ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ και ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ
Α. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
Ενότητα 1η:
«Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους»
Εξετάζονται γνώσεις που άπτονται των εξής θεματικών ενοτήτων:
1. Το κράτος:






Θεωρίες του κράτους.
Μορφή του κράτους (αυταρχικό, φιλελεύθερο, ενιαίο, ομοσπονδιακό κ.λπ.).
Κράτος και οικονομία. Το ζήτημα της νομιμοποίησης του κράτους.
Έθνος και κράτος (εθνικό συμφέρον, γενικό συμφέρον, δημόσιο συμφέρον).
Οι λειτουργίες του κράτους (νομοθετική, διοικητική, δικαστική).

2. Κράτος και πολιτικό σύστημα:







Πολιτικό σύστημα, πολιτειακό καθεστώς και πολίτευμα
Θεωρίες της δημοκρατίας.
Το δημοκρατικό πολίτευμα και το αντιπροσωπευτικό σύστημα.
Η σχέση κοινωνίας και πολιτικής.
Η κοινωνία στο πολιτικό σύστημα. Η ιδιότητα του πολίτη.
Εκλογές, ομάδες συμφερόντων και διαδικασίες λήψεως των αποφάσεων.

3. Οι πολιτικές του κράτους:




Θεωρίες περί των πολιτικών του κράτους.
Φιλελευθερισμός, νεοφιλελευθερισμός, σοσιαλισμός.
Κρατικές πολιτικές και παρεμβατισμός.

4. Το Συνταγματικό Δίκαιο:









Συνταγματικό δίκαιο των δικαιωμάτων και Συνταγματικό Δίκαιο των
εξουσιών.
Η συνταγματική αναθεώρηση.
Η ιεραρχία των κανόνων του δικαίου.
Το ισχύον ελληνικό Σύνταγμα.
Οργανωτικές βάσεις του πολιτεύματος.
Η μορφή του ελληνικού πολιτεύματος (Προεδρευόμενη κοινοβουλευτική
δημοκρατία). Η δημοκρατική αρχή.
Το κοινοβουλευτικό σύστημα.
Η προεδρευόμενη μορφή του πολιτεύματος.






Η διάκριση των λειτουργιών (άρθρο 26 Σ, οργανικό και λειτουργικό κριτήριο,
διασταύρωση).
Κράτος Δικαίου.
Κοινωνικό κράτος.
Η αρχή της νομιμότητας.

5. Θεμελιώδη Δικαιώματα:









Έννοια και κατηγορίες των θεμελιωδών δικαιωμάτων.
Φορείς, αποδέκτες, πεδίο προστασίας, περιορισμοί θεμελιωδών
δικαιωμάτων.
Η αρχή της αναλογικότητας.
Η ανθρώπινη αξιοπρέπεια.
Θετική και αρνητική ελευθερία.
Η αρχή της ισότητας και ειδικότερες εκφάνσεις της.
Τα θεμελιώδη δικαιώματα στο ελληνικό Σύνταγμα (άρθρα 4−25 του Συ−
ντάγματος), στην ΕΣΔΑ και στον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ.
Τριτενέργεια των θεμελιωδών δικαιωμάτων.

6. Οργανωτικό Συνταγματικό Δίκαιο
Τα όργανα του κράτους:






Εκλογικό σώμα (σύνθεση, προσόντα εκλογέα, συνταγματικές εκλογικές
αρχές).
Βουλή, Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κυβέρνηση, Πρωθυπουργός, Υπουργοί,
ευθύνη των μελών της Κυβέρνησης.
Η Διοίκηση (κεντρική διοίκηση, αποκεντρωμένη διοίκηση).
Ανεξάρτητες Αρχές (οι 5 συνταγματικά κατοχυρωμένες αρχές,
κατηγοριοποίηση, φυσιογνωμία).
Δικαστική λειτουργία. Λειτουργική και προσωπική ανεξαρτησία των δικαστι
κών λειτουργών. Δικαστικός έλεγχος των συνταγματικότητας των νόμων.

7. Ευρωπαϊκή Ένωση:



Η Συνθήκη της Λισαβόνας (βασικές αλλαγές, πλεονεκτήματα και
μειονεκτήματα).
Οι πολιτικοί Θεσμοί της ΕΕ, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Ευρωπαϊκό Συμβούλιο,
Συμβούλιο των Υπουργών της ΕΕ, Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η Ευρωπαϊκή
Κεντρική Τράπεζα. Το Δικαστήριο της ΕΕ, Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο. To
Eurogroup. Οι πηγές του ενωσιακού δικαίου.








Πρωτογενές Ευρωπαϊκό Δίκαιο (ΣυνΘΕΕ, ΣυνΘΛΕΕ, Χάρτης Θεμελιωδών
Δικαιωμάτων της ΕΕ). Παράγωγο Ευρωπα ϊκό Δίκαιο (κανονισμοί, οδηγίες,
αποφάσεις, συστάσεις, γνώμες, η συνήθης νομοθετική διαδικασία στην ΕΕ).
Οι γενικές αρχές του Ευρωπαϊκού Δικαίου. Οι τέσσερις οικονομικές
ελευθερίες και η εσωτερική αγορά.
Η σχέση Συντάγματος και Ευρωπαϊκού Δικαίου (άρθρο 28 Σ και νομολογία
Δικαστηρίου της ΕΕ).
Η διάκριση Ευρωπαϊκής Ένωσης και Συμβουλίου της Ευρώπης.
Η έννοια της Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.

8. Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση.
1. Υπερεθνική, εθνική και τοπική διοίκηση.
2. Επιδράσεις υπερεθνικών θεσμών και πολιτικών στους εθνικούς θεσμούς και
τις εθνικές δημόσιες πολιτικές.
3. Διακυβέρνηση, κυβέρνηση και κράτος.
4. Συγκριτικά μοντέλα κρατών, διακυβέρνησης και δημοκρατίας.
5. Ο ρόλος των επιστημικών (epistemic) κοινοτήτων και των κοινοτήτων
πολιτικής στη διακυβέρνηση.

Ενότητα 2η:
«Μικροοικονομική − Μακροοικονομική και Δημόσια Οικονομική»
Εξετάζονται γνώσεις που άπτονται των εξής θεματικών ενοτήτων:
1. Ιστορική εξέλιξη της οικονομικής σκέψης:


Κλασική Πολιτική Οικονομία, Μαρξισμός, Νεοκλασικισμός, Θεσμική Σχολή,
Κευνσιανισμός.

2. Το σύστημα της αγοράς και ο σχηματισμός των τιμών:




Επιλογές του καταναλωτή και η θεωρία της ζήτησης αγαθών.
Ελαστικότητα ζήτησης και προσφοράς.
Θεωρία της παραγωγής του κόστους και της προσφοράς αγαθών.
Ανταγωνισμός, συντονισμός και ισορροπία.

3. Μορφές αγοράς, ανταγωνισμός και κοινωνική ευημερία:


Τέλειος ανταγωνισμός, μονοπώλιο, ολιγοπώλιο και μονοπωλιακός
ανταγωνισμός.

4. Ο μηχανισμός της αγοράς και η λογική των ρυθμιστικών παρεμβάσεων του
κράτους:


Ατέλειες και αποτυχίες της αγοράς, δημόσια αγαθά, εξωτερικές οικονομίες
και εξωτερικές επιβαρύνσεις.

5. Συνολική προσφορά, συνολική ζήτηση και η έννοια της μακροοικονομικής
ισορροπίας:



Το εισοδηματικό κύκλωμα και το σύστημα των εθνικολογιστικών κατη−
γοριών.
Προσδιορισμός του εθνικού εισοδήματος και της συνολικής απασχόλησης.

6. Ο χρηματοπιστωτικός τομέας, η κεντρική τράπεζα και ο προσδιορισμός του
γενικού επιπέδου των τιμών:



Ανεργία και πληθωρισμός.
Οικονομική ανάπτυξη και μεγέθυνση.

7. Ο κρατικός προϋπολογισμός:




Η διαδικασία του κρατικού προϋπολογισμού (κατάρτιση, ψήφιση, εκτέλεση
και έλεγχος).
Φύση και κριτήρια δημοσίων δαπανών.
Χρηματοδότηση των δημοσίων δαπανών (τύποι φορολογίας και δημοσίου
δανεισμού).

8. Οικονομικές πολιτικές του κράτους, συμπληρωματικότητες και αντιθέσεις:







Σταθεροποιητική πολιτική (δημοσιονομική και νομισματική),
εισοδηματική πολιτική,
κοινωνική πολιτική,
αναπτυξιακή πολιτική,
πολιτική αντιμετώπισης της φτώχειας,
πολιτική ανταγωνισμού και δημόσιες επιχειρήσεις.

9. Διεθνής οικονομία και οικονομική πολιτική:




Η αποτελεσματικότητα της νομισματικής και δημοσιονομικής πολιτικής σε
μια ανοικτή οικονομία.
Συναλλαγματικές ισοτιμίες.
Οικονομική ανάπτυξη και οικονομικές ανισότητες σε παγκόσμιο επίπεδο.

10. Οικονομικές διαστάσεις της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης:




Η εσωτερική αγορά. Οικονομική και Νομισματική Ένωση.
Η νέα ευρωπαϊκή οικονομική διακυβέρνηση στη ζώνη του ευρώ.
Η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

11. Η ελληνική οικονομία στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης:








Εξελίξεις και προοπτικές.
Δημόσια οικονομικά.
Ισοζύγιο πληρωμών.
Απασχόληση και ανεργία.
Κατευθύνσεις πολιτικής.
Προοπτικές ονομαστικής και πραγματικής σύγκλισης.
Δημοσιονομική κρίση στην Ελλάδα και την Ευρωζώνη.

Β. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Για τις εξεταζόμενες ενότητες «Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους» και
«Μικροοικονομική − Μακροοικονομική και Δημόσια Οικονομική», η Επιτροπή
Επιλογής θεμάτων (ΕΕΘ) αποτελείται από





τον Πρόεδρο της Κεντρικής Επιτροπής Εξετάσεων,
τον Διευθυντή της Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και
τρεις (3) ειδικούς επιστήμονες, από τους οποίους ο ένας τουλάχιστον είναι
μέλος της Κεντρικής Επιτροπής Εξετάσεων (ΚΕΕ) και
οι λοιποί μέλη του διδακτικού προσωπικού Ανωτάτων Εκπαιδευτικών
Ιδρυμάτων.

Η Επιτροπή Επιλογής θεμάτων προβαίνει στον καθορισμό τριών θεμάτων για τις
εξεταζόμενες θεματικές ενότητες, εκ των οποίων κληρώνεται ενώπιον των
υποψηφίων το ένα. Η εξέταση των υποψηφίων συνίσταται στην ανάπτυξη του
θέματος που κληρώθηκε.
Γ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Η διάρκεια της γραπτής δοκιμασίας καθεμίας από τις δύο εξεταζόμενες ενότητες
«Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους» και «Μικροοικονομική Μακροοικονο−
μική και Δημόσια Οικονομική» ορίζεται σε δύο (2) ώρες, που αρχίζουν με το πέρας
της τελευταίας εκφώνησης του προς ανάπτυξη θέματος.

Ενότητα 3η:
Γνώσεις και Δεξιότητες
Α. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
Εξετάζονται γνώσεις γενικής παιδείας, ιδίως ζητήματα που απασχολούν την
επικαιρότητα και διερευνώνται τόσο η ορθή χρήση της ελληνικής γλώσσας και η
ικα− νότητα κατανόησης γραπτού λόγου όσο και η κριτική ικανότητα, η επεξεργασία
πληροφοριών, η ταχύτητα και ακρίβεια αντίληψης, καθώς και βασικές νοητικές
δεξιότητες, προκειμένου οι υποψήφιοι να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της
σύγχρονης δημόσιας διοίκησης.

Β. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Η Επιτροπή Επιλογής Θεμάτων (ΕΕΘ) αποτελείται από τον Πρόεδρο της Κεντρικής
Επιτροπής Εξετάσεων, το Διευθυντή της Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και πέντε (5) ειδικούς επιστήμο−
νες, εκ των οποίων οι δύο (2) τουλάχιστον είναι μέλη της Κεντρικής Επιτροπής
Εξετάσεων. Η ΕΕΘ προσδιορίζει 50 ερωτήσεις, που δίνονται γραμμένες στους
υποψηφίους, οι οποίοι καλούνται να τις απαντήσουν σε ειδικό φύλλο απάντησης.

Γ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Η διάρκεια της γραπτής δοκιμασίας της ενότητας «Γνώσεις και Δεξιότητες» ορίζεται
σε μία (1) ώρα που ξεκινά με το τέλος της διανομής των φύλλων ερωτή− σεων στους
υποψηφίους σε κάθε αίθουσα.

Ενότητα 4η:
«Φάκελος Επίκαιρου Θέματος»
Α. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
Κατά το δεύτερο στάδιο πραγματοποιείται γραπτή και προφορική εξέταση των
υποψηφίων σε φάκελο με επίκαιρο θέμα. Ο φάκελος περιέχει διάφορα στοιχεία,
όπως ιδίως νομικές ρυθμίσεις, επιστημονικές αναλύσεις, δημοσιογραφικά άρθρα,
στατιστικά δεδομένα, που ανα− δεικνύουν ένα θέμα που έχει απασχολήσει την
επικαιρό− τητα. Ως τέτοια θέματα νοούνται εκείνα που αφορούν το Κράτος και τη
λειτουργία του, τις διεθνείς σχέσεις, την ελληνική και ευρωπαϊκή οικονομία, το
περιβάλλον, τον τύπο και τα MME, τις εργασιακές σχέσεις, τους θεσμούς της
κοινωνίας και τον πολιτισμό.
Β. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
1. Η Επιτροπή Επιλογής Θεμάτων (ΕΕΘ) του Φακέλου αποτελείται από





τον Πρόεδρο της Κεντρικής Επιτροπής Εξετάσεων,
το Διευθυντή της Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και
τρεις (3) ειδικούς επιστήμονες, από τους οποίους ο ένας τουλά− χιστον είναι
μέλος της Κεντρικής Επιτροπής Εξετάσεων (ΚΕΕ) και
οι λοιποί μέλη του διδακτικού προσωπικού Ανωτάτων Εκπαιδευτικών
Ιδρυμάτων.

Η Επιτροπή Επιλογής Θεμάτων προβαίνει στον καθορισμό τριών θεμάτων εκ των
οποίων κληρώνεται ενώπιον των υποψηφίων το ένα, στο οποίο εξετάζονται όλοι οι
υποψήφιοι.

2. Η γραπτή δοκιμασία διεξάγεται με παράδοση κλειστού φακέλου με στοιχεία του
κληρωθέντος θέματος στους υποψηφίους και ξεκινά με την ταυτόχρονη κλήση τους
στην εξέταση του περιεχομένου του. Η δοκιμασία διαρκεί τρεις (3) ώρες, και στη
συνέχεια διενεργείται η προφορική εξέταση των υποψηφίων ενώπιον πενταμελών
επιτροπών, οριζόμενων από την ΚΕΕ, αποτελούμενων από μέλη του διδακτικού
προσωπικού Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων. Οι υποψήφιοι εξετάζονται
προφορικά με αλφαβητική σειρά, χωρισμένοι σε ομάδες των πέντε (5).
3. Η εξέταση της ενότητας αυτής αποσκοπεί στην εκτίμηση της ικανότητας
διαχείρισης καταστάσεων εντός περιορισμένου χρόνου καθώς και των αναλυτικών
και συνθετικών ικανοτήτων κάθε υποψηφίου, γι' αυτό κατά την προφορική εξέταση

δεν είναι απαραίτητο οι ερωτήσεις να περιστρέφονται μόνο περί του τεθέντος
θέματος.

ΚΛΙΜΑΚΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
1. Η βαθμολόγηση κάθε γραπτού δοκιμίου των ενοτήτων «Οργάνωση και
Λειτουργία του Κράτους» και «Μικροοικονομική − Μακροοικονομική και
Δημόσια Οικονομική» γίνεται από δυο (2) βαθμολογητές, που ορίζονται για κάθε
ενότητα από την Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων (ΚΕΕ).
2. Η κλίμακα της βαθμολογίας ορίζεται από ένα (1) έως πενήντα (50). Υποψήφιος
που δεν πέτυχε τη βάση είκοσι πέντε (25) σε οποιαδήποτε από τις δοκιμασίες του
πρώτου σταδίου δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στην εξεταστική διαδικασία του
δευτέρου σταδίου.
3. Ο μέσος όρος των δύο βαθμολογητών αξιολογεί την επίδοση του υποψηφίου
στην ενότητα, εφόσον η διαφορά των δυο βαθμών δεν είναι παραπάνω από 8
μονάδες. Σε περίπτωση που υπάρχει διαφορά βαθμών μεγαλύτερη των 8 μονάδων,
η βαθμολόγηση γίνεται από τρίτο βαθμολογητή, που ορίζεται επίσης από την Κε
ντρική Επιτροπή Εξετάσεων (ΚΕΕ), υπό την προϋπόθεση της βαθμολόγησης
τουλάχιστον του ενός βαθμολογητή με βαθμό της βάσης και άνω.
4. Όταν το γραπτό υποψηφίου για την εισαγωγή στην Εθνική Σχολή Δημόσιας
Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) βαθμολογείται από τρίτο βαθμολογητή,
τελικός βαθμός είναι ο μέσος όρος των βαθμών και των τριών βαθμολογητών.
5. Οι βαθμολογητές δεν επιτρέπεται να αξιολογούν την επίδοση των υποψηφίων σε
οποιαδήποτε από τις εξεταζόμενες ενότητες του Εισαγωγικού Διαγωνισμού της
Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης με διαφορετική από την
οριζόμενη βαθμολογική κλίμακα.
6. Η βαθμολόγηση της ενότητας «Γνώσεις και Δεξιότητες» γίνεται κατά τον ίδιο
τρόπο όσον αφορά τους βαθμολογητές και την κλίμακα (1−50), με βάση τις προ−
καθορισμένες (από την Επιτροπή Επιλογής θεμάτων) ορθές απαντήσεις.
7. Για την γραπτή και προφορική εξέταση της ενότητας «Φάκελος Επίκαιρου
θέματος» η βαθμολόγηση γίνεται από τα μέλη των πενταμελών επιτροπών. Η
κλίμακα της βαθμολογίας ορίζεται, επίσης, από το ένα (1) έως το πενήντα (50) με
βάση το είκοσι πέντε (25). Υποψήφιος που δεν έχει πετύχει τη βάση της
βαθμολογίας στην γραπτή ή στην προφορική εξέταση, απορρίπτεται. Ο μέσος όρος
της βαθμολογίας των μελών της πενταμελούς επιτροπής τόσο για την προφορική
όσο και για την γραπτή εξέταση αποτελεί τον βαθμό του υποψηφίου στο δεύτερο
στάδιο.

8. Με βάση τον τελικό βαθμό που έλαβε κάθε υποψήφιος στις τρεις ενότητες του
πρώτου σταδίου συντάσσονται: Αλφαβητικός πίνακας με την επίδοση των
υποψηφίων και ο πίνακας υποψηφίων με δικαίωμα συμμετοχής στο δεύτερο
στάδιο του διαγωνισμού με φθίνουσα σειρά επιτυχίας. Με βάση τη βαθμολογία του
δευτέρου σταδίου συντάσσονται:



Αλφαβητικός πίνακας με την επίδοση των υποψηφίων και
πίνακας βαθμολογίας κατά φθίνουσα σειρά.

9. Επανεξέταση ή αναβαθμολόγηση του γραπτού δοκιμίου, πέραν της
προβλεπόμενης λόγω βαθμολογικής απόκλισης μεταξύ πρώτου και δεύτερου
βαθμολογητή άνω των οκτώ (8) μονάδων, δεν επιτρέπεται.
10. Ο σταθμισμένος μέσος όρος βαθμολογίας που προκύπτει από το βαθμό
επίδοσης του πρώτου και του δεύτερου σταδίου αποτελεί τη βαθμολογία του
υποψηφίου που καθορίζει αν περιλαμβάνεται στον προκαθορισμένο αριθμό των
εισακτέων στην Ε.Σ.Δ.Δ.Α. ή αν αποκλείεται η εισαγωγή του στη Σχολή.
11. Η βαθμολόγηση των γραπτών δοκιμίων του εισαγωγικού διαγωνισμού, σε όλα
τα στάδια διεξαγωγής του, πραγματοποιείται στο κτίριο του Εθνικού Κέντρου
Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΙΝΑΚΩΝ
1.




(α) Στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού του πρώτου σταδίου κάθε
υποψηφίου, η επίδοση του στις δύο ενότητες «Οργάνωση και Λειτουργία
του Κράτους» και «Μικροοικονομική − Μακροοικονομική και Δημόσια
Οικονομική» συμμετέχει με ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%) στην
καθεμία και η τρίτη ενότητα «Γνώσεις και Δεξιότητες» με είκοσι τοις εκατό
(20%).
(β) Στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού του υποψη− φίου στο δεύτερο
στάδιο του Εισαγωγικού Διαγωνι− σμού της Ε.Σ.Δ.Δ.Α. συμμετέχουν ο
βαθμός επίδοσης στη γραπτή εξέταση στην ενότητα «Φάκελος Επίκαιρου
Θέματος» με συντελεστή βαρύτητας 50% και ο βαθμός επίδοσης στην
προφορική εξέταση στην ίδια ενότητα με συντελεστή βαρύτητας 50%.

2. Για τη διαμόρφωση της τελικής βαθμολογίας του υποψηφίου υπολογίζονται κατά
εβδομήντα τοις εκατό (70%) η βαθμολογία του πρώτου σταδίου και κατά τριάντα
τοις εκατό (30%) η βαθμολογία του δεύτερου σταδίου.
3. Σε περίπτωση ισοβάθμησης υποψηφίων κατά την τελική κατάταξη, η σειρά
αναγραφής στον πίνακα επιτυχόντων στην ΕΣΔΔΑ προσδιορίζεται από την ΚΕΕ με

κλήρωση η οποία πραγματοποιείται σε δημόσια συνεδρίαση, για την οποία ορίζεται
ο ακριβής χρόνος και τόπος.
4. Με βάση τη βαθμολογία και των δύο σταδίων συντάσσονται:




Αλφαβητικός πίνακας υποψηφίων
Πίνακας κατάταξης με φθίνουσα σειρά βαθμολογίας
Πίνακες υποψηφίων με δικαίωμα εγγραφής στην ΕΣΔΔΑ

