ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
1443 ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Αρ.Φακ.:05.13.002, 16.08.009
Aρ.Τηλ.: 22601524
Αρ.Φαξ: 22602763
30 Οκτωβρίου, 2013

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Θέμα: Αποστολή Εγκυκλίων και Εγκύκλιων Επιστολών Τμήματος Δημόσιας
Διοίκησης και Προσωπικού μέσω Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου

Ο Διευθυντής του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού επιθυμεί
να αναφερθεί στο πιο πάνω θέμα και, σε συνέχεια των σχετικών Εγκύκλιων
Επιστολών του, με τον ίδιο αριθμό φακέλου, ημερομηνίας 21 Μαΐου και 21
Σεπτεμβρίου 2012, αντίστοιχα, να σας πληροφορήσει ότι η ανταπόκριση των
Υπουργείων/ Τμημάτων/ Υπηρεσιών/ Γραφείων και άλλων οργανισμών του
δημόσιου και ευρύτερου κρατικού τομέα, περιλαμβανομένων των Αρχών Τοπικής
Διοίκησης και άλλων Φορέων, ήταν άμεση και καταδεικνύει την επιθυμία όλων για
ενίσχυση της προσπάθειας για εφαρμογή εκσυγχρονιστικών μεθόδων, μέτρων και
διαδικασιών, με τη χρήση της τεχνολογίας.
2. Ωστόσο, έχει παρατηρηθεί ότι, επειδή πολλές από τις ηλεκτρονικές
διευθύνσεις είναι προσωπικές, οι Εγκύκλιοι ή Εγκύκλιοι Επιστολές που
αποστέλλονται δεν έχουν παραληφθεί από το προσωπικό που ορίστηκε για το
σκοπό αυτό, είτε γιατί το εν λόγω προσωπικό έχει αφυπηρετήσει είτε γιατί έχει
μετακινηθεί/ μετατεθεί. Ως εκ τούτου και προκειμένου να αποφευχθεί οποιοσδήποτε
κίνδυνος μη έγκαιρης ενημέρωσής σας, παρακαλείσθε όπως ελέγξετε κατά πόσο οι
ηλεκτρονικές διευθύνσεις που έχετε στείλει το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και
Προσωπικού για να αποστέλλονται οι Εγκύκλιοι ή Εγκύκλιοι Επιστολές
εξακολουθούν να ισχύουν, αλλά και κατά πόσο τα άτομα που ορίσθηκαν για το
σκοπό αυτό δεν έχουν αφυπηρετήσει, μετακινηθεί/ μετατεθεί. Σε μια τέτοια
περίπτωση, παρακαλείσθε όπως άμεσα ορίσετε νέο άτομο, ή/ και νέα ηλεκτρονική
διεύθυνση και ενημερώσετε σχετικά το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού.
Με την ευκαιρία, γίνεται εισήγηση όπως αποφεύγεται να ορίζονται προσωπικές
ηλεκτρονικές διευθύνσεις, για να αποφεύγεται και το ενδεχόμενο αλλαγής
προσώπων για τους λόγους που πιο πάνω αναφέρεται.
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-23. Σημειώνεται, τέλος, ότι θα πρέπει να γίνεται περιοδικός έλεγχος για να
διαπιστώνεται ότι υπάρχει, πάντα διαθέσιμος χώρος στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
και ότι αυτό παρακολουθείται σε καθημερινή βάση για παραλαβή νέων εγγράφων.
4. Η Εγκύκλιος Επιστολή λόγω του περιεχομένου της αποστέλλεται, κατ’
εξαίρεση, και με το Ταχυδρομείο για να αποφευχθεί το ενδεχόμενο μη έγκαιρης
ενημέρωσης Υπουργείων, Υπηρεσιών ή Τμημάτων των οποίων η ηλεκτρονική
διεύθυνση που ορίστηκε για να παραλαμβάνουν τις Εγκυκλίους ή Εγκύκλιους
Επιστολές σταμάτησε, για οποιοδήποτε λόγο, να ισχύει.
Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας,
Πρόεδρο Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας,
Πρόεδρο Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας,
Γενικό Ελεγκτή,
Επίτροπο Διοικήσεως,
Επίτροπο Νομοθεσίας,
Επίτροπο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα,
Πρόεδρο Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού,
Επίτροπο Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού,
Γενικούς Διευθυντές Βουλής των Αντιπροσώπων,
Υπουργείων, Γραφείου Προγραμματισμού
και Γενικό Λογιστή,
Αρχιπρωτοκολλητή,
Έφορο Υπηρεσίας Εποπτείας και Ανάπτυξης
Συνεργατικών Εταιρειών,
Πρόεδρο Εφοριακού Συμβουλίου,
Πρόεδρο Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών,
Έφορο Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων,
Πρόεδρο Αναθεωρητικής Αρχής Προσφύγων,
Προϊστάμενο Διοίκησης Προεδρίας,
Γραμματέα Υπουργικού Συμβουλίου
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