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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

       Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/ΕΚΔΔΑ/Φ.8/59/οικ.14054 (1)
Ηλεκτρονική διαδικασία για τη συμμετοχή στον 

εισαγωγικό διαγωνισμό της Εθνικής Σχολής Δη-

μόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις:
1. α) Του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 
2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι 
της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτή-
ρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυ-
τών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (L 119/1),

β) της παρ. 12 του άρθρου 17 του π.δ. 57/2007 «Κωδι-
κοποίηση σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων της κείμενης 
νομοθεσίας, που διέπουν το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας 
Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.)» (Α΄ 59), όπως 
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 30 του ν. 4807/2021 «Θε-
σμικό πλαίσιο τηλεργασίας, διατάξεις για το ανθρώπι-

νο δυναμικό του δημοσίου τομέα και άλλες επείγουσες 
ρυθμίσεις» (Α΄ 96),

γ) του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσω-
μάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 
2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονι-
κές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της 
Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α΄ 184)) 
και ιδίως της παρ. 19 του άρθρου 107 του νόμου αυτού,

δ) του ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων 
Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονι-
σμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προ-
στασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργα-
σίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμά-
τωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις» (Α΄ 137),

ε) του άρθρου 47 του ν. 4623/2019 «Ρυθμίσεις του 
Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή δι-
ακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επεί-
γοντα ζητήματα» (Α΄ 134),

στ) του άρθρου 16 του ν. 4704/2020 «Επιτάχυνση και 
απλούστευση της ενίσχυσης οπτικοακουστικών έργων, 
ενίσχυση της Ψηφιακής Διακυβέρνησης και άλλες δια-
τάξεις» (Α΄ 133),

ζ) του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 2),

η) του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119),

θ) του π.δ.  83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών (Α΄ 121),

ι) του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικη-
τικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 123),

ια) του π.δ. 40/2020 «Οργανισμός του Υπουργείου Ψη-
φιακής Διακυβέρνησης» (Α΄ 85),
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ιβ) του π.δ. 133/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Διοικητικής Ανασυγκρότησης» (Α΄  161),

ιγ) του π.δ. 105/2018 «Οργανισμός Εθνικού Κέντρου 
Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης» (Α΄ 203),

ιδ) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (άρθρο πρώτο 
του π.δ. 63/2005, Α΄ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με 
την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133),

ιε) της υπό στοιχεία ΔΙΠΑΑΔ/ΕΚΔΔΑ/Φ.8/57/
οικ.13483/1-7-2021 (Β’ 2899) απόφασης του Υπουρ-
γού Εσωτερικών με θέμα «Ρύθμιση διαδικαστικών θε-
μάτων διεξαγωγής του Εισαγωγικού Διαγωνισμού της 
Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 
(Ε.Σ.Δ.Δ.Α.)».

2. Την υπό στοιχεία Υ6/9.7.2019 απόφαση του Πρω-
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό 
Επικρατείας» (Β’ 2902).

3. Την υπό στοιχεία 118944 ΕΞ 23-10-2019 απόφαση 
του Υπουργού Επικρατείας «Λειτουργία Κέντρου Διαλει-
τουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών 
Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψη-
φιακής Διακυβέρνησης» (Β’ 3990).

4. Την υπό στοιχεία 3981 ΕΞ 25-02-2020 απόφαση του 
Υπουργού Επικρατείας «Παροχή Υπηρεσίας Αυθεντικο-
ποίησης Χρηστών oAuth2.0 σε Πληροφοριακά Συστή-
ματα τρίτων Φορέων» (Β’ 762).

5. Την ανάγκη απλούστευσης της διαδικασίας συμ-
μετοχής στον εισαγωγικό διαγωνισμό της Εθνικής Σχο-
λής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, μέσω της 
ηλεκτρονικής υποβολής της με σκοπό τη μείωση της 
γραφειοκρατίας.

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο-
γισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης 
συμμετοχής στον εισαγωγικό διαγωνισμό της 
Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης
και Αυτοδιοίκησης

1. Η αίτηση συμμετοχής στον εισαγωγικό διαγωνισμό 
της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδι-
οίκησης υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική 
εφαρμογή του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης 
και Αυτοδιοίκησης και είναι προσβάσιμη μέσω της 
Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης 
(gov.gr-EΨΠ),

2. Η αίτηση περιλαμβάνει ως υποχρεωτικά τα ακόλου-
θα στοιχεία των αιτούντων:

- Επώνυμο
- Όνομα
- Όνομα Πατέρα
- Όνομα Μητέρας
- Φύλο
- Τόπος Γέννησης
- Αριθμός/Ημερομηνία/Αρχή έκδοσης Δελτίου Ταυτό-

τητας ή διαβατηρίου
- Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

- Ανώτερος τίτλος σπουδών (για στατιστικούς λόγους)
- Τηλέφωνο επικοινωνίας (κινητό ή/και οικίας)
Με την αίτηση δηλώνεται και τυχόν αίτημα υποβο-

λής σε ειδικές εξετάσεις, κατά τα προβλεπόμενα στο 
άρθρο 6 της υπό στοιχεία ΔΙΠΑΑΔ/ΕΚΔΔΑ/Φ.8/57/
οικ.13483/1-7-2021 (Β’ 2899) απόφασης του Υπουρ-
γού Εσωτερικών με θέμα «Ρύθμιση διαδικαστικών 
θεμάτων διεξαγωγής του Εισαγωγικού Διαγωνισμού 
της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδι-
οίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.)».

3. Με την αίτηση συνυποβάλλεται δήλωση, στην οποία 
οι υποψήφιοι δηλώνουν:

α. τον τίτλο σπουδών που κατέχουν (εκπαιδευτικό 
ίδρυμα - τμήμα, ημερομηνία κτήσης ή αναγνώρισής του 
από τον αρμόδιο φορέα),

β. την ημερομηνία γέννησής τους,
γ. τη συνδρομή των νόμιμων προσόντων και την έλ-

λειψη κωλύματος για διορισμό τους σε δημόσια θέση, 
σύμφωνα με τον ν. 3528/2007,

δ. τη γνώση και αποδοχή των όρων της προκήρυξης.
Οι δημόσιοι υπάλληλοι δηλώνουν όλα τα παραπάνω 

εκτός της περ. γ) και επιπλέον δηλώνουν την υπαλληλική 
τους ιδιότητα (και την υπηρεσία τους).

Η ως άνω δήλωση αποτελεί για όλες τις έννομες συνέ-
πειες υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 
(Α΄ 75).

4. Για την υποβολή της αίτησης και υπεύθυνης δήλω-
σης απαιτείται η προηγούμενη αυθεντικοποίηση του 
φυσικού προσώπου/χρήστη σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στο άρθρο 24 του ν. 4727/2020.

5. Με την επιτυχή υποβολή της αίτησης και της υπεύ-
θυνης δήλωσης, αποστέλλεται στον υποψήφιο ένας 
μοναδικός κωδικός, ο οποίος ταυτοποιεί τον υποψήφιο 
σε όλα τα στάδια της διαδικασίας του εισαγωγικού δια-
γωνισμού.

Άρθρο 2
Τεχνικά - Οργανωτικά Μέτρα

Το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοί-
κησης έχει την υποχρέωση λήψης και διαρκούς τήρησης 
των κατάλληλων και αναγκαίων τεχνικών και οργανω-
τικών μέτρων ασφάλειας των λαμβανόμενων πληρο-
φοριών, της διασφάλισης της ιχνηλασιμότητας και της 
προστασίας των διακινούμενων δεδομένων από κάθε 
παραβίαση, καθώς και από σκόπιμη ή τυχαία απειλή.

Άρθρο 3
Έναρξη ισχύος

Η απόφαση αυτή αρχίζει να ισχύει από τη δημοσίευσή 
της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 8 Ιουλίου 2021

Οι Υπουργοί

Εσωτερικών Επικρατείας

ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ   
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 Αριθμ. Δ.Π.Δ.Α. Α.Α.Δ.Ε. Α 1056268 ΕΞ 2021 (2)
Καθορισμός απογευματινής υπερωριακής ερ-

γασίας και εργασίας κατά τις νυχτερινές ώρες, 

τις Κυριακές και τις εξαιρέσιμες ημέρες, καθ’ 

υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου καθώς 

και απασχόληση πέραν του πενθημέρου για το 

προσωπικό που υπηρετεί στη Διεύθυνση Εσωτε-

ρικών Υποθέσεων, για το Β’ Εξάμηνο του έτους 

2021. 

 Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α΄ «Σύσταση Ανεξάρ-

τητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του μέρους πρώτου 
του ν. 4389/2016 (Α΄ 94) «Επείγουσες διατάξεις για την 
εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων 
και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατά-
ξεις».

2. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 19 του ν. 4223/ 
2013 «Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες 
διατάξεις» (Α΄ 287).

3. Τις διατάξεις των άρθρων 13 και 47 του ν. 4778/2021 
«Μισθολόγιο, ζητήματα ανθρώπινου δυναμικού της Ανε-
ξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και άλλες επείγουσες 
διατάξεις» (Α΄ 26).

4. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονο-
μικής Διαχείρισης και Εποπτείας (ενσωμάτωση της οδη-
γίας 011/85/ΕΕ)-Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» 
(Α΄ 143).

5. Τις διατάξεις του ν. 4762/2020 «Κύρωση του κρατι-
κού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021» (Α΄ 251).

6. Τις διατάξεις του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώ-
σεων από τους διατάκτες» (Α΄ 145).

7. Την υπό στοιχεία 2/58493/ΔΠΓΚ/31-07-2018 από-
φαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Οικο-
νομική και Διοικητική Ταξινόμηση του κρατικού προϋ-
πολογισμού» (Β’ 3240).

8. Την υπό στοιχεία οικ. 2/81998/ΔΠΓΚ/16-12-2020 
(ΑΔΑ: ΩΛΩΒΗ-ΙΙΒ) απόφασης του Αναπληρωτή Υπουρ-
γού Οικονομικών «Διάθεση των πιστώσεων του κρατικού 
προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021».

9. Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α. 1125859 ΕΞ 2020/ 
23.10.2020 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρ-
χής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β’ 4738).

10. Την υπό στοιχεία Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/ 
28.01.2013 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και 
του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδι-
οτήτων στον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του 
Υπουργείου Οικονομικών» (Β’ 130 και 372), σε συνδυ-
ασμό με τις διατάξεις της υποπαρ. α’ της παρ. 3 του 
άρθρου 41 του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις 
για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών 
στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες 
διατάξεις» (Α΄ 94).

11. Την υπ’ αρ. 1 της 20-1-2016 πράξη του Υπουργικού 
Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα 

της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουρ-
γείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις 
διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, 
καθώς και την υπό στοιχεία 5294 ΕΞ 2020/17-01-2020 
(Υ.Ο.Δ.Δ. 27) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών με 
θέμα: «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρ-
τητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων».

12. Το γεγονός ότι υφίσταται ανάγκη παροχής εργασίας 
πέραν του κανονικού ωραρίου, για τους υπαλλήλους 
που υπηρετούν στη Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσε-
ων, όπως τεκμηριώνεται με το υπό στοιχεία Δ.ΕΣ.ΥΠ. 
1047990 ΕΞ 2021/8-6-2021 έγγραφο της Διεύθυνσης 
Εσωτερικών Υποθέσεων.

13. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση προ-
καλείται δαπάνη ύψους 80.000,00€ σε βάρος του κρα-
τικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021, η 
οποία είναι εντός των ανώτατων ορίων δαπανών του 
Προϋπολογισμού 2021 της ΑΑΔΕ και θα καλυφθεί από 
τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του Ειδικού Φορέα 1023-
801-0000000, υπό τους Λογαριασμούς 2120201001 
και 2120202001 (€70.000,00 στον ΑΛΕ 2120201001 και 
€10.000,00 στον ΑΛΕ 2120202001), σύμφωνα με την 
υπό στοιχεία Δ.Ο.Δ. Α.Α.Δ.Ε. 1054730 ΕΞ 2021/29-6-2021 
(ΑΔΑ: 9ΛΟΟ46ΜΠ3Ζ-Π20) απόφαση Ανάληψης Υποχρέ-
ωσης της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης, για την 
κάλυψη δαπάνης για απογευματινή υπερωριακή εργασία 
και εργασία κατά τις νυχτερινές ώρες, τις Κυριακές και τις 
εξαιρέσιμες ημέρες, καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού 
ωραρίου καθώς και απασχόληση πέραν του πενθημέ-
ρου για το προσωπικό που υπηρετεί σε υπηρεσίες της 
Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων της Α.Α.Δ.Ε., για την 
περίοδο έως 31/12/2021, αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε:
α) απογευματινή υπερωριακή εργασία και απασχό-

ληση πέραν του πενθημέρου έως έντεκα χιλιάδες εξα-
κόσιες εξήντα επτά (11.667) ώρες και συνολική δαπάνη 
έως εβδομήντα χιλιάδες ευρώ (70.000,00€), για εκατόν 
τριάντα οκτώ (138) υπαλλήλους της Διεύθυνσης Εσωτε-
ρικών Υποθέσεων, στον Ειδικό Φορέα 1023-801-0000000 
και Λογαριασμό 2120201001, και

β) νυχτερινή υπερωριακή εργασία και εργασία κατά τις 
Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες έως χίλιες εκατόν έντε-
κα (1.111) ώρες και συνολική δαπάνη έως δέκα χιλιάδες 
ευρώ (10.000,00€), για ογδόντα επτά (87) υπαλλήλους 
της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων, στον Ειδικό 
Φορέα 1023-801-0000000 και Λογαριασμό 2120202001, 
για τη χρονική περίοδο από τη δημοσίευση της παρού-
σης έως 31/12/2021.

Η κατανομή των ωρών υπερωριακής κ.λπ. εργασίας, 
η συγκρότηση συνεργείων υπερωριακής κ.λπ. εργασίας 
και η περιγραφή των συγκεκριμένων εργασιών που θα 
πραγματοποιηθούν θα γίνεται με απόφαση του Προϊ-
σταμένου της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων, ο 
οποίος θα βεβαιώνει και την πραγματοποίηση της ως 
άνω υπερωριακής κ.λπ. εργασίας.

Η υπερωριακή απασχόληση εκάστου υπαλλήλου δεν 
θα υπερβαίνει ανά εξάμηνο τις α) εκατόν είκοσι (120) 
ώρες απογευματινής υπερωριακής εργασίας, β) τις (96) 
ενενήντα έξι ώρες νυχτερινής εργασίας και γ) τις (96) 
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ενενήντα έξι ώρες εργασίας κατά τις Κυριακές και εξαι-
ρέσιμες ημέρες. Στην ανωτέρω υπερωριακή κ.λπ. ερ-
γασία, μπορούν να μετέχουν περισσότεροι υπάλληλοι 
καθώς και αποσπασμένοι, εντός του ανωτέρω συνολι-
κού αριθμού ωρών που εγκρίνονται με την παρούσα 
απόφαση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 1 Ιουλίου 2021

O Διοικητής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ   

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02030671107210004*
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