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ΘΔΜΑ: «Πξνθήξπμε ηνπ 26νπ Δηζαγσγηθνχ Γηαγσληζκνχ ηεο Δζληθήο ρνιήο Γεκφζηαο 

Γηνίθεζεο & Απηνδηνίθεζεο (ΔΓΓΑ)» 
 
 

Π Ρ Ο Κ Ζ Ρ Τ Ξ Ζ 
 
 

Η Κεληξηθή Δπηηξνπή Δμεηάζεσλ (ΚΔΔ) έρνληαο ππφςε : 
 

1. Σηο δηαηάμεηο : 
(α) ηνπ άξζξνπ 23 ηνπ λ. 4325/2015 «Δθδεκνθξαηηζκφο ηεο Γηνίθεζεο – 
θαηαπνιέκεζε Γξαθεηνθξαηίαο θαη Ηιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε. Απνθαηάζηαζε 
αδηθηψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ 47/Α/11.05.2015). 
(β) ηνπ άξζξνπ 17 λ. 4305/2014 «Αλνηθηή δηάζεζε θαη πεξαηηέξσ ρξήζε εγγξάθσλ, 
πιεξνθνξηψλ θαη δεδνκέλσλ ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα, ηξνπνπνίεζε ηνπ λ. 3448/2006, 
πξνζαξκνγή ηεο εζληθήο λνκνζεζίαο ζηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 2013/37/ΔΔ ηνπ 
Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, πεξαηηέξσ ελίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο, 
ξπζκίζεηο ζεκάησλ Δηζαγσγηθνχ Γηαγσληζκνχ ΔΓΓΑ θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ 
237/Α/31.10.2014), φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ θαη ηζρχνπλ. 
(γ) ηεο παξ. 1 πεξ. (α) ηνπ άξζξνπ 57 ηνπ λ. 3966/2011 (ΦΔΚ 118/Α/24.5.2011) 
«Θεζκηθφ πιαίζην ησλ Πξφηππσλ Πεηξακαηηθψλ ρνιείσλ, Ίδξπζε Ιλζηηηνχηνπ 
Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο, Οξγάλσζε ηνπ Ιλζηηηνχηνπ Σερλνινγίαο Τπνινγηζηψλ θαη 
Δθδφζεσλ ‘ΓΙΟΦΑΝΣΟ’ θαη ινηπέο δηαηάμεηο». 
(δ) ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ λ. 3863/15.07.2010 «Νέν Αζθαιηζηηθφ χζηεκα θαη ζπλαθείο 
δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο» (ΦΔΚ 115/Α/2010), φπσο έρεη 
ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη. 
(ε) ηνπ λ. 3528/07 «Κχξσζε Κψδηθα Καηάζηαζεο Γεκφζησλ Πνιηηηθψλ Γηνηθεηηθψλ 
Τπαιιήισλ θαη Τπαιιήισλ ΝΠΓΓ» (ΦΔΚ 26/Α/9.2.2007), φπσο ηζρχεη. 
(ζη) ηνπ λ. 3328/05  «Γηεπηζηεκνληθφο Οξγαληζκφο Αλαγλψξηζεο Σίηισλ 
Αθαδεκατθψλ θαη Πιεξνθφξεζεο θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ 80/Α/1.4.2005). 
(δ) ηνπ λ. 2431/96 «Γηνξηζκφο ή πξφζιεςε πνιηηψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζηε 
Γεκφζηα Γηνίθεζε», (ΦΔΚ 175/Α/30.7.1996) φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη  ηζρχεη. 
(ε) ησλ άξζξσλ 1, 5, 15, 15α, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 θαη 24 ηνπ π.δ. 57/2007 
«Κσδηθνπνίεζε ζε εληαίν θείκελν ησλ δηαηάμεσλ ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο πνπ 
δηέπνπλ ην Δζληθφ Κέληξν Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απηνδηνίθεζεο (ΔΚΓΓΑ)» (ΦΔΚ 
59/Α/14.3.2007), φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ θαη ηζρχνπλ. 
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(ζ) ησλ άξζξσλ 28 θαη 29 ηνπ π.δ. 50/2001 «Καζνξηζκφο ησλ πξνζφλησλ δηνξηζκνχ 
ζε ζέζεηο θνξέσλ ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα» (ΦΔΚ 39/Α/05.3.2001), φπσο 
ηξνπνπνηήζεθαλ θαη ηζρχνπλ. 
(η) ηνπ άξζξνπ 3 ηεο ΠΝΠ «Ρχζκηζε θαηεπεηγφλησλ ζεκάησλ ηνπ Τπνπξγείνπ 
Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, Οηθνλνκίαο, 
Αλάπηπμεο θαη Σνπξηζκνχ, Δζσηεξηθψλ θαη Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο, Τπνδνκψλ 
Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ θαη παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ» (ΦΔΚ 
127/Α/8.10.2015). 

2. Σελ κε αξηζ. ΓΙΠΑΑΓ/ΔΚΓΓΑ/Φ.8/2/νηθ.21909/1.7.2015 απφθαζε ηνπ Αλ. Τπνπξγνχ 
Δζσηεξηθψλ θαη Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο κε ζέκα «Καζνξηζκφο Σκεκάησλ 
εμεηδίθεπζεο ηεο Δζληθήο ρνιήο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απηνδηνίθεζεο (ΔΓΓΑ)» 
(ΦΔΚ 1456/Β/10.7.2015) . 

3. Σελ κε αξηζ. ΓΙΠΑΑΓ/ΔΚΓΓΑ/Φ.8/5/24967/28.7.2015 απφθαζε ηνπ Αλ. Τπνπξγνχ 
Δζσηεξηθψλ θαη Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο κε ζέκα «Ρχζκηζε δηαδηθαζηηθψλ 
ζεκάησλ δηεμαγσγήο ηνπ Δηζαγσγηθνχ Γηαγσληζκνχ ηεο Δζληθήο ρνιήο Γεκφζηαο 
Γηνίθεζεο θαη Απηνδηνίθεζεο (ΔΓΓΑ)» (ΦΔΚ 1594/Β/30.7.2015). 

4. Σελ κε αξηζ. ΓΙΠΑΑΓ/ΔΚΓΓΑ/Φ.8/16/νηθ.16336/15-06-2016 απφθαζε ηνπ Αλ. 
Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ θαη Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο κε ζέκα «Καζνξηζκφο 
Σκεκάησλ  Δμεηδίθεπζεο ηεο Δζληθήο ρνιήο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απηνδηνίθεζεο 
(Δ..Γ.Γ.Α.)» (ΦΔΚ 1813/Β/21-06-2016) 

5. Σελ κε αξηζ. ΓΙΠΑΑΓ/ΔΚΓΓΑ/Φ.8/29/16053 θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε ησλ 
Τπνπξγψλ Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο, Οηθνλνκηθψλ, Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο κε 
ζέκα «Καζνξηζκφο αξηζκνχ εηζαθηέσλ ζηνλ 26ν εηζαγσγηθφ δηαγσληζκφ ηεο Δζληθήο 
ρνιήο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απηνδηνίθεζεο (ΔΓΓΑ) θαη θαηαλνκή απηψλ ζηα 
ηκήκαηα εμεηδίθεπζεο». (ΦΔΚ 1548/Β/07.05.2018). 

6. Σελ κε αξηζ. ΓΙΠΑΑΓ/ΔΚΓΓΑ/Φ.8/34/νηθ. 17103/10.05.2018 απφθαζε ηεο Τπνπξγνχ 
Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο κε ζέκα «Καζνξηζκφο ππεξεζηψλ δηάζεζεο ησλ 
απνθνίησλ ηεο ΚΣ΄ εθπαηδεπηηθήο ζεηξάο ηεο  Δζληθήο ρνιήο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο 
θαη Απηνδηνίθεζεο (ΔΓΓΑ) (ΦΔΚ 1646/Β/11.05.2018).  

7. Σελ κε αξηζ. ΓΙΠΑΑΓ/ΔΚΓΓΑ/Φ.12/88/νηθ. 16271 απφθαζε ηεο Τπνπξγνχ 
Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο κε ζέκα «Οξηζκφο κειψλ Κεληξηθήο Δπηηξνπήο 
Δμεηάζεσλ (ΚΔΔ) γηα ηε δηεμαγσγή ηνπ ΚΣ΄ Δηζαγσγηθνχ Γηαγσληζκνχ ηεο Δζληθήο 
ρνιήο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απηνδηνίθεζεο (ΔΓΓΑ)» (ΦΔΚ 265/09.05.2018, 
Σεχρνο Τπαιιήισλ Δηδηθψλ Θέζεσλ θαη Οξγάλσλ Γηνίθεζεο Φνξέσλ ηνπ Γεκφζηνπ 
θαη επξχηεξνπ Γεκφζηνπ Σνκέα). 

8. Σελ κε αξηζ. πξση. 3107/17.01.2018 απφθαζε ηνπ Δηδηθνχ Γξακκαηέα Γηαρείξηζεο 
Σνκεαθψλ Δ.Π. ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλσληθνχ Σακείνπ κε ζέκα «Έληαμε ηεο Πξάμεο 
«ΓΡΑΔΙ ΠΑΡΑΓΧΓΗ ΣΔΛΔΥΧΝ ΣΑΥΔΙΑ ΔΞΔΛΙΞΗ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΔ ΣΟΤ 
ΓΗΜΟΙΟΤ ΣΟΜΔΑΒ΄ΦΑΗ» κε Κσδηθφ ΟΠ 5010844 ζην Δπηρεηξεζηαθφ 
Πξφγξακκα «Μεηαξξχζκηζε Γεκφζηνπ Σνκέα 2014-2020». 

 
 

Α Π Ο Φ Α  Η Ε Δ Η 
 
 
1. Πξνθεξχζζεη ηε δηελέξγεηα ηνπ 26νπ Δηζαγσγηθνχ Γηαγσληζκνχ γηα ηελ Δζληθή ρνιή 
Γεκφζηαο Γηνίθεζεο & Απηνδηνίθεζεο (ΔΓΓΑ). 
2. Ο ζπλνιηθφο αξηζκφο εηζαθηέσλ ζηελ ΔΓΓΑ γηα ηελ 26ε εθπαηδεπηηθή ζεηξά νξίδεηαη 
ζηνπο εθαηφ (100), νη νπνίνη θαηαλέκνληαη ζηα ηκήκαηα ηεο ΔΓΓΑ σο εμήο: 
(α) Σκήκα  Γεληθήο Γηνίθεζεο, 25 ζπνπδαζηέο θαη ζπνπδάζηξηεο,  
(β) Σκήκα Αλαπηπμηαθψλ – Πεξηθεξεηαθψλ Πνιηηηθψλ,15 ζπνπδαζηέο θαη ζπνπδάζηξηεο, 
(γ) Σκήκα Γηνίθεζεο Τπεξεζηψλ  Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Φξνληίδαο, 20 ζπνπδαζηέο θαη 
ζπνπδάζηξηεο θαη εηδηθφηεξα: 
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 Πξφγξακκα Κνηλσληθήο Φξνληίδαο, 10 ζπνπδαζηέο θαη ζπνπδάζηξηεο, 

 Πξφγξακκα Γηνίθεζεο Τπεξεζηψλ Τγείαο, 10 ζπνπδαζηέο θαη ζπνπδάζηξηεο, 
(δ) Σκήκα Δκπνξηθψλ - Οηθνλνκηθψλ Τπνζέζεσλ, 10 ζπνπδαζηέο θαη ζπνπδάζηξηεο, 
(ε) Σκήκα Γηεζλψλ θαη Δπξσπατθψλ Τπνζέζεσλ, 10 ζπνπδαζηέο θαη ζπνπδάζηξηεο, 
(ζη) Σκήκα Φεθηαθήο Πνιηηηθήο, 10 ζπνπδαζηέο θαη ζπνπδάζηξηεο, 
(δ) Σκήκα Πνιηηηζηηθήο Γηνίθεζεο, 10 ζπνπδαζηέο θαη ζπνπδάζηξηεο 
 
3. Οη ππεξεζίεο ζηηο νπνίεο ζα δηαηεζνχλ γηα δηνξηζκφ ζε ζέζεηο δηνηθεηηθψλ ππαιιήισλ νη 
απφθνηηνη/εο ηεο 26εο εθπαηδεπηηθήο ζεηξάο ηεο ΔΓΓΑ, θαζνξίδνληαη αλά ηκήκα σο 
αθνινχζσο: 
 

Σκήκα  Γεληθήο Γηνίθεζεο (ύλνιν 25) 
 

ΤΠΟΤΡΓΔΗΑ-ΤΠΖΡΔΗΔ 
ΑΡΗΘΜΟ 
ΘΔΔΧΝ 

ΑΝΔΞΑΡΣΗΣΗ ΑΡΥΗ ΓΗΜΟΙΧΝ ΔΟΓΧΝ  1 

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΔΝΔΡΓΔΙΑ (ΚΔΝΣΡΙΚΗ 
ΤΠΗΡΔΙΑ)  

1 

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΚΑΙ ΝΗΙΧΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ 
(ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ, ΠΔΙΡΑΙΑ)  

1 

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ (ΚΔΝΣΡΙΚΗ 
ΤΠΗΡΔΙΑ)  

3 

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ (ΤΠΗΡΔΙΑ 
ΤΠΟΓΟΥΗ ΚΑΙ ΣΑΤΣΟΠΟΙΗΗ)  

1 

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ (ΑΡΥΗ 
ΠΡΟΦΤΓΧΝ)  

1 

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ, ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΧΝ 
(ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ)  

1 

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ, ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΧΝ 
(ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ)  

1 

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ  2 

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ (ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ 
ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ)  

2 

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ (ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ 
ΓΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ)  

2 

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΧΣΔΡΙΚΧΝ (ΣΟΜΔΑ ΔΧΣΔΡΙΚΧΝ/ 
KΔΝΣΡΙΚΗ YΠΗΡΔΙΑ)  

1 

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ (ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ)  

1 

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ (ΧΜΑ ΔΠΙΘΔΧΡΗΗ 
ΔΡΓΑΙΑ - ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΠΙΘΔΧΡΗΗ 
ΔΡΓΑΙΑΚΧΝ ΥΔΔΧΝ ΑΘΗΝΧΝ - ΣΜΗΜΑ 
ΔΠΙΘΔΧΡΗΗ ΔΡΓΑΙΑΚΧΝ ΥΔΔΧΝ ΓΤΣΙΚΟΤ ΣΟΜΔΑ 
ΑΘΗΝΧΝ)  

1 

ΔΝΙΑΙΟ ΦΟΡΔΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ (Ν. ΑΣΣΙΚΗ)  2 

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΞΧΣΔΡΙΚΧΝ  1 

ΔΘΝΙΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ 
ΑΤΣΟΓΙΟΙΚΗΗ  

1 

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΣΟΤΡΙΜΟΤ  2 
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Σκήκα Αλαπηπμηαθώλ – Πεξηθεξεηαθώλ Πνιηηηθώλ (ύλνιν 15) 
 

ΤΠΟΤΡΓΔΗΑ-ΤΠΖΡΔΗΔ 
ΑΡΗΘΜΟ 
ΘΔΔΧΝ 

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΧΣΔΡΙΚΧΝ (ΣΟΜΔΑ ΔΧΣΔΡΙΚΧΝ/ 
KΔΝΣΡΙΚΗ YΠΗΡΔΙΑ)  

2 

ΑΠΟΚΔΝΣΡΧΜΔΝΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ – ΘΡΑΚΗ (Ν. 
ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ)  

1 

ΑΠΟΚΔΝΣΡΧΜΔΝΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΡΗΣΗ (Ν. ΗΡΑΚΛΔΙΟΤ)  1 

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΣΣΙΚΗ  3 

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΓΤΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ (ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ 
ΔΝΟΣΗΣΑ ΑΥΑΨΑ)  

2 

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΚΡΗΣΗ (ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 
ΗΡΑΚΛΔΙΟΤ)  

1 

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟΤ (ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ 
ΔΝΟΣΗΣΑ ΑΡΚΑΓΙΑ)  

1 

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ (ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ 
ΔΝΟΣΗΣΑ ΦΘΙΧΣΙΓΑ)  

1 

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΗΠΔΙΡΟΤ (ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΑΡΣΗ)  1 

ΓΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΧΝ  2 

 
Σκήκα Γηνίθεζεο Τπεξεζηώλ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Φξνληίδαο (ύλνιν 20): 

 

 Πξόγξακκα Γηνίθεζεο Τπεξεζηώλ Τγείαο (ύλνιν 10)  
 

ΤΠΟΤΡΓΔΗΑ-ΤΠΖΡΔΗΔ 
ΑΡΗΘΜΟ 
ΘΔΔΧΝ 

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ  8 

1ε ΓΙΟΙΚΗΗ ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ (ΓΤΠΔ) 
ΑΣΣΙΚΗ  

2 

 

 Πξόγξακκα Κνηλσληθήο Φξνληίδαο (ύλνιν 10) 
 

ΤΠΟΤΡΓΔΗΑ-ΤΠΖΡΔΗΔ 
ΑΡΗΘΜΟ 
ΘΔΔΧΝ 

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ (ΤΠΗΡΔΙΑ 
ΤΠΟΓΟΥΗ ΚΑΙ ΣΑΤΣΟΠΟΙΗΗ)  

1 

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ (ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ)  

5 

ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΠΑΥΟΛΗΗ ΔΡΓΑΣΙΚΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ 
(ΤΠΗΡΔΙΔ ΓΙΟΙΚΗΗ)  

2 

ΔΝΙΑΙΟ ΦΟΡΔΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ (Ν. ΑΣΣΙΚΗ)  2 

 
Σκήκα Δκπνξηθώλ - Οηθνλνκηθώλ Τπνζέζεσλ (ύλνιν 10) 

 

ΤΠΟΤΡΓΔΗΑ-ΤΠΖΡΔΗΔ 
ΑΡΗΘΜΟ 
ΘΔΔΧΝ 

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΞΧΣΔΡΙΚΧΝ  10 
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Σκήκα Γηεζλώλ θαη Δπξσπατθώλ Τπνζέζεσλ (ύλνιν 10) 
 

ΤΠΟΤΡΓΔΗΑ-ΤΠΖΡΔΗΔ 
ΑΡΗΘΜΟ 
ΘΔΔΧΝ 

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΔΝΔΡΓΔΙΑ (ΚΔΝΣΡΙΚΗ 
ΤΠΗΡΔΙΑ)  

1 

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ (ΑΡΥΗ 
ΠΡΟΦΤΓΧΝ)  

1 

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ, ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΧΝ 
(ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ)  

1 

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ (ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ)  

1 

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΞΧΣΔΡΙΚΧΝ  1 

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΣΟΤΡΙΜΟΤ  3 

ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΣΟΤΡΙΜΟΤ (ΔΟΣ)  2 

 
Σκήκα Φεθηαθήο Πνιηηηθήο (ύλνιν 10) 

 

ΤΠΟΤΡΓΔΗΑ-ΤΠΖΡΔΗΔ 
ΑΡΗΘΜΟ 
ΘΔΔΧΝ 

ΑΝΔΞΑΡΣΗΣΗ ΑΡΥΗ ΓΗΜΟΙΧΝ ΔΟΓΧΝ  1 

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ (ΚΔΝΣΡΙΚΗ 
ΤΠΗΡΔΙΑ)  

1 

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ, ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΧΝ 
(ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ)  

1 

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ (ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ)  

2 

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΦΗΦΙΑΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ, ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΧΝ 
ΚΑΙ ΔΝΗΜΔΡΧΗ (ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΗΦΙΑΚΗ 
ΠΟΛΙΣΙΚΗ)  

4 

ΔΘΝΙΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ 
ΑΤΣΟΓΙΟΙΚΗΗ  

1 

 
Σκήκα Πνιηηηζηηθήο Γηνίθεζεο (ύλνιν 10) 

 

ΤΠΟΤΡΓΔΗΑ-ΤΠΖΡΔΗΔ 
ΑΡΗΘΜΟ 
ΘΔΔΧΝ 

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ (ΣΟΜΔΑ 
ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ)  

7 

ΣΑΜΔΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΧΝ ΠΟΡΧΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΧΔΧΝ 
(ΣΑΠ)  

3 

 
ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α΄ 

Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκό 
 
1. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηνλ εηζαγσγηθφ δηαγσληζκφ έρνπλ:  
Α) νη ηδηψηεο θάηνρνη πηπρίνπ Αλψηαηεο Δθπαίδεπζεο Παλεπηζηεκηαθνχ ή Σερλνινγηθνχ 
ηνκέα ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκνπ πηπρίνπ ηεο αιινδαπήο [αλαγλσξηζκέλν απφ ηνλ 
Γηεπηζηεκνληθφ Οξγαληζκφ Αλαγλψξηζεο Σίηισλ Αθαδεκατθψλ θαη Πιεξνθφξεζεο 
(ΓΟΑΣΑΠ – πξψελ ΓΙΚΑΣΑ)], νη νπνίνη/εο ζπγθεληξψλνπλ ηηο πξνυπνζέζεηο δηνξηζκνχ 
θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο ηειεπηαίαο δεκνζίεπζεο ηεο πεξίιεςεο ηεο πξνθήξπμεο φπσο 
απηέο νξίδνληαη ζηα αξ. 4-8 ηνπ Τπαιιειηθνχ Κψδηθα, ήηνη: 
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 λα έρνπλ ηελ ειιεληθή ηζαγέλεηα ή λα είλαη πνιίηεο θξάηνπο-κέινπο ηεο Δπξσπατθήο 
Έλσζεο κε ηνπο πεξηνξηζκνχο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 2431/1996,  

 λα έρνπλ εθπιεξψζεη ηηο ζηξαηησηηθέο ππνρξεψζεηο ή λα έρνπλ απαιιαγεί λφκηκα 
απφ απηέο,  

 λα έρνπλ ηελ πγεία πνπ ηνπο επηηξέπεη ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηεο αληίζηνηρεο 
ζέζεο θαη  

 λα κελ έρνπλ θαηαδηθαζηεί γηα θαθνχξγεκα θαη ζε νπνηαδήπνηε πνηλή γηα θινπή, 
ππεμαίξεζε, απάηε, εθβίαζε, πιαζηνγξαθία, απηζηία δηθεγφξνπ, δσξνδνθία, 
θαηαπίεζε, απηζηία πεξί ηελ ππεξεζία, παξάβαζε θαζήθνληνο, θαζ’ ππνηξνπή 
ζπθνθαληηθή δπζθήκεζε, θαζψο θαη γηα νπνηνδήπνηε έγθιεκα θαηά ηεο γελεηήζηαο 
ειεπζεξίαο ή έγθιεκα νηθνλνκηθήο εθκεηάιιεπζεο ηεο γελεηήζηαο δσήο ή λα κελ 
έρνπλ παξαπεκθζεί γηα ηα ίδηα αδηθήκαηα κε ηειεζίδηθν βνχιεπκα ή λα κελ έρνπλ 
ζηεξεζεί ιφγσ θαηαδίθεο ηα πνιηηηθά ηνπο δηθαηψκαηα θαη γηα φζν ρξφλν δηαξθεί ε 
ζηέξεζε απηή ή λα κελ ηεινχλ ππφ ζηεξεηηθή ή επηθνπξηθή ζπκπαξάζηαζε, 

Β) νη ππάιιεινη δεκνζίσλ ππεξεζηψλ, ΝΠΓΓ θαη νξγαληζκψλ ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο πνπ 
είλαη θάηνρνη πηπρίνπ Αλψηαηεο Δθπαίδεπζεο Παλεπηζηεκηαθνχ ή Σερλνινγηθνχ ηνκέα. 
2.  Γηα ηε ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ απαηηείηαη άξηζηε γλψζε αγγιηθήο ή γαιιηθήο ή 
γεξκαληθήο ή ηηαιηθήο ή ηζπαληθήο γιψζζαο, ε νπνία απνδεηθλχεηαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 
28 ηνπ π.δ. 50/2001, φπσο ηζρχεη. 
3. Γηα ηελ εηζαγσγή ζην Σκήκα Οηθνλνκηθψλ θαη Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ δηθαίσκα 
ζπκκεηνρήο έρνπλ απφθνηηνη/εο Παλεπηζηεκίνπ κε άξηζηε γλψζε ηεο αγγιηθήο γιψζζαο,  
θαζψο θαη άξηζηε γλψζε κίαο εθ ησλ γαιιηθήο ή γεξκαληθήο, ζχκθσλα κε ηηο νηθείεο 
δηαηάμεηο ηνπ  Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ (άξζξνπ 23, παξ. 8 ηνπ λ. 4325/2015 (ΦΔΚ 47/η. 
Α΄/11-05-2015). 
4. Γηα ηελ εηζαγσγή ζην ηκήκα Γηεζλψλ θαη Δπξσπατθψλ Τπνζέζεσλ απαηηείηαη ε άξηζηε 
γλψζε δχν (2) μέλσλ γισζζψλ κεηαμχ ηεο αγγιηθήο ή γαιιηθήο ή γεξκαληθήο ή ηηαιηθήο ή 
ηζπαληθήο γιψζζαο. 
5. Οη ππνςήθηνη/εο πξέπεη λα θαηέρνπλ ηνπο απαηηνχκελνπο ηίηινπο ζπνπδψλ θαη ηα 
απαξαίηεηα  πηζηνπνηεηηθά θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο ηειεπηαίαο δεκνζίεπζεο ηεο πεξίιεςεο 
ηεο πξνθήξπμεο. 
6.  Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ έρνπλ νη Βνξεηνεπεηξψηεο, νη νκνγελείο 
αιινδαπνί πξνεξρφκελνη εθ Κσλζηαληηλνππφιεσο θαη εθ ησλ λήζσλ Ίκβξνπ θαη Σελέδνπ 
θαη νη Κχπξηνη νκνγελείο, ζχκθσλα κε ηα άξζξα 1, 2 θαη 3 ηνπ λ.δ. 3832/58 (ΦΔΚ 128/Α), 
ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο ησλ αλσηέξσ παξαγξάθσλ. 
7. Γηαηάμεηο πνπ επλννχλ εηδηθέο θαηεγνξίεο ππνςεθίσλ ή θαζνξίδνπλ πξνζαπμήζεηο ζηε 
βαζκνινγία δελ έρνπλ εθαξκνγή ζηνλ Δηζαγσγηθφ δηαγσληζκφ ηεο Δζληθήο ρνιήο 
Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απηνδηνίθεζεο, ζχκθσλα κε ηα φζα νξίδνληαη ζην άξζξν 3 ηεο 
ΠΝΠ «Ρχζκηζε θαηεπεηγφλησλ ζεκάησλ ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο 
θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, Οηθνλνκίαο, Αλάπηπμεο θαη Σνπξηζκνχ, Δζσηεξηθψλ θαη 
Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο, Τπνδνκψλ Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ θαη παηδείαο, Έξεπλαο 
θαη Θξεζθεπκάησλ» (ΦΔΚ 127/η. Α΄/08-10-2015). 
8. Απφθνηηνη/εο ηεο Δζληθήο ρνιήο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο (ΔΓΓ) ή ηεο Δζληθήο ρνιήο 
Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (ΔΣΑ) ή ηεο Δζληθήο ρνιήο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη 
Απηνδηνίθεζεο (ΔΓΓΑ) δελ κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ σο ππνςήθηνη/εο ζηνλ εηζαγσγηθφ 
δηαγσληζκφ ηεο ΔΓΓΑ. 
 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Β΄ 
 Αίηεζε ζπκκεηνρήο - πξνζεζκία ππνβνιήο 

 
1. Ο/Η ππνςήθηνο/α θαηαρσξίδεη ειεθηξνληθά ζηελ ηζηνζειίδα www.ekdd.gr ζηνλ 
ζχλδεζκν  «Δηζαγσγηθφο Γηαγσληζκφο» ηελ αίηεζε ζπκκεηνρήο ζηνλ δηαγσληζκφ θαη ελ 
ζπλερεία ππνβάιιεη ή ηαρπδξνκεί επί απνδείμεη (ζπζηεκέλε επηζηνιή) ζην Σκήκα 
Γηνηθεηηθήο θαη Δθπαηδεπηηθήο Τπνζηήξημεο ηεο ΔΓΓΑ (Πεηξαηψο 211 θαη Θξάθεο 2, Σ.Κ. 

http://www.ekdd.gr/
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177 78, ΣΑΤΡΟ, γξ. 501) ηελ εθηππσκέλε θαη ππνγεγξακκέλε αίηεζε ζπκκεηνρήο ζην 
δηαγσληζκφ εληφο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο 20 εκεξώλ από ηελ Σξίηε 22 Μαΐνπ 2018 
έσο θαη ηε Γεπηέξα 11 Ηνπλίνπ 2018. Με ηελ αίηεζε ζπλππνβάιιεηαη απαξαηηήησο 
ππεύζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/1986, ζηελ νπνία δειψλνληαη: 

 
Α) Απφ ηνπο/ηηο ηδηψηεο ππνςεθίνπο/ηεο: 

  
I. Ο ηίηινο ζπνπδψλ πνπ θαηέρνπλ. 
II. Η θαηνρή πηζηνπνηεηηθνχ άξηζηεο γλψζεο κηαο ή πεξηζζφηεξσλ μέλσλ 

γισζζψλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 28 ηνπ π.δ. 50/2001, φπσο ηζρχεη. 
III. Η ζπλδξνκή ησλ λφκηκσλ πξνζφλησλ θαη ε έιιεηςε θσιχκαηνο δηνξηζκνχ ζε 

δεκφζηα ζέζε. 
IV. Η γλψζε θαη ε απνδνρή εθ κέξνπο ηνπο ησλ φξσλ ηεο πξνθήξπμεο. 
V. Γηα ηνπο άλδξεο ππνςεθίνπο, δειψλεηαη, επίζεο, ε εθπιήξσζε ησλ 

ζηξαηησηηθψλ ππνρξεψζεσλ ή ε λφκηκε απαιιαγή απφ απηέο, ν Γήκνο ή ε 
Κνηλφηεηα εγγξαθήο ζηα Μεηξψα Αξξέλσλ θαη ν αξηζκφο ηξαηησηηθνχ 
Μεηξψνπ.  

 
Β) Απφ ηνπο/ηηο ππαιιήινπο δεκνζίσλ ππεξεζηψλ, ΝΠΓΓ θαη Οξγαληζκψλ Σνπηθήο 

Απηνδηνίθεζεο πξψηνπ θαη δεχηεξνπ βαζκνχ ππνςεθίνπο: 
 

I. Ο ηίηινο ζπνπδψλ πνπ θαηέρνπλ. 
II. Η θαηνρή πηζηνπνηεηηθνχ άξηζηεο γλψζεο κηαο ή πεξηζζφηεξσλ μέλσλ 

γισζζψλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 28 ηνπ π.δ. 50/2001, φπσο ηζρχεη. 
III. Η γλψζε θαη ε απνδνρή εθ κέξνπο ηνπο ησλ φξσλ ηεο πξνθήξπμεο. 
IV. Η ππαιιειηθή ηνπο ηδηφηεηα. 

 
Γελ γίλνληαη δεθηέο αηηήζεηο πνπ: 

Α) θαηαρσξνχληαη κφλν ειεθηξνληθά.  
Β) θαηαρσξνχληαη ειεθηξνληθά εκπξφζεζκα θαη δελ ππνβάιινληαη εθηππσκέλεο θαη 
ππνγεγξακκέλεο ζηελ ΔΓΓΑ ή δελ ηαρπδξνκνχληαη  επί απνδείμεη (ζπζηεκέλε 
επηζηνιή) εληφο ηεο νξηδφκελεο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο απφ ηνλ αηηνχληα/ηελ 
αηηνχζα.       

 
2. Οη ππνςήθηνη/εο κε έιιεηςε θπζηθώλ ζσκαηηθώλ δεμηνηήησλ νθείινπλ λα 
ππνβάινπλ θαη ηα αθφινπζα πξφζζεηα δηθαηνινγεηηθά: 
α) Βεβαίσζε ελ ηζρχ απφ ηηο πγεηνλνκηθέο επηηξνπέο Κέληξνπ Πηζηνπνίεζεο Αλαπεξίαο 
(ΚΔΠΑ) ή βεβαίσζε ελ ηζρχ πξσηνβάζκηαο πγεηνλνκηθήο επηηξνπήο ηνπ άξζξνπ 165 ηνπ 
Τπαιιειηθνχ Κψδηθα (λ. 3528/2007), απφ ηελ νπνία πξνθχπηεη ε ζπγθεθξηκέλε θαηά 
πεξίπησζε πάζεζε, ε αδπλακία ζπκκεηνρήο ζε γξαπηή δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία θαη ε 
πηζηνπνίεζε ηεο θπζηθήο θαηαιιειφηεηαο ηνπ ππνςεθίνπ λα αζθήζεη ηα θαζήθνληα ηεο 
ζέζεο γηα ηελ θαηάιεςε ηεο νπνίαο πξφθεηηαη λα δηαγσληζηεί. 
β) Πξνθεηκέλνπ πεξί ππνςεθίσλ πνπ πάζρνπλ απφ δπζιεμία επηπιένλ εηδηθή δηαγλσζηηθή 
έθζεζε Ιαηξνπαηδαγσγηθνχ Κέληξνπ απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηεη φηη ε επίδνζή ηνπο ζηα 
καζήκαηα δελ είλαη δπλαηφλ λα ειεγρζεί κε γξαπηέο εμεηάζεηο. 

 
ΚΔΦΑΛΑΗΟ Γ΄ 

ηάδηα ηνπ δηαγσληζκνύ 
 

Ο δηαγσληζκφο ηεο ΔΓΓΑ δηελεξγείηαη ζε δχν ζηάδηα. 
 

1. Σν πξώην ζηάδην πεξηιακβάλεη ππνρξεσηηθή γξαπηή δνθηκαζία ησλ ππνςεθίσλ ζηηο 
παξαθάησ ελφηεηεο:  
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1. Οξγάλσζε θαη Λεηηνπξγία ηνπ Κξάηνπο 
2. Μηθξννηθνλνκηθή – Μαθξννηθνλνκηθή θαη Γεκφζηα Οηθνλνκηθή 
3. Γλψζεηο θαη Γεμηφηεηεο 

 
ηελ «Οξγάλσζε θαη Λεηηνπξγία ηνπ Κξάηνπο», θαζψο θαη ζηελ «Μηθξννηθνλνκηθή – 
Μαθξννηθνλνκηθή θαη Γεκφζηα Οηθνλνκηθή», νη ππνςήθηνη/εο εμεηάδνληαη ζηελ αλάπηπμε 
ζέκαηνο πνπ ηνπο δίδεηαη. 
ηηο «Γλψζεηο θαη Γεμηφηεηεο» εμεηάδνληαη κε εξσηήζεηο πνιιαπιψλ επηινγψλ ζε γλψζεηο 
γεληθήο παηδείαο, ηδίσο, ζε δεηήκαηα  πνπ απαζρνινχλ ηελ επηθαηξφηεηα, θαη δηεξεπλψληαη 
ηφζν ε νξζή ρξήζε ηεο ειιεληθήο γιψζζαο θαη ε ηθαλφηεηα θαηαλφεζεο γξαπηνχ ιφγνπ, 
φζν θαη ε θξηηηθή ηθαλφηεηα, ε επεμεξγαζία πιεξνθνξηψλ, ε ηαρχηεηα θαη αθξίβεηα 
αληίιεςεο, θαζψο θαη βαζηθέο λνεηηθέο δεμηφηεηεο, πξνθεηκέλνπ νη ππνςήθηνη/εο λα 
αληαπνθξηζνχλ ζηηο απαηηήζεηο ηεο ζχγρξνλεο δεκφζηαο δηνίθεζεο. 
Η εμεηαζηέα χιε ησλ καζεκάησλ «Οξγάλσζε θαη Λεηηνπξγία ηνπ Κξάηνπο» θαη 
«Μηθξννηθνλνκηθή – Μαθξννηθνλνκηθή θαη Γεκφζηα Οηθνλνκηθή» ηνπ πξψηνπ ζηαδίνπ 
νξίδεηαη ζην ζπλεκκέλν ζρεηηθφ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α΄. 
 
2. Σν δεύηεξν ζηάδην πεξηιακβάλεη γξαπηή θαη πξνθνξηθή εμέηαζε ησλ ππνςεθίσλ ζε 
θάθειν κε επίθαηξν ζέκα. 
Ο θάθεινο πεξηέρεη δηάθνξα ζηνηρεία, φπσο ηδίσο λνκηθέο ξπζκίζεηο, επηζηεκνληθέο 
αλαιχζεηο, δεκνζηνγξαθηθά άξζξα, ζηαηηζηηθά δεδνκέλα πνπ αλαδεηθλχνπλ έλα ζέκα πνπ 
έρεη απαζρνιήζεη ηελ επηθαηξφηεηα. Χο ηέηνηα ζέκαηα λννχληαη εθείλα πνπ αθνξνχλ ην 
Κξάηνο θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ, ηηο δηεζλείο ζρέζεηο, ηελ ειιεληθή θαη επξσπατθή νηθνλνκία, ην 
πεξηβάιινλ, ηνλ ηχπν θαη ηα ΜΜΔ, ηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο, ηνπο ζεζκνχο ηεο θνηλσλίαο θαη 
ηνλ πνιηηηζκφ. 
Η γξαπηή δνθηκαζία ζπλίζηαηαη ζηελ αλάπηπμε ζέκαηνο/ εξσηήζεσλ επί ηνπ πεξηερνκέλνπ 
ηνπ θαθέινπ θαη ζηε ζπλέρεηα δηελεξγείηαη ε πξνθνξηθή εμέηαζε/παξνπζίαζε ηνπ θαθέινπ 
απφ ηνλ ππνςήθην ελψπηνλ πεληακειψλ επηηξνπψλ, νξηδφκελσλ απφ ηελ ΚΔΔ. Η εμέηαζε 
ηεο ελφηεηαο απηήο απνζθνπεί ζηελ εθηίκεζε ηεο ηθαλφηεηαο δηαρείξηζεο θαηαζηάζεσλ 
εληφο πεξηνξηζκέλνπ ρξφλνπ θαζψο θαη ησλ αλαιπηηθψλ θαη ζπλζεηηθψλ ηθαλνηήησλ θάζε 
ππνςεθίνπ, γη’ απηφ θαηά ηελ πξνθνξηθή εμέηαζε δελ είλαη απαξαίηεην νη εξσηήζεηο λα 
πεξηζηξέθνληαη κφλν πεξί ηνπ ηεζέληνο ζέκαηνο.  
Οη ππνςήθηνη/εο εμεηάδνληαη πξνθνξηθά κε αιθαβεηηθή ζεηξά, ρσξηζκέλνη/εο ζε νκάδεο ησλ 
πέληε (5).   
 
 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Γ΄ 
Γηαδηθαζία δηεμαγσγήο ηνπ Δηζαγσγηθνύ Γηαγσληζκνύ 

 
1. Η ΚΔΔ είλαη ην ππεχζπλν φξγαλν γηα ηε δηελέξγεηα ηνπ εηζαγσγηθνχ δηαγσληζκνχ.  
2. Οη ππνςήθηνη/εο ππνρξενχληαη λα πξνζέξρνληαη έγθαηξα ζηελ αίζνπζα ηεο εμέηαζεο, λα 
θαηαιακβάλνπλ ηηο ζέζεηο πνπ ηνπο ππνδεηθλχνπλ νη επηηεξεηέο/ηξηεο θαη γεληθψο λα 
ππαθνχνπλ ζηηο ππνδείμεηο ησλ επηηεξεηψλ/ηξηψλ πνπ αθνξνχλ ζηνλ ηξφπν θαη ηε 
δηαδηθαζία δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνχ.  Η πξνζέιεπζε ησλ ππνςεθίσλ πξέπεη λα γίλεηαη 
κία (1) ψξα λσξίηεξα απφ ηελ ψξα έλαξμεο ηεο εμέηαζεο θάζε ελφηεηαο. Μεηά ηελ 
εθθψλεζε ή ηε δηαλνκή ηνπ ππφ εμέηαζε ζέκαηνο δελ επηηξέπεηαη ε είζνδνο ησλ 
ππνςεθίσλ ζηελ αίζνπζα. 
3. Γελ επηηξέπεηαη ε είζνδνο ησλ ππνςεθίσλ ζηελ αίζνπζα εμεηάζεσλ πξηλ δηαπηζησζεί ε 
ηαπηφηεηά ηνπο. Γελ επηηξέπεηαη λα έρνπλ καδί ηνπο γξαπηά ή άιινπ είδνπο βνεζήκαηα, 
εθηφο απηψλ πνπ ήζειε ηπρφλ εηδηθψο επηηξέςεη ε ΚΔΔ, νχηε νπνηαδήπνηε κέζα 
επηθνηλσλίαο κε ην εθηφο ηεο αίζνπζαο πεξηβάιινλ. Οη ππνςήθηνη/εο ππνρξενχληαη λα 
έρνπλ ηα αλαγθαία γηα γξαθή είδε θαη λα ρξεζηκνπνηνχλ ζηπιφ δηαξθείαο κπιε ή καχξνπ 
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ρξψκαηνο. Γελ επηηξέπεηαη ε ρξήζε δηνξζσηηθνχ. Δηδηθά γηα ηελ εμέηαζε ηεο Δλφηεηαο 
«Γλψζεηο θαη Γεμηφηεηεο», νη ππνςήθηνη/εο πξέπεη λα έρνπλ καδί ηνπο κνιχβη θαη γφκα. 
4. Κάζε ππνςήθηνο/α πνπ εμέξρεηαη απφ ηελ αίζνπζα ππνρξενχηαη λα παξαδψζεη ην 
γξαπηφ δνθίκην (ή ην απαληεηηθφ θχιιν) ζηνλ ππεχζπλν ηεο αίζνπζαο. Τπνςήθηνη/εο πνπ 
αιιεινβνεζνχληαη ή επηζέηνπλ ζηα γξαπηά δνθίκηα (ή ηα απαληεηηθά θχιια) ζεκεία 
αλαγλψξηζεο ή ηα ππνγξάθνπλ  ή δελ ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο ππνδείμεηο ή νδεγίεο ηνπ/ηεο 
ππεχζπλνπ/εο ηεο αίζνπζαο ή ησλ επηηεξεηψλ/ηξηψλ ή δηαηαξάζζνπλ κε νπνηνλδήπνηε 
ηξφπν ηελ ηάμε ή ρξεζηκνπνηνχλ κέζα επηθνηλσλίαο κε ην εθηφο ηεο αίζνπζαο πεξηβάιινλ ή 
δνιηεχνληαη γεληθψο ηελ εμέηαζε, απνβάιινληαη απφ ηελ αίζνπζα θαη απνθιείνληαη απφ ην 
δηαγσληζκφ κε απφθαζε ηεο ΚΔΔ, θιηκάθην ηεο νπνίαο παξίζηαηαη ζην ρψξν εμέηαζεο θαζ’ 
φιε ηε δηάξθεηα ηεο δηεμαγσγήο ηεο. Η ΚΔΔ απνθαζίδεη αλέθθιεηα αθνχ αθνχζεη ηνλ/ηελ 
εγθαινχκελν/ε ππνςήθην/α θαη ζπληάζζεη πξαθηηθφ επί ηνπ νπνίνπ πξέπεη λα 
πεξηγξάθνληαη ιεπηνκεξψο ηα πξαγκαηηθά δεδνκέλα/πεξηζηαηηθά πνπ ζηνηρεηνζεηνχλ ηελ 
αληηθεηκεληθή θαη ππνθεηκεληθή ππφζηαζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πεηζαξρηθνχ παξαπηψκαηνο, 
ζην νπνίν ππέπεζε ν/ε ππνςήθηνο/α. Τπνςήθηνο/α πνπ απνθιείζζεθε θαηά ηα αλσηέξσ 
απφ ηνλ Δηζαγσγηθφ Γηαγσληζκφ, βαζκνινγείηαη γηα ηε ζπγθεθξηκέλε ελφηεηα, θαηά ηε 
δηάξθεηα ηεο εμέηαζεο ηεο νπνίαο ππέπεζε ζε πεηζαξρηθφ παξάπησκα, κε κεδέλ (0). 
5. Γνθίκηα (ή απαληεηηθά θχιια) ηα νπνία θέξνπλ ζεκεία αλαγλψξηζεο, πνπ εληνπίδνληαη 
απφ ηνπο/ηηο βαζκνινγεηέο/ήηξηεο, κεδελίδνληαη κε απφθαζε ηεο ΚΔΔ.  
6.  Σα ζέκαηα ηεο γξαπηήο δνθηκαζίαο ζηελ «Οξγάλσζε θαη Λεηηνπξγία ηνπ Κξάηνπο» θαη 
ζηελ «Μηθξν-νηθνλνκηθή – Μαθξν-νηθνλνκηθή θαη Γεκφζηα Οηθνλνκηθή» επηιέγνληαη απφ 
πεληακειή επηηξνπή επηινγήο ζεκάησλ, ε νπνία πξνβαίλεη ζηνλ θαζνξηζκφ ηξηψλ ζεκάησλ 
γηα ηηο ελ ιφγσ εμεηαδφκελεο ελφηεηεο, εθ ησλ νπνίσλ θιεξψλεηαη ελψπηνλ ησλ ππνςεθίσλ 
ην έλα.  Η εμέηαζε ησλ ππνςεθίσλ ζπλίζηαηαη ζηελ αλάπηπμε ηνπ ζέκαηνο πνπ θιεξψζεθε. 
Μεηά ηελ εθθψλεζε ηνπ ζέκαηνο δελ επηηξέπεηαη ε είζνδνο ππνςεθίσλ ζηελ αίζνπζα. 
7. Γηα ηελ εμέηαζε ηεο ελφηεηαο «Γλψζεηο θαη Γεμηφηεηεο» νη εξσηήζεηο πξνζδηνξίδνληαη 
απφ επηακειή επηηξνπή επηινγήο ζεκάησλ, ε νπνία πξνζδηνξίδεη 50 εξσηήζεηο, πνπ 
δίλνληαη γξακκέλεο ζηνπο ππνςεθίνπο/εο, νη νπνίνη θαινχληαη λα ηηο απαληήζνπλ ζε εηδηθφ 
απαληεηηθφ θχιιν. Μεηά ηε δηαλνκή ησλ εξσηήζεσλ δελ επηηξέπεηαη ε είζνδνο ππνςεθίσλ 
ζηελ αίζνπζα. 
8. Οη ελδείμεηο ησλ αηνκηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ/ηεο ππνςεθίνπ/αο ζε φια ηα ηεηξάδηα γξαπηψλ 
δνθηκαζηψλ θαιχπηνληαη κε ζθνχξν αδηαθαλέο ραξηί θαηά ηελ παξάδνζε ηνπ γξαπηνχ 
ζηνλ/ζηελ επηηεξεηή/ηξηα. Σν αδηαθαλέο επηθάιπκκα πξέπεη λα κέλεη αθέξαην θαζ’ φιε ηε 
δηάξθεηα ηεο δηφξζσζεο ησλ δνθηκίσλ θαη κέρξη ηελ εκέξα αλνίγκαηνο ησλ γξαπηψλ θαη 
θαηαγξαθήο ησλ απνηειεζκάησλ.    
9. Τπνςήθηνη/εο νη νπνίνη/εο αλήθνπλ ζηα άηνκα κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο θαη ησλ 
νπνίσλ νη θπζηθέο ζσκαηηθέο δεμηφηεηεο δελ επηηξέπνπλ ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηε γξαπηή 
δηαδηθαζία ηνπ εηζαγσγηθνχ δηαγσληζκνχ ηεο ΔΓΓΑ, κπνξνχλ λα ππνβάιινληαη, κεηά απφ 
αίηεζή ηνπο, ζε εηδηθέο εμεηάζεηο θαηά ηνλ ίδην ρξφλν, ζηα ίδηα ζέκαηα θαη κε ην ίδην 
πξφγξακκα κε ην νπνίν δηελεξγνχληαη νη εμεηάζεηο ησλ ινηπψλ ππνςεθίσλ. 
Η εμέηαζε δηελεξγείηαη ελψπηνλ ηεο επηηξνπήο επηινγήο ζεκάησλ κε ηε ζπκκεηνρή ησλ δχν 
(2) εθ ησλ βαζκνινγεηψλ/ηξηψλ πνπ έρνπλ νξηζζεί απφ ηελ ΚΔΔ γηα ηελ αληίζηνηρε 
εμεηαδφκελε ελφηεηα θάζε ζηαδίνπ. Ο βαζκφο ηεο εμεηαδφκελεο ελφηεηαο ζε θάζε ζηάδην 
είλαη ν κέζνο φξνο ηνπ βαζκνχ ησλ εηδηθψλ επηζηεκφλσλ ηεο επηηξνπήο επηινγήο ζεκάησλ 
θαη ησλ δχν βαζκνινγεηψλ/ηξηψλ. Γηα ηελ πξνθνξηθή εμέηαζε ηεο ελφηεηαο «Φάθεινο 
Δπίθαηξνπ Θέκαηνο» εμεηάδνληαη θαη βαζκνινγνχληαη απφ ηελ πεληακειή εμεηαζηηθή 
επηηξνπή. 
10. ηελ πξνθνξηθή εμέηαζε ππνβάιινληαη νη ηπθινί, νη ακβιχσπεο, νη θσθνί θαη βαξήθννη, 
νη δπζιεμηθνί, ηα άηνκα κε λεπξνινγηθά νξζνπεδηθά πξνβιήκαηα ή πξνβιήκαηα πνπ δελ 
ηνπο επηηξέπνπλ λα εθθξάδνληαη γξαπηά, εθφζνλ ην δεηήζνπλ κε ππεχζπλε δήισζή ηνπο. 
11. ηε γξαπηή εμέηαζε κε ρξήζε ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή ππνβάιινληαη θαηφπηλ 
δήισζεο πξνηίκεζήο ηνπο νη ππνςήθηνη/εο κε νπνηαδήπνηε πάζεζε πνπ δελ επηηξέπεη ηε 
θπζηθή ρξήζε γξαθήο. 
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12. Κσθνί, βαξήθννη ή ππνςήθηνη/εο κε ινηπέο παζήζεηο πνπ έρνπλ σο θχξηα γιψζζα 
επηθνηλσλίαο ηελ Διιεληθή Ννεκαηηθή Γιψζζα ζα εμεηάδνληαη πξνθνξηθά κε ηε ρξήζε 
δηεξκελέα λνεκαηηθήο, θαηφπηλ δήισζήο ηνπο. 
13. Η ΚΔΔ κπνξεί λα απνθαζίδεη αλάινγα κε ηελ πάζεζε ησλ ππνςεθίσλ ηελ εμέηαζε 
ηνπο θαη κε ηνπο δχν ηξφπνπο, πξνθνξηθά θαη γξαπηά, κε ρξήζε ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή 
ή κε ρξήζε λνεκαηηθήο. Γηα ηπρφλ πεξηπηψζεηο πνπ δελ είλαη δπλαηφ λα ππαρζνχλ ζηνπο 
αλσηέξσ θαζνξηδφκελνπο ηξφπνπο εμέηαζεο, γηαηί απαηηνχλ εηδηθψο εμαηνκηθεπκέλν ηξφπν, 
απηφο θαζνξίδεηαη απφ ηελ ΚΔΔ. 
 
 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Δ ΄ 
Γηαδηθαζία Βαζκνιόγεζεο 

 

 Κιίκαθα θαη Σξόπνο Βαζκνιόγεζεο 
1. Η βαζκνιφγεζε θάζε γξαπηνχ δνθηκίνπ ησλ ελνηήησλ «Οξγάλσζε θαη Λεηηνπξγία ηνπ 
Κξάηνπο» θαη  «Μηθξννηθνλνκηθή – Μαθξννηθνλνκηθή θαη Γεκφζηα Οηθνλνκηθή γίλεηαη απφ 
δπν (2) βαζκνινγεηέο/ήηξηεο, πνπ νξίδνληαη γηα θάζε ελφηεηα απφ ηελ ΚΔΔ. 
2. Η θιίκαθα ηεο βαζκνινγίαο νξίδεηαη απφ έλα (1) έσο πελήληα (50). Τπνςήθηνο/α πνπ δελ 
πέηπρε ηε βάζε είθνζη πέληε (25) ζε νπνηαδήπνηε απφ ηηο δνθηκαζίεο ηνπ πξψηνπ ζηαδίνπ 
δελ έρεη δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηελ εμεηαζηηθή δηαδηθαζία ηνπ δεπηέξνπ ζηαδίνπ. 
3. Ο κέζνο φξνο ησλ δχν βαζκνινγεηψλ/ηξηψλ απνηειεί ηελ επίδνζε ηνπ ππνςεθίνπ/αο 
ζηελ ελφηεηα, εθφζνλ ε δηαθνξά ησλ δπν βαζκψλ δελ είλαη παξαπάλσ απφ 8 κνλάδεο. ε 
πεξίπησζε πνπ ππάξρεη δηαθνξά βαζκψλ κεγαιχηεξε ησλ 8 κνλάδσλ, ε βαζκνιφγεζε 
γίλεηαη απφ ηξίην/ε βαζκνινγεηή/ήηξηα πνπ νξίδεηαη, επίζεο, απφ ηελ ΚΔΔ, ππφ ηελ 
πξνυπφζεζε ηεο βαζκνιφγεζεο ηνπιάρηζηνλ ηνπ ελφο/κηαο βαζκνινγεηή/ηξηαο κε βαζκφ 
ηεο βάζεο θαη άλσ. 
4. Όηαλ ην γξαπηφ ππνςεθίνπ/αο γηα ηελ εηζαγσγή ζηελ ΔΓΓΑ βαζκνινγείηαη απφ ηξίην/ε 
βαζκνινγεηή/ήηξηα, ηειηθφο βαζκφο είλαη ν κέζνο φξνο ησλ βαζκψλ θαη ησλ ηξηψλ 
βαζκνινγεηψλ/ηξηψλ.  
5.Οη βαζκνινγεηέο/ηξηεο δελ επηηξέπεηαη λα αμηνινγνχλ ηελ επίδνζε ησλ ππνςεθίσλ ζε 
νπνηαδήπνηε απφ ηηο εμεηαδφκελεο ελφηεηεο ηνπ Δηζαγσγηθνχ Γηαγσληζκνχ ηεο ΔΓΓΑ κε 
δηαθνξεηηθή απφ ηελ νξηδφκελε βαζκνινγηθή θιίκαθα. 
6. Η βαζκνιφγεζε ηεο ελφηεηαο «Γλψζεηο θαη Γεμηφηεηεο» γίλεηαη θαηά ηνλ ίδην ηξφπν φζνλ 
αθνξά ηνπο/ηηο βαζκνινγεηέο/ήηξηεο θαη ηελ θιίκαθα (1-50), κε βάζε ηηο πξνθαζνξηζκέλεο 
(απφ ηελ Δπηηξνπή Δπηινγήο Θεκάησλ) νξζέο απαληήζεηο.  
7. Γηα ηελ γξαπηή θαη πξνθνξηθή εμέηαζε ηεο ελφηεηαο «Φάθεινο Δπίθαηξνπ Θέκαηνο» ε 
βαζκνιφγεζε γίλεηαη απφ ηα κέιε ησλ πεληακειψλ επηηξνπψλ. Η θιίκαθα ηεο βαζκνινγίαο 
νξίδεηαη, επίζεο, απφ ην έλα (1) έσο ην πελήληα (50) κε βάζε ην είθνζη πέληε (25). 
Τπνςήθηνο/α πνπ δελ έρεη πεηχρεη ηε βάζε ηεο βαζκνινγίαο ζηελ γξαπηή ή ζηελ 
πξνθνξηθή εμέηαζε, απνξξίπηεηαη. Ο κέζνο φξνο ηεο βαζκνινγίαο ησλ κειψλ ηεο 
πεληακεινχο επηηξνπήο ηφζν γηα ηελ πξνθνξηθή φζν θαη γηα ηελ γξαπηή εμέηαζε  απνηειεί 
ην βαζκφ ηνπ/ηεο ππνςεθίνπ/αο ζην δεχηεξν ζηάδην. 
8. Με βάζε ηνλ ηειηθφ βαζκφ πνπ έιαβε θάζε ππνςήθηνο/α ζηηο ηξεηο ελφηεηεο ηνπ πξψηνπ 
ζηαδίνπ ζπληάζζνληαη: 
Α. αιθαβεηηθφο πίλαθαο κε ηελ επίδνζε ησλ ππνςεθίσλ θαη  
Β. πίλαθαο ππνςεθίσλ κε δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δεχηεξν ζηάδην ηνπ δηαγσληζκνχ κε 
θζίλνπζα ζεηξά επηηπρίαο. 
Με βάζε ηε βαζκνινγία ηνπ δεπηέξνπ ζηαδίνπ ζπληάζζνληαη:  
Α. αιθαβεηηθφο πίλαθαο κε ηελ επίδνζε ησλ ππνςεθίσλ θαη  
Β. πίλαθαο βαζκνινγίαο θαηά θζίλνπζα ζεηξά. 
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9. Δπαλεμέηαζε ή αλαβαζκνιφγεζε ηνπ γξαπηνχ δνθηκίνπ, πέξαλ ηεο πξνβιεπφκελεο 
ιφγσ βαζκνινγηθήο απφθιηζεο κεηαμχ πξψηνπ θαη δεχηεξνπ βαζκνινγεηή άλσ ησλ νθηψ 
(8) κνλάδσλ, δελ επηηξέπεηαη. 
10. Ο ζηαζκηζκέλνο κέζνο φξνο βαζκνινγίαο πνπ πξνθχπηεη απφ ην βαζκφ επίδνζεο ηνπ 
πξψηνπ θαη ηνπ δεχηεξνπ ζηαδίνπ απνηειεί ηε βαζκνινγία ηνπ ππνςεθίνπ/αο πνπ θαζνξίδεη 
αλ πεξηιακβάλεηαη ζηνλ πξνθαζνξηζκέλν αξηζκφ ησλ εηζαθηέσλ ζηελ ΔΓΓΑ ή αλ 
απνθιείεηαη ε εηζαγσγή ηνπ/ηεο ζηελ ΔΓΓΑ.  
11. Η βαζκνιφγεζε ησλ γξαπηψλ δνθηκίσλ ηνπ εηζαγσγηθνχ δηαγσληζκνχ, ζε φια ηα ζηάδηα 
δηεμαγσγήο ηνπ, πξαγκαηνπνηείηαη ζε εηδηθά δηακνξθσκέλνπο ρψξνπο ζην θηίξην ηνπ 
ΔΚΓΓΑ. 
 

 Αξηζκόο ππνςεθίσλ πνπ πξνθξίλνληαη ζην δεύηεξν ζηάδην 
1. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δεχηεξν ζηάδην έρνπλ νη ππνςήθηνη/εο θαηά ζεηξά επίδνζεο ζε 
δηπιάζην αξηζκφ ηνπ πξνθαζνξηζκέλνπ αξηζκνχ εηζαθηέσλ ζηε ΔΓΓΑ, εθφζνλ έρνπλ 
ζπγθεληξψζεη ηε βάζε ηεο βαζκνινγίαο, πξνζηηζέκελσλ θαη ησλ ηζνβαζκεζάλησλ κε 
ηνλ/ηελ ηειεπηαίν/α επηηπρφληα/νχζα ππνςήθην/α. 
2.(α) Οη ππνςήθηνη/εο κε δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δεχηεξν ζηάδην ηνπ Δηζαγσγηθνχ 
Γηαγσληζκνχ ηεο ΔΓΓΑ ππνρξενχληαη λα πξνζθνκίδνπλ, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο 
πξνθήξπμεο θαη εληφο ηεο ηαζζφκελεο κε απφθαζε ηεο ΚΔΔ απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο: 1) 
ην βαζηθφ ηίηιν ζπνπδψλ ηνπο (πξνθεηκέλνπ γηα ηίηινπο ζπνπδψλ πνπ απνθηήζεθαλ απφ 
εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα ηεο αιινδαπήο ζπλππνβάιιεηαη ππνρξεσηηθά βεβαίσζε ηνπ 
ΓΟΑΣΑΠ – πξψελ ΓΙΚΑΣΑ πεξί ηεο ηζνηηκίαο απηψλ) θαη 2) ην/α πηζηνπνηεηηθφ/ά άξηζηεο 
γλψζεο μέλεο γιψζζαο ζχκθσλα κε ην άξζξν 28  ΠΓ 50/2001, φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη 
ηζρχεη. 
ηελ πεξίπησζε πνπ δελ αλαγξάθεηαη ζην/α πηζηνπνηεηηθφ/ά ην επίπεδν γλψζεο ηεο μέλεο 
γιψζζαο (Γ2 – Κνηλφ Δπξσπατθφ Πιαίζην Αλαθνξάο), νη ππνςήθηνη/εο νθείινπλ λα 
πξνζθνκίζνπλ βεβαίσζε ηνπ πηζηνπνηεκέλνπ θνξέα έθδνζεο ηνπ/ησλ πηζηνπνηεηηθνχ/ψλ 
ζηελ νπνία λα βεβαηψλεηαη ε άξηζηε γλψζε ηεο μέλεο γιψζζαο. 
Σίηινη, πηζηνπνηεηηθά θαη βεβαηψζεηο ηεο αιινδαπήο, πνπ απαηηνχληαη, πξέπεη λα είλαη 
επίζεκα κεηαθξαζκέλνη ζηελ ειιεληθή γιψζζα, φπσο νξίδνπλ νη θείκελεο δηαηάμεηο. 
(β) Τπνςήθηνη/εο πνπ θαηέρνπλ ήδε ηελ ηδηφηεηα δεκνζίνπ ππαιιήινπ, ππνρξενχληαη λα 
πξνζθνκίδνπλ θαη βεβαίσζε ηεο ππεξεζίαο ηνπο, ζρεηηθά κε ηελ ηδηφηεηά ηνπο θαη ζρεηηθή 
άδεηα, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ απαηηείηαη. 
3.Τπνςήθηνη/εο, νη νπνίνη δελ ζα πξνζθνκίζνπλ ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά εληφο ηεο 
ηαζζφκελεο κε απφθαζε ηεο ΚΔΔ απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο, απνθιείνληαη απφ ηε 
ζπκκεηνρή ζην δεχηεξν ζηάδην θαη ε ΚΔΔ θαιεί ηνπο/ηηο επφκελνπο/εο ζηελ θαηάηαμε, 
εθφζνλ απηνί/εο έρνπλ ζπγθεληξψζεη ηελ απαξαίηεηε βαζκνινγία. 
 

 πληειεζηέο βαξύηεηαο βαζκνινγίαο θαη ζύληαμε πηλάθσλ 
1.(α) ηε δηακφξθσζε ηνπ ηειηθνχ βαζκνχ ηνπ πξψηνπ ζηαδίνπ θάζε ππνςεθίνπ/αο, ε 
επίδνζή ηνπ ζηηο δχν ελφηεηεο «Οξγάλσζε θαη Λεηηνπξγία ηνπ Κξάηνπο» θαη 
«Μηθξννηθνλνκηθή − Μαθξννηθνλνκηθή θαη Γεκφζηα Οηθνλνκηθή» ζπκκεηέρεη κε πνζνζηφ 
ζαξάληα ηνηο εθαηφ (40%) ε θαζεκία θαη ε ηξίηε ελφηεηα «Γλψζεηο θαη Γεμηφηεηεο» κε είθνζη 
ηνηο εθαηφ (20%). 
(β) ηε δηακφξθσζε ηνπ ηειηθνχ βαζκνχ θάζε ππνςεθίνπ/αο ζην δεχηεξν ζηάδην ηνπ 
Δηζαγσγηθνχ Γηαγσληζκνχ ηεο ΔΓΓΑ ζπκκεηέρνπλ ν βαζκφο επίδνζεο ζηε γξαπηή 
εμέηαζε ζηελ ελφηεηα «Φάθεινο Δπίθαηξνπ Θέκαηνο» κε ζπληειεζηή βαξχηεηαο 50% θαη ν 
βαζκφο επίδνζεο ζηελ πξνθνξηθή εμέηαζε ζηελ ίδηα ελφηεηα κε ζπληειεζηή βαξχηεηαο 
50%.  
2. Γηα ηε δηακφξθσζε ηεο ηειηθήο βαζκνινγίαο ηνπ ππνςεθίνπ/αο ππνινγίδνληαη θαηά 
εβδνκήληα ηνηο εθαηφ (70%) ε βαζκνινγία ηνπ πξψηνπ ζηαδίνπ θαη θαηά ηξηάληα ηνηο εθαηφ 
(30%) ε βαζκνινγία ηνπ δεχηεξνπ ζηαδίνπ. 
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3. ε πεξίπησζε ηζνβαζκίαο ππνςεθίσλ θαηά ηελ ηειηθή θαηάηαμε, ε ζεηξά αλαγξαθήο 
ζηνλ πίλαθα επηηπρφλησλ ζηελ ΔΓΓΑ πξνζδηνξίδεηαη απφ ηελ ΚΔΔ κε θιήξσζε ε νπνία 
πξαγκαηνπνηείηαη ζε δεκφζηα ζπλεδξίαζε, γηα ηελ νπνία νξίδεηαη ν αθξηβήο ρξφλνο θαη 
ηφπνο. 
4. Με βάζε ηε βαζκνινγία θαη ησλ δχν ζηαδίσλ ζπληάζζνληαη: 
• Αιθαβεηηθφο πίλαθαο ππνςεθίσλ 
• Πίλαθαο θαηάηαμεο κε θζίλνπζα ζεηξά βαζκνινγίαο 
 
 

 Οινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο – επηηπρόληεο/νύζεο 
1. Οη ππνςήθηνη/εο ππνβάιινπλ, εληφο ηεο ηαζζφκελεο απφ ηελ ΚΔΔ απνθιεηζηηθήο 
πξνζεζκίαο κεηά ηελ δεκνζίεπζε ηνπ πίλαθα θαηάηαμεο κε θζίλνπζα ζεηξά βαζκνινγίαο, 
γξαπηή δήισζε ζηε Γηεπζχληξηα ηεο ΔΓΓΑ, κε ηελ νπνία απνδέρνληαη ηελ θαηάηαμή ηνπο 
θαη πξνζδηνξίδνπλ ηε ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο ησλ ηκεκάησλ πνπ επηζπκνχλ λα 
αθνινπζήζνπλ. 
2. Οη ππνςήθηνη/εο, ζηε δήισζε πξνηίκεζεο ηνπο, κπνξνχλ λα ζπκπεξηιάβνπλ κε ζεηξά 
πξνηεξαηφηεηαο φια ηα ηκήκαηα ηεο ΔΓΓΑ, γηα ηα νπνία θαηέρνπλ ηα απαηηνχκελα 
πξνζφληα. 
3. Η θαηαλνκή ζηα ηκήκαηα γίλεηαη κε βάζε ηε ζεηξά επηηπρίαο ζηνλ εηζαγσγηθφ δηαγσληζκφ 
θαη ηε δήισζε πξνηίκεζεο ησλ ππνςεθίσλ. 
4. Γηα ηελ εηζαγσγή ζηα ηκήκαηα Οηθνλνκηθψλ θαη Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ, θαη Γηεζλψλ θαη 
Δπξσπατθψλ Τπνζέζεσλ απαηηείηαη ε άξηζηε γλψζε δχν (2) μέλσλ γισζζψλ, φπσο 
νξίδεηαη απφ ην Κεθάιαην Α ζεκεία 3,4 ηεο παξνχζαο πξνθήξπμεο. 
5. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο ππνβνιήο ησλ δειψζεσλ αλ πξνθχςνπλ θελέο ζέζεηο απφ ηηο 
πξνγξακκαηηζκέλεο, είλαη δπλαηφλ λα θαιπθζνχλ κε ηελ ίδηα δηαδηθαζία, απφ ηνπο 
επφκελνπο/εο ζηνλ θαηάινγν ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ εηζαγσγηθνχ δηαγσληζκνχ (Πίλαθαο 
θαηάηαμεο κε θζίλνπζα ζεηξά βαζκνινγίαο), εθφζνλ έρνπλ πάξεη ηε βάζε ζηε βαζκνινγία. 
Χο επφκελνη/εο νξίδνληαη νη πξψηνη/εο θαηά ζεηξά επηηπρίαο κεηά ηνλ αξηζκφ εηζαθηέσλ, 
εθφζνλ έρνπλ πάξεη ηε βάζε ηεο βαζκνινγίαο. Ο νξηζηηθφο πίλαθαο ησλ εηζαγνκέλσλ ζηε 
ρνιή, θπξψλεηαη κε πξάμε ηεο ΚΔΔ θαη δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. 
Αθνινπζεί ε εγγξαθή ζηε ρνιή. 
6. Δάλ κεηά ηε δεκνζίεπζε ησλ πηλάθσλ εηζαθηέσλ θαη ηελ παξέιεπζε ηνπ ρξφλνπ 
εγγξαθήο ζηελ ΔΓΓΑ δηαπηζησζεί ε χπαξμε θελψλ ζέζεσλ, ηφηε θαινχληαη, θαηά ζεηξά 
πξνηεξαηφηεηαο, νη επφκελνη/εο ζηνλ πίλαθα επηηπρφλησλ/ρνπζψλ (Πίλαθαο θαηάηαμεο κε 
θζίλνπζα ζεηξά βαζκνινγίαο) κέρξη λα ζπκπιεξσζεί ν αξηζκφο ησλ θελψλ ζέζεσλ. Ο 
ζπκπιεξσκαηηθφο απηφο πίλαθαο θπξψλεηαη κε πξάμε ηεο ΚΔΔ θαη δεκνζηεχεηαη ζηελ 
Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. 
7. ε θάζε ζηάδην ηνπ δηαγσληζκνχ δελ επηηξέπεηαη επαλεμέηαζε ή αλαβαζκνιφγεζε. 
8.  Μέρξη ηε δεκνζίεπζε ζηε Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο ησλ ηειηθψλ απνηειεζκάησλ ηνπ 
δηαγσληζκνχ, δελ επηηξέπεηαη ε επίδεημε ησλ γξαπηψλ ζηνπο/ζηηο ελδηαθεξφκελνπο/εο.  
 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Σ΄ 
Πξόγξακκα δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνύ 

 
1. Πξώην ζηάδην ηνπ δηαγσληζκνύ  
Ηκεξνκελία έλαξμεο ηνπ 26νπ Δηζαγσγηθνχ Γηαγσληζκνχ νξίδεηαη ην άββαην 21 Ηνπιίνπ 
2018. 
Η δηάξθεηα ηεο γξαπηήο δνθηκαζίαο γηα ηηο ελφηεηεο «Οξγάλσζε θαη Λεηηνπξγία ηνπ 
Κξάηνπο» θαη «Μηθξννηθνλνκηθή – Μαθξννηθνλνκηθή θαη Γεκφζηα Οηθνλνκηθή» είλαη δχν (2) 
ψξεο, θαη γηα ηελ ελφηεηα «Γλψζεηο θαη Γεμηφηεηεο» είλαη κία (1) ψξα. Η ψξα θαη ν ηφπνο 
δηεμαγσγήο ησλ εμεηάζεσλ ζα γλσζηνπνηεζνχλ ζηνπο/ζηηο ελδηαθεξνκέλνπο/εο κε 
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αλαθνίλσζε, ε νπνία ζα αλαξηεζεί ζην ηζφγεην ηνπ θηηξίνπ ηνπ ΔΚΓΓΑ (Πεηξαηψο 211 θαη 
Θξάθεο 2, Σαχξνο) θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΔΚΓΓΑ (www.ekdd.gr). 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΞΔΣΑΔΧΝ 
 

Ηκεξνκελία Ηκέξα Δλφηεηα 

21/07/2018 άββαην Οξγάλσζε θαη Λεηηνπξγία ηνπ Κξάηνπο 

22/07/2018 Κπξηαθή Μηθξν-νηθνλνκηθή – Μαθξν-νηθνλνκηθή θαη Γεκφζηα Οηθνλνκηθή  

23/07/2018 Γεπηέξα Γλψζεηο θαη Γεμηφηεηεο 

 
 
 
2. Γεύηεξν ζηάδην ηνπ δηαγσληζκνύ 
Μεηά ηελ έθδνζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ πξψηνπ ζηαδίνπ ζα νξηζζνχλ νη εκεξνκελίεο, νη 
ψξεο θαη ν ηφπνο δηεμαγσγήο ησλ εμεηάζεσλ ηνπ δεπηέξνπ ζηαδίνπ κε λεψηεξε απφθαζε 
ηεο ΚΔΔ, ε νπνία ζα αλαξηεζεί ζην θηίξην ηνπ ΔΚΓΓΑ θαη ζην δηαδίθηπν.  
Η δηάξθεηα ηεο γξαπηήο δνθηκαζίαο ζηνλ θάθειν επίθαηξνπ ζέκαηνο είλαη ηξεηο (3) ψξεο. 
 
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξφκελνη/εο κπνξνχλ λα απεπζχλνληαη, απφ 08:00-
15:00 ζηελ ΔΓΓΑ, γξαθείν 501 ή/θαη ζηα ηειέθσλα: 2131306209, 2131306243, 
2131306349 θαζψο θαη ζην Πεξηθεξεηαθφ Ιλζηηηνχην Δπηκφξθσζεο ηνπ ΔΚΓΓΑ ζηε 
Θεζζαινλίθε  (Ι. Κσιέηηε 25 Γ) ή/θαη ζηα ηειέθσλα  2313321104 θαη 2313321145. 
Μπνξνχλ, επίζεο λα ελεκεξψλνληαη απφ ηηο ζρεηηθέο αλαξηήζεηο ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ 
ΔΚΓΓΑ (www.ekdd.gr). 
 
 

 ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΔΞΔΣΑΔΧΝ 
 

http://www.ekdd.gr/
http://www.ekdd.gr/
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α΄ 

ΔΞΔΣΑΣΔΑ ΤΛΖ ΣΧΝ ΔΝΟΣΖΣΧΝ ΣΟΤ ΠΡΧΣΟΤ ΣΑΓΗΟΤ 

1. OΡΓΑΝΧΖ ΚΑΗ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ 

1. Σν θξάηνο: Θεσξίεο ηνπ θξάηνπο. Μνξθή ηνπ θξάηνπο (απηαξρηθφ, θηιειεχζεξν, εληαίν, 
νκνζπνλδηαθφ θ.ιπ.). Κξάηνο θαη νηθνλνκία. Σν δήηεκα ηεο λνκηκνπνίεζεο ηνπ θξάηνπο. 
Έζλνο θαη θξάηνο (εζληθφ ζπκθέξνλ, γεληθφ ζπκθέξνλ, δεκφζην ζπκθέξνλ). Οη ιεηηνπξγίεο 
ηνπ θξάηνπο (λνκνζεηηθή, δηνηθεηηθή, δηθαζηηθή). 

2.  Κξάηνο θαη πνιηηηθφ ζχζηεκα. Πνιηηηθφ ζχζηεκα, πνιηηεηαθφ θαζεζηψο θαη πνιίηεπκα 
Θεσξίεο ηεο δεκνθξαηίαο. Σν δεκνθξαηηθφ πνιίηεπκα θαη ην αληηπξνζσπεπηηθφ ζχζηεκα. Η 
ζρέζε θνηλσλίαο θαη πνιηηηθήο. Η θνηλσλία ζην πνιηηηθφ ζχζηεκα. Η ηδηφηεηα ηνπ πνιίηε. 
Δθινγέο, νκάδεο ζπκθεξφλησλ θαη δηαδηθαζίεο ιήςεσο ησλ απνθάζεσλ. 

3. Οη πνιηηηθέο ηνπ θξάηνπο: Θεσξίεο πεξί ησλ πνιηηηθψλ ηνπ θξάηνπο. Φηιειεπζεξηζκφο, 
λενθηιειεπζεξηζκφο, ζνζηαιηζκφο. Κξαηηθέο πνιηηηθέο θαη παξεκβαηηζκφο. 

4.  Σν πληαγκαηηθφ Γίθαην: πληαγκαηηθφ δίθαην ησλ δηθαησκάησλ θαη πληαγκαηηθφ Γίθαην 
ησλ εμνπζηψλ. Η ζπληαγκαηηθή αλαζεψξεζε. Η ηεξαξρία ησλ θαλφλσλ ηνπ δηθαίνπ. Σν 
ηζρχνλ ειιεληθφ χληαγκα. Οξγαλσηηθέο βάζεηο ηνπ πνιηηεχκαηνο. Η κνξθή ηνπ ειιεληθνχ 
πνιηηεχκαηνο (Πξνεδξεπφκελε θνηλνβνπιεπηηθή δεκνθξαηία). Η δεκνθξαηηθή αξρή. Σν 
θνηλνβνπιεπηηθφ ζχζηεκα. Η πξνεδξεπφκελε κνξθή ηνπ πνιηηεχκαηνο. Η δηάθξηζε ησλ 
ιεηηνπξγηψλ (άξζξν 26 , νξγαληθφ θαη ιεηηνπξγηθφ θξηηήξην, δηαζηαχξσζε). Κξάηνο 
Γηθαίνπ. Κνηλσληθφ θξάηνο. Η αξρή ηεο λνκηκφηεηαο.  

5. Θεκειηψδε Γηθαηψκαηα: Έλλνηα θαη θαηεγνξίεο ησλ ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ. Φνξείο, 
απνδέθηεο, πεδίν πξνζηαζίαο, πεξηνξηζκνί ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ. Η αξρή ηεο 
αλαινγηθφηεηαο. Η αλζξψπηλε αμηνπξέπεηα. Θεηηθή θαη αξλεηηθή ειεπζεξία. Η αξρή ηεο 
ηζφηεηαο θαη εηδηθφηεξεο εθθάλζεηο ηεο. Σα ζεκειηψδε δηθαηψκαηα ζην ειιεληθφ χληαγκα 
(άξζξα 4-25 ηνπ πληάγκαηνο), ζηελ ΔΓΑ θαη ζηνλ Υάξηε Θεκειησδψλ Γηθαησκάησλ ηεο 
ΔΔ. Σξηηελέξγεηα ησλ ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ.  

6. Οξγαλσηηθφ πληαγκαηηθφ Γίθαην-Σα φξγαλα ηνπ θξάηνπο: Δθινγηθφ ζψκα (ζχλζεζε, 
πξνζφληα εθινγέα, ζπληαγκαηηθέο εθινγηθέο αξρέο). Βνπιή, Πξφεδξνο ηεο Γεκνθξαηίαο, 
Κπβέξλεζε, Πξσζππνπξγφο, Τπνπξγνί, επζχλε ησλ κειψλ ηεο Κπβέξλεζεο. Η Γηνίθεζε 
(θεληξηθή δηνίθεζε, απνθεληξσκέλε δηνίθεζε). Αλεμάξηεηεο Αξρέο (νη 5 ζπληαγκαηηθά 
θαηνρπξσκέλεο αξρέο, θαηεγνξηνπνίεζε, θπζηνγλσκία). Γηθαζηηθή ιεηηνπξγία. Λεηηνπξγηθή 
θαη πξνζσπηθή αλεμαξηεζία ησλ δηθαζηηθψλ ιεηηνπξγψλ. Γηθαζηηθφο έιεγρνο ησλ 
ζπληαγκαηηθφηεηαο ησλ λφκσλ. 

7. Δπξσπατθή Έλσζε: Η πλζήθε ηεο Ληζαβφλαο (βαζηθέο αιιαγέο, πιενλεθηήκαηα θαη 
κεηνλεθηήκαηα). Οη πνιηηηθνί Θεζκνί ηεο ΔΔ, Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην, Δπξσπατθφ 
πκβνχιην, πκβνχιην ησλ Τπνπξγψλ ηεο ΔΔ, Δπξσπατθή Δπηηξνπή. H Δπξσπατθή 
Κεληξηθή Σξάπεδα. Σν Γηθαζηήξην ηεο ΔΔ, Δπξσπατθφ Διεγθηηθφ πλέδξην. Σν Eurogroup.  
Οη πεγέο ηνπ ελσζηαθνχ δηθαίνπ. Πξσηνγελέο Δπξσπατθφ Γίθαην (πλΘΔΔ, πλΘΛΔΔ, 
Υάξηεο Θεκειησδψλ Γηθαησκάησλ ηεο ΔΔ). Παξάγσγν Δπξσπατθφ Γίθαην (θαλνληζκνί, 
νδεγίεο, απνθάζεηο, ζπζηάζεηο. γλψκεο, ε ζπλήζεο λνκνζεηηθή δηαδηθαζία ζηελ ΔΔ). Οη 
γεληθέο αξρέο ηνπ Δπξσπατθνχ Γηθαίνπ. Οη ηέζζεξηο νηθνλνκηθέο ειεπζεξίεο θαη ε εζσηεξηθή 
αγνξά. Η ζρέζε πληάγκαηνο θαη Δπξσπατθνχ Γηθαίνπ (άξζξν 28  θαη λνκνινγία 
Γηθαζηεξίνπ ηεο ΔΔ). Η δηάθξηζε Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο. Η 
έλλνηα ηεο Δπξσπατθήο νινθιήξσζεο. 

8. Πνιπεπίπεδε δηαθπβέξλεζε. Τπεξεζληθή, εζληθή θαη ηνπηθή δηνίθεζε. Δπηδξάζεηο 
ππεξεζληθψλ ζεζκψλ θαη πνιηηηθψλ ζηνπο εζληθνχο ζεζκνχο θαη ηηο εζληθέο δεκφζηεο 
πνιηηηθέο. Γηαθπβέξλεζε, θπβέξλεζε θαη θξάηνο. πγθξηηηθά κνληέια θξαηψλ, 
δηαθπβέξλεζεο θαη δεκνθξαηίαο. Ο ξφινο ησλ επηζηεκηθψλ (epistemic) θνηλνηήησλ θαη ησλ 
θνηλνηήησλ πνιηηηθήο ζηε δηαθπβέξλεζε. 
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2. ΜΗΚΡΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ – ΜΑΚΡΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΑΗ ΓΖΜΟΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ 
1. Ιζηνξηθή εμέιημε ηεο νηθνλνκηθήο ζθέςεο: Κιαζηθή Πνιηηηθή Οηθνλνκία, Μαξμηζκφο, 
Νενθιαζηθηζκφο, Θεζκηθή ρνιή, Κευλζηαληζκφο.  
2. Σν ζχζηεκα ηεο αγνξάο θαη ν ζρεκαηηζκφο ησλ ηηκψλ: Δπηινγέο ηνπ θαηαλαισηή θαη ε 
ζεσξία ηεο δήηεζεο αγαζψλ. Διαζηηθφηεηα δήηεζεο θαη πξνζθνξάο. Θεσξία ηεο 
παξαγσγήο ηνπ θφζηνπο θαη ηεο πξνζθνξάο αγαζψλ. Αληαγσληζκφο, ζπληνληζκφο θαη 
ηζνξξνπία.  
3. Μνξθέο αγνξάο, αληαγσληζκφο θαη θνηλσληθή επεκεξία: Σέιεηνο αληαγσληζκφο, 
κνλνπψιην, νιηγνπψιην θαη κνλνπσιηαθφο αληαγσληζκφο. 
4. Ο κεραληζκφο ηεο αγνξάο θαη ε ινγηθή ησλ ξπζκηζηηθψλ παξεκβάζεσλ ηνπ θξάηνπο: 
Αηέιεηεο θαη απνηπρίεο ηεο αγνξάο, δεκφζηα αγαζά, εμσηεξηθέο νηθνλνκίεο θαη εμσηεξηθέο 
επηβαξχλζεηο.  
5. πλνιηθή πξνζθνξά, ζπλνιηθή δήηεζε θαη ε έλλνηα ηεο καθξννηθνλνκηθήο ηζνξξνπίαο: 
Σν εηζνδεκαηηθφ θχθισκα θαη ην ζχζηεκα ησλ εζληθνινγηζηηθψλ θαηεγνξηψλ. 
Πξνζδηνξηζκφο ηνπ εζληθνχ εηζνδήκαηνο θαη ηεο ζπλνιηθήο απαζρφιεζεο. 
6. Ο ρξεκαηνπηζησηηθφο ηνκέαο, ε θεληξηθή ηξάπεδα θαη ν πξνζδηνξηζκφο ηνπ γεληθνχ 
επηπέδνπ ησλ ηηκψλ. Αλεξγία θαη πιεζσξηζκφο. Οηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη κεγέζπλζε. 
7. Ο θξαηηθφο πξνυπνινγηζκφο: Η δηαδηθαζία ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ (θαηάξηηζε, 
ςήθηζε, εθηέιεζε θαη έιεγρνο). Φχζε θαη θξηηήξηα δεκνζίσλ δαπαλψλ. Υξεκαηνδφηεζε ησλ 
δεκνζίσλ δαπαλψλ (ηχπνη θνξνινγίαο θαη δεκνζίνπ δαλεηζκνχ). 
8. Οηθνλνκηθέο πνιηηηθέο ηνπ θξάηνπο, ζπκπιεξσκαηηθφηεηεο θαη αληηζέζεηο: 
ηαζεξνπνηεηηθή πνιηηηθή (δεκνζηνλνκηθή θαη λνκηζκαηηθή), εηζνδεκαηηθή πνιηηηθή, 
θνηλσληθή πνιηηηθή, αλαπηπμηαθή πνιηηηθή, πνιηηηθή αληηκεηψπηζεο ηεο θηψρεηαο, πνιηηηθή 
αληαγσληζκνχ θαη δεκφζηεο επηρεηξήζεηο.  
9. Γηεζλήο νηθνλνκία θαη νηθνλνκηθή πνιηηηθή: Η απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο λνκηζκαηηθήο θαη 
δεκνζηνλνκηθήο πνιηηηθήο ζε κηα αλνηθηή νηθνλνκία. πλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο. Οηθνλνκηθή 
αλάπηπμε θαη νηθνλνκηθέο αληζφηεηεο ζε παγθφζκην επίπεδν.  
10. Οηθνλνκηθέο δηαζηάζεηο ηεο επξσπατθήο νινθιήξσζεο: Η εζσηεξηθή αγνξά. Οηθνλνκηθή 
θαη Ννκηζκαηηθή Έλσζε. Η λέα επξσπατθή νηθνλνκηθή δηαθπβέξλεζε ζηε δψλε ηνπ επξψ. Η 
δηεχξπλζε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 
11. Η ειιεληθή νηθνλνκία ζην πιαίζην ηεο επξσπατθήο νινθιήξσζεο: Δμειίμεηο θαη 
πξννπηηθέο. Γεκφζηα νηθνλνκηθά. Ιζνδχγην πιεξσκψλ. Απαζρφιεζε θαη αλεξγία. 
Καηεπζχλζεηο πνιηηηθήο. Πξννπηηθέο νλνκαζηηθήο θαη πξαγκαηηθήο ζχγθιηζεο. 
Γεκνζηνλνκηθή θξίζε ζηελ Διιάδα θαη ηελ Δπξσδψλε.   

ΑΔΑ: 687Σ4691Φ0-Δ6Σ


		2018-05-14T17:14:35+0300
	Athens




