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ΠΡΟ:
Ωσ πίνακασ αποδεκτϊν

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαςη Πρόςκληςησ εκδήλωςησ ενδιαφζροντοσ (46Ε/2018) για την πλήρωςη θζςησ του
Σομεακοφ Γραμματζα τησ Γενικήσ Γραμματείασ για την Καταπολζμηςη τησ Διαφθοράσ του Τπουργείου
Δικαιοςφνησ, Διαφάνειασ και Ανθρϊπινων Δικαιωμάτων, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 6
και 7 του ν.4369/2016 (Αϋ33), όπωσ ιςχφει»
ασ διαβιβάηουμε ςε ςυνημμζνo αρχείο τθ με αρικμό πρωτοκόλλου 4356/17-01-2018 (ΑΔΑ:ΩΓΤΕΩΕΞΔ) (αρ.πρωτ. ΤΠ.Π.Ε.Θ. 17139/Γ1/01-02-2018) Προκιρυξθ του Αναπλθρωτι Τπουργοφ Δικαιοςφνησ,
Διαφάνειασ και Ανθρϊπινων Δικαιωμάτων με κζμα: «Πρόςκληςη εκδήλωςησ ενδιαφζροντοσ (46Ε/2018)
για την πλήρωςη θζςησ του Σομεακοφ Γραμματζα τησ Γενικήσ Γραμματείασ για την Καταπολζμηςη τησ
Διαφθοράσ του Τπουργείου Δικαιοςφνησ, Διαφάνειασ και Ανθρϊπινων Δικαιωμάτων, κατ’ εφαρμογή των
διατάξεων των άρθρων 6 και 7 του ν.4369/2016 (Αϋ33), όπωσ ιςχφει», με τθν οποία προκθρφςςεται θ κζςθ
του Σομεακοφ Γραμματζα τθσ Γενικισ Γραμματείασ για τθν Καταπολζμθςθ τθσ Διαφκοράσ του Τπουργείου
Δικαιοςφνθσ, Διαφάνειασ και Ανκρϊπινων Δικαιωμάτων και παρακαλοφμε όπωσ φροντίςετε για τθν
ενθμζρωςθ όλων των υπαλλιλων αρμοδιότθτάσ ςασ, κακϊσ και των φορζων εποπτείασ ςασ με κάκε
πρόςφορο μζςο, ϊςτε να λάβουν γνϊςθ όλοι οι υπάλλθλοι των φορζων αυτϊν.
φμφωνα με τθν ωσ άνω Προκιρυξθ η προθεςμία υποβολήσ των αιτήςεων υποψηφιότητασ άρχιςε
την Παραςκευή 26 Ιανουαρίου 2018 και ϊρα 08.00π.μ. και λήγει την Σρίτη 13 Φεβρουαρίου 2018 και ϊρα
14.00 μ.μ. .Η αίτθςθ υποψθφιότθτασ υποβάλλεται θλεκτρονικά ςτο Α..Ε.Π. αποκλειςτικά μζςω του
διαδικτυακοφ τόπου (www.asep.gr), μαηί με τθν οποία υποβάλλεται θλεκτρονικά και αναλυτικό Βιογραφικό
θμείωμα, προκειμζνου οι υποψιφιοι να αξιολογθκοφν πλθρζςτερα κατά τθ διαδικαςία επιλογισ από το
Ε..Ε.Δ.. Οδθγίεσ για τθ ςυμπλιρωςθ ι υποβολι των θλεκτρονικϊν αιτιςεων κα αναρτθκοφν ςτθν
ιςτοςελίδα του ΑΕΠ (www.asep.gr).
Για περαιτζρω διευκρινίςεισ επί του περιεχομζνου του εγγράφου, παρακαλοφνται οι ενδιαφερόμενοι
να επικοινωνιςουν απευκείασ με τον φορζα ζκδοςισ του.
ΜΕ ΕΝΣΟΛΗ ΤΠΟΤΡΓΟΤ
Η ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΗ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ

ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΟΤΗ

ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΣΩΝ (ΠΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ) :
(με την υποχρζωςη κοινοποίηςησ του παρόντοσ ςτουσ Προϊςταμζνουσ Αρμοδιότητάσ τουσ, ςτα
νομικά πρόςωπα και φορείσ εποπτείασ τουσ)
-Προϊςταμζνουσ Γενικϊν Δ/νςεων
-Αυτοτελείσ Δ/νςεισ
-Αυτοτελι Σμιματα
-Δ/νςεισ Γενικισ Γραμματείασ Θρθςκευμάτων
-Επιτελικι Δομι ΕΠΑ
-Intranet

ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ :
-Γραφείο Τπουργοφ
- Γραφείο Αν.Τπουργοφ
- Γραφεία Τφυπουργϊν
- Γραφεία Γενικϊν Γραμματζων
-Διεφκυνςθ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ Σομζων Παιδείασ και Θρθςκευμάτων
(Σμιματα Αϋ, Βϋ, Γϋ, Δϋ)

