ΑΔΑ: ΩΩΣΓ465ΧΘ7-ΘΦΟ

INFORMATICS
DEVELOPMEN
T AGENCY

Ελληνική

Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2017.09.21 13:57:29
EEST
Reason:
Location: Athens

ΕΠΕΙΓΟΝ+ email
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Αθήνα, 21 Σε̟τεµβρίου 2017
Αριθ. Πρωτ.: οικ. 31755

ΓΕΝ. ∆/ΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ
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: Α.Πατσιαβούρα
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: 213-1364383

ΘΕΜΑ:

ΠΡΟΣ:
1. ∆ήµους της Χώρας
κ.κ. ∆ηµάρχους
2. Περιφέρειες της Χώρας
κ.κ. Περιφερειάρχες
3. Α̟οκεντρωµένες ∆ιοικήσεις της
Χώρας
κ.κ. Συντονιστές

Έναρξη Ενιαίου Συστήµατος Κινητικότητας και διευκρινίσεις σχετικά µε τα
̟εριγράµµατα θέσεων εργασίας.

ΣΧΕΤ.:

Η

αριθµ.

∆Ι∆Α∆/Φ.49Κ/76/οικ.

28554/1-9-2017

εγκύκλιος

του

Υ̟ουργείου

∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης (Α∆Α: Ψ2Τ6465ΧΘΨ-8Ρ8)

Σας διαβιβάζουµε φωτοαντίγραφο της ανωτέρω σχετικής εγκυκλίου του Υ̟ουργείου
∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης, αναφορικά µε την έναρξη του Ενιαίου Συστήµατος
Κινητικότητας (ν. 4440/2016, ό̟ως ισχύει) για ενηµέρωσή σας και εφαρµογή, σύµφωνα µε
τις ̟αρεχόµενες οδηγίες.
Ε̟ισηµαίνεται ότι η α̟οστολή των αιτηµάτων των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθµού, για
̟λήρωση θέσεων µε µετάταξη ή για κάλυψη αναγκών µε α̟όσ̟αση, ̟ρος το Υ̟ουργείο
∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης, θα ̟ρέ̟ει να γίνει µέσω της οικείας Α̟οκεντρωµένης
∆ιοίκησης και ειδικότερα, τα αιτήµατα θα ̟ρέ̟ει να φέρουν την ψηφιακή υ̟ογραφή των
Συντονιστών των Α̟οκεντρωµένων ∆ιοικήσεων.
Όσον αφορά τις ̟ροϋ̟οθέσεις συµµετοχής των φορέων των ΟΤΑ στο Ενιαίο
Σύστηµα Κινητικότητας του άρθρου 4 του ν. 4440/2016, ό̟ως ισχύει, θέτουµε υ̟όψη σας τα
εξής:

Οι ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθµού θα α̟οστείλουν τα αιτήµατά τους για τις θέσεις ̟ρος
̟λήρωση µε µετάταξη ή τις ανάγκες για α̟όσ̟αση, σύµφωνα µε τους ισχύοντες
Οργανισµούς Εσωτερικής Υ̟ηρεσίας, χωρίς να α̟αιτείται η ̟ροηγούµενη
αξιολόγηση των δοµών τους.
Για την κατάρτιση των γενικών και ειδικών ̟εριγραµµάτων θέσεων εργασίας, θα
ακολουθήσει νεότερη εγκύκλιος της υ̟ηρεσίας µας, µε ειδικότερες οδηγίες για την
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κατάρτισή τους, καθώς ε̟ίσης και σχετικά υ̟οδείγµατα ̟ρος υ̟οβοήθηση του έργου
των υ̟ηρεσιών, ώστε να ολοκληρωθούν το συντοµότερο δυνατόν οι ̟ροβλε̟όµενες
ενέργειες και να καταστεί δυνατή η υ̟οδοχή ̟ροσω̟ικού, µέσω του Ενιαίου
Συστήµατος Κινητικότητας.

Παραµένουµε στη διάθεσή σας για ο̟οιαδή̟οτε ̟εραιτέρω διευκρίνιση ή
̟ληροφορία.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Υ̟ουργείο ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης
1. ∆ιεύθυνση ∆ιαχείρισης Ανθρω̟ίνου ∆υναµικού
2. ∆ιεύθυνση Προγραµµατισµού και Ανά̟τυξης
Ανθρω̟ίνου ∆υναµικού της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης
ΚΕ∆Ε
ΕΝ.ΠΕ
ΠΟΕ ΟΤΑ
ΠΟΠ ΟΤΑ

ΟΣΥΑΠΕ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ
-Γραφείο κ. Υ̟ουργού
- Γραφείο κ. Γενικού Γραµµατέα
- Γεν. ∆ιευθύντρια Α̟οκέντρωσης και Το̟ικής Αυτοδιοίκησης
-∆ιεύθυνση Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης
- ∆ιεύθυνση Προσω̟ικού Το̟ικής Αυτοδιοίκησης
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