
 1

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα,  29  Μαρτίου   2018 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ   

Αριθ. Πρωτ.: οικ. 9614 
ΓΕΝ. ∆/ΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ  
∆/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Τ.Α.  
ΤΜΗΜΑ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  ΠΡΟΣ: 
  
Ταχ.∆/νση : Σταδίου 27 1. ∆ήµους της Χώρας 

κ.κ. ∆ηµάρχους  
Τ.Κ. : 10183 Αθήνα 2. Περιφέρειες της Χώρας 

κ.κ. Περιφερειάρχες 
Πληροφορίες : Α.Πατσιαβούρα  
Τηλέφωνο : 213-1364380  
FAX : 213-1364383  

 
ΘΕΜΑ: Κατάρτιση Περιγραµµάτων θέσεων Εργασίας.      

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

 
Σε συνέχεια της ανωτέρω σχετικής εγκυκλίου της υ̟ηρεσίας µας, µε την ο̟οία 

̟αρασχέθηκαν οδηγίες στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθµού της χώρας για την κατάρτιση των ειδικών 

̟εριγραµµάτων θέσεων εργασίας, σας γνωρίζουµε τα εξής: 

Στο ̟λαίσιο εφαρµογής του Ενιαίου Συστήµατος Κινητικότητας και µε δεδοµένο ότι 

ε̟ίκειται ο ε̟όµενος κύκλος της κινητικότητας, τονίζεται η αναγκαιότητα οι ΟΤΑ α΄ και β΄ 

βαθµού να ολοκληρώσουν τη διαδικασία κατάρτισης των ̟εριγραµµάτων θέσεων εργασίας των 

φορέων τους και εν συνεχεία την εισαγωγή τους στο Ψηφιακό Οργανόγραµµα, ώστε να 

µ̟ορέσουν να ενταχθούν ως φορείς υ̟οδοχής στο σύστηµα αυτό και να α̟οφευχθεί η 

α̟οψίλωση τους α̟ό ̟ροσω̟ικό. 

Άµεσος στόχος είναι, µέχρι το τέλος Μαΐου 2018, να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία σε 

αρκετά µεγάλο αριθµό ΟΤΑ, µε α̟ώτερο στόχο τη σταδιακή ̟εράτωση των ̟εριγραµµάτων των 

θέσεων στο σύνολο των ΟΤΑ.  

Για το λόγο αυτό ̟αρακαλούµε για τις κατά ̟ροτεραιότητα ενέργειές σας, για την άµεση 

κατάρτιση των Περιγραµµάτων Θέσεων Εργασίας, σύµφωνα µε τη µεθοδολογία ̟ου αναλυτικά 

̟εριγράφεται στην αριθµ. 3/2018 (Α∆Α:945Χ465ΧΘ7-9Θ0) εγκύκλιό µας. 

  

Σε κάθε ̟ερί̟τωση, σας υ̟ενθυµίζουµε ότι, µόλις ολοκληρώσετε τη διαδικασία κατάρτισης 

των ̟εριγραµµάτων θέσεων εργασίας, θα ̟ρέ̟ει να µας το γνωστο̟οιήσετε µε σχετικό έγγραφό 

σας και να µας α̟οστείλετε τα ̟εριγράµµατα στην ηλεκτρονική διεύθυνση d.pta@ypes.gr 

Ελληνική   
 
 
 
 



 2

̟ροκειµένου να ̟ροβούµε σε δειγµατολη̟τικό έλεγχο, κυρίως ως ̟ρος την ορθή τήρηση της 

µεθοδολογίας. 

 

Το Υ̟ουργείο ̟αραµένει στη διάθεσή σας για ο̟οιαδή̟οτε ̟εραιτέρω ̟ληροφορία και 

διευκρίνιση, ως ̟ρος την ̟αροχή της αναγκαίας τεχνογνωσίας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
 
 
 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ 

 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 

� Α̟οκεντρωµένες ∆ιοικήσεις της Χώρας 
� ΚΕ∆Ε 
� ΕΝ.ΠΕ 
� ΠΟΕ ΟΤΑ 
� ΠΟΠ ΟΤΑ 
� ΟΣΥΑΠΕ 
 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ: 

-Γραφείο Υ̟ουργού  

- Γραφείο Γενικού Γραµµατέα, κ. Κ. Πουλάκη 

- Γεν. ∆ιευθύντρια Α̟οκέντρωσης και Το̟ικής Αυτοδιοίκησης 

- ∆/νση Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης 

(µε την ̟αράκληση να αναρτήσει την ̟αρούσα στον ιστοχώρο του 

Υ̟ουργείου) 

- ∆ιεύθυνση Προσω̟ικού Το̟ικής Αυτοδιοίκησης 


