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ΘΕΜΑ: χΔημοοίεοΟη της απ αριθμ. 2Ε/2019 Προκήρυξης του ΑΣΕΠ

ΣΧΕΤ.: Τα αριθμ. 9844//Ο1/2Ο19/23-Ο5-2019 έγγραφο του ΑΣΕΠ

Έπειτα από την από 23-05-2019 Ανακοίνωση έκδοσης Προκήρυξης 2Ε/201

του ΑΣΕΠ, η οποία διαβιβάστηκε στην υπηρεσία μας με το ανωτέρω σχετα

έγγραφο, σας γνωρίζουμε ότι η εν θέματι Προκήρυξη για την πλήρωση έξι (6) θέσω

ΕτΒτκών Επιστημόνων αιο κέντρο Τεκμηρίωσης και Κοστολόγησης Νοσυκομετακτ

Υπηρεσιών Ανώνυμη Εταιρείο (ΚΕ.ΤΕ.Κ.Ν.Υ. Α.Ε.) με σχέση εργασίας ιδιωτικι

7ί ΥΠΕ Κρήτης με σχέση εργαοτας ιδτωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου Βιάρκεκ

ενός (1) έτους (Υπουργείο Υγείας) και μίας (1) θέσης Ελεγκτή Ιατρού στον Οργανισμ

Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) με θητεία τριών (3) ετών ιτου μπορ

να ανανεώνεται (Υπουργείο Εργαοίης, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικι

Αλληλεγγύης), ούμφωνα με το άρθρο 19 του Ν. 2190/1994. δημοσιεύτηκε σ

Φ.Ε.Κ. 17/17-05-2019 (τ. ΑΧ.Ε.Π.) και παρακαλούμε να την αναρτήσετε στι

πίνακα ανακοτνώσεων της Υπηρεσίας οας καθώς και τη σχετική Ανακοϊνωο

αναρτήσει την ανωτέρω Προκήρυξη κατ την Ανακοίνωση στην τ
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ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 2Ε/2019

Γνωστοποιείται ότι εκδόθηκε η 2Ε12019 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ
(ΦΕΚ 17/17.5.2019/τ. ΑΣΕΠ) που αφορά στην πλήρωση έξι (6) θέσεων Ειδικών
Επιστημόνων στο Κέντρο Τεκμηρίωσης και Κοστολόγησης Νοσοκομειακών
Υπηρεσιών Ανώνυμη Εταιρεία (ΚΕ.ΤΕ.Κ.Ν.Υ. Α.Ε.) 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.

Το ΦΕΚ της προκήρυξης έχει καταχωριστεί στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ
(ΥΑνίιν.^Βθρ.^Γ) και διατίθετσι δωρεάν από το Εθνικό Τυπογραφείο (Καττοδιστρίου 34,
Αθήνα) και από το Τμήμα Εξυπηρέτηση; Πολιτών του ΑΣΕΠ (Πουλιού 6, Αθήνα).

Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση
συμμετοχής στο ΑΣΕΠ αποκλειστικά μέσω του διαδικτυσκοϋ του τόπου
ίνΥινΐγ.356ρ.αΓν ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται στην Προκήρυξη

(Παράρτημα Ε').

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία
αρχίζει στις 19 Ιουνίου 2019 ημέρα Τετάρτη και λήγει στις 4 Ιουλίου 2019, ημέρα
Πέμπτη 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 8"ς Ιουλίου 2019, ημέρας Δευτέρας

ΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ
[ΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Αθήνα, 23ΜάΓου2019


