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Αρ. Φύλλου 12

ΤΕΥΧΟΣ ΠPOKHPYΞEΩN AΝΩΤΑΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Αριθμ. 5523//01/2018
Τροποποίηση της Προκήρυξης 3Κ/2018 που δημοσιεύθηκε στα Φ.Ε.Κ 4/2.2.2018, Φ.Ε.Κ. 9/9.2.2018
και Φ.Ε.Κ. 10/16.2.2018 (τ. ΑΣΕΠ).
ΤΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 16 και 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. Την με αριθμ. 2/2018 απόφαση της Ολομέλειας του Α.Σ.Ε.Π.
3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, τροποποιεί:
την υπ’ αριθμ. 3Κ/2018 προκήρυξη που δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ 4/2.2.2018, Φ.Ε.Κ. 9/9.2.2018 και Φ.Ε.Κ.
10/16.2.2018 (τ. ΑΣΕΠ) και αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας οκτώ χιλιάδων εκατόν εξήντα
έξι (8.166) θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου
Χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε OTA α’ βαθμού, Συνδέσμους και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου αυτών καθώς και σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού
Δικαίου των OTA (Υπουργείο Εσωτερικών) ως εξής:
1. Στο Φ.Ε.Κ 4/2.2.2018:
α) στις σελίδες 74, 89 και 97, στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’, Α.ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΕΩΝ, στις Κατηγορίες 1. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Π.Ε.), 2.ΤΕΧΝΟΛΟΠΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Τ.Ε.) και 3.ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.),
αντίστοιχα, στις Ενδείξεις του Πίνακα, η τέταρτη παράγραφος να αντικατασταθεί από το εσφαλμένο «Στις στήλες
(3), (5), (7), (9), (11), (13) και (15) περιλαμβάνεται ο αριθμός των θέσεων για τις οποίες η εμπειρία δεν λαμβάνεται
υπόψη και δεν βαθμολογείται ως κριτήριο κατάταξης» στο ορθό «Στις στήλες (3), (5), (7), (9), (11), (13) και (15)
περιλαμβάνεται ο αριθμός των θέσεων για τις οποίες η εμπειρία δεν λαμβάνεται υπόψη και δεν βαθμολογείται ως
κριτήριο κατάταξης, πλην της ειδικής εμπειρίας».
β) στη σελίδα 249, στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’, Α.ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΕΩΝ, στην Κατηγορία 4. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Υ.Ε.), στις Ενδείξεις του Πίνακα, η τέταρτη παράγραφος να αντικατασταθεί από το εσφαλμένο «Στις στήλες (3),
(5),(7), (9) και (11) περιλαμβάνεται ο αριθμός των θέσεων για τις οποίες η εμπειρία δεν λαμβάνεται υπόψη και δεν βαθμολογείται ως κριτήριο κατάταξης» στο ορθό «Στις στήλες (3), (5),(7), (9) και (11) περιλαμβάνεται ο αριθμός των θέσεων για
τις οποίες η εμπειρία δεν λαμβάνεται υπόψη και δεν βαθμολογείται ως κριτήριο κατάταξης, πλην της ειδικής εμπειρίας».
γ) στις σελίδες 326 και 327, στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ, ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ, στο τέλος της με αρ. (5) καθώς και της με
αρ. (2) ΠΑΡΑΠΟΜΠΗΣ, αντίστοιχα, να γίνει η ακόλουθη προσθήκη: «Η ειδική εμπειρία λαμβάνεται υπόψη και μοριοδοτείται και στις θέσεις για τις οποίες η εμπειρία δεν μοριοδοτείται ως κριτήριο κατάταξης».
2. Στη σελίδα 323 του Φ.Ε.Κ 4/2.2.2018, στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ η παράγραφος:
Για την κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αρχίζει στις 20 Φεβρουαρίου ημέρα Τρίτη και λήγει
στις 7 Μαρτίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00.
Αντικαθίσταται στο ορθό:
Για την κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αρχίζει στις 20 Φεβρουαρίου ημέρα Τρίτη και λήγει
στις 9 Μαρτίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00.
Αθήνα, 6 Μαρτίου 2018
Ο Πρόεδρος
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΒΟΚΥΡΗΣ

