
Αθήνα, 20 Φεβρουαρίου 2018 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 3Κ/2018 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

Γνωστοποιείται ότι εκδόθηκε η 3Κ/2018 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 4/2-2-2018 , 
9/9-2-2018 & 10/16-2-2018 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ),  που αφορά στην 
πλήρωση, με σειρά προτεραιότητας, οκτώ χιλιάδων εκατόν εξήντα έξι (8.166) 
 θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού 
Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής,  Δευτεροβάθμιας 
και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε ανταποδοτικές υπηρεσίες των ΟΤΑ α΄ 
βαθμού, Συνδέσμους και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου αυτών καθώς και 
σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου των ΟΤΑ  (Υπουργείο Εσωτερικών). 

Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση 
συμμετοχής (Πολίτες → Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες) ακολουθώντας τις οδηγίες που 
παρέχονται στην Προκήρυξη (Παράρτημα ΣΤ΄).  

Σχετικά επισημαίνονται και τα ακόλουθα : 

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία 
λήγει στις 07 Μαρτίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00. 

Η συμμετοχή στην εν λόγω διαδικασία ολοκληρώνεται με την αποστολή της 
υπογεγραμμένης εκτυπωμένης μορφής της ηλεκτρονικής αίτησης των υποψηφίων, 
με τα απαιτούμενα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά, στο ΑΣΕΠ, μέχρι και τη 12η 
Μαρτίου 2018, ημέρα Δευτέρα, ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη 
διεύθυνση: 

Α.Σ.Ε.Π. 
Αίτηση για την Προκήρυξη 3Κ/2018 

Τ.Θ. 14308 
Αθήνα Τ.Κ. 11510 
Κατηγορία Δ.Ε. 

  

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: 

Οι υποψήφιοι που διαθέτουν τα προσόντα για την πλήρωση θέσεων της κατηγορίας 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με κωδικό τίτλου 705 και 714 (Β΄ Επικουρικός 
Πίνακας) και επιθυμούν να συμμετάσχουν και για τις θέσεις της Υποχρεωτικής 
Εκπαίδευσης, πρέπει να συμπληρώσουν αίτηση της κατηγορίας Υποχρεωτικής 
Εκπαίδευσης κατά την προθεσμία υποβολής αιτήσεων αυτής από 8 Μαρτίου 
2018 έως 23 Μαρτίου 2018. 

Για την ομαλή λειτουργία του συστήματος υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων, 
συνιστάται στους υποψήφιους να μην περιμένουν την τελευταία ημέρα για να 



υποβάλλουν την ηλεκτρονική τους αίτηση καθώς τυχόν υπερφόρτωση του διαδικτύου 
ή σφάλμα στη σύνδεση με αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε δυσκολία ή αδυναμία 
υποβολής αυτής. 

Το ΑΣΕΠ δεν φέρει ευθύνη για τυχόν αδυναμία υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης που 
οφείλεται στους προαναφερόμενους παράγοντες. 

Για γενικές διευκρινίσεις σχετικά με την Προκήρυξη και τη συμμετοχή σε αυτή 
(δικαιολογητικά, τίτλοι σπουδών κτλ.) οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται 
στο Γραφείο Εξυπηρέτησης Πολιτών του ΑΣΕΠ τηλεφωνικά (2131319100, 
εργάσιμες ημέρες από τις 08:00 μέχρι τις 14:30 και το Σάββατο από τις 10:00 

μέχρι τις 16:00) ή μέσω email στο enimerosi@asep.gr 

Για τυχόν τεχνικές διευκρινίσεις και μόνο σχετικά με τη διαδικασία 
συμπλήρωσης και υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων, οι υποψήφιοι μπορούν 

να απευθύνονται στη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διοίκησης του ΑΣΕΠ 
τηλεφωνικά (2131319100): 

Τις εργάσιμες ημέρες 

· Κατά τις ώρες 08:00 μέχρι 20:00 

Τις αργίες 

· Κατά τις ώρες 10:00 μέχρι 16:00 

ή μέσω email στο helpdesk@asep.gr 

Σε κάθε περίπτωση, κρίνεται απαραίτητο οι υποψήφιοι να συμβουλεύονται τις 
Συχνές Ερωτήσεις, τα Εγχειρίδια Χρήσης και τον Ηλεκτρονικό Οδηγό της 
Προκήρυξης (Βοήθεια → Συχνές Ερωτήσεις ή e-Οδηγός 3Κ/2018 ή Εγχειρίδια 
Χρήσης) πριν την επικοινωνία τους με το ΑΣΕΠ. 

  

  Έντυπα 

 


