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ΕΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ
ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΕΞΕΣΑΕΩΝ

Ακινα, 10/05/2022
Αρ.Ρρωτ.: 2637

ΘΕΜΑ: «Ρροκιρυξθ του 29ου Ειςαγωγικοφ Διαγωνιςμοφ τθσ Εκνικισ Σχολισ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ &
Αυτοδιοίκθςθσ (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.)»

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ

Θ Κεντρικι Επιτροπι Εξετάςεων (Κ.Ε.Ε.) ζχοντασ υπόψθ :
1. Τισ διατάξεισ :
α. του ν. 2431/1996 «Διοριςμόσ ι πρόςλθψθ πολιτϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ςτθ Δθμόςια
Διοίκθςθ», (ΦΕΚ 175 Α’) όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει,
β. του ν. 3328/2005 «Διεπιςτθμονικόσ Οργανιςμόσ Αναγνϊριςθσ Τίτλων Ακαδθμαϊκϊν και
Ρλθροφόρθςθσ και άλλεσ διατάξεισ» (ΦΕΚ 80 Α’),
γ. του ν. 3528/2007 «Κφρωςθ Κϊδικα Κατάςταςθσ Δθμόςιων Ρολιτικϊν Διοικθτικϊν
Υπαλλιλων και Υπαλλιλων Ν.Ρ.Δ.Δ.» (ΦΕΚ 26 Α’), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει,
δ. του άρκρου 6 του ν. 3863/2010 «Νζο Αςφαλιςτικό Σφςτθμα και ςυναφείσ διατάξεισ,
ρυκμίςεισ ςτισ εργαςιακζσ ςχζςεισ» (ΦΕΚ 115 Α’), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει,
ε. των άρκρων 104, 105, 106 και 107 του ν. 4622/2019: «Επιτελικό Κράτοσ: οργάνωςθ,
λειτουργία και διαφάνεια τθσ Κυβζρνθςθσ, των κυβερνθτικϊν οργάνων και τθσ κεντρικισ
δθμόςιασ διοίκθςθσ» (ΦΕΚ 133 Α’),
ςτ. του ν. 4624/2019 "Αρχι Ρροςταςίασ Δεδομζνων Ρροςωπικοφ Χαρακτιρα, μζτρα
εφαρμογισ του Κανονιςμοφ (Ε.Ε.) 2016/679 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου τθσ 27θσ Απριλίου 2016 για τθν προςταςία των φυςικϊν προςϊπων ζναντι τθσ
επεξεργαςίασ δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα και ενςωμάτωςθ ςτθν εκνικι νομοκεςία
τθσ Οδθγίασ (Ε.Ε.) 2016/680 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 27θσ
Απριλίου 2016 και άλλεσ διατάξεισ" (ΦΕΚ 137 Α’),
η. των άρκρων 28 και 29 του π.δ. 50/2001 «Κακοριςμόσ των προςόντων διοριςμοφ ςε κζςεισ
φορζων του δθμοςίου τομζα» (ΦΕΚ 39 Α’) όπωσ τροποποιικθκαν και ιςχφουν,
θ. των άρκρων 1, 5, 15, 15α, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 και 24 του π.δ. 57/2007 «Κωδικοποίθςθ
ςε ενιαίο κείμενο των διατάξεων τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ που διζπουν το Εκνικό Κζντρο
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Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Αυτοδιοίκθςθσ (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.)» (ΦΕΚ 59 Α’), όπωσ τροποποιικθκαν
και ιςχφουν και
κ. του π.δ. 73/2021 «Κακοριςμόσ αρικμοφ οργανικϊν κζςεων προςωπικοφ κλάδου ΡΕ
Επιτελικϊν Στελεχϊν τθσ Διοίκθςθσ» (ΦΕΚ 167 A’).
2. Τθ με αρικ. ΔΙΡΑΑΔ/Ε.Κ.Δ.Δ.Α./Φ.8/2/οικ.21909/01.07.2015 απόφαςθ του Αν. Υπουργοφ
Εςωτερικϊν και Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ με κζμα «Κακοριςμόσ Τμθμάτων εξειδίκευςθσ τθσ
Εκνικισ Σχολισ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Αυτοδιοίκθςθσ (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.)» (ΦΕΚ 1456 Β’).
3. Τθ με αρικ. ΔΙΡΑΑΔ/Ε.Κ.Δ.Δ.Α./Φ.8/65/οικ.16336/15.06.2016 απόφαςθ του Αν. Υπουργοφ
Εςωτερικϊν και Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ με κζμα «Κακοριςμόσ Τμθμάτων Εξειδίκευςθσ τθσ
Εκνικισ Σχολισ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Αυτοδιοίκθςθσ (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.)» (ΦΕΚ 1813 Β’).
4. Τθ με αρικ. ΔΙΡΑΑΔ/ΕΚΔΔΑ/Φ.8/57/οικ.13483/01.07.2021 απόφαςθ του Υπουργοφ Εςωτερικϊν
με κζμα «φκμιςθ διαδικαςτικϊν κεμάτων για τθ διεξαγωγι του Ειςαγωγικοφ Διαγωνιςμοφ τθσ
Εκνικισ Σχολισ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Αυτοδιοίκθςθσ (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.)» (ΦΕΚ 2899 Β’).
5. Τθ με αρικ. ΔΙΡΑΑΔ/ΕΚΔΔΑ/Φ.8/59/οικ.14054/08.07.2021 κοινι υπουργικι απόφαςθ με κζμα
«Θλεκτρονικι διαδικαςία για τθ ςυμμετοχι ςτον ειςαγωγικό διαγωνιςμό τθσ Εκνικισ Σχολισ
Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Αυτοδιοίκθςθσ» (ΦΕΚ 3067 Β’).
6. Τθ με αρικ. ΔΙΡΑΑΔ/ΕΚΔΔΑ/Φ.8/63/οικ.20868/04.11.2021 απόφαςθ του Υπουργοφ Εςωτερικϊν
με κζμα «Κακοριςμόσ Τμθμάτων Εξειδίκευςθσ τθσ Εκνικισ Σχολισ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και
Αυτοδιοίκθςθσ (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.)» (ΦΕΚ 5141 Β’).
7. Τθ με αρικ. ΔΙΡΑΑΔ/ΕΚΔΔΑ/Φ.8/75/οικ.5707 κοινι υπουργικι απόφαςθ με κζμα
«Τροποποίθςθ τθσ υπό ςτοιχεία ΔΙΡΑΑΔ/ΕΚΔΔΑ/Φ. 8/65/οικ.3926/11.3.2022 κοινισ υπουργικισ
απόφαςθσ «Κακοριςμόσ αρικμοφ ειςακτζων ςτον 29ο ειςαγωγικό διαγωνιςμό τθσ Εκνικισ Σχολισ
Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Αυτοδιοίκθςθσ (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) και κατανομι αυτϊν ςτα τμιματα
εξειδίκευςθσ» (Β’ 1141)» (ΦΕΚ 1722 Β’).
8. Τθ με αρικ. ΔΙΡΑΑΔ/Ε.Κ.Δ.Δ.Α./Φ.12/112/οικ.6446 απόφαςθ του Υπουργοφ Εςωτερικϊν με
κζμα «Οριςμόσ μελϊν Κεντρικισ Επιτροπισ Εξετάςεων (Κ.Ε.Ε.) για τθ διεξαγωγι του ΚΘϋ
Ειςαγωγικοφ Διαγωνιςμοφ τθσ Εκνικισ Σχολισ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Αυτοδιοίκθςθσ (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.)»
(ΦΕΚ 333 Υ.Ο.Δ.Δ. και διόρκωςθ ςφάλματοσ ΦΕΚ 350 Υ.Ο.Δ.Δ.).
9. Τθ με αρικ. ΔΙΡΑΑΔ/ΕΚΔΔΑ/Φ.8/80/οικ.6969/04.05.2022 απόφαςθ του Υπουργοφ Εςωτερικϊν
με κζμα «Κακοριςμόσ υπθρεςιϊν διάκεςθσ των αποφοίτων τθσ ΚΘ’ εκπαιδευτικισ ςειράσ τθσ
Εκνικισ Σχολισ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Αυτοδιοίκθςθσ (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.)» (ΦΕΚ 2191 Β’).
10. Τθ με αρικ. πρωτ. 916/15.06.2020 απόφαςθ τθσ Ειδικισ Γραμματζωσ Διαχείριςθσ
Ρρογραμμάτων ΕΤΡΑ, ΤΣ και ΕΚΤ με κζμα «Ζνταξθ τθσ Ρράξθσ «ΔΑΣΕΙΣ ΡΑΑΓΩΓΘΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
ΤΑΧΕΙΑΣ ΕΞΕΛΙΞΘΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΘΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΓϋΦΑΣΘ» με Κωδικό ΟΡΣ 5057208 ςτο
Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα «Μεταρρφκμιςθ Δθμόςιου Τομζα 2014-2020».
11. Τθ με αρικ. ΔΙΔΔΑ/Φ.20/2949/24-02-2022 απόφαςθ του Υπουργοφ Εςωτερικϊν με κζμα
«Κατανομι κζςεων κλάδου Ρ.Ε. Επιτελικϊν Στελεχϊν τθσ Κεντρικισ Διοίκθςθσ ανά Φορζα» (ΦΕΚ
952 Β').
12. Τθ με αρικ. ΔΙΡΑΑΔ/ΕΚΔΔΑ/Φ.8/78/οικ.6821/29.04.2022 απόφαςθ του Υπουργοφ Εςωτερικϊν
με κζμα «Ειδικό Ρρόγραμμα Εκπαίδευςθσ Σπουδαςτϊν/ςτριϊν τθσ Ε.Σ.Δ.Δ.Α. για τθν ζνταξθ ςτον
Κλάδο Ρ.Ε. Επιτελικϊν Στελεχϊν» (ΦΕΚ 2130 Β').
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ΑΠΟΦΑΙΖΕΙ
1. Ρροκθρφςςει τθ διενζργεια του 29ου Ειςαγωγικοφ Διαγωνιςμοφ για τθν Εκνικι Σχολι Δθμόςιασ
Διοίκθςθσ & Αυτοδιοίκθςθσ (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.).
2. Ο ςυνολικόσ αρικμόσ ειςακτζων ςτθν Ε.Σ.Δ.Δ.Α. για τθν 29θ εκπαιδευτικι ςειρά ορίηεται ςτουσ
εκατόν τριάντα πζντε (135), οι οποίοι κα ενταχκοφν ςτα ακόλουκα Τμιματα Εξειδίκευςθσ τθσ
Ε.Σ.Δ.Δ.Α., ωσ εξισ:
(α) Τμιμα Γενικισ Διοίκθςθσ, 35 ςπουδαςτζσ και ςπουδάςτριεσ,
(β) Τμιμα Αναπτυξιακϊν – Ρεριφερειακϊν Ρολιτικϊν, 20 ςπουδαςτζσ και ςπουδάςτριεσ,
(γ) Τμιμα Διοίκθςθσ Υπθρεςιϊν Υγείασ και Κοινωνικισ Φροντίδασ, 35 ςπουδαςτζσ και
ςπουδάςτριεσ και ειδικότερα:
 Ρρόγραμμα Διοίκθςθσ Οργανιςμϊν Κοινωνικισ Ρολιτικισ, 20 ςπουδαςτζσ και
ςπουδάςτριεσ,
 Ρρόγραμμα Διοίκθςθσ Υπθρεςιϊν Υγείασ, 15 ςπουδαςτζσ και ςπουδάςτριεσ,
(δ) Τμιμα Ψθφιακισ Ρολιτικισ, 15 ςπουδαςτζσ και ςπουδάςτριεσ,
(ε) Τμιμα Ρεριβάλλοντοσ και Αγροτικισ Ανάπτυξθσ, 15 ςπουδαςτζσ και ςπουδάςτριεσ,
(ςτ) Τμιμα Ρολιτιςμοφ και Τουριςμοφ, 15 ςπουδαςτζσ και ςπουδάςτριεσ,
3. Οι υπθρεςίεσ ςτισ οποίεσ κα διατεκοφν για διοριςμό ςε κζςεισ διοικθτικϊν υπαλλιλων οι
απόφοιτοι τθσ 29θσ εκπαιδευτικισ ςειράσ τθσ Ε.Σ.Δ.Δ.Α., κακορίηονται ανά Τμιμα ωσ ακολοφκωσ:
Σμήμα Γενικήσ Διοίκηςησ (φνολο 35)
ΤΠΟΤΡΓΕΙΑ-ΤΠΗΡΕΙΕ
ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΙΚΩΝ (τ. Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ)
ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΙΚΩΝ (τ. Εςωτερικϊν)
ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΘΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΑΝΑΡΤΥΞΘΣ ΚΑΙ ΕΡΕΝΔΥΣΕΩΝ (Κ.Υ.)
ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΥΡΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΩΝ
ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΘΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ
ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΘΣ
ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΘΣΙΩΤΙΚΘΣ ΡΟΛΙΤΙΚΘΣ
ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΡΟΛΙΤΘ
ΕΘΝΙΚΘ ΑΧΘ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΔΘΜΟΣΙΑ ΥΡΘΕΣΙΑ ΑΡΑΣΧΟΛΘΣΘΣ
(τ. ΟΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΡΑΣΧΟΛΘΣΘΣ ΕΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
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ΑΡΙΘΜΟ ΘΕΕΩΝ
9
6
2
2
5
2
1
4
1
1
1
1
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Σμήμα Αναπτυξιακϊν – Περιφερειακϊν Πολιτικϊν (φνολο 20)
ΤΠΟΤΡΓΕΙΑ-ΤΠΗΡΕΙΕ
ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΙΚΩΝ (τ. Εςωτερικϊν)
ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΑΝΑΡΤΥΞΘΣ ΚΑΙ ΕΡΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΑΡΟΚΕΝΤΩΜΕΝΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘ ΑΤΤΙΚΘΣ
ΑΡΟΚΕΝΤΩΜΕΝΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘ ΡΕΛΟΡΟΝΝΘΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΘΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ
ΑΡΟΚΕΝΤΩΜΕΝΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘ ΘΡΕΙΟΥ - ΔΥΤΙΚΘΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΑΡΟΚΕΝΤΩΜΕΝΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΡΕΙΦΕΕΙΑ ΚΕΝΤΙΚΘΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΜΘΤ.ΕΝ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘΣ)
ΡΕΙΦΕΕΙΑ ΚΘΤΘΣ
ΡΕΙΦΕΕΙΑ ΘΡΕΙΟΥ
ΡΕΙΦΕΕΙΑ ΔΥΤΙΚΘΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΡΕΙΦΕΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΔΘΜΟΣ ΑΘΘΝΑΙΩΝ
ΔΘΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘΣ

ΑΡΙΘΜΟ ΘΕΕΩΝ
3
2
4
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Σμήμα Διοίκηςησ Τπηρεςιϊν Τγείασ και Κοινωνικήσ Φροντίδασ (φνολο 35):


Πρόγραμμα Διοίκηςησ Οργανιςμϊν Κοινωνικήσ Πολιτικήσ (φνολο 20)

ΤΠΟΤΡΓΕΙΑ-ΤΠΗΡΕΙΕ
ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΕΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΡΟΘΕΣΕΩΝ (Κ.Υ.)
ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΕΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΡΟΘΕΣΕΩΝ –
ΓΕΝΙΚΘ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΘΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ
ΡΟΕΔΙΑ ΤΘΣ ΚΥΒΕΝΘΣΘΣ
(ΓΕΝΙΚΘ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ)
ΔΘΜΟΣ ΑΘΘΝΑΙΩΝ

ΑΡΙΘΜΟ ΘΕΕΩΝ
12
5
1
1
1

 Πρόγραμμα Διοίκηςησ Τπηρεςιϊν Τγείασ (φνολο 15)
ΤΠΟΤΡΓΕΙΑ-ΤΠΗΡΕΙΕ
ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
1θ Υ.ΡΕ. ΑΤΤΙΚΘΣ
2θ Υ.ΡΕ. ΡΕΙΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΓΑΝΙΣΜΟΣ ΡΑΟΧΘΣ ΥΡΘΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΟ ΑΜΕΣΘΣ ΒΟΘΘΕΙΑΣ (Ε.Κ.Α.Β.)
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ΑΡΙΘΜΟ ΘΕΕΩΝ
8
1
1
2
3
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Σμήμα Ψηφιακήσ Πολιτικήσ (φνολο 15)
ΤΠΟΤΡΓΕΙΑ-ΤΠΗΡΕΙΕ
ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΙΚΩΝ (τ. Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ)
ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΙΚΩΝ (τ. Εςωτερικϊν)
ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΑΓΟΤΙΚΘΣ ΑΝΑΡΤΥΞΘΣ ΚΑΙ ΤΟΦΙΜΩΝ
ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΘΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΘΣ
ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΥΡΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΩΝ
ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΨΘΦΙΑΚΘΣ ΔΙΑΚΥΒΕΝΘΣΘΣ
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΟ ΔΘΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΘΣΘΣ
ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΘ ΑΧΘ
ΡΟΕΔΙΑ ΤΘΣ ΚΥΒΕΝΘΣΘΣ
(ΓΕΝΙΚΘ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ)

ΑΡΙΘΜΟ ΘΕΕΩΝ
1
1
1
1
1
2
5
1
1
1

Σμήμα Περιβάλλοντοσ και Αγροτικήσ Ανάπτυξησ (φνολο 15)
ΤΠΟΤΡΓΕΙΑ-ΤΠΗΡΕΙΕ
ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΓΕΙΑΣ
ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΑΓΟΤΙΚΘΣ ΑΝΑΡΤΥΞΘΣ ΚΑΙ ΤΟΦΙΜΩΝ
ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΙΚΩΝ (τ. Εςωτερικϊν)
ΡΟΕΔΙΑ ΤΘΣ ΚΥΒΕΝΘΣΘΣ
(ΓΕΝΙΚΘ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ)
ΑΡΟΚΕΝΤΩΜΕΝΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΑΚΘΣ
ΑΡΟΚΕΝΤΩΜΕΝΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘ ΚΘΤΘΣ
ΡΕΙΦΕΕΙΑ ΚΕΝΤΙΚΘΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΡΕΙΦΕΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΡΕΙΦΕΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΘΣΩΝ

ΑΡΙΘΜΟ ΘΕΕΩΝ
4
4
1
1
1
1
1
1
1

Σμήμα Πολιτιςμοφ και Σουριςμοφ (φνολο 15)
ΤΠΟΤΡΓΕΙΑ-ΤΠΗΡΕΙΕ
ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΘΤΙΣΜΟΥ
ΟΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΙΣΘΣ ΚΑΙ ΑΝΑΡΤΥΞΘΣ ΡΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ
ΡΟΩΝ
ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΤΟΥΙΣΜΟΥ
ΕΛΛΘΝΙΚΟΣ ΟΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΙΣΜΟΥ (Ε.Ο.Τ.)

ΑΡΙΘΜΟ ΘΕΕΩΝ
5
2

5
3

4. Κακορίηουμε, επιπλζον των ανωτζρω κζςεων, τον αρικμό των κζςεων του κλάδου Ρ.Ε.
Επιτελικϊν Στελεχϊν τθσ Κεντρικισ Διοίκθςθσ ανά ειδικότθτα, που αντιςτοιχοφν ςε κάκε Τμιμα
Εξειδίκευςθσ τθσ Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και κατανζμονται ςτο Ειδικό Ρρόγραμμα Εκπαίδευςθσ
Σπουδαςτϊν/ςτριϊν τθσ Ε.Σ.Δ.Δ.Α. για τθν ζνταξθ ςτον κλάδο Ρ.Ε. Επιτελικϊν Στελεχϊν (ςφνολο:
20) ςφμφωνα με το άρκρο 8 τθσ με αρικ. πρωτ. ΔΙΡΑΑΔ/ΕΚΔΔΑ/Φ.8/78/οικ.6821/29-04-2022 (ΦΕΚ
2130 Β’) υπουργικισ απόφαςθσ.
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Σμήμα Γενικήσ Διοίκηςησ (ςφνολο: 5):
ΤΠΟΤΡΓΕΙΑ-ΤΠΗΡΕΙΕ

ΡΟΕΔΙΑ ΤΘΣ ΚΥΒΕΝΘΣΘΣ
(ΓΕΝΙΚΘ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ)
ΡΟΕΔΙΑ ΤΘΣ ΚΥΒΕΝΘΣΘΣ
(ΓΕΝΙΚΘ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ)
ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΙΚΩΝ
ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΨΘΦΙΑΚΘΣ ΔΙΑΚΥΒΕΝΘΣΘΣ

ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ ΚΛΑΔΟΤ Π.Ε.
ΕΠΙΣΕΛΙΚΩΝ ΣΕΛΕΧΩΝ
ΝΟΜΟΤΕΧΝΩΝ

ΑΡΙΘΜΟ
ΘΕΕΩΝ
1

ΑΝΑΛΥΤΩΝ ΔΘΜΟΣΙΩΝ
ΡΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΩΝ ΔΘΜΟΣΙΩΝ
ΡΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΩΝ ΨΘΦΙΑΚΘΣ
ΡΟΛΙΤΙΚΘΣ
ΑΝΑΛΥΤΩΝ ΨΘΦΙΑΚΘΣ
ΡΟΛΙΤΙΚΘΣ

1
1
1
1

Σμήμα Αναπτυξιακϊν - Περιφερειακϊν Πολιτικϊν (ςφνολο: 4)

ΤΠΟΤΡΓΕΙΑ - ΤΠΗΡΕΙΕ
ΡΟΕΔΙΑ ΤΘΣ ΚΥΒΕΝΘΣΘΣ
(ΓΕΝΙΚΘ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ)
ΡΟΕΔΙΑ ΤΘΣ ΚΥΒΕΝΘΣΘΣ
(ΓΕΝΙΚΘ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ)
ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΙΚΩΝ
ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΘΣ

ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ ΚΛΑΔΟΤ Π.Ε.
ΕΠΙΣΕΛΙΚΩΝ ΣΕΛΕΧΩΝ
ΝΟΜΟΤΕΧΝΩΝ

ΑΡΙΘΜΟ
ΘΕΕΩΝ
1

ΑΝΑΛΥΤΩΝ ΔΘΜΟΣΙΩΝ
ΡΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΩΝ ΔΘΜΟΣΙΩΝ
ΡΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΩΝ ΨΘΦΙΑΚΘΣ
ΡΟΛΙΤΙΚΘΣ

1
1
1

Σμήμα Διοίκηςησ Τπηρεςιϊν Τγείασ και Κοινωνικήσ Φροντίδασ Πρόγραμμα Διοίκηςησ Οργανιςμϊν Κοινωνικήσ Πολιτικήσ (ςφνολο: 3)
ΤΠΟΤΡΓΕΙΑ-ΤΠΗΡΕΙΕ

ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΕΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΥΡΟΘΕΣΕΩΝ
ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΕΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΥΡΟΘΕΣΕΩΝ
ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΘΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ
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ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ ΚΛΑΔΟΤ Π.Ε.
ΕΠΙΣΕΛΙΚΩΝ ΣΕΛΕΧΩΝ
ΝΟΜΟΤΕΧΝΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΩΝ ΔΘΜΟΣΙΩΝ
ΡΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΩΝ ΔΘΜΟΣΙΩΝ
ΡΟΛΙΤΙΚΩΝ

ΑΡΙΘΜΟ
ΘΕΕΩΝ
1
1
1
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Σμήμα Διοίκηςησ Τπηρεςιϊν Τγείασ και Κοινωνικήσ Φροντίδασ Πρόγραμμα Διοίκηςησ Τπηρεςιϊν Τγείασ (ςφνολο: 2)

ΤΠΟΤΡΓΕΙΑ - ΤΠΗΡΕΙΕ
ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ ΚΛΑΔΟΤ Π.Ε.
ΕΠΙΣΕΛΙΚΩΝ ΣΕΛΕΧΩΝ
ΝΟΜΟΤΕΧΝΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΩΝ ΔΘΜΟΣΙΩΝ
ΡΟΛΙΤΙΚΩΝ

ΑΡΙΘΜΟ
ΘΕΕΩΝ
1
1

Σμήμα Ψηφιακήσ Πολιτικήσ (ςφνολο: 2)
ΤΠΟΤΡΓΕΙΑ-ΤΠΗΡΕΙΕ

ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΨΘΦΙΑΚΘΣ ΔΙΑΚΥΒΕΝΘΣΘΣ

ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ ΚΛΑΔΟΤ Π.Ε.
ΕΠΙΣΕΛΙΚΩΝ ΣΕΛΕΧΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΩΝ ΨΘΦΙΑΚΘΣ
ΡΟΛΙΤΙΚΘΣ

ΑΡΙΘΜΟ
ΘΕΕΩΝ
2

Σμήμα Περιβάλλοντοσ και Αγροτικήσ Ανάπτυξησ (ςφνολο: 2)
ΤΠΟΤΡΓΕΙΑ-ΤΠΗΡΕΙΕ

ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΓΕΙΑΣ
ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΓΕΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ ΚΛΑΔΟΤ Π.Ε.
ΕΠΙΣΕΛΙΚΩΝ ΣΕΛΕΧΩΝ
ΝΟΜΟΤΕΧΝΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΩΝ ΨΘΦΙΑΚΘΣ
ΡΟΛΙΤΙΚΘΣ

ΑΡΙΘΜΟ
ΘΕΕΩΝ
1
1

Σμήμα Πολιτιςμοφ και Σουριςμοφ (ςφνολο: 2)
ΤΠΟΤΡΓΕΙΑ-ΤΠΗΡΕΙΕ

ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΘΤΙΣΜΟΥ
ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΤΟΥΙΣΜΟΥ

ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ ΚΛΑΔΟΤ Π.Ε.
ΕΠΙΣΕΛΙΚΩΝ ΣΕΛΕΧΩΝ
ΝΟΜΟΤΕΧΝΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΩΝ ΔΘΜΟΣΙΩΝ
ΡΟΛΙΤΙΚΩΝ

ΑΡΙΘΜΟ
ΘΕΕΩΝ
1
1

Οι ωσ άνω κζςεισ του κλάδου Ρ.Ε. Επιτελικϊν Στελεχϊν, καλφπτονται από τουσ/τισ
ςπουδαςτζσ/ςτριεσ τθσ Ε.Σ.Δ.Δ.Α. του οικείου Τμιματοσ Εξειδίκευςθσ, που ολοκλθρϊνουν
επιτυχϊσ το ειδικό πρόγραμμα εκπαίδευςθσ για τθν ζνταξθ ςτον κλάδο Ρ.Ε. Επιτελικϊν Στελεχϊν,
κατά τα οριηόμενα ςτθ με αρικ. ΔΙΡΑΑΔ/ΕΚΔΔΑ/Φ.8/78/οικ.6821/29.04.2022 (ΦΕΚ 2130 Β')
απόφαςθ του Υπουργοφ Εςωτερικϊν. Οι λοιπζσ προβλεπόμενεσ κζςεισ διοριςμοφ ανά Τμιμα
Εξειδίκευςθσ, όπωσ ορίηονται ςτο ςθμείο 3, παραμζνουν κενζσ. Σε περιπτϊςεισ μθ πλιρωςθσ των
προχποκζςεων ειςαγωγισ ςτο ειδικό πρόγραμμα ι μθ επιτυχοφσ ολοκλιρωςθσ του ειδικοφ
προγράμματοσ από ςπουδαςτζσ/ςτριεσ τθσ Ε.Σ.Δ.Δ.Α., παραμζνουν κενζσ οι προβλεπόμενεσ κζςεισ
Ρ.Ε. Επιτελικϊν Στελεχϊν.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Αϋ
Δικαίωμα ςυμμετοχήσ ςτο διαγωνιςμό
1. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτον Ειςαγωγικό Διαγωνιςμό ζχουν:
Α) οι ιδιϊτεσ κάτοχοι πτυχίου Ανϊτατου Εκπαιδευτικοφ Ιδρφματοσ (Α.Ε.Ι.),
ςυμπεριλαμβανομζνων των πρϊθν Τ.Ε.Ι./Α.Τ.Ε.Ι. τθσ θμεδαπισ ι ιςότιμου τθσ αλλοδαπισ, οι
οποίοι ςυγκεντρϊνουν τισ προβλεπόμενεσ ςτον ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26 Α’), όπωσ εκάςτοτε
ιςχφει, προχποκζςεισ διοριςμοφ κατά τθν θμερομθνία τθσ τελευταίασ δθμοςίευςθσ τθσ
περίλθψθσ τθσ προκιρυξθσ, με τθν επιφφλαξθ ειδικότερων ρυκμίςεων του ν. 3528/2007 ωσ
προσ τον χρόνο ςυνδρομισ κάποιασ επί μζρουσ προχπόκεςθσ, ιτοι:

να ζχουν τθν ελλθνικι ικαγζνεια ι να είναι πολίτεσ κράτουσ-μζλουσ τθσ Ευρωπαϊκισ
Ζνωςθσ με τουσ περιοριςμοφσ τθσ παρ. 1 του άρκρου 1 του ν. 2431/1996,

να ζχουν τθν υγεία που τουσ επιτρζπει τθν εκτζλεςθ των κακθκόντων τθσ αντίςτοιχθσ
κζςθσ και

να μθν ζχουν καταδικαςτεί για κακοφργθμα και ςε οποιαδιποτε ποινι για κλοπι,
υπεξαίρεςθ, απάτθ, εκβίαςθ, πλαςτογραφία, απιςτία δικθγόρου, δωροδοκία, καταπίεςθ,
απιςτία περί τθν υπθρεςία, παράβαςθ κακικοντοσ, κακ’ υποτροπι ςυκοφαντικι δυςφιμθςθ,
κακϊσ και για οποιοδιποτε ζγκλθμα κατά τθσ γενετιςιασ ελευκερίασ ι ζγκλθμα οικονομικισ
εκμετάλλευςθσ τθσ γενετιςιασ ηωισ ι να μθν ζχουν παραπεμφκεί για τα ίδια αδικιματα με
τελεςίδικο βοφλευμα ι να μθν ζχουν ςτερθκεί λόγω καταδίκθσ τα πολιτικά τουσ δικαιϊματα και
για όςο χρόνο διαρκεί θ ςτζρθςθ αυτι ι να μθν τελοφν υπό ςτερθτικι ι επικουρικι
ςυμπαράςταςθ,

να μθν ζχουν απολυκεί από κζςθ δθμόςιασ υπθρεςίασ ι Ο.Τ.Α. ι άλλου νομικοφ
προςϊπου του δθμόςιου τομζα, λόγω επιβολισ τθσ πεικαρχικισ ποινισ τθσ οριςτικισ παφςθσ ι
λόγω καταγγελίασ τθσ ςφμβαςθσ εργαςίασ για ςπουδαίο λόγο, οφειλόμενο ςε υπαιτιότθτά
τουσ, κατά τθν τελευταία πενταετία.

ειδικά για τουσ άνδρεσ υποψθφίουσ, θ μθ εκπλιρωςθ ςτρατιωτικϊν υποχρεϊςεων
αποτελεί κϊλυμα διοριςμοφ, εφόςον αυτζσ δεν ζχουν εκπλθρωκεί κατά το χρόνο διοριςμοφ
τουσ ι εφόςον δεν ζχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτζσ,
Β) οι υπάλλθλοι δθμοςίων υπθρεςιϊν, ν.π.δ.δ. και οργανιςμϊν τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ που
είναι κάτοχοι πτυχίου Ανϊτατου Εκπαιδευτικοφ Ιδρφματοσ (Α.Ε.Ι.), ςυμπεριλαμβανομζνων των
πρϊθν Τ.Ε.Ι./Α.Τ.Ε.Ι. τθσ θμεδαπισ ι ιςότιμου τθσ αλλοδαπισ.
2. Οι υποψιφιοι πρζπει να κατζχουν τουσ απαιτοφμενουσ τίτλουσ ςπουδϊν και τα απαραίτθτα
πιςτοποιθτικά κατά τθν θμερομθνία τθσ τελευταίασ δθμοςίευςθσ τθσ περίλθψθσ τθσ
προκιρυξθσ.
3. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτον διαγωνιςμό ζχουν οι Βορειοθπειρϊτεσ, οι ομογενείσ αλλοδαποί
προερχόμενοι εκ Κωνςταντινουπόλεωσ και εκ των νιςων Κμβρου και Τενζδου και οι Κφπριοι
ομογενείσ, ςφμφωνα με τα άρκρα 1, 2 και 3 του ν.δ. 3832/58 (ΦΕΚ 128/Α’), υπό τισ
προχποκζςεισ των ανωτζρω παραγράφων.
4. Διατάξεισ που ευνοοφν ειδικζσ κατθγορίεσ υποψθφίων ι κακορίηουν ειδικζσ προςαυξιςεισ τθσ
βακμολογίασ δεν ζχουν εφαρμογι ςτον Ειςαγωγικό Διαγωνιςμό τθσ Ε.Σ.Δ.Δ.Α.
5. Σπουδαςτζσ τθσ Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και απόφοιτοι τθσ Εκνικισ Σχολισ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ (Ε.Σ.Δ.Δ.) ι
τθσ Εκνικισ Σχολισ Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ (Ε.Σ.Τ.Α.) ι τθσ Ε.Σ.Δ.Δ.Α. δεν ζχουν δικαίωμα
ςυμμετοχισ ωσ υποψιφιοι ςτον Ειςαγωγικό Διαγωνιςμό τθσ Ε.Σ.Δ.Δ.Α..
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Βϋ
Αίτηςη ςυμμετοχήσ - προθεςμία υποβολήσ
1. Οι υποψιφιοι υποβάλλουν τθν αίτθςθ ςυμμετοχισ ςτον διαγωνιςμό και τθ διλωςθ (υπεφκυνθ
διλωςθ του άρκρου 8 του Ν. 1599/1986 για όλεσ τισ ςυνζπειεσ) μζςω τθσ Ενιαίασ Ψθφιακισ
Ρφλθσ τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ (gov.gr-ΕΨΡ) και ςυγκεκριμζνα ςτον ςφνδεςμο Εργαςία και
αςφάλιςθ / Απαςχόλθςθ ςτο δθμόςιο τομζα. Ρρόςβαςθ ςτθν αίτθςθ ςυμμετοχισ παρζχεται
και μζςω τθσ ιςτοςελίδασ του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. (www.ekdd.gr), ςτον ςφνδεςμο «Ειςαγωγικόσ
Διαγωνιςμόσ Σχολισ».
Οι αιτιςεισ υποβάλλονται εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ 20 ημερϊν από την Σρίτη 17
Μαΐου 2022 ζωσ και τη Δευτζρα 6 Ιουνίου 2022. Στθν υπεφθυνη δήλωςη δθλϊνονται:
Α) Από τουσ ιδιϊτεσ υποψθφίουσ:
I. Ο τίτλοσ ςπουδϊν που κατζχουν.
II. Θ θμερομθνία γζννθςθσ.
III. Θ ςυνδρομι των νόμιμων προςόντων και θ ζλλειψθ κωλφματοσ διοριςμοφ ςε δθμόςια κζςθ
ςφμφωνα με τον ν. 3528/2007.
IV. Θ γνϊςθ και θ αποδοχι εκ μζρουσ τουσ των όρων τθσ προκιρυξθσ.
Β) Από τουσ υπαλλιλουσ δθμοςίων υπθρεςιϊν, Ν.Ρ.Δ.Δ. και Οργανιςμϊν Τοπικισ
Αυτοδιοίκθςθσ πρϊτου και δεφτερου βακμοφ υποψθφίουσ:
I. Ο τίτλοσ ςπουδϊν που κατζχουν.
II.Θ θμερομθνία γζννθςθσ.
III.Θ γνϊςθ και θ αποδοχι εκ μζρουσ τουσ των όρων τθσ προκιρυξθσ.
IV.Θ υπαλλθλικι τουσ ιδιότθτα.
2. Υποψιφιοι οι οποίοι ανικουν ςτα άτομα με ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ και των οποίων οι
φυςικζσ ςωματικζσ δεξιότθτεσ δεν επιτρζπουν τθ ςυμμετοχι τουσ ςτθ γραπτι διαδικαςία του
Ειςαγωγικοφ Διαγωνιςμοφ τθσ Ε.Σ.Δ.Δ.Α., μποροφν να υποβάλλονται, μετά από αίτθςι τουσ, ςε
ειδικζσ εξετάςεισ κατά τον ίδιο χρόνο, ςτα ίδια κζματα και με το ίδιο πρόγραμμα με το οποίο
διενεργοφνται οι εξετάςεισ των λοιπϊν υποψθφίων. Οι ανωτζρω υποψιφιοι οφείλουν να
υποβάλουν ι να ταχυδρομήςουν επί αποδείξει (ςυςτθμζνθ επιςτολι), εντόσ τησ ωσ άνω
αποκλειςτικήσ προθεςμίασ, ςτο Τμιμα Εκπαιδευόμενου Ρροςωπικοφ και Σταδιοδρομίασ
Αποφοίτων τθσ Ε.Σ.Δ.Δ.Α. (Ρειραιϊσ 211 και Θράκθσ 2, Τ.Κ. 17778, ΤΑΥΟΣ, γρ. 510) και τα
ακόλουκα πρόςκετα, κατά περίπτωςθ, δικαιολογθτικά:
α) Βεβαίωςθ εν ιςχφι από τισ υγειονομικζσ επιτροπζσ του Κζντρου Ριςτοποίθςθσ Αναπθρίασ
(ΚΕ.ΡΑ.) ι άλλουσ κατά νόμο αρμόδιουσ φορείσ και επιτροπζσ, από τθν οποία προκφπτει θ
ςυγκεκριμζνθ κατά περίπτωςθ πάκθςθ και θ αδυναμία ςυμμετοχισ ςε γραπτι διαγωνιςτικι
διαδικαςία.
β) Ρροκειμζνου περί υποψθφίων που πάςχουν από ειδικζσ μακθςιακζσ δυςκολίεσ, ειδικι
διαγνωςτικι ζκκεςθ από τουσ αρμόδιουσ κατά τθν κείμενθ νομοκεςία φορείσ, από τθν οποία
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να προκφπτει ότι θ επίδοςι τουσ ςτα μακιματα δεν είναι δυνατόν να ελεγχκεί με γραπτζσ
εξετάςεισ.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γϋ
τάδια του διαγωνιςμοφ
Ο διαγωνιςμόσ τθσ Ε.Σ.Δ.Δ.Α. διενεργείται ςε δφο ςτάδια.
1. Το πρϊτο ςτάδιο περιλαμβάνει γραπτι δοκιμαςία των υποψθφίων ςτισ παρακάτω ενότθτεσ:
1) «Οργάνωςθ και Λειτουργία του Κράτουσ»
2) «Μικροοικονομικι – Μακροοικονομικι και Δθμόςια Οικονομικι»
3) «Γνϊςεισ και Δεξιότθτεσ»
Στθν «Οργάνωςθ και Λειτουργία του Κράτουσ», κακϊσ και ςτθν «Μικροοικονομικι –
Μακροοικονομικι και Δθμόςια Οικονομικι», οι υποψιφιοι εξετάηονται ςτθν ανάπτυξθ κζματοσ
που τουσ δίδεται.
Στισ «Γνϊςεισ και Δεξιότθτεσ» εξετάηονται με ερωτιςεισ πολλαπλϊν επιλογϊν ςε γνϊςεισ
γενικισ παιδείασ, ιδίωσ ηθτιματα που απαςχολοφν τθν ελλθνικι και διεκνι επικαιρότθτα και
διερευνϊνται, τόςο θ ορκι χριςθ τθσ ελλθνικισ γλϊςςασ και θ ικανότθτα κατανόθςθσ γραπτοφ
λόγου, όςο και θ κριτικι ικανότθτα, θ επεξεργαςία πλθροφοριϊν, θ ταχφτθτα και ακρίβεια
αντίλθψθσ, κακϊσ και βαςικζσ νοθτικζσ δεξιότθτεσ, προκειμζνου οι υποψιφιοι να
ανταποκρικοφν ςτισ απαιτιςεισ τθσ ςφγχρονθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ.
Θ εξεταςτζα φλθ των μακθμάτων «Οργάνωςθ και Λειτουργία του Κράτουσ» και
«Μικροοικονομικι – Μακροοικονομικι και Δθμόςια Οικονομικι» του πρϊτου ςταδίου ορίηεται
ςτο ςυνθμμζνο ςχετικό ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Αϋ.
2. Το δεφτερο ςτάδιο περιλαμβάνει τισ παρακάτω ενότθτεσ:
1) Γραπτι και προφορικι εξζταςθ ςτθν ενότθτα «Δθμόςια Διοίκθςθ και Διακυβζρνθςθ»
Θ γραπτι δοκιμαςία ςυνίςταται ςτθν ανάπτυξθ κζματοσ που δίδεται ςτουσ υποψθφίουσ. Στθν
προφορικι δοκιμαςία οι υποψιφιοι εξετάηονται προφορικά με αλφαβθτικι ςειρά, χωριςμζνοι
ςε ομάδεσ των πζντε (5).
2) Γραπτι εξζταςθ ςτθν ενότθτα «Φάκελοσ Επίκαιρου Θζματοσ»
Θ γραπτι δοκιμαςία των υποψθφίων πραγματοποιείται ςε φάκελο με επίκαιρο κζμα. Οι
υποψιφιοι επιλζγουν μία εκ των κάτωκι κεματικϊν ενοτιτων:
 Διεκνείσ Οικονομικζσ Σχζςεισ
 Ρλθροφορικι και Ψθφιακόσ Μεταςχθματιςμόσ
 Κοινωνικι Ρολιτικι
 Ρεριφερειακι Ρολιτικι και Ανάπτυξθ
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Ο φάκελοσ αποτελείται από ζνα ςφνολο εγγράφων με κανονιςτικά-κεςμικά κείμενα,
επιςτθμονικζσ δθμοςιεφςεισ, δθμοςιογραφικά άρκρα, ςτατιςτικά δεδομζνα και ηθτείται από
τουσ υποψθφίουσ να πραγματευκοφν ηθτιματα που τίκενται ι/και να απαντιςουν ςε
ςυγκεκριμζνα ερωτιματα.
Θ επιλογι τθσ κεματικισ ενότθτασ «Ρλθροφορικι και Ψθφιακόσ Μεταςχθματιςμόσ» είναι
υποχρεωτικι για τουσ υποψθφίουσ που επικυμοφν να ειςαχκοφν ςτο Τμιμα Ψθφιακισ
Ρολιτικισ, χωρίσ αντιςτρόφωσ να αποκλείεται θ δυνατότθτα ειςαγωγισ υποψθφίων που
επιλζγουν αυτι τθ κεματικι ενότθτα και ςε άλλα Τμιματα.
3) Γραπτι εξζταςθ ςτθν ενότθτα «Ξζνθ Γλϊςςα»
Θ γραπτι δοκιμαςία περιλαμβάνει τθν εξζταςθ των υποψθφίων ςε ξενόγλωςςο κείμενο που
ζχει ςυνταχκεί από κεςμικά όργανα τθσ Ε.Ε. ι διεκνείσ οργανιςμοφσ (π.χ. Ευρωπαϊκι Επιτροπι,
Συμβοφλιο τθσ Ευρϊπθσ, Ο.Ο.Σ.Α., Ραγκόςμια Τράπεηα κλπ.) επί του οποίου: α) τίκενται δζκα
(10) ερωτιςεισ πολλαπλισ επιλογισ β) ηθτείται περίλθψθ/ςφνοψθ του κειμζνου, γ) ηθτείται να
προβοφν ςε παραγωγι γραπτοφ λόγου.
Οι υποψιφιοι για όλα τα Τμιματα εξετάηονται υποχρεωτικά μόνο ςτθν αγγλικι γλϊςςα.
Θ εξεταςτζα φλθ των μακθμάτων «Δθμόςια Διοίκθςθ και Διακυβζρνθςθ» και των κεματικϊν
ενοτιτων τθσ ενότθτασ «Φάκελοσ Επίκαιρου Θζματοσ» του δευτζρου ςταδίου ορίηεται ςτο
ςυνθμμζνο ςχετικό ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Βϋ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δϋ
Διαδικαςία διεξαγωγήσ του Ειςαγωγικοφ Διαγωνιςμοφ
1. Θ Κ.Ε.Ε. είναι το υπεφκυνο όργανο για τθ διενζργεια του Ειςαγωγικοφ Διαγωνιςμοφ.
2. Οι υποψιφιοι υποχρεοφνται να προςζρχονται ζγκαιρα ςτθν αίκουςα τθσ εξζταςθσ, να
καταλαμβάνουν τισ κζςεισ που τουσ υποδεικνφουν οι επιτθρθτζσ και γενικϊσ να υπακοφουν
ςτισ υποδείξεισ των επιτθρθτϊν που αφοροφν ςτον τρόπο και τθ διαδικαςία διεξαγωγισ του
διαγωνιςμοφ. Θ προςζλευςθ των υποψθφίων πρζπει να γίνεται μία (1) ϊρα νωρίτερα από τθν
ϊρα ζναρξθσ τθσ εξζταςθσ κάκε μακιματοσ. Μετά τθν εκφϊνθςθ ι τθ διανομι του υπό
εξζταςθ κζματοσ δεν επιτρζπεται θ είςοδοσ των υποψθφίων ςτθν αίκουςα.
3. Δεν επιτρζπεται θ είςοδοσ των υποψθφίων ςτθν αίκουςα εξετάςεων πριν διαπιςτωκεί θ
ταυτότθτα τουσ. Δεν επιτρζπεται να ζχουν μαηί τουσ γραπτά ι άλλου είδουσ βοθκιματα, εκτόσ
αυτϊν που ικελε τυχόν ειδικϊσ επιτρζψει θ Κ.Ε.Ε., οφτε οποιαδιποτε μζςα επικοινωνίασ με το
εκτόσ τθσ αίκουςασ περιβάλλον. Οι υποψιφιοι υποχρεοφνται να ζχουν τα αναγκαία για γραφι
είδθ (μολφβι, γόμα και ξφςτρα) και να χρθςιμοποιοφν ςτυλό διαρκείασ μπλε ι μαφρου
χρϊματοσ. Δεν επιτρζπεται θ χριςθ διορκωτικοφ.
4. Κάκε υποψιφιοσ που εξζρχεται από τθν αίκουςα υποχρεοφται να παραδϊςει το γραπτό
δοκίμιο (ι το απαντθτικό φφλλο) ςτον υπεφκυνο τθσ αίκουςασ. Υποψιφιοι που
αλλθλοβοθκοφνται ι επικζτουν ςτα γραπτά ςθμεία αναγνϊριςθσ ι τα υπογράφουν ι δεν
ςυμμορφϊνονται με τισ υποδείξεισ ι οδθγίεσ του υπεφκυνου του αμφικεάτρου/ τθσ αίκουςασ
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ι των επιτθρθτϊν ι διαταράςςουν με οποιονδιποτε τρόπο τθν τάξθ ι χρθςιμοποιοφν μζςα
επικοινωνίασ με το εκτόσ τθσ αίκουςασ περιβάλλον ι δολιεφονται γενικϊσ τθν εξζταςθ,
αποβάλλονται από το αμφικζατρο/ τθν αίκουςα και αποκλείονται από τον διαγωνιςμό με
απόφαςθ επταμελοφσ κλιμακίου τθσ Κ.Ε.Ε., ςτο οποίο μετζχει και ο Ρρόεδροσ και το οποίο
παρίςταται ςτον χϊρο εξζταςθσ κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ διεξαγωγισ τθσ. Το κλιμάκιο τθσ Κ.Ε.Ε.
αποφαςίηει ανζκκλθτα, αφοφ ακοφςει τον εγκαλοφμενο υποψιφιο και ςυντάςςει πρακτικό επί
του οποίου πρζπει να περιγράφονται λεπτομερϊσ τα πραγματικά δεδομζνα περιςτατικά που
ςτοιχειοκετοφν τθ ςυγκεκριμζνθ παραβίαςθ τθσ διαδικαςίασ, τθν οποία διζπραξε ο υποψιφιοσ.
5. Τετράδια που φζρουν ςθμεία αναγνϊριςθσ, που εντοπίηονται από τουσ βακμολογθτζσ κατά το
ςτάδιο διόρκωςθσ των γραπτϊν, μθδενίηονται με απόφαςθ τθσ Κ.Ε.Ε., μετά από ςχετικι
ειςιγθςθ των βακμολογθτϊν. Υποψιφιοσ που αποκλείςκθκε κατά τα ανωτζρω από τον
ειςαγωγικό διαγωνιςμό, βακμολογείται για τθ ςυγκεκριμζνθ ενότθτα, κατά τθ διάρκεια τθσ
εξζταςθσ τθσ οποίασ διζπραξε παραβίαςθ τθσ διαδικαςίασ, με μθδζν (0).
6. Οι ενδείξεισ των ατομικϊν ςτοιχείων των υποψθφίων ςτα τετράδια κάκε ενότθτασ καλφπτονται
με ςκοφρο αδιαφανζσ χαρτί κατά τθν παράδοςθ του γραπτοφ ςτον επιτθρθτι. Το αδιαφανζσ
επικάλυμμα πρζπει να μζνει ακζραιο κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ διόρκωςθσ των δοκιμίων και
μζχρι τθν θμζρα αποςφράγιςθσ των γραπτϊν και καταγραφισ των αποτελεςμάτων.
7. Τα κζματα τθσ γραπτισ δοκιμαςίασ ςτισ ενότθτεσ «Οργάνωςθ και Λειτουργία του Κράτουσ»,
«Μικρο-οικονομικι – Μακρο-οικονομικι και Δθμόςια Οικονομικι», «Δθμόςια Διοίκθςθ και
Διακυβζρνθςθ» και «Φάκελοσ Επίκαιρου Θζματοσ» επιλζγονται από πενταμελι επιτροπι
επιλογισ κεμάτων, θ οποία προβαίνει ςτον κακοριςμό τριϊν κεμάτων για τισ εν λόγω
εξεταηόμενεσ ενότθτεσ, εκ των οποίων κλθρϊνεται ενϊπιον των υποψθφίων το ζνα. Θ εξζταςθ
των υποψθφίων ςυνίςταται ςτθν ανάπτυξθ του κζματοσ που κλθρϊκθκε. Μετά τθν εκφϊνθςθ
του κζματοσ δεν επιτρζπεται θ είςοδοσ υποψθφίων ςτθν αίκουςα.
8. Τα κζματα τθσ γραπτισ δοκιμαςίασ ςτθν αγγλικι γλϊςςα επιλζγονται από πενταμελι επιτροπι
επιλογισ κεμάτων. Μετά τθ διανομι του κζματοσ δεν επιτρζπεται θ είςοδοσ υποψθφίων ςτθν
αίκουςα.
9. Για τθν εξζταςθ τθσ ενότθτασ «Γνϊςεισ και Δεξιότθτεσ» οι ερωτιςεισ προςδιορίηονται από
επταμελι επιτροπι επιλογισ κεμάτων, θ οποία προςδιορίηει πενιντα (50) ερωτιςεισ, που
δίνονται γραμμζνεσ ςτουσ υποψθφίουσ, οι οποίοι καλοφνται να τισ απαντιςουν ςε ειδικό
απαντθτικό φφλλο. Μετά τθ διανομι των ερωτιςεων δεν επιτρζπεται θ είςοδοσ υποψθφίων
ςτθν αίκουςα.
10. Στθν προφορικι εξζταςθ υποβάλλονται οι τυφλοί, οι αμβλφωπεσ, οι κωφοί και βαρικοοι, οι
δυςλεκτικοί, τα άτομα με νευρολογικά−ορκοπεδικά προβλιματα ι άλλα προβλιματα που δεν
τουσ επιτρζπουν να εκφράηονται γραπτά, εφόςον ζχουν πιςτοποιθκεί και το ηθτιςουν με
διλωςι τουσ.
11. Στθ γραπτι εξζταςθ με χριςθ θλεκτρονικοφ υπολογιςτι υποβάλλονται, κατόπιν διλωςθσ
προτίμθςισ τουσ, οι υποψιφιοι με οποιαδιποτε πάκθςθ που δεν επιτρζπει τθ φυςικι χριςθ
γραφισ. Κωφοί, βαρικοοι ι υποψιφιοι με λοιπζσ πακιςεισ που ζχουν ωσ κφρια γλϊςςα
επικοινωνίασ τθν Ελλθνικι Νοθματικι Γλϊςςα κα εξετάηονται προφορικά, κατόπιν διλωςισ
τουσ με τθ ςυνδρομι διερμθνζα νοθματικισ, ο οποίοσ κα ορίηεται με μζριμνα τθσ Κ.Ε.Ε.
12. Θ Κ.Ε.Ε. μπορεί να αποφαςίηει, ανάλογα με τθν πάκθςθ, τθν εξζταςθ και με τουσ δφο τρόπουσ,
προφορικά και γραπτά, με χριςθ θλεκτρονικοφ υπολογιςτι ι με χριςθ νοθματικισ. Για τυχόν
περιπτϊςεισ που δεν είναι δυνατό να υπαχκοφν ςτουσ ανωτζρω κακοριηόμενουσ τρόπουσ
εξζταςθσ, επειδι απαιτοφν ειδικϊσ εξατομικευμζνο τρόπο, αυτόσ κακορίηεται από τθν Κ.Ε.Ε.
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13. Οι κατά τα ανωτζρω προφορικζσ εξετάςεισ διενεργοφνται, παρουςία του Ρροζδρου τθσ Κ.Ε.Ε.
και του Διευκυντι τθσ Ε.Σ.Δ.Δ.Α., από τρεισ (3) βακμολογθτζσ που ζχουν οριςκεί από τθν Κ.Ε.Ε.
για τθν αντίςτοιχθ εξεταηόμενθ ενότθτα κάκε ςταδίου. Θ βακμολογία προκφπτει από τον μζςο
όρο τθσ βακμολόγθςθσ των τριϊν (3) βακμολογθτϊν.
14. Για τθν προφορικι εξζταςθ τθσ ενότθτασ «Δθμόςια Διοίκθςθ και Διακυβζρνθςθ», οι υποψιφιοι
εξετάηονται και βακμολογοφνται από τθν πενταμελι εξεταςτικι επιτροπι ςφμφωνα με τα
ςχετικϊσ οριηόμενα ςτο Κεφάλαιο Γϋ.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε ϋ
Διαδικαςία Βαθμολόγηςησ

1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.
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Κλίμακα και Σρόποσ Βαθμολόγηςησ
Θ βακμολόγθςθ κάκε γραπτοφ δοκιμίου των ενοτιτων «Οργάνωςθ και Λειτουργία του
Κράτουσ», «Μικροοικονομικι – Μακροοικονομικι και Δθμόςια Οικονομικι» και «Δθμόςια
Διοίκθςθ και Διακυβζρνθςθ», κακϊσ και των ενοτιτων «Γνϊςεισ και Δεξιότθτεσ» και «Ξζνθ
Γλϊςςα», γίνεται από δυο (2) βακμολογθτζσ, που ορίηονται για κάκε ενότθτα από τθν Κ.Ε.Ε. Για
τθν ενότθτα «Γνϊςεισ και Δεξιότθτεσ», θ βακμολόγθςθ γίνεται με βάςθ τισ προκακοριςμζνεσ
από τθν Ε.Ε.Θ. ορκζσ απαντιςεισ.
Θ βακμολόγθςθ των γραπτϊν δοκιμίων τθσ ενότθτασ «Φάκελοσ επίκαιρου κζματοσ» γίνεται
από δφο (2) βακμολογθτζσ που ορίηονται για κάκε κεματικι ενότθτα από τθν Κ.Ε.Ε.
Θ προφορικι επίδοςθ των υποψθφίων ςτθν ενότθτα «Δθμόςια Διοίκθςθ και Διακυβζρνθςθ»
βακμολογείται από τθν πενταμελι επιτροπι αξιολόγθςθσ.
Θ κλίμακα τθσ βακμολογίασ για όλεσ τισ ενότθτεσ και των δφο ςταδίων του διαγωνιςμοφ
ορίηεται από μθδζν (0) ζωσ πενιντα (50). Υποψιφιοσ που δεν πζτυχε τθ βάςθ τριάντα (30) ςε
οποιαδιποτε από τισ δοκιμαςίεσ του πρϊτου ςταδίου, δεν ζχει δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθν
εξεταςτικι διαδικαςία του δευτζρου ςταδίου. Υποψιφιοσ που δεν πζτυχε τθ βάςθ τριάντα (30)
ςε οποιαδιποτε από τισ γραπτζσ δοκιμαςίεσ του δευτζρου ςταδίου ι ςτθν προφορικι
δοκιμαςία τθσ ενότθτασ «Δθμόςια Διοίκθςθ και Διακυβζρνθςθ», απορρίπτεται.
Ο μζςοσ όροσ των πζντε βακμολογθτϊν ςτθν προφορικι εξζταςθ αποτυπϊνει τθν επίδοςθ του
υποψθφίου ςτθ ςυγκεκριμζνθ ενότθτα. Ο μζςοσ όροσ των δφο βακμολογθτϊν αποτυπϊνει τθν
επίδοςθ του υποψθφίου ςτισ γραπτζσ ενότθτεσ, εφόςον θ διαφορά των δφο βακμϊν δεν είναι
μεγαλφτερθ από δζκα (10) μονάδεσ. Σε περίπτωςθ που υπάρχει διαφορά βακμϊν μεγαλφτερθ
των δζκα (10) μονάδων, θ βακμολόγθςθ γίνεται από τρίτο βακμολογθτι, που ορίηεται επίςθσ
από τθν Κ.Ε.Ε., υπό τθν προχπόκεςθ τθσ βακμολόγθςθσ τουλάχιςτον του ενόσ βακμολογθτι με
βακμό τθσ βάςθσ και άνω.
Πταν το γραπτό υποψθφίου για τθν ειςαγωγι ςτθν Ε.Σ.Δ.Δ.Α. βακμολογείται από τρίτο
βακμολογθτι, τελικόσ βακμόσ είναι ο μζςοσ όροσ των βακμϊν και των τριϊν βακμολογθτϊν.
Οι βακμολογθτζσ δεν επιτρζπεται να αξιολογοφν τθν επίδοςθ των υποψθφίων ςε οποιαδιποτε
από τισ εξεταηόμενεσ ενότθτεσ του Ειςαγωγικοφ Διαγωνιςμοφ τθσ Ε.Σ.Δ.Δ.Α. με διαφορετικι
από τθν οριηόμενθ βακμολογικι κλίμακα.
Επανεξζταςθ ι αναβακμολόγθςθ του γραπτοφ δοκιμίου, πζραν τθσ προβλεπόμενθσ λόγω
βακμολογικισ απόκλιςθσ μεταξφ πρϊτου και δεφτερου βακμολογθτι άνω των δζκα (10)
μονάδων, δεν επιτρζπεται.
Ο ςτακμιςμζνοσ μζςοσ όροσ βακμολογίασ που προκφπτει από τον βακμό επίδοςθσ του πρϊτου
και του δεφτερου ςταδίου αποτελεί τθ βακμολογία του υποψθφίου.
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8. Θ βακμολόγθςθ των γραπτϊν δοκιμίων του Ειςαγωγικοφ Διαγωνιςμοφ, ςε όλα τα ςτάδια
διεξαγωγισ του, πραγματοποιείται ςτο κτίριο του Εκνικοφ Κζντρου Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και
Αυτοδιοίκθςθσ, ςε ειδικά διαμορφωμζνουσ χϊρουσ.

Αριθμόσ υποψηφίων που προκρίνονται ςτο δεφτερο ςτάδιο
1. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτο δεφτερο ςτάδιο ζχουν οι υποψιφιοι κατά ςειρά επίδοςθσ ςε
διπλάςιο αρικμό του προκακοριςμζνου αρικμοφ ειςακτζων ςτθν Ε.Σ.Δ.Δ.Α., εφόςον ζχουν
ςυγκεντρϊςει τθ βάςθ τθσ βακμολογίασ, προςτικζμενων και των ιςοβακμθςάντων με τον
τελευταίο επιτυχόντα υποψιφιο.
2. (α) Οι υποψιφιοι με δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτο δεφτερο ςτάδιο του Ειςαγωγικοφ Διαγωνιςμοφ
τθσ Ε.Σ.Δ.Δ.Α. υποχρεοφνται να προςκομίςουν, εντόσ τθσ ταςςόμενθσ με απόφαςθ τθσ Κ.Ε.Ε.
αποκλειςτικισ προκεςμίασ, το πτυχίο Α.Ε.Ι., ςυμπεριλαμβανομζνων των πρϊθν Τ.Ε.Ι./Α.Ε.Ι. ι
ιςότιμου τθσ αλλοδαπισ, που είχαν δθλϊςει κατά τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ ςυμμετοχισ τουσ
ςτον διαγωνιςμό. Ρροκειμζνου για τίτλουσ ςπουδϊν που αποκτικθκαν από Εκπαιδευτικά
Ιδρφματα τθσ αλλοδαπισ, ςυνυποβάλλεται υποχρεωτικά βεβαίωςθ του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Ρ. (πρϊθν
Δ.Ι.Κ.Α.Τ.Σ.Α.) περί τθσ ιςοτιμίασ αυτϊν.
(β) Οι υποψιφιοι ςυνυποβάλλουν διλωςθ επιλογισ φακζλου επίκαιρου κζματοσ.
(γ) Υποψιφιοι, οι οποίοι εκ τθσ ιδιότθτάσ τουσ, υποχρεοφνται να ζχουν λάβει προθγοφμενθ
άδεια για τθ ςυμμετοχι τουσ ςτο διαγωνιςμό, προςκομίηουν και τθ ςχετικι άδεια.
3. Υποψιφιοι, οι οποίοι δεν κα προςκομίςουν τα ανωτζρω εντόσ τθσ ταςςόμενθσ με απόφαςθ τθσ
Κ.Ε.Ε. αποκλειςτικισ προκεςμίασ, αποκλείονται από τθ ςυμμετοχι ςτο δεφτερο ςτάδιο και θ
Κ.Ε.Ε. καλεί τουσ επόμενουσ ςτθν κατάταξθ, εφόςον αυτοί ζχουν ςυγκεντρϊςει τθν απαραίτθτθ
βακμολογία.

1.

2.

3.

4.

5.

14


υντελεςτζσ βαρφτητασ βαθμολογίασ και ςφνταξη πινάκων
Στθ διαμόρφωςθ του τελικοφ βακμοφ κάκε υποψθφίου για το πρϊτο ςτάδιο, θ επίδοςθ του
ςτισ δφο ενότθτεσ «Οργάνωςθ και Λειτουργία του Κράτουσ» και «Μικροοικονομικι –
Μακροοικονομικι και Δθμόςια Οικονομικι» ςυμμετζχει με ποςοςτό ςαράντα τοισ εκατό (40%)
ςτθν κακεμία και θ τρίτθ ενότθτα «Γνϊςεισ και Δεξιότθτεσ» με είκοςι τοισ εκατό (20%).
Στθ διαμόρφωςθ του τελικοφ βακμοφ του υποψθφίου ςτο δεφτερο ςτάδιο ςυμμετζχουν ο
βακμόσ επίδοςθσ ςτθν ενότθτα «Δθμόςια Διοίκθςθ και Διακυβζρνθςθ» (μζςοσ όροσ γραπτισ
και προφορικισ δοκιμαςίασ) με ςυντελεςτι βαρφτθτασ 50%, ο βακμόσ επίδοςθσ ςτθ γραπτι
εξζταςθ ςτθν ενότθτα Φάκελοσ Επίκαιρου Θζματοσ με ςυντελεςτι βαρφτθτασ 30% και ο
βακμόσ επίδοςθσ ςτθ γραπτι εξζταςθ ςτθν ενότθτα Ξζνθ Γλϊςςα με ςυντελεςτι βαρφτθτασ
20%. Στον βακμό επίδοςθσ τθσ ενότθτασ τθσ Ξζνθσ Γλϊςςασ ςυμμετζχει θ ενότθτα των
ερωτιςεων πολλαπλισ επιλογισ κατά δζκα (10) μονάδεσ, θ περίλθψθ/ςφνοψθ κατά είκοςι (20)
μονάδεσ και θ παραγωγι γραπτοφ λόγου κατά είκοςι (20) μονάδεσ.
Για τθ διαμόρφωςθ τθσ τελικισ βακμολογίασ του υποψθφίου υπολογίηονται κατά πενιντα τοισ
εκατό (50%) θ βακμολογία του πρϊτου ςταδίου και κατά πενιντα τοισ εκατό (50%) θ
βακμολογία του δεφτερου ςταδίου.
Σε περίπτωςθ ιςοβάκμθςθσ υποψθφίων κατά τθν τελικι κατάταξθ, θ ςειρά αναγραφισ ςτον
πίνακα επιτυχόντων ςτθν Ε.Σ.Δ.Δ.Α. προςδιορίηεται από τθν Κ.Ε.Ε. με κλιρωςθ θ οποία
πραγματοποιείται ςε δθμόςια ςυνεδρίαςθ, για τθν οποία ορίηεται ο ακριβισ χρόνοσ και τόποσ.
Με βάςθ τον τελικό βακμό που ζλαβε κάκε υποψιφιοσ ςτισ τρεισ ενότθτεσ του πρϊτου ςταδίου
ςυντάςςονται από τθν Κ.Ε.Ε.:
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•
•

πίνακασ υποψθφίων με φκίνουςα ςειρά βακμολογίασ και
πίνακασ υποψθφίων με δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτο δεφτερο ςτάδιο του διαγωνιςμοφ με
φκίνουςα ςειρά βακμολογίασ.
6. Με βάςθ τον τελικό βακμό που ζλαβε κάκε υποψιφιοσ ςτισ τρεισ ενότθτεσ του δεφτερου
ςταδίου ςυντάςςεται πίνακασ βακμολογίασ κατά φκίνουςα ςειρά.
7. Με βάςθ τθ βακμολογία και των δφο ςταδίων ςυντάςςεται πίνακασ κατάταξθσ με φκίνουςα
ςειρά βακμολογίασ

1.

2.
3.
4.
5.

6.

7.


Ολοκλήρωςη τησ διαδικαςίασ – επιτυχόντεσ
Οι δυνθτικά ειςαγόμενοι ςτθ Σχολι οφείλουν, μετά τθν ανακοίνωςθ των αποτελεςμάτων, να
υποβάλουν γραπτι διλωςθ ςτον Διευκυντι τθσ Σχολισ, εντόσ του οριςκζντοσ, με απόφαςι
του, χρονικοφ διαςτιματοσ, με τθν οποία προςδιορίηουν τθ ςειρά προτεραιότθτασ των
Τμθμάτων ςτα οποία επικυμοφν να ειςαχκοφν και για τα οποία πλθροφνται οι κατά περίπτωςθ
απαιτοφμενεσ προχποκζςεισ ειςαγωγισ.
Για τθν ειςαγωγι ςτο τμιμα Ψθφιακισ Ρολιτικισ απαιτείται, ςτθν ενότθτα «Φάκελοσ Επίκαιρου
Θζματοσ», θ επιλογι τθσ κεματικισ ενότθτασ «Ρλθροφορικι και Ψθφιακόσ Μεταςχθματιςμόσ.
Θ κατανομι ςτα τμιματα γίνεται με βάςθ τθ ςειρά επιτυχίασ ςτον Ειςαγωγικό Διαγωνιςμό και
τθ διλωςθ προτίμθςθσ των υποψθφίων.
Ο οριςτικόσ πίνακασ των ειςαγομζνων ανά τμιμα εξειδίκευςθσ κυρϊνεται με πράξθ τθσ Κ.Ε.Ε.
και δθμοςιεφεται ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ. Ακολουκεί θ εγγραφι ςτθ Σχολι.
Αν μετά τθν παρζλευςθ του χρόνου εγγραφισ ςτθν Ε.Σ.Δ.Δ.Α. διαπιςτωκεί θ φπαρξθ κενϊν
κζςεων, τότε καλοφνται κατά ςειρά προτεραιότθτασ οι επόμενοι του πίνακα επιτυχόντων που
κατζχουν προχποκζςεισ ειςαγωγισ, εφόςον ζχουν πετφχει τθ βάςθ τθσ βακμολογίασ, μζχρι να
ςυμπλθρωκεί ο αρικμόσ των κενϊν κζςεων. Εάν και μετά τθν ολοκλιρωςθ αυτισ τθσ
διαδικαςίασ, δεν καλυφκεί ο προγραμματιςμζνοσ αρικμόσ ςπουδαςτϊν για κάκε Τμιμα, οι
κζςεισ αυτζσ παραμζνουν κενζσ. Οι ςυμπλθρωματικοί αυτοί πίνακεσ εγκρίνονται από τθν Κ.Ε.Ε.
και δθμοςιεφονται ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ.
Οι υποψιφιοι του Ειςαγωγικοφ Διαγωνιςμοφ τθσ Ε.Σ.Δ.Δ.Α. δφνανται, κατόπιν αιτιςεϊσ τουσ,
να λαμβάνουν γνϊςθ των γραπτϊν δοκιμίων τουσ, μόνο με επίδειξθ και πάντωσ, μετά τθ
δθμοςίευςθ ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ τθσ κφρωςθσ των οριςτικϊν πινάκων
ειςαγομζνων ςτθν Ε.Σ.Δ.Δ.Α., ανά Τμιμα Εξειδίκευςθσ. Θ πρόςβαςθ των υποψθφίων ςε
ςτοιχεία των ςυνυποψιφιϊν τουσ ρυκμίηεται από τθ ςχετικι κείμενθ νομοκεςία.
Μετά τθν πάροδο δϊδεκα (12) μθνϊν από τθν ωσ άνω δθμοςίευςθ, τα γραπτά
δοκίμια/απαντθτικά φφλλα και οι αιτιςεισ των αποτυχόντων καταςτρζφονται, εφόςον δεν
υφίςτανται λόγοι που επιβάλλουν τθ διατιρθςι τουσ.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Σϋ
Σρόποσ ανακοίνωςησ των αποτελεςμάτων

Τα αποτελζςματα κάκε ςταδίου του Ειςαγωγικοφ Διαγωνιςμοφ αναρτϊνται ςτθν ιςτοςελίδα του
Εκνικοφ Κζντρου Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Αυτοδιοίκθςθσ (www.ekdd.gr). Στουσ πίνακεσ των
αποτελεςμάτων που αναρτϊνται, εμφαίνεται μόνον ο μοναδικόσ κωδικόσ αρικμόσ που αποδίδεται
ςε κακζνα υποψιφιο με τθν υποβολι τθσ αίτθςισ του.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζϋ
Πρόγραμμα διεξαγωγήσ του διαγωνιςμοφ
1.
Πρϊτο ςτάδιο του διαγωνιςμοφ
Θμερομθνία ζναρξθσ του 29ου Ειςαγωγικοφ Διαγωνιςμοφ ορίηεται το άββατο 16 Ιουλίου 2022.
Θ διάρκεια τθσ γραπτισ δοκιμαςίασ για τισ ενότθτεσ «Οργάνωςθ και Λειτουργία του Κράτουσ» και
«Μικροοικονομικι – Μακροοικονομικι και Δθμόςια Οικονομικι» είναι δφο (2) ϊρεσ και για τθν
ενότθτα «Γνϊςεισ και Δεξιότθτεσ» είναι μία (1) ϊρα. Θ ϊρα και ο τόποσ διεξαγωγισ των εξετάςεων
κα γνωςτοποιθκοφν ςτουσ ενδιαφερομζνουσ με ανακοίνωςθ, θ οποία κα αναρτθκεί ςτθν
ιςτοςελίδα του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. (www.ekdd.gr) ςτον ςφνδεςμο «Ειςαγωγικόσ Διαγωνιςμόσ Σχολισ».
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΣΑΕΩΝ
Ημερομηνία

Ημζρα

Ενότητα

16/07/2022

Σάββατο

Οργάνωςθ και Λειτουργία του Κράτουσ

17/07/2022

Κυριακι

18/07/2022

Δευτζρα

Μικρο-οικονομικι – Μακρο-οικονομικι και Δθμόςια
Οικονομικι
Γνϊςεισ και Δεξιότθτεσ

2.
Δεφτερο ςτάδιο του διαγωνιςμοφ
Μετά τθν ζκδοςθ των αποτελεςμάτων του πρϊτου ςταδίου κα οριςκοφν οι θμερομθνίεσ, οι ϊρεσ
και ο τόποσ διεξαγωγισ των εξετάςεων του δευτζρου ςταδίου με νεϊτερθ απόφαςθ τθσ Κ.Ε.Ε., θ
οποία κα αναρτθκεί ςτθν ιςτοςελίδα του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. (www.ekdd.gr) ςτον ςφνδεςμο «Ειςαγωγικόσ
Διαγωνιςμόσ Σχολισ».
Θ διάρκεια τθσ γραπτισ δοκιμαςίασ για τισ ενότθτεσ «Δθμόςια Διοίκθςθ και Διακυβζρνθςθ» και
«Ξζνθ γλϊςςα» είναι δφο (2) ϊρεσ και για τθν ενότθτα «Φάκελοσ επίκαιρου κζματοσ» είναι τρεισ
(3) ϊρεσ.
Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να απευκφνονται, από 08:00-15:00
ςτθν Ε.Σ.Δ.Δ.Α. ςτα τθλζφωνα: 2131306.243, 2131306.349, 2131306.470, 2131306.330, κακϊσ και
ςτο Ρεριφερειακό Ινςτιτοφτο Επιμόρφωςθσ του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. ςτθ Θεςςαλονίκθ ςτα τθλζφωνα
2313321.104 και 2313321.145.
Μποροφν, επίςθσ, να ενθμερϊνονται από τισ ςχετικζσ αναρτιςεισ ςτθν ιςτοςελίδα του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.
(www.ekdd.gr).

ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΕΞΕΣΑΕΩΝ
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Αϋ
ΕΞΕΣΑΣΕΑ ΤΛΗ ΣΩΝ ΕΝΟΣΗΣΩΝ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΤ ΣΑΔΙΟΤ
OΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ
1. Το κράτοσ: Θεωρίεσ του κράτουσ. Μορφι του κράτουσ (αυταρχικό, φιλελεφκερο, ενιαίο,
ομοςπονδιακό κ.λπ.). Κράτοσ και οικονομία. Το ηιτθμα τθσ νομιμοποίθςθσ του κράτουσ. Ζκνοσ
και κράτοσ (εκνικό ςυμφζρον, γενικό ςυμφζρον, δθμόςιο ςυμφζρον). Οι λειτουργίεσ του
κράτουσ. Συγκριτικά μοντζλα κρατϊν, διακυβζρνθςθσ και δθμοκρατίασ.
2. Κράτοσ και πολιτικό ςφςτθμα. Ρολιτικό ςφςτθμα, πολιτειακό κακεςτϊσ και πολίτευμα. Θεωρίεσ
τθσ δθμοκρατίασ. Το δθμοκρατικό πολίτευμα και το αντιπροςωπευτικό ςφςτθμα. Θ ςχζςθ
κοινωνίασ και πολιτικισ. Θ κοινωνία ςτο πολιτικό ςφςτθμα. Θ ιδιότθτα του πολίτθ. Εκλογζσ,
ομάδεσ ςυμφερόντων και διαδικαςίεσ λιψεωσ των αποφάςεων.
3. Οι πολιτικζσ του κράτουσ: Θεωρίεσ περί των πολιτικϊν του κράτουσ. Φιλελευκεριςμόσ,
νεοφιλελευκεριςμόσ, ςοςιαλιςμόσ. Κρατικζσ πολιτικζσ και παρεμβατιςμόσ. Σχζςεισ κράτουσ και
Εκκλθςίασ.
4. Το Συνταγματικό Δίκαιο: Συνταγματικό δίκαιο των δικαιωμάτων και Συνταγματικό Δίκαιο των
εξουςιϊν. Θ ςυνταγματικι ανακεϊρθςθ. Θ ιεραρχία των κανόνων του δικαίου. Το ιςχφον
ελλθνικό Σφνταγμα. Οργανωτικζσ βάςεισ του πολιτεφματοσ. Θ μορφι του ελλθνικοφ
πολιτεφματοσ (Ρροεδρευόμενθ κοινοβουλευτικι δθμοκρατία). Θ δθμοκρατικι αρχι. Το
κοινοβουλευτικό ςφςτθμα. Θ διάκριςθ των λειτουργιϊν (άρκρο 26 Σ, οργανικό και λειτουργικό
κριτιριο, διαςταφρωςθ). Κράτοσ Δικαίου. Κοινωνικό κράτοσ.
5. Θεμελιϊδθ Δικαιϊματα: Ζννοια και κατθγορίεσ των κεμελιωδϊν δικαιωμάτων. Φορείσ,
αποδζκτεσ, πεδίο προςταςίασ, περιοριςμοί κεμελιωδϊν δικαιωμάτων. Θ αρχι τθσ
αναλογικότθτασ. Θ αρχι τθσ εκνικισ και κοινωνικισ αλλθλεγγφθσ. Θ ανκρϊπινθ αξιοπρζπεια.
Θετικι και αρνθτικι ελευκερία. Θ αρχι τθσ ιςότθτασ και ειδικότερεσ εκφάνςεισ τθσ. Τα
κεμελιϊδθ δικαιϊματα ςτο ελλθνικό Σφνταγμα (άρκρα 4-25 του Συντάγματοσ), τθν ΕΣΔΑ και τον
Χάρτθ Θεμελιωδϊν Δικαιωμάτων τθσ ΕΕ. Τριτενζργεια των κεμελιωδϊν δικαιωμάτων.
6. Οργανωτικό Συνταγματικό Δίκαιο: Τα όργανα του κράτουσ. Εκλογικό ςϊμα (ςφνκεςθ, προςόντα
εκλογζα, ςυνταγματικζσ εκλογικζσ αρχζσ). Βουλι, Ρρόεδροσ τθσ Δθμοκρατίασ, Κυβζρνθςθ,
Ρρωκυπουργόσ, Υπουργοί, ευκφνθ των μελϊν τθσ Κυβζρνθςθσ. Δικαςτικι λειτουργία.
Λειτουργικι και προςωπικι ανεξαρτθςία των δικαςτικϊν λειτουργϊν. Δικαςτικόσ ζλεγχοσ τθσ
ςυνταγματικότθτασ των νόμων.
7. Ευρωπαϊκι Ζνωςθ: Θ Συνκικθ τθσ Λιςαβόνασ (βαςικζσ αλλαγζσ, πλεονεκτιματα και
μειονεκτιματα). Οι πολιτικοί Θεςμοί τθσ ΕΕ, Ευρωπαϊκό Κοινοβοφλιο, Ευρωπαϊκό Συμβοφλιο,
Συμβοφλιο των Υπουργϊν τθσ ΕΕ, Ευρωπαϊκι Επιτροπι. H Ευρωπαϊκι Κεντρικι Τράπεηα. Το
Δικαςτιριο τθσ ΕΕ, Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνζδριο. Το Eurogroup. Οι πθγζσ του ενωςιακοφ
δικαίου. Ρρωτογενζσ Ευρωπαϊκό Δίκαιο (ΣυνΘΕΕ, ΣυνΘΛΕΕ, Χάρτθσ Θεμελιωδϊν Δικαιωμάτων
τθσ ΕΕ). Ραράγωγο Ευρωπαϊκό Δίκαιο (κανονιςμοί, οδθγίεσ, αποφάςεισ, ςυςτάςεισ, γνϊμεσ). Θ
ςυνικθσ νομοκετικι διαδικαςία ςτθν ΕΕ. Οι γενικζσ αρχζσ του Ευρωπαϊκοφ Δικαίου. Οι
τζςςερισ οικονομικζσ ελευκερίεσ και θ εςωτερικι αγορά. Θ ςχζςθ Συντάγματοσ και Ευρωπαϊκοφ
Δικαίου (άρκρο 28 Σ και νομολογία Δικαςτθρίου τθσ ΕΕ). Θ ζννοια τθσ Ευρωπαϊκισ
ολοκλιρωςθσ. Θ διάκριςθ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και Συμβουλίου τθσ Ευρϊπθσ.
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ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ – ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
1. Σχολζσ οικονομικισ ςκζψθσ: Κλαςικι Ρολιτικι Οικονομία, Μαρξιςμόσ, Νεοκλαςικιςμόσ,
Θεςμικι Σχολι, Κεχνςιανιςμόσ.
2. Το ςφςτθμα τθσ αγοράσ και ο ςχθματιςμόσ των τιμϊν: Επιλογζσ του καταναλωτι και θ κεωρία
τθσ ηιτθςθσ αγακϊν. Ελαςτικότθτα και εφαρμογζσ τθσ. Θεωρία τθσ παραγωγισ, του κόςτουσ
και τθσ προςφοράσ αγακϊν. Ανταγωνιςμόσ και ιςορροπία.
3. Μορφζσ αγοράσ, πλεόναςμα καταναλωτι και παραγωγοφ και κοινωνικι ευθμερία: Τζλειοσ
ανταγωνιςμόσ, μονοπϊλιο, ολιγοπϊλιο και μονοπωλιακόσ ανταγωνιςμόσ.
4. Ο μθχανιςμόσ τθσ αγοράσ και θ λογικι των ρυκμιςτικϊν παρεμβάςεων του κράτουσ: Ατζλειεσ
και αποτυχίεσ τθσ αγοράσ, δθμόςια αγακά, κοινόκτθτοι πόροι, εξωτερικζσ οικονομίεσ και
εξωτερικζσ επιβαρφνςεισ.
5. Συνολικι προςφορά, ςυνολικι ηιτθςθ και θ ζννοια τθσ μακροοικονομικισ ιςορροπίασ: Το
ειςοδθματικό κφκλωμα και το ςφςτθμα των εκνικολογιςτικϊν κατθγοριϊν. Ρροςδιοριςμόσ του
εκνικοφ ειςοδιματοσ και τθσ ςυνολικισ απαςχόλθςθσ.
6. Ο χρθματοπιςτωτικόσ τομζασ, θ κεντρικι τράπεηα και ο προςδιοριςμόσ του γενικοφ επιπζδου
των τιμϊν. Ανεργία και πλθκωριςμόσ. Οικονομικι ανάπτυξθ και μεγζκυνςθ.
7. Ο κρατικόσ προχπολογιςμόσ: Θ διαδικαςία του κρατικοφ προχπολογιςμοφ (κατάρτιςθ, ψιφιςθ,
εκτζλεςθ και ζλεγχοσ). Φφςθ και κριτιρια δθμοςίων δαπανϊν. Χρθματοδότθςθ των δθμοςίων
δαπανϊν (τφποι φορολογίασ και δθμοςίου δανειςμοφ).
8. Οικονομικζσ πολιτικζσ του κράτουσ: Στακεροποιθτικι πολιτικι (δθμοςιονομικι και
νομιςματικι), ειςοδθματικι πολιτικι, κοινωνικι πολιτικι, αναπτυξιακι πολιτικι, πολιτικι
αντιμετϊπιςθσ τθσ φτϊχειασ, πολιτικι ανταγωνιςμοφ και δθμόςιεσ επιχειριςεισ. Τα οικονομικά
τθσ προςφοράσ.
9. Διεκνισ οικονομία και οικονομικι πολιτικι: Θ αποτελεςματικότθτα τθσ νομιςματικισ και
δθμοςιονομικισ πολιτικισ ςε μια ανοικτι οικονομία. Συναλλαγματικζσ ιςοτιμίεσ. Οικονομικι
ανάπτυξθ και οικονομικζσ ανιςότθτεσ ςε παγκόςμιο επίπεδο.
10. Οικονομικζσ διαςτάςεισ τθσ ευρωπαϊκισ ολοκλιρωςθσ: Θ εςωτερικι αγορά. Οικονομικι και
Νομιςματικι Ζνωςθ. Θ νζα ευρωπαϊκι οικονομικι διακυβζρνθςθ ςτθ ηϊνθ του ευρϊ. Θ
διεφρυνςθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ.
11. Θ ελλθνικι οικονομία ςτο πλαίςιο τθσ ευρωπαϊκισ ολοκλιρωςθσ: Εξελίξεισ και προοπτικζσ.
Δθμόςια οικονομικά. Ιςοηφγιο πλθρωμϊν. Απαςχόλθςθ και ανεργία. Κατευκφνςεισ πολιτικισ.
Ρροοπτικζσ ονομαςτικισ και πραγματικισ ςφγκλιςθσ. Δθμοςιονομικι κρίςθ ςτθν Ελλάδα και
τθν Ευρωηϊνθ.

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Βϋ
ΕΞΕΣΑΣΕΑ ΤΛΗ ΣΩΝ ΕΝΟΣΗΣΩΝ ΣΟΤ ΔΕΤΣΕΡΟΤ ΣΑΔΙΟΤ
ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ
1. Ζννοια, αντικείμενο και αποςτολι τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ. Θ Δθμόςια Διοίκθςθ ςτο πλαίςιο
του πολιτικοφ ςυςτιματοσ και τθσ Δθμοκρατίασ. Κυβζρνθςθ και Διακυβζρνθςθ. Σχζςεισ
Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και πολιτικισ εξουςίασ. Διοίκθςθ και Δίκαιο. υκμιςτικι διακυβζρνθςθ,
καλι νομοκζτθςθ και Δθμόςια Διοίκθςθ. Βαςικζσ αρχζσ διοικθτικισ δράςθσ και καλισ
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2.

3.

4.

5.
6.

διακυβζρνθςθσ. Το γραφειοκρατικό πρότυπο διοίκθςθσ (πλεονεκτιματα και μειονεκτιματα).
Τφποι Δθμόςιασ Διοίκθςθσ ςφμφωνα με τθν πολιτιςμικι κεωρία. Ο κρατικόσ παρεμβατιςμόσ
ςτθν οικονομία και τθν κοινωνία. Θ ζννοια του Δθμόςιου Τομζα. Το νζο δθμόςιο μάνατημεντ.
Θ ζννοια τθσ δθμόςιασ πολιτικισ. Τα βαςικά ςτάδια τθσ δθμόςιασ πολιτικισ. Ρροκλιςεισ, τάςεισ
και μεταρρυκμίςεισ τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ. Ο διοικθτικόσ εκςυγχρονιςμόσ και θ
προβλθματικι των μεταρρυκμίςεων. Οι ευρωπαϊκζσ δθμόςιεσ πολιτικζσ και θ εφαρμογι τουσ
ςτθν Ελλάδα.
Οργάνωςθ και Λειτουργίεσ: Βαςικζσ κεωρίεσ των Οργανϊςεων. Κεντρικζσ Υπθρεςίεσ,
Αποκεντρωμζνθ Διοίκθςθ, Τοπικι και κακ’ φλθν Αυτοδιοίκθςθ: Δομζσ και Πργανα, Λειτουργίεσ
και Αρμοδιότθτεσ. Επιτελικό Κράτοσ. Ψθφιακι διακυβζρνθςθ. Ρολυεπίπεδθ Διακυβζρνθςθ.
Ευρωπαϊκό και Διεκνζσ κακεςτϊσ τθσ τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ. Ο Ευρωπαϊκόσ Χάρτθσ Τοπικισ
Αυτονομίασ.
Διοίκθςθ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ: Ανάλυςθ και ςχεδιαςμόσ τθσ εργαςίασ. Ρρογραμματιςμόσ
ανκρϊπινου δυναμικοφ. Κατθγορίεσ προςωπικοφ. Συςχζτιςθ διοικθτικισ οργάνωςθσ και
ςτελζχωςθσ. Συςτιματα ςτελζχωςθσ. Διαδικαςίεσ επιλογισ και πρόςλθψθσ του προςωπικοφ. Ο
ρόλοσ του ΑΣΕΡ. Επιλογι για κζςεισ ευκφνθσ. Σφςτθμα ςταδιοδρομίασ και κινθτικότθτα.
Εκπαίδευςθ και επιμόρφωςθ του ανκρϊπινου δυναμικοφ. Ραρακίνθςθ. Αξιολόγθςθ.
Μορφζσ θγεςίασ. Επικοινωνία. Διαχείριςθ ςυγκροφςεων. Διαχείριςθ κρίςεων. Διαχείριςθ
αλλαγϊν.
Αρχι τθσ νομιμότθτασ. Ο ζλεγχοσ ςτθ Δθμόςια Διοίκθςθ. Μορφζσ Ελζγχου: Κοινοβουλευτικόσ
Ζλεγχοσ, Διοικθτικόσ Ζλεγχοσ, Ζλεγχοσ από Ανεξάρτθτεσ Αρχζσ, Δικαςτικόσ Ζλεγχοσ.

ΦΑΚΕΛΟ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤ ΘΕΜΑΣΟ
1.

ΔΙΕΘΝΕΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΧΕΕΙ

1.1. Το διεκνζσ οικονομικό ςφςτθμα. Διαχρονικι εξζλιξθ των εμπορικϊν και
χρθματοπιςτωτικϊν ροϊν μεταξφ των κυριοτζρων χωρϊν. Το ιςοηφγιο πλθρωμϊν.
1.2. Λόγοι φπαρξθσ διεκνοφσ εμπορίου. Θ κεωρία του απόλυτου και του ςυγκριτικοφ
πλεονεκτιματοσ. Τα οφζλθ του διεκνοφσ εμπορίου και θ διακρατικι κατανομι τουσ. Θ
δυνατότθτα φπαρξθσ ηθμιϊν από το ελεφκερο εμπόριο.
1.3. Επιπτϊςεισ του διεκνοφσ εμπορίου ςτθ διανομι του ειςοδιματοσ. Το υπόδειγμα των
ειδικϊν παραγωγικϊν ςυντελεςτϊν. Το υπόδειγμα Heckscher-Ohlin. Επιχειριματα υπζρ-κατά
του ελευκζρου εμπορίου τον 19ο και 20ο αιϊνα.
1.4. Οικονομίεσ κλίμακασ, ατελισ ανταγωνιςμόσ και διεκνζσ εμπόριο.
1.5. Ρολιτικι διεκνοφσ εμπορίου κάτω από ςυνκικεσ τζλειου και ατελοφσ ανταγωνιςμοφ.
Δαςμοί, επιδοτιςεισ και ποςοτικοί περιοριςμοί ωσ όργανα άςκθςθσ εμπορικισ πολιτικισ.
Στρατθγικι εμπορικι πολιτικι. Ρροςτατευτιςμόσ και εκνικά ςυςτιματα πολιτικισ οικονομίασ.
1.6. Θ αγορά ςυναλλάγματοσ. Θ προςφορά χριματοσ, το επίπεδο τιμϊν και θ ςυναλλαγματικι
ιςοτιμία ςτθ βραχυχρόνια και ςτθ μακροχρόνια περίοδο. Το δόγμα τθσ ιςοτιμίασ των
αγοραςτικϊν δυνάμεων.
1.7. Το διεκνζσ νομιςματικό ςφςτθμα. Ρριν και μετά τθν κατάρρευςθ τθσ ςυμφωνίασ BrettonWoods. Ρολιτικζσ επίτευξθσ ιςορροπίασ. Θ κεωρία περί αρίςτων νομιςματικϊν περιοχϊν και το
ευρϊ. Οικονομικι πολιτικι ςτθν ευρωηϊνθ. To διεκνζσ χρθματοοικονομικό ςφςτθμα.
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1.8. GATT/Ραγκόςμιοσ Οργανιςμόσ Εμπορίου: Γενικζσ ρυκμίςεισ (ριτρα μάλλον - ευνοουμζνου
κράτουσ, ριτρα εκνικισ μεταχείριςθσ, κατάργθςθ των τελωνειακϊν δαςμϊν και ποςοτικϊν
περιοριςμϊν, ντάμπινγκ, επιδοτιςεισ εξαγωγϊν, τελωνειακζσ ενϊςεισ και ΗΕΣ). Οι κϊδικεσ
(τελωνειακισ εκτίμθςθσ τθσ αξίασ των ειςαγομζνων προϊόντων, κρατικϊν προμθκειϊν, τεχνικϊν
εμποδίων ςτο εμπόριο, αδειϊν ειςαγωγισ). Οι ςυμφωνίεσ του γφρου τθσ Ουρουγουάθσ. Ο
γφροσ τθσ Ντόχα, τρζχουςεσ εξελίξεισ. GATS.
1.9. Κράτοσ, οικονομικι ανάπτυξθ και πολυεκνικζσ επιχειριςεισ.
1.10. Ραγκοςμιοποίθςθ και διακυβζρνθςθ τθσ παγκόςμιασ οικονομίασ.
2.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΕΣΑΧΗΜΑΣΙΜΟ
2.1.
Στρατθγικζσ και Θεςμικό Ρλαίςιο Ψθφιακισ Διακυβζρνθςθσ: Στρατθγικι για τθν
Ψθφιακι Διακυβζρνθςθ ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ. Ευρωπαϊκοί Κανονιςμοί και Οδθγίεσ για τθν
ψθφιακι διακυβζρνθςθ. Ελλθνικι Βίβλοσ Ψθφιακοφ Μεταςχθματιςμοφ 2020-2025. Το κεςμικό
πλαίςιο για τον Ψθφιακό Μεταςχθματιςμό τθσ Ελλθνικισ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ.
2.2.
Ραροχι και Μεταςχθματιςμόσ Δθμόςιων Ψθφιακϊν Υπθρεςιϊν: Θ ζννοια τθσ δθμόςιασ
ψθφιακισ υπθρεςίασ. Επίπεδα αυτοματοποίθςθσ ψθφιακϊν υπθρεςιϊν. Τεκμθρίωςθ και
μοντελοποίθςθ επιχειρθςιακϊν διαδικαςιϊν. Απλοφςτευςθ και μεταςχθματιςμόσ διαδικαςιϊν
και υπθρεςιϊν ςτθ Δθμόςια Διοίκθςθ. Αυκεντικοποίθςθ χρθςτϊν και υποδομζσ αςφάλειασ
ςτθν παροχι ψθφιακϊν υπθρεςιϊν.
2.3.
Διαλειτουργικότθτα Ρλθροφοριακϊν Συςτθμάτων και Οργανιςμϊν: Νομικι,
Οργανωςιακι, Σθμαςιολογικι και Τεχνολογικι Διαλειτουργικότθτα. Το Ευρωπαϊκό Ρλαίςιο
Διαλειτουργικότθτασ (EIF). Το Ελλθνικό Ρλαίςιο Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ και
Διαλειτουργικότθτασ (eGIF).
2.4.
Ρλθροφοριακά Συςτιματα και Υποδομζσ Ρλθροφορικισ και Επικοινωνιϊν: Κατθγορίεσ
πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων. Μεκοδολογίεσ ανάλυςθσ και ςχεδίαςθσ πλθροφοριακϊν
ςυςτθμάτων. Συςτιματα και δίκτυα επικοινωνιϊν. Βαςικζσ αρχζσ διαχείριςθσ και μετάδοςθσ
πλθροφορίασ. Εργαλεία αυτοματοποιθμζνθσ ανάπτυξθσ λογιςμικοφ. Κφκλοι ηωισ
πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων. Μζκοδοι και εργαλεία διοίκθςθσ ζργων πλθροφορικισ και
επικοινωνιϊν. Αςφάλεια πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων και δικτφων επικοινωνιϊν.
2.5.
Νζεσ προςεγγίςεισ ςτθν Ψθφιακι Διακυβζρνθςθ: Ανοικτά και διαςυνδεδεμζνα
δεδομζνα. Ανοικτι και Συνεργατικι Διακυβζρνθςθ. Διαδίκτυο των πραγμάτων. Τεχνθτι
νοθμοςφνθ.
3.
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ
3.1. Βαςικζσ ζννοιεσ και αξίεσ τθσ κοινωνικισ πολιτικισ. Οριςμοί Κοινωνικισ Ρολιτικισ. Σκοποί
και ςτόχοι τθσ κοινωνικισ πολιτικισ. Αναδιανομι, κοινωνικζσ ανάγκεσ, κοινωνικοί κίνδυνοι,
κοινωνικά προβλιματα, κοινωνικι δικαιοςφνθ, κοινωνικά δικαιϊματα, κοινωνικι αλλθλεγγφθ,
κοινωνικι ςυνοχι. Θεωρθτικζσ προςεγγίςεισ κοινωνικισ πολιτικισ.
3.2. Το κράτοσ πρόνοιασ. Ιςτορικι εξζλιξθ. Ερμθνευτικζσ προςεγγίςεισ για τθν ανάπτυξθ του
κράτουσ πρόνοιασ. Τυπολογία κρατϊν πρόνοιασ ςτθν Ευρϊπθ. Ρροκλιςεισ για τα κράτθ
πρόνοιασ ςτον 21ο αιϊνα (παγκοςμιοποίθςθ, δθμογραφικι γιρανςθ, ευρωπαϊκι ολοκλιρωςθ,
μετανάςτευςθ, αλλαγζσ ςτο εργαςιακό και οικογενειακό πρότυπο, οικονομικι κρίςθ,
κοινωνικόσ αποκλειςμόσ και νζοι κοινωνικοί κίνδυνοι). Από το κράτοσ πρόνοιασ (welfare state)
ςτο κράτοσ κοινωνικισ επζνδυςθσ (social investment state).
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3.3. Οργάνωςθ, διοίκθςθ και διανομι τθσ κοινωνικισ πολιτικισ. Κράτοσ. Ιδιωτικόσ Τομζασ.
Τρίτοσ Τομζασ (κοινωνικι και αλλθλζγγυα οικονομία). Οικογζνεια. Οι αρχζσ τθσ κακολικότθτασ
και τθσ επιλεκτικότθτασ ςτθν παροχι τθσ κοινωνικισ πολιτικισ. Ραροχζσ ςε χριμα και ςε είδοσ.
Τα Οικονομικά τθσ Κοινωνικισ Ρολιτικισ. Αρχζσ Σχεδιαςμοφ, εφαρμογισ και αξιολόγθςθσ τθσ
κοινωνικισ πολιτικισ.
3.4. Ρεδία κοινωνικισ πολιτικισ. Αγορά εργαςίασ. Υγεία. Κοινωνικι Αςφάλιςθ. Κοινωνικι
Ρρόνοια και κοινωνικζσ υπθρεςίεσ. Ρολιτικζσ για τθν οικογζνεια και το παιδί. Ρολιτικζσ
εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ. Στεγαςτικι πολιτικι. Ρολιτικζσ για τθν καταπολζμθςθ τθσ
φτϊχειασ και του κοινωνικοφ αποκλειςμοφ. Ρολιτικζσ για τουσ μετανάςτεσ και τουσ πρόςφυγεσ.
3.5. Υπερεκνικι κοινωνικι πολιτικι. Διεκνείσ οργανιςμοί και Διεκνείσ Μθ Κυβερνθτικζσ
Οργανϊςεισ. Θ Κοινωνικι Ρολιτικι τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. Θ επίδραςθ τθσ ΕΕ ςτθν κοινωνικι
πολιτικι των κρατϊν μελϊν (Εξευρωπαϊςμόσ Κοινωνικισ Ρολιτικισ).
3.6. Κοινωνικι Ρολιτικι και Τοπικι Αυτοδιοίκθςθ. Αρμοδιότθτεσ τθσ Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ
ςτθν Κοινωνικι Ρολιτικι. Ο ρόλοσ τθσ Ρεριφερειακισ Αυτοδιοίκθςθσ (Κζντρα Κοινωνικισ
Ρρόνοιασ). Ο ρόλοσ τθσ Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ (Κοινωνικζσ Υπθρεςίεσ, Κζντρα Κοινότθτασ).
4.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ

4.1. Θεωρίεσ περιφερειακισ ανάπτυξθσ: Θ Νεοκλαςικι κεωρία, θ κεωρία τθσ ςυςςωρευτικισ
αιτιότθτασ, θ κεωρία τθσ ενδογενοφσ ανάπτυξθσ, θ νζα οικονομικι γεωγραφία, τα υποδείγματα
ςφγκλιςθσ.
4.2. Το περιφερειακό πρόβλθμα: τρόποι μζτρθςθσ των περιφερειακϊν ανιςοτιτων. Εξζλιξθ των
περιφερειακϊν ανιςοτιτων ςτθν Ελλάδα και ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ.
4.3. Θ αναγκαιότθτα τθσ περιφερειακισ πολιτικισ: οικονομικοί, κοινωνικοί, περιβαλλοντικοί,
πολιτικοί και τυχόν άλλοι παράγοντεσ που υπαγορεφουν και τεκμθριϊνουν τθν ανάγκθ άςκθςθσ
περιφερειακισ οικονομικισ πολιτικισ.
4.4 Οι ςτόχοι και τα διλιμματα τθσ περιφερειακισ πολιτικισ: κινθτικότθτα των ςυντελεςτϊν
παραγωγισ, ιςόρροπθ ανάπτυξθ, θ τοποκεντρικι προςζγγιςθ τθσ περιφερειακισ ανάπτυξθσ, θ
εναρμόνιςθ των ςτόχων τθσ εκνικισ και περιφερειακισ ανάπτυξθσ.
4.5. Τα μζςα άςκθςθσ περιφερειακισ πολιτικισ: δθμόςιεσ δαπάνεσ, αναπτυξιακά κίνθτρα,
μικρομεςαίεσ επιχειριςεισ, τεχνολογία και καινοτομία, πολιτικζσ αποκζντρωςθσ του κράτουσ
και τθσ διοίκθςθσ, πολιτικζσ για τθν εκπαίδευςθ, τθν κατάρτιςθ και τθν αναβάκμιςθ των
δεξιοτιτων του ανκρϊπινου δυναμικοφ, εγκατάςταςθ επιςτθμονικϊν ιδρυμάτων, πολιτικζσ
διαςυνοριακισ ςυνεργαςίασ.
4.6. Θ πολιτικι ςυνοχισ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και θ ςθμαςία τθσ για τθν Ελλάδα: θ εξζλιξθ
τθσ πολιτικισ ςυνοχισ τθσ ΕΕ, τα ςυγχρθματοδοτοφμενα προγράμματα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ
και ο ρόλοσ τουσ ςτθν περιφερειακι ανάπτυξθ και ςυνοχι.
4.7. Σφγχρονα διλιμματα τθσ περιφερειακισ πολιτικισ: προγράμματα και δράςεισ τθσ
Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ για τθν νζα προγραμματικι περίοδο 2021-2027, θ χωρικι διάςταςθ των
νζων μζςων πολιτικισ.
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