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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ.   ΣΟΧ 1/2021

για την πρόσληψη προσωπικού με  σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 

Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 

     Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 37 - 42 του Ν. 4765/2021 «Εκσυγχρονισμός του συστήμα-

τος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και ενίσχυση του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλο-
γής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 6/τ.Α΄/15-1-2021), όπως ισχύ-
ει.

2. Τις διατάξεις  του άρθρου 20 «Αποκλειστική προθεσμία για τη σύναψη συμβάσεων
εκτάκτου προσωπικού» του Ν. 4305/2014 (ΦΕΚ 237/Α΄/31-10-2014), όπως αντικατα-
στάθηκε από το άρθρο 52 του Ν. 4554/2018, όπως ισχύει.

3. Τις διατάξεις του άρθρου δεύτερου του Ν. 4528/2018 (ΦΕΚ 50/τ.Α΄/16-3-2018).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 186 του Ν. 4635/2019 «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες δια-

τάξεις», όπως ισχύει. (ΦΕΚ 167 Α΄) .
5. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της

27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξερ-
γασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και  για την ελεύθερη κυκλοφορία
των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός
για την Προστασία Δεδομένων), καθώς και τις διατάξεις του νόμου του Ελληνικού
Κοινοβουλίου 4624/2019 (ΦΕΚ 137/Α’) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού
Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσι-
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κών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και εν-
σωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις.»

6. Το Ν.Δ. 2961/1954 (Α.Φ.197/τ.Α΄) «περί Συστάσεως Οργανισμού Απασχολήσεως και
Ασφαλίσεως Ανεργίας, ο οποίος μετονομάσθηκε σε “Οργανισμό Απασχόλησης Εργα-
τικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)” με τις διατάξεις του ΝΔ 212/1969 (Α.Φ. 112/τ.Α).

7. Τις  διατάξεις  των Β.Δ.  404  &  405/1971  (Α.Φ.123/τ.Α΄) και  τις  διατάξεις  του  Ν.
2956/2001 “Περί Οργάνωσης και Διοικήσεως του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατι-
κού Δυναμικού” (ΦΕΚ 258/τ.Α΄), όπως ισχύουν.

8. Τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν.4144/2013 (ΦΕΚ 88/τ.Α΄), όπως ισχύει.
9. Την  υπ’ αριθμ.  6383 απόφαση του Δ.Σ. – ΟΑΕΔ (συνεδρίαση  127/24-11-2020) με

θέμα «Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορι-
σμένου χρόνου με το άρθρο 21 του Ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28 Α), όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει προκειμένου να προωθηθεί η πρόταση του Υπουργού Εργασίας Κοινωνι-
κής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης και να εκδοθεί απόφαση της επιτροπής
του άρθρου 2 παράγραφος 1της  ΠΥΣ 33/2006 για το σχολ. έτος 2021-2022».

10. Την υπ´ αριθμ. 7041/139/22-12-2020  απόφαση του Δ.Σ. – ΟΑΕΔ  με θέμα «Έγκριση
απόφασης Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης» με την οποία εγκρίθηκε η υπ’ αριθμ.
πρωτ.  51674/1446/18-12-2020 απόφαση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης για τα
έτη  2021-2022.

11.  Την  υπ’  αριθμ. πρωτ. 34/05-02-2021  βεβαίωση  πίστωσης  της  Αναπληρώτριας
Προϊσταμένης της  Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του ΟΑΕΔ περί δέσμευσης
πίστωσης στον προϋπολογισμό του οικ. έτους 2021 και πρόβλεψης ανάλογων πι-
στώσεων στον προϋπολογισμό  του οικ. έτους 2022 για την πρόσληψη προσωπικού
με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου στους Βρεφ/κούς Παιδικούς
Σταθμούς του ΟΑΕΔ  για το σχολ. έτος 2021- 2022.

12. Την  υπ’  αριθμ.  πρωτ.  ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./48/5191/20-05-2021 Εγκριτική  Απόφαση
της Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2 της ΠΥΣ: 33/2006, για την πρόσληψη  εκα-
τόν  είκοσι  ενός(121)  ατόμων  με  σχέση  εργασίας  ιδιωτικού  δικαίου  ορισμένου
χρόνου ως εκπαιδευτικό και λοιπό προσωπικό, για το  σχολικό έτος 2021-2022
στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.)- Υπουργείο Εργασί-
ας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

13. Την  υπ’  αριθμ.  3286 απόφαση του Δ.Σ.  – ΟΑΕΔ (συνεδρίαση 61/15-06-2021)  με
θέμα 120ο: «’Έγκριση Ανακοίνωσης για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δι-
καίου ορισμένου χρόνου κατά το άρθρο 21 του ν.2190/1994, όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει για τη στελέχωση των Βρεφονηπιακών Παιδικών Σταθμών του Ο.Α.Ε.Δ. για
το σχολ. έτος 2021-2022».

14. Το υπ’ αριθ. πρωτ.146/16-06-2021 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Διεύθυνσης  Διοικητι-
κού   Υπηρεσιών του ΟΑΕΔ περί ύπαρξης πιστώσεων για τη δαπάνη δημοσίευσης
της παρούσας Ανακοίνωσης.

15. Το από 23-06-2021 e-mail της Διεύθυνσης Διοικητικού του ΟΑΕΔ και την αποστολή
δικαιολογητικών για την έγκριση της παρούσας Ανακοίνωσης.

Ανακοινώνει 
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνο-
λικά εκατόν είκοσι  ενός (121)  ατόμων,  για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών
αναγκών των βρεφονηπιακών παιδικών σταθμών του Ο.Α.Ε.Δ εντός  των Περιφε-
ρειακών Ενοτήτων Αττικής και των Περιφερειακών Ενοτήτων Αιτωλοακαρνανίας,
Άρτας, Αχαΐας, Δράμας, Ευρυτανίας, Ημαθίας, Θεσσαλονίκης, Θεσπρωτίας, Ιωαν-
νίνων, Καβάλας,  Καρδίτσας,  Λάρισας,  Μεσσηνίας,  Ξάνθης,  Ροδόπης,  Σερρών &
Τρικάλων και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία/έδρα, τόπο απασχόλησης, ει-
δικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοι-
χα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):
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ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός
θέσης

Υπηρεσία/ Έδρα υπη-
ρεσίας

Τόπος Απασχόλησης
Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός
ατόμων

101

Βρεφονηπιακός
Παιδικός Σταθμός

Μοσχάτου

Μοσχάτο
(Δήμος Μοσχάτου –

Ταύρου)
Περιφερειακή Ενότη-
τα Νοτίου Τομέα Αθη-

νών

*ΤΕ
Βρεφονηπιοκόμων

Από την ημερομηνία
υπογραφής της σύμ-
βασης  και όχι πέραν

της                31-07-
2022

2

102

Βρεφονηπιακός
Παιδικός Σταθμός

Μοσχάτου

Μοσχάτο
(Δήμος Μοσχάτου –

Ταύρου)
Περιφερειακή Ενότη-
τα Νοτίου Τομέα Αθη-

νών

*ΔΕ
Βοηθών

Βρεφοκόµων –
Παιδοκόµων

Από την ημερομηνία
υπογραφής της σύμ-
βασης  και όχι πέραν

της                31-07-
2022

2

103
Βρεφονηπιακός

Παιδικός Σταθμός
Κερατσινίου

Κερατσίνι
(Δήμος Κερατσινίου -
Δραπετσώνας)

Περιφερειακή Ενότη-
τα Πειραιώς

*ΤΕ
Βρεφονηπιοκόμων

Από την ημερομηνία
υπογραφής της σύμ-
βασης  και όχι πέραν

της                31-07-
2022

3

104

Βρεφονηπιακός
Παιδικός Σταθμός

Κερατσινίου

Κερατσίνι
(Δήμος Κερατσινίου

– Δραπετσώνας)
Περιφερειακή Ενότη-

τα Πειραιώς

*ΔΕ
Βοηθών

Βρεφοκόµων –
Παιδοκόµων

Από την ημερομηνία
υπογραφής της σύμ-
βασης  και όχι πέραν

της                31-07-
2022

3

105

Βρεφονηπιακός
Παιδικός Σταθμός

Κερατσινίου

Κερατσίνι
(Δήμος Κερατσινίου

– Δραπετσώνας)
Περιφερειακή Ενότη-

τα Πειραιώς

*ΥΕ
Βοηθητικού

Προσωπικού
Καθαριότητας

Από την ημερομηνία
υπογραφής της σύμ-
βασης  και όχι πέραν

της                31-07-
2022

1

106

Βρεφονηπιακός
Παιδικός Σταθμός

Περιστερίου

Περιστέρι
(Δήμος Περιστερίου)
Περιφερειακή Ενότη-

τα Δυτικού  Τομέα
Αθηνών

*ΤΕ
Βρεφονηπιοκόμων

Από την ημερομηνία
υπογραφής της σύμ-
βασης  και όχι πέραν

της                31-07-
2022

2

107

Βρεφονηπιακός
Παιδικός Σταθμός

Περιστερίου

Περιστέρι
(Δήμος Περιστερίου)
Περιφερειακή Ενότη-

τα Δυτικού  Τομέα
Αθηνών

*ΔΕ
Μαγείρων

Από την ημερομηνία
υπογραφής της σύμ-
βασης  και όχι πέραν

της                31-07-
2022

1
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ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός
θέσης

Υπηρεσία/ Έδρα υπη-
ρεσίας

Τόπος Απασχόλησης
Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός
ατόμων

108

Βρεφονηπιακός
Παιδικός Σταθμός

Αγ. Βαρβάρας

Αγία Βαρβάρα
(Δήμος Αγίας Βαρβάρας)
Περιφερειακή Ενότη-

τα Δυτικού  Τομέα
Αθηνών

*ΤΕ
Βρεφονηπιοκόμων

Από την ημερομηνία
υπογραφής της σύμ-
βασης  και όχι πέραν

της                31-07-
2022

1

109

Βρεφονηπιακός
Παιδικός Σταθμός

Αγ. Βαρβάρας

Αγία Βαρβάρα
(Δήμος Αγίας Βαρβάρας)
Περιφερειακή Ενότη-

τα Δυτικού  Τομέα
Αθηνών

*ΔΕ
Βοηθών

Βρεφοκόµων –
Παιδοκόµων

Από την ημερομηνία
υπογραφής της σύμ-
βασης  και όχι πέραν

της                31-07-
2022

1

110

Βρεφονηπιακός
Παιδικός Σταθμός

Αγ. Βαρβάρας

Αγία Βαρβάρα
(Δήμος Αγίας Βαρβάρας)
Περιφερειακή Ενότη-

τα Δυτικού  Τομέα
Αθηνών

*ΔΕ
Μαγείρων

Από την ημερομηνία
υπογραφής της σύμ-
βασης  και όχι πέραν

της                31-07-
2022

1

111

Βρεφονηπιακός
Παιδικός Σταθμός

Αγ. Βαρβάρας

Αγία Βαρβάρα
(Δήμος Αγίας Βαρβάρας)
Περιφερειακή Ενότη-

τα Δυτικού  Τομέα
Αθηνών

*ΥΕ
Βοηθητικού

Προσωπικού
Καθαριότητας

Από την ημερομηνία
υπογραφής της σύμ-
βασης  και όχι πέραν

της                31-07-
2022

1

112

Βρεφονηπιακός
Παιδικός Σταθμός

Άνω Λιοσίων

Άνω Λιόσια
(Δήμος Φυλής)

Περιφερειακή Ενότη-
τα Δυτικής Αττικής

*ΤΕ
Βρεφονηπιοκόμων

Από την ημερομηνία
υπογραφής της σύμ-
βασης  και όχι πέραν

της                31-07-
2022

2

113

Βρεφονηπιακός
Παιδικός Σταθμός

Ελευσίνας

Ελευσίνα
(Δήμος Ελευσίνας)

Περιφερειακή Ενότη-
τα Δυτικής Αττικής *ΤΕ

Βρεφονηπιοκόμων

Από την ημερομηνία
υπογραφής της σύμ-
βασης  και όχι πέραν

της                31-07-
2022

3

114

Βρεφονηπιακός
Παιδικός Σταθμός

Ελευσίνας

Ελευσίνα
(Δήμος Ελευσίνας)

Περιφερειακή Ενότη-
τα Δυτικής Αττικής

*ΔΕ

Μαγείρων

Από την ημερομηνία
υπογραφής της σύμ-
βασης  και όχι πέραν

της                31-07-
2022 1

115
Βρεφονηπιακός

Παιδικός Σταθμός
Μενιδίου

Αχαρναί
(Δήμος Αχαρνών)

Περιφερειακή Ενότη-
τα Ανατολικής  Αττι-

*ΤΕ
Βρεφονηπιοκόμων

Από την ημερομηνία
υπογραφής της σύμ-
βασης  και όχι πέραν

της                31-07-
2022 3
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ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός
θέσης

Υπηρεσία/ Έδρα υπη-
ρεσίας

Τόπος Απασχόλησης
Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός
ατόμων

κής

116 Βρεφονηπιακός
Παιδικός Σταθμός

Μενιδίου

Αχαρναί
(Δήμος Αχαρνών)

Περιφερειακή Ενότη-
τα Ανατολικής  Αττι-

κής

*ΔΕ
Βοηθών

Βρεφοκόµων –
Παιδοκόµων

Από την ημερομηνία
υπογραφής της σύμ-
βασης  και όχι πέραν

της                31-07-
2022 1

117

Βρεφονηπιακός
Παιδικός Σταθμός

Μενιδίου

Αχαρναί
(Δήμος Αχαρνών)

Περιφερειακή Ενότη-
τα Ανατολικής Αττι-

κής

*ΔΕ
Μαγείρων

Από την ημερομηνία
υπογραφής της σύμ-
βασης  και όχι πέραν

της                31-07-
2022 2

118

Βρεφονηπιακός
Παιδικός Σταθμός

Μενιδίου

Αχαρναί
(Δήμος Αχαρνών)

Περιφερειακή Ενότη-
τα Ανατολικής Αττι-

κής
Ν. Αττικής

*ΥΕ
Βοηθητικού

Προσωπικού
Καθαριότητας

Από την ημερομηνία
υπογραφής της σύμ-
βασης  και όχι πέραν

της                31-07-
2022 1

119

Βρεφονηπιακός
Παιδικός Σταθμός
Ολυμπιακού Χω-

ρίου

Θρακομακεδόνες
(Δήμος Αχαρνών)

Περιφερειακή Ενότη-
τα Ανατολικής Αττι-

κής

*ΤΕ
Βρεφονηπιοκόμων

Από την ημερομηνία
υπογραφής της σύμ-
βασης  και όχι πέραν

της                31-07-
2022

3

120

Βρεφονηπιακός
Παιδικός Σταθμός
Ολυμπιακού Χω-

ρίου

Θρακομακεδόνες
(Δήμος Αχαρνών)

Περιφερειακή Ενότη-
τα Ανατολικής Αττι-

κής

*ΔΕ
Βοηθών

Βρεφοκόµων –
Παιδοκόµων

Από την ημερομηνία
υπογραφής της σύμ-
βασης  και όχι πέραν

της                31-07-
2022

2

121

Βρεφονηπιακός
Παιδικός Σταθμός

Μεσολογγίου

Μεσολόγγι
(Δήμος Ιεράς Πόλης

Μεσολογγίου)
Περιφερειακή Ενότη-

τα Αιτωλ/νίας

*ΤΕ
Βρεφονηπιοκόμων

Από την ημερομηνία
υπογραφής της σύμ-
βασης  και όχι πέραν

της                31-07-
2022

3
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ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός
θέσης

Υπηρεσία/ Έδρα υπη-
ρεσίας

Τόπος Απασχόλησης
Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός
ατόμων

122

Βρεφονηπιακός
Παιδικός Σταθμός

Μεσολογγίου

Μεσολόγγι
(Δήμος Ιεράς Πόλης

Μεσολογγίου)
Περιφερειακή Ενότη-

τα Αιτωλ/νίας

*ΔΕ
Βοηθών

Βρεφοκόµων –
Παιδοκόµων

Από την ημερομηνία
υπογραφής της σύμ-
βασης  και όχι πέραν

της                31-07-
2022

2

123

Βρεφονηπιακός
Παιδικός Σταθμός

Μεσολογγίου

Μεσολόγγι
(Δήμος Ιεράς Πόλης

Μεσολογγίου)
Περιφερειακή Ενότη-

τα Αιτωλ/νίας

*ΔΕ
Μαγείρων

Από την ημερομηνία
υπογραφής της σύμ-
βασης  και όχι πέραν

της                31-07-
2022

1

124

Βρεφονηπιακός
Παιδικός Σταθμός

Μεσολογγίου

Μεσολόγγι
(Δήμος Ιεράς Πόλης

Μεσολογγίου)
Περιφερειακή Ενότη-

τα Αιτωλ/νίας

*ΥΕ
Βοηθητικού

Προσωπικού
Καθαριότητας

Από την ημερομηνία
υπογραφής της σύμ-
βασης  και όχι πέραν

της                31-07-
2022

1

125

Βρεφονηπιακός
Παιδικός Σταθμός

Άρτας

Άρτα

(Δήμος Αρταίων)
Περιφερειακή Ενότη-

τα Άρτας

*ΤΕ
Βρεφονηπιοκόμων

Από την ημερομηνία
υπογραφής της σύμ-
βασης  και όχι πέραν

της                31-07-
2022

2

126

Βρεφονηπιακός
Παιδικός Σταθμός

Άρτας

Άρτα
(Δήμος Αρταίων) Πε-
ριφερειακή Ενότητα

Άρτας

*ΔΕ
Βοηθών

Βρεφοκόµων –
Παιδοκόµων

Από την ημερομηνία
υπογραφής της σύμ-
βασης  και όχι πέραν

της                31-07-
2022

1

127

Βρεφονηπιακός
Παιδικός Σταθμός

Πατρών

Πάτρα
(Δήμος Πατρέων)

Περιφερειακή Ενότη-
τα Αχαΐας

*ΤΕ
Βρεφονηπιοκόμων

Από την ημερομηνία
υπογραφής της σύμ-
βασης  και όχι πέραν

της                31-07-
2022

4

128

Βρεφονηπιακός
Παιδικός Σταθμός

Πατρών

Πάτρα
(Δήμος Πατρέων)

Περιφερειακή Ενότη-
τα Αχαΐας

*ΔΕ
Βοηθών

Βρεφοκόµων –
Παιδοκόµων

Από την ημερομηνία
υπογραφής της σύμ-
βασης  και όχι πέραν

της                31-07-
2022

2
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ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός
θέσης

Υπηρεσία/ Έδρα υπη-
ρεσίας

Τόπος Απασχόλησης
Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός
ατόμων

129

Βρεφονηπιακός
Παιδικός Σταθμός

Πατρών

Πάτρα
(Δήμος Πατρέων)

Περιφερειακή Ενότη-
τα Αχαΐας

*ΔΕ
Μαγείρων

Από την ημερομηνία
υπογραφής της σύμ-
βασης  και όχι πέραν

της                31-07-
2022

1

130

Βρεφονηπιακός
Παιδικός Σταθμός

Δράμας

Δράμα
(Δήμος Δράμας)

Περιφερειακή Ενότη-
τα Δράμας

*ΤΕ
Βρεφονηπιοκόμων

Από την ημερομηνία
υπογραφής της σύμ-
βασης  και όχι πέραν

της                31-07-
2022

1

131

Βρεφονηπιακός
Παιδικός Σταθμός

Δράμας

Δράμα
(Δήμος Δράμας)

Περιφερειακή Ενότη-
τα Δράμας

*ΔΕ
Βοηθών

Βρεφοκόµων –
Παιδοκόµων

Από την ημερομηνία
υπογραφής της σύμ-
βασης  και όχι πέραν

της                31-07-
2022

1

132

Βρεφονηπιακός
Παιδικός Σταθμός

Καρπενησίου

Καρπενήσι
(Δήμος Καρπενησίου)

Περιφερειακή Ενότητα Ευ-
ρυτανίας

*ΔΕ
Βοηθών

Βρεφοκόµων –
Παιδοκόµων

Από την ημερομηνία
υπογραφής της σύμ-
βασης  και όχι πέραν

της                31-07-
2022

2

133

Βρεφονηπιακός
Παιδικός Σταθμός

Νάουσας

Νάουσα
(Δήμος Νάουσας)

Περιφερειακή Ενότη-
τα Ημαθίας

*ΤΕ
Βρεφονηπιοκόμων

Από την ημερομηνία
υπογραφής της σύμ-
βασης  και όχι πέραν

της                31-07-
2022

3

134

Βρεφονηπιακός
Παιδικός Σταθμός

Νάουσας

Νάουσα
(Δήμος Νάουσας)

Περιφερειακή Ενότη-
τα Ημαθίας

*ΔΕ
Μαγείρων

Από την ημερομηνία
υπογραφής της σύμ-
βασης  και όχι πέραν

της                31-07-
2022

1

135

Βρεφονηπιακός
Παιδικός Σταθμός

Νάουσας

Νάουσα
(Δήμος Νάουσας)

Περιφερειακή Ενότη-
τα Ημαθίας

*ΥΕ
Βοηθητικού

Προσωπικού
Καθαριότητας

Από την ημερομηνία
υπογραφής της σύμ-
βασης  και όχι πέραν

της                31-07-
2022

1
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ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός
θέσης

Υπηρεσία/ Έδρα υπη-
ρεσίας

Τόπος Απασχόλησης
Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός
ατόμων

136

Βρεφονηπιακός Παι-
δικός Σταθμός Πυλαί-

ας Θεσ/νίκης

Θεσσαλονίκη
(Δήμος Πυλαίας-Χορ-
τιάτη) Περιφερειακή
Ενότητα Θεσσαλονί-

κης

*ΤΕ
Βρεφονηπιοκόμων

Από την ημερομηνία
υπογραφής της σύμ-
βασης  και όχι πέραν

της                31-07-
2022

2

137

Βρεφονηπιακός Παι-
δικός Σταθμός Πυλαί-

ας Θεσ/νίκης

Θεσσαλονίκη
(Δήμος Πυλαίας-Χορ-
τιάτη) Περιφερειακή
Ενότητα Θεσσαλονί-

κης

*ΔΕ
Βοηθών

Βρεφοκόµων –
Παιδοκόµων

Από την ημερομηνία
υπογραφής της σύμ-
βασης  και όχι πέραν

της                31-07-
2022

1

138

Βρεφονηπιακός Παι-
δικός Σταθμός Πυλαί-

ας Θεσ/νίκης

Θεσσαλονίκη
(Δήμος Πυλαίας-Χορ-

τιάτη)

Περιφερειακή Ενότη-
τα Θεσσαλονίκης

*ΥΕ
Βοηθητικού

Προσωπικού
Καθαριότητας

Από την ημερομηνία
υπογραφής της σύμ-
βασης  και όχι πέραν

της                31-07-
2022

1

139

Βρεφονηπιακός
Παιδικός Σταθμός

Ηγουμενίτσας

Ηγουμενίτσα
(Δήμος Ηγουμενίτσας)
 Περιφερειακή Ενότητα

Θεσπρωτίας

*ΤΕ
Βρεφονηπιοκόμων

Από την ημερομηνία
υπογραφής της σύμ-
βασης  και όχι πέραν

της                31-07-
2022

4

140

Βρεφονηπιακός
Παιδικός Σταθμός

Ηγουμενίτσας

Ηγουμενίτσα
(Δήμος Ηγουμενίτσας)
Περιφερειακή Ενότητα

Θεσπρωτίας

*ΔΕ
Βοηθών

 Βρεφοκόµων –
Παιδοκόµων

Από την ημερομηνία
υπογραφής της σύμ-
βασης  και όχι πέραν

της                31-07-
2022

1

141

Βρεφονηπιακός
Παιδικός Σταθμός

Ιωαννίνων

Ιωάννινα
(Δήμος Ιωαννιτών)

Περιφερειακή Ενότη-
τα Ιωαννίνων

*ΤΕ
Βρεφονηπιοκόμων

Από την ημερομηνία
υπογραφής της σύμ-
βασης  και όχι πέραν

της                31-07-
2022

2

142

Βρεφονηπιακός
Παιδικός Σταθμός

Ιωαννίνων

Ιωάννινα
(Δήμος Ιωαννιτών)

Περιφερειακή Ενότη-
τα Ιωαννίνων

*ΔΕ
Βοηθών

 Βρεφοκόµων –
Παιδοκόµωνν

Από την ημερομηνία
υπογραφής της σύμ-
βασης  και όχι πέραν

της                31-07-
2022

1
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ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός
θέσης

Υπηρεσία/ Έδρα υπη-
ρεσίας

Τόπος Απασχόλησης
Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός
ατόμων

143

Βρεφονηπιακός
Παιδικός Σταθμός

Ιωαννίνων
Ιωάννινα

(Δήμος Ιωαννιτών)

Περιφερειακή Ενότη-
τα Ιωαννίνων

*ΥΕ
Βοηθητικού

Προσωπικού
Καθαριότητας

Από την ημερομηνία
υπογραφής της σύμ-
βασης  και όχι πέραν

της                31-07-
2022

1

144

Βρεφονηπιακός
Παιδικός Σταθμός

Καβάλας
Καβάλα

(Δήμος Καβάλας)
Περιφερειακή Ενότη-

τα Καβάλας

*ΤΕ
Βρεφονηπιοκόμων

Από την ημερομηνία
υπογραφής της σύμ-
βασης  και όχι πέραν

της                31-07-
2022

5

145

Βρεφονηπιακός
Παιδικός Σταθμός

Καβάλας
Καβάλα

(Δήμος Καβάλας)
Περιφερειακή Ενότη-

τα Καβάλας

*ΔΕ
Βοηθών

 Βρεφοκόµων –
Παιδοκόµων

Από την ημερομηνία
υπογραφής της σύμ-
βασης  και όχι πέραν

της                31-07-
2022

3

146

Βρεφονηπιακός
Παιδικός Σταθμός

Καβάλας
Καβάλα

(Δήμος Καβάλας)
Περιφερειακή Ενότη-

τα Καβάλας

*ΔΕ
Μαγείρων

Από την ημερομηνία
υπογραφής της σύμ-
βασης  και όχι πέραν

της                31-07-
2022

2

147

Βρεφονηπιακός
Παιδικός Σταθμός

Καβάλας

Καβάλα
(Δήμος Καβάλας)

Περιφερειακή Ενότη-
τα Καβάλας

*ΥΕ
Βοηθητικού

Προσωπικού
Καθαριότητας

Από την ημερομηνία
υπογραφής της σύμ-
βασης  και όχι πέραν

της                31-07-
2022

2

148

Βρεφονηπιακός
Παιδικός Σταθμός

Καρδίτσας

Καρδίτσα
(Δήμος Καρδίτσας)

Περιφερειακή Ενότη-
τα Καρδίτσας

*ΤΕ
Βρεφονηπιοκόμων

Από την ημερομηνία
υπογραφής της σύμ-
βασης  και όχι πέραν

της                31-07-
2022

5

149

Βρεφονηπιακός
Παιδικός Σταθμός

Καρδίτσας

Καρδίτσα
(Δήμος Καρδίτσας)

Περιφερειακή Ενότη-
τα Καρδίτσας

*ΔΕ
Βοηθών

 Βρεφοκόµων –
Παιδοκόµων

Από την ημερομηνία
υπογραφής της σύμ-
βασης  και όχι πέραν

της                31-07-
2022

3

150

Βρεφονηπιακός
Παιδικός Σταθμός

Καρδίτσας

Καρδίτσα
(Δήμος Καρδίτσας)

Περιφερειακή Ενότη-
τα Καρδίτσας

*ΔΕ
Μαγείρων

Από την ημερομηνία
υπογραφής της σύμ-
βασης  και όχι πέραν

της                31-07-
2022

2
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ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός
θέσης

Υπηρεσία/ Έδρα υπη-
ρεσίας

Τόπος Απασχόλησης
Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός
ατόμων

151

Βρεφονηπιακός
Παιδικός Σταθμός

Καρδίτσας

Καρδίτσα
(Δήμος Καρδίτσας)

Περιφερειακή Ενότη-
τα Καρδίτσας

*ΥΕ
Βοηθητικού

Προσωπικού
Καθαριότητας

Από την ημερομηνία
υπογραφής της σύμ-
βασης  και όχι πέραν

της                31-07-
2022

1

152

Βρεφονηπιακός
Παιδικός Σταθμός

Λάρισας

Γιάννουλη
(Δήμος Λαρισαίων)

Περιφερειακή Ενότητα
Λάρισας

*ΤΕ
Βρεφονηπιοκόμων

Από την ημερομηνία
υπογραφής της σύμ-
βασης  και όχι πέραν

της                31-07-
2022

3

153

Βρεφονηπιακός
Παιδικός Σταθμός

Λάρισας

Γιάννουλη
(Δήμος Λαρισαίων)

Περιφερειακή Ενότητα
Λάρισας

*ΔΕ
Βοηθών

 Βρεφοκόµων –
Παιδοκόµων

Από την ημερομηνία
υπογραφής της σύμ-
βασης  και όχι πέραν

της                31-07-
2022

1

154

Βρεφονηπιακός
Παιδικός Σταθμός

Λάρισας

Γιάννουλη
(Δήμος Λαρισαίων)

Περιφερειακή Ενότητα
Λάρισας

*ΥΕ
Βοηθητικού

Προσωπικού
Καθαριότητας

Από την ημερομηνία
υπογραφής της σύμ-
βασης  και όχι πέραν

της                31-07-
2022

1

155

Βρεφονηπιακός
Παιδικός Σταθμός

Καλαμάτας

Καλαμάτα
(Δήμος Καλαμάτας)

Περιφερειακή Ενότητα
Μεσσηνίας

*ΤΕ
Βρεφονηπιοκόμων

Από την ημερομηνία
υπογραφής της σύμ-
βασης  και όχι πέραν

της                31-07-
2022

2

156

Βρεφονηπιακός
Παιδικός Σταθμός

Ξάνθης

Ξάνθη
(Δήμος Ξάνθης)

Περιφερειακή Ενότη-
τα Ξάνθης

*ΤΕ
Βρεφονηπιοκόμων

Από την ημερομηνία
υπογραφής της σύμ-
βασης  και όχι πέραν

της                31-07-
2022

3

157

Βρεφονηπιακός
Παιδικός Σταθμός

Ξάνθης

Ξάνθη
(Δήμος Ξάνθης)

Περιφερειακή Ενότη-
τα Ξάνθης

*ΔΕ
Βοηθών

 Βρεφοκόµων –
Παιδοκόµων

Από την ημερομηνία
υπογραφής της σύμ-
βασης  και όχι πέραν

της                31-07-
2022

2

158
Βρεφονηπιακός

Παιδικός Σταθμός
Ξάνθη

(Δήμος Ξάνθης)

*ΥΕ
Βοηθητικού

Προσωπικού

Από την ημερομηνία
υπογραφής της σύμ-
βασης  και όχι πέραν
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Κωδικός
θέσης

Υπηρεσία/ Έδρα υπη-
ρεσίας

Τόπος Απασχόλησης
Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός
ατόμων

Ξάνθης Περιφερειακή Ενότη-
τα Ξάνθης Καθαριότητας

της                31-07-
2022

1

159

Βρεφονηπιακός
Παιδικός Σταθμός

Κομοτηνής

Κομοτηνή
(Δήμος Κομοτηνής)

Περιφερειακή Ενότη-
τα Ροδόπης 

*ΤΕ
Βρεφονηπιοκόμων

Από την ημερομηνία
υπογραφής της σύμ-
βασης  και όχι πέραν

της                31-07-
2022

3

160

Βρεφονηπιακός
Παιδικός Σταθμός

Σερρών

Σέρρες
(Δήμος Σερρών)

Περιφερειακή Ενότη-
τα Σερρών

*ΤΕ
Βρεφονηπιοκόμων

Από την ημερομηνία
υπογραφής της σύμ-
βασης  και όχι πέραν

της                31-07-
2022

2

161

Βρεφονηπιακός
Παιδικός Σταθμός

Σερρών

Σέρρες
(Δήμος Σερρών)

Περιφερειακή Ενότη-
τα Σερρών

*ΔΕ Βοηθών
Βρεφοκόµων –

Παιδοκόµων

Από την ημερομηνία
υπογραφής της σύμ-
βασης  και όχι πέραν

της                31-07-
2022

1

162

Βρεφονηπιακός
Παιδικός Σταθμός

Τρικάλων

Τρίκαλα
(Δήμος Τρικαίων)

Περιφερειακή Ενότη-
τα Τρικάλων

*ΤΕ
Βρεφονηπιοκόμων

Από την ημερομηνία
υπογραφής της σύμ-
βασης  και όχι πέραν

της                31-07-
2022

2

163

Βρεφονηπιακός
Παιδικός Σταθμός

Τρικάλων

Τρίκαλα
(Δήμος Τρικαίων)

Περιφερειακή Ενότη-
τα Τρικάλων

*ΔΕ
Μαγείρων

Από την ημερομηνία
υπογραφής της σύμ-
βασης  και όχι πέραν

της                31-07-
2022

1

164

Βρεφονηπιακός
Παιδικός Σταθμός

Τρικάλων

Τρίκαλα
(Δήμος Τρικαίων)

Περιφερειακή Ενότη-
τα Τρικάλων

*ΥΕ
Βοηθητικού

Προσωπικού
Καθαριότητας

Από την ημερομηνία
υπογραφής της σύμ-
βασης  και όχι πέραν

της                31-07-
2022

1

*Οι επιλεγέντες όλων  των  ειδικοτήτων (κωδ.  Θέσεων  από 101 έως και  164)
οφείλουν  να  προσκομίσουν  κατά  την  πρόσληψη στον  Φορέα  πιστοποιητικό
υγείας σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. Υ1α/Γ.Π.οικ76785 (ΦΕΚ 3758/τ.Β΄/25-10-2017)
Υπουργική Απόφαση.

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός θέσης
Τίτλος σπουδών 

και 
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

101,103,106,108,112, Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Βρεφονηπιοκομίας ή Προσχολικής Αγωγής ΤΕΙ  ή
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός θέσης
Τίτλος σπουδών 

και 
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

113,115,119,121,125,
127,130,133,136,139,
141,144,148,152,155,

156,159,160&162

το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ
ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα  πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων  Σπουδών
Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή
αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα
πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδι-
κότητας.

102,104,109,116,120,
122,126,128,131,132,
137,140,142,145,149,
153,157&161

Πτυχίο  ή  δίπλωμα ή  απολυτήριος  τίτλος  ειδικότητας   Βοηθών Βρεφονηπιο-
κόμων-Παιδοκόμων  ή  Βοηθών  Βρεφοκόμων  ή  Βοηθών  Βρεφονηπιοκόμων  ή
Βοηθών βρεφοκόμων παιδοκόμων ή  Προσχολικής Αγωγής Δραστηριοτήτων Δη-
μιουργίας και Εκφρασης ή Επιμελητών Πρόνοιας  ή Κοινωνικών Φροντιστών ή
Προσχολικής Αγωγής Ημερήσιας Φροντίδας Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες ή Βοη-
θών Γενικής Βρεφονηπιοκομίας ή Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων ή αντίστοιχο πτυχίο
ή  δίπλωμα ή  απολυτήριος  τίτλος  των  παρακάτω σχολικών μονάδων :  ΙΕΚ ή
Επαγγελματικού Λυκείου ή  Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’
κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή  Τεχνικού Επαγγελματικού
Λυκείου ή Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτερο-
βάθμιας εκπαίδευσης  ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή Ν.
3475/2006 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδα-
πής, αντίστοιχης ειδικότητας.

107,110,114,117,123,
129,134,146,150 &

163

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας  Μαγειρικής Τέχνης ή Τε-
χνικός Μαγειρικής Τέχνης  ή Τεχνίτης Μαγειρικής Τέχνης ή Τεχνικός Μαγειρικής
τέχνης - Αρχιμάγειρας (chef)  ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τί-
τλος των παρακάτω σχολικών μονάδων: ΙΕΚ  ή Επαγγελματικού Λυκείου ή  Τε-
χνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πο-
λυκλαδικού Λυκείου ή  Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή  Επαγγελματικής
Σχολής  ή  Τεχνικής  Επαγγελματικής  Σχολής  δευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης   ή
σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή Ν. 3475/2006 ή άλλος ισότιμος
τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Οι κάτοχοι πτυχίων Βασικής Εκπαίδευσης του Οργανισμού
Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΟΤΕΚ) του τμήματος  του β.δ.
151/1971 (ΦΕΚ 52Α')Μαγειρικής Τέχνης διετούς κύκλου σπουδών υποχρε-
ούνται να προσκομίσουν και απολυτήριο τίτλο τουλάχιστον Γ' Γυμνασίου.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους/ες με τα ανωτέρω προ-
σόντα)
Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος,  απολυτήριος τίτλος αναγνωρισμένης κατώτερης τε-
χνικής σχολής της ημεδαπής  ή ισότιμος και αντίστοιχος  τίτλος σχολής της αλλο-
δαπής.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους/ες με τα ανωτέρω προ-
σόντα)
Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριτα-
ξίου γυμνασίου ή για  υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει  μέχρι  και  το  1980
απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος  τίτλος κατώτερης
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός θέσης
Τίτλος σπουδών 

και 
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000
της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία
τουλάχιστον τριών (3) ετών.  
 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους/ες με τα ανωτέρω προ-
σόντα)
Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τρι-
ταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980
απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος  τίτλος κατώτερης
Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000
της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία
τουλάχιστον έξι (6) μηνών.  

105,111,118,124,135,
138,143,147,151,154,

158&164

Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα, (τελευταίο εδάφιο  περ. στ΄ παρ. 1 άρ-
θρου 40 του Ν. 4765/2021).

Οι υποψήφιοι/ες όλων  των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18  έως 65 ετών.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
Η σειρά κατάταξης μεταξύ των υποψηφίων καθορίζεται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:
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ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ

• Προτάσσονται των  λοιπών  υποψηφίων,  που  ανήκουν  στον  ίδιο  πίνακα
προσόντων, ανεξάρτητα από το σύνολο των μονάδων που συγκεντρώνουν, οι μόνιμοι
κάτοικοι των  Δήμων  των  Περιφερειακών  Ενοτήτων  Δράμας  (κωδ.  130  &131),
Ευρυτανίας (κωδ. 132), Θεσπρωτίας (κωδ. 139 & 140),  Ιωαννίνων (141,142&143),
Ξάνθης (κωδ. 156,157&158) Ροδόπης (159) και Σερρών (κωδ.160&161),  (περ. στ΄,
του άρθρου 12 του Ν. 4765/2021 και της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/ Φ.ΕΠ.1/ 835/οικ.
8660/17-5-2021 διαπιστωτικής πράξης του Υπουργού Εσωτερικών).

 •• Για τις υπόλοιπες θέσεις και κωδικούς  δεν ισχύει το κριτήριο της εντοπιότητας.

ΕΜΠΕΙΡΙΑ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ & ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ   ΤΕΧΝΟ-
ΛΟΓΙΚΗΣ (ΤΕ) ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ (ΔΕ)   ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
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1. ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ 

1α.  ΧΡΟΝΟΣ ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ (200 μονάδες για 4 μήνες ανεργίας και 60 μονάδες ανά μήνα 
ανεργίας άνω των 4 μηνών, με ανώτατο όριο τους 18  μήνες)
μήνες 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 18 και άνω

μονάδες 0 0 0 200 260 320 380 440 500 560 620 1040

1β.  ΧΡΟΝΟΣ  ΜΗ ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΤΟΥΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥΣ18 ΜΗΝΕΣ (40 μονάδες ανά 
μήνα ανεργίας , με ανώτατο όριο τους 9 μήνες)
μήνες 1 2 3 4 5 6 7 8 9 και άνω

36036360μονάδες 40 80 120 160 200 240 280 320             360
 

2.   ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ ΓΟΝΕΑΣ ΚΑΙ ΤΕΚΝΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (300 μονάδες)
 3.   ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ ΓΟΝΕΑΣ ΚΑΙ ΤΕΚΝΟ ΤΡΙΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (200 μονάδες)

 4.   ΜΟΝΟΓΟΝΕΑΣ Η΄ ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (100 μονάδες )
       
 5.   ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ ( 50 μονάδες για καθένα με ανώτατο όριο τα 6 τέκνα)

αριθμός τέκνων 1 2 3 4 5 6

μονάδες 50 100 150 200 250 300

 6.   ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ  (για ΠΕ και ΤΕ οι μονάδες του βασικού τίτλου με 2 δεκαδικά ψηφία πολλαπλασιάζονται με το 40, ενώ για ΔΕ με το 20)

κατηγορίες  ΠΕ & ΤΕ 5 … 5,5 … 6 … 6,5 … 7 … 7,5 … 8 … 8,5 … 9 … 9,5 … 10

κατηγορία ΔΕ 10 … 11 … 12 … 13 … 14 … 15 … 16 … 17 … 18 … 19 … 20

μονάδες 200 … 220 … 240 … 260 … 280 … 300 … 320 … 340 … 360 … 380 … 400

              

7.    ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ (για τις κατηγορίες  ΠΕ και ΤΕ 150 μονάδες) *

8.    ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ (για τις κατηγορίες  ΠΕ και ΤΕ αυτοτελής μεταπτυχιακός τίτλος 70 μονάδες) *
9.   ΕΝΙΑΙΟΣ ΚΑΙ ΑΔΙΑΣΠΑΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ (για τις κατηγορίες  ΠΕ και ΤΕ integrated master 35 μονάδες) *

10.  ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ  *
 α. Δεύτερος τίτλος σπουδών (για  τις κατηγορίες ΠΕ και ΤΕ,  της ίδιας εκπαιδευτικής βαθμίδας 30 μονάδες)

β. Δεύτερος τίτλος σπουδών (για την κατηγορία ΔΕ, της ίδιας εκπαιδευτικής βαθμίδας 25 μονάδες)

11. ΕΜΠΕΙΡΙΑ (7 μονάδες ανά μήνα εμπειρίας και έως 84 μήνες)

μήνες εμπειρίας
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 … 57 58 59 84 και άνω

μονάδες
7 14 21 28 35 42 49 56 63 70 77 84 91 98 … 399 406 413 588

12. ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 50% (200 μονάδες)

13. ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΓΟΝΕΑ, ΤΕΚΝΟΥ, ΑΔΕΛΦΟΥ Ή ΣΥΖΥΓΟΥ (130 μονάδες)
επιπέδου (intergrated master) και δεύτερου τίτλου σπουδών. Σε περίπτωση ύπαρξης περισσοτέρων του ενός διδακτορικών διπλωμάτων ή/και μεταπτυχιακών
τίτλων ή/και ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master), ή/και δεύτερου τίτλου σπουδών, βαθμολογείται επιπλέον
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Ως βαθμολογούμενη εμπειρία για τους παρακάτω κωδικούς θέσεων νοείται η απασχόληση με
σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα ή άσκηση επαγγέλματος σε κα-
θήκοντα ή έργα συναφή με το αντικείμενο των  προς πλήρωση θέσεων.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ

101,102,103,104,106,107,
108,109,110,112,113, 114
115,116,117,119,120,121,
122,123,125,126,127,128,
129,130,131,132,133,134,
136,137,139,140,141,142,
144,145,146,148,149,150,
152,153,155,156,157,159,

160,161,162&163

Η εμπειρία  λαμβάνεται  υπόψη  μετά τη λήψη του βασικού τίτλου
σπουδών με  τον  οποίο  οι  υποψήφιοι  μετέχουν  στη  διαδικασία
επιλογής. 

Για την απόδειξη της εμπειρίας αυτής βλ. δικαιολογητικά περίπτωση
Β ή Ειδικές περιπτώσεις απόδειξης εμπειρίας του Παραρτήματος
ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) - ΚΕ-
ΦΑΛΑΙΟ I., στοιχείο 12. Πιστοποιητικά απόδειξης εμπειρίας.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ & ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ  ΥΠΟ-
ΧΡΕΩΤΙΚΗΣ (ΥΕ) ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

Ως βαθμολογούμενη εμπειρία  για τους παρακάτω κωδικούς θέσεων της  κατηγορίας υπο-
χρεωτικής εκπαίδευσης (ΥΕ) λαμβάνεται υπόψη η απασχόληση σε οποιαδήποτε καθήκοντα.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΕΩΝ  ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ

105,111,118,124,135,
138,143,147,151,154,

158&164

Για την απόδειξη της εμπειρίας αυτής βλ. δικαιολογητικά περίπτωση Γ ή
Ειδικές περιπτώσεις απόδειξης εμπειρίας του Παραρτήματος ανακοι-
νώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) - ΚΕΦΑΛΑΙΟ I.,
στοιχείο 12. Πιστοποιητικά απόδειξης εμπειρίας.

Οι  τρόποι  υπολογισμού  της  εμπειρίας  για  όλες  τις  ειδικότητες  περιγράφονται
αναλυτικά  στο  «Παράρτημα  ανακοινώσεων  Συμβάσεων  εργασίας  Ορισμένου
Χρόνου  (ΣΟΧ)»  (βλ.  ΚΕΦΑΛΑΙΟ  IΙ.,  ενότητα  Ε.,  υποενότητα  «ΤΡΟΠΟΙ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ»).  

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β), των
λοιπών ιδιοτήτων τους και  της εμπειρίας  τους οφείλουν  να  υποβάλουν  ηλεκτρονικά
μέσω της ψηφιακής πύλης του ΟΑΕΔ (  https://www.gov.  g  r/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/  
apaskholese-sto-demosio-  tom  ea/aitese-proslepses-stous-  b  rephonepiakous-stath mous-tou-  
oed)  όλα τα   απαιτούμενα  από  την  παρούσα  ανακοίνωση  και  το  «Παράρτημα
ανακοινώσεων  Συμβάσεων  εργασίας  Ορισμένου  Χρόνου  (ΣΟΧ)» δικαιολογητικά,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα «ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ» του Κεφαλαίου  I  του ανωτέρω Παραρτήματος,  εκτός από την Υπεύθυνη
Δήλωση  του  ν.  1599/1986  που  αναφέρεται   στο  ΚΕΦΑΛΑΙΟ  I,  «ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», στοιχείο 2. του  ανωτέρω Παραρτήματος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: Δημοσίευση της ανακοίνωσης 

Περίληψη της παρούσας ανακοίνωσης,  η  οποία πρέπει  να περιέχει  υποχρεωτικά τα
προβλεπόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 41 του Ν. 4765/2021 στοιχεία και τα όρια ηλικίας
της παρ.1 του άρθρου 39 του ως άνω νόμου,  να δημοσιευθεί σε δύο (2) ημερήσιες ή
εβδομαδιαίες τοπικές εφημερίδες των Περιφερειακών  Ενοτήτων Νότιου Τομεά Αθηνών,
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Πειραιώς, Δυτικού Τομέα  Αθηνών,  Δυτικής Αττικής,  Ανατολικής Αττικής,  Αιτωλ/
νίας, Άρτας, Αχαΐας, Δράμας, Ευρυτανίας, Ημαθίας, Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων,  Θεσ-
σαλονίκης, Καβάλας, Καρδίτσας, Λάρισας, Μεσσηνίας, Ξάνθης, Ροδόπης, Σερρών
και Τρικάλων, εφόσον εκδίδονται. Σε περίπτωση που εκδίδεται μία εφημερίδα (ημερήσια
ή εβδομαδιαία) η δημοσίευση θα γίνει στην εφημερίδα αυτή δύο (2) φορές.

Ανάρτηση της ανακοίνωσης, να γίνει στον διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ, μετά την κοι-
νοποίηση της έγκρισής της. Εντός είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση ή έγκρι-
ση ή τροποποίησή της από το Α.Σ.Ε.Π., η ανακοίνωση μαζί με το «Παράρτημα ανακοι-
νώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» με σήμανση έκδοσης «10-06-
2021», και την προθεσμία υποβολής των αιτήσεων, να αναρτηθούν στο κατάστημα
της υπηρεσίας μας, στο δικτυακό τόπο αυτής (www.oaed.gr), στα καταστήματα των
βρεφονηπιακών παιδικών σταθμών, όπου προκηρύσσονται οι ανωτέρω θέσεις καθώς
και στο χώρο των ανακοινώσεων των δημοτικών καταστημάτων  των δήμων Αλίμου,
Μοσχάτου - Ταύρου, Κερατσινίου – Δραπετσώνας, Περιστερίου, Αγίας Βαρβάρας,
Φυλής,  Ελευσίνας,  Αχαρνών, Ιεράς  Πόλης  Μεσολογγίου,  Aρταίων,  Πατρέων,
Δράμας, Καβάλας Καρπενησίου, Νάουσας,   Πυλαίας- Χορτιάτη, Ηγουμενίτσας, Ιω-
αννιτών, Καρδίτσας, Λαρισαίων, Καλαμάτας, Ξάνθης, Κομοτηνής, Σερρών & Τρικ-
καίων, στους οποίους αυτά εδρεύουν.  Επιπλέον,  να αναρτηθεί και στο πρόγραμμα
«Διαύγεια». Για κάθε ανάρτηση που διενεργείται σε κατάστημα, θα συνταχθεί και σχετι-
κό πρακτικό ανάρτησης (σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 41 του Ν. 4765/2021,
όπως ισχύει), το οποίο θα αποσταλεί αυθημερόν στο ΑΣΕΠ στο e-mail: sox @asep.gr .

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν αίτηση – υπεύθυνη
δήλωση  (ηλεκτρονική)  στον  Ο.Α.Ε.Δ  αποκλειστικά  μέσω  της  ψηφιακής  πύλης
www.gov.gr . Μετά την υποβολή της αίτησης παρέχεται σε εκτυπώσιμη μορφή το ΕΝΤΥΠΟ

ΑΣΕΠ κατά περίπτωση, ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1ΠΕ/ΤΕ ή ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ .   

Το  εμπρόθεσμο  των  αιτήσεων  κρίνεται  με  βάση  την  ημερομηνία  της  ηλεκτρονικής
υποβολής.

Η αίτηση συμμετοχής που θα υποβληθεί ηλεκτρονικά πρέπει απαραιτήτως να εμ-
φανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν γίνο-
νται δεκτές.

Επισημαίνεται: ότι σύμφωνα με το νέο Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό Προστασίας
Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 γνωστό ως  GDPR, που ετέθη σε εφαρμογή τον Μάιο
2018, καθιερώνεται ενιαίο νομικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δε-
δομένων σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ. Για το λόγο αυτό, η συμμετοχή των υποψη-
φίων στη διαδικασία πρόσληψης με την οικειοθελή υποβολή αίτησης με τα συνημ-
μένα σε αυτή δικαιολογητικά προς τον Φορέα, συνεπάγεται τη συναίνεση του υπο-
ψηφίου για τη συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
που τους αφορούν, καθώς και για την ασφαλή διατήρησή τους σε αρχείο (φυσικό ή
ψηφιακό) για συγκεκριμένο σκοπό και για όσο χρόνο απαιτείται, προκειμένου να
ολοκληρωθούν οι νόμιμες διαδικασίες πρόσληψης. Οι φορείς οφείλουν να προ-
στατεύουν τα προσωπικά στοιχεία των υποψηφίων από τυχόν υποκλοπή προκει-
μένου να επιτυγχάνεται η ασφαλής επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χα-
ρακτήρα.  Οι υποψήφιοι διατηρούν το δικαίωμα ανάκλησης της συναίνεσής τους
ανά πάσα στιγμή και κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης προς το Φορέα.

Κάθε υποψήφιος δικαιούται  να υποβάλει  μία μόνο αίτηση και  για θέσεις  μίας μόνο
κατηγορίας προσωπικού  (ΤΕ  ή  ΔΕ  ή  ΥΕ).  Η  σώρευση  θέσεων  διαφορετικών
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κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται  αυτοδικαίως σε
κάθε περίπτωση  ακύρωση όλων των αιτήσεων και  αποκλεισμό του υποψηφίου από
την  περαιτέρω  διαδικασία. Κατ’  εξαίρεση,  σώρευση  θέσεων  δύο  κατηγοριών και
συγκεκριμένα  κατηγοριών  ΔΕ  και  ΥΕ επιτρέπεται  μόνο όταν  στην  ανακοίνωση
προβλέπονται  τόσο θέσεις κατηγορίας ΔΕ που μπορεί  να καλυφθούν επικουρικώς με
εμπειρία και τίτλο υποχρεωτικής εκπαίδευσης όσο και θέσεις κατηγορίας ΥΕ σύμφωνα με
τα  αναφερόμενα  στον ΠΙΝΑΚΑ Β.  ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά  κωδικό  θέσης).
Στην  περίπτωση αυτή ο υποψήφιος της ΥΕ κατηγορίας θα χρησιμοποιήσει  μία μόνο
αίτηση στην  οποία  θα  αναγράψει  κατά  σειρά  προτίμησης  το  σύνολο  των  θέσεων
(κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ) που επιδιώκει.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10)
ημερών (υπολογιζομένων ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τε-
λευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής τηςστο κα-
τάστημα της υπηρεσίας μας, στο δικτυακό τόπο αυτής (www.oaed.gr), στα καταστή-
ματα των βρεφονηπιακών παιδικών σταθμών,  όπου προκηρύσσονται  οι  ανωτέρω
θέσεις καθώς και στο χώρο των ανακοινώσεων των  δημοτικών καταστημάτων  των
δήμων   Αλίμου,  Μοσχάτου - Ταύρου,  Κερατσινίου – Δραπετσώνας, Περιστερίου,
Αγίας Βαρβάρας, Φυλής, Ελευσίνας, Αχαρνών, Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου,  Aρταί-
ων,  Πατρέων,  Δράμας, Καβάλας Καρπενησίου,  Νάουσας,    Πυλαίας-  Χορτιάτη,
Ηγουμενίτσας,  Ιωαννιτών,  Καρδίτσας,  Λαρισαίων,  Καλαμάτας,  Ξάνθης,  Κομοτη-
νής, Σερρών & Τρικκαίων, στους οποίους αυτά εδρεύουν, εφόσον η ανάρτηση είναι τυ-
χόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την
παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και  εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα
(δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη,  τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη ερ-
γάσιμη ημέρα. 

Επισημάνσεις: 
 Υποβολή αιτήσεως μετά την καταληκτική ημερομηνία   που θα ορισθεί με Ανακοίνω  -  

ση του Διοικητή  του Ο.Α.Ε.Δ.   δεν είναι δυνατή.   
 Αιτήσεις που υποβάλλονται με οποιονδήποτε άλλο τρόπο και όχι μέσω των Ηλεκτρονι  -  

κών Υπηρεσιών της διαδικτυακής πύλης του Ο.Α.Ε.Δ. δεν εξετάζονται.
 Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής    υπο-

βολής της αίτησης, στον Ο.Α.Ε.Δ.

Συμπλήρωση  και  υποβολή  αίτησης  συμμετοχής  –  Σφάλματα  και  διορθώσεις
αιτήσεων – Ψευδείς δηλώσεις

Οι  υποψήφιοι μέσω  της  ψηφιακής  πύλης  www.gov.gr εισέρχονται  στις  ηλεκτρονικές
υπηρεσίες  της  Διαδικτυακής  Πύλης  του  ΟΑΕΔ  (www.oaed.gr)  στην  σχετική  σελίδα
υποβολής  ηλεκτρονικής  αίτησης ακολουθώντας  τη  διαδρομή,
https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/apaskholese-sto-demosio-tomea/
aitese-proslepses-stous-brephonepiakous-stathmous-tou-oaed και  καταχωρούν  τους
προσωπικούς κωδικούς πρόσβασής τους (username και password) στο TAXISnet.

Στη συνέχεια συμπληρώνουν τα απαιτούμενα  πεδία της αίτησης  (όπως  προβλέπονται
στο  κατά  περίπτωση,  ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ  1ΠΕ/ΤΕ ή ΣΟΧ  2ΔΕ/ΥΕ)  προκειμένου  να  την
υποβάλλουν  ηλεκτρονικά  μαζί  με  τα  απαραίτητα  δικαιολογητικά  σύμφωνα  με  τις
αναλυτικές οδηγίες  του εγχειριδίου της ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής του Ο.Α.Ε.Δ. για
την οικεία Ανακοίνωση.  
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Τα στοιχεία του υποψηφίου  συμπληρώνονται αυτόματα μέσω της διασύνδεσης με το
TAXISnet και δεν τροποποιούνται από τον υποψήφιο. Όσα στοιχεία δεν είναι καταχωρη-
μένα στο TAXISnet εισάγονται από τον υποψήφιο.
Στην καρτέλα “Επιλογή Σταθμών” συμπληρώνεται από τον υποψήφιο η σειρά προτίμη-
σης όλων των επιδιωκόμενων θέσεων καθώς και  η  τυχόν εντοπιότητα,  εφόσον προ-
βλέπεται  από την οικεία Ανακοίνωση. Αντίστοιχα συμπληρώνονται οι  καρτέλες “Λοιπά
Βαθμολογούμενα Κριτήρια” “Γραμματικές Γνώσεις” και “Επαγγελματική Εμπειρία” στην
οποία συμπληρώνονται όλα τα στοιχεία, εκτός από το χρόνο ανεργίας (συνεχόμενη και
μη) που συμπληρώνεται από τον Ο.Α.Ε.Δ. 

 Κατάλογος Συνημμένων Δικαιολογητικών.
Ανάλογα με τις επιλογές του υποψηφίου το σύστημα συμπληρώνει τα απαραίτητα
δικαιολογητικά που πρέπει να υποβάλει. Υπάρχει επιλογή να συμπληρώσει επι-
πλέον δικαιολογητικά και ο υποψήφιος, εφόσον επιθυμεί.
Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά επισυνάπτονται στην αίτηση σε μορφή PDF, με
ευκρινή  τα  στοιχεία  που αναγράφονται  σε  αυτά,  δεδομένου  ότι  η  επεξεργασία
γίνεται μηχανογραφικά.
Τα μη ευκρινή επισυναπτόμενα έγγραφα δεν γίνονται δεκτά. Κανένα δικαιολογητι-
κό δεν γίνεται δεκτό μετά την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης.

 Εφιστάται η προσοχή για την ορθή συμπλήρωση  των  απαιτούμενων  πεδί  -  
ων της αιτήσεως, σύμφωνα με τις αναλυτικές οδηγίες του εγχειριδίου και τα ανα-
φερόμενα  στο  Παράρτημα  ανακοινώσεων  Συμβάσεων  εργασίας  Ορισμένου
Χρόνου (ΣΟΧ)» με  σήμανση έκδοσης «10-06-2021». (Σφάλματα κατά τη συ-
μπλήρωση της αίτησης μπορεί  να οδηγήσουν στη μη ορθή μοριοδότηση
του υποψηφίου)  .  

 Με την οριστική υποβολή της αιτήσεως, παρέχεται  στον υποψήφιο σε εκτυπώσι-
μη μορφή αποδεικτικό του «ΕΝΤΥΠΟΥ ΑΣΕΠ  ΣΟΧ 1ΠΕ/ΤΕ ή ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ  », το οποίο
φέρει αριθμό πρωτοκόλλου και ακριβή ημερομηνία και ώρα υποβολής.

 Οι υποψήφιοι φέρουν την ευθύνη της πλήρους και ορθής συμπλήρωσης της ηλε-
κτρονικής τους αίτησης.  Διόρθωση, τροποποίηση ή συμπλήρωση των αιτήσεων,
είναι δυνατή ΜΟΝΟ ΜΕ ΝΕΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ, οι οποίες υποβάλλονται σε αντικατάστα-
ση των προηγούμενων αιτήσεων.
Υποβολή νέας αίτησης σε αντικατάσταση της προηγούμενης ή κατόπιν ακύρωσής
της είναι δυνατή μόνο έως τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. 

 Η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν.1599/1986 (ΦΕΚ
Α΄/75) για τα στοιχεία που αναφέρονται σε αυτήν. 

 Η αίτηση συμμετοχής συνιστά εξουσιοδότηση προς τον ΟΑΕΔ για τη χρήση και
επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του αιτούντος αποκλειστικά για τους
σκοπούς της παρούσας ανακοίνωσης.

Επισημαίνεται ότι στην ιστοσελίδα του Ο.Α.Ε.Δ. (www.oaed.gr)  θα  αναρτηθεί εγχειρίδιο
με αναλυτικές οδηγίες για  τη συμπλήρωση και  υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης –
υπεύθυνης  δήλωσης,  το  οποίο  πρέπει  να  συμβουλεύονται  οι  υποψήφιοι  σε  κάθε
περίπτωση .
Για  περισσότερες  πληροφορίες  σχετικά  με  την  οικεία   Ανακοίνωση  ΣΟΧ1/2021 του
Ο.Α.Ε.Δ., παρακαλούμε να απευθύνεστε στα τηλέφωνα: 210 9989605,  210 9989184 ή
να υποβάλλετε γραπτό ερώτημα στην ηλεκτρονική διεύθυνση,  a2@oaed.gr. 

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στο δικτυακό μας
τόπο  (www.oaed.gr)  β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα
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ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Πολίτες  Έντυπα – Διαδικασίες
 Διαγωνισμών Φορέων  Ορ. Χρόνου ΣΟΧ γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτη-
σης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και  στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ'
όπου μέσω της διαδρομής:  Σύνδεσμοι   Ανεξάρτητες και άλλες αρχές  ΑΣΕΠ θα
οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν
πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Πολίτες  Έντυπα – Διαδικασίες  Δια-
γωνισμών Φορέων  Ορ. Χρόνου ΣΟΧ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ:  Κατάταξη υποψηφίων
Αφού η υπηρεσία μας επεξεργαστεί  τις  αιτήσεις των υποψηφίων, τους κατατάσσει  σε
προσωρινούς πίνακες κατά κατηγορία, κλάδο ή ειδικότητα και κατά φθίνουσα σειρά βαθ-
μολογίας, βάσει των κριτηρίων του νόμου (όπως αναλυτικά αναφέρονται στο Παράρτημα
της ανακοίνωσης). Η κατάταξη των υποψηφίων, βάσει της οποίας θα γίνει η τελική επι-
λογή για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, πραγματοποιείται ως
εξής: 

1. Προηγούνται στην κατάταξη οι υποψήφιοι που διαθέτουν τα κύρια προσόντα της ει-
δικότητας και ακολουθούν οι έχοντες τα επικουρικά (Α΄, Β΄ επικουρίας κ.ο.κ.). 

2. Η κατάταξη μεταξύ των υποψηφίων που έχουν τα ίδια προσόντα (κύρια ή επικουρικά)
γίνεται κατά φθίνουσα σειρά με βάση τη συνολική βαθμολογία που συγκεντρώνουν από
τα βαθμολογούμενα κριτήρια κατάταξης (χρόνος ανεργίας, πολυτεκνική ιδιότητα, τριτεκνι-
κή ιδιότητα, μονογονεϊκή ιδιότητα, αριθμός ανήλικων τέκνων, βαθμός τίτλου σπουδών, δι-
δακτορικό δίπλωμα, αυτοτελής μεταπτυχιακός τίτλος, ενιαίος και αδιάσπαστος τίτλος μετα-
πτυχιακού επιπέδου (integrated master), δεύτερος τίτλος σπουδών, εμπειρία, αναπηρία
υποψηφίου, αναπηρία συγγενικού ατόμου).

3. Στην περίπτωση ισοβαθμίας υποψηφίων στη συνολική βαθμολογία προηγείται αυτός
που έχει τις περισσότερες μονάδες στο πρώτο βαθμολογούμενο κριτήριο (χρόνος ανεργί-
ας) και, αν αυτές συμπίπτουν, αυτός που έχει τις περισσότερες μονάδες στο δεύτερο κρι-
τήριο  (πολύτεκνος γονέας και  τέκνο πολύτεκνης οικογένειας) και  ούτω καθεξής.  Αν οι
υποψήφιοι και πάλι ισοβαθμούν, προηγείται  ο μεγαλύτερος στην ηλικία με βάση την ημε-
ρομηνία γέννησής του, ενώ, αν εξαντληθούν όλα τα παραπάνω κριτήρια, η μεταξύ τους
σειρά καθορίζεται με δημόσια κλήρωση.

 Για το κριτήριο «ΧΡΟΝΟΥ ΑΝΕΡΓΙΑΣ» ο υποψήφιος μοριοδοτείται με βάση την ημερο-
μηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων. Οι πληροφορίες σχετικά με τον χρόνο της εγγε-
γραμμένης ανεργίας (συνεχόμενης και μη) θα αναζητηθούν ηλεκτρονικά από το Μητρώο
Ανέργων του Οργανισμού. 

Κρίσιμος χρόνος συνδρομής των κριτηρίων, που λαμβάνονται υπόψη για την κατάταξη
των υποψηφίων είναι ο χρόνος λήξης της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτή-
σεων συμμετοχής.
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Το κώλυμα  της οκτάμηνης απασχόλησης  ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ  στην περίπτωση που
η διάρκεια σύμβασης ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου είναι άνω των οκτώ (8)
μηνών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: Ανάρτηση πινάκων και υποβολή ενστάσεων

 Η υπηρεσία μας θα αναρτήσει, εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία λήξης
προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, τους προσωρινούς πίνακες κατάταξης, απορ-
ριπτέων και προσληπτέων στα καταστήματα της υπηρεσίας μας και στον διαδικτυακό
μας τόπο (www.oaed.gr),   τους οποίους πρέπει  να αποστείλει  άμεσα για έλεγχο στο
ΑΣΕΠ, ενώ θα συνταχθεί  και σχετικό πρακτικό ανάρτησης  (σύμφωνα με την παρ. 5
του άρθρου 41 του Ν. 4765/2021) το οποίο θα υπογραφεί από δύο (2) υπαλλήλους της
υπηρεσίας.  Το  πρακτικό  αυτό  θα  αποσταλεί  αυθημερόν στο  ΑΣΕΠ  στο  e-mail:
sox@asep.gr.

Κατά  των  πινάκων αυτών,  επιτρέπεται  στους  ενδιαφερόμενους  η  άσκηση  ένστασης,
μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά),
η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους στον διαδικτυακό μας τόπο.
Η ένσταση  υποβάλλεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο στο ΑΣΕΠ στη διεύ-
θυνση  ηλεκτρονικού  ταχυδρομείου (prosl  .  enstasi  @  asep  .  gr  ) και,  για  να  εξεταστεί,
πρέπει να συνοδεύεται  από αποδεικτικό καταβολής  παραβόλου είκοσι ευρώ (20 €),
που έχει εκδοθεί είτε μέσω της εφαρμογής του ηλεκτρονικού παραβόλου (e-παράβολο),
βλ.  λογότυπο  «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ  ΠΑΡΑΒΟΛΟ»  στον  διαδικτυακό  τόπο  του  ΑΣΕΠ
(www.asep.gr), είτε από Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.).  Ο υποψήφιος πρέπει
να αναγράψει τον κωδικό/αριθμό του παραβόλου στην ένσταση και να καταβάλει το αντί-
τιμο του ηλεκτρονικού παραβόλου μέχρι τη λήξη προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων.
Σε περίπτωση που η υποβληθείσα ένσταση γίνει δεκτή, το καταβληθέν ποσό επιστρέφε-
ται στον ενιστάμενο.

Η υπηρεσία οφείλει να αναρτήσει τους πίνακες προσληπτέων και στο πρόγραμμα «Διαύ-
γεια» και να αποστείλει στο ΑΣΕΠ εντός  τριών (3) εργάσιμων ημερών φωτοαντίγραφα
των αιτήσεων και των δικαιολογητικών των υποψηφίων που έχουν υποβάλει ένσταση
κατά των προσωρινών πινάκων κατάταξης. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ: Πρόσληψη 

Η υπηρεσία προσλαμβάνει το προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορι-
σμένου χρόνου  αμέσως μετά την κατάρτιση των πινάκων κατάταξης των υποψηφίων.
Τυχόν  αναμόρφωση των πινάκων βάσει  αυτεπάγγελτου ή κατ’  ένσταση ελέγχου του
ΑΣΕΠ που συνεπάγεται ανακατάταξη των υποψηφίων, εκτελείται  υποχρεωτικά από το
φορέα, ενώ απολύονται οι υποψήφιοι που δεν δικαιούνται πρόσληψης βάσει της νέας κα-
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• Προτάσσονται των λοιπών υποψηφίων, που ανήκουν στον ίδιο πίνακα προσόντων,
ανεξάρτητα από το σύνολο των μονάδων που συγκεντρώνουν, οι μόνιμοι κάτοικοι των
Δήμων των Περιφερειακών Ενοτήτων  Δράμας (κωδ. 130&131),  Ευρυτανίας (κωδ.
132),  Θεσπρωτίας  (κωδ.  139  &  140),   Ιωαννίνων  (141,142&143),  Ξάνθης  (κωδ.
156,157&158) Ροδόπης (159) και Σερρών (κωδ.160&161),  (περ. στ΄, του άρθρου 12
του Ν. 4765/2021 και  της υπ’  αριθμ.  πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/ Φ.ΕΠ.1/  835/οικ.  8660/17-5-
2021διαπιστωτικής πράξης του Υπουργού Εσωτερικών).

 •• Για  τις  υπόλοιπες  θέσεις  και  κωδικούς   δεν  ισχύει  το  κριτήριο  της
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τάταξης. Οι απολυόμενοι λαμβάνουν τις αποδοχές που προβλέπονται για την απασχόλη-
σή τους έως την ημέρα της απόλυσης, χωρίς οποιαδήποτε αποζημίωση από την αιτία
αυτή. 

Προσληφθέντες οι οποίοι αποχωρούν πριν από τη λήξη της σύμβασής τους,  αντικαθί-
στανται με άλλους από τους εγγεγραμμένους και διαθέσιμους στον πίνακα της οικείας ει-
δικότητας, κατά τη σειρά εγγραφής τους σε αυτόν.

Σε κάθε περίπτωση, οι υποψήφιοι που προσλαμβάνονται είτε κατόπιν αναμόρφωσης των
πινάκων από το ΑΣΕΠ είτε λόγω αντικατάστασης αποχωρούντων υποψηφίων, απασχο-
λούνται για το  υπολειπόμενο,  κατά περίπτωση, χρονικό διάστημα και μέχρι συμπλη-
ρώσεως της εγκεκριμένης διάρκειας της σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου.

ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ της παρούσας ανακοίνωσης αποτελεί και το «Παράρτημα
ανακοινώσεων  Συμβάσεων  εργασίας  Ορισμένου  Χρόνου  (ΣΟΧ)» με  σήμανση
έκδοσης  «10-06-2021»,  το  οποίο  περιλαμβάνει:  i)  τα  δικαιολογητικά  που
απαιτούνται για την έγκυρη συμμετοχή των υποψηφίων στη διαδικασία επιλογής
και ii) οδηγίες για τη συμπλήρωση της αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης με κωδικό
ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1ΠΕ/ΤΕ ή ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ, σε συνδυασμό με επισημάνσεις σχετικά με τα
προσόντα και τα βαθμολογούμενα κριτήρια κατάταξης των υποψηφίων σύμφωνα
με τις ισχύουσες κανονιστικές ρυθμίσεις·.  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν
πρόσβαση  στο  Παράρτημα  αυτό,  μέσω  του  δικτυακού  τόπου  του  ΑΣΕΠ
(www.asep.gr) και συγκεκριμένα μέσω της ίδιας διαδρομής που ακολουθείται και
για την αναζήτηση του εντύπου της αίτησης δηλαδή: Κεντρική σελίδα  Πολίτες
 Έντυπα – Διαδικασίες  Διαγωνισμών φορέων  Ορ. Χρόνου ΣΟΧ

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για την παρούσα Ανακοίνωση, λαμβάνονται υπόψη για την συμπλή-
ρωση της αίτησης  και τα αναφερόμενα στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙ-
ΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ.

Σε κάθε περίπτωση οι υποψήφιοι για την συμπλήρωση και υποβολή της ηλεκτρο-
νικής αίτησης  συμβουλεύονται μόνο το εγχειρίδιο με τις αναλυτικές οδηγίες της ει-
δικής  ηλεκτρονικής  εφαρμογής  του  Ο.Α.Ε.Δ,  για  την  οικεία  Ανακοίνωση  ΣΟΧ
1/2021.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Ο.Α.Ε.Δ.

ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ ΣΠΥΡΟΣ
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