
 

 

 

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

 

 
Η Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ), η οποία προέκυψε 

ύστερα από την ενοποίηση της ΕΣΔΔ και της ΕΣΤΑ (Ν. 3966/ΦΕΚ 118/τ. Α΄/24-5-2011 
«Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής 
Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων 
«ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις», άρθρο 15α) σε μία ενιαία εκπαιδευτική μονάδα, 
παράγει εξειδικευμένα στελέχη σύγχρονης διοικητικής αντίληψης, ικανά να επιφορτιστούν 
με επιτελικού χαρακτήρα καθήκοντα και να συμμετάσχουν στη χάραξη δημόσιων πολιτικών, 
υποστηρίζοντας αποτελεσματικά τα έργο της Δημόσιας Διοίκησης (κεντρικής και 
αποκεντρωμένης) και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

Για την εισαγωγή στην ΕΣΔΔΑ οι υποψήφιοι, πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, 
κάθε ειδικότητας, ιδιώτες ή δημόσιοι υπάλληλοι, πρέπει να ανταποκριθούν με επιτυχία στις 
διαδικασίες σχετικού εισαγωγικού διαγωνισμού. Ο εισαγωγικός διαγωνισμός 
πραγματοποιείται από Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων, η οποία αποτελείται από καθηγητές 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, εκπροσώπους των πολιτικών κομμάτων, που 
δραστηριοποιούνται στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, αλλά και συλλογικών φορέων, καθώς και 
από υψηλόβαθμους δημόσιους λειτουργούς, εξασφαλίζοντας έτσι τον αδιάβλητο χαρακτήρα 
της διαδικασίας. 

Μέχρι τώρα έχουν πραγματοποιηθεί συνολικά 21 εισαγωγικοί διαγωνισμοί για την 
Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης (ΕΣΔΔ), 4 εισαγωγικοί διαγωνισμοί για την Εθνική Σχολή 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΕΣΤΑ) και 1 εισαγωγικός διαγωνισμός για την Εθνική Σχολή Δημόσιας 
Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ). Συνολικά, δηλαδή, έχουν πραγματοποιηθεί 26 
εισαγωγικοί διαγωνισμοί και έχουν φοιτήσει στην ΕΣΔΔΑ (ΕΣΔΔ και ΕΣΤΑ) συνολικά 2.345 
σπουδαστές. 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΑΝΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ 

ΠΡΩΤΟΣ (Α΄ΕΣΔΔ) 29 

ΔΕΥΤΕΡΟΣ (Β΄ΕΣΔΔ) 64 

ΤΡΙΤΟΣ (Γ΄ΕΣΔΔ) 60 

ΤΕΤΑΡΤΟΣ (Δ΄ΕΣΔΔ) 60 

ΠΕΜΠΤΟΣ (Ε΄ ΕΣΔΔ) 30 

ΕΚΤΟΣ (ΣΤ΄ΕΣΔΔ) 55 

ΕΒΔΟΜΟΣ (Ζ΄ΕΣΔΔ) 90 

ΟΓΔΟΟΣ (Η΄ΕΣΔΔ) 40 

ΕΝΑΤΟΣ (Θ΄ΕΣΔΔ) 102 

ΔΕΚΑΤΟΣ (Ι΄ΕΣΔΔ) 63 

ΕΝΔΕΚΑΤΟΣ (ΙΑ΄ΕΣΔΔ) 90 

 

 

 

 

 



ΔΩΔΕΚΑΤΟΣ (ΙΒ΄ΕΣΔΔ) 90 

ΔΕΚΑΤΟΣ ΤΡΙΤΟΣ (ΙΓ΄ΕΣΔΔ) 100 

ΔΕΚΑΤΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΣ (ΙΔ΄ΕΣΔΔ) 150 

ΔΕΚΑΤΟΣ ΠΕΜΠΤΟΣ (ΙΕ΄ΕΣΔΔ) 147 

ΔΕΚΑΤΟΣ ΕΚΤΟΣ (ΙΣΤ΄ΕΣΔΔ) 123 

ΔΕΚΑΤΟΣ ΕΒΔΟΜΟΣ (ΙΖ΄ΕΣΔΔ) 150 

ΔΕΚΑΤΟΣ ΟΓΔΟΟΣ ( ΙΗ΄ΕΣΔΔ) 145 

ΠΡΩΤΟΣ (Α΄ΕΣΤΑ) 89 

ΔΕΚΑΤΟΣ ΕΝΑΤΟΣ (ΙΘ΄ΕΣΔΔ) 141 

ΔΕΥΤΕΡΟΣ (Β΄ΕΣΤΑ) 80 

ΕΙΚΟΣΤΟΣ (Κ΄ΕΣΔΔ) 123 

ΤΡΙΤΟΣ (Γ΄ΕΣΤΑ) 80 

ΕΙΚΟΣΤΟΣ ΠΡΩΤΟΣ (ΚΑ΄ΕΣΔΔ) 100 

ΤΕΤΑΡΤΟΣ (Δ΄ΕΣΤΑ) 64 

ΕΙΚΟΣΤΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ (ΚΒ΄ ΕΣΔΔΑ) 80 

 
Οι σπουδαστές της ΕΣΔΔΑ, εφόσον δεν υπηρετούν στο δημόσιο τομέα, από τη στιγμή 

της εγγραφής τους, λογίζονται ως δόκιμοι δημόσιοι υπάλληλοι, με τα προβλεπόμενα 
μισθολογικά, ασφαλιστικά και λοιπά δικαιώματα, αλλά και υποχρεώσεις σύμφωνα με τον 
Κανονισμό Σπουδών. Οι απόφοιτοι της ΕΣΔΔΑ διορίζονται σε προσωποπαγείς θέσεις 
αντίστοιχου κλάδου με την ειδικότητά τους στο δ΄ βαθμό σε φορείς όλου του δημόσιου 
τομέα. 

Το Πρόγραμμα Σπουδών της ΕΣΔΔΑ σχεδιάζεται από τους Υπεύθυνους  Σπουδών και 
Έρευνας σε συνεργασία με το Διευθυντή της ΕΣΔΔΑ. Η πρόταση επί του Προγράμματος 
Σπουδών υποβάλλεται και στο Επιστημονικό – Εκπαιδευτικό Συμβούλιο και στη συνέχεια 
εγκρίνεται από το Δ.Σ. του ΕΚΔΔΑ Για τη δημιουργία του λαμβάνονται υπόψη οι έρευνες 
ανίχνευσης εκπαιδευτικών αναγκών που πραγματοποιεί η ΕΣΔΔΑ, τυχόν μελέτες που 
εκπονούνται από ομάδες εργασίας, καθώς και οι αξιολογήσεις των προηγούμενων 
προγραμμάτων σπουδών τόσο από τους εκπαιδευόμενους όσο και από τους εκπαιδευτές.  

Η φοίτηση στην ΕΣΔΔΑ διαρκεί 18 μήνες, μη υπολογιζόμενης της μηνιαίας κατ’ έτος 
κανονικής άδειας και διαρθρώνεται σε τρεις διαδοχικές φάσεις: 

(α) Την Κοινή Φάση Σπουδών, διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών. 
(β) Την Ειδική Φάση Σπουδών, διάρκειας δεκατριών (13) μηνών.  
(γ) Τη Φάση Προετοιμασίας Τοποθέτησης των εκπαιδευομένων στις υπηρεσίες για τις 

οποίες προορίζονται, διάρκειας ενός (1) μηνός. 
Το Πρόγραμμα διαρθρώνεται σε πέντε άξονες. Κάθε άξονας περικλείει έναν 

επιμέρους κύκλο μαθημάτων ή/και εργαστηρίων, που αντιστοιχούν σε μια θεματική ενότητα. 
Οι άξονες αυτοί είναι οι ακόλουθοι:  

Άξονας 1ος: Δημόσια Διοίκηση 
Άξονας 2ος: Οικονομία 
Άξονας 3ος: Θεσμοί και Δημόσιες Πολιτικές 
Άξονας 4ος: Τεχνολογίες Υποστήριξης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 
Άξονας 5ος Πρόγραμμα Ξένων Γλωσσών 
Στο πλαίσιο του Προγράμματος Σπουδών πραγματοποιούνται διαλέξεις από ειδικούς 

επιστήμονες ή εμπειρογνώμονες στο συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο του εκάστοτε 
μαθήματος. 

Το Πρόγραμμα της Κοινής Φάσης Σπουδών έχει διάρκεια τεσσάρων (4) μηνών και 
απευθύνεται προς όλους τους εκπαιδευόμενους, ανεξάρτητα από τα επιστημονικά πεδία των 
σπουδών τους. Καλύπτει δε ένα ευρύ φάσμα γνωστικών αντικειμένων και αποσκοπεί στην 
απόκτηση ενός ενιαίου γνωστικού υπόβαθρου. 

Το Πρόγραμμα της Ειδικής Φάσης Σπουδών εστιάζει στην εφαρμοσμένη και 
εξειδικευμένη γνώση και αποσκοπεί στην ανάπτυξη των επιστημονικών δεξιοτήτων και την 



υψηλού επιπέδου επαγγελματική κατάρτιση των εκπαιδευομένων, καθώς και στην 
προετοιμασία τους για τις θέσεις για τις οποίες προορίζονται. Η Ειδική Φάση Σπουδών 
επιμερίζεται σε τέσσερις (4) διαδοχικούς κύκλους εκπαίδευσης: 

(α) Πρώτος Κύκλος Μαθημάτων Εξειδίκευσης, διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών. 
(β) Πρακτική Εκπαίδευση, διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών. 
(γ) Δεύτερος Κύκλος Μαθημάτων Εξειδίκευσης, διάρκειας τριών (3) μηνών. 
(δ) Κύκλος εκπόνησης και αξιολόγησης των Τελικών Εργασιών των εκπαιδευομένων, 

διάρκειας δύο (2) μηνών. 
Τα μαθήματα / εργαστήρια τόσο του Πρώτου, όσο και του Δεύτερου Κύκλου 

Εξειδίκευσης, διαρθρώνονται και αυτά σε πέντε άξονες. Κάθε άξονας αντιστοιχεί σε μια 
θεματική ενότητα. Οι ενότητες είναι οι ακόλουθες:  

Άξονας 1ος: Δημόσια Διοίκηση 
Άξονας 2ος: Οικονομία 
Άξονας 3ος: Θεσμοί και Δημόσιες Πολιτικές 
Άξονας 4ος: Τεχνολογίες Υποστήριξης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 
Άξονας 5ος Πρόγραμμα Ξένων Γλωσσών 
Ο Πρώτος Κύκλος Μαθημάτων Εξειδίκευσης  περιλαμβάνει μαθήματα, εργαστήρια, 

ημερίδες, διαλέξεις, εκπαιδευτικές επισκέψεις και άλλες δραστηριότητες, Στο πλαίσιο 
των μαθημάτων και των εργαστηρίων είναι δυνατό να ανατίθεται στους 
εκπαιδευόμενους η εκπόνηση εργασιών και ασκήσεων. 

Τα μαθήματα και τα εργαστήρια του Πρώτου Κύκλου της Ειδικής Φάσης Σπουδών 
παρέχουν στους εκπαιδευόμενους ένα διεπιστημονικό υπόβαθρο γνώσεων και αρχών. Μέσω 
της εφαρμογής καινοτόμων εκπαιδευτικών μεθόδων, οι εκπαιδευόμενοι εξοικειώνονται με 
τις θεμελιώδεις αρχές άσκησης δημόσιας πολιτικής και αποκτούν σύγχρονη διοικητική 
αντίληψη.  

 Πρακτική Εκπαίδευση πραγματοποιείται σε φορείς, που καθορίζονται από την 
ΕΣΔΔΑ. Για κάθε εκπαιδευόμενο ορίζονται ένας Εκπαιδευτής και ο αναπληρωτής αυτού, οι 
οποίοι επιλέγονται από το Μητρώο Εκπαιδευτών Πρακτικής Εκπαίδευσης. Ο Εκπαιδευτής 
καταρτίζει το Πρόγραμμα Πρακτικής Εκπαίδευσης του εκπαιδευομένου. Κατά τη διάρκεια της 
Πρακτικής Εκπαίδευσης. ο εκπαιδευόμενος μπορεί να επικοινωνεί με τον Επιστημονικά 
Υπεύθυνο και τον Οργανωτικά Υπεύθυνο Πρακτικής Εκπαίδευσης για την επίλυση τυχόν 
ζητημάτων που αναφύονται.  

Ειδικότερα, η Πρακτική Εκπαίδευση διαρκεί τέσσερις μήνες και πραγματοποιείται σε 
Φορείς του Δημόσιου και Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα. Σκοπός είναι η εξοικείωσή των 
σπουδαστών με τα καθημερινά προβλήματα και υποθέσεις των Υπηρεσιών.  

Οι εκπαιδευόμενοι αναλαμβάνουν να εκπονήσουν εργασία με θέμα άρρηκτα 
συνυφασμένο με την τρέχουσα επικαιρότητα, αλλά και την εμπειρία που απεκόμισαν και το 
έργο που επιτέλεσαν στα πλαίσια υλοποίησης του Προγράμματος Πρακτικής Εκπαίδευσης, 
την οποία και παρουσιάζουν ενώπιον των λοιπών εκπαιδευομένων του οικείου κλιμακίου 
κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Κύκλου Μαθημάτων Εξειδίκευσης. 

Ο Δεύτερος Κύκλος Μαθημάτων Εξειδίκευσης περιλαμβάνει σεμινάρια, μαθήματα, 
εργαστήρια, ημερίδες, διαλέξεις, εκπαιδευτικές επισκέψεις και άλλες δραστηριότητες. 

Τα εργαστήρια προσομοίωσης τα οποία αξιολογούνται μέσω ομαδικών εργασιών 
είναι η περαιτέρω εμβάθυνση και εμπλουτισμός γνώσεων σε επιμέρους θεματικά πεδία, 
μέσα από την ενεργό συμμετοχή των εκπαιδευομένων, η οποία συνίσταται στην εκπόνηση 
συλλογικών εργασιών / ασκήσεων, στην παρουσίαση και υποστήριξή τους και στη συμμετοχή 
τους στο διάλογο που προκύπτει. 

Με το πέρας του Δεύτερου Κύκλου Μαθημάτων Εξειδίκευσης ανατίθενται στους 
εκπαιδευόμενους οι Τελικές Εργασίες. Με απόφαση του Διευθυντή της ΕΣΔΔΑ ορίζονται οι 
Υπεύθυνοι Σπουδών και Έρευνας ως Επιστημονικοί Υπεύθυνοι του Κύκλου εκπόνησης και 
αξιολόγησης των Τελικών Εργασιών, οι οποίοι αναλαμβάνουν το σχεδιασμό και συντονισμό 
του εν λόγω εκπαιδευτικού κύκλου. Με ευθύνη των τελευταίων, καταρτίζεται κατάλογος με 
τις θεματικές ενότητες και τους τίτλους των Τελικών Εργασιών. Η θεματολογία των Τελικών 



Εργασιών αντλείται από το σύνολο της διδακτέας ύλης του Προγράμματος Σπουδών της 
ΕΣΔΔΑ.  

Όλες οι εργασίες αρχειοθετούνται στη Βιβλιοθήκη του ΕΚΔΔΑ κατά εκπαιδευτική 
σειρά και είναι διαθέσιμες σε κάθε ενδιαφερόμενο. Το ΕΚΔΔΑ δύναται να αναρτά τις 
εργασίες των εκπαιδευομένων στο δικτυακό του τόπο, να προβαίνει σε μετάφραση και 
επεξεργασία των κειμένων και γενικότερα να αξιοποιεί τις εργασίες για εκπαιδευτικούς και 
ερευνητικούς σκοπούς. Όλα τα ανωτέρω τελούν υπό την προϋπόθεση της τήρησης των 
διατυπώσεων που τίθενται από την κείμενη νομοθεσία για την προστασία των δικαιωμάτων 
πνευματικής ιδιοκτησίας.  

 Οι εκπαιδευόμενοι που ολοκληρώνουν το πλήρες Πρόγραμμα Σπουδών της ΕΣΔΔΑ., 
κατατάσσονται με βάση τον τελικό βαθμό αποφοίτησης σε μία από τις παρακάτω βαθμίδες: 

Πρώτη βαθμίδα:  Αριστούχος αποφοιτήσας (βαθμός μεγαλύτερος ή ίσος του 8,5) 
Δεύτερη βαθμίδα: Επιτυχώς αποφοιτήσας (βαθμός μεγαλύτερος ή ίσος του 5 και 

μικρότερος του 8,5) 
Τρίτη βαθμίδα:  Φοιτήσας (βαθμός μικρότερος του 5). 
Μετά το πέρας των σπουδών τους στην ΕΣΔΔΑ οι σπουδαστές κατατάσσονται με βάση 

τον τελικό βαθμό αποφοίτησης και διορίζονται στις θέσεις που προβλέπονται στην 
αντίστοιχη προκήρυξη. Ο τελικός δε βαθμός προκύπτει από το μέσο όρο των μαθημάτων, 
σεμιναρίων, εργαστηρίων και εργασιών της Κοινής και Ειδικής Φάσης Σπουδών, το βαθμό της 
Πρακτικής Εκπαίδευσης και το βαθμό της Τελικής Εργασίας. 

Οι υπηρεσίες, στις οποίες θα διατεθούν για διορισμό σε θέσεις διοικητικών 
υπαλλήλων οι απόφοιτοι της 22ης εκπαιδευτικής σειράς της Εθνικής Σχολής Δημόσιας 
Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης του τμήματος Διοίκησης και Οικονομικής Διαχείρισης, 
καθορίζονται ως ακολούθως: 

 
Τμήμα Διοίκησης και Οικονομικής Διαχείρισης (σύνολο θέσεων 80) 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΕΙΣ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ – Κ.Υ. 

5 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ  - Κ.Υ. 4 

Α. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ 1 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 5 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – Κ.Υ. 6 

Α. ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ 3 

Β. ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ 1 

Γ. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 1 

Δ. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 1 

Ε. ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ 3 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ - Κ.Υ. 4 

Α. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 1 

Β. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 1 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ – Κ.Υ. 2 

Α. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 2 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ – Κ.Υ. 7 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ 3 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ – Κ.Υ. 3 

Α. ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 2 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡ ΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ 2 



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ – Κ.Υ. 2 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ – Κ.Υ. 4 

Α. Σ.ΕΠ.Ε. 2 

Β. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 1 

Γ. Ε.Τ.Α.Α 1 

Δ. Τ.Ε.Α.Δ.Υ. 1 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 1 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 2 

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ 2 

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ 1 

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ 1 

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 1 

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ 1 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 2 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 1 

ΣΥΝΟΛΟ 80 
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