινωνήσει με την υπηρεσία μας επί του θέματος της χορήγησης  στοιχείων βάσει του υπ’ αριθμ. πρωτ. 
30002/28-9-2016 προαναφερθέντος εγγράφου μας. 
      
         Το παρόν μπορεί να αναζητηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου ( https://www.ypes.gr/eggrafa/ )
καθώς και στον προαναφερθέντα διαδικτυακό τόπο επικοινωνίας (https://aftodioikisi.ypes.gr/), στη διαδρομή 
«ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ»/ «πατήστε το εικονίδιο για να κατεβάσετε αρχεία», υποφάκελος 
ΝΕΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 11_2020.

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης 

          Α. Διαμαντοπούλου

Συνημμένα :
Παράρτημα Εγγράφου (αρχείο xls)
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ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ: 
1. Γραφείο Γενικής Γραμματέως Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα 
2. Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, με την παράκληση ανάρτησης του 

παρόντος στη διαδρομή Το Υπουργείο / Αναρτηθέντα έγγραφα καθώς και στον
ειδικό διαδικτυακό τόπο για θέματα προσωπικού (υποφάκελος ΝΕΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 11_2020).
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