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Αρχίζει n µετακίνηση υπαλλήλων 
Γης ΕΥΑΣ Κ∆Ρ∆ΜΑΝΩΛΗ 

Εν µέσω καθυστερήσεων και αµφισβητήσεων 
για την αποτελεσµατικότητα 

τα, αρχίζει n διαδικασία 
Tns κινητικότητα5, αρχή5 

γενοµένα από tous 1.891 
υπαλλήλοα που βρίσκονται σε 
διαθεσιµότητα από τον περασµένο 

Νοέµβριο. Ο υπουργόε 
∆ιοικητικήε Μεταρρύθµισα A. 
Μανιτάκα υπέγραψε την ανακοίνωση 

των κενών θέσεων και 
από σήµερα «µετρά» n προθεσµία 

των 20 ηµερών, ενχόζ των 
οποίων οι «διαθέσιµοι» δηµόσιοι 
υπάλληλοι καλούνται να δηλώσουν 

προτίµηση. 
Οι καθυστερήσει στην εφαρµογή 

του προγράµµατοε τα κινητικότηταδ 
-που βρίσκεται ψηλά 

στην κυβερνητική ατζέντα- προκάλεσαν 
τη διατύπωση αιχµών 

εΐ5 βάροε του υπουργού ∆ιοικητικήε 
Μεταρρύθµισα, ο onoios 

φέρεται να αποδίδει τη δυστοκία 
στην απροθυµία ορισµένων 
υπουργείων να ανταποκριθούν. 
Αντίστοιχη θέση διατύπωσε σε 
δηλώσειε του ο βουλευτήδ τα 
∆ΗΜΑΡ Σπ. Λυκούδα, ο onoios 
παραδέχθηκε πωδ, εάν δεν πετύχει 

το πρόγραµµα, «θα βρεθούµε 
µπροστά στην ανάγκη n ελληνική 
κυβέρνηση να συζητά θέµα απολύσεων 

και θα είµαστε σε πολύ 
δύσκολη θέση εµεί5 (os ∆ΗΜΑΡ». 

Ανακοίνωση θέσεων 
Από το υπουργείο ∆ιοικητικής 

Μεταρρύθµισα ανακοινώθηκαν 
2.423 κενές θέσεις, οι περισσότερες 

εκ των οποίων αφορούν 
υπηρεσίες των υπουργείων Υγείas 

(464), Εργασια (544), ∆ικαιοσύνης 
(535), Προστασίας του 

Πολίτη (670). 
Συνολικά τα κενά είναι κατά 

24% περισσότερα ano tous «διαθέσιµοι» 
υπαλλήλους, οι οποίοι 

έχουν 20 ηµέρες να δηλώσουν 
την προτίµησή tous. Η διαδικασία 

θα γίνει µέσω ΑΣΕΠ και αναµένεται 
να έχει ολοκληρωθεί εν- 

Κενές θέσεις 
σε υπουργεία 

Προθεσµία 20 ηµερών 
στους 1.891 εργαζοµένους 
που βρίσκονται σε διαθεσιµότητα 

να δηλώσουν 
προτίµηση. 

τός διµήνου, ενώ αξίζει να σηµειωθεί 
ότι n διαδικασία αφορά 

και όσους δηµόσιοι υπάλληλους 
έχουν προσφύγει στα δικαστήρια 
κατά τα διαθεσιµότητας και 
έχουν δικαιωθεί. 

Εν τω µεταξύ, µε επείγουσα εγκύκλιο 
του υπουργείου Εσωτερικών 

npos tous OTA όλα τα χώpas, 
ξεκαθαρίζεται ότι δεν πρόκειται 

να γίνει καµία πρόσληψη 
(bs tis 31 ∆εκεµβρίου 2013, σε 
δήµου5 και περιφέρειες, αλλά και 
σε όλα τα νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού 

δικαίου, για όλου5 tous κλά- 

Υηουργειο Εργασίας 
Κοινωνικής Ασφάλισης 
και Πρόνοιας 

Υπουργείο 
Εσωτερικών 

Υπουργείο 
Εµπορικής Ναυτιλίας 
και Αιγαίου 

Υπουργείο 
Οικονοµικών 

Υπουργείο Παιδείας, 
θρησκευµάτων. 
Πολιτισµού 
και Αθλητισµού 

Υπουργείο 
Υγείας 

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 

δους και tis ειδικότητες. Πρόκειται 
για υλοποίηση υποχρέωσα που 
προκύπτει από το Μνηµόνιο 3. 
Εξαιρέσει προβλέπονται µόνο 
για tous νησιωτικού5 δήµου5, καθώς 

και για x\s προσλήψεΐ5 τακτικού 
προσωπικού Πρωτοβάθµιας 

ή Τεχνικής Εκπαίδευσα µε 
ειδικά προσόντα. Εν τω µεταξύ, 
σε εξέλιξη βρίσκεται n διαδικασία 
αξιολόγησα των υπηρεσιών των 
ΟΤΑ και των αποκεντρωµένων 
διοικήσεων. Με απόφαση του 
υπουργού Εσωτερικών Ευριπίδη 
Στυλιανίδη συστήθηκε για τον 
σκοπό αυτό Ιΐµελής οµάδα, n 
οποία θα υποβάλει προτάσεις στο 
υπουργείο Εσωτερικών. Πρόεδρος 
τα ορίστηκε ο κ. Κων. Κιντής, 
προϊστάµενος τα Γενικής ∆ιεύθυνσα 

Τοπικής Αυτοδιοίκησα, 
ενώ στην οµάδα συµµετέχουν 
εκπρόσωποι των ενώσεων δήµων 
και περιφερειών. 
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