ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ,
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ
ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
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ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ
Μαρούσι, 27-04-2021
Αρ.Πρωτ. 1670 / ΓΓ1

ΠΡΟΣ:

Α. Περιφερειακές Δ/νσεις Εκπαίδευσης της χώρας
Β. Δ/νσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας
Γ. Δ/νσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας
(με την υποχρέωση ενημέρωσης όλων των υπηρεσιών αρμοδιότητάς τους)
Διεκπεραίωση με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
ΚΟΙΝ: ΓΔΑΔ ΥΠΑΙΘ

Θέμα: Ενημέρωση Μητρώου Α.Δ.Ε.Δ. ως προς τους Αποσπασμένους υπαλλήλους
Σχετ. 1. Η υπ’ αρ.πρωτ. Δ1Α/ΓΠ.οικ.26390/24-04-2021 ΚΥΑ, (Β,1686)
2. Η υπ’ αρ.πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/157/οικ.7330/23-04-2021 (ΑΔΑ: 647Δ46ΜΤΛ6-0ΝΞ) εγκύκλιος του ΥΠΕΣ.
3. Η υπ’ αρ.πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/158/οι.7423/26-04-2021 (ΑΔΑ: Ω29Ο46ΜΤΛ6-ΔΘΝ) εγκύκλιος του ΥΠΕΣ
Σε συνέχεια των ως άνω σχετικών που αφορούν στην υποχρέωση διενέργειας διαγνωστικού ή αυτοδιαγνωστικού
ελέγχου νόσησης για Covid-19 από τους δημοσίους υπαλλήλους και προκειμένου οι αποσπασμένοι υπάλληλοι
να έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν ως αρμόδια Διεύθυνση Προσωπικού για τον έλεγχο των Δηλώσεων
Αποτελέσματος του ελέγχου τη Διεύθυνση Προσωπικού του φορέα στην οποία εργάζονται κατά την παρούσα
χρονική στιγμή, παρακαλούνται όλες οι Δ/νσεις Προσωπικού να προβούν άμεσα στις παρακάτω ενέργειες:
Α. Ο υπάλληλος με τον ρόλο «Διαχειριστής Προσωπικού» εισέρχεται στην εφαρμογή του Μητρώου Ανθρώπινου
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου https://hr.apografi.gov.gr , μεταβαίνει στην μικροεφαρμογή «Διαχείριση
Προσωπικού» και, στα Κριτήρια Αναζήτησης, καταχωρίζει το ΑΦΜ ή το Επώνυμο του αποσπασμένου
υπαλλήλου και πατάει «Εύρεση».
Β. Πατώντας στο Ονοματεπώνυμο του υπαλλήλου, επιλέγει την καρτέλα «Σχέση με Δ.Δ.» και, στην ένδειξη «β.
φορέας απασχόλησης», απο-επιλέγει την ένδειξη «ίδιος με οργανικό φορέα» και στην «επιλογή από λίστα»
επιλέγει τον φορέα στον οποίο έχει αποσπασθεί ο υπάλληλος.
Για τους αποσπασμένους στην Κ.Υ. του ΥΠΑΙΘ επιλέγει την ένδειξη «ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ».
Γ. Στη συνέχεια, στο κάτω μέρος της σελίδας, επιλέγει «Ενημέρωση στοιχείων Υπαλλήλου».
Παρακαλούμε για τις άμεσες ενέργειές σας, με την επισήμανση ότι, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 5 της ως
άνω ΚΥΑ «Η μη τήρηση των προβλεπόμενων στο προηγούμενο εδάφιο υποχρεώσεων συνιστά πειθαρχικό
παράπτωμα για τα αρμόδια όργανα».
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