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Συνάντηση ΔΣ ΕΝΑΠ με τη Διοίκηση του ΕΚΔΔΑ 

 

Αθήνα,  3 Αυγούστου 2020 

 

Συνάντηση με τη διοίκηση του ΕΚΔΔΑ πραγματοποίησε το Διοικητικό Συμβούλιο της 

Ένωσης Αποφοίτων της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης. Εκ 

μέρους του ΕΚΔΔΑ συμμετείχαν ο Πρόεδρος του Κέντρου, κ. Διονύσης Κυριακόπουλος, η 

Αντιπρόεδρος, κα Εύη Δραμαλιώτη, η Γεν. Διευθύντρια του φορέα κα Ανατολή Κοζάρη και 

ο Διευθυντής της Σχολής κ. Βασίλης Γκατζάρας. Εκ μέρους της ΕΝΑΠ παρέστησαν ο 

Πρόεδρος της ΕΝΑΠ, Δημήτρης Κιρμικίρογλου, οι Αντιπρόεδροι, κ.κ Κωνσταντίνα Νίκα και 

Ζακ Λεβής, και ο Γενικός Γραμματέας της Ένωσης, Χάρης Κίτσος. 

Η συνάντηση ήταν πολύωρη με παραγωγικό χαρακτήρα και επεκτάθηκε σε μία πληθώρα 

θεμάτων που απασχολούν κατά προτεραιότητα τους Αποφοίτους της Σχολής. Ο Πρόεδρος 

της ΕΝΑΠ συνεχάρη την ηγεσία της Σχολής και του Κέντρου για την άρτια διοργάνωση του 

διαγωνισμού της Σχολής, το νέο μητρώο εκπαιδευτών του Κέντρου, τον προγραμματισμό 

για την διεξαγωγή νέου διαγωνισμού εντός του 2020 και την προσαρμογή της Σχολής και 

του ΕΚΔΔΑ στις ψηφιακές προκλήσεις εν μέσω Πανδημίας. 

Η συζήτηση είχε επίσης ως θέματα την στελέχωση της Σχολής με επαρκές προσωπικό, 

την χρηματοδότηση των επόμενων διαγωνισμών, τον Κλάδο Επιτελικών Στελεχών, την 
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επιμόρφωση των Υπηρεσιακών Γραμματέων, την αναμόρφωση της διαγωνιστικής 

διαδικασίας, την πιστοποίηση πληροφορικής και ξένων γλωσσών, το πρόγραμμα 

ελεγκτικής επάρκειας για το μητρώο ελεγκτών κ.α. 

Ο Πρόεδρος του ΕΚΔΔΑ. κ. Κυριακόπουλος. ανέφερε τις δράσεις και τις πρωτοβουλίες 

που έχει φέρει σε πέρας το τελευταίο χρονικό διάστημα ο φορέας. 

Η αντιπρόεδρος του ΕΚΔΔΑ. κα Δραμαλιώτη. αναφέρθηκε εκτενώς στην επιτυχή 

υλοποίηση του προγράμματος για την ενδυνάμωση του ρόλου των Υπηρεσιακών 

Γραμματέων και την προετοιμασία της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και 

Αυτοδιοίκησης, στο πεδίο των αρμοδιοτήτων της, για την εφαρμογή των διατάξεων του 

νόμου 4622/2019 για το επιτελικό κράτος. 

Ως αποτελέσματα της συζήτησης αξίζει να επισημανθούν τα κάτωθι για την καλύτερη 

ενημέρωσή σας: 

• Στο ζήτημα της ενίσχυσης του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής με απόφοιτους της 

ΕΣΔΔΑ, όπου η ΕΝΑΠ έχει αναλάβει και σχετικές πρωτοβουλίες (συνάντηση με τον 

Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου, κ. Μηταράκη), το ΔΣ του ΕΚΔΔΑ σε πρόσφατη 

γνωμοδότησή του προς τον Υπουργό Εσωτερικών σχετικά με τον αριθμό των εισακτέων 

σπουδαστών της 28ης εκπαιδευτικής σειράς της ΕΣΔΔΑ, πρότεινε την αύξηση των 

εισακτέων στην κατεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής κατά 150% (από 10 σε 25 σπουδαστές) 

προκειμένου να ενισχυθούν περαιτέρω οι υπηρεσίες του Υπουργείου Μετανάστευσης και 

Ασύλου με εξειδικευμένο στελεχιακό δυναμικό. Προς την κατεύθυνση αυτή, θα 

αναμορφωθεί και το πρόγραμμα σπουδών του συγκεκριμένου τμήματος της ΕΣΔΔΑ. 

• Με ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. του ΕΚΔΔΑ εγκρίθηκε το νέο Μητρώο εκπαιδευτών του 

φορέα. Σημειώνεται ότι για πρώτη φορά η αποφοίτηση από την ΕΣΔΔΑ προσμετράται σε 

ειδική κατηγορία προσόντων και μοριοδοτείται, ενώ ειδικά για τους Αποφοίτους της 

ΕΣΔΔΑ η απαιτούμενη προϋπηρεσία μειώθηκε από τα 10 στα 2 έτη. 

• Ενισχύεται περαιτέρω η ενότητα ανάπτυξης ψηφιακών δεξιοτήτων του προγράμματος 

σπουδών της ΕΣΔΔΑ, κατά τρόπο που αναμφισβήτητα υπερέχει ποιοτικά (και ποσοτικά) 

από τις ενότητες ψηφιακών δεξιοτήτων που κρίνονται επαρκείς για διεκδίκηση θέσης 

ευθύνης στον δημόσιο τομέα. 
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• Διασφαλίστηκαν από το τρέχον ΕΣΠΑ τα περισσότερα κονδύλια που έχουν ποτέ δεσμευτεί 

για την ΕΣΔΔΑ για δύο εκπαιδευτικές σειρές (28η και 29η) με άμεσο ορίζοντα υλοποίησης 

του έργου. Το συνολικό ποσό ξεπερνάει τα 11,3 εκ. ευρώ. 

• Σχεδιάζεται και προχωρήσει η υλοποίηση προγράμματος επανεκπαίδευσης των 

αποφοίτων της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, ειδικά 

σχεδιασμένο για αυτούς. 

• Με την αποστολή ομόφωνης γνώμης του Δ.Σ. του ΕΚΔΔΑ προς το Υπουργείο 

Εσωτερικών, εκκινεί η προεργασία για τον 28ο Εισαγωγικό Διαγωνισμό της ΕΣΔΔΑ. Η 

γνώμη προσδιορίζει τον αριθμό σπουδαστών της σειράς σε 160 και στόχος είναι η έκδοση 

της προκήρυξης για τον εισαγωγικό διαγωνισμό εντός των επόμενων μηνών. 

• Το ΕΚΔΔΑ θα απευθύνει σχετικό ερώτημα για την αναγνώριση των ψηφιακών ικανοτήτων 

των Αποφοίτων της Σχολής, όπως αυτές πιστοποιούνται από το πρόγραμμα Σπουδών και 

τις δεξιότητες που αποκτούν εντός της Σχολής οι σπουδαστές της. 

• Το ΕΚΔΔΑ αναμένεται να εκδώσει δημόσια πρόσκληση ενδιαφέροντος για την περαιτέρω 

ενίσχυση της στελέχωσής του. 

• Το Δ.Σ της ΕΝΑΠ ζήτησε να ληφθεί υπόψη, με γνώμονα την αρχή της συνέχειας στη 

διοίκηση, το πρόγραμμα που σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από το ΕΚΔΔΑ για την 

πιστοποίηση της Ελεγκτικής Επάρκειας. 

 

Για το ΔΣ της ΕΝ.ΑΠ. 

 

Ο Πρόεδρος Ο Γενικός Γραμματέας 

Δημήτρης Κιρμικίρογλου Χάρης Κίτσος 

 


