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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΙΗ  
& ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ 
ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ & 
ΓΙΑΓΙΚΑΙΩΝ 
Γ/ΝΗ ΟΡΓΑΝΩΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ 
ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ 
ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΘΔΔΩΝ 

 

 
 
 
 
  
       Αθήνα, 29 Απξηιίνπ 2013  
  
       Αριθ. Πρωη.: 
       ΓΟΑ/Φ.13/607/νηθ.12461 
 
 
 
 

 
Ταρ. Γ/λζε: Βαζ. Σνθίαο 15  Προς: 

1) Όλα ηα Τποσργεία  
- Γξαθεία Υπνπξγώλ 
- Γ/λζεηο Γηνηθεηηθνύ 
2) Γενικές και Διδικές Γραμμαηείες 
Γ/λζεηο Γηνηθεηηθνύ  
 
Κοιν.: 
Γενική Γραμμαηεία ηης 
Κσβέρνηζης 
 
(Η απνζηνιή κε ειεθηξνληθό 
ηαρπδξνκείν) 

Ταρ. Κώδηθαο: 106 74 Αζήλα 

Πιεξνθνξίεο: Γ. Πνιπθξάηεο 
Φ. Κνθθάιαο 
Β. Καξαγηαλλάθνπ 

Τειέθσλα: 213-1313.120, 118 
& 107  

Fax:   
E - mails: 

213-1313.117 
d.polykratis@ydmed.gov.gr 
x.kokkalas@ydmed.gov.gr 
v.karagiannakou@ydmed.gov.gr 
 
  

 
 
 
ΘΔΜΑ: Οδηγίες για ηην πρώηη εθαρμογή ηοσ έργοσ «τεδιαζμός 
Περιγραμμάηων Θέζεων Δργαζίας» 

 
 

 
Σαο ελεκεξώλνπκε όηη έρεη αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Υπνπξγείνπ 

Γηνηθεηηθήο Μεηαξξύζκηζεο & Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο (Υ.ΓΙ.Μ.Η.Γ.) ν 

«Οδηγός για ηο τεδιαζμό Περιγραμμάηων Θέζεων Δργαζίας», έξγν ην νπνίν 

εληάζζεηαη ζηηο κεηαξξπζκηζηηθέο δξάζεηο ηεο δεκόζηαο δηνίθεζεο (βι. Μέξνο Γ 

«Δπηθνηλσλία ηνπ Οδεγνύ»). Τν Υ.ΓΙ.Μ.Η.Γ. έρεη αλαιάβεη ην ζρεδηαζκό, ηελ 

παξαθνινύζεζε ηεο πινπνίεζεο θαη ηελ παξνρή ησλ αλαγθαίσλ θαηεπζύλζεσλ. 

 

Σπλνπηηθά, ν ελ ιόγσ Οδεγόο:  

 επεμεγεί ηη είλαη ηα πεξηγξάκκαηα ζέζεσλ εξγαζίαο θαη πνηεο σθέιεηεο 

πξνθύπηνπλ από απηά,  

 πεξηγξάθεη ηα βήκαηα πνπ πξέπεη λα αθνινπζήζνπλ νη ππεξεζίεο, 

πξνθεηκέλνπ λα εθαξκόζνπλ ηνλ Οδεγό θαη  
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 πξνηείλεη ζπγθεθξηκέλε κεζνδνινγία ζρεδηαζκνύ, έγθξηζεο, εθαξκνγήο, 

παξαθνινύζεζεο, αμηνιόγεζεο θαη αλαζρεδηαζκνύ πεξηγξακκάησλ. 

 

Δπίζεο, ν Οδεγόο πεξηιακβάλεη ηα αθόινπζα εργαλεία γηα ην ζρεδηαζκό ησλ 

πεξηγξακκάησλ ζέζεσλ εξγαζίαο:  

 πξόηππν εληύπνπ πεξηγξάκκαηνο ζέζεο εξγαζίαο, 

 πξόηππν εξσηεκαηνινγίνπ αλάιπζεο ηεο ζέζεο εξγαζίαο θαη 

 παξαδείγκαηα πεξηγξακκάησλ ζέζεσλ εξγαζίαο.  

 

κοπός ηεο παξνύζαο εγθπθιίνπ είλαη λα παξάζρεη ζηνπο θνξείο ηεο 

δεκόζηαο δηνίθεζεο ηηο αλαγθαίεο θαηεπζύλζεηο, πξνθεηκέλνπ απηνί λα 

δηεπθνιπλζνύλ θαηά ηελ πξώηε εθαξκνγή ηνπ ζρεδηαζκνύ πεξηγξακκάησλ ζέζεσλ 

εξγαζίαο.  

 

 

Α. ΠΡΩΣΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ «ΥΔΓΙΑΜΟ ΠΔΡΙΓΡΑΜΜΑΣΩΝ 

ΘΔΔΩΝ ΔΡΓΑΙΑ» 

        

Η καηαληκηική ημερομηνία γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ «Σρεδηαζκόο 

Πεξηγξακκάησλ Θέζεσλ Δξγαζίαο» είλαη ε 31/5/2013.   

  

Όζνλ αθνξά ζηελ πρώηη εθαρμογή ηνπ ελ ιόγσ έξγνπ, ζα πξέπεη λα 

ιεθζνύλ ππόςε ηα αθόινπζα: 

 

1. Οη εθζέζεηο αμηνιόγεζεο δνκώλ θαη ηα λέα νξγαλνγξάκκαηα πνπ έρνπλ 

εγθξηζεί από ην Κπβεξλεηηθό Σπκβνύιην Μεηαξξύζκηζεο (Κ.Σ.Μ.), έρνπλ 

επηθέξεη αιιαγέο ζηελ νξγαλσηηθή δνκή ησλ αμηνινγνύκελσλ θνξέσλ, 

2. Τν Κ.Σ.Μ. έρεη θαζνξίζεη αλώηαην όξην ζηειέρσζεο θάζε αμηνινγνύκελνπ 

θνξέα, 

3. Γελ έρνπλ αθόκε εθδνζεί νη λένη Οξγαληζκνί,  

4. Γελ έρνπλ νξηζηεί νη Πξντζηάκελνη ησλ λέσλ νξγαληθώλ κνλάδσλ θαη  

5. Γελ έρεη γίλεη ε θαηαλνκή ηνπ πξνζσπηθνύ ζε απηέο.  

 

Από ηα αλσηέξσ ζπλάγεηαη όηη, καηά ηην πρώηη εθαρμογή ηνπ έξγνπ 

απηνύ, νη Γ/νζεις Γιοικηηικού ζα πξέπεη λα έρνπλ προηγοσμένως: 
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α. νινθιεξώζεη πξνζρέδην Π.Γ/ηνο ηνπ λένπ Οξγαληζκνύ ηνπ θνξέα 

(ζύκθσλα κε ηηο πξναλαθεξζείζεο απνθάζεηο ηνπ Κ.Σ.Μ.), ην νπνίν λα έρεη 

θαηαηεζεί ζην Υ.ΓΙ.Μ.Η.Γ. μέτρι 30/4/2013, 

β. θαζνξίζεη ηηο αξκνδηόηεηεο πνπ αλαιακβάλνληαη (πθηζηάκελεο ή/θαη λέεο) 

από ηηο λέεο νξγαληθέο κνλάδεο (Γελ. Γ/λζεηο, Γ/λζεηο, Τκήκαηα), πιεξνθνξία 

πνπ πξνθύπηεη από ην ελ ιόγσ πξνζρέδην Π.Γ/ηνο θαη  

γ. αληηζηνηρίζεη ηελ πθηζηάκελε (ηζρύνπζα) νξγαλσηηθή δνκή κε ηελ 

πξνηεηλόκελε, πιεξνθνξία πνπ επίζεο πξνθύπηεη από ην αλσηέξσ πξνζρέδην 

Π.Γ/ηνο ζε ζρέζε κε ηνλ ηζρύνληα Οξγαληζκό ηνπ θνξέα,  

πξνθεηκέλνπ λα πξνζδηνξηζηνύλ, αλά λέα νξγαληθή κνλάδα, νη σπεύθσνοι 

εθαρμογής ηνπ έξγνπ (δει. νη ππεύζπλνη γηα ην ζρεδηαζκό ησλ πεξηγξακκάησλ ησλ 

λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο).  

 

Β. ΤΠΔΤΘΤΝΟΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 

              Δλόςεη ησλ αλσηέξσ, ε Γ/νζη Γιοικηηικού, βάζεη ηεο πξναλαθεξζείζαο 

αληηζηνίρηζεο πθηζηάκελεο θαη πξνηεηλόκελεο νξγαλσηηθήο δνκήο, μεριμνά  για ηον 

προζδιοριζμό ηων σπεσθύνων εθαρμογής ηοσ έργοσ, σο εμήο: 

 

1. Σρεκαηίδνληαη νκάδεο εξγαζίαο, ππεύζπλεο γηα ην ζρεδηαζκό ησλ 

πεξηγξακκάησλ ησλ λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο ζηηο λέεο νξγαληθέο κνλάδεο, 

όπσο απηέο πξνθύπηνπλ (βάζεη ηνπ αλσηέξσ πξνζρεδίνπ Π.Γ/ηνο) κεηά 

από ζπγρσλεύζεηο πθηζηάκελσλ νξγαληθώλ κνλάδσλ ή/θαη κεξηθή 

κεηαθνξά αξκνδηνηήησλ από άιιεο.   

2. Οη νκάδεο εξγαζίαο απνηεινύληαη από ηνπο Πξντζηακέλνπο ησλ 

ζπγρσλεπόκελσλ νξγαληθώλ κνλάδσλ, ζε θάζε ηεξαξρηθό επίπεδν 

μερσξηζηά. Σηηο νκάδεο απηέο, ζπκκεηέρνπλ θαη νη Πξντζηάκελνη 

νξγαληθώλ κνλάδσλ, από ηηο νπνίεο κία ή πεξηζζόηεξεο αξκνδηόηεηεο 

κεηαθέξνληαη θαη αζθνύληαη (ζηε λέα δνκή) από ηηο λέεο νξγαληθέο 

κνλάδεο.  

3. Σηελ πεξίπησζε πνπ δελ επέξρνληαη (βάζεη ηνπ πξνζρεδίνπ Π.Γ/ηνο) 

κεηαβνιέο ζηε δνκή ή ζηηο αξκνδηόηεηεο νξηζκέλσλ νξγαληθώλ κνλάδσλ, 

ηελ επζύλε εθαξκνγήο ηνπ έξγνπ έρνπλ νη λπλ Πξντζηάκελνη.    
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Γ. ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΥΔΓΙΑΜΟΤ ΣΩΝ ΠΔΡΙΓΡΑΜΜΑΣΩΝ 

Οη ππεξεζίεο αθνινπζνύλ ηα παξαθάησ βήκαηα γηα ηελ πξώηε εθαξκνγή ηνπ 

Οδεγνύ: για την του Οδηγού: 

1) Ο Οδεγόο παξαιακβάλεηαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή από ηε Γ/λζε Γηνηθεηηθνύ 

θάζε ππεξεζίαο. Η ελ ιόγσ Γ/λζε έρεη θαη ηελ επνπηεία ηεο εθαξκνγήο ηνπ. 

 

2) Η Γ/λζε Γηνηθεηηθνύ, γηα ηελ επρεξέζηεξε επνπηεία ηνπ έξγνπ, θαζνξίδεη ην 

ρξνλνδηάγξακκα ησλ εξγαζηώλ πνπ απαηηνύληαη, δει. ηηο πξνζεζκίεο εληόο ησλ 

νπνίσλ πξέπεη λα πεξαησζεί θάζε επηκέξνπο εξγαζία (πξνζδηνξηζκόο 

ππεπζύλσλ εθαξκνγήο ηνπ έξγνπ, ζπκπιήξσζε εξσηεκαηνινγίσλ, ζρεδηαζκόο 

αξρηθώλ θαη ηειηθώλ εληύπσλ πεξηγξακκάησλ θαη απνζηνιή ηνπο ζε απηή), 

ιακβάλνληαο πάληα ππόςε όηη ε θαηαιεθηηθή εκεξνκελία είλαη ε 31/5/2013.  

  

3) Η Γ/λζε Γηνηθεηηθνύ απνζηέιιεη ζε ειεθηξνληθή κνξθή ηνλ Οδεγό ζηηο Γεληθέο 

Γ/λζεηο, νη νπνίεο κε ηε ζεηξά ηνπο ηνλ δηαλέκνπλ ειεθηξνληθά ζηηο Γ/λζεηο θαη ζηα 

Τκήκαηα.  

  Δπίζεο, ε ελ ιόγσ Γ/λζε παξέρεη θαη ζρεηηθή πιεξνθόξεζε γηα ηελ 

εθαξκνγή ηνπ Οδεγνύ πξνο ηνπο Πξντζηακέλνπο Γεληθώλ Γ/λζεσλ, Γ/λζεσλ θαη 

Τκεκάησλ. Σε επίπεδν Τκήκαηνο, νη δηεπθξηλίζεηο δίλνληαη από ηνλ Πξντζηάκελν 

ηνπ Τκήκαηνο πξνο ηνπο ππαιιήινπο. 

 

4) Ο Πξντζηάκελνο ηνπ Τκήκαηνο απνζηέιιεη ειεθηξνληθά ζηνπο ππαιιήινπο ηνπ 

Τκήκαηνο ηα εξσηεκαηνιόγηα αλάιπζεο ηεο ζέζεο εξγαζίαο, πξνθεηκέλνπ απηά 

λα ζπκπιεξσζνύλ από ηνπο ππαιιήινπο. Σεκεηώλεηαη όηη ην πξόηππν 

εξσηεκαηνινγίνπ πνπ ππάξρεη ζηνλ Οδεγό, πεξηιακβάλεη ιεπηνκεξείο νδεγίεο γηα 

ηε ζπκπιήξσζή ηνπ.   

 Οη ελ ιόγσ ππάιιεινη, θαηαγξάθνπλ ζηα εξσηεκαηνιόγηα όιεο ηηο 

πθηζηάκελεο εξγαζίεο πνπ εθηεινύλ, ζην πιαίζην ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ 

Τκήκαηνο όπνπ είλαη ηνπνζεηεκέλνη. 

 

5) Σηε ζπλέρεηα, νη ππεύζπλνη εθαξκνγήο ηνπ έξγνπ, ζε επίπεδν Πξντζηακέλσλ 

Τκεκάησλ, επεμεξγάδνληαη ηα εξσηεκαηνιόγηα πνπ έρνπλ ζπιιέμεη θαη αμηνπνηνύλ 

ηηο πιεξνθνξίεο πνπ παξέρνληαη από απηά, πξνθεηκέλνπ λα:  

α) πξνζδηνξίζνπλ ην ζύλνιν ησλ εξγαζηώλ πνπ ζα εθηειεί ην λέν Τκήκα, 

β) πξνζδηνξίζνπλ ηνλ όγθν θαη ηε ζπρλόηεηα εθηέιεζεο ησλ εξγαζηώλ απηώλ, 
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γ) εθηηκήζνπλ, βάζεη εκπεηξίαο θαη εθόζνλ πξνβιέπνληαη θαη λέεο 

αξκνδηόηεηεο, ηηο εξγαζίεο πνπ πξνθύπηνπλ, ηνλ όγθν θαη ηε ζπρλόηεηα 

εθηέιεζεο απηώλ θαη 

δ) νκαδνπνηήζνπλ ηηο εξγαζίεο ζε νκνεηδείο, από όπνπ ζα πξνθύςεη θαη ην 

ζύλνιν ησλ θαζεθόλησλ πνπ ζα εθηεινύληαη ζην επίπεδν ηνπ λένπ Τκήκαηνο. 

 

6) Οη αλσηέξσ ππεύζπλνη εθαξκνγήο ηνπ έξγνπ ιακβάλνπλ ππόςε ηηο 

πιεξνθνξίεο πνπ ζπγθεληξώλνληαη ζην βήκα 5 γηα λα πξνζδηνξίζνπλ: 

α) ηνλ αξηζκό ησλ λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο πνπ απαηηνύληαη ζην λέν Τκήκα 

(θαηά ζπλέπεηα θαη ηνλ αξηζκό ησλ πεξηγξακκάησλ πνπ ζα δεκηνπξγήζνπλ), 

β) ην είδνο ησλ λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο (ζθνπόο, ραξαθηεξηζηηθά) θαη 

γ) ηηο απαηηήζεηο ησλ λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο (πξνζόληα/δεμηόηεηεο/εκπεηξία, 

βαζκόο, εξγαζηαθή ζρέζε),   

πξνθεηκέλνπ λα ζρεδηάζνπλ ην αξρηθό έληππν πεξηγξάκκαηνο γηα θάζε ζέζε 

εξγαζίαο.   

  

7) Τα αξρηθά έληππα πεξηγξακκάησλ ησλ λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο ππνβάιινληαη 

ζηνπο ππεύζπλνπο εθαξκνγήο ηνπ έξγνπ ζε επίπεδν Πξντζηακέλσλ Γ/λζεσλ, 

πξνθεηκέλνπ λα ειεγρζνύλ θαη ζηε ζπλέρεηα δηαβηβάδνληαη ζηνπο ππεύζπλνπο 

εθαξκνγήο ηνπ έξγνπ ζε επίπεδν Πξντζηακέλσλ Γεληθώλ Γ/λζεσλ.  

 

8) Έρνληαο ππόςε ηα δεδνκέλα πνπ έρνπλ πξνθύςεη από ηα αξρηθά έληππα 

πεξηγξακκάησλ, νη ππεύζπλνη εθαξκνγήο ηνπ έξγνπ ζε επίπεδν Πξντζηακέλσλ 

Γεληθώλ Γ/λζεσλ αμηνινγνύλ ηηο επηρεηξεζηαθέο αλάγθεο ησλ Γεληθώλ Γ/λζεσλ θαη  

ππνβάιινπλ ηνλ αξηζκό ησλ λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο, όπσο πξνθύπηνπλ από ηα 

αληίζηνηρα αξρηθά πεξηγξάκκαηα, γηα θάζε Γεληθή Γ/λζε, ζην Γεληθό Γξακκαηέα.   

Ο Γεληθόο Γξακκαηέαο εμεηάδνληαο:  

α) αλ έρεη ηεξεζεί ην αλώηαην όξην ζηειέρσζεο ηνπ θνξέα, όπσο έρεη εγθξηζεί 

από ην Κ.Σ.Μ.,   

β) ηελ θαηαλνκή ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο κεηαμύ ππνζηεξηθηηθώλ θαη επηηειηθώλ 

κνλάδσλ, ζύκθσλα κε κηα αλαινγία πνπ πξέπεη λα θπκαίλεηαη από 30%-70% 

έσο 20%-80% θαη 

γ) ηηο επηρεηξεζηαθέο αλάγθεο ησλ Γεληθώλ Γ/λζεσλ,  

απνθαζίδεη γηα ηνλ ηειηθό αξηζκό ησλ λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο, αλά Γεληθή Γ/λζε.  
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9) Σύκθσλα κε ηελ αλσηέξσ απόθαζε ηνπ Γεληθνύ Γξακκαηέα ζρεδηάδνληαη ηα 

ηειηθά πεξηγξάκκαηα, σο εμήο:  

 

α) ζηελ πεξίπησζε πνπ  ε ελ ιόγσ απόθαζε ηνπ Γεληθνύ Γξακκαηέα δελ 

δηαθνξνπνηείηαη από ηνλ πξνηεηλόκελν αξηζκό ζέζεσλ εξγαζίαο πνπ είρε αξρηθά 

ππνβιεζεί από ηνπο ππεύζπλνπο εθαξκνγήο ηνπ έξγνπ ζε επίπεδν Πξντζηακέλσλ 

Γεληθώλ Γ/λζεσλ, ζρεδηάδνληαη ηα ηειηθά έληππα πεξηγξακκάησλ ησλ λέσλ ζέζεσλ 

εξγαζίαο από ηνπο ππεύζπλνπο εθαξκνγήο ηνπ έξγνπ ζε επίπεδν Πξντζηακέλσλ 

Τκεκάησλ.   

β) ζηελ πεξίπησζε πνπ ε ελ ιόγσ απόθαζε ηνπ Γεληθνύ Γξακκαηέα 

δηαθνξνπνηείηαη από ηνλ πξνηεηλόκελν αξηζκό ζέζεσλ εξγαζίαο πνπ είρε αξρηθά 

ππνβιεζεί από ηνπο ππεπζύλνπο εθαξκνγήο ηνπ έξγνπ ζε επίπεδν Πξντζηακέλσλ 

Γεληθώλ Γ/λζεσλ, οι θέζεις εργαζίας ανακαηανέμονηαι.  

Σηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε, ζε κηα δηαδηθαζία από πάλσ πξνο ηα θάησ, νη 

ππεύζπλνη εθαξκνγήο ηνπ έξγνπ ζε επίπεδν Πξντζηακέλσλ Γεληθώλ Γ/λζεσλ, ζε 

ζπλεξγαζία κε ηνπο ππεύζπλνπο εθαξκνγήο ηνπ έξγνπ ζε επίπεδν Πξντζηακέλσλ  

Γ/λζεσλ, θαηαλέκνπλ ηηο λέεο ζέζεηο εξγαζίαο αλά Γ/λζε. 

Σηε ζπλέρεηα, νη ππεύζπλνη εθαξκνγήο ηνπ έξγνπ ζε επίπεδν Πξντζηακέλσλ  

Γ/λζεσλ, ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο ππεύζπλνπο εθαξκνγήο ηνπ έξγνπ ζε επίπεδν 

Πξντζηακέλσλ Τκεκάησλ, θαηαλέκνπλ ηηο λέεο ζέζεηο εξγαζίαο αλά Τκήκα.  

Καηόπηλ ηνύησλ, ζρεδηάδνληαη ηα ηειηθά έληππα πεξηγξακκάησλ ησλ λέσλ 

ζέζεσλ εξγαζίαο από ηνπο ππεύζπλνπο εθαξκνγήο ηνπ έξγνπ ζε επίπεδν 

Πξντζηακέλσλ Τκεκάησλ.   

 

10) Τα πεξηγξάκκαηα ησλ ζέζεσλ επζύλεο (Πξντζηακέλσλ Τκήκαηνο, Γ/λζεο θαη 

Γεληθήο Γ/λζεο) ζρεδηάδνληαη κε ηνλ ίδην ηξόπν πνπ πεξηγξάθεθε παξαπάλσ, από 

ηνπο ππεπζύλνπο εθαξκνγήο ηνπ έξγνπ ηνπ αλώηεξνπ θάζε θνξά ηεξαξρηθνύ 

επηπέδνπ. 

Όζνλ αθνξά, εηδηθόηεξα, ζην πεξίγξακκα ηεο ζέζεο ηνπ Πξντζηακέλνπ Γεληθήο 

Γ/λζεο, απηό εγθξίλεηαη από ην Γεληθό Γξακκαηέα. 

 

11) Σεκεηώλεηαη όηη ε θαηαλνκή ησλ λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο ζα πξέπεη λα έρεη 

νινθιεξσζεί κέρξη ηηο 17/5/2013, πξνθεηκέλνπ ν ζρεδηαζκόο ησλ ηειηθώλ εληύπσλ 

πεξηγξακκάησλ ησλ λέσλ απηώλ ζέζεσλ λα έρεη νινθιεξσζεί κέρξη ηηο 31/5/2013. 
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 Η Γ/λζε Γηνηθεηηθνύ ηεο ππεξεζίαο ζα πξέπεη λα κεξηκλήζεη γηα ηελ 

νινθιήξσζε ηόζν ηεο θαηαλνκήο ησλ λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο, όζν θαη ησλ ηειηθώλ 

πεξηγξακκάησλ ησλ ζέζεσλ απηώλ, εληόο ησλ αλσηέξσ πξνζεζκηώλ.  

 

12) Τα ηειηθά έληππα πεξηγξακκάησλ απνζηέιινληαη ζηε Γ/λζε Γηνηθεηηθνύ, ε 

νπνία είλαη ππεύζπλε γηα ηε ζπιινγή όισλ ησλ εληύπσλ πεξηγξακκάησλ ζέζεσλ 

εξγαζίαο ηεο ππεξεζίαο. 

 

13) Τέινο, κεηά ηε ζπιινγή ησλ εληύπσλ, ε Γ/λζε Γηνηθεηηθνύ ζπκπιεξώλεη ζε 

θάζε έληππν ην πεδίν «Κσδηθόο ηεο ζέζεο εξγαζίαο» θαη ην απνηππώλεη ζην λέν 

νξγαλόγξακκα ηνπ θνξέα. 

 

Γ. ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΟΤ ΟΓΗΓΟΤ 

        Ο «Οδεγόο γηα ην Σρεδηαζκό Πεξηγξακκάησλ Θέζεσλ Δξγαζίαο» βξίζθεηαη 

αλαξηεκέλνο ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Υπνπξγείνπ Γηνηθεηηθήο Μεηαξξύζκηζεο & 

Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο, www.ydmed.gov.gr, κπνξείηε δε λα ηνλ αλαδεηήζεηε 

ζηε δηαδξνκή Γηνηθεηηθή Μεηαξξύζκηζε / Γεκόζηα Γηνίθεζε / Οξγάλσζε Γεκνζίσλ 

Υπεξεζηώλ, από όπνπ κπνξείηε θαη λα αλαθηήζεηε ην Έληππν πεξηγξάκκαηνο ζέζεο 

εξγαζίαο θαη ην Δξσηεκαηνιόγην αλάιπζεο ηεο ζέζεο εξγαζίαο. Σηελ ίδηα δηαδξνκή 

βξίζθεηαη αλαξηεκέλε θαη ε παξνύζα εγθύθιηνο.  

 

Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην ζέκα απηό, ε ππεξεζία καο 

παξακέλεη ζηε δηάζεζή ζαο.    

 
                                                                                                   

 Ο Τποσργός 
 
 
 
 
                                                                                                 Ανηώνιος Μανιηάκης 

 
 
Δζωηερική Γιανομή: 
Γξαθεία:  

 Υπνπξγνύ 

 Υθππνπξγνύ 

 Γεληθνύ Γξακκαηέα 

 Πξντζηακέλσλ Γεληθώλ Γηεπζύλζεσλ  
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