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Α.Π. 50/2017

Δελτίο Τύπου

Την Πέμπτη 9-2-2017, το ΔΣ της ΕΝΑΠ συναντήθηκε με την Υπουργό Διοικητικής
Ανασυγκρότησης, κα Όλγα Γεροβασίλη, παρουσία του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου, κου
Γρηγόρη Θεοδωράκη. Στη συνάντηση παρευρέθηκαν μέλη του ΔΣ του Συλλόγου Σπουδαστών της
ΕΣΔΔΑ.
Τα θέματα που συζητήθηκαν, ήταν τα εξής:
-Η καθυστέρηση στην εφαρμογή του νόμου 4369/2016. Εκ μέρους της ΕΝΑΠ επισημάνθηκε η
σημαντική καθυστέρηση της πλήρους λειτουργίας του Μητρώου, η οποία εμποδίζει ταυτόχρονα
την έναρξη της διαδικασίας. Καθώς η μια δράση επηρεάζει την πορεία της άλλης, τονίστηκε
παράλληλα η ανάγκη για άμεση ολοκλήρωση των οργανογραμμάτων και των περιγραμμάτων
θέσης εργασίας αντιστοίχως.
- Η πάγια θέση της ΕΝΑΠ για τη σύσταση διυπουργικού κλάδου. Αναλυτικότερα, το ΔΣ της ΕΝΑΠ
περιέγραψε την έννοια του διυπουργικού κλάδου ως ένα οριζόντιο κλάδο αποτελούμενο από
στελέχη υψηλών προσόντων και η Υπουργός επεσήμανε ότι αποτελεί μια ενδιαφέρουσα
πρόταση και ότι αναμένει τις αναλυτικές θέσεις μας, όπως θα παρουσιαστούν στο πλαίσιο των
εργασιών της αρμόδιας διυπουργικής επιτροπής.
- Η εφαρμογή του νόμου 4440/2016 που αφορά στο Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας.
Υπογραμμίστηκε ότι απαιτείται η αντιμετώπιση του πλήθους εξαιρέσεων από το πεδίο
εφαρμογής του νόμου. Ενδεικτικά, αναφέρθηκαν οι περιπτώσεις των δικαστικών υπαλλήλων,
των υπαλλήλων του ΝΣΚ, καθώς και η ιδιαίτερη περίπτωση της ΑΑΔΕ. Επιπρόσθετα τονίστηκε η
ανάγκη επίλυσης διοικητικών κωλυμάτων για την συνυπηρέτηση υπαλλήλων στο εξωτερικό,
καθώς και η μέριμνα για βελτίωση της διαδικασίας μετάταξης ώστε ένας αποσπασμένος
υπάλληλος να μπορεί να παραμένει στον φορέα υποδοχής, με στόχο την βέλτιστη δυνατή
αξιοποίηση του υπέρ του δημοσίου συμφέροντος.
Η Υπουργός επεσήμανε ότι η ορθή εφαρμογή των ως άνω μεταρρυθμιστικών δράσεων θα θέσει
τους απαραίτητους φραγμούς στα χρόνια ζητήματα της αναξιοκρατίας και της διαφθοράς.

Το ΔΣ της ΕΝΑΠ υπογράμμισε στην Υπουργό ότι το σώμα των αποφοίτων της ΕΣΔΔΑ στηρίζει
έμπρακτα, όλες τις μεταρρυθμίσεις που στόχο έχουν την αξιοκρατία και την αξιοποίηση ικανών
και προσοντούχων στελεχών και βρίσκεται στη διάθεσή της για ανάπτυξη περαιτέρω
συνεργασίας.

Για το ΔΣ της ΕΝΑΠ,

Ο Πρόεδρος
Βασίλειος Σαλτερής

Η Γενική Γραμματέας
Παρασκευή Δραμαλιώτη

