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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ  

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

Ταχ. Δ/νση:      Οικονομίδη & Καθ.Ρωσσίδου 11  

Ταχ.Κώδικας:    54 008  Θεσσαλονίκη 

Πληροφορίες:   Μ. Πορφυριάδης 

Τηλ.:                2313 309.181 

FAX:                2313 309.412 

e-mail:         mporfy@damt.gov.gr     

ανάρτηση στην εφημερίδα 

της Υπηρεσίας 

Αποστολή με e-mail 

(σε όλες τις Υπηρεσίες  

και  Υπαλλήλους της Α.Δ.Μ.Θ.) 

 

 

              

     Θεσσαλονίκη: 07 Μαΐου 2019 

 

        Αρ. Πρωτ.:    25324 

         

           

 

Προς: 

Όλες τις Υπηρεσίες της Α.Δ.Μ.Θ. 

Κοιν.: 

Όλους τους Υπαλλήλους της 

Α.Δ.Μ.Θ. 

 
ΘΕΜΑ: Δημοσίευση Τροποποιήσεων Προκηρύξεων ΑΣΕΠ: 1Γ/2019, 1Κ/2019, 2Κ/2019 και 

4Κ/2019. 

 

ΣΧΕΤ: α)Το ΦΕΚ 15/ΑΣΕΠ/02-05-2019 στο οποίο περιλαμβάνονται τροποποιήσεις των 

προκηρύξεων: 1Γ/2019, 1Κ/2019, 2Κ/2019 και 4Κ/2019,  

           β)Η από 17-04-2019 ανακοίνωση της προκήρυξης ΑΣΕΠ 1Γ/2019,  

           γ)Η από 23-04-2019 ανακοίνωση της προκήρυξης ΑΣΕΠ 1Κ/2019 & 2Κ/2019,  

           δ)Η από 24-04-2019 ανακοίνωση της προκήρυξης ΑΣΕΠ 2Κ/2019 και  

          ε)Η από 24-04-2019 ανακοίνωση της προκήρυξης ΑΣΕΠ 4Κ/2019. 

 

 Σας διαβιβάζουμε τα ανωτέρω σχετικά, και παρακαλούμε για την ανάρτηση των 

σχετικών Τροποποιήσεων Προκηρύξεων (ΦΕΚ 15/ΑΣΕΠ/02-05-2019) και των 

ανακοινώσεων αυτών, στον πίνακα ανακοινώσεων της  Υπηρεσίας σας. 

 Το παρόν έγγραφο καθώς και η σχετικές ανακοινώσεις έχουν αναρτηθεί στην 

εφημερίδα της υπηρεσίας http://docman.damt.gov.gr/docman.php στην κατηγορία εγγράφων 

“Προσλήψεις – Διορισμοί”  και  στην υποκατηγορία “ Προσλήψεις – Διορισμοί ”.   

 

 Μ.Ε.Σ. 

Η Προϊσταμένη Τμήματος 

Προσωπικού 

 

 

Μαρία Ροντίρη 
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Αριθμ. 7997//01/2019 (1)
Tροποποίηση της προκήρυξης 1Κ/2019 που δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 6/21.3.2019 (τ. ΑΣΕΠ).

ΤΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και 

ρύθμιση θεμάτων Διοίκησης» (Φ.Ε.Κ. 28/3.3.1994/τ.Α΄) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα.
2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογι-

σμού, τροποποιεί:

την υπ’ αριθμ. 1Κ/2019 προκήρυξη που δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 6/21.3.2019 (τ. ΑΣΕΠ) και αφορά στην πλή-
ρωση με σειρά προτεραιότητας δώδεκα (12) θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργα-
σίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης στη Βουλή των 

Ελλήνων ως εξής:
Στη σελίδα 130 του Φ.Ε.Κ. 6/21.3.2019 στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ, η παράγραφος:

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει στις 8 Απριλίου ημέρα Δευτέρα 

και λήγει στις 23 Απριλίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00. Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την 
ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της στο Α.Σ.Ε.Π.

Αντικαθίσταται στο ορθό:

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει στις 8 Απριλίου ημέρα Δευτέρα 

και λήγει στις 24 Απριλίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00. Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση 
την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της στο Α.Σ.Ε.Π.

Αθήνα, 23 Απριλίου 2019

Ο Πρόεδρος 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΒΟΚΥΡΗΣ

Ι

Αριθμ. 8000//01/2019 (2)
Τροποποίηση της προκήρυξης 2Κ/2019 που δημοσιεύθηκε στα Φ.Ε.Κ. 7/28.3.2019 (τ. ΑΣΕΠ) και Φ.Ε.Κ. 

8/3.4.2019 (τ. ΑΣΕΠ). 

ΤΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και 

ρύθμιση θεμάτων Διοίκησης» (Φ.Ε.Κ. 28/3.3.1994/τ.Α΄) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα.
2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογι-

σμού, τροποποιεί:

την υπ’ αριθμ. 2Κ/2019 προκήρυξη που δημοσιεύθηκε στα Φ.Ε.Κ. 7/28.3.2019 (τ. ΑΣΕΠ) και Φ.Ε.Κ. 8/3.4.2019 
(τ. ΑΣΕΠ) και αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας χιλίων εκατό δεκαέξι (1.116) θέσεων τακτικού 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε Φορείς 

του Υπουργείου Υγείας ως εξής:
Στη σελίδα 235 του Φ.Ε.Κ. 7/28.3.2019 (τ. ΑΣΕΠ) στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ, η παράγραφος:

Για τις κατηγορίες Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αρχίζει στις 9 Απρι-

λίου ημέρα Τρίτη και λήγει στις 24 Απριλίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00. Το εμπρόθεσμο της αίτησης 
κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της στο Α.Σ.Ε.Π. 

Για την κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης αρχίζει στις 2 Μαΐου ημέρα Πέμπτη και λήγει στις 17 Μαΐου 

2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00. Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία της 
ηλεκτρονικής υποβολής της στο Α.Σ.Ε.Π.

Αντικαθίσταται στο ορθό:

Για τις κατηγορίες Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αρχίζει στις 9 Απρι-

λίου ημέρα Τρίτη και λήγει στις 3 Μαΐου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00. Το εμπρόθεσμο της αίτησης 
κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της στο Α.Σ.Ε.Π. 

Για την κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης αρχίζει στις 3 Ιουνίου ημέρα Δευτέρα και λήγει στις 18 

Ιουνίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00. Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία της 
ηλεκτρονικής υποβολής της στο Α.Σ.Ε.Π.

Αθήνα, 23 Απριλίου 2019

Ο Πρόεδρος 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΒΟΚΥΡΗΣ

Ι

Αριθμ. 8002 //01/2019 (3)
Tροποποίηση της προκήρυξης 1Γ/2019 που δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 5/18.3.2019 (τ. ΑΣΕΠ).

ΤΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και 

ρύθμιση θεμάτων Διοίκησης» (Φ.Ε.Κ. 28/3.3.1994/τ.Α΄) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα.
2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογι-

σμού, τροποποιεί:

την υπ’ αριθμ. 1Γ/2019 προκήρυξη που δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 5/18.3.2019 (τ. ΑΣΕΠ) και αφορά στην πλή-
ρωση με γραπτό διαγωνισμό συνολικά εξήντα (60) θέσεων τακτικού προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαί-

δευσης στην Τράπεζα της Ελλάδος ως εξής:
Στη σελίδα 92 του Φ.Ε.Κ. 5/18.3.2019 (τ. ΑΣΕΠ) στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ, η παράγραφος:

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει στις 2 Απριλίου ημέρα Τρίτη και 

λήγει στις 17 Απριλίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00. Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την 
ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της στο Α.Σ.Ε.Π.

Αντικαθίσταται στο ορθό:

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει στις 2 Απριλίου ημέρα Τρίτη και 

λήγει στις 18 Απριλίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00. Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την 
ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της στο Α.Σ.Ε.Π.

Αθήνα, 23 Απριλίου 2019

Ο Πρόεδρος 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΒΟΚΥΡΗΣ

Ι

Αριθμ. 8174//01/2019 (4)
Tροποποίηση της προκήρυξης 4Κ/2019 που δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 9/8.4.2019 (τ. ΑΣΕΠ). 

ΤΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του ν. 2190/1994 καθώς και του άρθρου 101 του ν. 4497/2017 (ΦΕΚ 171 Α΄).
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2. Το υπ’ αριθμ. 22489/24.4.2019 έγγραφο της Ελληνικής Εταιρείας Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε. - 
“Enterprise Greece” με το οποίο ζητείται η διαγραφή κωδικού θέσης στην προκήρυξη 4Κ/2019, λόγω ανάγκης επα-
νακαθορισμού της εξειδίκευσης του αντικειμένου της θέσης για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών της εταιρείας. 

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
Η υπ’ αριθμ. 4Κ/2019 προκήρυξη που δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 9/8.4.2019 (τ. ΑΣΕΠ) και αφορά στην πλήρωση με 

σειρά προτεραιότητας εξήντα δύο (62) θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρό-
νου Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης στην Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορί-
ου Α.Ε. - “Enterprise Greece” (Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης) τροποποιείται ως εξής:

Στο Φ.Ε.Κ. 9/8.4.2019 (τ. ΑΣΕΠ): 
1. Στη σελίδα 283, στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄, Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΕΩΝ, στην Κατηγορία 1. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗ-

ΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Π.Ε.) διαγράφεται ο κωδικός θέσης 115 του κλάδου/ειδικότητας ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

(θέσεις 2) για τον Τομέα Επενδύσεων/Διεύθυνση Στρατηγικών Επενδύσεων. 
2. Στη σελίδα 284, το ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ του Α. ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΕΩΝ, κατηγορίας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗ-

ΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ τροποποιείται από το αναγραφόμενο στις στήλες (1) και (2) 56 και 30, αντίστοιχα, στο 

ορθό 54 και 28, αντίστοιχα. 
3. Επίσης διαγράφονται: 

α) Στη σελίδα 278, η παράγραφος « 3.2. Τομέας Επενδύσεων/Διεύθυνση Στρατηγικών Επενδύσεων (ΚΩΔ. 

ΘΕΣ. 115) Υποδοχή, αξιολόγηση και ωρίμανση αιτημάτων διεθνών επενδυτών προκειμένου να ενταχθούν στη 
διαδικασία ταχείας αδειοδότησης στρατηγικών επενδύσεων. Αξιολόγηση αιτημάτων δήμων, περιφερειών και κε-
ντρικής διοίκησης για την ωρίμανση και ένταξη έργων στη διαδικασία ταχείας αδειοδότησης. Παρακολούθηση 
ανταγωνιστριών χωρών και προτάσεις βελτίωσης του πλαισίου των στρατηγικών επενδύσεων με βάση τις διεθνείς 
πρακτικές»

β) στη σελίδα 287, στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄, Β. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΚΩΔΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΙ-

ΝΑΚΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΕΩΝ), 1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, στη στήλη ΑΠΟΔΕΚΤΟΣ ΓΙΑ 

ΘΕΣΕΙΣ (ΚΩΔΙΚΟΣ) ο κωδ. 115 για τον κωδ. τίτλου 607. 
γ) Στη σελίδα 290, στον ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ - Α. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ο 

ΚΩΔ. 018: «Εμπειρία δύο (2) ετών σε έργα με αντικείμενο ειδικές χωροταξικές μελέτες σε επενδύσεις ή έργα υπο-
δομής». 

δ) Στη σελ. 302, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ, 

4. ΕΜΠΕΙΡΙΑ (ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ - ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ) στην παρ. 4.1.β. ο κωδ. θέσης 115: «Σε καθήκοντα ή έργα του αντικειμένου που περι-
γράφεται στα απαραίτητα πρόσθετα προσόντα στον κωδικό 018.».

4. Στοιχεία της προκήρυξης σχετιζόμενα με τη διαγραφή του κωδικού θέσης 115 του κλάδου/ειδικότητας 

ΠΕ Μηχανικών αναμορφώνονται αναλόγως.

Αθήνα, 24 Απριλίου 2019

Ο Πρόεδρος 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΒΟΚΥΡΗΣ
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Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία  
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:  
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητι-
κής Ανασυγκρότησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και 
κυκλοφορία των Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη 
των εκτυπωτικών - εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα  
(ν. 3469/2006/Α΄ 131 και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

 Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 

 Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-
μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

 Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

 Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας, 
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,

*10000150205190004*



 
 

   
   Αθήνα,  17 Απριλίου 2019 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Παράταση της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων 
συμμετοχής ΣΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 

1Γ/2019 

Ανακοινώνεται ότι η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων 
συμμετοχής των υποψηφίων στην Προκήρυξη 1Γ/2019 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 
5/18.03.2019/τ. ΑΣΕΠ) για την πλήρωση με γραπτό διαγωνισμό εξήντα (60) 
θέσεων τακτικού προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Τράπεζα 
της Ελλάδος,  παρατείνεται μέχρι τις 14:00 το μεσημέρι της Πέμπτης 18 
Απριλίου 2019. 

Υπενθυμίζεται ότι 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 22α Απριλίου 2019, ημέρα Δευτέρα. 

 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFqnM3eAbJzrXdtvSoClrL8zhQSQP9tRnopCCmqt4mgGBYFbrLsILKgyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6hq6ZkZV96FI_wLlm3O7NUqrnHZfNR5XyndSZpTVnJj9Y8bT3EH6Dqc.
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFqnM3eAbJzrXdtvSoClrL8zhQSQP9tRnopCCmqt4mgGBYFbrLsILKgyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6hq6ZkZV96FI_wLlm3O7NUqrnHZfNR5XyndSZpTVnJj9Y8bT3EH6Dqc.


 
 

   
   Αθήνα,  23 Απριλίου 2019 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ 

1Κ/2019 & 2Κ/2019 (ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΕ – ΤΕ – ΔΕ)   

Ανακοινώνεται ότι οι προθεσμίες υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων 
συμμετοχής στις Προκηρύξεις 1Κ/2019 και 2Κ/2019 (Κατηγορίες 
Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης), 
παρατείνονται ως εξής: 

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής των 
υποψηφίων στην Προκήρυξη 1Κ/2019 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 6/21-3-2019 Τεύχος 
Προκηρύξεων ΑΣΕΠ), που αφορά στην πλήρωση δώδεκα (12) θέσεων τακτικού 
προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου 
Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης στη Βουλή των Ελλήνων, 
παρατείνεται μέχρι την 24η Απριλίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00. 

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής των 
υποψηφίων των κατηγοριών Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Προκήρυξη 2Κ/2019 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 7/28-3-
2019 & 8/3-4-2019 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ),  για την πλήρωση χιλίων εκατό 
δεκαέξι (1.116) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, 
Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε Φορείς του Υπουργείου Υγείας, 
παρατείνεται μέχρι την 3η Μαΐου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00. 

 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFqnM3eAbJzrXdtvSoClrL8N0XblcQU3VEpCCmqt4mgGBYFbrLsILKgyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6hq6ZkZV96FI4L9lDdWH96t5XvIfsA2vxJGEa8v7n3z6c8V64h5ektQ.
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFqnM3eAbJzrXdtvSoClrL8N0XblcQU3VEpCCmqt4mgGBYFbrLsILKgyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6hq6ZkZV96FI4L9lDdWH96t5XvIfsA2vxJGEa8v7n3z6c8V64h5ektQ.
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFqnM3eAbJzrXdtvSoClrL8kY_IXd9bfk8pCCmqt4mgGBYFbrLsILKgyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6hq6ZkZV96FIf4LKXKyQYPINnLMw9Cv2qWyC7rZ1Z6oKCTDGcdKjORc.
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFqnM3eAbJzrXdtvSoClrL8kY_IXd9bfk8pCCmqt4mgGBYFbrLsILKgyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6hq6ZkZV96FIf4LKXKyQYPINnLMw9Cv2qWyC7rZ1Z6oKCTDGcdKjORc.
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFqnM3eAbJzrXdtvSoClrL8Brhf8tweTVIpCCmqt4mgGBYFbrLsILKgyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6hq6ZkZV96FIT9qjReBn7-VflZCeU0Qw_w03_7QaWFmJswhd3Bx9tOg.


 
 

      
Αθήνα,  24 Απριλίου 2019 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2Κ/2019 
ΑΛΛΑΓΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ 
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

 Γνωστοποιείται ότι η διαδικασία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων για 
τους υποψηφίους της κατηγορίας Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης στο πλαίσιο της 
Προκήρυξης 2Κ/2019 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 7/28-3-2019 & 8/3-4-2019 Τεύχος 
Προκηρύξεων ΑΣΕΠ), για την πλήρωση χιλίων εκατό δεκαέξι (1.116) θέσεων 
τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και 
Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε Φορείς του Υπουργείου Υγείας, θα εκκινήσει στις 3 
Ιουνίου 2019, ημέρα Δευτέρα. 

Προς τούτο, οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν με νεότερο Δελτίο Τύπου από το 
ΑΣΕΠ. 

 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFqnM3eAbJzrXdtvSoClrL8kY_IXd9bfk8pCCmqt4mgGBYFbrLsILKgyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6hq6ZkZV96FIf4LKXKyQYPINnLMw9Cv2qWyC7rZ1Z6oKCTDGcdKjORc.
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFqnM3eAbJzrXdtvSoClrL8Brhf8tweTVIpCCmqt4mgGBYFbrLsILKgyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6hq6ZkZV96FIT9qjReBn7-VflZCeU0Qw_w03_7QaWFmJswhd3Bx9tOg.
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFqnM3eAbJzrXdtvSoClrL8Brhf8tweTVIpCCmqt4mgGBYFbrLsILKgyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6hq6ZkZV96FIT9qjReBn7-VflZCeU0Qw_w03_7QaWFmJswhd3Bx9tOg.


 
 

     Αθήνα,  24 Απριλίου 2019 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 4Κ/2019 

Μετά το από 24/4/2019 αίτημα της Ελληνικής Εταιρείας Επενδύσεων και 
Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε. – “Enterprise Greece”, στην υπ΄αριθμ. 4Κ/2019 
Προκήρυξη του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 9/8.4.2019/τ. ΑΣΕΠ) που αφορά στην πλήρωση με 
σειρά προτεραιότητας εξήντα δύο (62) θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας 
Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής 
Εκπαίδευσης διαγράφεται από τον ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΕΩΝ της 
κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) ο κωδ. θέσης 115 του κλάδου 
ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (2 θέσεις) για τον Τομέα Επενδύσεων/Διεύθυνση Στρατηγικών 
Επενδύσεων, λόγω ανάγκης επανακαθορισμού της εξειδίκευσης του αντικειμένου της 
θέσης για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών της εταιρείας. 

Οι θέσεις της ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ μειώνονται από πενήντα έξι (56) 
σε πενήντα τέσσερις (54), χωρίς όμως να μεταβάλλονται οι θέσεις των ειδικών 
κατηγοριών. 

Η σχετική τροποποίηση έχει αποσταλεί στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση. Η 
προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων για τη συγκεκριμένη προκήρυξη, 
παραμένει έως και την Παρασκευή 10 Μαΐου 2019 και ώρα 14:00. 

Για τις καταργούμενες θέσεις θα ακολουθήσει νέα προκήρυξη σε συνέχεια σχετικού 
αιτήματος της εταιρείας. 

 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFqnM3eAbJzrXdtvSoClrL8yDC9E5e67ropCCmqt4mgGBYFbrLsILKgyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6hq6ZkZV96FI6xgO0wn7cVk_C6vX7-Ediq2B4Wj8mI2KC4p57XHvhDY.
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