ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

150 θέσεις φέτος στη Σχολή Δημόσιας Διοίκησης
Μέχρι τον Ιούνιο αναμένεται να δημοσιευτεί ο διαγωνισμός για την εισαγωγή νέας σειράς
σπουδαστών στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης (ΕΣΔΔΑ), σύμφωνα με τις διαβεβαιώσεις της
πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Εσωτερικών προς την Ενωση Αποφοίτων των Εθνικών Σχολών
Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης. Σύμφωνα με το κυβερνητικό σχέδιο, θα υλοποιηθεί άμεσα η
συγχώνευση των δύο Εθνικών Σχολών και κατόπιν θα προκηρυχτούν περίπου 100-150 θέσεις. Ο
διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί τον Ιούνιο και οι επιτυχόντες θα ξεκινήσουν την εκπαίδευσή τους,
που θα διαρκέσει 18 μήνες, στα τέλη του χρόνου.
Το 2010 δεν πραγματοποιήθηκε εισαγωγή νέας σειράς στην Εθνική Σχολή και η Ενωση Αποφοίτων
πιέζει στην κατεύθυνση της πραγματοποίησης του διαγωνισμού τη φετινή χρονιά. Οπως
χαρακτηριστικά αναφέρουν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου στην «Εργασία», από το 1983 που
λειτουργεί η Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης δεν έχει υπάρξει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του
ενός έτους που δεν έχει πραγματοποιηθεί διαγωνισμός εισαγωγής στη Σχολή. Παράλληλα το
υπουργείο Εσωτερικών προετοιμάζει νομοσχέδιο για την αναδιοργάνωση του Εθνικού Κέντρου
Δημόσιας Διοίκησης (ΕΚΔΔΑ), έτσι ώστε να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις εκπαίδευσης των
δημοσίων υπαλλήλων που δημιουργεί η αλλαγή του κράτους με την αναμόρφωση των
οργανογραμμάτων όλων των δημοσίων υπηρεσιών. Εν όψει του νόμου για την αναμόρφωση του
Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, η Ενωση Αποφοίτων έχει προτείνει προς
την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Εσωτερικών:
•

Σύσταση κλάδου «ΠΕ Αποφοίτων ΕΣΔΔΑ», ως αναγκαίο όρο επίτευξης της αποστολής του
ΕΚΔΔΑ, τουλάχιστον κατά το μέρος που αφορά την ΕΣΔΔΑ.

•

Συμμετοχή εκπροσώπου της Ενωσης Αποφοίτων στο Δ. Σ. και το Επιστημονικό Συμβούλιο
του ΕΚΔΔΑ ως «άνοιγμα» προς την κατ' εξοχήν ομάδα - αποδέκτη της πολιτικής του
ΕΚΔΔΑ. Ενίσχυση του Κέντρου με καινοτόμες ιδέες και ολοκληρωμένες προτάσεις.

•

Διάρθρωση της ΕΣΔΔΑ, η οποία θα εγκαταλείπει το σχήμα που σχεδιάστηκε πριν από τρεις
δεκαετίες, εντείνει τον κατακερματισμό, αδικεί την αυτοδιοίκηση και αδυνατεί να
παρακολουθήσει τη μεταρρύθμιση του «Καλλικράτη».

•

Ενδυνάμωση του εισαγωγικού διαγωνισμού της ΕΣΔΔΑ, λαμβάνοντας υπόψη την ελληνική
πολιτική και τη διοικητική πραγματικότητα.

