
ΕΝΙΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΥΣ ΟΤΑ ΚΑΙ 

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ Ο.Ε.Υ.

1. Αξιολόγηση των δομών των Δήμων και των 

νομικών τους προσώπων 

2. Κατάρτιση νέων Ο.Ε.Υ., με βάση τα 

συμπεράσματα της αξιολόγησης 

3. Κατάρτιση περιγραμμάτων των θέσεων 

εργασίας που προβλέπονται στους Ο.Ε.Υ.

 

 

 



Κατάρτιση Περιγραμμάτων Θέσεων Εργασίας

και Ψηφιακό Οργανόγραμμα

◼ Θεσμικό πλαίσιο περιγραμμάτων θέσεων 
εργασίας

◼ Τα περιγράμματα θέσεων εργασίας και οι 
Οργανισμοί Εσωτερικής Υπηρεσίας

◼ Οργανικές μονάδες (Διευθύνσεις, τμήματα) και 
περιγράμματα θέσεων εργασίας

◼ Κατάρτιση Γενικών και Ειδικών 
περιγραμμάτων θέσεων εργασίας

◼ Ψηφιακό Οργανόγραμμα και Ο.Ε.Υ.

 

 

 



Ν. 4440/16: Ενιαίο σύστημα κινητικότητας 

στην δημόσια διοίκηση και την Τ.Α.

Προϋπόθεση για τη συμμετοχή των φορέων ως 

υπηρεσιών υποδοχής στο ΕΣΚ είναι η, σύμφωνα 

με τις κείμενες διατάξεις, προηγούμενη έκδοση 

Ο.Ε.Υ. κατόπιν αξιολόγησης των δομών τους, η 

αντίστοιχη κατάρτιση περιγραμμάτων θέσεων 

εργασίας και η καταχώριση τους στο Ψηφιακό 

Οργανόγραμμα.

 

 

 



Ψηφιακό οργανόγραμμα

 

 

 



◼ Ο.Ε.Υ.: η διάρθρωση των υπηρεσιών σε ιεραρχικά επίπεδα (γενικές διευθύνσεις, 
διευθύνσεις, τμήματα, αυτοτελή γραφεία), οι αρμοδιότητες τους και οι θέσεις 
προσωπικού (κατηγορίες - κλάδοι).

◼ Κανονισμοί λειτουργίας: λεπτομερείς διατάξεις για θέματα διοίκησης, διαχείρισης και 
λειτουργίας υπηρεσιών.

◼ Γενικό περίγραμμα εργασίας: περιγραφή ενός επαγγέλματος, όπως μηχανικός, 
λογιστής, νοσηλευτής κ.α. Αναφέρεται στις γνώσεις,  δεξιότητες, προσόντα και εμπειρία 
που απαιτούνται για την άσκηση επαγγέλματος, καθώς και τα κύρια καθήκοντα που 
προκύπτουν από την αποστολή του. Τα γενικά περιγράμματα εργασίας είναι η βάση για 
την κατάρτιση των ειδικών περιγραμμάτων θέσεων εργασίας (181).

◼ Αποτελούν κοινά σημεία αναφοράς για τα προσόντα, το αντικείμενο και το πλαίσιο 
εργασίας κάθε «επαγγέλματος» που ασκείται στο δημόσιο τομέα. 

◼ Τα γενικά περιγράμματα εντάσσονται σε τομείς δημόσιας πολιτικής (24)

◼ Ειδικό περίγραμμα θέσης εργασίας: εξειδικευμένος κατάλογος καθηκόντων τα οποία 
καλείται να εκτελέσει ένας υπάλληλος και πληροφορίες για τη θέση εργασίας, όπως 
προϊσταμένη αρχή, τόπος παροχής υπηρεσιών κ.ά. Κάθε ειδικό περίγραμμα αναφέρεται 
σε ένα γενικό περίγραμμα, προκειμένου να εξασφαλισθεί η απαιτούμενη συνεκτικότητα 
του συστήματος. Στα ειδικά περιγράμματα μπορούν να προστεθούν και επιπλέον 
απαιτήσεις που ορίζει ο φορέας ως απαραίτητες όπως π.χ. η εξειδικευμένη γνώση στο 
δημόσιο λογιστικό, διοικητικό δίκαιο κλπ. Αφορούν μόνο το μόνιμο προσωπικό και 
ΙΔΑΧ.

 

 

 



 

 

 



◼ Τα καθήκοντα που απαιτούνται για την εκπλήρωση των 
προβλεπόμενων αρμοδιοτήτων ή

◼ Λεπτομερής και πλήρης καταγραφή των εργασιών και 
των υποχρεώσεων που αναλαμβάνει ο εργαζόμενος

◼ Σχέσεις αναφοράς (το παραγόμενο αποτέλεσμα μιας 
θέσης να υποβάλλεται προς έλεγχο ή περαιτέρω 
επεξεργασία από άλλη θέση)

◼ Σχέσεις συνεργασίας (δύο θέσεις εργασίας 
αναλαμβάνουν από κοινού να διεκπεραιώσουν μια 
εργασία για να παραχθεί το οριζόμενο αποτέλεσμα)

Περιγράμματα θέσεων εργασίας (τι κάνει 

και τι πρέπει να κάνει ο εργαζόμενος)

 

 

 



Περιγράμματα θέσεων εργασίας

◼ Εργασία: σύνολο ενεργειών

◼ Καθήκον: σύνολο συναφών τακτικών εργασιών, κύρια 
και δευτερεύοντα (έκδοση πιστοποιητικών <-> 
καταχώρηση σε βάση δεδομένων)

◼ Αρμοδιότητα: προβλέπεται στη νομοθεσία -> σύνολο 
συναφών καθηκόντων

◼ Προδιαγραφές: βασικές γνώσεις, δεξιότητες, εμπειρία

◼ Μέτρηση απόδοσης - αποτελεσμάτων: στόχοι που 
συνδέονται με την θέση εργασίας (Διοίκηση μέσω 
στόχων)

 

 

 



Περίγραμμα θέσης εργασίας

Γνώσεις Δεξιότητες

Εμπειρίες

Προδιαγραφές

Εργασίες

Καθήκοντα

Αρμοδιότητες

 

 

 



Περιγράμματα θέσεων εργασίας

◼ Τίτλοι σπουδών

◼ Άδειες άσκησης επαγγέλματος / 
επαγγελματικά δικαιώματα (προεδρικά 
διατάγματα)

◼ Επαγγελματικά περιγράμματα (ΕΟΠΠΕΠ)

◼ Προσοντολόγιο (Π.Δ. 50/01) - κλαδολόγιο

◼ Περιγράμματα θέσεων εργασίας

 

 

 



ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΤΟΜΕΩΝ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

1. Κατάρτιση και διαχείριση δημόσιων πολιτικών 

2. Γενικές Υποθέσεις- Διοικητική Μέριμνα

3. Τοπική αυτοδιοίκηση

4. Παιδεία και Αθλητισμός

5. Υγεία 

6. Διπλωματία 

7. Έλεγχος/ Επιθεώρηση

8. Εργασία και Κοινωνική Πρόνοια

9. Ασφάλεια και Προστασία του Πολίτη 

10. Δικαιοσύνη

11. Μεταναστευτική Πολιτική

12. Ψηφιακή Πολιτική και Δίκτυα Επικοινωνιών 

13. Πολιτισμός και Πολιτιστική Κληρονομιά 

14. Αγροτική Ανάπτυξη, Ποιότητα και Ασφάλεια Τροφίμων

15. Ναυτιλία

16. Άμυνα

17. Περιβάλλον και Βιώσιμη Ανάπτυξη 

18. Προϋπολογισμός, Δημόσια Οικονομικά, Δημόσιες 
Δαπάνες

19. Υποδομές και Μεταφορές

20. Οικονομία και  ανάπτυξη 

21. Τουρισμός

22. Ενημέρωση-Επικοινωνία 

23. Ενέργεια & Ορυκτές Πρώτες Ύλες

24. Χωρικός Σχεδιασμός & Αστικό Περιβάλλον

Ν. 3852/10, άρθρο 97 Υπηρεσιακές μονάδες δήμων

α) Προγραμματισμού και Ανάπτυξης

β) Οικονομική υπηρεσία

γ) Τεχνική υπηρεσία

δ) Τεχνολογίας, Πληροφορικής και Επικοινωνιών

ε) Διαφάνειας

στ) Νομικής υποστήριξης

ζ) Διοίκησης - Διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού

η) Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών

Ισότητας των Φύλων

θ) Περιβάλλοντος - Πολιτικής Προστασίας

ι) Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού, Νέας Γενιάς

ια) Γεωργίας, Κτηνοτροφίας, Αλιείας 

 

 

 


