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  Προκήρυξη

(Αριθμός 2Σ/2012)

Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την 
πλήρωση θέσεων της Υπηρεσίας Ασύλου 

και της Αρχής Προσφυγών 
του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης 

και Προστασίας του Πολίτη.

ΤΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για 

την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων Διοί−
κησης (ΦΕΚ 28/3−3−1994/τ.Α΄) όπως τροποποιήθηκε και 
συμπληρώθηκε μεταγενεστέρως.

β) Του N. 3833/2010 «Προστασία της εθνικής οικο−
νομίας –Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της 
δημοσιονομικής κρίσης» (ΦΕΚ 40/2010/ τ.Α΄), όπως τρο−
ποποιήθηκε και ισχύει.

γ) του Ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης 
Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλ−
λήλων Ν.Π.Δ.Δ.» (ΦΕΚ 26/9−2−2007/τ.Α΄).

δ) του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερ−
νητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 112/13−7−2012/τ.Α΄).

ε) του Ν. 3907/2011 «Ίδρυση Υπηρεσίας Ασύλου και Υπη−
ρεσίας Πρώτης Υποδοχής, προσαρμογή της Ελληνικής 
Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/115/ΕΚ 
“σχετικά με τους κοινούς κανόνες και διαδικασίες στα 
κράτη−μέλη για την επιστροφή των παρανόμως διαμε−
νόντων υπηκόων τρίτων χωρών” και λοιπές διατάξεις» 
(ΦΕΚ 7/26−1−2011/τ.Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

στ) του Ν. 4029/2011 «Εθελοντισμός στο Λιμενικό Σώ−
μα−Ελληνική Ακτοφυλακή και στο Πυροσβεστικό Σώμα 
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 245/22−11−2011/τ.Α΄).

ζ) του άρθρου 18 του Ν.4058/2012 «Παροχή υπηρεσιών 
ασφαλείας από ένοπλους φρουρούς σε εμπορικά πλοία 
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 63/22−3−2012/τ.Α΄), όπως τρο−
ποποιήθηκε και ισχύει.

η) του Ν. 4084/2012 «Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού 
Περιεχομένου “Ρύθμιση θεμάτων συμβάσεων που αφο−

ρούν Κέντρα Πρώτης Υποδοχής και Εγκαταστάσεων 
Κράτησης παράνομα διαμενόντων στη χώρα αλλοδαπών 
και τρόπο φύλαξης αυτών” και άλλες διατάξεις» (ΦEK 
190/8−10−2012/τ.Α΄).

θ) του Π.Δ. 104/2012 «Οργάνωση και λειτουργία Υπηρε−
σίας Ασύλου στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προ−
στασίας του Πολίτη» (ΦΕΚ 172/5−9−2012/τ.Α΄).

2. Την υπ’αριθμ. Φ16.418/10.4.2012 απόφαση κατανομής 
των θέσεων της Υπηρεσίας Ασύλου του Υπουργού Δη−
μόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη. (ΦΕΚ 1325/
23−4−2012/τ.Β΄).

3. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 674/16.10.2012 αίτημα του Υπουρ−
γού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη.

4. Τον Κανονισμό λειτουργίας του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 997/ 
18−7−2003/τ.Β΄).

ΚΑΛΕΙ

Τους ενδιαφερόμενους που περιλαμβάνονται σε ορι−
στικούς πίνακες διοριστέων που δημοσιεύτηκαν σε ΦΕΚ 
από 1.1.2009 μέχρι και την 31.12.2010 βάσει διαδικασιών 
πλήρωσης θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπι−
κού ιδ. δικαίου αορίστου χρόνου του ΑΣΕΠ ή των φο−
ρέων των οποίων οι πίνακες έχουν ελεγχθεί από το 
ΑΣΕΠ και δεν διορίστηκαν, να υποβάλουν Αίτηση−Υπεύ−
θυνη Δήλωση καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητι−
κά, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλη−
σης για την πλήρωση εβδομήντα επτά (77) θέσεων Ειδι−
κού Επιστημονικού Προσωπικού (ΕΕΠ), Πανεπιστημιακής 
(Π.Ε.), Τεχνολογικής (Τ.Ε.) και Δευτεροβάθμιας (Δ.Ε.) Εκ−
παίδευσης της Υπηρεσίας Ασύλου και της Αρχής Προ−
σφυγών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστα−
σίας του Πολίτη. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δύνανται να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέ−
ροντος για την πλήρωση θέσεων των κλάδων/ειδικοτή−
των της Υπηρεσίας Ασύλου και της Αρχής Προσφυγών 
και περιλαμβάνονται στον πίνακα του Κεφ. Δ΄ της πα−
ρούσας πρόσκλησης, οι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχους 
οριστικούς πίνακες διοριστέων του ΑΣΕΠ και των φορέ−
ων οι πίνακες των οποίων έχουν ελεγχθεί από το ΑΣΕΠ 
και που έχουν δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερ−
νήσεως (τεύχος Γ΄) από 1.1.2009 μέχρι και την 31.12.2010.
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Παρατίθενται κατωτέρω οι κλάδοι/ειδικότητες των προς πλήρωση θέσεων:
Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού (ΕΕΠ) (κωδ. κλάδου 204) με γνωστικό αντικείμενο ανθρωπιστικών, νο−

μικών, πολιτικών ή κοινωνικών επιστημών (κωδ. θέσεων 101−106), ήτοι: 
ΠΕ Δημοσιονομικών με αυξημένα τυπικά προσόντα με ειδικότητα Δημόσιο Δίκαιο 
ΠΕ Δημοσιονομικών με αυξημένα τυπικά προσόντα με ειδικότητα Ιδιωτικό Δίκαιο 
ΕΕΠ με γνωστικό αντικείμενο τις Δημόσιες και Διεθνείς Σχέσεις 
ΕΕΠ με γνωστικό αντικείμενο Οργάνωση και Διοίκηση
ΕΕΠ με γνωστικό αντικείμενο Νομικά/Δίκαιο
ΕΕΠ με γνωστικό αντικείμενο Δίκαιο Ανταγωνισμού

ΠΕ ανθρωπιστικών, νομικών, πολιτικών ή κοινωνικών επιστημών (κωδ. κλάδου 205) (κωδ. θέσεων 101−106) ήτοι:
ΠΕ Βιβλιοθηκονομίας 
ΠΕ Δημόσιας Διοίκησης 
ΠΕ Δημοσιογράφων 
ΠΕ Διοικητικού
ΠΕ Διοικητικού−Λογιστικού
ΠΕ Διοικητικού−Οικονομικού
ΠΕ Ειδικών Παιδαγωγών 
ΠΕ Εκπαίδευσης και Αγωγής Προσχολικής Ηλικίας 
ΠΕ Ενημέρωσης και Προβολής 
ΠΕ Επικοινωνίας Μέσων και Πολιτισμού 
ΠΕ Επιμελητών Εκδόσεων 
ΠΕ Ιστορίας και Αρχαιολογίας 
ΠΕ Ιστορικών Τέχνης 
ΠΕ Κοινωνικής Εργασίας 
ΠΕ Κοινωνικών Λειτουργών 
ΠΕ Κοινωνιολόγων 
ΠΕ Νηπιαγωγών 
ΠΕ Νομικής 
ΠΕ Νομικής Υποστήριξης Διαγωνισμών και Συμβάσεων 
ΠΕ Οικονομικού
ΠΕ Οικονομικής Διαχείρισης και Λογιστηρίου
ΠΕ Οικονομικού−Λογιστικού
ΠΕ Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων 
ΠΕ Παιδαγωγικού 
ΠΕ Παιδαγωγών 
ΠΕ Πολιτικών Επιστημών και Δημόσιας Διοίκησης 
ΠΕ Προσωπικού και Μισθοδοσίας
ΠΕ Φιλοσοφικής   
ΠΕ Ψυχολόγων
ΠΕ ΜΜΕ και Επικοινωνίας (κωδ. κλάδου 202) (κωδ. θέσεων 107)
ΤΕ Πληροφορικής (κωδ. κλάδου 203) (κωδ. θέσεων 108)
ΔΕ Διοικητικού−Λογιστικού (κωδ. κλάδου 200) (κωδ. θέσεων 109)
ΔΕ Διοικητικού/ΔΕ Διοικητικού−Οικονομικού (κωδ. κλάδου 201) (κωδ. θέσεων 109)

Οι θέσεις με κωδικούς 101−106 θα καλυφθούν από υποψηφίους των κλάδων ΠΕ ανθρωπιστικών, νομικών, πολι−
τικών ή κοινωνικών επιστημών (κωδ. κλάδου 205) μόνο στην περίπτωση που δεν καλυφθούν από υποψηφίους 
του κλάδου Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού (ΕΕΠ) με γνωστικό αντικείμενο ανθρωπιστικών, νομικών, πολι−
τικών ή κοινωνικών επιστημών (κωδ. κλάδου 204). Οι θέσεις με κωδικό 109 θα καλυφθούν από υποψηφίους των 
κλάδων ΔΕ Διοικητικού/ΔΕ Διοικητικού−Οικονομικού (κωδ. κλάδου 201) μόνο στην περίπτωση που δεν καλυ−
φθούν από υποψηφίους του κλάδου ΔΕ Διοικητικού−Λογιστικού (κωδ. κλάδου 200).  

Απαραίτητη προϋπόθεση συμμετοχής είναι οι ενδιαφερόμενοι να μην έχουν διοριστεί κατά την ημερομηνία λή−
ξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στην παρούσα διαδικασία. Οι εγγεγραμμένοι σε ορι−
στικούς πίνακες διοριστέων που κλήθηκαν από τον φορέα διορισμού προς ανάληψη υπηρεσίας και δεν αποδέ−
χτηκαν το διορισμό τους ή που αποδέχτηκαν και εν συνεχεία παραιτήθηκαν δεν έχουν το δικαίωμα συμμετοχής 
στην παρούσα διαδικασία.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΙΝΑΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Για την πλήρωση των θέσεων οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τους όρους της παρούσας πρόσκλησης κατα−
τάσσονται σε πίνακα με βάση την παλαιότητα δημοσίευσης του πίνακα διοριστέων σε ΦΕΚ και κατά φθίνου−
σα σειρά της βαθμολογίας με την οποία έχουν εγγραφεί στους πίνακες διοριστέων του αντίστοιχου κλάδου−
ειδικότητας, οι οποίοι έχουν δημοσιευτεί από 1/1/2009 μέχρι και την 31.12.2010. 

Αν συμπέσει η παλαιότητα των πινάκων γραπτού διαγωνισμού με άλλους οριστικούς πίνακες διοριστέων, προ−
ηγούνται οι υποψήφιοι που περιλαμβάνονται σε οριστικούς πίνακες γραπτού διαγωνισμού. Μεταξύ των ισοβαθ−
μούντων σε ΦΕΚ οριστικών πινάκων διοριστέων της ίδιας διαδικασίας επιλογής (γραπτός διαγωνισμός ή με σειρά 
προτεραιότητας) και της ίδιας ημερομηνίας έκδοσης προηγείται ο υποψήφιος που είναι μεγαλύτερος στην ηλικία 
με βάση την ημερομηνία γέννησής του. Στην περίπτωση που συμπίπτει και αυτή, διενεργείται δημόσια κλήρωση.

Οι υποψήφιοι που δεν πληρούν τους όρους της παρούσας πρόσκλησης εγγράφονται σε πίνακα αποκλειομένων. 
Οι πίνακες επιλεγομένων καταρτίζονται από τους πίνακες κατάταξης και με τη σειρά που έχουν οι υποψήφιοι σε 
αυτούς, σε συνδυασμό πάντοτε και με τη δήλωση προτίμησής τους και περιλαμβάνουν αριθμό ίσο με τον αριθ−
μό των θέσεων της πρόσκλησης. Οι πίνακες επιλεγομένων και οι πίνακες αποκλειομένων από την παρούσα δια−
δικασία καταχωρίζονται στο διαδίκτυο στον ηλεκτρονικό τόπο του Α.Σ.Ε.Π. (www.asep.gr) στη διαδρομή Αποτε−
λέσματα Διαγωνισμών � Με σειρά Προτεραιότητας. Οι πίνακες επιλεγομένων αποστέλλονται για δημοσίευση 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Γ΄) και συγχρόνως κοινοποιούνται στο αρμόδιο Υπουργείο. Παράλ−
ληλα το Α.Σ.Ε.Π. αποστέλλει για δημοσίευση στον τύπο ανακοίνωση με την οποία γνωστοποιείται η σχετική κα−
ταχώριση. Η ανακοίνωση αυτή αναρτάται και στα κτίρια του Α.Σ.Ε.Π. (Αθήνας και Θεσσαλονίκης).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ−ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ−ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση μέσα στη σχετική προθεσμία,όπως ορίζεται κατωτέρω:

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής λήγει με την πάροδο της 19ης Δεκεμβρίου 2012, ημέρα Τετάρτη

Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να αναζητήσουν το έντυπο της αίτησης στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) 
στη διαδρομή Έντυπα Αιτήσεων � Διαγωνισμών ΑΣΕΠ/Με σειρά Προτεραιότητας (Διαθέσιμα Έντυπα−Έντυ−
πο ΥΠΑΣ.189.2) 

Στην «ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ» οι ενδιαφερόμενοι απαραιτήτως επισυνάπτουν:

1. Φωτοτυπία της αίτησης υπογεγραμμένη.
2. Φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας του ΦΕΚ (τεύχος Γ΄) που έχει δημοσιευτεί από 1−1−2009 έως και 31−

12−2010, καθώς και της αντίστοιχης σελίδας στην οποία αναγράφεται ο πίνακας διοριστέων και υπογραμμι−
σμένα το ονοματεπώνυμό τους με τα υπόλοιπα στοιχεία. 

3. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας ή της σχετικής προσωρινής βεβαίωσης 
της αρμόδιας αρχής ή των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου (δηλ. αυτών όπου αναφέρονται ο αριθμός και τα 
στοιχεία ταυτότητας του κατόχου) ή των δύο όψεων της άδειας οδήγησης ή των κρίσιμων σελίδων του ατομι−
κού βιβλιαρίου υγείας οποιουδήποτε ασφαλιστικού φορέα. Αν από αυτά δεν προκύπτει η ημερομηνία γεννήσεως 
πρέπει να προσκομισθεί και πιστοποιητικό γεννήσεως. 

Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές. 
Η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 Ν.1599/1986 και η ανακρίβεια των δηλούμενων στοι−

χείων επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Η ευθύνη της σωστής συμπλήρωσης της αίτησης είναι αποκλειστικά του υποψηφίου. 
Επειδή η επεξεργασία των αιτήσεων θα γίνει μηχανογραφικά, οι υποψήφιοι υποχρεούνται να 
συμπληρώσουν τα οικεία τετραγωνίδια /πεδία της αίτησης, τους αντίστοιχους κωδικούς κλάδου /
ειδικότητας, καθώς και τους αντίστοιχους κωδικούς θέσεων στους οποίους επιθυμούν να διοριστούν, 
όπως αυτοί (οι κωδικοί) αναγράφονται στον ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΕΩΝ, της πρόσκλησης. Αν ο 
υποψήφιος δεν δηλώσει προτίμηση θεωρείται ότι έχει δηλώσει το σύνολο των θέσεων του κλάδου 
του, με τη σειρά που αναγράφονται στην πρόσκληση. 

Η αίτηση απευθύνεται στο Α.Σ.Ε.Π. και υποβάλλεται μόνο ταχυδρομικώς, με συστημένη επιστολή, σε φάκελο 
μεγέθους Α4, ή σε ειδικό φάκελο ΑΣΕΠ POST που διανέμεται από τα ΕΛΤΑ, στην ακόλουθη διεύθυνση:
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Α.Σ.Ε.Π.
Αίτηση για την Πρόσκληση

2Σ/2012
Τ.Θ.14.308

ΑΘΗΝΑ Τ.Κ.115.10

Το εμπρόθεσμο της ταχυδρομικής αποστολής αυτών κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ταχυδρομικής 
σήμανσης.

Συμπλήρωση/τροποποίηση της αίτησης ή συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών ή/και συμπληρω−
ματικών ή διευκρινιστικών, επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων με την έν−
δειξη «ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ /ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ Ή ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΘΕΣΕΩΝ

Στον επόμενο ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΕΩΝ δίδονται για κάθε θέση ο κωδικός της θέσης, ο κλάδος – ειδι−
κότητα, ο φορέας, η έδρα, και ο συνολικός αριθμός των θέσεων

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΚΩΔ.
ΘΕΣΗΣ

ΚΩΔ.
ΚΛΑΔΟΥ/ΕΙΔΙΚ ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΦΟΡΕΑΣ ΕΔΡΑ ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ 

ΘΕΣΕΙΣ

101***

204 Κύριος
ΕΕΠ*

ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ 
ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

3

205

Επικουρικός
ΠΕ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ, 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ Ή 
ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ 

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ** 

102***

204
Κύριος
ΕΕΠ*

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΑΣΥΛΟΥ(ΚΕΝΤΡΙΚΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ 
ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

7

205

Επικουρικός
ΠΕ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ, 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ Ή 
ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ 

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ**

103***

204
Κύριος
ΕΕΠ*

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΥΛΟΥ 
(ΠΕΡ. ΓΡΑΦΕΙΟ 

ΑΤΤΙΚΗΣ)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ 
ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

45

205

Επικουρικός
ΠΕ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ, 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ Ή 
ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ 

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ** 

104***

204
Κύριος
ΕΕΠ*

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΥΛΟΥ 
(ΠΕΡ. ΓΡΑΦΕΙΟ 
ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΒΡΟΥ 9

205

Επικουρικός
ΠΕ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ, 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ Ή 
ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ 

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ** 
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105***

204 Κύριος
ΕΕΠ*

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΑΣΥΛΟΥ(ΠΕΡ.ΓΡΑΦΕΙΟ 

ΑΛΕΞ/ΗΣ)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΒΡΟΥ 6

205

Επικουρικός
ΠΕ ΝΟΜΙΚΩΝ, 

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ,ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 
Ή ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ 

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ** 

106***

204 Κύριος
ΕΕΠ*

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΑΣΥΛΟΥ(ΠΕΡ.ΓΡΑΦΕΙΟ 

ΡΟΔΟΥ)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟΔΟΥ 2

205

Επικουρικός
ΠΕ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ, 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ Ή 
ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ 

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ** 

107 202 ΠΕ ΜΜΕ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΑΣΥΛΟΥ(ΚΕΝΤΡΙΚΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ 
ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

1

108 203 ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΑΣΥΛΟΥ(ΚΕΝΤΡΙΚΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ 
ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

1

109***

200
Κύριος

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ−
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ 
ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

3

201

Επικουρικός
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ, 
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ−
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

*ΠΕ Δημοσιονομικών με αυξημένα τυπικά προσόντα με ειδικότητα Δημόσιο Δίκαιο, ΠΕ Δημοσιονομικών με αυ−
ξημένα τυπικά προσόντα με ειδικότητα Ιδιωτικό Δίκαιο, ΕΕΠ με γνωστικό αντικείμενο τις Δημόσιες και Διεθνείς 
Σχέσεις, ΕΕΠ με γνωστικό αντικείμενο Οργάνωση και Διοίκηση, ΕΕΠ με γνωστικό αντικείμενο Νομικά/Δίκαιο, ΕΕΠ 
με γνωστικό αντικείμενο Δίκαιο Ανταγωνισμού.

**ΠΕ Βιβλιοθηκονομίας, ΠΕ Δημόσιας Διοίκησης, ΠΕ Δημοσιογράφων, ΠΕ Διοικητικού, ΠΕ Διοικητικού−Λογιστι−
κού, ΠΕ Διοικητικού−Οικονομικού, ΠΕ Ειδικών Παιδαγωγών, ΠΕ Εκπαίδευσης και Αγωγής Προσχολικής Ηλικίας, ΠΕ 
Ενημέρωσης και Προβολής, ΠΕ Επικοινωνίας Μέσων και Πολιτισμού, ΠΕ Επιμελητών Εκδόσεων, ΠΕ Ιστορίας και 
Αρχαιολογίας, ΠΕ Ιστορικών Τέχνης, ΠΕ Κοινωνικής Εργασίας, ΠΕ Κοινωνικών Λειτουργών, ΠΕ Κοινωνιολόγων, 
ΠΕ Νηπιαγωγών, ΠΕ Νομικής, ΠΕ Νομικής Υποστήριξης Διαγωνισμών και Συμβάσεων, ΠΕ Οικονομικού, ΠΕ Οικονο−
μικής Διαχείρισης και Λογιστηρίου, ΠΕ Οικονομικού−Λογιστικού, ΠΕ Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΠΕ 
Παιδαγωγικού, ΠΕ Παιδαγωγών, ΠΕ Πολιτικών Επιστημών και Δημόσιας Διοίκησης, ΠΕ Προσωπικού και Μισθοδο−
σίας, ΠΕ Φιλοσοφικής, ΠΕ Ψυχολόγων. 

***Οι θέσεις με κωδικούς 101−106 θα καλυφθούν από υποψηφίους των κλάδων ΠΕ ανθρωπιστικών, νομικών, πο−
λιτικών ή κοινωνικών επιστημών (κωδ. κλάδου 205) μόνο στην περίπτωση που δεν καλυφθούν από υποψη−
φίους του κλάδου Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού (ΕΕΠ) με γνωστικό αντικείμενο ανθρωπιστικών, νομικών, 
πολιτικών ή κοινωνικών επιστημών (κωδ. κλάδου 204). Οι θέσεις με κωδικό 109 θα καλυφθούν από υποψηφίους 
των κλάδων ΔΕ Διοικητικού/ΔΕ Διοικητικού−Οικονομικού (κωδ. κλάδου 201) μόνο στην περίπτωση που δεν κα−
λυφθούν από υποψηφίους του κλάδου ΔΕ Διοικητικού−Λογιστικού (κωδ. κλάδου 200).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Η Πρόσκληση να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.). Το τεύχος 
αυτό της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως να αποσταλεί σε όλες τις Διευθύνσεις Αποκεντρωμένης Διοίκησης των 
Νομών της Χώρας και τις Διευθύνσεις Διοίκησης της έδρας των Περιφερειών της Χώρας οι οποίες και να αναρ−
τήσουν αυτή στα καταστήματά τους. Να σταλεί επίσης και στις Περιφερειακές Ενότητες της Χώρας, για ενημέ−
ρωση των πολιτών, οι οποίες να προβούν σε ανάρτησή της. 
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Περίληψη της Πρόσκλησης να δημοσιευθεί στις εφημερίδες: των Αθηνών α) «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ» και β) «ΝΕΑ» και γ) 
σε μία τοπική της έδρας κάθε νομού όπου προκηρύσσονται θέσεις. Ανακοίνωση επίσης της έκδοσης της Πρό−
σκλησης να μεταδοθεί και από τα κρατικά ραδιοτηλεοπτικά μέσα.

Η πρόσκληση να καταχωρισθεί στον ηλεκτρονικό τόπο του Α.Σ.Ε.Π.: www.asep.gr.

Αθήνα, 5 Νοεμβρίου 2012

Ο Πρόεδρος
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΕΗΣ  
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ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004*10000021611120008*

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

      

Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.

Σε μορφή DVD/CD:

Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄ 150 € 40 € 15 € Α.Α.Π. 110 € 30 € -

Β΄ 300 € 80 € 30 € Ε.Β.Ι. 100 € − -

Γ΄ 50 € − − Α.Ε.Δ. 5 € − -

Υ.Ο.Δ.Δ. 50 € − − Δ.Δ.Σ. 200 € − 20 €

Δ΄ 110 € 30 € − Α.Ε.−Ε.Π.Ε. − − 100 €

•  Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € 
προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

  . . .

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α΄ 225 €

Β΄ 320 €

Γ΄ 65 €

Υ.Ο.Δ.Δ. 65 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Δ΄ 160 €

Α.Α.Π. 160 €

Ε.Β.Ι. 65 €

Α.Ε.Δ. 10 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α.Ε.−Ε.Π.Ε. 2.250 €

Δ.Δ.Σ. 225 €

Α.Σ.Ε.Π. 70 €

Ο.Π.Κ. −

•   Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά 
τα ταχυδρομικά έξοδα.

•   Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται 
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).

•  Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά 
και θα επιστρέφονται.

•  Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου 
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.

•  Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.

•   Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες  για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: 210 8220885.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή 
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30

Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr
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