INFORMATICS
DEVELOPMEN
T AGENCY

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2018.04.23 13:10:00
EEST
Reason:
Location: Athens

ΑΔΑ: ΩΒΥ6465ΧΘΨ-ΙΩΘ

ΕΠΕΙΓΟΝ
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ΑΠ: ΔΙΠΑΑΔ/ΕΚΔΔΑ/Φ.1/οίκ.14705
ΠΡΟΣ: Πίνακας Αποδεκτών

Ταχ. δ/νση: Βασ. Σοφίας 15, ΤΚ 10674 Αθήνα
Τηλέφωνο: 2131313242,-27
Ηλ. δ/νση: hrd@ydmed.gov.gr
Θέμα: Εκπαιδευτικά προγράμματα για το Ψηφιακό Οργανόγραμμα και την
εφαρμογή του ενιαίου συστήματος κινητικότητας στη δημόσια διοίκηση
και την τοπική αυτοδιοίκηση
Σχετ.: Η ΔΙΠΑΑΔ/ΠΡΟΣ/180/οικ.42334/8-12-2017 (6ΖΕΗ465ΧΘΨ-ΟΛΓ) εγκύκλιος
Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης
Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού, σας γνωρίζουμε ότι πρόκειται σύντομα
να εκκινήσει η διαδικασία ανάρτησης από τους υπόχρεους φορείς, των οριζόμενων
στο ν. 4440/2016, άρθρο 16, στοιχείων στη βάση δεδομένων του Ψηφιακού
Οργανογράμματος της Δημόσιας Διοίκησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Ενόψει της έναρξης της ως άνω διαδικασίας, το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης
(ΙΝΕΠ) του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ) σε
συνεργασία με την Υπηρεσία μας, έχει εντάξει στα προγράμματα επιμόρφωσης το
ειδικό πρόγραμμα με τίτλο «Η εφαρμογή του ενιαίου συστήματος κινητικότητας στη
δημόσια διοίκηση και την τοπική αυτοδιοίκηση» όπου οι επιμορφωνόμενοι θα
ενημερωθούν για τα χαρακτηριστικά και τις λειτουργικότητες της εφαρμογής ώστε
να είναι σε θέση να χειρίζονται τις εφαρμογές του Ψηφιακού Οργανογράμματος,
των Περιγραμμάτων Θέσεων Εργασίας (ΠΘΕ) και του Ενιαίου Συστήματος
Κινητικότητας (ΕΣΚ).
Λαμβάνοντας υπόψη ότι το εν λόγω πρόγραμμα επιμόρφωσης απευθύνεται
πρωτίστως στους υπαλλήλους οι οποίοι ορίστηκαν, σε συνέχεια της ως άνω
σχετικής εγκυκλίου μας, ως υπεύθυνοι για την καταχώρηση των στοιχείων και την
ανάρτηση των ειδικών ΠΘΕ στην εφαρμογή του Ψηφιακού Οργανογράμματος, η
Υπηρεσία μας απέστειλε στοιχεία επικοινωνίας των υπαλλήλων εκάστου φορέα που
μας κοινοποιήθηκαν (υπεύθυνοι καταχώρησης στοιχείων και ανάρτησης των
Ειδικών Περιγραμμάτων καθώς και σημεία επαφής ομάδων εργασίας) στο ΙΝΕΠ του
ΕΚΔΔΑ προκειμένου αυτοί να παρακολουθήσουν το εν λόγω επιμορφωτικό
πρόγραμμα.
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Η παρακολούθηση του εν λόγω προγράμματος επιμόρφωσης από τους
προαναφερόμενους υπαλλήλους κρίνεται επιβεβλημένη προκειμένου οι φορείς να
είναι σε θέση να τηρήσουν τις συναφείς με το ΕΣΚ και το Ψηφιακό Οργανόγραμμα
υποχρεώσεις τους. Σημειώνεται ότι οι υπάλληλοι θα ενημερωθούν απευθείας από
το ΙΝΕΠ για τις ημερομηνίες που επιλέχθηκαν να παρακολουθήσουν το
επιμορφωτικό πρόγραμμα.
Παρακαλούνται οι φορείς που δεν έχουν ακόμη ορίσει τους υπαλλήλους οι
οποίοι θα είναι υπεύθυνοι για την καταχώρηση των στοιχείων και την ανάρτηση
των ειδικών ΠΘΕ στην εφαρμογή του Ψηφιακού Οργανογράμματος, να ενεργήσουν
σχετικά το συντομότερο δυνατό, αποστέλλοντας τα σχετικά στοιχεία
(ονοματεπώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τηλέφωνο
επικοινωνίας) προς το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης στη διεύθυνση
hrd@ydmed.gov.gr με κοινοποίηση στο ΙΝΕΠ (επιστημονικά υπεύθυνη: κ. Βασιλική
Μακρή, 2131306250, vmakri@ekdd.gr). Η επιλογή των επιμορφούμενων
πραγματοποιείται από το ΙΝΕΠ και σύμφωνα με τις διαδικασίες του.
Υπογραμμίζεται ότι η παρακολούθηση των σεμιναρίων θα συνδράμει
ουσιαστικά στην αποτελεσματική ανταπόκριση των φορέων στις συναφείς με το
Ψηφιακό Οργανόγραμμα και το ΕΣΚ απαιτήσεις.
Η Υπουργός
Όλγα Γεροβασίλη
Αποδέκτες προς ενέργεια (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο):
1. Όλα τα Υπουργεία
- Δ/νσεις Διοικητικού-Προσωπικού
2. Όλες οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις
- Δ/νσεις Διοικητικού-Προσωπικού
3. Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές
- Δ/νσεις Διοικητικού-Προσωπικού
4. Νομικά Πρόσωπα, εποπτευόμενοι Φορείς
Γενικής Κυβέρνησης (μέσω των Υπουργείων
και των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων)
Αποδέκτες προς κοινοποίηση (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο):
- Γραφείο Προέδρου ΕΚΔΔΑ
- ΕΚΔΔΑ/ ΙΝΕΠ
Εσωτερική Διανομή (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο):
- Γραφείο Υπουργού
- Γραφείο Γενικού Γραμματέα
- Τμήμα Κινητικότητας

