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Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί σε δύο στάδια: 
 

στο πρώτο στάδιο, θα γίνει η διεξαγωγή του γραπτού διαγωνισμού με
τους όρους και τις προϋποθέσεις της προκήρυξης του ΑΣΕΠ
στο δεύτερο στάδιο, θα γίνει η προκήρυξη των συγκεκριμένων θέσεων
στο Δημόσιο και θα μπορούν να υποβάλλουν αίτηση μόνο οι
«επιτυχόντες» του διαγωνισμού.
 

Στο γραπτό διαγωνισμό δεν υπάρχει όριο ηλικίας.

Ο Πανελλήνιος γραπτός διαγωνισμός του ΑΣΕΠ για μόνιμους διορισμούς στο δημόσιο θα γίνεται ανά δύο
χρόνια και θα πραγματοποιηθεί για πρώτη φορά το Μάρτιο του 2023 κατά το πρότυπο των πανελληνίων.
 

Σύμφωνα με πρόσφατη τροπολογία, μέσω του Πανελλήνιου Γραπτού Διαγωνισμού του ΑΣΕΠ θα
δημιουργηθεί μια μεγάλη «δεξαμενή» υποψηφίων για διορισμό που θα αφορά όλες τις προσλήψεις για
όλες τις προκηρύξεις αλλά σε πρώτη φάση μόνο τις κατηγορίες Π.Ε. (Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης), Τ.Ε.
(Τεχνολογικής Εκπαίδευσης) για όλους τους κλάδους και τις ειδικότητες του Δημοσίου (πλην
εκπαιδευτικών, γιατρών και νοσηλευτών) για τα επόμενα δύο χρόνια. 

Οι ήδη διορισμένοι στο Δημόσιο δεν έχουν δικαίωμα νέου διορισμού πριν περάσει η 5ετία και δεν
μπορούν να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό. Υπάρχει, όμως, εξαίρεση για όσους διεκδικούν θέση «ανώτερη»
από αυτήν που κατέχουν. Έτσι, το κώλυμα της 5ετίας δεν ισχύει για τους υποψήφιους που είναι ήδη
διορισμένοι στο Δημόσιο ως ΔΕ αλλά διαθέτουν πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ. Επίσης, αξίζει να σημειωθεί ότι οι
«αναπληρωτές εκπαιδευτικοί» μπορούν να συμμετάσχουν κανονικά στο διαγωνισμό για να διεκδικήσουν
διοικητικές θέσεις στο Δημόσιο!

Γραπτός
Διαγωνισμός

ΑΣΕΠ

Κάνε τη 

Σωστή Επιλογή!

Έλα στην Ηγέτιδα Δύναμη 
στην Εκπαίδευση !!!

Πρόγραμμα Προετοιμασίας 120 ωρών
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Εκπαιδευτικό υλικό διαμορφωμένο με βάση τις γνωστικές ενότητες της εξεταστέας ύλης,  με ξεχωριστά
κεφάλαια, σε συνοπτική και εύληπτη μορφή.

Online tests με ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών πάνω στη συγκεκριμένη ύλη 

Σημειώσεις καθηγητών
Πληθώρα υποδειγμάτων με τεστ εργασιακής αποτελεσματικότητας
Πρακτική εξάσκηση με ερωτήσεις-απαντήσεις όπως θα γίνει στην εξέταση
Επικοινωνία με καθηγητή για καθοδήγηση και επίλυση αποριών
Ανοικτή πλατφόρμα μέχρι τις εξετάσεις για πρόσβαση στο υλικό και στα Τεστ
Έξτρα επαναλήψεις έως τις εξετάσεις

Τι περιλαμβάνει το πρόγραμμα προετοιμασίας για τον Διαγωνισμό του ΑΣΕΠ
Το πρόγραμμα προετοιμασίας περιλαμβάνει:

Η πλατφόρμα θα είναι ανοικτή 24 ώρες το 24ωρο για συνεχή εντατική προετοιμασία

Τα εξ αποστάσεως σεμινάρια διαρκούν περίπου 4 μήνες (αρχές Δεκεμβρίου έως μέσα Μαρτίου) και
καλύπτουν 120 ώρες. Θα λειτουργήσουν ξεχωριστά τμήματα ανά γνωστική ενότητα, ενώ τα σεμινάρια θα
διεξάγονται σε τρία 3ωρα ανά εβδομάδα.

Εκπαιδευτικά πακέτα
Ένα πλήρες πρόγραμμα προετοιμασίας περιλαμβάνει και τα 4 εξεταστικά αντικείμενα (3 ενότητες για το
τεστ γνώσεων + τεστ αποτελεσματικότητας). Κάθε υποψήφιος μπορεί να επιλέξει τα γνωστικά αντικείμενα
που θέλει να παρακολουθήσει. Τα εκπαιδευτήρια ΒΑΦΕΙΑΔΑΚΗΣ προσφέρουν:

Πλήρες πρόγραμμα προετοιμασίας (120 ώρες) = Επικοινωνήστε μαζί μας

Προετοιμασία μόνο για τεστ εργασιακής αποτελεσματικότητας (50 ώρες) = Επικοινωνήστε μαζί μας

Κάθε εκπαιδευτικό πακέτο μπορεί να περιλαμβάνει πρόσθετες υπηρεσίες για την επιμέλεια της
ορθής συμπλήρωσης της αίτησης συμμετοχής στο διαγωνισμό = 100€

Συνολική Διάρκεια: 120 ΩΡΕΣ
 

Συνολικό Κόστος: Επικοινωνήστε μαζί σας
 

 

Πρώτο Δοκιμαστικό Μάθημα ΔΩΡΕΑΝ

Αντικείμενο:

Σύνταγμα, Δικαιώματα, Όργανα ε.ε.:

Διάρκεια - Ωράριο:

25 ώρες

Αντικείμενο:

Δημόσια Πολιτική, Λειτουργία Διοίκησης,

Ψηφιακή Διακυβέρνηση

Διάρκεια - Ωράριο:

25 ώρες

Αντικείμενο:

Βασικά Οικονομικά (Μακροοικονομικά,

Δημοσιονομικά, Ανάπτυξη)

Διάρκεια - Ωράριο:

20 ώρες
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Διδάκτωρ Συνταγματικού Δικαίου (Νομική Σχολή Α.Π.Θ.)
Καθηγητής - Σύμβουλος στο Ελληνικό Ανοικτό
Πανεπιστήμιο
Δικηγόρος Αθηνών
Senior Manager (Τax and Administrative law) στην Τράπεζα
Πειραιώς,
Μεγάλη διδακτική εμπειρία στο Συνταγματικό Δίκαιο
(Πάντειο, ΕΑΠ, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, ΕΚΔΔΑ).

 

Νίκος Παπαχρήστος
Υπεύθυνος για θεσμούς, συνταγματικό δίκαιο
 και πολιτική ιστορία

 

Διδάκτωρ Παντείου Πανεπιστημίου στις Διεθνείς,
Ευρωπαϊκές και Περιφερειακές Σπουδές
Ειδική Επιστήμονας - Νομικός Εμπειρογνώμονας στο
«Συνήγορο του Πολίτη».
Δικηγόρος Παρ́ Αρείω Πάγω
Καθηγήτρια - Σύμβουλος στο Ελληνικό Ανοικτό
Πανεπιστήμιο σε θέματα Δημόσιας Διοίκησης
Πιστοποιημένη Σύμβουλος Ακεραιότητας
Μεγάλη διδακτική εμπειρία στο Διοικητικό Δίκαιο (ΕΑΠ,
ΚΕΘΙ, ΕΚΔΔΑ)

Βασιλική Βρετού
Υπεύθυνη για βασικές αρχές διοίκησης, δημοσιοϋπαλληλικό,
δεοντολογία, ψηφιακή διακυβέρνηση και δημόσιες πολιτικές

ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ
Την επιστημονική επιμέλεια του προγράμματος εκπαίδευσης, καθώς και τη βασική ευθύνη της
προετοιμασίας των υποψηφίων θα αναλάβουν δύο διακεκριμένοι επιστήμονες σε θέματα
θεσμών και διοίκησης, με μεγάλη διδακτική εμπειρία και εξειδικευμένη προϋπηρεσία σε
διαγωνισμούς του Δημοσίου.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΓΡΑΠΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΑΣΕΠ
Ενημερωθείτε αναλυτικά για τις προδιαγραφές του γραπτού διαγωνισμού ΑΣΕΠ και μάθετε πως μπορείτε να

προετοιμαστείτε καλύτερα, μαζί με τον εκπαιδευτικό όμιλο ΒΑΦΕΙΑΔΑΚΗΣ.

ΕΠΩΦΕΛΗΘΕΙΤΕ
 

Πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό, προσαρμοσμένο στις ανάγκες των εξετάσεων ΑΣΕΠ
Διακεκριμένο εκπαιδευτικό προσωπικό, στο χώρο των Πανεπιστημίων και της Διοίκησης

Μαθήματα προετοιμασίας και διαδικτυακά (online), μέσω σύγχρονης πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης
Ολοκληρωμένα πακέτα σημειώσεων

Δωρεάν το 1o Εισαγωγικό Μάθημα

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος


