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Τελετή υποδοχής σπουδαστών ΕΣΔΔA
Στην τελετή υποδοχής των σπουδαστών της νέας εκπαιδευτικής σειράς της Εθνικής
Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔA) του ΕΚΔΔΑ, παρευρέθηκαν
σήμερα Πέμπτη 6 Φεβρουαρίου 2014, ο Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κυριάκος Μητσοτάκης και η Υφυπουργός Εύη
Χριστοφιλοπούλου, για να τους καλωσορίσουν και να χαιρετήσουν τα νέα στελέχη της
δημόσιας διοίκησης.
Στο χαιρετισμό του, ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε:
«Να σας καλωσορίσω και να σας συγχαρώ για τη μεγάλη σας επιτυχία. Περάσατε
μέσα από μια πολύ σκληρή διαδικασία για να διακριθείτε, να φτάσετε εδώ που είστε
σήμερα, να περάσετε μέσα από ένα δύσκολο πρόγραμμα και αύριο να στελεχώσετε
μια δημόσια διοίκηση για την οποία και εσείς και εμείς έχουμε μεγάλες προσδοκίες.
Χρέος της Σχολής είναι να σας προετοιμάσει με τον καλύτερο τρόπο για τις
προκλήσεις της επόμενης μέρας και χρέος δικό μας είναι να σας δώσουμε τα
εργαλεία, όταν με το καλό ολοκληρώσετε το πρόγραμμα σπουδών σας, για να
μπορέσετε πραγματικά να διακριθείτε σε μια δημόσια διοίκηση η οποία αλλάζει, η
οποία προσαρμόζεται στους νέους καιρούς, η οποία καλείται να κάνει περισσότερα
με λιγότερους πόρους. Και εκεί ακριβώς εστιάζεται και η μεγάλη δική μας προσπάθεια
στο ΥΔΜΗΔ. Σκοπός και δικός μου και της Υφυπουργού είναι να μπορέσουμε να
αφήσουμε πίσω μας για πρώτη φορά στην ελληνική διοίκηση μια πραγματικά
ολοκληρωμένη στρατηγική διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού, η οποία θα ξεκινά
από τον τρόπο εισόδου των νέων δημοσίων υπαλλήλων στην δημόσια διοίκηση και
θα τους παρακολουθεί κατά την διάρκεια όλης της πορείας τους. Και βέβαια θα δίνει
μεγάλη έμφαση στις διαδικασίες αξιολόγησης, αλλά και στον τρόπο προαγωγής των
άξιων δημοσίων υπάλληλων σε θέσεις ευθύνης».
Η κυρία Χριστοφιλοπούλου σημείωσε:
«Έχουμε χρέος να σκεφτούμε, εμείς που ασχολούμαστε με τη δημόσια διοίκηση,
πολιτική ηγεσία και διοικητικά στελέχη, περισσότερο τον πολίτη και λιγότερο τις δομές
και τη γραφειοκρατία. Έχουμε χρέος να στρέψουμε τη δημόσια διοίκηση προς μια
πολιτοκεντρική φιλοσοφία. Δεν είμαστε εδώ υπέρ ημών των ιδίων, ούτε υπέρ μιας
θεωρητικής και αφηρημένης έννοιας του κράτους. Είμαστε εδώ για τους πολίτες.
Πλέον έχουμε λιγότερους πόρους να αξιοποιήσουμε και ανάγκη να πράξουμε
περισσότερα. Πρέπει να απλοποιήσουμε τις διαδικασίες, να ελαφρύνουμε τις
επιχειρήσεις από περιττά και χρονοβόρα διοικητικά βάρη και να ενδυναμώσουμε τις
υπηρεσίες πρώτης γραμμής που εξυπηρετούν τον πολίτη. Εσείς, είστε η νέα γενιά
στελεχών, που θα αξιοποιήσει επαρκέστερα τις νέες τεχνολογίες ηλεκτρονικής
διακυβέρνησης που απαιτούνται για να ανταποκριθεί η δημόσια διοίκηση και η χώρα
στις απαιτήσεις της εποχής. Το σημερινό σας ξεκίνημα μας δίνει χαρά και ελπίδα».

