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ΘΕΜΑ:

Κατάρτιση Περιγραμμάτων θέσεων Εργασίας.

ΣΧΕΤ.:

Η αριθμ. 3/2018 (ΑΔΑ:945Χ465ΧΘ7-9Θ0) εγκύκλιός μας.

Αθήνα, 29 Μαρτίου 2018
Αριθ. Πρωτ.: οικ. 9614
ΠΡΟΣ:
1. Δήμους της Χώρας
κ.κ. Δημάρχους
2. Περιφέρειες της Χώρας
κ.κ. Περιφερειάρχες

Σε συνέχεια της ανωτέρω σχετικής εγκυκλίου της υπηρεσίας μας, με την οποία
παρασχέθηκαν οδηγίες στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού της χώρας για την κατάρτιση των ειδικών
περιγραμμάτων θέσεων εργασίας, σας γνωρίζουμε τα εξής:
Στο πλαίσιο εφαρμογής του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας και με δεδομένο ότι
επίκειται ο επόμενος κύκλος της κινητικότητας, τονίζεται η αναγκαιότητα οι ΟΤΑ α΄ και β΄
βαθμού να ολοκληρώσουν τη διαδικασία κατάρτισης των περιγραμμάτων θέσεων εργασίας των
φορέων τους και εν συνεχεία την εισαγωγή τους στο Ψηφιακό Οργανόγραμμα, ώστε να
μπορέσουν να ενταχθούν ως φορείς υποδοχής στο σύστημα αυτό και να αποφευχθεί η
αποψίλωση τους από προσωπικό.
Άμεσος στόχος είναι, μέχρι το τέλος Μαΐου 2018, να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία σε
αρκετά μεγάλο αριθμό ΟΤΑ, με απώτερο στόχο τη σταδιακή περάτωση των περιγραμμάτων των
θέσεων στο σύνολο των ΟΤΑ.
Για το λόγο αυτό παρακαλούμε για τις κατά προτεραιότητα ενέργειές σας, για την άμεση
κατάρτιση των Περιγραμμάτων Θέσεων Εργασίας, σύμφωνα με τη μεθοδολογία που αναλυτικά
περιγράφεται στην αριθμ. 3/2018 (ΑΔΑ:945Χ465ΧΘ7-9Θ0) εγκύκλιό μας.
Σε κάθε περίπτωση, σας υπενθυμίζουμε ότι, μόλις ολοκληρώσετε τη διαδικασία κατάρτισης
των περιγραμμάτων θέσεων εργασίας, θα πρέπει να μας το γνωστοποιήσετε με σχετικό έγγραφό
σας και να μας αποστείλετε τα περιγράμματα στην ηλεκτρονική διεύθυνση d.pta@ypes.gr
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προκειμένου να προβούμε σε δειγματοληπτικό έλεγχο, κυρίως ως προς την ορθή τήρηση της
μεθοδολογίας.
Το Υπουργείο παραμένει στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία και
διευκρίνιση, ως προς την παροχή της αναγκαίας τεχνογνωσίας.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
 Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της Χώρας





ΚΕΔΕ
ΕΝ.ΠΕ
ΠΟΕ ΟΤΑ
ΠΟΠ ΟΤΑ



ΟΣΥΑΠΕ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:

-Γραφείο Υπουργού
- Γραφείο Γενικού Γραμματέα, κ. Κ. Πουλάκη
- Γεν. Διευθύντρια Αποκέντρωσης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης
- Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
(με την παράκληση να αναρτήσει την παρούσα στον ιστοχώρο του
Υπουργείου)
- Διεύθυνση Προσωπικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης
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