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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σύμφωνα με το άρθρο 19 του ΠΔ 57/2007, όπως ισχύει, οι δυνάμενοι, σύμφωνα με τα
γενικά αποτελέσματα κατάταξης, να εισαχθούν στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης
και Αυτοδιοίκησης, καλούνται να υποβάλουν εντός της κατωτέρω οριζόμενης
αποκλειστικής προθεσμίας, γραπτή δήλωση στον Διευθυντή της ΕΣΔΔΑ, με την οποία
θα προσδιορίζουν τη σειρά προτεραιότητας των τμημάτων που επιθυμούν να
ακολουθήσουν. Η κατανομή στα τμήματα θα γίνει με βάση τη σειρά επιτυχίας στον
Εισαγωγικό Διαγωνισμό και τη δήλωση προτίμησης των υποψηφίων. Η δήλωση αυτή
μπορεί να αφορά το Τμήμα ή τα Τμήματα, για τα οποία οι ανωτέρω πληρούν τις
απαιτούμενες προϋποθέσεις σύμφωνα με την προκήρυξη.
Διευκρινίζεται ότι μετά τις δηλώσεις προτίμησης και την κατανομή σε τμήματα θα
ανακοινωθεί ο τελικός πίνακας εισακτέων στην 27η Εκπαιδευτική Σειρά της ΕΣΔΔΑ.
Η υποβολή των δηλώσεων θα λάβει χώρα εντός αποκλειστικής προθεσμίας από την
Δευτέρα 26/10/2020 έως και την Παρασκευή 30/10/2020 στο γραφείο 510 (5ος όροφος)
των εγκαταστάσεων του ΕΚΔΔΑ (Πειραιώς 211,Ταύρος ) από 8.00-14.30. Εναλλακτικά,
οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν τη δήλωση τους υπογεγραμμένη μέσω
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση esdda@ekdd.gr μέχρι και την Παρασκευή
30/10/2020 και ώρα 14.30.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο ΔΙΔΑΔ/Φ.69/125/16452 (ΑΔΑ: Ψ6Μ246ΜΤΛ6-ΜΕΦ) και
στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού ορίζονται τα
παρακάτω μέτρα για τους υποψηφίους:


Η υποβολή των δηλώσεων θα γίνεται με αλφαβητική σειρά σε συγκεκριμένες
ώρες, ημέρες (βλ. πίνακα) και θα τηρείται ελάχιστος αριθμός εισερχομένων
στο κτίριο για την αποφυγή συνωστισμού.



Οι υποψήφιοι υποχρεωτικά θα πρέπει να χρησιμοποιούν μάσκα και θα πρέπει
να τηρείται ελάχιστη απόσταση ενάμιση (1,5) μέτρου μεταξύ των υπαλλήλων
και των υποψηφίων.

ΩΡΕΣ

Δευτέρα 26/10/2020 έως
Παρασκευή

30/10/2020

Γραφείο 510
08.00-09.30

Α-Ζ

09.30-10.30

Η-Μ

10.30-11.30

Ν-Π

12.30-13.30

Ρ-Y

13.30-14.30

Φ-Ω

Οι υποψήφιοι που δε θα μπορούν να καταθέσουν τα δικαιολογητικά στις ώρες που
ορίζονται στον ανωτέρω πίνακα, θα κλείνουν άλλη ώρα ραντεβού κατόπιν
επικοινωνίας με τη γραμματεία της ΚΕΕ και συγκεκριμένης αιτιολόγησης.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΕΕ

