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Αθήνα, 1 Ιουνίου 2020 
 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 
 
Υπεγράφη σήμερα, Δευτέρα 1η Ιουνίου, από τους Υπουργούς Ανάπτυξης & 

Επενδύσεων, κ. Άδωνι Γεωργιάδη, Εσωτερικών, κ. Τάκη Θεοδωρικάκο και 

τον Πρόεδρο του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 

(ΕΚΔΔΑ), κ. Διονύση Κυριακόπουλο, Πρωτόκολλο Συνεργασίας, στόχος 

του οποίου είναι η συγκρότηση ενός πλαισίου συμβουλευτικής υποστήριξης 

και στρατηγικής ανάπτυξης του ανθρωπίνου δυναμικού του υπουργείου 

Ανάπτυξης & Επενδύσεων. 

Ο στόχος αυτός θα επιτευχθεί αξιοποιώντας στο έπακρο την τεχνογνωσία 

που διαθέτει το ΕΚΔΔΑ μέσα από την εκπαίδευση στις σύγχρονες τεχνολογίες 

και την βελτίωση της διοικητικής και επιχειρησιακής ικανότητας αλλά και την 

ενδυνάμωση των δεξιοτήτων του ανθρωπίνου δυναμικού του Υπουργείου 

Ανάπτυξης & Επενδύσεων. 

Ο κ. Γεωργιάδης τόνισε ότι το Πρωτόκολλο Συνεργασίας αποτελεί ένα 

εργαλείο που θα αναβαθμίσει καίρια το έμψυχο δυναμικό του Υπουργείου 

Ανάπτυξης & Επενδύσεων, γεγονός που έχει ξεχωριστή σημασία σε ένα 

συνεχώς μεταβαλλόμενο κόσμο, ιδιαίτερα υπό την παρούσα συγκυρία. 

Ο κ. Θεοδωρικάκος τόνισε ότι η συγκεκριμένη πρωτοβουλία πρέπει να 

επεκταθεί και σε άλλα Υπουργεία, καθώς η κυβέρνηση εργάζεται ομαδικά και 

στόχος όλων είναι να στηρίξουμε την κεντρική πολιτική του Υπουργείου 

Ανάπτυξης που είναι η οικονομική ανάπτυξη της χώρας. 

Ο  κ. Κυριακόπουλος σημείωσε ότι το ΕΚΔΔΑ έχει σκοπό να συνδράμει όλη 

την κυβέρνηση για να υλοποιηθεί ο στόχος του Κυριάκου Μητσοτάκη για το 

ηλεκτρονικό δημόσιο. 
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Μετά την υπογραφή του Πρωτοκόλλου  Συνεργασίας έγιναν οι εξής δηλώσεις: 

 

Άδωνις Γεωργιάδης:  

«Το υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων με μεγάλη χαρά υπέγραψε σήμερα 

Προγραμματική Συμφωνία με το ΕΚΔΔΑ, παρουσία του Υπουργού 

Εσωτερικών, κ. Τάκη Θεοδωρικάκου. 

Το εργαλείο αυτό πιστεύουμε ότι θα αναβαθμίσει καίρια τις δυνατότητες του 

έμψυχου δυναμικού μας να εκπληρώνουν τα καθήκοντά τους με ακόμη 

μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στον ταχέως μεταβαλλόμενο σύγχρονο 

κόσμο. 

Το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης -και ευχαριστώ 

ιδιαίτερα τον Πρόεδρό του γι’ αυτό- αποτελεί έναν από τους πιο επιτυχημένους 

οργανισμούς του ελληνικού κράτους με διαχρονική πολύ μεγάλη προσφορά 

στην αναβάθμιση των ικανοτήτων των δημοσίων υπαλλήλων. Και χαιρόμαστε 

που το Υπουργείο Ανάπτυξης θα λάβει ένα μερίδιο αυτής της επιτυχίας». 

  

Τάκης Θεοδωρικάκος:  

«Είναι μια εξαιρετικά θετική πρωτοβουλία. Για το λόγο αυτό θέλω να συγχαρώ 

τον πρόεδρο του ΕΚΔΔΑ και φυσικά τον συνάδελφό μου Υπουργό Ανάπτυξης 

& Επενδύσεων  για την τεκμηρίωση και υπογραφή του τριετούς αυτού 

μνημονίου συνεργασίας. Στόχος είναι η σημαντική συμβολή του ΕΚΔΔΑ στην 

επιμόρφωση των εργαζομένων του Υπουργείου Ανάπτυξης με προτεραιότητες 

και αιχμές μια σειρά καινοτόμες δράσεις που αφορούν τα ζητήματα των 

δημοσίων συμβάσεων, της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, της διαφάνειας και 

της χρηστής διαχείρισης, της τηλεργασίας και της τηλεκπαίδευσης και μια 

σειρά άλλες δράσεις οι οποίες θα συμβάλλουν πάρα πολύ στην προώθηση της 

παραγωγικότητας του ανθρώπινου δυναμικού στο Υπουργείο Ανάπτυξης. 

Σε αυτήν την κυβέρνηση είμαστε όλοι μια ομάδα, με την καθοδήγηση του 

Πρωθυπουργού. Αυτό αφορά και τη συνεργασία του Υπουργείου Εσωτερικών 
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συνολικά με το Υπουργείο Ανάπτυξης. Και έκφραση αυτού είναι και η σημερινή 

υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας. Το ΕΚΔΔΑ έχει αναλάβει θετικές 

πρωτοβουλίες. Ελπίζω, κ. Πρόεδρε, αυτήν την πρωτοβουλία να την 

επεκτείνετε και στο σύνολο των Υπουργείων. Αλλά νομίζω ότι κάναμε άρα 

πολύ καλά που ξεκινάμε με το Υπουργείο Ανάπτυξης, καθώς ο κατ’ εξοχήν 

στόχος αυτού του Υπουργείου είναι ο κεντρικός στόχος της κυβέρνησης και 

κάθε Υπουργείου. Θέλουμε να συμβάλουμε όλοι μαζί στην οικονομική 

ανάπτυξη που είναι ο πρώτος στόχος του Άδωνι Γεωργιάδη και του 

Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων». 

  

Άδωνις Γεωργιάδης:  

«Και, αγαπητέ Τάκη, να πω ότι εμείς σχεδιάζαμε το Μνημόνιο Συνεργασίας 

πριν την παρούσα συγκυρία. Αλλά όπως ήλθαν τα πράγματα καθίσταται ακόμα 

σημαντικότερο γιατί θα μας βοηθήσει να πάμε σε μεγαλύτερη ταχύτητα». 

  

Διονύσης Κυριακόπουλος:  

«Θέλω να ευχαριστήσω και τους δύο. Κατ’ αρχάς τον Υπουργό μου για την 

άψογη κι εξαιρετική συνεργασία όλο αυτόν τον καιρό, την εμπιστοσύνη που 

μου δείχνει και το έργο που προχωράμε μαζί. Να ευχαριστήσω κι εσάς κ. 

Υπουργέ Ανάπτυξης για την προτίμηση. Είμαστε εδώ για να συνδράμουμε 

όπως είπε ο κ. Θεοδωρικάκος, όχι μόνο το υπουργείο Ανάπτυξης & 

Επενδύσεων, αλλά όλη την κυβέρνηση, όλο το δημόσιο για να γίνει το e-

δημόσιο, όπως το έχει οραματιστεί ο Πρωθυπουργός και να αλλάξει επιτέλους 

η δημόσια διοίκηση, για το καλό των πολιτών της χώρας. Σας ευχαριστώ 

θερμά». 

 

Επισυνάπτεται φωτογραφικό υλικό 


