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ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΩΡΑ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Αθήνα,
06 / 03 /2019
Αρ. πρωτ.: 2304
Προς: Πίνακας Αποδεκτών

ΘΕΜΑ: Διοργάνωση επιστημονικού συνεδρίου με τίτλο: «Παθογένειες της
Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης και προτάσεις υπέρβασής τους»

Το Ινστιτούτο Τεκμηρίωσης, Έρευνας και Καινοτομιών (ΙΤΕΚ) του Εθνικού
Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ), στο πλαίσιο της
αποστολής του, διερευνά τρόπους για την αντιμετώπιση φαινομένων δυσλειτουργίας
στο Δημόσιο και εισάγει καινοτόμες μεθόδους, διαδικασίες και προσεγγίσεις στην
Δημόσια Διοίκηση.
Στο πλαίσιο αυτό διοργανώνει, σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο
Θεσσαλονίκης, διήμερο επιστημονικό συνέδριο με τίτλο:
«Παθογένειες της Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης
και προτάσεις υπέρβασής τους»,
(Κωδικός:

70001Ε19 )

Θεματικές ενότητες του συνεδρίου θα είναι οι εξής:
• Οι προκλήσεις για το μέλλον της δημόσιας διοίκησης στην ΕλλάδαΣχεδιάζοντας το μέλλον
• Βασικές εκφάνσεις της εσωτερικής λειτουργίας της διοίκησης:
δυσλειτουργίες και η πρόκληση της υπέρβασής τους
• Ο έλεγχος της Δημόσιας Διοίκησης: κομβικά προβλήματα και η επίλυσή τους

Το συνέδριο θα διεξαχθεί την Παρασκευή 12 Απριλίου 2019 (ώρα 17.00 έως 20.30)
και το Σάββατο 13 Απριλίου 2019 (ώρα 10.00 έως 15.00) στο Εθνικό Κέντρο
Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης
(αμφιθέατρο «Κοσμάς Ψυχοπαίδης»),
Ομάδα - Στόχος: Το συνέδριο απευθύνεται, κυρίως, σε υπαλλήλους (γυναίκες και
άνδρες) και στελέχη της Δημόσιας Διοίκησης, των Οργανισμών Τοπικής
Αυτοδιοίκησης και των ΝΠΔΔ, αλλά και σε δικαστικούς λειτουργούς, στο διδακτικό
προσωπικό Πανεπιστημίων που ασχολούνται με θέματα δημόσιας διοίκησης και
δημοσίων πολιτικών, ερευνητές, φοιτητές, καθώς και στους σπουδαστές της Εθνικής
Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης κ.λπ.
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Τα στελέχη που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο ανωτέρω συνέδριο θα πρέπει να
εγγραφούν προηγουμένως στην υπηρεσία ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων
του ΕΚΔΔΑ, (εφόσον δεν είναι ήδη εγγεγραμμένοι/ες) στην ηλεκτρονική
διεύθυνση: https: online.ekdd.gr OnlineWeb/index.jsp
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσοι φοιτητές θέλουν να παρακολουθήσουν το συνέδριο δεν
χρειάζεται να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση στην ανωτέρω πλατφόρμα, αλλά να
στείλουν ένα ηλεκτρονικό μήνυμα στα παρακάτω e-mails ή να εγγραφούν επί τόπου
κατά τις ώρες διεξαγωγής του συνεδρίου.
Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται η Τετάρτη 3 Απριλίου.
Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με το συνέδριο οι ενδιαφερόμενοι/-ες μπορούν
να απευθύνονται στους: κ. Βασιλική Μακρή, Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό
Ι.Τ.ΕΚ. (τηλ.:2131306250, email.: vmakri@ekdd.gr) και κ. Νίκο Ζαρταμόπουλο,
Ειδικό
Επιστημονικό
Προσωπικό
Ι.Τ.ΕΚ.
(τηλ.:2131306415,
email.:
nzartamopoulos@ekdd.gr ) και στην Οργανωτικά Υπεύθυνη κα. Καλλιόπη
Καράβολα (τηλ. 2131306384, email.: karavola@ekdd.gr).
Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών θα δοθεί στους/στις συμμετέχοντες/-ουσες
Βεβαίωση Παρακολούθησης.

Συν.: Πρόγραμμα Συνεδρίου (2 σελ.)

Η Πρόεδρος του ΕΚΔΔΑ

Ιφιγένεια Καμτσίδου
Αν. Καθηγήτρια ΑΠΘ
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