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ΠΡΟΣ: Τη Δ/νση Διοίκησης, της Γεν. Δ/νσης Διοικητικών
Υπηρεσιών, του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών
ΚΟΙΝ: 1. Υπουργό Υποδομών & Μεταφορών, Χ. Σπίρτζη
2. Υπουργό Διοικητικής Ανασυγκρότησης,
κα Ολ. Γεροβασίλη
3. Γεν. Γραμματέα ΥΠΟ.ΜΕ., Αθ. Βούρδα

Θέμα: Χορήγηση Ειδικών Περιγραμμάτων θέσεων εργασίας
Μετά την υπ’ αρ. πρωτ. οικ. 46240/15-6-2018 προκήρυξη για την επιλογή και τοποθέτηση
17 Προϊσταμένων Διευθύνσεων στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, διαπιστώσαμε ότι
στην ενότητα «Απαιτούμενα Τυπικά προσόντα» έχουν προστεθεί αυθαιρέτως επιπρόσθετα
τυπικά προσόντα, τα οποία δεν προβλέπονται από τις εγκύκλιες οδηγίες του Υπουργείου
Διοικητικής Ανασυγκρότησης για τη σύνταξη των Ειδικών περιγραμμάτων θέσεων εργασίας.
Ειδικότερα, οι οδηγίες που σας έχουν δοθεί για τη συμπλήρωση του συγκεκριμένου
πεδίου αναφέρουν χαρακτηριστικά και περιοριστικά τα εξής:
1. Τις Γενικές διατάξεις που καθορίζουν τα τυπικά προσόντα για την εν λόγω θέση
εργασίας με παραπομπή σε άρθρο και παράγραφο.
2. Τις οικείες διατάξεις, όπως ισχύουν, εφόσον σε αυτές προσδιορίζονται ειδικά
προσόντα για τη θέση εργασίας της οργανικής μονάδας που αφορά στο παρόν
περίγραμμα, με παραπομπή σε άρθρο και παράγραφο.
3. Άλλες διατάξεις που ρυθμίζουν τα τυπικά προσόντα για τη θέση εργασίας της
οργανικής μονάδας που αφορά το παρόν περίγραμμα.
Όπως είναι φανερό από τα ανωτέρω, κάθε αναφορά που γίνεται στο πεδίο
«Απαραίτητα τυπικά προσόντα», πρέπει να δικαιολογούνται βάσει γενικών διατάξεων ή
ειδικών διατάξεων που προβλέπονται σε Νόμο ή σε Προεδρικό Διάταγμα (Οργανισμός).
Επειδή από τις οικείες οργανικές διατάξεις δεν προκύπτουν τα επιπρόσθετα τυπικά
προσόντα

που

επικαλείστε

στα

Ειδικά

περιγράμματα

θέσεων

εργασίας,

που

περιλαμβάνονται στην προκήρυξη και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της, τίθενται
ζητήματα νομιμότητας επί της διαδικασίας έκδοσης των περιγραμμάτων αλλά και της
προκήρυξης.
Για λόγους προάσπισης των δικαιωμάτων των συναδέλφων

– μελών των

πρωτοβάθμιων σωματείων μας, σας καλούμε, όπως εντός τριών (3) ημερών, έως και το
πέρας του ωραρίου εργασίας της Πέμπτης (5/7/2018), να μας χορηγήσετε σε ηλεκτρονική
μορφή όλα τα Ειδικά περιγράμματα θέσεων εργασίας για τις θέσεις Προϊσταμένων, α)
Γενικών Διευθύνσεων, β) Διευθύνσεων και Υποδιευθύνσεων, γ) Τμημάτων και Αυτοτελών
Τμημάτων.
Επιφυλασσόμενοι παντός νομίμου δικαιώματός μας.

