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Αθήνα, 12 Δεκεμβρίου 2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 7Κ/2019

Γνωστοποιείται ότι εκδόθηκε η 7Κ/2019 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ 
(ΦΕΚ 42/11-12-2019/τ. ΑΣΕΠ) που αφορά στην πλήρωση τριακοσίων δεκαεπτά 
(317) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, 
Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης στους εποπτευόμενους από 
το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων φορείς πρόνοιας: Κέντρα 
Κοινωνικής Πρόνοιας, Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων Ευρυτανίας, Εθνικό 
Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ), Κέντρο Εκπαίδευσης και 
Αποκατάστασης Τυφλών (ΚΕΑΤ) και στο Εθνικό Ίδρυμα Κωφών (ΕΙΚ).
Το ΦΕΚ της προκήρυξης έχει καταχωριστεί στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ 
(www.asep.gr) και διατίθεται δωρεάν από το Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, 
Αθήνα) και από το Τμήμα 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 
(www.asep.gr), ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται στην Προκήρυξη 
(Παράρτημα ΣΤ').

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

• Για τις κατηγορίες Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης αρχίζει στις 23 Δεκεμβρίου 2019 ημέρα Δευτέρα και λήγει 
στις 10 Ιανουάριου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00.

• Για την κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης αρχίζει στις 13 Ιανουάριου 
ημέρα Δευτέρα και λήγει στις 28 Ιανουάριου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 
14:00.

Τα απαραίτητα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά με τα οποία αποδεικνύονται τα 
προσόντα ή κριτήρια που επικαλούνται οι υποψήφιοι με την αίτηση συμμετοχής τους, 
θα υποβληθούν, πριν την έκδοση των προσωρινών αποτελεσμάτων, μετά από 
σχετική Ανακοίνωση του ΑΣΕΠ (ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ' και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β' της 
προκήρυξης).

Κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο 
κατηγορίας προσωπικού (Π.Ε. ή Τ.Ε. ή Δ.Ε. ή Υ.Ε.). Οι υποψήφιοι της 
κατηγορίας Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης μπορούν να συμμετέχουν 
ταυτόχρονα και για τις θέσεις Δ.Ε. με κωδ. τίτλου 307 και 310 (Β' επικουρικός 
πίνακας), με την προϋπόθεση ότι διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα 
(ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' - σελ. 1016 του ΦΕΚ).
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