
 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

«Τρέχουν» προκηρύξεις ΑΣΕΠ με θέσεις για ΑμεΑ  

Ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων των προκηρύξεων του ΑΣΕΠ 13Κ, 14Κ 

και 15Κ που συμπεριλαμβάνουν θέσεις για άτομα με αναπηρία 50% και άτομα με αδερφό, σύζυγο, 

τέκνο και τέκνα ΑμεΑ 67% και άνω. 

13Κ/2017: Αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας πενήντα τριών (53) θέσεων τακτικού 

προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου 

Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων 

Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), στην Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας (Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε.), στο Ελληνικό Κέντρο 

Ψυχικής Υγιεινής και Ερευνών (Ε.ΚΕ.Ψ.Υ.Ε.) και στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών. Περιλαμβάνει 5 

θέσεις για ΑμεΑ και 2 για συγγενείς ΑμεΑ. Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων 

συμμετοχής στη διαδικασία αρχίζει στις 7 Νοεμβρίου 2017 ημέρα Τρίτη και λήγει στις 22 

Νοεμβρίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00. 

Ολόκληρη η προκήρυξη 

http://www.asep.gr/webcenter/content/conn/ucmserver/path/Enterprise%20Libraries/asep/Comp

etitions/13%CE%9A_2017/comp13%CE%9A_2017.pdf?lve  

14Κ/2017: Αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας ενενήντα εννέα (99) θέσεων προσωπικού 

με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας τριών (3) ετών Πανεπιστημιακής, 

Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης 

«Παπαγεωργίου» Ν.Π.Ι.Δ. Περιλαμβάνονται 9 θέσεις για άτομα με αναπηρία 50% και άνω και 4 

θέσεις για άτομο με αδερφό, σύζυγο, τέκνο με αναπηρία 67% ή και τέκνο ατόμου με αναπηρία 

67% και άνω. Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία 

αρχίζει στις 13 Νοεμβρίου 2017 ημέρα Δευτέρα και λήγει στις 28 Νοεμβρίου 2017, ημέρα Τρίτη 

και ώρα 14:00. 

Ολόκληρη η προκήρυξη 

http://www.asep.gr/webcenter/content/conn/ucmserver/path/Enterprise%20Libraries/asep/Comp

etitions/14%CE%9A_2017/comp14%CE%9A_2017.pdf?lve  

15Κ/2017: Αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας τριακοσίων τριάντα πέντε (335) θέσεων 

τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης στον Οργανισμό 

Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού - ΟΑΕΔ (Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης). Περιλαμβάνονται 33 θέσεις για άτομα με αναπηρία 50% και άνω και 16 
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θέσεις για άτομο με αδερφό, σύζυγο, τέκνο με αναπηρία 67% ή και τέκνο ατόμου με αναπηρία 

67% και άνω. Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία 

αρχίζει στις 15 Νοεμβρίου 2017 ημέρα Τετάρτη και λήγει στις 30 Νοεμβρίου 2017, ημέρα Πέμπτη 

και ώρα 14:00. 

Ολόκληρη η προκήρυξη 

http://www.asep.gr/webcenter/content/conn/ucmserver/path/Enterprise%20Libraries/asep/Comp

etitions/15%CE%9A_2017/comp15%CE%9A_2017.pdf?lve  

Για γενικές διευκρινίσεις σχετικά με τις προκηρύξεις και τη συμμετοχή σε αυτή (δικαιολογητικά, τίτλοι 

σπουδών κτλ.) οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Εξυπηρέτησης Πολιτών του 

ΑΣΕΠ τηλεφωνικά (2131319100, εργάσιμες ημέρες και ώρες 08:00 μέχρι 14:00) ή  μέσω email στο 

enimerosi@asep.gr  

Για τυχόν τεχνικές διευκρινίσεις και μόνο σχετικά με τη διαδικασία συμπλήρωσης και υποβολής των 

ηλεκτρονικών αιτήσεων, οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής 

Διοίκησης του ΑΣΕΠ τηλεφωνικά (2131319100): 

Τις εργάσιμες ημέρες 

• Κατά τις ώρες 08:00 μέχρι 20:00 

Τις αργίες 

• Κατά τις ώρες 10:00 μέχρι 16:00 

ή μέσω email στο helpdesk@asep.gr  

Σε κάθε περίπτωση, κρίνεται απαραίτητο οι υποψήφιοι να συμβουλεύονται τις Συχνές Ερωτήσεις, τα 

Εγχειρίδια Χρήσης και τον Ηλεκτρονικό Οδηγό της Προκήρυξης (Βοήθεια → Συχνές Ερωτήσεις ή e-

Οδηγός 11Κ/2017 ή Εγχειρίδια Χρήσης) πριν την επικοινωνία τους με το ΑΣΕΠ. 
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