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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 3Κ/2018

Γνωστοποιείται ότι εκδόθηκε η 3Κ/2018 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 4/2-2-2018 και 
ΦΕΚ 9/9-2-2018, τ. Προκηρύξεων ΑΣΕΠ), που αφορά στην πλήρωση, με σειρά 
προτεραιότητας, οκτώ χιλιάδων εκατόν εξήντα έξι (8.166) θέσεων τακτικού 
προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου 
Χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής 
Εκπαίδευσης σε ανταποδοτικές υπηρεσίες των ΟΤΑ α' βαθμού, Συνδέσμους 
και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου αυτών καθώς και σε Νομικά 
Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου των ΟΤΑ (Υπουργείο Εσωτερικών).
Τα ΦΕΚ της προκήρυξης έχουν καταχωριστεί στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ 
(www.asep.gr) και διατίθενται δωρεάν από το Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 
34, Αθήνα) και από το Γραφείο Εξυπηρέτησης Πολιτών του ΑΣΕΠ (Πουλίου 6, 
Αθήνα).

Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση 
συμμετοχής ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται στην Προκήρυξη 
(Παράρτημα ΣΤ').

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία 
έχει ως ακολούθως:

•  Για την κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αρχίζει στις 20 
Φεβρουάριου ημέρα Τρίτη και λήγει στις 7 Μαρτίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 
14:00.
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•  Γιά τις κατηγορίες Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης
αρχίζει στις 26 Φεβρουάριου ημέρα Δευτέρα και λήγει στις 13 Μαρτίου 2018, 
ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00. ·,..

•  Για την κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης αρχίζει στις 8 Μαρτίου ημέρα 
Πέμπτη και λήγει στις 23 Μαρτίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00.

Η υπογεγραμμένη εκτυπωμένη μορφή της ηλεκτρονικής αίτησης με τα απαιτούμενα 
κατά περίπτωση δικαιολογητικά υποβάλλονται στο ΑΣΕΠ ταχυδρομικά με συστημένη 
επιστολή στη διεύθυνση:
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αναγράφοντας στο φάκελο την κατηγορία Π.Ε. ή Τ.Ε. ή Δ.Ε. ή Υ.Ε. της οποίας θέσεις 
διεκδικούν.
Η προθεσμία αποστολής της υπογεγραμμένης εκτυπωμένης μορφής της 
ηλεκτρονικής αίτησης με τα απαιτούμενα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά λήγει ως
εξής:

•  Για την κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με την πάροδο της 12ης 
Μαρτίου 2018, ημέρας Δευτέρας.
•  Για τις κατηγορίες Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, με
την πάροδο της 16ης Μαρτίου 2018, ημέρας Παρασκευής.
•  Για την κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, με την πάροδο της 27ης 
Μαρτίου 2018, ημέρας Τρίτης.

http://www.asep.gr

