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ΘΈΜΑ: Τροποποίηση της υποριθμ. 2Ε/2019 Προκήρυξης του ΑΕΕΠ
ΕΧΕΤ.: α| Το αριθμ. 6288/30-05-2019 έγγραφο μας

β) Το αριθμ. 1Τ890//01/2019/29-08-2019 έγγραφο του ΑΕΕΠ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΑρθμΠρωτ 17890//61/2019

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ
ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Ταχ. Λ/νση
Τ.Ο.: 14307

Πληροφορίες
Τηλέφωνο
Ε3Χ

ΠΡΟΣ:
1. Τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της Χώρας
2.
Τις Διευθύνσεις Διοίκησης της έδραςτων
Περιφερειών της Χώρας

: Πουλιού 6
Τ.Κ.: 11510-Αθήνα
: Κ. Χριστοδουλάκη

: 213 1319 358
: 213 1319 388

3.

Τους κ.κ. Διευθυντές Διοικητικού των

Περιφερειακών Ενοτήτων της Χώρας

(ώς η συνημμένη κατάσταση)
ΘΕΜΑ:

Τροποποίηση Προκήρυξης
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Κοινωνικής Ασφάλισης κσι Κοινωνικής Αλληλεγγύης), σύμφωνο με το άρθρο 19 του ν. 2190/1994, όπως ισχύει,
στο ΦΕΚ 31/27.8.2019/γ. Προκηρύξεων ΑΪΕΠ, το οποίο σας αποστέλλουμε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
(β-ΤΠ3ίΙ).

Επίσης σας αποστέλλουμε και Ανακοίνωση σχετικά με τη νέα προθεσμία υποβολής των αιτήσεων.
Παρακαλούμε:
Α) να παραγγείλετε την ανάρτηση της Προκήρυ^ς και πις Ανακοίνωσης στις κατά τόπους υπηρεσίες,
που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα σας,
Β) να μας επιβεβαιώσετε τη λήψη των ανωτέρω μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Πληροφορίες για το Κοινό επτό το αρμόδιο Τμήμα Εξυπηρέτησης Πολιτών του ΑΙΕΠ, Πουλίου 6, Αθήνα,
τηλ. 213.13,19.166.
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Αθήνα, 29 Αυγούστου 2019

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2Ε/2019
ΝΕΕΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ & ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Γνωστοποιείται ότι οι προθεσμίες υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσε^ν και αποστολής
δικαιολογητικών στο πλαίοιο της Προκήρυξης 2Ε/2019 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 17/17-52019 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ), η οποία είχε ανασταλεί λόνω των βουλευτικών

εκλογών και αφορούσε στην πλήρωση:
•έξι (6) θέσεων Ειδικών Επιστημόνων στο Κέντρο Τεκμηρίωσης και
Κοστολόγησης Νοσοκομειακών Υπηρεσιών Ανώνυμη Εταιρεία (ΚΕ.ΤΕ.Κ.Ν.Υ.
Α.Ε.) με αχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου,

•δύο (2) θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού στην 7η ΥΠΕ Κρήτης με
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας ενός (1) έτους
(Υπουργείο Υνείας) και
•

μίας (1) θέσης Ελεγκτή Ιατρού στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού
Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ,) με θητεία τριών (3) ετών που μπορεί να ανανεώνεται

(Υπουργεία Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης)
σύμφωνα με το άρθρο 19 του Ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28/3,3.1994/τ.Α), όπως ισχύει,
τροποποιούνται (φ Ε Κ 31/27-8-2019 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΪΕΠ) ως εξής:

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει στις 9
Σεπτεμβρίου ημέρα Δευτέρα και λήγει στις 24 Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Τρίτη
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 ΙΕ/2019
Τ.Ο. 14308
Αθήνα Τ.Κ. 11510

Η προθεσμία αποστολής της υπογεγραμμένης εκτυπωμένης μορφής της
ηλεκτρονικής αίτησης με τα απαιτούμενα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά λήγει με
την πάροδο της 27ης Σεπτεμβρίου 2019, ημέρας Παρασκευής.

