
 
 Α Στάδιο  
1) Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους  

2) Μικροοικονομική- Μακροοικονομική και Δημόσια Οικονομική  
 
Η διάρκεια της γραπτής δοκιμασίας καθεμίας από τις  
δύο εξεταζόμενες ενότητες «Οργάνωση και Λειτουργία  
του Κράτους» και «Μικροοικονομική - Μακροοικονομική  
και Δημόσια Οικονομική» ορίζεται σε δύο (2) ώρες, που  
ξεκινούν με το πέρας της τελευταίας εκφώνησης του  
προς ανάπτυξη θέματος. 
 
3) Γνώσεις και Δεξιότητες  
 
50 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής σε μία ώρα  
Άριστα το 50 ανά εξεταζόμενο μάθημα.  
Βάση το 30 στα 50 ανά εξεταζόμενο μάθημα.  
 
Β Στάδιο  
1) Δημόσια Διοίκηση Διακυβέρνηση  
 
Η διάρκεια της γραπτής εξέτασης ορίζεται σε δύο (2) ώρες, οι οποίες ξεκινούν με το πέρας 
της τελευταίας εκ- φώνησης του προς ανάπτυξη θέματος. Η προφορική εξέταση των 
υποψηφίων διενεργείται ενώπιον πενταμελούς επιτροπής,  
Οι υποψήφιοι εξετάζονται προφορικά χωρισμένοι σε ομάδες των πέντε (5) με αλφαβητική 
σειρά.  
2) Φάκελος επίκαιρου θέματος  
 
Η γραπτή εξέταση των υποψηφίων πραγματοποιείται σε φάκελο με επίκαιρο θέμα, σχετικό 
με μια από τις παρακάτω θεματικές ενότητες που μπορούν να επιλέξουν:  
1. Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις  

2. Πληροφορική και Ψηφιακός Μετασχηματισμός  

3. Κοινωνική Πολιτική  

4. Περιφερειακή Πολιτική και Ανάπτυξη  
 
Η επιλογή της θεματικής «Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις» είναι υποχρεωτική για τους 
υποψηφίους που επιθυμούν να εισαχθούν στο Τμήμα Εμπορικών - Οικονομικών 
Υποθέσεων (ΕΟΥ) και η επιλογή της θεματικής «Πληροφορική και Ψηφιακός 
Μετασχηματισμός» υποχρεωτική για τους υποψηφίους που επιθυμούν να εισαχθούν στο 
Τμήμα Ψηφιακής Πολιτικής, χωρίς αντιστρόφως να αποκλείεται η δυνατότητα εισαγωγής 
υποψηφίων που επιλέγουν μία από αυτές τις θεματικές και σε άλλα Τμήματα.  
Η γραπτή δοκιμασία διεξάγεται με παράδοση κλειστού φακέλου και του φύλλου 

ερωτημάτων του κληρωθέντος θέματος για κάθε θεματική ενότητα στους υποψηφίους και 

διαρκεί τρεις (3) ώρες. 

 

 

 



3) Ξένη γλώσσα  
Κείμενο και απάντηση σε 10 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, να συντάξουν περίληψη, 
παραγωγή γραπτού λόγου  
Οι υποψήφιοι που επιθυμούν να ενταχθούν στο Τμήμα Εμπορικών - Οικονομικών 
Υποθέσεων, στο Τμήμα Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας και στο Τμήμα Διεθνών 
και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων εξετάζονται γραπτά στην αγγλική ως πρώτη ξένη γλώσσα και 
στην γαλλική ή γερμανική ως δεύτερη ξένη γλώσσα.  
Στον βαθμό επίδοσης της ενότητας της ξένης γλώσσας συμμετέχει η ενότητα των 
ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής κατά δέκα (10) μονάδες, η περίληψη/σύνοψη κατά είκοσι 
(20) μονάδες και η παραγωγή γραπτού λόγου κατά είκοσι (20) μονάδες.  
 
Συντελεστές βαρύτητας:  
Α Στάδιο  
Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους 40%  
Μικροοικονομική- Μακροοικονομική και Δημόσια Οικονομική 40%  
Δεξιότητες 20%  
 
Β Στάδιο  
Δημόσια Διοίκηση Διακυβέρνηση 50%  
Φάκελος επίκαιρου θέματος 30%  
Ξένη γλώσσα 20%  
 
Διαμόρφωση τελικής βαθμολογίας:  
50% Α Στάδιο και 50% Β Στάδιο 


