
 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Δύο προκηρύξεις από το ΑΣΕΠ  

Εκδόθηκαν: η 10Κ/2017 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ(ΦΕΚ 27/4-8-2017/τ. ΑΣΕΠ και ΦΕΚ 28/10-8-2017/τ. 

ΑΣΕΠ) που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εβδομήντα έξι (76) θέσεων προσωπικού 

με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ανώνυμη Εταιρεία «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ 

ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΑΔΜΗΕ Α.Ε.» (Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας). 

Στην 10Κ 10 θέσεις απευθύνονται σε άτομα με αναπηρία 50% και άτομα με αδερφό, σύζυγο, 

τέκνο και τέκνα ΑμεΑ 67% και άνω.  

http://www.asep.gr/webcenter/portal/asep/%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%

AF%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7?var=ucmserver%23dDocName%3AVDCCMS01.ASEP.01

7772&_afrLoop=12166922311660352&_adf.ctrl-

state=o8at22oke_38#!%40%40%3Fvar%3Ducmserver%2523dDocName%253AVDCCMS01.ASEP.

017772%26_afrLoop%3D12166922311660352%26_adf.ctrl-state%3Do8at22oke_42  

Τα ΦΕΚ της προκήρυξης έχουν καταχωριστεί 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 στο 

ΑΣΕΠ, αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου, ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται 

στην Προκήρυξη (Παράρτημα ΣΤ΄). Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων 

συμμετοχής στη διαδικασία αρχίζει στις 29 Αυγούστου 2017 ημέρα Τρίτη και λήγει στις 13  

Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Τετάρτη 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: 

Α.Σ.Ε.Π. 

Αίτηση για την Προκήρυξη 10Κ/2017 

Τ.Θ. 14308 

Αθήνα Τ.Κ. 11510 

αναγράφοντας στο φάκελο την αντίστοιχη κατηγορία εκπαίδευσης (ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ) της οποίας θέσεις 

διεκδικούν. 

http://www.asep.gr/webcenter/portal/asep/%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7?var=ucmserver%23dDocName%3AVDCCMS01.ASEP.017772&_afrLoop=12166922311660352&_adf.ctrl-state=o8at22oke_38#!%40%40%3Fvar%3Ducmserver%2523dDocName%253AVDCCMS01.ASEP.017772%26_afrLoop%3D12166922311660352%26_adf.ctrl-state%3Do8at22oke_42
http://www.asep.gr/webcenter/portal/asep/%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7?var=ucmserver%23dDocName%3AVDCCMS01.ASEP.017772&_afrLoop=12166922311660352&_adf.ctrl-state=o8at22oke_38#!%40%40%3Fvar%3Ducmserver%2523dDocName%253AVDCCMS01.ASEP.017772%26_afrLoop%3D12166922311660352%26_adf.ctrl-state%3Do8at22oke_42
http://www.asep.gr/webcenter/portal/asep/%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7?var=ucmserver%23dDocName%3AVDCCMS01.ASEP.017772&_afrLoop=12166922311660352&_adf.ctrl-state=o8at22oke_38#!%40%40%3Fvar%3Ducmserver%2523dDocName%253AVDCCMS01.ASEP.017772%26_afrLoop%3D12166922311660352%26_adf.ctrl-state%3Do8at22oke_42
http://www.asep.gr/webcenter/portal/asep/%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7?var=ucmserver%23dDocName%3AVDCCMS01.ASEP.017772&_afrLoop=12166922311660352&_adf.ctrl-state=o8at22oke_38#!%40%40%3Fvar%3Ducmserver%2523dDocName%253AVDCCMS01.ASEP.017772%26_afrLoop%3D12166922311660352%26_adf.ctrl-state%3Do8at22oke_42
http://www.asep.gr/webcenter/portal/asep/%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7?var=ucmserver%23dDocName%3AVDCCMS01.ASEP.017772&_afrLoop=12166922311660352&_adf.ctrl-state=o8at22oke_38#!%40%40%3Fvar%3Ducmserver%2523dDocName%253AVDCCMS01.ASEP.017772%26_afrLoop%3D12166922311660352%26_adf.ctrl-state%3Do8at22oke_42


 

 

Η προθεσμία αποστολής της υπογεγραμμένης εκτυπωμένης μορφής της ηλεκτρονικής αίτησης με τα 

απαιτούμενα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά λήγει με την πάροδο της 18ης  Σεπτεμβρίου 2017, 

ημέρας Δευτέρας. 

Επίσης εκδόθηκε η 11Κ/2017 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 26/4-8-2017/τ. ΑΣΕΠ) που αφορά στην 

πλήρωση με σειρά προτεραιότητας τριάντα (30) θέσεων τακτικού προσωπικού Τεχνολογικής και 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Τράπεζα της Ελλάδος.  

Στην 11Κ 4 θέσεις απευθύνονται σε άτομα με αναπηρία 50% και άτομα με αδερφό, σύζυγο, τέκνο 

και τέκνα ΑμεΑ 67% και άνω. 

http://www.asep.gr/webcenter/portal/asep/%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%

AF%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7?var=ucmserver%23dDocName%3AVDCCMS01.ASEP.01

7768&_afrLoop=12166926045797552&_adf.ctrl-

state=o8at22oke_71#!%40%40%3Fvar%3Ducmserver%2523dDocName%253AVDCCMS01.ASEP.

017768%26_afrLoop%3D12166926045797552%26_adf.ctrl-state%3Do8at22oke_75  

Το ΦΕΚ της προκήρυξης έχει καταχωριστεί και διατίθεται 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 στο 

ΑΣΕΠ, αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου, ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται 

στην Προκήρυξη (Παράρτημα ΣΤ΄). Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων 

συμμετοχής στη διαδικασία αρχίζει στις 31 Αυγούστου 2017 ημέρα Πέμπτη και λήγει στις  15 

Σεπτεμβρίου 2017, 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: 

Α.Σ.Ε.Π. 

Αίτηση για την Προκήρυξη 11Κ/2017 

Τ.Θ. 14308 

Αθήνα Τ.Κ. 11510 

αναγράφοντας στο φάκελο την αντίστοιχη κατηγορία εκπαίδευσης (ΤΕ ή ΔΕ) θέσεις της οποίας 

διεκδικούν. 

Η προθεσμία αποστολής της υπογεγραμμένης εκτυπωμένης μορφής της ηλεκτρονικής αίτησης με τα 

απαιτούμενα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά λήγει με την πάροδο της 19ης  Σεπτεμβρίου 2017, 

ημέρας Τρίτης. 

Περισσότερες πληροφορίες www.asep.gr  

http://www.asep.gr/webcenter/portal/asep/%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7?var=ucmserver%23dDocName%3AVDCCMS01.ASEP.017768&_afrLoop=12166926045797552&_adf.ctrl-state=o8at22oke_71#!%40%40%3Fvar%3Ducmserver%2523dDocName%253AVDCCMS01.ASEP.017768%26_afrLoop%3D12166926045797552%26_adf.ctrl-state%3Do8at22oke_75
http://www.asep.gr/webcenter/portal/asep/%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7?var=ucmserver%23dDocName%3AVDCCMS01.ASEP.017768&_afrLoop=12166926045797552&_adf.ctrl-state=o8at22oke_71#!%40%40%3Fvar%3Ducmserver%2523dDocName%253AVDCCMS01.ASEP.017768%26_afrLoop%3D12166926045797552%26_adf.ctrl-state%3Do8at22oke_75
http://www.asep.gr/webcenter/portal/asep/%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7?var=ucmserver%23dDocName%3AVDCCMS01.ASEP.017768&_afrLoop=12166926045797552&_adf.ctrl-state=o8at22oke_71#!%40%40%3Fvar%3Ducmserver%2523dDocName%253AVDCCMS01.ASEP.017768%26_afrLoop%3D12166926045797552%26_adf.ctrl-state%3Do8at22oke_75
http://www.asep.gr/webcenter/portal/asep/%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7?var=ucmserver%23dDocName%3AVDCCMS01.ASEP.017768&_afrLoop=12166926045797552&_adf.ctrl-state=o8at22oke_71#!%40%40%3Fvar%3Ducmserver%2523dDocName%253AVDCCMS01.ASEP.017768%26_afrLoop%3D12166926045797552%26_adf.ctrl-state%3Do8at22oke_75
http://www.asep.gr/webcenter/portal/asep/%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7?var=ucmserver%23dDocName%3AVDCCMS01.ASEP.017768&_afrLoop=12166926045797552&_adf.ctrl-state=o8at22oke_71#!%40%40%3Fvar%3Ducmserver%2523dDocName%253AVDCCMS01.ASEP.017768%26_afrLoop%3D12166926045797552%26_adf.ctrl-state%3Do8at22oke_75
http://www.asep.gr/

