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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Διαβάσαμε με απογοήτευση στην έγκριτη εφημερίδα «Ελεύθερος Τύπος» ρεπορτάζ
για το σύστημα επιλογής προϊσταμένων στο Δημόσιο, το οποίο μάλιστα
λανθασμένα ταυτίζεται με την «αξιολόγηση».
Δυστυχώς για την ιστορική εφημερίδα ο συντάκτης του άρθρου επικαλείται έωλα
«επιχειρήματα» για την δήθεν υπερβολική, μοριοδότηση των αποφοίτων της
Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης. Το αποκορύφωμα του ρεπορτάζ έρχεται στο
κεφάλαιο «προκατάληψη εύνοιας», όπου η προκατάληψη συνδυάζεται με μια
ασυγχώρητη δόση άγνοιας για ένα ιδιαίτερα σημαντικό θεσμό, όπως η Εθνική
Σχολή Δημόσιας Διοίκησης.
Επειδή η ανάλυση των λεπτομερειών ως απάντηση σε ένα τέτοιο κείμενο παρέλκει,
ακριβώς λόγω του πλήθους των ανακριβειών, απαντάμε εδώ επί της αρχής:
Η ΕΣΔΔΑ αποτελεί την παραγωγική Σχολή Στελεχών του ελληνικού Δημοσίου. Για το
λόγο αυτό χρηματοδοτείται αδιάλειπτα ως εκσυγχρονιστικός θεσμός από την
Ευρωπαϊκή Ένωση τα τελευταία 25 χρόνια για να δημιουργεί στελέχη ταχείας
εξέλιξης. Παρέχει απολύτως εξειδικευμένη επαγγελματική εκπαίδευση ιδιαίτερα
εντατική και λίαν υψηλού επιπέδου σε κατόχους αποκλειστικά τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης οι οποίοι επιλέγονται μέσω του πλέον αξιοκρατικού, απαιτητικού,
σύνθετου και ανταγωνιστικού Εισαγωγικού Διαγωνισμού. Η εκπαίδευση που
παρέχει επ’ ουδενί δεν συγκρίνεται με ενός μεταπτυχιακού αφού είναι αμιγώς
επαγγελματική, με πάνω από τις διπλάσιες εκπαιδευτικές ώρες από το μεγαλύτερο
μεταπτυχιακό, πολύμηνη ταυτόχρονη πρακτική άσκηση και σωρεία επαγγελματικών

εκπαιδευτικών δράσεων συνεχούς αξιολόγησης. Η δε εισαγωγή στην Εθνική Σχολή
δεν μπορεί να συγκριθεί με κανέναν Εισαγωγικό Διαγωνισμό.
Η ΕΣΔΔΑ ιδρύθηκε το 1983 στο πρότυπο της γαλλικής ΕΝΑ με τις ψήφους ΟΛΩΝ των
κομμάτων και αποτελεί ένα από τα ελάχιστα δείγματα διακομματικής συμφωνίας
για τον εξορθολογισμό της πολύπαθης από τον κομματισμό δημόσιας διοίκησης της
πατρίδας μας.
Το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο, παραμένει στις βασικές του αρχές και στη
φιλοσοφία του αμετάβλητο από τότε. Όλες οι κυβερνήσεις σεβάστηκαν το θεσμό,
μηδεμίας εξαιρουμένης – ενδεικτικά αναφέρεται ότι ιδιαίτερο ρόλο στην εξέλιξη
της Σχολής διαδραμάτισε ο Μιλτιάδης Έβερτ, που την ενέταξε στις τότε κοινοτικές
χρηματοδοτήσεις, ενώ αργότερα τη δεκαετία του 1990 και του 2000 έγιναν βήματα
για θεσμική του θωράκιση. Εξέχοντα ρόλο όμως διαδραμάτισε και ο σημερινός
Πρόεδρος της Δημοκρατίας επί των ημερών του οποίου πρώτη φορά θεσπίστηκαν
τα μόρια στον Υπαλληλικό Κώδικα αλλά και εμποτίστηκε το σώμα της διοίκησης με
εκατοντάδες νέους αποφοίτους ιδιαίτερης επαγγελματικής παιδείας και υψηλής
κατάρτισης.
Το 2011 επί Γιάννη Ραγκούση η μοριοδότηση αυτή ενισχύθηκε ενώ επί Κυριάκου
Μητσοτάκη θεσπίστηκε η απολύτως ορθολογική δυνατότητα των αποφοίτων να
μπορούν να θέτουν υποψηφιότητα για όλες τις θέσεις ευθύνης (αυτό δηλαδή στο
οποίο επένδυσε ο ελληνικός λαός και η Ευρωπαϊκή Ένωση…).
Η σημερινή νομοθεσία, ο νόμος 4369/2016 παρότι δεν παρέχει τις ανάλογες
νομοθετικές πρόνοιες που επιφυλάσσονται για τις αντίστοιχες παραγωγικές Σχολές
Δημόσιας Διοίκησης ανά την Ευρωπαϊκή Ένωση, παραπέμπει ωστόσο σ’ ένα
ορθολογικότερο πλαίσιο αξιοποίησης των αποφοίτων της Σχολής τόσο ως προς την
ταχύτητα σταδιοδρομίας όσο και ως προς τα κριτήρια επιλογής (μόρια)
ακολουθώντας επιστημονικές αρχές, τη διεθνή εμπειρία αλλά και την αυτονόητη
εμπιστοσύνη σε έναν ευρωπαϊκό θεσμό από τον οποίο περιμένουν οι Έλληνες
φορολογούμενοι πολλά.

Επειδή ακριβώς ο νέος νόμος καταφέρει καίριο πλήγμα σε κατεστημένα της
διοίκησης τα οποία ευθύνονται εν πολλοίς για τη σημερινή κατάσταση, είναι λογικό
τα τελευταία να αισθάνονται απειλή, να αντιδρούν και να προσπαθούν να
επαναφέρουν τις παλιές, καλές ημέρες.
Οι ημέρες αυτές ήταν μεν καλές για ορισμένους αλλά μοιραίες για τον ελληνικό
λαό.
Η Ένωση Αποφοίτων επικροτεί την άμεση εφαρμογή του νόμου και δεν θα
επιτρέψει σε παρωχημένες νοοτροπίες να πάρουν τη διοίκηση και την κοινωνία στο
βυθό μαζί τους.
Περιμένουμε και από την ιστορική εφημερίδα «Ελεύθερος Τύπος» συμπαράσταση
σε αυτήν την προσπάθεια.
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