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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: 17 Σεπτεμβρίου 2019 

 

        Αρ. Πρωτ.:50069     

        Σχετ.:       48620 

         

           

 

Προς: 

Όλες τις Υπηρεσίες της Α.Δ.Μ.Θ. 

Κοιν.: 

Όλους τους Υπαλλήλους της 

Α.Δ.Μ.Θ. 

 
ΘΕΜΑ: Δημοσίευση Προκήρυξης ΑΣΕΠ 2Ε/2019 (τροποποίηση).   

 

ΣΧΕΤ: Η από 29-08-2019 ανακοίνωση του ΑΣΕΠ για τη Προκήρυξη 2Ε/2019 & το ΦΕΚ 

31/ΑΣΕΠ/27-08-2019. 

 

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

Προκήρυξης 2Ε/2019 (τροποποίηση) καθώς και της ανακοίνωσης στις Υπηρεσίες σας. 

 Το παρόν έγγραφο καθώς και η σχετική ανακοίνωση  & το ΦΕΚ έχουν αναρτηθεί στην 

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

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

 

Συνημμένα: 

-Η ανωτέρω σχετική  

Προκήρυξη και Ανακοίνωση 

 Μ.Ε.Σ. 

Η Προϊσταμένη του  

Τμήματος Προσωπικού 

 

 

Μαρία Ροντίρη 

mailto:mporfy@damt.gov.gr
http://docman.damt.gov.gr/docman.php


 
 

     Αθήνα, 29 Αυγούστου 2019 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2E/2019 
ΝΕΕΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ & ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 
 
 
Γνωστοποιείται ότι οι προθεσμίες υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων και αποστολής 
δικαιολογητικών στο πλαίσιο της Προκήρυξης 2Ε/2019 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 17/17-5-
2019 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ), η οποία είχε  ανασταλεί λόγω των βουλευτικών 
εκλογών και αφορούσε στην πλήρωση:  

• έξι (6) θέσεων Ειδικών Επιστημόνων στο Κέντρο Τεκμηρίωσης και 
Κοστολόγησης Νοσοκομειακών Υπηρεσιών Ανώνυμη Εταιρεία (ΚΕ.ΤΕ.Κ.Ν.Υ. 
A.E.) με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου,  

• δύο (2) θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού στην 7η ΥΠΕ Κρήτης με 
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας ενός (1) έτους 
(Υπουργείο Υγείας) και  

• μίας (1) θέσης Ελεγκτή Ιατρού στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού 
Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) με θητεία τριών (3) ετών που μπορεί να ανανεώνεται 
(Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης),  

σύμφωνα με το άρθρο 19 του Ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28/3.3.1994/τ.Α΄), όπως ισχύει, 
τροποποιούνται (ΦΕΚ 31/27-8-2019 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) ως εξής:  
 
Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει στις 9 
Σεπτεμβρίου ημέρα Δευτέρα και λήγει στις 24 Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Τρίτη 
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 2Ε/2019 

Τ.Θ. 14308 
Αθήνα Τ.Κ. 11510 

 
Η προθεσμία αποστολής της υπογεγραμμένης εκτυπωμένης μορφής της 
ηλεκτρονικής αίτησης με τα απαιτούμενα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά λήγει με 
την πάροδο της 27ης Σεπτεμβρίου 2019, ημέρας Παρασκευής. 

 



 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Αριθμ. 17021//01/2019 
Tροποποίηση της προκήρυξης 2Ε/2019 που δη-

μοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 17/17.5.2019 (τ. Α.Σ.Ε.Π.).

ΤΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις 
α) του ν. 1943/1991 (άρ. 60 παρ. 1) «Εκσυγχρονισμός 

της οργάνωσης και λειτουργίας της δημόσιας διοίκη-
σης, αναβάθμιση του προσωπικού και άλλες συναφείς 
διατάξεις» (ΦΕΚ 50/τ.Α΄/11.4.1991) και

β) του ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής 
για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων δι-
οίκησης» (ΦΕΚ 28/τ.Α΄/3.3.1994), όπως τροποποιήθηκε 
και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα.

2. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών (ΦΕΚ 121/9.7.2019/τ.Α΄).

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο-
λογισμού.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ

την υπ’ αριθμ. 2Ε/2019 προκήρυξη που δημοσιεύ-
θηκε στο ΦΕΚ 17/17.5.2019 (τ. Α.Σ.Ε.Π.) και αφορά 
στην πλήρωση έξι (6) θέσεων Ειδικών Επιστημόνων 

στο Κέντρο Τεκμηρίωσης και Κοστολόγησης Νο-

σοκομειακών Υπηρεσιών Ανώνυμη Εταιρεία (ΚΕ.

ΤΕ.Κ.Ν.Υ. A.E.) με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαί-

ου αορίστου χρόνου, δύο (2) θέσεων Ειδικού Επι-

στημονικού Προσωπικού στην 7η ΥΠΕ Κρήτης με 

σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρό-

νου διάρκειας ενός (1) έτους (Υπουργείο Υγείας) 

και μίας (1) θέσης Ελεγκτή Ιατρού στον Οργανισμό 

Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) με 

θητεία τριών (3) ετών που μπορεί να ανανεώνεται, 

σύμφωνα με το άρθρο 19 του ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28/
τ.Α΄/3.3.1994), όπως ισχύει, ως εξής:

Στη σελίδα 509 του ανωτέρω ΦΕΚ στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

Β΄ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ, οι παράγραφοι:

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτή-

σεων συμμετοχής αρχίζει στις 19 Ιουνίου ημέρα Τε-

τάρτη και λήγει στις 4 Ιουλίου 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.

Και

Η προθεσμία υποβολής της εκτυπωμένης μορ-

φής της ηλεκτρονικής αίτησης, με τα επισυναπτό-

μενα δικαιολογητικά λήγει με την πάροδο της 8ης 

Ιουλίου 2019, ημέρας Δευτέρας. Το εμπρόθεσμο της 
ταχυδρομικής αποστολής αυτών κρίνεται με βάση την 
ημερομηνία της ταχυδρομικής σήμανσης.

Αντικαθίστανται, αντίστοιχα, στο ορθό:

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτή-

σεων συμμετοχής αρχίζει στις 9 Σεπτεμβρίου ημέ-

ρα Δευτέρα και λήγει στις 24 Σεπτεμβρίου 2019, 

ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00. Το εμπρόθεσμο της αί-
τησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρο-
νικής υποβολής της στο Α.Σ.Ε.Π.

Η προθεσμία υποβολής της εκτυπωμένης μορ-

φής της ηλεκτρονικής αίτησης, με τα επισυναπτόμε-

να δικαιολογητικά λήγει με την πάροδο της 27ης 

Σεπτεμβρίου 2019, ημέρας Παρασκευής. Το εμπρό-
θεσμο της ταχυδρομικής αποστολής αυτών κρίνεται 
με βάση την ημερομηνία της ταχυδρομικής σήμανσης.

Αθήνα, 22 Αυγούστου 2019

Ο Πρόεδρος

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΒΟΚΥΡΗΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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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,
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