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ΤΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ 
από τον αρχιτεκτονικό έως το στρατηγικό σχεδιασμό 

 
μελέτη  - επίβλεψη 

προκήρυξη  - ανάθεση 
έλεγχοι (δόμησης, αυθαιρέτων κλπ) 

ευθύνη δημόσιων κτιρίων (συντήρηση, συμμόρφωση σε προδιαγραφές) 
αρχιτεκτονικοί διαγωνισμοί 

Χωρικός σχεδιασμός 
Χρηματοδοτήσεις (και έλεγχοι_ 

προγραμματισμός έργων 
Σχεδιασμός χρηματοδοτικών προγραμμάτων 

Ευρωπαϊκά Προγράμματα 
Κλιματική αλλαγή 

 
 
 

 



ΠΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ 

Δήμοι  
Τεχνικές Υπηρεσίες ή Υπηρεσίες Δόμησης 

Περιφέρειες 
Αποκεντρωμένες Διοικήσεις 

Υπουργεία 
Διαχειριστικές Αρχές 

Ελεγκτικοί Μηχανισμοί 



ΓΙΑΤΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ 

σταθερότητα 
ωράριο 
μονιμότητα 

δημιουργικότητα ; 



ΠΩΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ 
 

 γραπτοί διαγωνισμοί ΑΣΕΠ 
Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης 

 

παλιά : συμβάσεις έργου ή ορισμένου χρόνου -εξαιρούνταν από έλεγχο ανεξάρτητης αρχής 

πιο πρόσφατα: διαγωνισμοί ΑΣΕΠ με μοριοδότηση 



Πανελλήνιος γραπτός διαγωνισμός ΑΣΕΠ 
 
 
Με την ψήφιση του νόμου 4765/2021 
αναμορφώνεται πλήρως το σύστημα 
προσλήψεων προσωπικού στον Δημόσιο 
Τομέα και ενισχύεται ακόμα περισσότερο ο 
ρόλος του Α.Σ.Ε.Π. (Ανώτατο Συμβούλιο 
Επιλογής Προσωπικού). Με τον νόμο αυτό 
εισάγεται ως κεντρική διαδικασία 
προσλήψεων ο πανελλήνιος γραπτός 
διαγωνισμός ο οποίος θα διενεργείται  
τουλάχιστον  μία φορά κάθε δύο έτη.  
   
Πιθανότερος χρόνος διεξαγωγής του 
διαγωνισμού είναι η άνοιξη του 2023 
(Μάρτιος – Απρίλιος 2023) 

ΣΤΟΧΟΣ: η μόνιμη κάλυψη των αναγκών του 
Δημοσίου σε ανθρώπινο δυναμικό. Στον 
διαγωνισμό θα συμπεριληφθεί ο 
προγραμματισμός προσλήψεων του 2022 και 
του 2023 
 
• μία και μόνο πρόσκληση 
• θα αφορά ευρύτερες κατηγορίες, χωρίς να 

είναι προσδιορισμένη η θέση στην οποία 
θα προσληφθούν οι ενδιαφερόμενοι σε 
περίπτωση που επιτύχουν στον διαγωνισμό 

 
Δημιουργία δεξαμενής υποψηφίων οι οποίοι 
θα αξιοποιηθούν όταν προκύψει θέση,  
με βάση τα αποτελέσματα του γραπτού 
διαγωνισμού και της μοριοδότησης 



• συγκεκριμένος αριθμός εισακτέων πχ 135 
• συγκεκριμένες θέσεις ανά φορέα 
• φοίτηση 18 μηνών 

Η Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης 
και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ) είναι η 
εκπαιδευτική μονάδα του ΕΚΔΔΑ που 
έχει ως αποστολή την εκπαίδευση ενός 
σώματος εξειδικευμένων επιτελικών 
στελεχών της Δημόσιας Διοίκησης, με 
άρτια επαγγελματική κατάρτιση 



 
μπορεί η αξιολόγηση 

της επιθυμητής αποδοτικότητας 
να εξασφαλιστεί με γραπτές εξετάσεις ; 

 
 
 
 

μπορεί να υπάρξει  
μη διαβλητό σύστημα επιλογής 

χωρίς γραπτές εξετάσεις ; 
 



ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

τυπικά 
επιτυχία στις γραπτές εξετάσεις 

βαθμός πτυχίου 
μεταπτυχιακός τίτλος 

ξένες γλώσσες 
εμπειρία 

προϋπηρεσία 

ουσιαστικά 
κατανόηση ζητούμενου 
κατανόηση νομοθεσίας 

κατανόηση της αντίθετης άποψης 
θέληση για επίλυση του προβλήματος 

κοινή λογική 
ικανότητα συνεργασίας 



ΕΥΘΥΝΕΣ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

…. πέτα το μπαλάκι αλλού 



ΠΡΕΠΕΙ ; ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ 

γραφειοκρατία ; 

κατάργηση  
τεχνικών υπηρεσιών ; 



…. «σιδεροκέφαλος» ! 



ΠΟΤΕ; ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ 
 




