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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΘΕΜΑ: Συνέντευξη Τύπου αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης κ. Χριστόφορου Βερναρδάκη
Ο αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης κ.
Χριστόφορος Βερναρδάκης πραγματοποίησε σήμερα, Τρίτη 5 Ιουλίου, συνέντευξη
Τύπου κατά τη διάρκεια της οποίας αναφέρθηκε στo νομοσχέδιο για την
κινητικότητα, στο Μητρώο Επιτελικών Στελεχών και στο πρόγραμμα επιχορήγησης
για την παρακολούθηση προπτυχιακών προγραμμάτων στο Ελληνικό Ανοικτό
Πανεπιστήμιο από δημοσίους υπαλλήλους.
ΤΟ Ν/Σ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ
Ο Χρ. Βερναρδάκης αναφερόμενος στο θέμα της κινητικότητας σημείωσε ότι από
αύριο τίθεται στη δημόσια διαβούλευση το σχετικό νομοσχέδιο, το οποίο θα
κατατεθεί στη Βουλή στις επόμενες δέκα ημέρες.
Στόχος, όπως τόνισε είναι αφενός να καλυφθούν -στο βαθμό που είναι εφικτόκάποια από τα τεράστια κενά που υπάρχουν στη Δημόσια Διοίκηση εξαιτίας της
υποστελέχωσής της και αφετέρου να δοθούν κίνητρα στο προσωπικό του δημόσιου
τομέα, προκειμένου να απασχολείται σε τομείς, υπηρεσίες και περιοχές, που
αποτελούν επιθυμία και προτεραιότητά του.

Όπως σημείωσε, θα δοθούν βαθμολογικά και μισθολογικά κίνητρα για τους
υπαλλήλους που θα μετακινηθούν από τα αστικά κέντρα σε παραμεθόριες,
απομακρυσμένες, ορεινές και νησιωτικές περιοχές.
Το μέτρο της κινητικότητας θα τεθεί σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου του 2017 και
για την διασφάλιση τόσο της διαφάνειας όσο και της εύρυθμης λειτουργίας του
Δημόσιου Τομέα, η διαδικασία θα εποπτεύεται από την Κεντρική Επιτροπή
Κινητικότητας, στην οποία θα συμμετέχουν και δύο μέλη της διοίκησης του ΑΣΕΠ.
Ο αναπληρωτής υπουργός ξεκαθάρισε ότι η ύπαρξη ψηφιακού οργανογράμματος
αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για να ενταχθεί ένας φορέας στη διαδικασία
κινητικότητας. Σε αυτό το πλαίσιο έχει ξεκινήσει και θα ολοκληρωθεί ως το τέλος
του έτους η αξιολόγηση και αναδιοργάνωση όλων των δομών του Δημοσίου με
στόχο την ανάρτηση των νέων ψηφιακών οργανογραμμάτων.
Ο Χρ. Βερναρδάκης υπογράμμισε πάντως ότι το θέμα της υποστελέχωσης στη
Δημόσια Διοίκηση δεν μπορεί να αντιμετωπισθεί μόνο από την κινητικότητα,
επισημαίνοντας την ανάγκη να προχωρήσει άμεσα ένα συγκεκριμένο σύστημα
προσλήψεων.

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΟ ΕΑΠ
Ο Χρ. Βερναρδάκης αναφερόμενος στα προπτυχιακά προγράμματα για το Ελληνικό
Ανοικτό Πανεπιστήμιο, διευκρίνισε ότι θα αφορά ετησίως 70 έως 100 υπαλλήλους
του Δημόσιου Τομέα, δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
Η επιλογή των προπτυχιακών φοιτητών θα γίνεται από το ΕΑΠ ενώ το Δημόσιο θα
καλύπτει το 50% των διδάκτρων των υπαλλήλων.

ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΤΕΛΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Ο αναπληρωτής υπουργός, αρμόδιος για θέματα Διοικητικής Ανασυγκρότησης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανακοίνωσε ότι αναμένεται άμεσα η ανάρτηση της
εφαρμογής του Μητρώου Επιτελικών Στελεχών στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ ώστε οι
ενδιαφερόμενοι να μπορούν να ξεκινήσουν τη διαδικασία εγγραφής τους.
Τις επόμενες ημέρες θα δημοσιευθεί, εξάλλου, και το ΦΕΚ του Προεδρικού
Διατάγματος για την αναγνώριση έως επταετούς προϋπηρεσίας από τον ιδιωτικό
τομέα στο δημόσιο.

