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Το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ) είναι ο εθνικός
στρατηγικός φορέας ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού της Δημόσιας Διοίκησης και
Αυτοδιοίκησης και έχει σαν αποστολή την ανίχνευση των εκπαιδευτικών αναγκών και την
παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών εισαγωγικής, προαγωγικής και διαρκούς επιμόρφωσης
και εκπαίδευσης.
Το όραμα του Ε.ΚΔΔΑ είναι η δημιουργία ενός άριστα εκπαιδευμένου και
καταρτισμένου ανθρώπινου δυναμικού το οποίο μπορεί να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά
της προκλήσεις της εποχής μας παρέχοντας ποιοτικές υπηρεσίες στους πολίτες πάντοτε με
γνώμονα την απαρέγκλιτη τήρηση της νομιμότητας.
Το ΕΚΔΔΑ μέσω των καινοτόμων δράσεών του, συμβάλλει στην προώθηση της
Διοικητικής Μεταρρύθμισης του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης, για την δημιουργία μιας αποδοτικής, ποιοτικής και διάφανης δημόσιας
διοίκησης, και την αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού της.
Ειδικότερα σήμερα η εκδήλωση αυτή γίνεται για την Εθνική Σχολή Δημόσιας
Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ) και τους σπουδαστές της. Η Σχολή άλλωστε είναι
γνωστό ότι παρέχει προγράμματα σπουδών υψηλής εξειδίκευσης στον τομέα της Δημόσιας
Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, παράγοντας στελέχη υψηλού επιπέδου.
Ο άλλος εκπαιδευτικός βραχίονας του ΕΚΔΔΑ, το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης,
απευθύνεται στο σύνολο των δημοσίων υπαλλήλων και των αιρετών λειτουργών και
οργανώνει σεμινάρια διαρκούς επιμόρφωσης σχεδιασμένα με βάση τις ανάγκες επιμόρφωσης
των υπηρεσιών.
Σήμερα, τo Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης αποτελεί
ένα σημαντικό άξονα για την εθνική πολιτική Διοικητικής Μεταρρύθμισης, ως Εθνικό
Κέντρο Διακυβέρνησης. Υπό αυτό το πρίσμα καλείται αφενός να συμβάλει αποφασιστικά
στην προώθηση της διοικητικής μεταρρύθμισης, αφετέρου να αναλάβει το βάρος για την
ανάπτυξη και την προσαρμογή του ανθρώπινου δυναμικού της δημόσιας διοίκησης και
αυτοδιοίκησης στις επερχόμενες αλλαγές.
Στο πλαίσιο της εθνικής προσπάθειας κατά της κακοδιοίκησης και της διαφθοράς το
ΕΚΔΔΑ προωθεί δράσεις τόσο συμβουλευτικού όσο και επιμορφωτικού χαρακτήρα.

Η διαφθορά δεν είναι ζήτημα μιας μόνο χώρας, αλλά ευρωπαϊκό και διεθνές
φαινόμενο, που επηρεάζει όλες τις κοινωνίες και τις οικονομίες. Οι επιπτώσεις και το κόστος
από τη διαφθορά είναι πολλαπλό και ανυπολόγιστο. Η διαφθορά καταστρέφει ηθικές αξίες
και αρχές, υπονομεύει τη δημοκρατία, διαβρώνει τους θεσμούς, πλήττει την εθνική
οικονομία, αντιστρατεύεται την ανάπτυξη. Έχει αρνητικές επιπτώσεις σε πολιτικό και
κοινωνικό επίπεδο.
Η εκπαίδευση αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους πυλώνες για την
αποτελεσματική αντιμετώπιση των φαινομένων κακοδιοίκησης και διαφθοράς και η
συμβολή του ΕΚΔΔΑ μπορεί και πρέπει να είναι καταλυτική.
Η εκπαίδευση των δημοσίων υπαλλήλων, είτε στην εισαγωγική εκπαίδευση, είτε
σε μεταγενέστερα στάδια πρέπει να συμβάλλει αποτελεσματικά στη δημιουργία μιας
νέας κουλτούρας που διέπεται από ήθος, δεοντολογία, επαγγελματισμό και από μια
άρνηση ανοχής σε φαινόμενα κακοδιοίκησης και διαφθοράς.
Για τους λόγους αυτούς πλέον εισάγεται το μάθημα «Διαφθορά και
Κακοδιοίκηση» στην ΕΣΔΔΑ. Συγχρόνως το ίδιο μάθημα θα διδάσκεται ως
επιμορφωτικό πρόγραμμα στους νεοεισερχόμενους υπαλλήλους στο Δημόσιο.
Επιπρόσθετα το ΕΚΔΔΑ, από σήμερα ξεκινά μια πανελλήνια προσπάθεια
επιμόρφωσης σε όλα τα επίπεδα κατά της κακοδιοίκησης και διαφθοράς σε συνεργασία
με τον Εθνικό Συντονιστή για την καταπολέμηση της Διαφθοράς και τον Γενικό
Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης. Ήδη σχεδιάζονται μια σειρά από επιμορφωτικές
δράσεις και πρωτοβουλίες του ΕΚΔΔΑ οι οποίες στους επόμενους δύο μήνες θα
παρουσιασθούν δημόσια.
Η υψηλού επιπέδου επαγγελματική κατάρτιση είναι αυτή που επιτρέπει στους
δημόσιους λειτουργούς να παλέψουν με αποτελεσματικότητα ενάντια στη μεροληψία, την
εξάρτηση, τη σύγκρουση συμφερόντων και τη διαφθορά. Είναι κοινός τόπος ότι μέσα από τη
βασική ή τη συνεχιζόμενη κατάρτιση, διασφαλίζεται η τήρηση της δεοντολογίας και η
διάδοση και υιοθέτηση μιας ηθικής στάσης από αυτούς.
Έχουν ήδη υλοποιηθεί με επιτυχία επιμορφωτικές δράσεις στο πλαίσιο εφαρμογής του
οδικού χάρτη για την παροχή τεχνικής βοήθειας στον τομέα του ξεπλύματος βρώμικου
χρήματος, της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της
καταπολέμησης της φοροδιαφυγής αλλά και ένα σύνολο εκπαιδευτικών δράσεων για την
καταπολέμηση της διαφθοράς και της κακοδιοίκησης.
Το σύνολο των εκπαιδευτικών δράσεων του ΕΚΔΔΑ πλέον θα είναι σε τρία επίπεδα,
τα οποία αφορούν σε τεχνική υποστήριξη από ξένους εμπειρογνώμονες, on the job training,

καθώς και μεθόδους και βέλτιστες πρακτικές συνεργασίας μεταξύ δυνητικά εμπλεκόμενων
φορέων.
Στόχος του ΕΚΔΔΑ είναι να εκπαιδευτούν όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι σε συνεργασία
με τον Εθνικό Συντονιστή κατά της διαφθοράς και τον Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας
Διοίκησης. Αυτό το πρόγραμμα μάλιστα θα προχωρήσει σε συνεργασία με το Φινλανδικό
Ινστιτούτο Δημόσιας Διοίκησης (HAUS).
Γι’ αυτό σήμερα οι δύο ομιλίες των κορυφαίων παραγόντων της Δημόσιας Διοίκησης
για την κακοδιοίκηση, σημειολογικά κηρύσσουν την ανάθεση στο ΕΚΔΔΑ του ρόλου του
εκπαιδευτικού βραχίονα για την καταπολέμηση της κακοδιοίκησης και της διαφθοράς.
Το ΕΚΔΔΑ πιστό στο όραμά του, με εξωστρέφεια και φαντασία, υιοθετεί βέλτιστες
πρακτικές προηγμένων Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης και υλοποιεί νέες καινοτόμες
δράσεις για μια δημόσια διοίκηση σύγχρονη, αποτελεσματική, ποιοτική με ένα ανθρώπινο
δυναμικό υψηλής κατάρτισης και ήθους.
Ειδικότερα η σημερινή ημερίδα απευθύνεται στα πλέον ικανά στελέχη τα οποία θα
στελεχώσουν σε λίγους μήνες της Δημόσιες Υπηρεσίες. Τους σπουδαστές της ΕΣΔΔΑ, οι
οποίοι καλούνται να πάρουν τη σκυτάλη για την πάταξη της κακοδιοίκησης και της
διαφθοράς.
Προσωπικά ως Πρόεδρος του ΕΚΔΔΑ, μα πάνω από όλα σαν Έλληνας, δεν ανέχομαι
να λοιδορείται η πατρίδα μου για φαινόμενα κακοδιοίκησης και διαφθοράς. Ακράδαντα
πιστεύω ότι η εκπαίδευση που θα παρέχουμε θα βελτιώσει σημαντικά την κατάσταση. Είμαι
δε βέβαιος, ότι όλα τα στελέχη του ΕΚΔΔΑ, δηλαδή ότι καλύτερο υπάρχει σήμερα στη
Δημόσια Διοίκηση, θα κάνουν το καλύτερο για να πετύχουμε το βέλτιστο αποτέλεσμα.

