Ηράκλευι, 11/10/2021
Αριθ. Πρωί.: 9181

Τοχ. Δ/νση: ϊτ. Σπανάκη 2Α 5 Λ. Ικάρου
Ταχ. Κώδικας: 71307, Ηράκλειο

Κοιν.:

Πληροφορίες: Ελισάβετ Τριαντάφυλλου
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ΘΕΜΑ: Δημοσίευση Προκήρυξης.
ίχετ.: Το αριθμ. 17298//01/2021/8-10-2021 ένγραφο το

άτι δημοσιεύθηκε η αριθμ. 8Κ/2021

ω σχετικού εγγράφου, οι

Προκήρυξη τ

> (ΦΕΚ 49/5-10-2021/τ.
^σι (120) θέσεων τακ™

.Ϊ.Ε.Π.), ι

αφορά στην ΐτληρωση

με σειρά

Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και

Δευτεροβάθμιας Εκπαί^ευσης στις Εταιρείες Προστασίας Ανηλίκων Αθηνών και Πειραιά (Υπουργείο
Δικαιοσύνης) και στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού — Ο.Α.Ε.Δ. (Υπουργείο Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων) και σας διαβιβάζουμε, συνημμένα σε φωτοαντίγραφο, την από 8-10-2021

ρακαλούμε για την ανάρτηση του αχετικ

ο παρόν, να αναρτήσει τγ
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^ ΑΣΕΠ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ
Αθήνα, 8 Οκτωβρίου 2021

ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΒΚ/Ζ021
Γνωστοποιείται ότι εκδόθηκε η 8Κ/2021 Προκήρυξη του Α Γ Ε Π.
(Φ.Ε.Κ. 49/5.10,2021/τ, ΑΣΕΠ) που αψορά στην πΛήρωοη ρε σειρά προτεραιότητας
εκατόν είκοσι (120) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής

και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στις Εταιρείες Προστασίας Ανηλίκων Αθηνών
και Πειραιά (Υπουργείο Δικαιοσύνης) και στον Οργανισμό Απασχόλησης
Εργατικού

Δυναμικού-Ο.Α.Ε.Δ.

(Υπουργείο

Εργασίας

και

Κοινωνικών

Υποθέσεων), σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 4765/2021.
Το Φ.Ε.Κ. της προκήρυξης έχει καταχωριστεί στην ιστοσεΛίδα του Α. Σ.Ε. Π.

(\ννΛν.35θρ.9Γ) και διατίθεται δωρεάν απΰ το Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34.
Αθήνα).
Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση
συμμετοχής στο ΑΣΕ Π, ειποκλειατικά μέσω του διαδικτυακοϋ του τόπου
(\νν^ν ^^6ρ ογ). ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται στην Προκήρυξη

(Παράρτημα ΣΤ').
Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία
αρχίζει στις 21 Οκτωβρίου 2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 08:00 και λήγει στις 8
Νοεμβρίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00.
Το απαραίτητο, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά με τα οποία, αποδεικνύονται τα

προσόντα, κριτήρια ή ιδιότητες που επικαλούνται οι υποψήφιοι με την αίτηση
συμμετοχής τους, θα υποβληθούν ηλεκτρονικό, πριν την έκδοση των προσωρινών
αποτελεσμάτων, μετά από σχετική Ανακοίνωση του ΑΣΕΠ (ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ' και

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β' της προκήρυξης).

