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ΘΔΜΑ: «Πξνθήξπμε ηνπ 28νπ Δηζαγσγηθνχ Γηαγσληζκνχ ηεο Δζληθήο ρνιήο Γεκφζηαο 

Γηνίθεζεο & Απηνδηνίθεζεο (Δ..Γ.Γ.Α.)» 

 

 

Π Ρ Ο Κ Ζ Ρ Τ Ξ Ζ 

 

 

Ζ Κεληξηθή Δπηηξνπή Δμεηάζεσλ (Κ.Δ.Δ.) έρνληαο ππφςε : 

 

1. Σηο δηαηάμεηο : 

(α) ησλ άξζξσλ 30,31,32 θαη 33 ηνπ Νφκνπ 4807/2021 «Θεζκηθφ πιαίζην ηειεξγαζίαο, 

δηαηάμεηο γηα ην αλζξψπηλν δπλακηθφ ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα θαη άιιεο επείγνπζεο 

ξπζκίζεηο» (ΦΔΚ 96/η.Α’/11.06.2021), 

(β) ηνπ Νφκνπ 4624/2019 "Αξρή Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνχ Υαξαθηήξα, 

κέηξα εθαξκνγήο ηνπ Καλνληζκνχ (Δ.Δ.) 2016/679 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη 

ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 27εο Απξηιίνπ 2016 γηα ηελ πξνζηαζία ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ 

έλαληη ηεο επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα θαη ελζσκάησζε ζηελ 

εζληθή λνκνζεζία ηεο Οδεγίαο (Δ.Δ.) 2016/680 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ ηεο 27εο Απξηιίνπ 2016 θαη άιιεο δηαηάμεηο", 

(γ) ηεο παξ. 1 πεξ. (α) ηνπ άξζξνπ 57 ηνπ λ. 3966/2011 (ΦΔΚ 118/η.Α/24.05.2011) 

«Θεζκηθφ πιαίζην ησλ Πξφηππσλ Πεηξακαηηθψλ ρνιείσλ, Ίδξπζε Ηλζηηηνχηνπ 

Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο, Οξγάλσζε ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Σερλνινγίαο Τπνινγηζηψλ θαη 

Δθδφζεσλ ‘ΓΗΟΦΑΝΣΟ’ 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/η. Α/2010), φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε  θαη  ηζρχεη. 

(ε) ηνπ λ. 3528/2007 «Κχξσζε Κψδηθα Καηάζηαζεο Γεκφζησλ Πνιηηηθψλ Γηνηθεηηθψλ 

Τπαιιήισλ θαη Τπαιιήισλ Ν.Π.Γ.Γ.» (ΦΔΚ 26/η. Α/09.02.2007), φπσο ηξνπνπνηήζεθε  

θαη  ηζρχεη. 

(ζη) ηνπ λ. 3328/2005  «Γηεπηζηεκνληθφο Οξγαληζκφο Αλαγλψξηζεο Σίηισλ 

Αθαδεκατθψλ θαη Πιεξνθφξεζεο θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ 80/η.Α/01.04.2005). 

(δ) ηνπ λ. 2431/1996 «Γηνξηζκφο ή πξφζιεςε πνιηηψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζηε 

Γεκφζηα Γηνίθεζε», (ΦΔΚ 175/η. Α/30.07.1996), φπσο ηξνπνπνηήζεθε  θαη  ηζρχεη. 

 

 

 
ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ 
ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΔΞΔΣΑΔΧΝ 

 
 Αζήλα,        26/ 07 /2021 

 
Αξ.Πξση.:  2879 
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(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 (Δ.Κ.Γ.Γ.Α.)» (ΦΔΚ 

59/η.Α/14.03.2007), φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ θαη ηζρχνπλ. 

(ζ) ησλ άξζξσλ 28 θαη 29 ηνπ π.δ. 50/2001 «Καζνξηζκφο ησλ πξνζφλησλ δηνξηζκνχ ζε 

ζέζεηο θνξέσλ ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα» (ΦΔΚ 39/Α/05.03.2001), φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ  

θαη  ηζρχνπλ. 

2. Σε κε αξηζκ. ΓΗΠΑΑΓ/Δ.Κ.Γ.Γ.Α./Φ.8/2/νηθ.21909/01.07.2015 απφθαζε ηνπ Αλ. 

Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ θαη Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο κε ζέκα «Καζνξηζκφο 

Σκεκάησλ εμεηδίθεπζεο ηεο Δζληθήο ρνιήο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απηνδηνίθεζεο 

(Δ..Γ.Γ.Α.)» (ΦΔΚ 1456/Β/10.07.2015) . 

3. Σε κε αξηζκ. ΓΗΠΑΑΓ/Δ.Κ.Γ.Γ.Α./Φ.8/65/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/η.Β/21.06.2016). 

4. Σε κε αξηζκ. Αξηζκ. ΓΗΠΑΑΓ/ΔΚΓΓΑ/Φ.8/65/νηθ.21188/12.11.2020 θνηλή ππνπξγηθή 

απφθαζε κε ζέκα «Καζνξηζκφο αξηζκνχ εηζαθηέσλ ζηνλ 28ν εηζαγσγηθφ δηαγσληζκφ 

ηεο Δζληθήο ρνιήο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απηνδηνίθεζεο (Δ..Γ.Γ.Α.) θαη θαηαλνκή 

απηψλ ζηα ηκήκαηα εμεηδίθεπζεο» (ΦΔΚ 5137/η.Β/19.11.2020). 

5. Σε κε αξηζκ. ΓΗΠΑΑΓ/Δ.Κ.Γ.Γ.Α./Φ.12/105/3034/01.07.2021 απφθαζε ηνπ 

Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ κε ζέκα «Οξηζκφο κειψλ Κεληξηθήο Δπηηξνπήο Δμεηάζεσλ 

(Κ.Δ.Δ.) γηα ηε δηεμαγσγή ηνπ ΚΖ΄ Δηζαγσγηθνχ Γηαγσληζκνχ ηεο Δζληθήο ρνιήο 

Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απηνδηνίθεζεο (Δ..Γ.Γ.Α.)» (ΦΔΚ 518/η.ΤΟΓΓ/05.07.2021). 

6. Σε κε αξηζκ. ΓΗΠΑΑΓ/ΔΚΓΓΑ/Φ.8/57/νηθ.13483/01.07.2021 απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ 

Δζσηεξηθψλ κε ζέκα «Ρχζκηζε δηαδηθαζηηθψλ ζεκάησλ γηα ηε δηεμαγσγή ηνπ 

Δηζαγσγηθνχ Γηαγσληζκνχ ηεο Δζληθήο ρνιήο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απηνδηνίθεζεο 

(Δ..Γ.Γ.Α.)» (ΦΔΚ 2899/η. Β/05.07.2021). 

7. Σε κε αξηζκ. ΓΗΠΑΑΓ/ΔΚΓΓΑ/Φ.8/59/νηθ.14054/08.07.2021 θνηλή ππνπξγηθή 

απφθαζε κε ζέκα «Ζιεθηξνληθή δηαδηθαζία γηα ηε ζπκκεηνρή ζηνλ εηζαγσγηθφ 

δηαγσληζκφ ηεο Δζληθήο ρνιήο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απηνδηνίθεζεο» (ΦΔΚ 

3067/η.Β/11.07.2021). 

8. Σε κε αξηζκ. ΓΗΠΑΑΓ/ΔΚΓΓΑ/Φ.8/61/νηθ.14619/19.07.2021 απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ 

Δζσηεξηθψλ κε ζέκα «Καζνξηζκφο ππεξεζηψλ δηάζεζεο ησλ απνθνίησλ ηεο ΚΖ΄ 

εθπαηδεπηηθήο ζεηξάο ηεο Δζληθήο ρνιήο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απηνδηνίθεζεο» 

(ΦΔΚ 3197/η. Β/21.07.2021). 

9. Σε κε αξηζ. πξση. 3107/17.01.2018 απφθαζε ηνπ Δηδηθνχ Γξακκαηέα Γηαρείξηζεο 

Σνκεαθψλ Δ.Π. ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλσληθνχ Σακείνπ κε ζέκα «Έληαμε ηεο Πξάμεο 

«ΓΡΑΔΗ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΣΔΛΔΥΧΝ ΣΑΥΔΗΑ ΔΞΔΛΗΞΖ ΓΗΑ ΣΗ ΑΝΑΓΚΔ ΣΟΤ 

ΓΖΜΟΗΟΤ ΣΟΜΔΑ Β΄ΦΑΖ» κε Κσδηθφ ΟΠ 5010844 ζην Δπηρεηξεζηαθφ 

Πξφγξακκα «Μεηαξξχζκηζε Γεκφζηνπ Σνκέα 2014-2020», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη 

ηζρχεη. 

 

Α Π Ο Φ Α  Η Ε Δ Η 

 

1. Πξνθεξχζζεη ηε δηελέξγεηα ηνπ 28νπ Δηζαγσγηθνχ Γηαγσληζκνχ γηα ηελ Δζληθή ρνιή 

Γεκφζηαο Γηνίθεζεο & Απηνδηνίθεζεο (Δ..Γ.Γ.Α.). 
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2. Ο ζπλνιηθφο αξηζκφο εηζαθηέσλ ζηελ Δ..Γ.Γ.Α. γηα ηελ 28ε εθπαηδεπηηθή ζεηξά 

νξίδεηαη ζηνπο εθαηφλ εμήληα (160), νη νπνίνη θαηαλέκνληαη ζηα ηκήκαηα ηεο Δ..Γ.Γ.Α. 

σο εμήο: 

(α) Σκήκα  Γεληθήο Γηνίθεζεο, 50 ζπνπδαζηέο θαη ζπνπδάζηξηεο,  

(β) Σκήκα Αλαπηπμηαθψλ – Πεξηθεξεηαθψλ Πνιηηηθψλ, 30 ζπνπδαζηέο θαη 

ζπνπδάζηξηεο, 

(γ) Σκήκα Γηνίθεζεο Τπεξεζηψλ  Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Φξνληίδαο, 45 ζπνπδαζηέο 

θαη ζπνπδάζηξηεο θαη εηδηθφηεξα: 

 Πξφγξακκα Γηνίθεζεο Τπεξεζηψλ Τγείαο, 20 ζπνπδαζηέο θαη ζπνπδάζηξηεο, 

 Πξφγξακκα Γηνίθεζεο Οξγαληζκψλ Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο, 25 ζπνπδαζηέο θαη 

ζπνπδάζηξηεο, 

(δ) Σκήκα Δκπνξηθψλ - Οηθνλνκηθψλ Τπνζέζεσλ, 10 ζπνπδαζηέο θαη ζπνπδάζηξηεο, 

(ε) Σκήκα Γηεζλψλ θαη Δπξσπατθψλ Τπνζέζεσλ, 15 ζπνπδαζηέο θαη ζπνπδάζηξηεο, 

(ζη) Σκήκα Φεθηαθήο Πνιηηηθήο, 10 ζπνπδαζηέο θαη ζπνπδάζηξηεο, 

 

3. Οη ππεξεζίεο ζηηο νπνίεο ζα δηαηεζνχλ γηα δηνξηζκφ ζε ζέζεηο δηνηθεηηθψλ 

ππαιιήισλ νη απφθνηηνη ηεο 28εο εθπαηδεπηηθήο ζεηξάο ηεο Δ..Γ.Γ.Α., θαζνξίδνληαη 

αλά Σκήκα σο αθνινχζσο: 

 

Σκήκα  Γεληθήο Γηνίθεζεο (ύλνιν 50) 

 

ΤΠΟΤΡΓΔΗΑ-ΤΠΖΡΔΗΔ ΑΡΗΘΜΟ ΘΔΔΧΝ 

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΧΣΔΡΗΚΧΝ  
(η. Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο) 

6 

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΧΣΔΡΗΚΧΝ (η. Δζσηεξηθψλ) 4 

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ (Κ.Τ.) 4 

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΔΠΔΝΓΤΔΧΝ (Κ.Τ.) 3 

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ 4 

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΗ ΔΝΔΡΓΔΗΑ 4 

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΓΗΚΑΗΟΤΝΖ 3 

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ ΚΑΗ ΑΤΛΟΤ (Κ.Τ.) 2 

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ ΚΑΗ ΑΤΛΟΤ (ΓΔΝΗΚΖ 
ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΤΠΟΓΟΥΖ ΑΗΣΟΤΝΣΧΝ ΑΤΛΟ) 

1 

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ ΚΑΗ ΑΤΛΟΤ (ΓΔΝΗΚΖ 
ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ) 

1 

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΧΝ 3 

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ 4 

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΦΖΦΗΑΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ 4 

ΔΘΝΗΚΖ ΑΡΥΖ ΓΗΑΦΑΝΔΗΑ 1 

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΟΤ ΠΟΛΗΣΖ - ΓΔΝΗΚΖ 
ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΑΝΣΔΓΚΛΖΜΑΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ 

1 

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ (Κ.Τ.) 1 

ΔΘΝΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ 
ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ 

1 

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΑΡΥΖ 1 

ΠΡΟΔΓΡΗΑ ΣΖ ΚΤΒΔΡΝΖΖ - ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ 
ΤΝΣΟΝΗΜΟΤ 

1 

ΔΝΗΑΗΑ ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΖ ΑΡΥΖ ΓΖΜΟΗΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ 1 

 

ΑΔΑ: 90ΖΓ4691Φ0-ΓΞΤ



 

4                                                                                                      

 

Σκήκα Αλαπηπμηαθώλ – Πεξηθεξεηαθώλ Πνιηηηθώλ (ύλνιν 30) 

 

ΤΠΟΤΡΓΔΗΑ-ΤΠΖΡΔΗΔ ΑΡΗΘΜΟ ΘΔΔΧΝ 

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΧΣΔΡΗΚΧΝ (η. Δζσηεξηθψλ) 4 

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΧΣΔΡΗΚΧΝ - ΣΟΜΔΑ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ 
ΚΑΗ ΘΡΑΚΖ (ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ) 

1 

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΔΠΔΝΓΤΔΧΝ (Κ.Τ.) 1 

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΔΠΔΝΓΤΔΧΝ - ΓΔΝΗΚΖ 
ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ 

1 

ΑΠΟΚΔΝΣΡΧΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΑΣΣΗΚΖ 4 

ΑΠΟΚΔΝΣΡΧΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ - 
ΘΡΑΚΖ 

4 

ΑΠΟΚΔΝΣΡΧΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ, 
ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ ΚΑΗ ΗΟΝΗΟΤ 

3 

ΑΠΟΚΔΝΣΡΧΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΘΔΑΛΗΑ - ΣΔΡΔΑ 
ΔΛΛΑΓΑ 

3 

ΑΠΟΚΔΝΣΡΧΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΡΖΣΖ 2 

ΑΠΟΚΔΝΣΡΧΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΑΗΓΑΗΟΤ (ΠΔΗΡΑΗΑ) 1 

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ 3 

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ 
(ΜΖΣΡΟΠΟΛΗΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ) 

1 

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ  
(ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΑΥΑΗΑ) 

1 

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΡΖΣΖ 
(ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΥΑΝΗΧΝ) 

1 

 

Σκήκα Γηνίθεζεο Τπεξεζηώλ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Φξνληίδαο (ύλνιν 45): 

 

 Πξόγξακκα Γηνίθεζεο Τπεξεζηώλ Τγείαο (ύλνιν 20)  

 

ΤΠΟΤΡΓΔΗΑ-ΤΠΖΡΔΗΔ ΑΡΗΘΜΟ ΘΔΔΧΝ 

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ 8 

1ε ΤΠΔ ΑΣΣΗΚΖ 2 

2ε ΤΠΔ ΠΔΗΡΑΗΧ ΚΑΗ ΑΗΓΑΗΟΤ 2 

5ε ΤΠΔ ΘΔΑΛΗΑ ΚΑΗ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ 2 

ΔΘΝΗΚΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ 
ΤΓΔΗΑ 

2 

ΔΘΝΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΑΜΔΖ ΒΟΖΘΔΗΑ 1 

ΔΘΝΗΚΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΦΑΡΜΑΚΧΝ 3 

 

 Πξόγξακκα Γηνίθεζεο Οξγαληζκώλ Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο (ύλνιν 25) 

 

ΤΠΟΤΡΓΔΗΑ-ΤΠΖΡΔΗΔ ΑΡΗΘΜΟ ΘΔΔΧΝ 

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΡΓΑΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ 
ΤΠΟΘΔΔΧΝ (Κ.Τ.) 

8 

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΡΓΑΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ 
ΤΠΟΘΔΔΧΝ - ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ 
ΓΖΜΟΓΡΑΦΗΚΖ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΚΑΗ 
ΗΟΣΖΣΑ ΦΤΛΧΝ 

2 

ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΑΠΑΥΟΛΖΖ ΔΡΓΑΣΗΚΟΤ 3 
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ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ - ΓΗΟΗΚΖΖ (ΑΘΖΝΑ) 

ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΑΠΑΥΟΛΖΖ ΔΡΓΑΣΗΚΟΤ 
ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ - Π.Γ. ΑΣΣΗΚΖ ΚΑΗ ΝΖΧΝ (ΑΘΖΝΑ) 

2 

ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΔΘΝΗΚΟ ΦΟΡΔΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ 
ΑΦΑΛΗΖ (ΑΘΖΝΑ)  

10 

 

Σκήκα Δκπνξηθώλ - Οηθνλνκηθώλ Τπνζέζεσλ (ύλνιν 10) 

 

ΤΠΟΤΡΓΔΗΑ-ΤΠΖΡΔΗΔ ΑΡΗΘΜΟ ΘΔΔΧΝ 

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΞΧΣΔΡΗΚΧΝ  10 

 

Σκήκα Γηεζλώλ θαη Δπξσπατθώλ Τπνζέζεσλ (ύλνιν 15) 

 

ΤΠΟΤΡΓΔΗΑ-ΤΠΖΡΔΗΔ ΑΡΗΘΜΟ ΘΔΔΧΝ 

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ (Κ.Τ.) 2 

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΔΠΔΝΓΤΔΧΝ (Κ.Τ.) 1 

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΔΠΔΝΓΤΔΧΝ-ΓΔΝΗΚΖ 
ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ 

1 

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ 1 

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΗ ΔΝΔΡΓΔΗΑ 2 

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΓΗΚΑΗΟΤΝΖ 2 

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ ΚΑΗ ΑΤΛΟΤ - ΓΔΝΗΚΖ 
ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ 

1 

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΧΝ 2 

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ (Κ.Τ.) 2 

ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΑΝΣΑΓΧΝΗΜΟΤ 1 

 

Σκήκα Φεθηαθήο Πνιηηηθήο (ύλνιν 10) 

 

ΤΠΟΤΡΓΔΗΑ-ΤΠΖΡΔΗΔ ΑΡΗΘΜΟ ΘΔΔΧΝ 

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΧΣΔΡΗΚΧΝ  
(η. Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο) 

1 

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΔΠΔΝΓΤΔΧΝ (Κ.Τ.) 1 

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ 1 

ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΖ ΑΡΥΖ ΓΖΜΟΗΧΝ ΔΟΓΧΝ 1 

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΦΖΦΗΑΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ - ΓΔΝΗΚΖ 
ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΧΝ ΤΣΖΜΑΣΧΝ 
ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ 

3 

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΦΖΦΗΑΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ - ΓΔΝΗΚΖ 
ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΦΖΦΗΑΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΚΑΗ 
ΑΠΛΟΤΣΔΤΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΧΝ 

2 

ΔΘΝΗΚΖ ΑΡΥΖ ΓΗΑΦΑΝΔΗΑ 1 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α΄ 

Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκό 

 

1. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηνλ Δηζαγσγηθφ Γηαγσληζκφ έρνπλ:  

Α) νη ηδηψηεο θάηνρνη πηπρίνπ Αλψηαηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Ηδξχκαηνο (Α.Δ.Η.), 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πξψελ Σ.Δ.Η./Α.Σ.Δ.Η. ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκνπ ηεο 

αιινδαπήο, νη νπνίνη ζπγθεληξψλνπλ  ηηο πξνβιεπφκελεο ζηνλ λ. 3528/2007 (Α’ 26), 

φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, πξνυπνζέζεηο δηνξηζκνχ θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο ηειεπηαίαο 

δεκνζίεπζεο ηεο πεξίιεςεο ηεο πξνθήξπμεο, κε ηελ επηθχιαμε εηδηθφηεξσλ 

ξπζκίζεσλ ηνπ λ. 3528/2007 σο πξνο ηνλ ρξφλν ζπλδξνκήο θάπνηαο επί κέξνπο 

πξνυπφζεζεο, ήηνη: 

 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 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, 

 λα κελ έρνπλ απνιπζεί απφ ζέζε δεκφζηαο ππεξεζίαο ή Ο.Σ.Α. ή άιινπ 

λνκηθνχ πξνζψπνπ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, ιφγσ επηβνιήο ηεο πεηζαξρηθήο πνηλήο ηεο 

νξηζηηθήο παχζεο ή ιφγσ θαηαγγειίαο ηεο ζχκβαζεο εξγαζίαο γηα ζπνπδαίν ιφγν, 

νθεηιφκελν ζε ππαηηηφηεηά ηνπο, θαηά ηελ ηειεπηαία πεληαεηία. 

 εηδηθά γηα ηνπο άλδξεο ππνςεθίνπο, ε κε εθπιήξσζε ζηξαηησηηθψλ 

ππνρξεψζεσλ απνηειεί θψιπκα δηνξηζκνχ, εθφζνλ απηέο δελ έρνπλ εθπιεξσζεί 

θαηά ην ρξφλν δηνξηζκνχ ηνπο ή εθφζνλ δελ έρνπλ απαιιαγεί λφκηκα απφ απηέο,  

Β) νη ππάιιεινη δεκνζίσλ ππεξεζηψλ, λ.π.δ.δ. θαη νξγαληζκψλ ηνπηθήο 

απηνδηνίθεζεο πνπ είλαη θάηνρνη πηπρίνπ Αλψηαηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Ηδξχκαηνο 

(Α.Δ.Η.), ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πξψελ Σ.Δ.Η./Α.Σ.Δ.Η. ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκνπ 

ηεο αιινδαπήο. 

2. Οη ππνςήθηνη πξέπεη λα θαηέρνπλ ηνπο απαηηνχκελνπο ηίηινπο ζπνπδψλ θαη ηα 

απαξαίηεηα πηζηνπνηεηηθά θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο ηειεπηαίαο δεκνζίεπζεο ηεο 

πεξίιεςεο ηεο πξνθήξπμεο. 

3.  Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηνλ 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. 

4. Γηαηάμεηο πνπ επλννχλ εηδηθέο θαηεγνξίεο ππνςεθίσλ ή θαζνξίδνπλ εηδηθέο 

πξνζαπμήζεηο ηεο βαζκνινγίαο δελ έρνπλ εθαξκνγή ζηνλ Δηζαγσγηθφ Γηαγσληζκφ 

ηεο Δ..Γ.Γ.Α. 
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5. πνπδαζηέο ηεο Δ..Γ.Γ.Α. θαη απφθνηηνη ηεο Δζληθήο ρνιήο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο 

(Δ..Γ.Γ.) ή ηεο Δζληθήο ρνιήο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (Δ..Σ.Α.) ή ηεο Δ..Γ.Γ.Α. 

δελ έρνπλ δηθαίσκα ζπκκεηνρήο σο ππνςήθηνη ζηνλ Δηζαγσγηθφ Γηαγσληζκφ ηεο 

Δ..Γ.Γ.Α.. 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Β΄ 

 Αίηεζε ζπκκεηνρήο - πξνζεζκία ππνβνιήο 

 

1. Οη ππνςήθηνη ππνβάιινπλ ηελ αίηεζε ζπκκεηνρήο ζηνλ δηαγσληζκφ θαη ηε δήισζε 

(ππεχζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/1986 γηα φιεο ηηο ζπλέπεηεο) κέζσ ηεο 

Δληαίαο Φεθηαθήο Πχιεο ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο (gov.gr-ΔΦΠ) θαη ζπγθεθξηκέλα 

ζηνλ ζχλδεζκν Δξγαζία θαη αζθάιηζε /  Απαζρφιεζε ζην δεκφζην ηνκέα. 

Πξφζβαζε ζηελ αίηεζε ζπκκεηνρήο παξέρεηαη θαη κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ 

Δ.Κ.Γ.Γ.Α. (www.ekdd.gr), ζηνλ ζχλδεζκν  «Δηζαγσγηθφο Γηαγσληζκφο ρνιήο». 

Οη αηηήζεηο ππνβάιινληαη εληφο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο 20 εκεξώλ από ηελ 

Σεηάξηε 25 Απγνύζηνπ 2021 έσο θαη ηε Γεπηέξα 13 επηεκβξίνπ 2021. ηελ 

ππεύζπλε δήισζε δειψλνληαη: 

 

Α) Απφ ηνπο ηδηψηεο ππνςεθίνπο: 

  

I. Ο ηίηινο ζπνπδψλ πνπ θαηέρνπλ. 

II. Ζ εκεξνκελία γέλλεζεο. 

III. Ζ ζπλδξνκή ησλ λφκηκσλ πξνζφλησλ θαη ε έιιεηςε θσιχκαηνο δηνξηζκνχ ζε 

δεκφζηα ζέζε ζχκθσλα κε ηνλ λ. 3528/2007. 

IV. Ζ γλψζε θαη ε απνδνρή εθ κέξνπο ηνπο ησλ φξσλ ηεο πξνθήξπμεο. 

 

Β) Απφ ηνπο ππαιιήινπο δεκνζίσλ ππεξεζηψλ, Ν.Π.Γ.Γ. θαη Οξγαληζκψλ Σνπηθήο 

Απηνδηνίθεζεο πξψηνπ θαη δεχηεξνπ βαζκνχ ππνςεθίνπο: 

 

        I.Ο ηίηινο ζπνπδψλ πνπ θαηέρνπλ. 

       II.Ζ εκεξνκελία γέλλεζεο. 

      III.Ζ γλψζε θαη ε απνδνρή εθ κέξνπο ηνπο ησλ φξσλ ηεο πξνθήξπμεο. 

      IV.Ζ ππαιιειηθή ηνπο ηδηφηεηα. 

 

2. Τπνςήθηνη νη νπνίνη αλήθνπλ ζηα άηνκα κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο θαη ησλ 

νπνίσλ νη θπζηθέο ζσκαηηθέο δεμηφηεηεο δελ επηηξέπνπλ ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηε 

γξαπηή δηαδηθαζία ηνπ Δηζαγσγηθνχ Γηαγσληζκνχ ηεο Δ..Γ.Γ.Α., 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. Οη αλσηέξσ ππνςήθηνη νθείινπλ λα ππνβάινπλ ή λα 

ηαρπδξνκήζνπλ επί απνδείμεη (ζπζηεκέλε επηζηνιή) ζην Σκήκα Δθπαηδεπφκελνπ 

Πξνζσπηθνχ θαη ηαδηνδξνκίαο Απνθνίησλ ηεο Δ..Γ.Γ.Α. (Πεηξαηψο 211 θαη 

Θξάθεο 2, Σ.Κ. 17778, ΣΑΤΡΟ, γξ. 510) θαη ηα αθφινπζα πξφζζεηα, θαηά 

πεξίπησζε, δηθαηνινγεηηθά: 

 

https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/apaskholese-sto-demosio-tomea
http://www.ekdd.gr/
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α) Βεβαίσζε ελ ηζρχη απφ ηηο πγεηνλνκηθέο επηηξνπέο ηνπ Κέληξνπ Πηζηνπνίεζεο 

Αλαπεξίαο (ΚΔ.ΠΑ.) ή άιινπο θαηά λφκν αξκφδηνπο θνξείο θαη επηηξνπέο, απφ ηελ 

νπνία πξνθχπηεη ε ζπγθεθξηκέλε θαηά πεξίπησζε πάζεζε θαη ε αδπλακία 

ζπκκεηνρήο ζε γξαπηή δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία. 

 

β) Πξνθεηκέλνπ πεξί ππνςεθίσλ πνπ πάζρνπλ απφ εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο, 

εηδηθή δηαγλσζηηθή έθζεζε  απφ ηνπο αξκφδηνπο θαηά ηελ θείκελε λνκνζεζία θνξείο, 

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 Δ..Γ.Γ.Α. δηελεξγείηαη ζε δχν ζηάδηα. 

 

1. Σν πξώην ζηάδην πεξηιακβάλεη γξαπηή δνθηκαζία ησλ ππνςεθίσλ ζηηο παξαθάησ 

ελφηεηεο:  

 

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 εμεηάδνληαη ζηελ αλάπηπμε 

ζέκαηνο πνπ ηνπο δίδεηαη. 

 

ηηο «Γλψζεηο θαη Γεμηφηεηεο» εμεηάδνληαη κε εξσηήζεηο πνιιαπιψλ επηινγψλ ζε 

γλψζεηο γεληθήο παηδείαο, ηδίσο δεηήκαηα πνπ απαζρνινχλ ηελ ειιεληθή θαη δηεζλή 

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 λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο απαηηήζεηο ηεο 

ζχγρξνλεο δεκφζηαο δηνίθεζεο. 

 

Ζ 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 ηηο παξαθάησ ελφηεηεο: 

 

1) Γξαπηή θαη πξνθνξηθή εμέηαζε ζηελ ελφηεηα «Γεκφζηα Γηνίθεζε θαη 

Γηαθπβέξλεζε»  
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Ζ γξαπηή δνθηκαζία ζπλίζηαηαη ζηελ αλάπηπμε ζέκαηνο πνπ δίδεηαη ζηνπο 

ππνςεθίνπο. ηελ πξνθνξηθή δνθηκαζία νη ππνςήθηνη εμεηάδνληαη πξνθνξηθά κε 

αιθαβεηηθή ζεηξά, ρσξηζκέλνη ζε νκάδεο ησλ πέληε (5).  

 

2) Γξαπηή εμέηαζε ζηελ ελφηεηα «Φάθεινο Δπίθαηξνπ Θέκαηνο» 

 

Ζ γξαπηή δνθηκαζία ησλ ππνςεθίσλ πξαγκαηνπνηείηαη ζε θάθειν κε επίθαηξν ζέκα. 

Οη ππνςήθηνη επηιέγνπλ κία εθ ησλ θάησζη ζεκαηηθψλ ελνηήησλ: 

 

 Γηεζλείο Οηθνλνκηθέο ρέζεηο 

 Πιεξνθνξηθή θαη Φεθηαθφο Μεηαζρεκαηηζκφο  

 Κνηλσληθή Πνιηηηθή 

 Πεξηθεξεηαθή Πνιηηηθή θαη Αλάπηπμε 

 

Ο θάθεινο απνηειείηαη απφ έλα ζχλνιν εγγξάθσλ κε θαλνληζηηθά-ζεζκηθά θείκελα, 

επηζηεκνληθέο δεκνζηεχζεηο, δεκνζηνγξαθηθά άξζξα, ζηαηηζηηθά δεδνκέλα θαη  

δεηείηαη απφ ηνπο ππνςεθίνπο  λα πξαγκαηεπζνχλ δεηήκαηα πνπ ηίζεληαη ή/θαη λα 

απαληήζνπλ ζε ζπγθεθξηκέλα εξσηήκαηα. 

 

Ζ επηινγή ηεο ζεκαηηθήο ελφηεηαο «Γηεζλείο Οηθνλνκηθέο ρέζεηο» είλαη ππνρξεσηηθή 

γηα ηνπο ππνςεθίνπο πνπ επηζπκνχλ λα εηζαρζνχλ ζην Σκήκα Δκπνξηθψλ - 

Οηθνλνκηθψλ  Τπνζέζεσλ (ΔΟΤ) θαη ε επηινγή ηεο ζεκαηηθήο ελφηεηαο 

«Πιεξνθνξηθή θαη Φεθηαθφο Μεηαζρεκαηηζκφο» ππνρξεσηηθή γηα ηνπο ππνςεθίνπο 

πνπ  επηζπκνχλ λα εηζαρζνχλ ζην Σκήκα Φεθηαθήο Πνιηηηθήο, ρσξίο αληηζηξφθσο λα 

απνθιείεηαη ε δπλαηφηεηα εηζαγσγήο ππνςεθίσλ πνπ επηιέγνπλ κία απφ απηέο ηηο 

ζεκαηηθέο ελφηεηεο θαη ζε άιια Σκήκαηα.  

 

3) Γξαπηή εμέηαζε ζηελ ελφηεηα «Ξέλε Γιψζζα» 

 

Ζ γξαπηή δνθηκαζία πεξηιακβάλεη ηελ εμέηαζε ησλ ππνςεθίσλ ζε μελφγισζζν 

θείκελν πνπ έρεη ζπληαρζεί απφ ζεζκηθά φξγαλα ηεο Δ.Δ. ή δηεζλείο νξγαληζκνχο 

(π.ρ. Δπξσπατθή  Δπηηξνπή, πκβνχιην ηεο Δπξψπεο, Ο.Ο..Α., Παγθφζκηα 

Σξάπεδα θιπ.) επί ηνπ νπνίνπ: α) ηίζεληαη δέθα (10) εξσηήζεηο πνιιαπιήο επηινγήο 

β) δεηείηαη πεξίιεςε/ζχλνςε ηνπ θεηκέλνπ, γ) δεηείηαη λα πξνβνχλ ζε παξαγσγή 

γξαπηνχ ιφγνπ. 

 

Οη ππνςήθηνη πνπ επηζπκνχλ λα εληαρζνχλ ζην Σκήκα Δκπνξηθψλ - Οηθνλνκηθψλ  

Τπνζέζεσλ εμεηάδνληαη γξαπηά ζηελ αγγιηθή σο πξψηε μέλε γιψζζα θαη ζηελ 

γαιιηθή ή γεξκαληθή σο δεχηεξε μέλε γιψζζα. Οη ππνςήθηνη πνπ επηζπκνχλ λα 

εληαρζνχλ ζην Σκήκα Γηεζλψλ θαη Δπξσπατθψλ Τπνζέζεσλ εμεηάδνληαη γξαπηά 

ζηελ αγγιηθή σο πξψηε μέλε γιψζζα θαη ζηελ γαιιηθή ή γεξκαληθή ή ηηαιηθή ή 

ηζπαληθή σο δεχηεξε μέλε γιψζζα. 

 

Οη ππνςήθηνη γηα ηα ππφινηπα Σκήκαηα εμεηάδνληαη ππνρξεσηηθά κφλν ζηελ αγγιηθή 

γιψζζα. 
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Ζ εμεηαζηέα χιε ησλ καζεκάησλ «Γεκφζηα Γηνίθεζε θαη Γηαθπβέξλεζε» θαη ησλ 

ζεκαηηθψλ ελνηήησλ ηεο ελφηεηαο «Φάθεινο Δπίθαηξνπ Θέκαηνο» ηνπ δεπηέξνπ 

ζηαδίνπ νξίδεηαη ζην ζπλεκκέλν ζρεηηθφ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β΄. 

 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Γ΄ 

Γηαδηθαζία δηεμαγσγήο ηνπ Δηζαγσγηθνύ Γηαγσληζκνύ 

 

1. Ζ Κ.Δ.Δ. είλαη ην ππεχζπλν φξγαλν γηα ηε δηελέξγεηα ηνπ Δηζαγσγηθνχ Γηαγσληζκνχ.  

2. Οη ππνςήθηνη ππνρξενχληαη λα πξνζέξρνληαη έγθαηξα ζηελ αίζνπζα ηεο εμέηαζεο, 

λα θαηαιακβάλνπλ ηηο ζέζεηο πνπ ηνπο ππνδεηθλχνπλ νη επηηεξεηέο θαη γεληθψο λα 

ππαθνχνπλ ζηηο ππνδείμεηο ησλ επηηεξεηψλ πνπ αθνξνχλ ζηνλ ηξφπν θαη ηε 

δηαδηθαζία δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνχ. Ζ πξνζέιεπζε ησλ ππνςεθίσλ πξέπεη λα 

γίλεηαη κία (1) ψξα λσξίηεξα απφ ηελ ψξα έλαξμεο ηεο εμέηαζεο θάζε καζήκαηνο. 

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 ηαπηφηεηα ηνπο. Γελ επηηξέπεηαη λα έρνπλ καδί ηνπο γξαπηά ή άιινπ 

είδνπο βνεζήκαηα, εθηφο απηψλ πνπ ήζειε ηπρφλ εηδηθψο επηηξέςεη ε Κ.Δ.Δ., νχηε 

νπνηαδήπνηε κέζα επηθνηλσλίαο κε ην εθηφο ηεο αίζνπζαο πεξηβάιινλ. Οη ππνςήθηνη 

ππνρξενχληαη λα έρνπλ ηα αλαγθαία γηα γξαθή είδε (κνιχβη, γφκα θαη μχζηξα) θαη λα 

ρξεζηκνπνηνχλ ζηπιφ δηαξθείαο κπιε ή καχξνπ ρξψκαηνο. Γελ επηηξέπεηαη ε ρξήζε 

δηνξζσηηθνχ. 

4. Κάζε ππνςήθηνο πνπ εμέξρεηαη απφ ηελ αίζνπζα ππνρξενχηαη λα παξαδψζεη ην 

γξαπηφ δνθίκην (ή ην απαληεηηθφ θχιιν) ζηνλ ππεχζπλν ηεο αίζνπζαο. Τπνςήθηνη 

πνπ αιιεινβνεζνχληαη ή επηζέηνπλ ζηα γξαπηά ζεκεία αλαγλψξηζεο ή ηα 

ππνγξάθνπλ ή δελ ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο ππνδείμεηο ή νδεγίεο ηνπ ππεχζπλνπ ηνπ 

ακθηζεάηξνπ/ ηεο αίζνπζαο ή ησλ επηηεξεηψλ ή δηαηαξάζζνπλ κε νπνηνλδήπνηε 

ηξφπν ηελ ηάμε ή ρξεζηκνπνηνχλ κέζα επηθνηλσλίαο κε ην εθηφο ηεο αίζνπζαο 

πεξηβάιινλ ή δνιηεχνληαη γεληθψο ηελ εμέηαζε, απνβάιινληαη απφ ην ακθηζέαηξν/ 

ηελ αίζνπζα θαη απνθιείνληαη απφ ηνλ δηαγσληζκφ κε απφθαζε επηακεινχο 

θιηκαθίνπ ηεο Κ.Δ.Δ., ζην νπνίν κεηέρεη θαη ν Πξφεδξνο θαη ην νπνίν παξίζηαηαη ζηνλ 

ρψξν εμέηαζεο θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο δηεμαγσγήο ηεο. Σν θιηκάθην ηεο Κ.Δ.Δ. 

απνθαζίδεη αλέθθιεηα, αθνχ αθνχζεη ηνλ εγθαινχκελν ππνςήθην θαη ζπληάζζεη 

πξαθηηθφ επί ηνπ νπνίνπ πξέπεη λα πεξηγξάθνληαη ιεπηνκεξψο ηα πξαγκαηηθά 

δεδνκέλα πεξηζηαηηθά πνπ ζηνηρεηνζεηνχλ ηε ζπγθεθξηκέλε παξαβίαζε ηεο 

δηαδηθαζίαο, ηελ νπνία δηέπξαμε ν ππνςήθηνο. 

5. Σεηξάδηα πνπ θέξνπλ ζεκεία αλαγλψξηζεο, πνπ εληνπίδνληαη απφ ηνπο 

βαζκνινγεηέο θαηά ην ζηάδην δηφξζσζεο ησλ γξαπηψλ, κεδελίδνληαη κε απφθαζε 

ηεο Κ.Δ.Δ., κεηά απφ ζρεηηθή εηζήγεζε ησλ βαζκνινγεηψλ. Τπνςήθηνο πνπ 

απνθιείζζεθε θαηά ηα αλσηέξσ απφ ηνλ εηζαγσγηθφ δηαγσληζκφ, βαζκνινγείηαη γηα 

ηε ζπγθεθξηκέλε ελφηεηα, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εμέηαζεο ηεο νπνίαο δηέπξαμε 

παξαβίαζε ηεο δηαδηθαζίαο, κε κεδέλ (0). 

6. Οη ελδείμεηο ησλ αηνκηθψλ ζηνηρείσλ ησλ ππνςεθίσλ ζηα ηεηξάδηα θάζε ελφηεηαο 

θαιχπηνληαη κε ζθνχξν αδηαθαλέο ραξηί θαηά ηελ παξάδνζε ηνπ γξαπηνχ ζηνλ 
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επηηεξεηή. Σν αδηαθαλέο επηθάιπκκα πξέπεη λα κέλεη αθέξαην θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα 

ηεο δηφξζσζεο ησλ δνθηκίσλ θαη κέρξη ηελ εκέξα απνζθξάγηζεο ησλ γξαπηψλ θαη 

θαηαγξαθήο ησλ απνηειεζκάησλ. 

7. Σα ζέκαηα ηεο γξαπηήο δνθηκαζίαο ζηηο ελφηεηεο «Οξγάλσζε θαη Λεηηνπξγία ηνπ 

Κξάηνπο», «Μηθξν-νηθνλνκηθή – Μαθξν-νηθνλνκηθή θαη Γεκφζηα Οηθνλνκηθή», 

«Γεκφζηα Γηνίθεζε θαη Γηαθπβέξλεζε» θαη «Φάθεινο Δπίθαηξνπ Θέκαηνο» 

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.  Ζ εμέηαζε ησλ ππνςεθίσλ ζπλίζηαηαη 

ζηελ αλάπηπμε ηνπ ζέκαηνο πνπ θιεξψζεθε. Μεηά ηελ εθθψλεζε ηνπ ζέκαηνο δελ 

επηηξέπεηαη ε είζνδνο ππνςεθίσλ ζηελ αίζνπζα. 

8. Σα ζέκαηα ηεο γξαπηήο δνθηκαζίαο ζηελ αγγιηθή γιψζζα επηιέγνληαη απφ 

πεληακειή επηηξνπή επηινγήο ζεκάησλ. Σα ζέκαηα ηεο γξαπηήο δνθηκαζίαο ζηελ 

γεξκαληθή, γαιιηθή, ηηαιηθή θαη ηζπαληθή γιψζζα επηιέγνληαη απφ ελδεθακειή 

επηηξνπή επηινγήο ζεκάησλ. Μεηά ηε δηαλνκή ηνπ ζέκαηνο δελ επηηξέπεηαη ε είζνδνο 

ππνςεθίσλ ζηελ αίζνπζα. 

9. Γηα ηελ εμέηαζε ηεο ελφηεηαο «Γλψζεηο θαη Γεμηφηεηεο» νη εξσηήζεηο πξνζδηνξίδνληαη 

απφ επηακειή επηηξνπή επηινγήο ζεκάησλ, ε νπνία πξνζδηνξίδεη πελήληα (50) 

εξσηήζεηο, πνπ δίλνληαη γξακκέλεο ζηνπο ππνςεθίνπο, νη νπνίνη θαινχληαη λα ηηο 

απαληήζνπλ ζε εηδηθφ απαληεηηθφ θχιιν. Μεηά ηε δηαλνκή ησλ εξσηήζεσλ δελ 

επηηξέπεηαη ε είζνδνο ππνςεθίσλ ζηελ αίζνπζα. 

10. ηελ πξνθνξηθή εμέηαζε ππνβάιινληαη νη ηπθινί, νη ακβιχσπεο, νη θσθνί θαη 

βαξήθννη, νη δπζιεθηηθνί, ηα άηνκα κε λεπξνινγηθά−νξζνπεδηθά πξνβιήκαηα ή άιια 

πξνβιήκαηα πνπ δελ ηνπο επηηξέπνπλ λα εθθξάδνληαη γξαπηά, εθφζνλ έρνπλ 

πηζηνπνηεζεί θαη  ην δεηήζνπλ κε δήισζή ηνπο. 

11. ηε γξαπηή εμέηαζε κε ρξήζε ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή ππνβάιινληαη, θαηφπηλ 

δήισζεο πξνηίκεζήο ηνπο, νη ππνςήθηνη κε νπνηαδήπνηε πάζεζε πνπ δελ επηηξέπεη 

ηε θπζηθή ρξήζε γξαθήο. Κσθνί, βαξήθννη ή ππνςήθηνη κε ινηπέο παζήζεηο πνπ 

έρνπλ σο θχξηα γιψζζα επηθνηλσλίαο ηελ Διιεληθή Ννεκαηηθή Γιψζζα ζα 

εμεηάδνληαη πξνθνξηθά, θαηφπηλ δήισζήο ηνπο κε ηε ζπλδξνκή  δηεξκελέα 

λνεκαηηθήο, ν νπνίνο ζα νξίδεηαη κε κέξηκλα ηεο Κ.Δ.Δ.. 

12. Ζ Κ.Δ.Δ. κπνξεί λα απνθαζίδεη, αλάινγα κε ηελ πάζεζε, ηελ εμέηαζε 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, επεηδή απαηηνχλ εηδηθψο 

εμαηνκηθεπκέλν ηξφπν, απηφο θαζνξίδεηαη απφ ηελ Κ.Δ.Δ. 

13. Οη θαηά ηα αλσηέξσ πξνθνξηθέο εμεηάζεηο δηελεξγνχληαη, παξνπζία ηνπ Πξνέδξνπ 

ηεο Κ.Δ.Δ. θαη ηνπ Γηεπζπληή ηεο Δ..Γ.Γ.Α., απφ ηξεηο (3) βαζκνινγεηέο πνπ έρνπλ 

νξηζζεί απφ ηελ Κ.Δ.Δ. γηα ηελ αληίζηνηρε εμεηαδφκελε ελφηεηα θάζε ζηαδίνπ. Ζ 

βαζκνινγία πξνθχπηεη απφ ηνλ κέζν φξν ηεο βαζκνιφγεζεο ησλ ηξηψλ (3) 

βαζκνινγεηψλ.  

14. Γηα ηελ πξνθνξηθή εμέηαζε ηεο ελφηεηαο «Γεκφζηα Γηνίθεζε θαη Γηαθπβέξλεζε», νη 

ππνςήθηνη εμεηάδνληαη θαη βαζκνινγνχληαη απφ ηελ πεληακειή εμεηαζηηθή επηηξνπή 

ζχκθσλα κε ηα ζρεηηθψο νξηδφκελα ζην Κεθάιαην Γ΄. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ Δ ΄ 

Γηαδηθαζία Βαζκνιόγεζεο 

 

 Κιίκαθα θαη Σξόπνο Βαζκνιόγεζεο 

1. Ζ βαζκνιφγεζε θάζε γξαπηνχ δνθηκίνπ ησλ ελνηήησλ «Οξγάλσζε θαη Λεηηνπξγία 

ηνπ Κξάηνπο», «Μηθξννηθνλνκηθή – Μαθξννηθνλνκηθή θαη Γεκφζηα Οηθνλνκηθή» θαη 

«Γεκφζηα Γηνίθεζε θαη Γηαθπβέξλεζε», θαζψο θαη ησλ ελνηήησλ «Γλψζεηο θαη 

Γεμηφηεηεο» θαη «Ξέλε Γιψζζα»,  γίλεηαη απφ δπν (2) βαζκνινγεηέο, πνπ νξίδνληαη 

γηα θάζε ελφηεηα απφ ηελ Κ.Δ.Δ. Γηα ηελ ελφηεηα «Γλψζεηο θαη Γεμηφηεηεο», ε 

βαζκνιφγεζε γίλεηαη κε βάζε ηηο πξνθαζνξηζκέλεο απφ ηελ Δ.Δ.Θ. νξζέο 

απαληήζεηο.  

Ζ βαζκνιφγεζε ησλ γξαπηψλ δνθηκίσλ ηεο ελφηεηαο «Φάθεινο επίθαηξνπ ζέκαηνο» 

γίλεηαη απφ δχν (2) βαζκνινγεηέο πνπ νξίδνληαη γηα θάζε ζεκαηηθή ελφηεηα απφ ηελ 

Κ.Δ.Δ.  

Ζ πξνθνξηθή  επίδνζε ησλ ππνςεθίσλ ζηελ ελφηεηα «Γεκφζηα Γηνίθεζε θαη 

Γηαθπβέξλεζε» βαζκνινγείηαη απφ ηελ πεληακειή επηηξνπή αμηνιφγεζεο.    

2. Ζ θιίκαθα ηεο βαζκνινγίαο γηα φιεο ηηο ελφηεηεο θαη ησλ δχν ζηαδίσλ ηνπ 

δηαγσληζκνχ νξίδεηαη απφ κεδέλ (0) έσο πελήληα (50). Τπνςήθηνο πνπ δελ πέηπρε 

ηε βάζε ηξηάληα (30) ζε νπνηαδήπνηε απφ ηηο δνθηκαζίεο ηνπ πξψηνπ ζηαδίνπ, δελ 

έρεη δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηελ εμεηαζηηθή δηαδηθαζία ηνπ δεπηέξνπ ζηαδίνπ. 

Τπνςήθηνο πνπ δελ πέηπρε ηε βάζε ηξηάληα (30) ζε νπνηαδήπνηε απφ ηηο γξαπηέο 

δνθηκαζίεο ηνπ δεπηέξνπ ζηαδίνπ ή ζηελ πξνθνξηθή δνθηκαζία ηεο ελφηεηαο 

«Γεκφζηα Γηνίθεζε θαη Γηαθπβέξλεζε», απνξξίπηεηαη. 

3. Ο κέζνο φξνο ησλ πέληε βαζκνινγεηψλ ζηελ πξνθνξηθή εμέηαζε απνηππψλεη ηελ 

επίδνζε ηνπ ππνςεθίνπ ζηε ζπγθεθξηκέλε ελφηεηα. Ο κέζνο φξνο ησλ δχν 

βαζκνινγεηψλ απνηππψλεη ηελ επίδνζε ηνπ ππνςεθίνπ ζηηο γξαπηέο ελφηεηεο, 

εθφζνλ ε δηαθνξά ησλ δχν βαζκψλ δελ είλαη κεγαιχηεξε απφ δέθα (10) κνλάδεο. ε 

πεξίπησζε πνπ ππάξρεη δηαθνξά βαζκψλ κεγαιχηεξε ησλ δέθα (10) κνλάδσλ, ε 

βαζκνιφγεζε γίλεηαη απφ ηξίην βαζκνινγεηή, πνπ νξίδεηαη επίζεο απφ ηελ Κ.Δ.Δ., 

ππφ ηελ πξνυπφζεζε ηεο βαζκνιφγεζεο ηνπιάρηζηνλ ηνπ ελφο βαζκνινγεηή κε 

βαζκφ ηεο βάζεο θαη άλσ. 

4. Όηαλ ην γξαπηφ ππνςεθίνπ γηα ηελ εηζαγσγή ζηελ Δ..Γ.Γ.Α. βαζκνινγείηαη απφ 

ηξίην βαζκνινγεηή, ηειηθφο βαζκφο είλαη ν κέζνο φξνο ησλ βαζκψλ θαη ησλ ηξηψλ 

βαζκνινγεηψλ. 

5. Οη βαζκνινγεηέο δελ επηηξέπεηαη λα αμηνινγνχλ ηελ επίδνζε ησλ ππνςεθίσλ ζε 

νπνηαδήπνηε απφ ηηο εμεηαδφκελεο ελφηεηεο ηνπ Δηζαγσγηθνχ Γηαγσληζκνχ ηεο 

Δ..Γ.Γ.Α. κε δηαθνξεηηθή απφ ηελ νξηδφκελε βαζκνινγηθή θιίκαθα. 

6. Δπαλεμέηαζε ή αλαβαζκνιφγεζε ηνπ γξαπηνχ δνθηκίνπ, πέξαλ ηεο πξνβιεπφκελεο 

ιφγσ βαζκνινγηθήο απφθιηζεο κεηαμχ πξψηνπ θαη δεχηεξνπ βαζκνινγεηή άλσ ησλ 

δέθα (10) κνλάδσλ, δελ επηηξέπεηαη. 

7. Ο ζηαζκηζκέλνο κέζνο φξνο βαζκνινγίαο πνπ πξνθχπηεη απφ ηνλ βαζκφ επίδνζεο 

ηνπ πξψηνπ θαη ηνπ δεχηεξνπ ζηαδίνπ απνηειεί ηε βαζκνινγία ηνπ ππνςεθίνπ.  

8. Ζ βαζκνιφγεζε ησλ γξαπηψλ δνθηκίσλ ηνπ Δηζαγσγηθνχ Γηαγσληζκνχ, ζε φια ηα 

ζηάδηα δηεμαγσγήο ηνπ, πξαγκαηνπνηείηαη ζην θηίξην ηνπ Δζληθνχ Κέληξνπ Γεκφζηαο 

Γηνίθεζεο θαη Απηνδηνίθεζεο, ζε εηδηθά δηακνξθσκέλνπο ρψξνπο. 
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 Αξηζκόο ππνςεθίσλ πνπ πξνθξίλνληαη ζην δεύηεξν ζηάδην 

1. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δεχηεξν ζηάδην έρνπλ νη ππνςήθηνη θαηά ζεηξά επίδνζεο 

ζε δηπιάζην αξηζκφ ηνπ πξνθαζνξηζκέλνπ αξηζκνχ εηζαθηέσλ ζηελ Δ..Γ.Γ.Α., 

εθφζνλ έρνπλ ζπγθεληξψζεη ηε βάζε ηεο βαζκνινγίαο, πξνζηηζέκελσλ θαη ησλ 

ηζνβαζκεζάλησλ κε ηνλ ηειεπηαίν επηηπρφληα ππνςήθην. 

2.  (α) Οη ππνςήθηνη κε δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δεχηεξν ζηάδην ηνπ Δηζαγσγηθνχ 

Γηαγσληζκνχ ηεο Δ..Γ.Γ.Α. ππνρξενχληαη λα πξνζθνκίζνπλ, εληφο ηεο ηαζζφκελεο 

κε απφθαζε ηεο Κ.Δ.Δ. απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο, ην πηπρίν Α.Δ.Η., 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πξψελ Σ.Δ.Η./Α.Δ.Η. ή ηζφηηκνπ ηεο αιινδαπήο, πνπ είραλ 

δειψζεη θαηά ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζηνλ δηαγσληζκφ. 

Πξνθεηκέλνπ γηα ηίηινπο ζπνπδψλ πνπ απνθηήζεθαλ απφ Δθπαηδεπηηθά Ηδξχκαηα 

ηεο αιινδαπήο, ζπλππνβάιιεηαη ππνρξεσηηθά βεβαίσζε ηνπ Γ.Ο.Α.Σ.Α.Π. (πξψελ 

Γ.Η.Κ.Α.Σ..Α.) πεξί ηεο ηζνηηκίαο απηψλ. 

(β) Οη ππνςήθηνη ζπλππνβάιινπλ δήισζε επηινγήο θαθέινπ επίθαηξνπ ζέκαηνο θαη 

ηπρφλ δεχηεξεο μέλεο γιψζζαο. 

(γ) Τπνςήθηνη, νη νπνίνη εθ ηεο ηδηφηεηάο ηνπο, ππνρξενχληαη λα έρνπλ ιάβεη 

πξνεγνχκελε άδεηα γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζην δηαγσληζκφ, πξνζθνκίδνπλ θαη ηε 

ζρεηηθή άδεηα. 

3. Τπνςήθηνη, νη νπνίνη δελ ζα πξνζθνκίζνπλ ηα αλσηέξσ εληφο ηεο ηαζζφκελεο κε 

απφθαζε ηεο Κ.Δ.Δ. απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο, απνθιείνληαη απφ ηε ζπκκεηνρή ζην 

δεχηεξν ζηάδην θαη ε Κ.Δ.Δ. θαιεί ηνπο επφκελνπο ζηελ θαηάηαμε, εθφζνλ απηνί 

έρνπλ ζπγθεληξψζεη ηελ απαξαίηεηε βαζκνινγία. 

 

 πληειεζηέο βαξύηεηαο βαζκνινγίαο θαη ζύληαμε πηλάθσλ 

1. ηε δηακφξθσζε ηνπ ηειηθνχ βαζκνχ θάζε ππνςεθίνπ γηα ην πξψην ζηάδην, ε 

επίδνζε ηνπ ζηηο δχν ελφηεηεο «Οξγάλσζε θαη Λεηηνπξγία ηνπ Κξάηνπο» θαη 

«Μηθξννηθνλνκηθή – Μαθξννηθνλνκηθή θαη Γεκφζηα Οηθνλνκηθή» ζπκκεηέρεη κε 

πνζνζηφ ζαξάληα ηνηο εθαηφ (40%) ζηελ θαζεκία θαη ε ηξίηε ελφηεηα «Γλψζεηο θαη 

Γεμηφηεηεο» κε είθνζη ηνηο εθαηφ (20%). 

2. ηε δηακφξθσζε ηνπ ηειηθνχ βαζκνχ ηνπ ππνςεθίνπ ζην δεχηεξν ζηάδην 

ζπκκεηέρνπλ ν βαζκφο επίδνζεο ζηελ ελφηεηα «Γεκφζηα Γηνίθεζε θαη 

Γηαθπβέξλεζε» (κέζνο φξνο γξαπηήο θαη πξνθνξηθήο δνθηκαζίαο) κε ζπληειεζηή 

βαξχηεηαο 50%, ν βαζκφο επίδνζεο ζηε γξαπηή εμέηαζε ζηελ ελφηεηα Φάθεινο 

Δπίθαηξνπ Θέκαηνο κε ζπληειεζηή βαξχηεηαο 30% θαη ν βαζκφο επίδνζεο ζηε 

γξαπηή εμέηαζε ζηελ ελφηεηα Ξέλε Γιψζζα κε ζπληειεζηή βαξχηεηαο 20%. ηνλ 

βαζκφ επίδνζεο ηεο ελφηεηαο ηεο Ξέλεο Γιψζζαο ζπκκεηέρεη ε ελφηεηα ησλ 

εξσηήζεσλ πνιιαπιήο επηινγήο θαηά δέθα (10) κνλάδεο, ε πεξίιεςε/ζχλνςε θαηά 

είθνζη (20) κνλάδεο θαη ε παξαγσγή γξαπηνχ ιφγνπ θαηά είθνζη (20) κνλάδεο. 

3. Γηα ηε δηακφξθσζε ηεο ηειηθήο βαζκνινγίαο ηνπ ππνςεθίνπ ππνινγίδνληαη θαηά 

πελήληα ηνηο εθαηφ (50%) ε βαζκνινγία ηνπ πξψηνπ ζηαδίνπ θαη θαηά πελήληα ηνηο 

εθαηφ (50%) ε βαζκνινγία ηνπ δεχηεξνπ ζηαδίνπ. 

4. ε πεξίπησζε ηζνβάζκεζεο ππνςεθίσλ θαηά ηελ ηειηθή θαηάηαμε, ε ζεηξά 

αλαγξαθήο ζηνλ πίλαθα επηηπρφλησλ ζηελ Δ..Γ.Γ.Α. πξνζδηνξίδεηαη απφ ηελ Κ.Δ.Δ. 

ΑΔΑ: 90ΖΓ4691Φ0-ΓΞΤ



 

14                                                                                                     

 
 

κε θιήξσζε ε νπνία πξαγκαηνπνηείηαη ζε δεκφζηα ζπλεδξίαζε, γηα ηελ νπνία 

νξίδεηαη ν αθξηβήο ρξφλνο θαη ηφπνο. 

5. Με βάζε ηνλ ηειηθφ βαζκφ πνπ έιαβε θάζε ππνςήθηνο ζηηο ηξεηο ελφηεηεο ηνπ 

πξψηνπ ζηαδίνπ ζπληάζζνληαη απφ ηελ Κ.Δ.Δ.:  

• πίλαθαο ππνςεθίσλ κε θζίλνπζα ζεηξά βαζκνινγίαο θαη  

• πίλαθαο ππνςεθίσλ κε δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δεχηεξν ζηάδην ηνπ 

δηαγσληζκνχ κε θζίλνπζα ζεηξά βαζκνινγίαο. 

6. Με βάζε ηνλ ηειηθφ βαζκφ πνπ έιαβε θάζε ππνςήθηνο ζηηο ηξεηο ελφηεηεο ηνπ 

δεχηεξνπ ζηαδίνπ ζπληάζζεηαη πίλαθαο βαζκνινγίαο θαηά θζίλνπζα ζεηξά. 

7. Με βάζε ηε βαζκνινγία θαη ησλ δχν ζηαδίσλ ζπληάζζεηαη πίλαθαο θαηάηαμεο κε 

θζίλνπζα ζεηξά βαζκνινγίαο 

 

 Οινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο – επηηπρόληεο 

1. Οη δπλεηηθά εηζαγφκελνη ζηε ρνιή νθείινπλ, κεηά ηελ αλαθνίλσζε ησλ 

απνηειεζκάησλ, λα ππνβάινπλ γξαπηή δήισζε ζηνλ Γηεπζπληή ηεο ρνιήο, εληφο 

ηνπ νξηζζέληνο, κε απφθαζή ηνπ, ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο, κε ηελ νπνία 

πξνζδηνξίδνπλ ηε ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο ησλ Σκεκάησλ ζηα νπνία επηζπκνχλ λα 

εηζαρζνχλ θαη  γηα ηα νπνία πιεξνχληαη νη θαηά πεξίπησζε απαηηνχκελεο  

πξνυπνζέζεηο εηζαγσγήο. 

2. Γηα ηελ εηζαγσγή ζην ηκήκα Δκπνξηθψλ - Οηθνλνκηθψλ Τπνζέζεσλ απαηηείηαη, ζηελ 

ελφηεηα «Φάθεινο Δπίθαηξνπ Θέκαηνο», ε επηινγή ηεο ζεκαηηθήο ελφηεηαο «Γηεζλείο 

Οηθνλνκηθέο ρέζεηο» θαη ε γξαπηή εμέηαζε ζηελ αγγιηθή σο πξψηε μέλε γιψζζα θαη 

ζηε γαιιηθή ή γεξκαληθή σο δεχηεξε μέλε γιψζζα.  

3. Γηα ηελ εηζαγσγή ζην ηκήκα Φεθηαθήο Πνιηηηθήο απαηηείηαη, ζηελ ελφηεηα «Φάθεινο 

Δπίθαηξνπ Θέκαηνο», ε επηινγή ηεο ζεκαηηθήο ελφηεηαο «Πιεξνθνξηθή θαη Φεθηαθφο 

Μεηαζρεκαηηζκφο.  

4. Γηα ηελ εηζαγσγή ζην ηκήκα Γηεζλψλ θαη Δπξσπατθψλ Τπνζέζεσλ απαηηείηαη ε 

γξαπηή εμέηαζε ζηελ αγγιηθή σο πξψηε μέλε γιψζζα θαη ζηε γαιιηθή ή γεξκαληθή  ή 

ηηαιηθή ή ηζπαληθή σο δεχηεξε μέλε γιψζζα. 

5. Ζ θαηαλνκή ζηα ηκήκαηα γίλεηαη κε βάζε ηε ζεηξά επηηπρίαο ζηνλ Δηζαγσγηθφ 

Γηαγσληζκφ θαη ηε δήισζε πξνηίκεζεο ησλ ππνςεθίσλ. 

6. Ο νξηζηηθφο πίλαθαο ησλ εηζαγνκέλσλ αλά ηκήκα εμεηδίθεπζεο θπξψλεηαη κε πξάμε 

ηεο Κ.Δ.Δ. θαη δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. Αθνινπζεί ε 

εγγξαθή ζηε ρνιή. 

7. Αλ κεηά ηελ παξέιεπζε ηνπ ρξφλνπ εγγξαθήο ζηελ Δ..Γ.Γ.Α. δηαπηζησζεί ε χπαξμε 

θελψλ ζέζεσλ, ηφηε θαινχληαη θαηά ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο νη επφκελνη ηνπ πίλαθα 

επηηπρφλησλ πνπ θαηέρνπλ πξνυπνζέζεηο εηζαγσγήο, εθφζνλ έρνπλ πεηχρεη ηε βάζε 

ηεο βαζκνινγίαο, κέρξη λα ζπκπιεξσζεί ν αξηζκφο ησλ θελψλ ζέζεσλ. Δάλ θαη κεηά 

ηελ νινθιήξσζε απηήο ηεο δηαδηθαζίαο, δελ θαιπθζεί ν πξνγξακκαηηζκέλνο αξηζκφο 

ζπνπδαζηψλ γηα θάζε Σκήκα, νη ζέζεηο απηέο παξακέλνπλ θελέο. Οη 

ζπκπιεξσκαηηθνί απηνί πίλαθεο εγθξίλνληαη απφ ηελ Κ.Δ.Δ. θαη δεκνζηεχνληαη ζηελ 

Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. 

8. Οη ππνςήθηνη ηνπ Δηζαγσγηθνχ Γηαγσληζκνχ ηεο Δ..Γ.Γ.Α. δχλαληαη, θαηφπηλ 

αηηήζεψο ηνπο, λα ιακβάλνπλ γλψζε ησλ γξαπηψλ δνθηκίσλ ηνπο, κφλν κε επίδεημε 

θαη πάλησο, κεηά ηε δεκνζίεπζε ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο ηεο  θχξσζεο 
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ησλ  νξηζηηθψλ πηλάθσλ εηζαγνκέλσλ ζηελ Δ..Γ.Γ.Α., αλά Σκήκα Δμεηδίθεπζεο. Ζ 

πξφζβαζε ησλ ππνςεθίσλ ζε ζηνηρεία ησλ ζπλππνςήθηψλ ηνπο ξπζκίδεηαη απφ ηε 

ζρεηηθή θείκελε λνκνζεζία. 

9. Μεηά ηελ πάξνδν δψδεθα (12) κελψλ απφ ηελ σο άλσ δεκνζίεπζε, ηα γξαπηά 

δνθίκηα/απαληεηηθά θχιια θαη νη αηηήζεηο ησλ απνηπρφλησλ θαηαζηξέθνληαη, εθφζνλ 

δελ πθίζηαληαη ιφγνη πνπ επηβάιινπλ ηε δηαηήξεζή ηνπο. 

 

 

                                                            ΚΔΦΑΛΑΗΟ Σ΄ 

Σξόπνο αλαθνίλσζεο ησλ απνηειεζκάησλ 

 

Σα απνηειέζκαηα θάζε ζηαδίνπ ηνπ Δηζαγσγηθνχ Γηαγσληζκνχ αλαξηψληαη ζηελ 

ηζηνζειίδα ηνπ Δζληθνχ Κέληξνπ Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απηνδηνίθεζεο (www.ekdd.gr). 

ηνπο πίλαθεο ησλ απνηειεζκάησλ πνπ αλαξηψληαη, εκθαίλεηαη κφλνλ ν κνλαδηθφο 

θσδηθφο αξηζκφο πνπ απνδίδεηαη ζε θαζέλα ππνςήθην κε ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζήο ηνπ. 

 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Ε΄ 

Πξόγξακκα δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνύ 

 

1. Πξώην ζηάδην ηνπ δηαγσληζκνύ  

Ζκεξνκελία έλαξμεο ηνπ 28νπ Δηζαγσγηθνχ Γηαγσληζκνχ νξίδεηαη ην άββαην 23 

Οθησβξίνπ 2021. 

Ζ 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. Ζ ψξα θαη ν 

ηφπνο δηεμαγσγήο ησλ εμεηάζεσλ ζα γλσζηνπνηεζνχλ ζηνπο ελδηαθεξνκέλνπο κε 

αλαθνίλσζε, ε νπνία ζα αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Δ.Κ.Γ.Γ.Α. (www.ekdd.gr) ζηνλ 

ζχλδεζκν  «Δηζαγσγηθφο Γηαγσληζκφο ρνιήο». 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΞΔΣΑΔΧΝ 

 

 

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 Κ.Δ.Δ., ε νπνία ζα αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Δ.Κ.Γ.Γ.Α. 

(www.ekdd.gr) ζηνλ ζχλδεζκν  «Δηζαγσγηθφο Γηαγσληζκφο ρνιήο». 

Ζκεξνκελία Ζκέξα Δλόηεηα 

23/10/2021 άββαην Οξγάλσζε θαη Λεηηνπξγία ηνπ Κξάηνπο 

24/10/2021 Κπξηαθή 
Μηθξν-νηθνλνκηθή – Μαθξν-νηθνλνκηθή θαη Γεκφζηα 

Οηθνλνκηθή 

25/10/2021 Γεπηέξα Γλψζεηο θαη Γεμηφηεηεο 

http://www.ekdd.gr/
http://www.ekdd.gr/
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Ζ δηάξθεηα ηεο γξαπηήο δνθηκαζίαο γηα ηηο ελφηεηεο «Γεκφζηα Γηνίθεζε θαη 

Γηαθπβέξλεζε» θαη «Ξέλε γιψζζα» είλαη δχν (2) ψξεο θαη γηα ηελ ελφηεηα «Φάθεινο 

επίθαηξνπ ζέκαηνο» είλαη ηξεηο (3) ψξεο. 

 

Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα απεπζχλνληαη, απφ 

08:00-15:00 ζηελ Δ..Γ.Γ.Α. ζηα ηειέθσλα: 2131306.243, 2131306.249, 2131306.470, 

θαζψο θαη ζην Πεξηθεξεηαθφ Ηλζηηηνχην Δπηκφξθσζεο ηνπ Δ.Κ.Γ.Γ.Α. ζηε Θεζζαινλίθε  

ζηα ηειέθσλα  2313321.104 θαη 2313321.145.  

Μπνξνχλ, επίζεο, λα ελεκεξψλνληαη απφ ηηο ζρεηηθέο αλαξηήζεηο ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ 

Δ.Κ.Γ.Γ.Α. (www.ekdd.gr). 

 

 

 ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΔΞΔΣΑΔΧΝ 

 

http://www.ekdd.gr/
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α΄ 

ΔΞΔΣΑΣΔΑ ΤΛΖ ΣΧΝ ΔΝΟΣΖΣΧΝ ΣΟΤ ΠΡΧΣΟΤ ΣΑΓΗΟΤ 

 

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. πγθξηηηθά κνληέια θξαηψλ, δηαθπβέξλεζεο 

θαη δεκνθξαηίαο.  

2. Κξάηνο θαη πνιηηηθφ ζχζηεκα. Πνιηηηθφ ζχζηεκα, πνιηηεηαθφ θαζεζηψο θαη 

πνιίηεπκα. Θεσξίεο ηεο δεκνθξαηίαο. Σν δεκνθξαηηθφ πνιίηεπκα θαη ην 

αληηπξνζσπεπηηθφ ζχζηεκα. Ζ ζρέζε θνηλσλίαο θαη πνιηηηθήο Ζ θνηλσλία ζην 

πνιηηηθφ ζχζηεκα. Ζ 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. ρέζεηο θξάηνπο θαη Δθθιεζίαο.  

4. Σν πληαγκαηηθφ Γίθαην : πληαγκαηηθφ δίθαην ησλ δηθαησκάησλ θαη πληαγκαηηθφ 

Γίθαην ησλ εμνπζηψλ. Ζ ζπληαγκαηηθή αλαζεψξεζε. Ζ ηεξαξρία ησλ θαλφλσλ ηνπ 

δηθαίνπ. Σν ηζρχνλ ειιεληθφ χληαγκα. Οξγαλσηηθέο βάζεηο ηνπ πνιηηεχκαηνο. Ζ 

κνξθή ηνπ ειιεληθνχ πνιηηεχκαηνο (Πξνεδξεπφκελε θνηλνβνπιεπηηθή δεκνθξαηία). Ζ 

δεκνθξαηηθή αξρή. Σν θνηλνβνπιεπηηθφ ζχζηεκα. Ζ δηάθξηζε ησλ ιεηηνπξγηψλ (άξζξν 

26 , νξγαληθφ θαη ιεηηνπξγηθφ θξηηήξην, δηαζηαχξσζε). Κξάηνο Γηθαίνπ. Κνηλσληθφ 

θξάηνο.  

5. Θεκειηψδε Γηθαηψκαηα: Έλλνηα θαη θαηεγνξίεο ησλ ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ. 

Φνξείο, απνδέθηεο, πεδίν πξνζηαζίαο, πεξηνξηζκνί ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ. 

Ζ αξρή ηεο αλαινγηθφηεηαο. Ζ αξρή ηεο εζληθήο θαη θνηλσληθήο αιιειεγγχεο. Ζ 

αλζξψπηλε αμηνπξέπεηα. Θεηηθή θαη αξλεηηθή ειεπζεξία. Ζ αξρή ηεο ηζφηεηαο θαη 

εηδηθφηεξεο εθθάλζεηο ηεο. Σα ζεκειηψδε δηθαηψκαηα ζην ειιεληθφ χληαγκα (άξζξα 

4-25 ηνπ πληάγκαηνο), ηελ ΔΓΑ θαη ηνλ 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. Γηθαζηηθή ιεηηνπξγία. Λεηηνπξγηθή θαη πξνζσπηθή αλεμαξηεζία ησλ 

δηθαζηηθψλ ιεηηνπξγψλ. Γηθαζηηθφο έιεγρνο ηεο ζπληαγκαηηθφηεηαο ησλ λφκσλ. 

7. Δπξσπατθή Έλσζε: Ζ 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). Ζ ζπλήζεο 

λνκνζεηηθή δηαδηθαζία ζηελ ΔΔ. Οη γεληθέο αξρέο ηνπ Δπξσπατθνχ Γηθαίνπ. Οη 
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ηέζζεξηο νηθνλνκηθέο ειεπζεξίεο θαη ε εζσηεξηθή αγνξά. Ζ ζρέζε πληάγκαηνο θαη 

Δπξσπατθνχ Γηθαίνπ (άξζξν 28  θαη λνκνινγία Γηθαζηεξίνπ ηεο ΔΔ). Ζ έλλνηα ηεο 

Δπξσπατθήο νινθιήξσζεο. Ζ δηάθξηζε Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη πκβνπιίνπ ηεο 

Δπξψπεο. 

 

 

ΜΗΚΡΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ – ΜΑΚΡΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΑΗ ΓΖΜΟΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ 

 

1. ρνιέο 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 θαη εθαξκνγέο ηεο. Θεσξία ηεο 

παξαγσγήο, ηνπ θφζηνπο θαη ηεο πξνζθνξάο αγαζψλ. Αληαγσληζκφο θαη ηζνξξνπία.  

3. Μνξθέο αγνξάο, πιεφλαζκα θαηαλαισηή θαη παξαγσγνχ 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, θνηλφθηεηνη πφξνη, 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: Ζ 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: ηαζεξνπνηεηηθή πνιηηηθή (δεκνζηνλνκηθή θαη 

λνκηζκαηηθή), εηζνδεκαηηθή πνιηηηθή, θνηλσληθή πνιηηηθή, αλαπηπμηαθή πνιηηηθή, 

πνιηηηθή αληηκεηψπηζεο ηεο θηψρεηαο, πνιηηηθή αληαγσληζκνχ θαη δεκφζηεο 

επηρεηξήζεηο. Σα νηθνλνκηθά ηεο πξνζθνξάο. 

9. Γηεζλήο νηθνλνκία θαη νηθνλνκηθή πνιηηηθή: Ζ 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: Ζ εζσηεξηθή αγνξά. 

Οηθνλνκηθή θαη Ννκηζκαηηθή Έλσζε. Ζ λέα επξσπατθή νηθνλνκηθή δηαθπβέξλεζε ζηε 

δψλε ηνπ επξψ. Ζ δηεχξπλζε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο.  

11. Ζ ειιεληθή νηθνλνκία ζην πιαίζην ηεο επξσπατθήο νινθιήξσζεο: Δμειίμεηο θαη 

πξννπηηθέο. Γεκφζηα νηθνλνκηθά. Ηζνδχγην πιεξσκψλ. Απαζρφιεζε θαη αλεξγία. 

Καηεπζχλζεηο πνιηηηθήο. Πξννπηηθέο νλνκαζηηθήο θαη πξαγκαηηθήο ζχγθιηζεο. 

Γεκνζηνλνκηθή θξίζε ζηελ Διιάδα θαη ηελ Δπξσδψλε. 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β΄ 

ΔΞΔΣΑΣΔΑ ΤΛΖ ΣΧΝ ΔΝΟΣΖΣΧΝ ΣΟΤ ΓΔΤΣΔΡΟΤ ΣΑΓΗΟΤ 

 

ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ 

 

1. Έλλνηα, αληηθείκελν θαη απνζηνιή ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο. Ζ Γεκφζηα Γηνίθεζε ζην 

πιαίζην ηνπ πνιηηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ηεο Γεκνθξαηίαο. Κπβέξλεζε θαη 

Γηαθπβέξλεζε. ρέζεηο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη πνιηηηθήο εμνπζίαο. Γηνίθεζε θαη 

Γίθαην. Ρπζκηζηηθή δηαθπβέξλεζε, θαιή λνκνζέηεζε θαη Γεκφζηα Γηνίθεζε. Βαζηθέο 

αξρέο δηνηθεηηθήο δξάζεο θαη θαιήο δηαθπβέξλεζεο. Σν γξαθεηνθξαηηθφ πξφηππν 

δηνίθεζεο (πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα). Σχπνη Γεκφζηαο Γηνίθεζεο ζχκθσλα 

κε ηελ πνιηηηζκηθή ζεσξία. Ο θξαηηθφο παξεκβαηηζκφο ζηελ νηθνλνκία θαη ηελ 

θνηλσλία. Ζ έλλνηα ηνπ Γεκφζηνπ Σνκέα. Σν λέν δεκφζην κάλαηδκελη. 

2. Ζ έλλνηα ηεο δεκφζηαο πνιηηηθήο. Σα βαζηθά ζηάδηα ηεο δεκφζηαο πνιηηηθήο. 

Πξνθιήζεηο, ηάζεηο θαη κεηαξξπζκίζεηο ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο. Ο δηνηθεηηθφο 

εθζπγρξνληζκφο θαη ε πξνβιεκαηηθή ησλ κεηαξξπζκίζεσλ. Οη επξσπατθέο δεκφζηεο 

πνιηηηθέο θαη ε εθαξκνγή ηνπο ζηελ Διιάδα. 

3. Οξγάλσζε θαη Λεηηνπξγίεο: Βαζηθέο ζεσξίεο ησλ Οξγαλψζεσλ. Κεληξηθέο 

Τπεξεζίεο, Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε, Σνπηθή θαη θαζ’ χιελ Απηνδηνίθεζε: Γνκέο θαη 

Όξγαλα, Λεηηνπξγίεο θαη Αξκνδηφηεηεο. Δπηηειηθφ Κξάηνο. Φεθηαθή δηαθπβέξλεζε. 

Πνιπεπίπεδε Γηαθπβέξλεζε. Δπξσπατθφ θαη Γηεζλέο θαζεζηψο ηεο ηνπηθήο 

απηνδηνίθεζεο. Ο Δπξσπατθφο Υάξηεο Σνπηθήο Απηνλνκίαο.  

4. Γηνίθεζε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ: Αλάιπζε θαη ζρεδηαζκφο ηεο εξγαζίαο. 

Πξνγξακκαηηζκφο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ. Καηεγνξίεο πξνζσπηθνχ. πζρέηηζε 

δηνηθεηηθήο νξγάλσζεο θαη ζηειέρσζεο. πζηήκαηα ζηειέρσζεο. Γηαδηθαζίεο 

επηινγήο θαη πξφζιεςεο ηνπ πξνζσπηθνχ. Ο ξφινο ηνπ ΑΔΠ. Δπηινγή γηα ζέζεηο 

επζχλεο. χζηεκα ζηαδηνδξνκίαο θαη θηλεηηθφηεηα. Δθπαίδεπζε θαη επηκφξθσζε ηνπ 

αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ. Παξαθίλεζε. Αμηνιφγεζε.  

5. Μνξθέο εγεζίαο. Δπηθνηλσλία. Γηαρείξηζε ζπγθξνχζεσλ. Γηαρείξηζε θξίζεσλ. 

Γηαρείξηζε αιιαγψλ.  

6. Αξρή ηεο λνκηκφηεηαο. Ο έιεγρνο ζηε Γεκφζηα Γηνίθεζε. Μνξθέο Διέγρνπ: 

Κνηλνβνπιεπηηθφο Έιεγρνο, Γηνηθεηηθφο Έιεγρνο, Έιεγρνο απφ Αλεμάξηεηεο Αξρέο, 

Γηθαζηηθφο Έιεγρνο. 

 

 

ΦΑΚΔΛΟ ΔΠΗΚΑΗΡΟΤ ΘΔΜΑΣΟ 

 

1. ΓΗΔΘΝΔΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΥΔΔΗ 

 

1.1. Σν δηεζλέο νηθνλνκηθφ ζχζηεκα. Γηαρξνληθή εμέιημε ησλ εκπνξηθψλ θαη 

ρξεκαηνπηζησηηθψλ ξνψλ κεηαμχ ησλ θπξηνηέξσλ ρσξψλ. Σν ηζνδχγην πιεξσκψλ.  

1.2. Λφγνη χπαξμεο δηεζλνχο εκπνξίνπ. Ζ ζεσξία ηνπ απφιπηνπ θαη ηνπ ζπγθξηηηθνχ 

πιενλεθηήκαηνο. Σα νθέιε ηνπ δηεζλνχο εκπνξίνπ θαη ε δηαθξαηηθή θαηαλνκή ηνπο. Ζ 

δπλαηφηεηα χπαξμεο δεκηψλ απφ ην ειεχζεξν εκπφξην.  
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1.3. Δπηπηψζεηο ηνπ δηεζλνχο εκπνξίνπ ζηε δηαλνκή ηνπ εηζνδήκαηνο. Σν ππφδεηγκα 

ησλ εηδηθψλ παξαγσγηθψλ ζπληειεζηψλ. Σν ππφδεηγκα Heckscher-Ohlin. 

Δπηρεηξήκαηα ππέξ-θαηά ηνπ ειεπζέξνπ εκπνξίνπ ηνλ 19ν θαη 20ν αηψλα.  

1.4. Οηθνλνκίεο θιίκαθαο, αηειήο αληαγσληζκφο θαη δηεζλέο εκπφξην.  

1.5. Πνιηηηθή δηεζλνχο εκπνξίνπ θάησ απφ ζπλζήθεο ηέιεηνπ θαη αηεινχο 

αληαγσληζκνχ. Γαζκνί, επηδνηήζεηο θαη πνζνηηθνί πεξηνξηζκνί σο φξγαλα άζθεζεο 

εκπνξηθήο πνιηηηθήο. ηξαηεγηθή εκπνξηθή πνιηηηθή. Πξνζηαηεπηηζκφο θαη εζληθά 

ζπζηήκαηα πνιηηηθήο νηθνλνκίαο.  

1.6. Ζ αγνξά ζπλαιιάγκαηνο. Ζ πξνζθνξά ρξήκαηνο, ην επίπεδν ηηκψλ θαη ε 

ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία ζηε βξαρπρξφληα θαη ζηε καθξνρξφληα πεξίνδν. Σν δφγκα 

ηεο ηζνηηκίαο ησλ αγνξαζηηθψλ δπλάκεσλ.  

1.7. Σν δηεζλέο λνκηζκαηηθφ ζχζηεκα. Πξηλ θαη κεηά ηελ θαηάξξεπζε ηεο ζπκθσλίαο 

Bretton-Woods. Πνιηηηθέο επίηεπμεο ηζνξξνπίαο. Ζ ζεσξία πεξί αξίζησλ 

λνκηζκαηηθψλ πεξηνρψλ θαη ην επξψ. Οηθνλνκηθή πνιηηηθή ζηελ επξσδψλε. To 

δηεζλέο ρξεκαηννηθνλνκηθφ ζχζηεκα.  

1.8. GATT/Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο Δκπνξίνπ: Γεληθέο ξπζκίζεηο (ξήηξα κάιινλ - 

επλννπκέλνπ θξάηνπο, ξήηξα εζληθήο κεηαρείξηζεο, θαηάξγεζε ησλ ηεισλεηαθψλ 

δαζκψλ θαη πνζνηηθψλ πεξηνξηζκψλ, ληάκπηλγθ, επηδνηήζεηο εμαγσγψλ, ηεισλεηαθέο 

ελψζεηο θαη ΕΔ). Οη θψδηθεο (ηεισλεηαθήο εθηίκεζεο ηεο αμίαο ησλ εηζαγνκέλσλ 

πξντφλησλ, θξαηηθψλ πξνκεζεηψλ, ηερληθψλ εκπνδίσλ ζην εκπφξην, αδεηψλ 

εηζαγσγήο). Οη ζπκθσλίεο ηνπ γχξνπ ηεο Οπξνπγνπάεο. Ο γχξνο ηεο Νηφρα, 

ηξέρνπζεο εμειίμεηο. GATS.  

1.9. Κξάηνο, νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη πνιπεζληθέο επηρεηξήζεηο.  

1.10. Παγθνζκηνπνίεζε θαη δηαθπβέξλεζε ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκίαο. 

 

2. ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΦΖΦΗΑΚΟ ΜΔΣΑΥΖΜΑΣΗΜΟ 

2.1. ηξαηεγηθέο θαη Θεζκηθφ Πιαίζην Φεθηαθήο Γηαθπβέξλεζεο: ηξαηεγηθή γηα 

ηελ Φεθηαθή Γηαθπβέξλεζε ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Δπξσπατθνί Καλνληζκνί θαη 

Οδεγίεο γηα ηελ ςεθηαθή δηαθπβέξλεζε. Διιεληθή Βίβινο Φεθηαθνχ 

Μεηαζρεκαηηζκνχ 2020-2025. Σν ζεζκηθφ πιαίζην γηα ηνλ Φεθηαθφ Μεηαζρεκαηηζκφ 

ηεο Διιεληθήο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο.  

2.2. Παξνρή θαη Μεηαζρεκαηηζκφο Γεκφζησλ Φεθηαθψλ Τπεξεζηψλ: Ζ έλλνηα ηεο 

δεκφζηαο ςεθηαθήο ππεξεζίαο. Δπίπεδα απηνκαηνπνίεζεο ςεθηαθψλ ππεξεζηψλ. 

Σεθκεξίσζε θαη κνληεινπνίεζε επηρεηξεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ. Απινχζηεπζε θαη 

κεηαζρεκαηηζκφο δηαδηθαζηψλ θαη ππεξεζηψλ ζηε Γεκφζηα Γηνίθεζε. 

Απζεληηθνπνίεζε ρξεζηψλ θαη ππνδνκέο αζθάιεηαο ζηελ παξνρή ςεθηαθψλ 

ππεξεζηψλ. 

2.3. Γηαιεηηνπξγηθφηεηα Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ θαη Οξγαληζκψλ: Ννκηθή, 

Οξγαλσζηαθή, εκαζηνινγηθή θαη Σερλνινγηθή δηαιεηηνπξγηθφηεηα. Σν Δπξσπατθφ 

Πιαίζην Γηαιεηηνπξγηθφηεηαο (EIF). Σν Διιεληθφ Πιαίζην Ζιεθηξνληθήο 

Γηαθπβέξλεζεο θαη Γηαιεηηνπξγηθφηεηαο (eGIF).  

2.4. Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα θαη Τπνδνκέο Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ: 

Καηεγνξίεο πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ. Μεζνδνινγίεο αλάιπζεο θαη ζρεδίαζεο 

πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ. πζηήκαηα θαη δίθηπα επηθνηλσληψλ. Βαζηθέο αξρέο 

δηαρείξηζεο θαη κεηάδνζεο πιεξνθνξίαο. Δξγαιεία απηνκαηνπνηεκέλεο αλάπηπμεο 
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ινγηζκηθνχ. Κχθινη δσήο πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ. Μέζνδνη θαη εξγαιεία 

δηνίθεζεο έξγσλ πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ. Αζθάιεηα πιεξνθνξηαθψλ 

ζπζηεκάησλ θαη δηθηχσλ επηθνηλσληψλ.  

2.5. Νέεο πξνζεγγίζεηο ζηελ Φεθηαθή Γηαθπβέξλεζε: Αλνηθηά θαη δηαζπλδεδεκέλα 

δεδνκέλα. Αλνηθηή θαη πλεξγαηηθή Γηαθπβέξλεζε. Γηαδίθηπν ησλ πξαγκάησλ. 

Σερλεηή λνεκνζχλε. 

 

3. ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ 

3.1. Βαζηθέο έλλνηεο θαη αμίεο ηεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο. Οξηζκνί Κνηλσληθήο 

Πνιηηηθήο. θνπνί θαη ζηφρνη ηεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο. Αλαδηαλνκή, θνηλσληθέο 

αλάγθεο, θνηλσληθνί θίλδπλνη, θνηλσληθά πξνβιήκαηα, θνηλσληθή δηθαηνζχλε, 

θνηλσληθά δηθαηψκαηα, θνηλσληθή αιιειεγγχε, θνηλσληθή ζπλνρή. Θεσξεηηθέο 

πξνζεγγίζεηο θνηλσληθήο πνιηηηθήο.  

3.2. Σν θξάηνο πξφλνηαο. Ηζηνξηθή εμέιημε. Δξκελεπηηθέο πξνζεγγίζεηο γηα ηελ 

αλάπηπμε ηνπ θξάηνπο πξφλνηαο. Σππνινγία θξαηψλ πξφλνηαο ζηελ Δπξψπε. 

Πξνθιήζεηο γηα ηα θξάηε πξφλνηαο ζηνλ 21ν αηψλα (παγθνζκηνπνίεζε, δεκνγξαθηθή 

γήξαλζε, επξσπατθή νινθιήξσζε, κεηαλάζηεπζε, αιιαγέο ζην εξγαζηαθφ θαη 

νηθνγελεηαθφ πξφηππν, νηθνλνκηθή θξίζε, θνηλσληθφο απνθιεηζκφο θαη λένη θνηλσληθνί 

θίλδπλνη). Απφ ην θξάηνο πξφλνηαο (welfare state) ζην θξάηνο θνηλσληθήο επέλδπζεο 

(social investment state).  

3.3. Οξγάλσζε, δηνίθεζε θαη δηαλνκή ηεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο. Κξάηνο. Ηδησηηθφο 

Σνκέαο. Σξίηνο Σνκέαο (θνηλσληθή θαη αιιειέγγπα νηθνλνκία). Οηθνγέλεηα. Οη αξρέο 

ηεο θαζνιηθφηεηαο θαη ηεο επηιεθηηθφηεηαο ζηελ παξνρή ηεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο. 

Παξνρέο ζε ρξήκα θαη ζε είδνο. Σα Οηθνλνκηθά ηεο Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο. Αξρέο 

ρεδηαζκνχ, εθαξκνγήο θαη αμηνιφγεζεο ηεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο. 

3.4. Πεδία θνηλσληθήο πνιηηηθήο. Αγνξά εξγαζίαο. Τγεία. Κνηλσληθή Αζθάιηζε. 

Κνηλσληθή Πξφλνηα θαη θνηλσληθέο ππεξεζίεο. Πνιηηηθέο γηα ηελ νηθνγέλεηα θαη ην 

παηδί. Πνιηηηθέο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο. ηεγαζηηθή πνιηηηθή. Πνιηηηθέο γηα ηελ 

θαηαπνιέκεζε ηεο θηψρεηαο θαη ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ. Πνιηηηθέο γηα ηνπο 

κεηαλάζηεο θαη ηνπο πξφζθπγεο.  

3.5. Τπεξεζληθή θνηλσληθή πνιηηηθή. Γηεζλείο νξγαληζκνί θαη Γηεζλείο Με 

Κπβεξλεηηθέο Οξγαλψζεηο. Ζ Κνηλσληθή Πνιηηηθή ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Ζ 

επίδξαζε ηεο Δ.Δ. ζηελ θνηλσληθή πνιηηηθή ησλ θξαηψλ κειψλ (Δμεπξσπατζκφο 

Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο).  

3.6. Κνηλσληθή πνιηηηθή θαη Σνπηθή Απηνδηνίθεζε. Αξκνδηφηεηεο ηεο Σνπηθήο 

Απηνδηνίθεζεο ζηελ Κνηλσληθή Πνιηηηθή. Ο ξφινο ηεο Πεξηθεξεηαθήο Απηνδηνίθεζεο 

(Κέληξα Κνηλσληθήο Πξφλνηαο). Ο ξφινο ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (Κνηλσληθέο 

Τπεξεζίεο, Κέληξα Κνηλφηεηαο). 
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4. ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ 

 

4.1. Θεσξίεο πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο: Ζ Νενθιαζηθή ζεσξία, ε ζεσξία ηεο 

ζπζζσξεπηηθήο αηηηφηεηαο, ε ζεσξία ηεο ελδνγελνχο αλάπηπμεο, ε λέα νηθνλνκηθή 

γεσγξαθία, ηα ππνδείγκαηα ζχγθιηζεο.  

4.2. Σν πεξηθεξεηαθφ πξφβιεκα: ηξφπνη κέηξεζεο ησλ πεξηθεξεηαθψλ αληζνηήησλ. 

Δμέιημε ησλ πεξηθεξεηαθψλ αληζνηήησλ ζηελ Διιάδα θαη ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε.  

4.3. Ζ αλαγθαηφηεηα ηεο πεξηθεξεηαθήο πνιηηηθήο: νηθνλνκηθνί, θνηλσληθνί, 

πεξηβαιινληηθνί, πνιηηηθνί θαη ηπρφλ άιινη παξάγνληεο πνπ ππαγνξεχνπλ θαη 

ηεθκεξηψλνπλ ηελ αλάγθε άζθεζεο πεξηθεξεηαθήο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο.  

4.4 Οη ζηφρνη θαη ηα δηιήκκαηα ηεο πεξηθεξεηαθήο πνιηηηθήο: θηλεηηθφηεηα ησλ 

ζπληειεζηψλ παξαγσγήο, ηζφξξνπε αλάπηπμε, ε ηνπνθεληξηθή πξνζέγγηζε ηεο 

πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο, ε ελαξκφληζε ησλ ζηφρσλ ηεο εζληθήο θαη πεξηθεξεηαθήο 

αλάπηπμεο.  

4.5. Σα κέζα άζθεζεο πεξηθεξεηαθήο πνιηηηθήο: δεκφζηεο δαπάλεο, αλαπηπμηαθά 

θίλεηξα, κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο, ηερλνινγία θαη θαηλνηνκία, πνιηηηθέο 

απνθέληξσζεο ηνπ θξάηνπο θαη ηεο δηνίθεζεο, πνιηηηθέο γηα ηελ εθπαίδεπζε, ηελ 

θαηάξηηζε θαη ηελ αλαβάζκηζε ησλ δεμηνηήησλ ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, 

εγθαηάζηαζε επηζηεκνληθψλ ηδξπκάησλ, πνιηηηθέο δηαζπλνξηαθήο ζπλεξγαζίαο.  

4.5. Ζ πνιηηηθή ζπλνρήο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ε ζεκαζία ηεο γηα ηελ Διιάδα: 

ε εμέιημε ηεο πνιηηηθήο ζπλνρήο ηεο ΔΔ, ηα ζπγρξεκαηνδνηνχκελα πξνγξάκκαηα ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ν ξφινο ηνπο ζηελ πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε θαη ζπλνρή.  

4.6. χγρξνλα δηιήκκαηα ηεο πεξηθεξεηαθήο πνιηηηθήο: πξνγξάκκαηα θαη δξάζεηο ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ηελ λέα πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2021-2027, ε ρσξηθή 

δηάζηαζε ησλ λέσλ κέζσλ πνιηηηθήο. 
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