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ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 15, 106 74, Αθήνα
Πληρ: Μαρία Χ. Διαγουμά/Σωτήρης Λάντας
Γιάννης Μπάκας
Τηλ.: 213-1313270/213-1313227/2131313203
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Αθήνα,7 Ιουνίου 2017
Α.Π: ΔΙΠΑΑΔ/ΠΡΟΣ/162/οικ.18302
Αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
ΠΡΟΣ :
1.Όλα τα Υπουργεία
Διευθύνσεις Διοικητικού /Προσωπικού
2.Όλες τις Γενικές και Ειδικές
Γραμματείες
Διευθύνσεις Διοικητικού /Προσωπικού
3. Ομάδες Εργασίας των Υπουργείων
(Επικεφαλής)

Θέμα: Γενικά και Ειδικά Περιγράμματα Θέσεων Εργασίας.
Σχετ.: α) το υπ’ αριθμ.ΔΙΠΑΑΔ/ΠΡΟΣ/127/οικ.26931/18-10-2016 έγγραφό μας
β) η υπ’ αριθμ.ΔΙΠΑΑΔ/ΠΡΟΣ/139/οικ.30155/23-11-2016 εγκύκλιος μας
γ) η υπ’ αριθμ.ΔΙΠΑΑΔ/ΠΡΟΣ/150/οικ8473/10-03-2017 εγκύκλιος για την
κατάρτιση και σύνταξη των τομέων πολιτικής
δ) η υπ’ αριθμ.ΔΙΠΑΑΔ/ΠΡΟΣ/161/οικ.15963/15-05-2017 εγκύκλιος για την
οριστικοποίηση και υποβολή των ειδικών περιγραμμάτων των θέσεων
ευθύνης.
Σε συνέχεια των ως άνω σχετικών εγκυκλίων καθώς και της απόφασης του
Κυβερνητικoύ Συμβουλίου Μεταρρύθμισης για την εφαρμογή του Ενιαίου
Συστήματος Κινητικότητας (ΕΣΚ) από την 1η Σεπτεμβρίου 2017, λαμβάνοντας υπόψη
και τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν.4440/2016 (Α΄224), σύμφωνα με τις
οποίες μία από τις προϋποθέσεις για την συμμετοχή των φορέων ως υπηρεσιών
υποδοχής στο ΕΣΚ είναι η κατάρτιση περιγραμμάτων θέσεως εργασίας, παρακαλούμε
πολύ για την ενίσχυση των υφισταμένων ομάδων εργασίας, για την κατάρτιση των
περιγραμμάτων θέσεων εργασίας, με περισσότερα μέλη, καθώς και για την πλήρη
και αποκλειστική απασχόληση των όσων από τον Οκτώβριο του 2016 έχουν ορισθεί
και ήδη εργάζονται συστηματικά για την ολοκλήρωση του εγχειρήματος,
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προκειμένου να τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα που προκύπτει από την ως άνω
δέσμευση.
Υπενθυμίζουμε ότι, οι καταληκτικές ημερομηνίες για την υποβολή των ειδικών
περιγραμμάτων

θέσεων

ευθύνης

έχουν

ήδη

τεθεί

με

την

υπ’

αριθμ.

ΔΙΠΑΑΔ/ΠΡΟΣ/161/οικ.15963/15-05-2017 εγκύκλιο του Υπουργείου μας, σύμφωνα με
την οποία τα ειδικά περιγράμματα θέσεων των Προϊσταμένων των λοιπών Γενικών
Διευθύνσεων έπρεπε να είχαν κατατεθεί μέχρι την 29η Μαΐου 2017 ενώ των
Προϊσταμένων των Διευθύνσεων και Τμημάτων πρέπει να κατατεθούν μέχρι την 16η
Ιουνίου 2017, και την 30η Ιουνίου 2017, αντίστοιχα.
Επισημαίνεται ότι, για την κατάρτιση και σύνταξη των ειδικών περιγραμμάτων
θέσεων θα πρέπει να ληφθούν υπ’ όψιν οι νέες οργανικές διατάξεις των προς
επεξεργασία από το Συμβούλιο της Επικρατείας οργανισμών των Υπουργείων.
Η Ομάδα Συντονισμού και Παρακολούθησης βρίσκεται πάντοτε στη διάθεσή
σας για τον εντοπισμό και επίλυση τυχόν προβλημάτων στην ταχεία και
αποτελεσματική

εφαρμογή

του

συγχρόνου

εργαλείου

διοίκησης

για

τη

βελτιστοποίηση των υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα.
Ομάδα Συντονισμού& Παρακολούθησης:
1. Σωτήρης Λάντας
τηλ. 2131313227
2. Μαρία Χ. Διαγουμά τηλ. 2131313270
3. Γιάννης Μπάκας
τηλ. 2131313203

Η Υπουργός
Όλγα Γεροβασίλη

Εσωτερική Διανομή (Με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο):
- Γραφείο κας Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης
- Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέως
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