
 

 

 

 

Το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Αμφιλοχίας γνωστοποιεί στους ενδιαφερόμενους 

ότι εκκίνησε η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων στην 

Προκήρυξη 8Κ/2017 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 23/03-07-2017 Τεύχος Προκηρύξεων 

ΑΣΕΠ) που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εκατόν ογδόντα έξι (186) 

θέσεων τακτικού προσωπικού Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής 

Εκπαίδευσης στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων 

Δικαιωμάτων (Δικαστήρια και Δικαστικές Υπηρεσίες της χώρας). 

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 04 Αυγούστου 2017, ημέρα Παρασκευή 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 την 

8η Αυγούστου 2017, ημέρα Τρίτη, ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη 

διεύθυνση: 

Α.Σ.Ε.Π. 

Αίτηση για την Προκήρυξη 8Κ/2017 

Τ.Θ. 14308 

Αθήνα Τ.Κ. 11510 

αναγράφοντας στο φάκελο την κατηγορία Τ.Ε. ή Δ.Ε. ή Υ.Ε. της οποίας θέσεις 

διεκδικούν. 

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 

http://www.asep.gr/webcenter/content/conn/ucmserver/path/Enterprise%20Libraries/asep/Competitions/8%ce%9a_2017/comp8%ce%9a_2017.pdf?lve
http://www.asep.gr/webcenter/content/conn/ucmserver/path/Enterprise%20Libraries/asep/Competitions/8%ce%9a_2017/comp8%ce%9a_2017.pdf?lve


Γραφείο Εξυπηρέτησης Πολιτών του ΑΣΕΠ τηλεφωνικά (2131319100, εργάσιμες 

ημέρες και ώρες 08:00 μέχρι 14:00) 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 16:00 

Τις αργίες 

   · Κατά τις ώρες 10:00 μέχρι 16:00 

ή  μέσω email στο helpdesk@asep.gr 

  

 

 

 

 

 

 

 

« Η δράση συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαική Ένωση (Ευρωπαικό Κοινωτικό Ταμείο)» 
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