ΟΔΗΓΙΕΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΤΟΠΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ (ΣΤΕΛΕΧΗ)
1.
Παράλληλα με τη διαδικασία υποβολής των δηλώσεων, κατά το χρονικό
διάστημα από 03 έως 30 Σεπ 18, θα κοινοποιηθεί στα μόνιμα στελέχη του ΣΞ,
μέσω του WEB-ΕΣΕΠ, ηλεκτρονικό έντυπο που θα περιέχει στοιχεία του
ατομικού τους Φακέλου που τηρείται από τις Δνσεις Ο-Σ και είναι καταχωρημένα
στο ΕΣΕΠ, προκειμένου να γίνει επιβεβαίωση αυτών.
2.
Είναι απαραίτητο να λάβετε γνώση του παραπάνω ηλεκτρονικού
εντύπου, προκειμένου, μέσω της εφαρμογής δήλωσης Τόπων προτίμησης, να
γνωστοποιήσετε στην Υπηρεσία ότι:
α.
Συμφωνείτε με τα καταχωρημένα στοιχεία
ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής-δεν απαιτείται αναφορά).

(αποκλειστικά

β.
Διαφωνείτε με τα καταχωρημένα στοιχεία, υποβάλλοντας ειδική
αναφορά με τις διορθώσεις-ελλείψεις, επισυνάπτοντας σχετικά αποδεικτικά για τις
απαιτούμενες τροποποιήσεις – διορθώσεις όπου απαιτείται. Ανάκληση της
τροποποίησης δεν μπορεί να γίνει [άρθρο 3 παρ.2 του (β) σχετικού].
3.
Ενημέρωση μέσω των αναρτήσεων στην ιστοσελίδα του ΓΕΣ ή μέσω
του τμήματος υποστήριξης (HELP DESK), στα τηλέφωνα : 3861 ή 3862 ή 3863 ή
3864 (800-ΧΧΧΧ ή 210655-) από 08:00 έως 18:00 κατά τις εργάσιμες ημέρες
λειτουργίας της εφαρμογής. Κατά την επικοινωνία απαιτείται να γνωρίζετε το
ΑΜΚΑ σας.
4.

Κατά τη συμπλήρωση της δήλωσης πρέπει να λάβετε υπόψη ότι:

α.
Απαιτείται υποχρεωτικά η συμπλήρωση-επικαιροποίηση των
στοιχείων κατοικίας σας και στοιχείων επικοινωνίας (σταθερό και κινητό
τηλέφωνο).
β.
Εάν ο τόπος υπηρέτησής σας δεν συμπεριλαμβάνεται στους 3
τόπους προτίμησής σας, κατά το σχεδιασμό των μεταθέσεων θα ληφθεί υπόψη ότι
επιθυμείτε να μετατεθείτε.
γ.
Εάν δηλώσετε Δήμους, όπου δεν μπορείτε να μετατεθείτε (δεν
υφίστανται Μονάδες του ΣΞ ή δεν υπάρχουν κενές οργανικές θέσεις βάσει ΠΟΥ),
θα μετατεθείτε βάσει των μορίων σας, όπου υφίστανται υπηρεσιακές ανάγκες.
δ.
Εφόσον υπηρετείτε στο εξωτερικό ή στη Νήσο «Κ» και δηλώνετε
ότι επιθυμείτε να μετατεθείτε στη Νήσο «Κ» θα απορριφθείτε με βάση τα
καθοριζόμενα στη κείμενη νομοθεσία.

ε.
Μέσω της εφαρμογής, για κάθε δήμο που επιλέγετε ως τόπο
προτίμησης εμφανίζονται τα μόρια του τελευταίου στελέχους (ιδίου όπλου σώματος, βαθμού και ειδικότητας) που μετατέθηκε, χωρίς ειδική μεταθετικότητα,
κατά τις Τακτικές μεταθέσεις έτους 2018.
στ. Η υποβολή της δήλωσης, μέσω της εφαρμογής, είναι οριστική και
δεν δύναται να ανακληθεί ηλεκτρονικά.
5.
Μετά την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής δήλωσης, παράγεται
ηλεκτρονικό αρχείο PDF με τέσσερα τμήματα, το οποίο προτείνεται να
αποθηκεύσετε στον Η/Υ σας και ενεργείτε όπως παρακάτω:
α.
1ο τμήμα: Έντυπο «Βεβαίωση ηλεκτρονικής υποβολής δήλωσης
τόπων προτίμησης έτους 2019». Τυπώνετε σε 1 αντίγραφο και το υποβάλετε
υπογεγραμμένο στη Μονάδα – Υπηρεσία σας.
β.
2ο Τμήμα: Έντυπο «Δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται να
προσκομίσετε στη Μονάδα – Υπηρεσία σας». Τυπώνετε σε 2 αντίγραφα και τα
υποβάλετε στη Μονάδα – Υπηρεσία σας, μαζί με τα δικαιολογητικά (σε 2
αντίγραφα) και τυχόν ειδική αναφορά (σε 2 αντίγραφα) μέχρι την 08 Οκτ 18
ανυπερθέτως. Εάν δεν υποβληθούν δεν θα ληφθούν υπόψη οι όποιες μεταβολές.
γ.
3ο Τμήμα: Έντυπο «Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986».
Τυπώνετε σε 1 αντίγραφο και την υποβάλετε υπογεγραμμένη στη Μονάδα –
Υπηρεσία σας).
δ.
4ο Τμήμα: Ηλεκτρονικό αρχείο «Στοιχεία που καταχωρήθηκαν
κατά την ηλεκτρονική υποβολή των τόπων προτίμησης έτους 2018», αποκλειστικά
για το προσωπικό σας αρχείο.
6.
Με τον όρο ειδική αναφορά εννοούμε ατομική αναφορά, με την οποία
μπορείτε να:
α.

Ζητήσετε υπηρέτηση σε συγκεκριμένη Μονάδα, τόπο, φρουρά.

β.
Εκθέσετε οποιοδήποτε λόγο - γεγονός που σχετίζεται με τις
τακτικές μεταθέσεις έτους 2019 και δεν συμπεριλαμβάνεται στο υποβαλλόμενο
ηλεκτρονικό έντυπο (συνοδεύεται πάντα από τα αντίστοιχα δικαιολογητικά).
γ.
Αναφέρετε τυχόν λάθη καταχώρησης ή παραλείψεις στο
ηλεκτρονικό έντυπο που σας κοινοποιείται στο WEB-ΕΣΕΠ και αφορά στοιχεία του
ατομικού σας Φακέλου στο ΕΣΕΠ (αφού κάνετε σχετική δήλωση στην ηλεκτρονική
εφαρμογή).
7.
Λεπτομέρειες, όσον αφορά στα απαιτούμενα δικαιολογητικά φαίνονται
στο Παράρτημα «Γ» της παρούσας, στην ιστοσελίδα του ΓΕΣ στην ενότητα
«ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ-ΜΟΝΙΜΟΙ-ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ» και στο πεδίο «Βοήθεια»
της εφαρμογής.

8.
Μετά την 30 Σεπ 18 η εφαρμογή καθίσταται ανενεργή, για λόγους
ασφαλείας.
9.
Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι η δήλωση τόπων προτίμησης
περιέχει ψευδή στοιχεία θα κινείται η διαδικασία πειθαρχικού ελέγχου.

