Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Κοτν.Ί. Τμήμα Διαφάνειας για ανάρτηση στην

Τοχ. Δ/νση: Σπανάκη Στ.2 και Ικάρου

υποσέλιδα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτη

Ταχ. Κώδικας: 71307, Ηράκλειο

|με συνημμένη την από 15-02-2018 Ανακοίνωση

Πληροφορίες: Πανι.Σπαντιδάκης

Τηλέφωνο: 2810 278478

ΓΑΧ: 2810 278456
β-ίχιαίΐ: ρ. εραηίίάειίτίειΐϊ&ρΐΐΐίπτίε ,^ον .(ρ"

ΘΕΜΑ: Δημοσίευση της απ αριθμ. 2Κ/2Ο18 Προκήρυξης του ΑΣΙ
ΣΧΕΤ.: Το αριθμ. 3917//01/2018/15-02-2018 έγγραφο ίου ΑΣΕΠ

ιη έκδοσης Προκήρυςης 2Κ/
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ιρήνη Ευστρατίου
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Αθήνα, 15 Φεβρουαρίου 2018
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 2Κ/2018
Γνωστοποιείται

ότι

εκδόθηκε η

2Κ/2018 Προκήρυξη

του ΑΣΕΠ

(ΦΕΚ 618-2-2018, τ. ΑΣΕΠ) που αφορά στην πλήρωση με σειρ^ προτεραιότητας
σαράντα δΰο (42) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής,
Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης στην Αρχή
Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.).

Το ΦΕΚ της προκήρυξης έχει καταχωριστεί στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ
(ιννιηιν.^Εβρ^Γ) και διατίθεται δωρεάν από το Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδκττρίου 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, αττοκλειοπκύ μέσω του διαδικτυακού του τόπου
(νΛνν^.ίΐ^ΒΡ.ΟΓί. ακολουθώντας ης οδηγίες που παρέχονται στην Προκήρυξη
(Παράρτημα ΣΤ').
Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία

αρχίζει στις 12 Απριλίου 2018 ημέρα Πέμπτη και λήγει στις 27 Απριλίου 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:
Α.Σ.Ε.Π.

Αίτηση για την Προκήρυξη 2Κ/2018
Τ.Θ.14308
Αθήνα Τ.Κ. 11510
αναγράφοντας στο φάκελο την αντίστοιχη κατηγορία εκπαίδευσης (Π.Ε. ή Τ.Ε. ή Δ.Ε,
ή Υ.Ε.) της οποίας θέσεις διεκδικούν.
Η προθεσμία αποστολής της απογεγραμμένης εκτυπωμένης μορφής της
ηλεκτρονικής αίτησης μέ τα απαιτούμενα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά λήγει με
πιν πάροδο της 30"5 Απριλίου 2018, ημέρας Δευτέρας.

