
 

 
ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΕΞΕΣΑΕΩΝ 
28οσ Ειςαγωγικόσ Διαγωνιςμόσ Ε..Δ.Δ.Α. 

       Ταφροσ, 13/01/2022 
 

 

 

Ανακοινϊνεται ςτουσ υποψθφίουσ του 28ου Ειςαγωγικοφ Διαγωνιςμοφ τθσ Εκνικισ 
Σχολισ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Αυτοδιοίκθςθσ ότι, οι εξετάςεισ του δευτζρου ςταδίου 
κα διεξαχκοφν από τισ 17 ζωσ και τισ 30 Ιανουαρίου 2022 ςτισ αίκουςεσ διδαςκαλίασ 
του κτθρίου του Εκνικοφ Κζντρου Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Αυτοδιοίκθςθσ, Ρειραιϊσ 211, 
Ταφροσ. 
 

1. Σο πρόγραμμα διεξαγωγήσ των γραπτών εξετάςεων διαμορφώνεται ωσ εξήσ: 
 

ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΕ 

Δθμόςια Διοίκθςθ και 
Διακυβζρνθςθ 

Δευτζρα 17/01/2022 16.00-18.00 

Διεκνείσ Οικονομικζσ Σχζςεισ Τρίτθ 18/01/2022 16.00-19.00 

Κοινωνικι Ρολιτικι Τετάρτθ 19/01/2022 16.00-19.00 

Ρλθροφορικι και Ψθφιακόσ 
Μεταςχθματιςμόσ 

Ρζμπτθ 20/01/2022 16.00-19.00 

Ρεριφερειακι Ρολιτικι και 
Ανάπτυξθ 

Ραραςκευι 21/01/2022 16.00-19.00 

Αγγλικι γλϊςςα Δευτζρα 24/01/2022 16.00-18.00 

Δεφτερθ Ξζνθ Γλϊςςα Τρίτθ 25/01/2022 16.00-18.00 

 
Οι υποψιφιοι υποχρεοφνται να παρευρίςκονται ςτο Ε.Κ.Δ.Δ.Α. μία (1) ώρα νωρίτερα, 
ζχοντασ μαηί τουσ αςτυνομικι ταυτότθτα ι διαβατιριο. Επιςθμαίνεται ότι, 
απαγορεφεται οι διαγωνιηόμενοι να κατζχουν ςτισ αίκουςεσ των εξετάςεων βιβλία, 
ςθμειϊςεισ, μικροχπολογιςτζσ, κινθτά τθλζφωνα και λοιπζσ θλεκτρονικζσ ςυςκευζσ, 
κακϊσ και διορκωτικό. Τθν αναλυτικι κατανομι ανά μάκθμα και αίκουςα, μπορείτε να 
τθ δείτε εδϊ. 

 

 

 



 

2. Σο πρόγραμμα διεξαγωγήσ των προφορικών εξετάςεων διαμορφώνεται ωσ εξήσ: 
 

 
Οι υποψιφιοι υποχρεοφνται να παρευρίςκονται ςτο Ε.Κ.Δ.Δ.Α. τριάντα (30) λεπτά 
νωρίτερα, ζχοντασ μαηί τουσ αςτυνομικι ταυτότθτα ι διαβατιριο.  

 
3. Για την αςφαλή διεξαγωγή του διαγωνιςμοφ παρατίθενται κατωτζρω οδηγίεσ, 

όπωσ αυτζσ δόθηκαν από τον Εθνικό Οργανιςμό Δημόςιασ Τγείασ. 
 
1. Πλοι οι υποψιφιοι που προςζρχονται ςτο εξεταςτικό κζντρο οφείλουν να 
εφαρμόηουν τα ακόλουκα μζτρα προςταςίασ:   
α) θ ςυμμετοχι ςτα εξεταηόμενα μακιματα πραγματοποιείται υποχρεωτικά με ζλεγχο 
ταυτοπροςωπίασ των υποψθφίων και παράλλθλθ επίδειξθ: 

 είτε πιςτοποιθτικοφ εμβολιαςμοφ ςφμφωνα με τθν παρ. 2 του άρκρου 9 τθσ υπ’ 
αρικμ. Δ1α/ΓΡ.οικ. 81558/30.12.2021 Κοινισ Υπουργικισ Απόφαςθσ, όπωσ αυτι 
εκάςτοτε ιςχφει, 

 είτε πιςτοποιθτικοφ νόςθςθσ ςφμφωνα με τθν παρ. 3 του άρκρου 9 τθσ υπ’ αρικμ. 
Δ1α/ΓΡ.οικ. 81558/30.12.2021 Κοινισ Υπουργικισ Απόφαςθσ, όπωσ αυτι εκάςτοτε 
ιςχφει, 

 είτε βεβαίωςθσ αρνθτικοφ εργαςτθριακοφ ελζγχου κατόπιν διεξαγωγισ μοριακοφ 
τεςτ (PCR) ζωσ εβδομιντα δφο (72) ωρϊν ι γριγορου τεςτ αντιγόνου (rapid) ζωσ 

ΑΙΘΟΤΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΜΗΜΑΣΑ ΩΡΕ ΤΠΟΨΗΦΙΟΙ ΒΑΕΙ 
ΑΡΙΘΜΟΤ ΑΙΣΗΗ 

316 
ΡΕΜΡΤΗ 

27/01 /2022 
 

ΤΜΗΜΑ Α 09.00 ζωσ 11.15 31-136 

303 ΤΜΗΜΑ Β 11.15 ζωσ 13.15 141-220 

317 ΤΜΗΜΑ Γ 14.00 ζωσ 16.15 221-420 

304 ΤΜΗΜΑ Δ 16.15 ζωσ 18.30 421-548 

 

316 

ΡΑΑΣΚΕΥΗ 
28/01/2022 

ΤΜΗΜΑ Α 09.00 ζωσ 11.15 564-768 

303 ΤΜΗΜΑ Β 11.15 ζωσ 13.15 772-877 

317 ΤΜΗΜΑ Γ 14.00 ζωσ 16.15 880-1031 

304 ΤΜΗΜΑ Δ 16.15 ζωσ 18.30 1034-1199 

 

316 

ΣΑΒΒΑΤΟ 
29/01/2022 

ΤΜΗΜΑ Α 09.00 ζωσ 11.15 1203-1373 

303 ΤΜΗΜΑ Β 11.15 ζωσ 13.15 1380-1475 

317 ΤΜΗΜΑ Γ 14.00 ζωσ 16.15 1477-1653 

304 ΤΜΗΜΑ Δ 16.15 ζωσ 18.30 1657-1748 

 

316 
ΚΥΙΑΚΗ    

30/01/2022 
 

ΤΜΗΜΑ Α 09.00 ζωσ 11.15 1749-1925 

303 ΤΜΗΜΑ Β 11.15 ζωσ 13.15 1927-2165 

317 ΤΜΗΜΑ Γ 14.00 ζωσ 16.15 2173-2592 

304 ΤΜΗΜΑ Δ 16.15 ζωσ 18.30 2594-2845 



 

ςαράντα οκτϊ (48) ϊρεσ πριν τθν προβλεπόμενθ ϊρα ζναρξθσ τθσ εξζταςθσ του 
μακιματοσ. 

β) θ χριςθ προςτατευτικισ μάςκασ είναι υποχρεωτικι κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ 
εξζταςθσ για όλουσ τουσ ςυμμετζχοντεσ ςε αυτι. Συςτινεται θ χριςθ μάςκασ υψθλισ 
αναπνευςτικισ προςταςίασ (FFP2 ι KN95) ι εναλλακτικά διπλισ μάςκασ. 
γ) θ τιρθςθ απόςταςθσ τουλάχιςτον ενάμιςι μζτρου (1,5 μ.) προσ όλεσ τισ κατευκφνςεισ, 
μεταξφ των εξεταηομζνων, κατά τθ διάρκεια των εξετάςεων.  
δ) θ καλι υγιεινι των χεριϊν με χριςθ νεροφ και ςαπουνιοφ ι με αλκοολοφχο 
αντιςθπτικό διάλυμα.  
ε) θ εξαςφάλιςθ κατά προτεραιότθτα επαρκοφσ φυςικοφ αεριςμοφ των αικουςϊν και 
όπου δεν είναι αυτό εφικτό χριςθ κλιματιςτικϊν ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ τθσ πιο 
πρόςφατθσ εγκυκλίου τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Δθμόςιασ Υγείασ του Υπουργείου Υγείασ.  
 
2. Σε περίπτωςθ επιβεβαιωμζνου κροφςματοσ λοίμωξθσ COVID-19:  
Ραραμονι ςε απομόνωςθ επί πζντε (5) θμζρεσ τουλάχιςτον και αποφυγι επαφισ με 
άλλα άτομα. Η θμζρα λιψθσ του κετικοφ test κεωρείται ωσ θμζρα 0 και ακολουκοφν οι 
πζντε (5) θμζρεσ απομόνωςθσ. 
 
3. Άτομα που ιρκαν ςε επαφι με επιβεβαιωμζνο κροφςμα : 
 
i. Για άτομα εμβολιαςμζνα και με ενιςχυτικι δόςθ ι άτομα εμβολιαςμζνα με 2 δόςεισ 

τουσ τελευταίουσ 6 μινεσ ι με μία δόςθ του εμβολίου J&J τουσ τελευταίουσ 2 μινεσ:  
 
Υποχρεωτικι χριςθ μάςκασ υψθλισ αναπνευςτικισ προςταςίασ (Ν95 ι ΚΝ95 ι FFP2) ι 
διπλισ μάςκασ για δζκα (10) θμζρεσ και διενζργεια εργαςτθριακοφ ελζγχου (PCR ι Rapid 
Antigen Test) τθν 5θ θμζρα από τθν ζκκεςθ, το αποτζλεςμα τθσ οποίασ επιδεικνφεται 
ςτθν αμζςωσ επόμενθ προςζλευςθ προσ εξζταςθ. 
 
ii. Για άτομα εμβολιαςμζνα με 2 δόςεισ πάνω από 6 μινεσ χωρίσ ενιςχυτικι δόςθ ι με 

μία δόςθ του εμβολίου J&J πάνω από 2 μινεσ χωρίσ ενιςχυτικι δόςθ ι 
ανεμβολίαςτουσ:  

 
Υποχρεωτικι χριςθ μάςκασ υψθλισ αναπνευςτικισ προςταςίασ (Ν95 ι ΚΝ95 ι FFP2) ι 
διπλισ μάςκασ για δζκα (10) θμζρεσ και προςζλευςθ ςτθν διαδικαςία του διαγωνιςμοφ 
με βεβαίωςθ αρνθτικοφ εργαςτθριακοφ ελζγχου κατόπιν διεξαγωγισ μοριακοφ τεςτ 
(PCR) ζωσ εβδομιντα δφο (72) ωρϊν ι γριγορου τεςτ αντιγόνου (rapid) ζωσ ςαράντα 
οκτϊ (48) ϊρεσ πριν τθν προβλεπόμενθ ϊρα ζναρξθσ τθσ εξζταςθσ του μακιματοσ, και 
πάντωσ διενεργθκζντοσ μετά τθν επιβεβαίωςθ τθσ επαφισ με το κροφςμα. 

 


