
Το ΑΣΕΠ προκηρύσσει την πλήρωση τριών (3) θέσεων με θητεία τριών (3) ετών που μπορεί 
να ανανεώνεται, ως ακολούθως: 
– Δύο (2) θέσεις Ελεγκτών Ιατρών στο Υπουργείο Εργασίας, 
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και 

– Μίας (1) θέσεως Ιατρού στο Υπουργείο Πολιτισμού και 
Αθλητισμού. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΘΕΣΕΩΝ: 

Το αντικείμενο εργασίας των ελεγκτών ιατρών και ιατρού 
ειδικότητας Γενικής Ιατρικής ή Παθολόγου, είναι ο καθημερινός και 
δειγματοληπτικός έλεγχος των κατ΄ οίκων ασθενούντων 
υπαλλήλων καθώς και η θεώρηση βιβλιαρίων ασθενείας των 
υπαλλήλων. 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να 
υποβάλουν τη σχετική «ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ». 
Πρόκειται για το ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ με την ένδειξη Ε.Ε., το οποίο 
μπορούν να αναζητήσουν στο διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ 
(www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική 
σελίδα τη διαδρομή: Πολίτες > Έντυπα – Διαδικασίες > Ειδικό 
Επιστημονικό Προσωπικό > Διαθέσιμα Έντυπα – Έντυπο ΑΣΕΠ 
Ε.Ε. 

Η αίτηση απευθύνεται στο ΑΣΕΠ και υποβάλλεται μόνο 
ταχυδρομικώς, με συστημένη επιστολή, μέχρι την 5η Δεκεμβρίου 
2016, ημέρα Δευτέρα, στην ακόλουθη διεύθυνση: 

Α.Σ.Ε.Π. 

Αίτηση για την Προκήρυξη 

1Ε/2016 

Κατηγορία: Ε.Ε.Π. 

Τ.Θ. 14 308 

Αθήνα Τ.Κ. 115 10 

Η αίτηση με τα συνημμένα σε αυτή δικαιολογητικά εσωκλείεται σε 
απλό φάκελο μεγέθους Α4 ή σε ειδικό φάκελο ΑΣΕΠ POST 
(διανέμεται από τα ΕΛ.ΤΑ). 



Το εμπρόθεσμο της αιτήσεως κρίνεται από την ημερομηνία της 
ταχυδρομικής σήμανσης που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο 
οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση του 
υποψηφίου. 

Η αίτηση επέχει θέση υπευθύνου δηλώσεως του άρθρου 8 Ν. 
1599/1986 και η ανακρίβεια των δηλουμένων στοιχείων επισύρει 
τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις. 

Επισημαίνεται ειδικώς ότι οι υποψήφιοι πρέπει να προσέξουν 
ιδιαιτέρως την ορθή συμπλήρωση του εντύπου της αιτήσεώς τους 
ώστε αυτή: 

α) Να είναι πλήρης και υπογεγραμμένη και 

β) Να ανταποκρίνεται απολύτως, καθόσον αφορά στις 
επικαλούμενες ιδιότητες και στα προσόντα τους. 

Η ευθύνη της σωστής συμπληρώσεως της αιτήσεως είναι 
αποκλειστικά του υποψηφίου. 

Φορέας ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΑΣΕΠ) 

Τύπος 

Πράξης 

Προκήρυξη Πλήρωσης Θέσεων με διαγωνισμό ή επιλογή στις οποίες περιλαμβάνονται και οι προκηρύξεις για επιλογή και 

πλήρωση θέσεων διευθυντικών στελεχών των ΝΠΔΔ, φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα, και των επιχειρήσεων και 

φορέων των ΟΤΑ Α’ & Β’ βαθμού 

Σχετικά 

Αρχεία ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  

Νομός/Νομοί Νομός Αττικής (Κεντρικού Τομέα Αθηνών)  

Έντυπα - 

 

http://www.e-dimosio.gr/wp-content/uploads/e-dimosio/decisions/6pspsa6i6-gon-58186be4e677c.pdf
http://www.e-dimosio.gr/periochi/nomos-attikis-kentrikou-tomea-athinon/

