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Δελτίο Τύπου 
 

Γνωστοποιείται ότι εκδόθηκε η 1Γ/2019 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 5/18.03.2019/τ. 
ΑΣΕΠ) που αφορά στην πλήρωση με γραπτό διαγωνισμό εξήντα (60) θέσεων τακτικού 
προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Τράπεζα της Ελλάδος. 
 
Το ΦΕΚ της προκήρυξης διατίθεται δωρεάν από το Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, 
Αθήνα) και από το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πολιτών του ΑΣΕΠ (Πουλίου 6, Αθήνα). 
Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής 
στο ΑΣΕΠ, αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου, ακολουθώντας τις οδηγίες που 
παρέχονται στην Προκήρυξη (Παράρτημα Ζ΄). 
Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία αρχίζει 
στις 2 Απριλίου 2019 ημέρα Τρίτη και λήγει στις 17 Απριλίου 2019, ημέρα Τετάρτη 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 1Γ/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 22αςΑπριλίου 2019, ημέρας Δευτέρας. 

 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

ΚΩΔ. 001: 
Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (α) επεξεργασίας κειμένων, (β) υπολογιστικών 
φύλλων και (γ) υπηρεσιών διαδικτύου. Οι υποψήφιοι που αποδεικνύουν τη γνώση χειρισμού 
Η/Υ με τον τίτλο σπουδών τους, πρέπει απαραιτήτως να συμπληρώσουν τον κωδικό 001 που 
απαιτείται ως πρόσθετο προσόν.  
 
ΚΩΔ. 002: Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.* 

*Οι υποψήφιοι με κώφωση ή βαρηκοΐα με ποσοστό αναπηρίας 50% τουλάχιστον, της 

ειδικής κατηγορίας «΄Ατομα με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 50%», οι οποίοι 

κατέχουν τη Βεβαίωση Επάρκειας της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας της παρ. 3 του 

άρθρου 7 του ν. 3699/2008 (Α΄199), δύναται να συμμετάσχουν χωρίς να απαιτείται η 

απόδειξη της ανωτέρω γνώσης ξένης γλώσσας, (άρθρο 62 του ν. 4590/2019, 

Φ.Ε.Κ.17/7.2.2019/τ.Α΄). Στην περίπτωση αυτή πρέπει απαραιτήτως να συμπληρώσουν 

τον κωδικό 002 που απαιτείται ως πρόσθετο προσόν  

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFqnM3eAbJzrXdtvSoClrL8zhQSQP9tRnopCCmqt4mgGBYFbrLsILKgyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6hq6ZkZV96FI_wLlm3O7NUqrnHZfNR5XyndSZpTVnJj9Y8bT3EH6Dqc.
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFqnM3eAbJzrXdtvSoClrL8zhQSQP9tRnopCCmqt4mgGBYFbrLsILKgyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6hq6ZkZV96FI_wLlm3O7NUqrnHZfNR5XyndSZpTVnJj9Y8bT3EH6Dqc.
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ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ 

Υποψήφιοι με έλλειψη φυσικών σωματικών δεξιοτήτων που επιθυμούν να συμμετάσχουν 

στο διαγωνισμό, δηλαδή: υποψήφιοι με οποιαδήποτε πάθηση ή βλάβη που δεν 

επιτρέπει τη φυσική χρήση γραφής, τυφλοί,αμβλύωπες, κωφοί, βαρήκοοι, δυσλεξικοί, 

καθώς και υποψήφιοι με νευρολογικά και ορθοπεδικά προβλήματα ή άλλα 

προβλήματα που δεν τους επιτρέπουν να εκφράζονται γραπτώς ή με λοιπές παθήσεις 

που έχουν ως κύρια γλώσσα επικοινωνίας τους την ελληνική νοηματική γλώσσα.  

Οι υποψήφιοι με έλλειψη σωματικών δεξιοτήτων εξετάζονται κατά τον ίδιο χρόνο, στα ίδια 

θέματα και βάσει του ίδιου προγράμματος με το οποίο διενεργούνται οι εξετάσεις για τους 

υπόλοιπους υποψηφίους του γραπτού διαγωνισμού, αλλά σε ειδικά καθορισμένο γι’ 

αυτούς εξεταστικό κέντρο, με έναν από τους ακόλουθους τρόπους εξέτασης ή με συνδυασμό 

αυτών: 

α) Με γραπτή εξέταση με χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή. 

Σε γραπτή εξέταση με χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή υποβάλλονται υποψήφιοι με 

οποιαδήποτε πάθηση ή βλάβη που δεν επιτρέπει τη φυσική χρήση γραφής, εφόσον δηλώνουν 

αυτόν τον τρόπο εξέτασης. 

β) Με προφορική εξέταση. 

Σε προφορική εξέταση υποβάλλονται υποψήφιοι που είναι τυφλοί, αμβλύωπες, κωφοί, 

βαρήκοοι, δυσλεξικοί, καθώς και υποψήφιοι με νευρολογικά και ορθοπεδικά προβλήματα ή 

άλλα προβλήματα που δεν τους επιτρέπουν να εκφράζονται γραπτώς. 

γ) Με χρήση νοηματικής. 

Σε εξέταση με χρήση νοηματικής υποβάλλονται υποψήφιοι που είναι κωφοί, βαρήκοοι ή 

υποψήφιοι με λοιπές παθήσεις που έχουν ως κύρια γλώσσα επικοινωνίας τους την ελληνική 

νοηματική γλώσσα. Οι υποψήφιοι αυτοί εξετάζονται προφορικά με τη χρήση διερμηνέα 

νοηματικής.  

Η Ειδική Επιτροπή του άρθρου 32 της παραπάνω υπουργικής απόφασης, μπορεί να 

αποφασίζει, ανάλογα με την πάθηση, την εξέταση και με τους δύο τρόπους, προφορικώς και 

γραπτώς, με χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή ή με χρήση νοηματικής. 

Οι υποψήφιοι πρέπει: 

2. Πρέπει να έχουν γεννηθεί από το έτος 1984 έως και το έτος 1998 (αριθ. 

ΔΙΠΠ/Φ.ΗΛ/14/11997/14-07-2006, ΦΕΚ 1044/τ.Β΄/02-08-2006). 

... 


