-ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΚΔΔΑ-

Αθήνα, 30-08-2022
Αρ. πρωτ.: 4665

Προς: Πίνακας Αποδεκτών

ΘΕΜΑ:
Υλοποίηση από το ΙΝΕΠ του ΕΚΔΔΑ του Ειδικού Προγράμματος Πιστοποίησης
«Εκπαίδευση Δημοσίων Υπαλλήλων (Δ.Υ.) για την ένταξη στον Κλάδο Π.Ε. Επιτελικών
Στελεχών»
Το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ), μέσω του Ινστιτούτου
Επιμόρφωσης (ΙΝΕΠ), σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 105 του νόμου
4622/2019

(ΦΕΚ

133/Α’/7-8-19)

και

τα

προβλεπόμενα

στην

αριθ.

ΔΙΠΑΑΔ/ΕΚΔΔΑ/Φ.8/76/οικ.5694/8.4.2022 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ
1954/Β’/19-4-22) υλοποίει Ειδικό Πρόγραμμα Πιστοποίησης με τίτλο «Εκπαίδευση
Δημοσίων Υπαλλήλων (Δ.Υ.) για την ένταξη στον Κλάδο Π.Ε. Επιτελικών Στελεχών»
(εφεξής καλούμενο «Ειδικό Πρόγραμμα»).
Το παραπάνω Ειδικό Πρόγραμμα σχεδιάστηκε από το ΙΝΕΠ και την Εθνική Σχολή Δημόσιας
Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ) σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Ανθρώπινου
Δυναμικού Δημοσίου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς και με την υποστήριξη της
D.G. REFORM της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Expertise France και του γαλλικού Εθνικού
Ινστιτούτου Δημόσιας Διοίκησης (Institut Νational du Service Public –INSP, πρώην École
National d’ Administration-ΕΝΑ).
Σκοπός του προγράμματος είναι η κάλυψη θέσεων του κλάδου Π.Ε. Επιτελικών Στελεχών
της Διοίκησης, όπως αυτές συστάθηκαν με το π.δ. 73/2021 (ΦΕΚ 167/Α’/14-9-22) στις
υπηρεσίες των φορέων της Κεντρικής Διοίκησης, από αποφοίτους της Εθνικής Σχολής
Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ) και λοιπούς δημοσίους υπαλλήλους, οι
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οποίοι πληρούν τις απαιτούμενες από τον νόμο και την ως άνω Υπουργική Απόφαση
προϋποθέσεις για συμμετοχή στο Ειδικό Πρόγραμμα.
Κατά την πρώτη εφαρμογή, θα καλυφθούν τριακόσιες δεκαπέντε (315) θέσεις του Κλάδου
Π.Ε. Επιτελικών Στελεχών, εκ των οποίων οι εκατόν εβδομήντα πέντε (175) απευθύνονται
σε υπαλλήλους-αποφοίτους της ΕΣΔΔΑ και οι εκατόν σαράντα (140) σε υπαλλήλους που
υπηρετούν στους φορείς της γενικής κυβέρνησης με σχέση εργασίας Δημοσίου Δικαίου ή
Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου.

Οι υποψήφιοι, κατά την υποβολή της αίτησης για τη συμμετοχή στο Ειδικό Πρόγραμμα,
υποβάλλουν δήλωση επιλογής-προτίμησης Τμήματος Ειδικότητας, για το οποίο πληρούνται
οι κατά περίπτωση ειδικότερες προϋποθέσεις συμμετοχής και το οποίο επιθυμούν να
παρακολουθήσουν κατά την Ειδική Φάση Σπουδών.

Οι προς κάλυψη θέσεις του Κλάδου Π.Ε. Επιτελικών Στελεχών κατανέμονται ανά ειδικότητα
και ανά φορέα της Κεντρικής Διοίκησης ως εξής:
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Αναλυτές Δημόσιων
Πολιτικών
Φορείς
Λοιποί
Απόφοιτοι
Δ.Υ.
ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
6
5
ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ)
ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
2
1
ΝΟΜΙΚΩΝ KAI ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ)

Αναλυτές Ψηφιακής
Πολιτικής
Λοιποί
Απόφοιτοι
Δ.Υ.

Νομοτέχνες
Απόφοιτοι

Λοιποί
Δ.Υ.

Σύνολο
θέσεων

1

0

3

3

18

2

1

7

6

19

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

7

6

2

2

7

6

30

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

4

4

2

1

6

5

22

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

5

4

2

2

3

2

18

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

6

5

3

3

3

2

22

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

2

1

2

2

3

3

13

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

4

3

3

3

4

3

20

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

2

1

2

1

2

2

10

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

2

1

6

5

3

2

19

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

3

2

3

3

2

1

14

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

3

3

3

2

3

3

17

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ

3

2

1

0

2

1

9

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

4

3

3

3

1

0

14

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

4

4

3

3

3

2

19

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

1

1

2

1

3

2

10

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

4

3

3

3

3

3

19

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΣΥΝΟΛΑ

4

3

1

1

2

1

12

2

2

2

2

1

1

10

68

54

46

38

61

48

315
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ΟΜΑΔΑ – ΣΤΟΧΟΣ
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε υπαλλήλους που υπηρετούν στους φορείς της γενικής
κυβέρνησης με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου,
εφόσον είναι κάτοχοι πτυχίου ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης (πανεπιστημιακού ή
τεχνολογικού τομέα) της ημεδαπής ή ισότιμου και αντίστοιχου αναγνωρισμένου τίτλου
σπουδών της αλλοδαπής και αναγνωρισμένου μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ετήσιας
τουλάχιστον διάρκειας, καθώς και σε αποφοίτους της ΕΣΔΔΑ ανεξάρτητα από τον φορέα
στον οποίο ανήκει η οργανική τους θέση.
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ - ΦΑΣΕΙΣ
Το πρόγραμμα υλοποιείται σε δύο φάσεις ως εξής:


Στην Κοινή Φάση Σπουδών, η οποία διαρθρώνεται σε δύο τμήματα: στο Τμήμα Α’ με
διάρκεια εκατόν τρεις (103) ώρες εκπαίδευσης, το οποίο απευθύνεται στους
αποφοίτους της ΕΣΔΔΑ και στο Τμήμα Β’ με διάρκεια διακόσιες οκτώ (208) ώρες
εκπαίδευσης, το οποίο απευθύνεται στους λοιπούς δημοσίους υπαλλήλους. Στο τέλος
της Κοινής Φάσης Σπουδών διεξάγεται γραπτή εξέταση διάρκειας δύο (2) ωρών στις
θεματικές ενότητες της διδακτέας ύλης της Κοινής Φάσης Σπουδών του κάθε Τμήματος.



Στην Ειδική Φάση Σπουδών, με διάρκεια διακόσιες μία (201) ώρες εκπαίδευσης. Η
Ειδική Φάση διαρθρώνεται σε τρία Τμήματα Ειδικοτήτων: α) των Νομοτεχνών, β) των
Αναλυτών Δημόσιων Πολιτικών και γ) των Αναλυτών Ψηφιακής Πολιτικής. Στο τέλος της
Ειδικής Φάσης Σπουδών του Ειδικού Προγράμματος πραγματοποιείται γραπτή
διαδικασία εξέτασης - πιστοποίησης διάρκειας δύο (2) ωρών στις θεματικές ενότητες
της διδακτέας ύλης της Ειδικής Φάσης Σπουδών ανά Τμήμα Ειδικότητας.



Η τελική βαθμολογία διαμορφώνεται κατά τριάντα τοις εκατό 30% από τη βαθμολογία
της γραπτής εξέτασης της Κοινής Φάσης Σπουδών και κατά εβδομήντα τοις εκατό 70%
από τη βαθμολογία της γραπτής εξέτασης-πιστοποίησης της Ειδικής Φάσης Σπουδών.
Με βάση την τελική βαθμολογία συντάσσεται πίνακας κατάταξης κατά φθίνουσα σειρά.



Στους

επιτυχόντες

απονέμεται

Πιστοποιητικό

με

τίτλο:

«Πιστοποιητικό

παρακολούθησης Ειδικού Προγράμματος εκπαίδευσης για την ένταξη στον Κλάδο Π.Ε.
Επιτελικών Στελεχών». Σε περίπτωση αποτυχίας στην γραπτή εξέταση-πιστοποίηση, ο
εκπαιδευόμενος δεν λαμβάνει το ανωτέρω Πιστοποιητικό και δύναται να συμμετάσχει
άπαξ σε επαναληπτική εξέταση που διενεργείται εντός τριάντα (30) ημερολογιακών
ημερών και σε ημερομηνία που καθορίζεται από το ΙΝΕΠ του ΕΚΔΔΑ.
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ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1. Για την εισαγωγή στο Τμήμα Α’ της Κοινής Φάσης Σπουδών απαιτούνται:


Αποφοίτηση από την ΕΣΔΔΑ (εξαιρούνται οι απόφοιτοι του Τμήματος Εμπορικών
και Οικονομικών Υποθέσεων της ΕΣΔΔΑ).



Προϋπηρεσία τουλάχιστον τεσσάρων (4) ετών μετά τον διορισμό σε θέσεις
διοικητικών υπαλλήλων μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής
αίτησης συμμετοχής.



Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας, η οποία αποδεικνύεται σύμφωνα με τις
κείμενες διατάξεις και



Επιτυχία σε γραπτή δοκιμασία.

Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, οι εισακτέοι υποψήφιοι αποστέλλουν στην
ηλεκτρονική διεύθυνση epitelika@ekdd.gr τα παρακάτω δικαιολογητικά, προς επιβεβαίωση
πλήρωσης των τυπικών προϋποθέσεων, σύμφωνα με τα δηλωθέντα στην αίτησή τους
στοιχεία:
 πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών
 αντίγραφο πιστοποιητικού γλωσσομάθειας
Τίθεται προθεσμία δέκα (10) ημερολογιακών ημερών για την υποβολή των δικαιολογητικών
από την ημερομηνία ανάρτησης του πίνακα εισακτέων στην ιστοσελίδα του ΕΚΔΔΑ.

2. Για την εισαγωγή στο Τμήμα Β’ της Κοινής Φάσης Σπουδών απαιτούνται:


Υπηρεσία σε φορείς της γενικής κυβέρνησης με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου ή
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.



Πτυχίο ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης (πανεπιστημιακού ή τεχνολογικού τομέα)
της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ισότιμου και αντίστοιχου τίτλου σπουδών της
αλλοδαπής.



Αναγνωρισμένος μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας.



Προϋπηρεσία τουλάχιστον τεσσάρων (4) ετών μετά τον διορισμό σε θέσεις
διοικητικών υπαλλήλων μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής της
αίτησης συμμετοχής.



Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας, η οποία αποδεικνύεται σύμφωνα με τις
κείμενες διατάξεις και



Επιτυχία σε γραπτή δοκιμασία.
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Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, οι εισακτέοι υποψήφιοι αποστέλλουν στην
ηλεκτρονική διεύθυνση epitelika@ekdd.gr τα παρακάτω δικαιολογητικά, προς επιβεβαίωση
πλήρωσης των τυπικών προϋποθέσεων, σύμφωνα με τα δηλωθέντα στην αίτησή τους
στοιχεία:
 πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών
 αντίγραφο πτυχίου
 αντίγραφο μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών
 αντίγραφο πιστοποιητικού γλωσσομάθειας
Τίθεται προθεσμία δέκα (10) ημερολογιακών ημερών για την υποβολή των δικαιολογητικών
από την ημερομηνία ανάρτησης του πίνακα εισακτέων στην ιστοσελίδα του ΕΚΔΔΑ.

3. Για την εισαγωγή στα τρία Τμήματα Ειδικοτήτων της Ειδικής Φάσης Σπουδών
απαιτούνται:


Στο Τμήμα Νομοτεχνών, πτυχίο Νομικής ιδρύματος της ημεδαπής ή ισότιμου και
αντίστοιχου αναγνωρισμένου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής.



Στο Τμήμα Αναλυτών Δημόσιων Πολιτικών, πτυχίο ΑΕΙ (και πρώην ΤΕΙ/ΑΤΕΙ) ή
ισότιμου και αντίστοιχου αναγνωρισμένου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής.



Στο Τμήμα Αναλυτών Ψηφιακής Πολιτικής, πτυχίο Μηχανικού Πολυτεχνικών Σχολών
ή Θετικών Επιστημών, σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙΙ.

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις τυπικές προϋποθέσεις υποβάλλουν

αίτηση

συμμετοχής

ΕΚΔΔΑ

στην

ηλεκτρονική

πλατφόρμα

του

(https://online.ekdd.gr/OnlineWeb/index.jsp), ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:
1. Είσοδος

στον

λογαριασμό

εκπαιδευόμενου

στην

πλατφόρμα

του

ΕΚΔΔΑ

(https://online.ekdd.gr/OnlineWeb/index.jsp) και έλεγχος της ορθής καταχώρησης των
στοιχείων στην καρτέλα «Προσωπικά Στοιχεία». Όσοι δεν διαθέτουν λογαριασμό,
καλούνται να δημιουργήσουν. Στον λογαριασμό αυτό θα πρέπει:
α.

να εμφανίζεται σωστά το ονοματεπώνυμο και ο Α.Φ.Μ. (σε περίπτωση που
απαιτείται διόρθωση, οι ενδιαφερόμενοι απευθύνονται στην Υπηρεσία
Υποστήριξης του ΕΚΔΔΑ, email: onlineseminar@ekdd.gr)

β. να καταχωριστεί σωστά το email και τα τηλέφωνα επικοινωνίας (οι
ενδιαφερόμενοι έχουν οι ίδιοι τη δυνατότητα διόρθωσης μέσα από την
πλατφόρμα).
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2. Επιλογή του Τομέα «ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ» και αίτηση στο πρόγραμμα
με τίτλο «Ειδικό Πρόγραμμα Πιστοποίησης-Εκπαίδευση Δημοσίων Υπαλλήλων (Δ.Υ.) για
την ένταξη στον Κλάδο Π.Ε. Επιτελικών Στελεχών».
3. Επιλογή του κωδικού προγράμματος που αντιστοιχεί στην ιδιότητα «Απόφοιτοι της
ΕΣΔΔΑ/ΕΣΔΔ/ΕΣΤΑ» ή «Λοιποί Δημόσιοι Υπάλληλοι».
4. Καταχώριση της δήλωσης προτίμησης του Τμήματος Ειδικότητας, για το οποίο πρέπει
να πληρούνται οι κατά περίπτωση ειδικότερες προϋποθέσεις, καθώς και εισαγωγή του
τίτλου του πτυχίου που κατέχουν.
5. Υποβολή δήλωσης ενημέρωσης για την Πολιτική Απορρήτου- Προστασίας Δεδομένων
Προσωπικού Χαρακτήρα της γραπτής δοκιμασίας και συμμετοχής στο Ειδικό
Πρόγραμμα Πιστοποίησης και λήψη ρητής συγκατάθεσης επεξεργασίας δεδομένων.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Η προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής είναι μέχρι τις 14/09/2022.

ΓΡΑΠΤΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ
Η γραπτή δοκιμασία είναι κοινή και για τα δύο Τμήματα (Α’ και Β’) και περιλαμβάνει εκατό
(100) ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, οι οποίες βασίζονται στις θεματικές ενότητες του
Ειδικού Προγράμματος (βλ. Παράρτημα Ι).
Οι εκατό (100) ερωτήσεις αναλύονται σε εικοσιπέντε (25) ερωτήσεις γενικής φύσης,
εικοσιπέντε (25) σχετικές με την ειδικότητα του Νομοτέχνη, εικοσιπέντε (25) σχετικές με την
ειδικότητα του Αναλυτή Ψηφιακών Πολιτικών και εικοσιπέντε (25) σχετικές με την
Ειδικότητα του Αναλυτή Δημόσιων Πολιτικών.
Η βαθμολογική κλίμακα της γραπτής δοκιμασίας κυμαίνεται από 0-100 με βάση τις πενήντα
(50) μονάδες. Οι ερωτήσεις γενικής φύσης, καθώς και οι ερωτήσεις της επιλεγμένης
ειδικότητας, βαθμολογούνται με τρεις (3) μονάδες, ενώ οι ερωτήσεις των μη επιλεγμένων
ειδικοτήτων με μία (1) μονάδα. Κάθε λανθασμένη απάντηση βαθμολογείται με μηδέν (0)
μονάδες. Η τελική βαθμολογία γίνεται με αναγωγή στις 100 μονάδες.
Τα αποτελέσματα της γραπτής δοκιμασίας (πίνακας εισακτέων) αναρτώνται στον ιστότοπο
του ΕΚΔΔΑ με τον μοναδικό κωδικό που λαμβάνει κάθε υποψήφιος με την υποβολή της
αίτησής του. Σε περίπτωση ισοβαθμίας μεταξύ υποψηφίων για την κάλυψη της τελευταίας
θέσης εισαγωγής ανά Τμήμα Ειδικότητας, πραγματοποιείται κλήρωση μεταξύ των
ισοβαθμούντων σε δημόσια συνεδρίαση στις εγκαταστάσεις του ΕΚΔΔΑ.
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Η γραπτή δοκιμασία διεξάγεται μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας και διαρκεί δύο (2) ώρες,
ενώ η συμμετοχή σε αυτή προϋποθέτει αποδοχή των ειδικών όρων ηλεκτρονικής
επιτήρησης (βλ. Παράρτημα ΙΙ). Ειδικότερα, μετά την ημερομηνία λήξης υποβολής των
αιτήσεων συμμετοχής, θα αποσταλούν στους υποψηφίους αναλυτικές τεχνικές οδηγίες με
την ακριβή περιγραφή της διαδικασίας εξέτασης/ηλεκτρονικής επιτήρησης. Σε εύλογο
χρόνο

πριν

την

ημερομηνία

διεξαγωγής

των

εξετάσεων

θα

πραγματοποιηθεί

προσομοίωση/δοκιμαστική διαδικασία για τον έλεγχο του τεχνικού εξοπλισμού που θα
χρησιμοποιήσει και του φυσικού χώρου που θα επιλέξει να βρίσκεται ο υποψήφιος για τη
διεξαγωγή της εξέτασης. Η συμμετοχή στη δοκιμαστική διαδικασία κρίνεται επιβεβλημένη
(βλ. πιο αναλυτικά στο Παράρτημα ΙΙ, σελ. 13-14).
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΓΡΑΠΤΗΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ
Η γραπτή δοκιμασία θα διεξαχθεί το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Οκτωβρίου τ.ε. σε ημέρα
και ώρα που θα ανακοινωθεί στον ιστότοπο του ΕΚΔΔΑ, μετά την ημερομηνία λήξης
προθεσμίας των αιτήσεων συμμετοχής, ενώ σχετική ενημέρωση θα αποσταλεί και στους
υποψηφίους με ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση email που έχουν δηλώσει.
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΦΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Για λόγους βέλτιστης εκπαιδευτικής λειτουργίας, οι εισακτέοι θα ενταχθούν σε πέντε (5)
εκπαιδευτικές ομάδες. Η έναρξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας προβλέπεται στο διάστημα
Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου τ.ε. Οι επιτυχόντες της Κοινής Φάσης Σπουδών εντάσσονται στα
τρία Τμήματα Ειδικοτήτων στην Ειδική Φάση Σπουδών. Αναλυτικό ωρολόγιο πρόγραμμα θα
ανακοινωθεί πριν την έναρξη του Προγράμματος. Η συνολική διάρκεια του Ειδικού
Προγράμματος ανέρχεται σε περίπου τρεις (3) μήνες.
ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Η μεθοδολογία του Ειδικού Προγράμματος είναι αυτή της μικτής μάθησης (συνδυασμός δια
ζώσης ή εξ αποστάσεως σύγχρονης ή ασύγχρονης εκπαίδευσης).
Η παρουσία των εκπαιδευομένων καθ’ όλη τη διάρκεια του Ειδικού Προγράμματος είναι
υποχρεωτική. Σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης μπορεί να δικαιολογηθεί απουσία του
εκπαιδευόμενου για ανώτατο χρονικό διάστημα που ισοδυναμεί με το δέκα τοις εκατό
(10%) των συνολικών ωρών του Ειδικού Προγράμματος.
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Η επιτυχής εισαγωγή στο Ειδικό Πρόγραμμα συνεπάγεται την υποχρεωτική αποδέσμευση
του υπαλλήλου από τα υπηρεσιακά του καθήκοντα, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο
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άρθρο 5 παρ. 2 της υπ΄ αρ. ΔΙΠΑΑΔ/ΕΚΔΔΑ/Φ.8/76/οικ.5694/8.4.2022 (ΦΕΚ 1954/Β/19-422) Y.A.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Για περαιτέρω πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στους
επιστημονικά υπεύθυνους των προγραμμάτων:
κ. Στέφανο ΠΟΛΥΜΕΝΟΠΟΥΛΟ, τηλ. 2131306-223, email polymenopoulos@ekdd.gr
κ. Βασιλική ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΥ, τηλ. 2131306-253, email vanastopoulou@ekdd.gr
Το Ειδικό Πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Η Πρόεδρος του ΕΚΔΔΑ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΔΡΑΜΑΛΙΩΤΗ
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ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου):
1. ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ε.Κ.Δ.Δ.Α
2. ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ Ε.Κ.Δ.Δ.Α
3. ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
4. ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΙΝΕΠ
5. ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΣΔΔΑ
6. ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ
7. ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
8. ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
9. ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
10. ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
11. ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
12. ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΙΝΕΠ
13. ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΙΝΕΠ
14. ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΙΝΕΠ
15. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΙΝΕΠ Κ. ΒΟΥΛΤΣΙΔΗΣ Π.
16. ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΤΟΜΕΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΝΕΠ
17. ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΝΕΠ κ.κ. ΠΟΛΥΜΕΝΟΠΟΥΛΟΣ Στ. & ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΥ Β.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου):
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
-ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ
-ΓΡΑΦΕΙΟ Γ.Γ. ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΦΟΡΕΙΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΡΙΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 18 ΤΟΥ Ν. 4622/2019:
1. Η ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
2. Η ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
3. ΤΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥΣ
4. ΟΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ
5. ΟΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΑΡΧΕΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ
(σύμφωνα με τη με αρ. ΔΙΠΑΑΔ/ΕΚΔΔΑ/Φ.8/76/οικ.5694/8.4.2022 (ΦΕΚ 1954/Β/19-4-22)
Y.A.)
Το πρόγραμμα διαρθρώνεται στις παρακάτω θεματικές ενότητες:
ΤΜΗΜΑ Α’ - ΚΟΙΝΗ ΦΑΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΕΣΔΔΑ
(Διάρκεια 103 ώρες)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Οδηγώντας την αλλαγή και εισάγοντας την καινοτομία στον δημόσιο τομέα
Μετασχηματιστική ηγεσία και διοίκηση
Στρατηγικός σχεδιασμός
Θέτοντας και επιτυγχάνοντας στόχους
Συγκρότηση, συντονισμός και διαχείριση ομάδων
Διαχείριση έργων και χαρτοφυλακίων
Εφαρμογή και αξιολόγηση δημόσιας πολιτικής
Αποτελεσματική επικοινωνία πολιτικής
Καλή νομοθέτηση
Ανάπτυξη προηγμένων ψηφιακών δεξιοτήτων
Σχεδιασμός και διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων
αναπτυξιακών παρεμβάσεων
Προστασία και διαχείριση προσωπικών δεδομένων
Ακεραιότητα και Διαφάνεια στη Δημόσια Διοίκηση

και

ΤΜΗΜΑ Β’ – ΚΟΙΝΗ ΦΑΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (Διάρκεια 208 ώρες)
1

Δημόσια διοίκηση και διακυβέρνηση

2
3

Διαχείριση αλλαγών και εισαγωγή καινοτομίας στον δημόσιο τομέα
Ψηφιακή διακυβέρνηση και ψηφιακός μετασχηματισμός

4

Δημοσιονομική διαχείριση και δημόσιες επενδύσεις

5

Μεθοδολογία έρευνας στον δημόσιο τομέα

6

Ανάλυση δημόσιας πολιτικής

7

Καλή νομοθέτηση

8
9

Ανάλυση ψηφιακής πολιτικής
Ανάπτυξη συνεργατικών δεξιοτήτων

10

Λειτουργία σε επιτελικά περιβάλλοντα

11
12
13

Θέτοντας και επιτυγχάνοντας στόχους
Ψηφιακά συνεργατικά εργαλεία και εξειδικευμένες ψηφιακές δεξιότητες
Σχεδιασμός και οικονομική διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων αναπτυξιακών
παρεμβάσεων και έργων
Προστασία και διαχείριση προσωπικών δεδομένων
Ακεραιότητα και Διαφάνεια στη Δημόσια Διοίκηση

14
15

11

ΕΙΔΙΚΗ ΦΑΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟΝ Κ.Π.Ε.Ε.Σ.
(Διάρκεια 201 ώρες εισηγήσεων για κάθε τμήμα ειδικότητας)
Θεματικές Ενότητες της Ειδικότητας Νομοτεχνών
1

Εισαγωγή στην νομοπαρασκευή

2

Τεχνικές νομοπαρασκευής: ο σχεδιασμός ενός νόμου

3

Ειδικά θέματα νομοπαρασκευής

4

Νομοπαρασκευή για μεταφορά στο εθνικό δίκαιο

5

Ανάλυση συνεπειών ρύθμισης

6

Το δίκαιο στο επιτελικό κράτος
Θεματικές Ενότητες της Ειδικότητας Αναλυτών Δημόσιων Πολιτικών

1

Κύκλος δημόσιας πολιτικής

2

Ανάλυση και εφαρμογή δημόσιας πολιτικής

3

Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και ανατροφοδότηση μιας δημόσιας πολιτικής

4

Εισαγωγή στην νομοπαρασκευή

5

Αναγνώριση, ενίσχυση και εισαγωγή καινοτομίας

6

Μοντελοποίηση και ανασχεδιασμός διαδικασιών

7

Σχεδιασμός πολιτοκεντρικών υπηρεσιών

8

Αξιοποίηση ποσοτικών και ποιοτικών δεδομένων στην ανάλυση δημόσιας πολιτικής
Θεματικές Ενότητες της Ειδικότητας Αναλυτών Ψηφιακής Πολιτικής

1

Κύκλος ψηφιακής πολιτικής

2

Ανάλυση, εφαρμογή και αξιολόγηση ψηφιακής πολιτικής

3

Αναγνώριση, ενίσχυση και εισαγωγή ψηφιακής καινοτομίας

4
5

Σχεδιασμός δημόσιων πληροφοριακών συστημάτων και έργων ψηφιακού
μετασχηματισμού
Ανάλυση διαδικασιών και προσδιορισμός επιχειρησιακών απαιτήσεων

6

Μοντελοποίηση και ανασχεδιασμός ψηφιακών διαδικασιών

7

Διαλειτουργικότητα: νομική, σημασιολογική, οργανωσιακή, τεχνική

8

Προηγμένες τεχνολογίες (τεχνητή νοημοσύνη, μηχανική μάθηση, υπερυπολογιστές,
κυβερνοασφάλεια κλπ)
Πολιτοκεντρικός σχεδιασμός ψηφιακών υπηρεσιών

9

12

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΓΡΑΠΤΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ
Η αίτηση και η συμμετοχή στις εξετάσεις εισαγωγής στο Ειδικό Πρόγραμμα συνεπάγονται
την πλήρη αποδοχή των όρων της διαδικασίας εξ αποστάσεως ηλεκτρονικής εξέτασης και
συμμόρφωσης με τους όρους ηλεκτρονικής επιτήρησης (online proctoring). Συγκεκριμένα,
για να συμμετάσχει κάποιος στην εξέταση, απαιτείται συμμόρφωση με τους κάτωθι όρους:


Γραπτή εξέταση εξ αποστάσεως με χρήση του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (Η/Υ) του
υποψηφίου. Δεν είναι αποδεκτή η χρήση tablet ή κινητού.



Η επιτήρηση θα πραγματοποιηθεί από επόπτη που ορίζεται από το ΕΚΔΔΑ με τη
συνδρομή τεχνικών μέσων (artificial intelligence assisted online proctoring).



Ηλεκτρονικός εξ αποστάσεως έλεγχος ταυτότητας/άλλου επίσημου εγγράφου του
εξεταζόμενου από επόπτη.



Ηλεκτρονικός εξ αποστάσεως έλεγχος του φυσικού χώρου που θα επιλέξει να
βρίσκεται ο υποψήφιος για τη διεξαγωγή της εξέτασης από επιτηρητή που ορίζεται
από το ΕΚΔΔΑ.



Λειτουργίες του Η/Υ του χρήστη, όπως ενδεικτικά, η περιήγηση στο διαδίκτυο για
αναζήτηση βοήθειας, το άνοιγμα νέας καρτέλας στο πρόγραμμα περιήγησης, η
αντιγραφή/επικόλληση περιεχομένου και η εκκίνηση τρίτων εφαρμογών δεν
επιτρέπονται.



Αξιοποιώντας τεχνολογία που βασίζεται στην τεχνητή νοημοσύνη (artificial
intelligence), το σύστημα ηλεκτρονικής εξ αποστάσεως επιτήρησης (proctoring),
καταγράφει τον χώρο της εξέτασης με φωτογραφίες, video και ήχο, αναλύει τις
ενέργειες του εξεταζόμενου κατά τη διάρκεια της εξέτασης και επισημαίνει (flag)
πιθανές μη επιτρεπτές ενέργειες, όπως κατωτέρω αναφέρονται.



Εφόσον χρειαστεί, θα υπάρχει δυνατότητα απευθείας επικοινωνίας του
εξεταζόμενου με τον επόπτη με γραπτό μήνυμα (chat) μέσω της ηλεκτρονικής
εφαρμογής κατά τη διάρκεια της εξέτασης.



Οι εξεταζόμενοι θα πρέπει να έχουν καθ’ όλη τη διάρκεια της εξέτασης ανοιχτή web
camera και μικρόφωνο, ενώ δεν επιτρέπεται η οποιαδήποτε παρεμπόδιση της
λειτουργίας τους (π.χ. κάλυψη του οπτικού πεδίου της κάμερας, κάλυψη του
μικροφώνου). Η χρήση τους είναι απαραίτητη τόσο για τα αρχικά βήματα
ταυτοποίησης, όσο και καθ΄ όλη τη διάρκεια των εξετάσεων για τις ανάγκες της εξ
αποστάσεως ηλεκτρονικής επιτήρησης.



Οι εξεταζόμενοι είναι υπεύθυνοι για την αξιόπιστη ταχύτητα σύνδεσής τους στο
διαδίκτυο (internet). Το ΕΚΔΔΑ δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν διακοπή ή
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προβλήματα διαδικτύου που μπορεί να δημιουργήσουν οποιοδήποτε θέμα
συνεχούς παρουσίας τους στην εξέταση.


Πριν την ημερομηνία των εξετάσεων, θα δοθούν αναλυτικές τεχνικές οδηγίες στους
εξεταζόμενους για την ορθή χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας κατά τη διάρκεια
της γραπτής εξέτασης. Θα πραγματοποιηθεί δοκιμαστική διαδικασία για τον εκ των
προτέρων έλεγχο του ηλεκτρονικού εξοπλισμού και γενικά του περιβάλλοντος στο
οποίο θα δώσουν εξετάσεις, καθώς και για την εγκατάσταση του απαραίτητου
λογισμικού στον Η/Υ που θα πραγματοποιήσουν την εξέταση. Για τον ακριβή χρόνο
διεξαγωγής της δοκιμαστικής διαδικασίας θα ακολουθήσει ενημέρωση στον
ιστότοπο του ΕΚΔΔΑ.

ΜΗ ΕΠΙΤΡΕΠΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΑΝΙΧΝΕΥΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΜΕ
ΤΕΧΝΙΚΑ ΜΕΣΑ
 Μη εμφάνιση του υποψηφίου στην οθόνη ή μερική εμφάνιση ή απομάκρυνση
από την οθόνη.
 Ύπαρξη κινητού τηλεφώνου ή/και οποιασδήποτε άλλης ηλεκτρονικής συσκευής
πλησίον του υποψηφίου.
 Ύπαρξη αντικειμένων πάνω στο γραφείο που πραγματοποιούνται οι εξετάσεις.
 Ανίχνευση οποιουδήποτε άλλου προσώπου στην κάμερα.
 Ανίχνευση φωνής ή άλλου ήχου στο μικρόφωνο ή παρεμπόδιση της λειτουργίας
του ήχου με οποιονδήποτε τρόπο.
 Περιήγηση στο διαδίκτυο ή χρήση οποιωνδήποτε άλλων εφαρμογών
υπολογιστή εκτός του internet browser που θα χρησιμοποιηθεί στις εξετάσεις.
 Χρήση δεύτερης οθόνης ή άλλων συσκευών προβολής.
Επισημαίνεται ότι επιτροπή του ΕΚΔΔΑ θα είναι αρμόδια για την εποπτεία της διαδικασίας
εισαγωγής στο Ειδικό

Πρόγραμμα. Το ΕΚΔΔΑ διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείσει

υποψήφιο εάν διαπιστωθεί κάποια από τις ανωτέρω μη επιτρεπτές ενέργειες. Επίσης,
διατηρεί το δικαίωμα αναβολής της γραπτής δοκιμασίας για λόγους ανωτέρας βίας.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ: ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΤΥΧΙΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ & ΘΕΤΙΚΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών,
Μηχανολόγων Μηχανικών, Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών, Χημικών Μηχανικών,
Βιολογίας, Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και
Αθλητισμού, Χημείας, Πληροφορικής, Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών,
Πολιτικών Μηχανικών, Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και
Τεχνολογίας Υπολογιστών, Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών, Βιοχημείας και
Βιοτεχνολογίας, Εφαρμοσμένης Πληροφορικής - Επιστήμη και Τεχνολογία Υπολογιστών,
Βιοτεχνολογίας, Εφαρμοσμένης Πληροφορικής - Πληροφοριακά Συστήματα, Παιδαγωγικό
Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πληροφορικής και Τηλεματικής, Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και
Φυσικών Επιστημών, Φυσικής, Επιστήμης Υπολογιστών, Ψηφιακών Συστημάτων, Επιστήμης
Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου, Παιδαγωγικό Ειδικής Αγωγής, Επιστημών της
Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας, Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία,
Μαθηματικών, Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών, Μουσικής Επιστήμης και
Τέχνης, Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών - Μηχανικών Γεωπληροφορικής,
Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, Γεωπονίας, Μηχανικών Βιοϊατρικής,
Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων, Μηχανικών Μεταλλείων
Μεταλλουργών, Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων, Στατιστικής, Βιομηχανικής Διοίκησης
και

Τεχνολογίας,

Κινηματογράφου,

Ναυπηγών

Μηχανικών,

Μουσικών

Σπουδών,

Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής, Αγωγής και Φροντίδας στην
Πρώιμη Παιδική Ηλικία, Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική
Ηλικία, Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος,
Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών, Επιστημών Οίνου, Αμπέλου
και Ποτών, Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής, Μουσικών Σπουδών,
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής, Χημικών Μηχανικών
και Μηχανικών Περιβάλλοντος, Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης, Ηλεκτρολόγων και
Ηλεκτρονικών

Μηχανικών,

Παιδαγωγικό

Νηπιαγωγών,

Γραφιστικής

και

Οπτικής

Επικοινωνίας, Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών, Δασολογίας και Διαχείρισης
Φυσικού Περιβάλλοντος, Συστημάτων Ενέργειας, Πληροφορικής με Εφαρμογές στη
Βιοϊατρική, Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης, Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, Γεωλογίας
και Γεωπεριβάλλοντος, Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών – Μαθηματικών,
Γεωπονίας, Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος, Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και
Αγροτικού Περιβάλλοντος, Αεροδιαστημικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, Πληροφορικής,
Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής, Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων
Τέχνης, Ζωικής Παραγωγής, Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών, Γεωλογίας, Γεωγραφίας,
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Εκπαιδευτικών Μηχανολόγων Μηχανικών ΑΣΠΑΙΤΕ, Εκπαιδευτικών Πολιτικών Μηχανικών
ΑΣΠΑΙΤΕ,

Μηχανικών

Περιβάλλοντος,

Μηχανικών

Χωροταξίας

και

Ανάπτυξης,

Περιβάλλοντος, Ψηφιακών Τεχνών και Κινηματογράφου, Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων
και Συστημάτων, Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού,
Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής, Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής,
Μηχανικών Επιστήμης Υλικών, Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων, Δασολογίας και
Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, Αγροτικής Ανάπτυξης, Μηχανικών
Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής, Τεχνών Ήχου και Εικόνας, Μηχανικών Ορυκτών
Πόρων, Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών, Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και
Εκπαιδευτικών Ηλεκτρονικών Μηχανικών - Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
ΑΣΠΑΙΤΕ,

Μηχανικών

Χωροταξίας,

Πολεοδομίας

και

Περιφερειακής

Ανάπτυξης,

Παραστατικών και Ψηφιακών Τεχνών, Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής, Μηχανικών
Πληροφοριακών

και

Επικοινωνιακών

Συστημάτων,

Εκπαιδευτικών

Ηλεκτρολόγων

Μηχανικών και Εκπαιδευτικών Ηλεκτρονικών Μηχανικών - Εκπαιδευτικών Ηλεκτρονικών
Μηχανικών ΑΣΠΑΙΤΕ, Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Ωκεανογραφίας και Θαλασσίων
Βιοεπιστημών, Αγροτικής Βιοτεχνολογίας και Οινολογίας, Επιστήμης Τροφίμων και
Διατροφής, Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού, Ψηφιακών Συστημάτων,
Ηλεκτρονικών Μηχανικών, Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Τεχνολογιών Ψηφιακής
Βιομηχανίας, Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης, Στατιστικής και Αναλογιστικών Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών, Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης, Μουσικής
Τεχνολογίας και Ακουστικής, Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας, Δημιουργικού Σχεδιασμού
και Ένδυσης, Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων, Δασολογίας και Φυσικού
Περιβάλλοντος.
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