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EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΚΑΙ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ  ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Αθήνα 24-12-2021

ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αρ. Πρωτ. : 151836
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Δ/νση : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
Τμήμα: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Ταχ.Δ/νση: Εθν. Αντιστάσεως 8 - Τράχωνες
Τ.Κ.: 17 456

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  ΣΟΧ1/2022

Για την πρόσληψη  νέων εργασιακών συμβούλων στον  ΟΑΕΔ
με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,

Το έργο/δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και
Ανθεκτικότητας "Ελλάδα 2.0" με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης

NextGenerationEU

Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (Ο.Α.Ε.Δ.)

Έχοντας υπόψη:   

1. Τις διατάξεις των άρθρων 60 και 61 του Ν. 4837/2021(ΦΕΚ 178/τ.Α/1-10-2021), σε συνδυα-
σμό με τις διατάξεις των παρ. 8 και 9 του άρθρου 41 του Ν.4765/2021(Α΄6).

2. Τον Κανονισμό (ΕΕ)  2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης
Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δε-
δομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και
την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων), κα-
θώς 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 Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την
προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρα-
κτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις».

3. Τις διατάξεις των Β.Δ. 404 & 405/1971 και τις διατάξεις του Ν. 2956/2001 “Περί Οργάνωσης
και Διοικήσεως του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού”, όπως ισχύουν. 

4. To Ν.Δ. 2961/1954 «περί Συστάσεως Οργανισμού Απασχολήσεως και Ασφαλίσεως Ανεργίας,
ο οποίος μετονομάσθηκε σε “Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) ” με το
Ν.Δ.212/1969.

5. Τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν.4144/2013 (ΦΕΚ88΄/τ.Α΄/18-04-2013).
6. Την υπ' αριθμ. 5492/117/19-10-2021 απόφαση του Δ.Σ – ΟΑΕΔ με την οποία αποδέχθηκε τα

προτεινόμενα Τεχνικά Δελτία Έργων (μεταξύ των οποίων και το Τεχνικό Δελτίο έργου για την
πρόσληψη των νέων εργασιακών συμβούλων).
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7. Την  υπ’  αριθμ.  144636/17-11-2021 Απόφαση  Ένταξης  του  Έργου  «SUB6:  Βραχυχρόνιο
προσωπικό ως συμβουλευτικοί υπάλληλοι – Δράση 16747» (Κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5150092) με
ΑΔΑ: Ω1Φ8Η-5Ω0, του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών.

8. Την υπ' αριθμ. 6542/142/7-12-2021 απόφαση του Δ.Σ – ΟΑΕΔ με την οποία αποδέχτηκε την
τροποποίηση του προτεινόμενου Τεχνικού Δελτίου Έργου.  

9. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 105463/20-12-2021 έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων περί υπογραφής από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων του
τροποποιημένου τεχνικού δελτίου.  

10. Το  υπ’  αριθμ.  πρωτ.  302/21-12-2021 Υπηρεσιακό  σημείωμα  της   Δ/νσης  –  Εσόδων  και
Προϋπολογισμού  του  Ο.Α.Ε.Δ.  με   θέμα  «Βεβαίωση  ύπαρξης  πίστωσης  για  σύναψη
συμβάσεων Εργασιακών Συμβούλων (Ταμείο Ανάκαμψης)».

11. Το υπ’ αριθμ.  πρωτ. 25/11-01-2022 έγγραφο του Ο.Α.Ε.Δ.  σχετικά με το πρόσθετο τυπικό
προσόν της γνώσης  ξένης γλώσσας, των θέσεων της παρούσας Προκήρυξης. 

                                              

Ανακοινώνει

Την  πρόσληψη,  με  σύμβαση  εργασίας  ιδιωτικού  δικαίου  ορισμένου  χρόνου,  συνολικά
πεντακοσίων  σαράντα  (540)  ατόμων  ειδικότητας  ΠΕ  ή  ΤΕ  Εργασιακών  Συμβούλων,
πλήρους απασχόλησης, 8/μηνης διάρκειας  με δυνατότητα παράτασης για άλλους οκτώ
μήνες και δυνατότητα εκ νέου παράτασης για άλλους οκτώ μήνες σε υπηρεσίες του ΟΑΕΔ
και συγκεκριμένα του εξής,  ανά υπηρεσία,  τόπο απασχόλησης,  ειδικότητα και διάρκεια
σύμβασης,  αριθμού ατόμων (βλ.  ΠΙΝΑΚΑ Α),  με  τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και
τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός
Θέσης Υπηρεσία Τόπος απασχόλησης Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός
ατόμων

101 ΚΠΑ2 Αγρινίου 
Αγρίνιο

(Δήμος  Αγρινίου)
Περιφερειακή Ενότητα

Αιτωλ/νίας

ΠΕ ή ΤΕ
Εργασιακών
Συμβούλων

8/μηνης  διάρκειας με
δυνατότητα

παράτασης για
άλλους οκτώ μήνες
και δυνατότητα  εκ

νέου παράτασης για
άλλους οκτώ μήνες

2

102 ΚΠΑ2
Μεσολογγίου 

Μεσολόγγι
(Δήμος Ιεράς Πόλης

Μεσολογγίου)
Περιφερειακή Ενότητα

Αιτωλ/νίας

ΠΕ ή ΤΕ
Εργασιακών
Συμβούλων

8/μηνης  διάρκειας με
δυνατότητα

παράτασης για
άλλους οκτώ μήνες
και δυνατότητα  εκ

νέου παράτασης για
άλλους οκτώ μήνες

2

103 ΚΠΑ2 Ναυπάκτου 
Ναύπακτος

(Δήμος  Ναυπακτίας)
Περιφερειακή Ενότητα

Αιτωλ/νίας

ΠΕ ή ΤΕ
Εργασιακών
Συμβούλων

8/μηνης  διάρκειας με
δυνατότητα

παράτασης για
άλλους οκτώ μήνες
και δυνατότητα  εκ

νέου παράτασης για
άλλους οκτώ μήνες

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

Κωδικός
Θέσης Υπηρεσία Τόπος απασχόλησης Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός
ατόμων

104 ΚΠΑ2 Άργους 

Άργος
(Δήμος  

Άργους - Μυκηνών)
Περιφερειακή Ενότητα

Αργολίδας

ΠΕ ή  ΤΕ
Εργασιακών
Συμβούλων

8/μηνης  διάρκειας με
δυνατότητα

παράτασης για
άλλους οκτώ μήνες
και δυνατότητα  εκ

νέου παράτασης για
άλλους οκτώ μήνες

2

105 ΚΠΑ2 Ναυπλίου
Ναύπλιο

(Δήμος  Ναυπλιέων)
Περιφερειακή Ενότητα

Αργολίδας

ΠΕ ή ΤΕ
Εργασιακών
Συμβούλων

8/μηνης  διάρκειας με
δυνατότητα

παράτασης για
άλλους οκτώ μήνες
και δυνατότητα  εκ

νέου παράτασης για
άλλους οκτώ μήνες

4

106 ΚΠΑ2 Τρίπολης
Τρίπολη

(Δήμος Τρίπολης)
Περιφερειακή Ενότητα

Αρκαδίας

ΠΕ ή ΤΕ
Εργασιακών
Συμβούλων

8/μηνης  διάρκειας με
δυνατότητα

παράτασης για
άλλους οκτώ μήνες
και δυνατότητα  εκ

νέου παράτασης για
άλλους οκτώ μήνες

4

107 ΚΠΑ2 Άρτας

Άρτα
(Δήμος  Αρταίων)

Περιφερειακή Ενότητα
Άρτας

ΠΕ ή ΤΕ
Εργασιακών
Συμβούλων

8/μηνης  διάρκειας με
δυνατότητα

παράτασης για
άλλους οκτώ μήνες
και δυνατότητα  εκ

νέου παράτασης για
άλλους οκτώ μήνες

1

108
 

ΚΠΑ2 Πλ. Αττικής

Αθήνα
(Δήμος 

Αθηναίων)
Περιφερειακή Ενότητα

Κεντρικού Τομέα
Αθηνών

ΠΕ ή  ΤΕ
Εργασιακών
Συμβούλων

8/μηνης  διάρκειας με
δυνατότητα

παράτασης για
άλλους οκτώ μήνες
και δυνατότητα  εκ

νέου παράτασης για
άλλους οκτώ μήνες

8

109 ΚΠΑ2
Αμαρουσίου

Μαρούσι
(Δήμος 

Αμαρουσίου)
Περιφερειακή Ενότητα
Βόρειου Τομέα Αθηνών

ΠΕ ή ΤΕ
Εργασιακών
Συμβούλων

8/μηνης  διάρκειας με
δυνατότητα

παράτασης για
άλλους οκτώ μήνες
και δυνατότητα  εκ

νέου παράτασης για
άλλους οκτώ μήνες

5

110
ΚΠΑ2 Αγ.

Παρασκευής

Αγ. Παρασκευή
(Δήμος  Αγ.

Παρασκευής)
Περιφερειακή Ενότητα
Βόρειου Τομέα Αθηνών

ΠΕ ή ΤΕ
Εργασιακών
Συμβούλων

8/μηνης  διάρκειας με
δυνατότητα

παράτασης για
άλλους οκτώ μήνες
και δυνατότητα  εκ

7
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ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός
Θέσης Υπηρεσία Τόπος απασχόλησης Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός
ατόμων

νέου παράτασης για
άλλους οκτώ μήνες

111 ΚΠΑ2 Αθηνών 

Αθήνα 
(Δήμος  Αθηναίων)

Περιφερειακή Ενότητα
Κεντρικού Τομέα

Αθηνών

ΠΕ ή ΤΕ
Εργασιακών
Συμβούλων

8/μηνης  διάρκειας με
δυνατότητα

παράτασης για
άλλους οκτώ μήνες
και δυνατότητα  εκ

νέου παράτασης για
άλλους οκτώ μήνες

7

112
ΚΠΑ2

Αμπελοκήπων 

Αμπελόκηποι 
(Δήμος  Αθηναίων)

Περιφερειακή Ενότητα
Κεντρικού Τομέα

Αθηνών

ΠΕ ή ΤΕ
Εργασιακών
Συμβούλων

8/μηνης  διάρκειας με
δυνατότητα

παράτασης για
άλλους οκτώ μήνες
και δυνατότητα  εκ

νέου παράτασης για
άλλους οκτώ μήνες

6

113 ΚΠΑ2 Πατησίων

Πατήσια
(Δήμος  Αθηναίων)

Περιφερειακή Ενότητα
Κεντρικού Τομέα

Αθηνών

ΠΕ ή ΤΕ
Εργασιακών
Συμβούλων

8/μηνης  διάρκειας με
δυνατότητα

παράτασης για
άλλους οκτώ μήνες
και δυνατότητα  εκ

νέου παράτασης για
άλλους οκτώ μήνες

10

114 ΓΡ. ΕΚΟ Αθηνών
Αθήνα

(Δήμος  Αθηναίων)
Περιφερειακή Ενότητα

Κεντρικού Τομέα
Αθηνών

ΠΕ ή ΤΕ
Εργασιακών
Συμβούλων

8/μηνης  διάρκειας με
δυνατότητα

παράτασης για
άλλους οκτώ μήνες
και δυνατότητα  εκ

νέου παράτασης για
άλλους οκτώ μήνες

2

115 ΚΠΑ2 Αιγάλεω

Αιγάλεω
(Δήμος  Αιγάλεω)

Περιφερειακή Ενότητα
Δυτικού Τομέα  Αθηνών

ΠΕ ή ΤΕ
Εργασιακών
Συμβούλων

8/μηνης  διάρκειας με
δυνατότητα

παράτασης για
άλλους οκτώ μήνες
και δυνατότητα  εκ

νέου παράτασης για
άλλους οκτώ μήνες

7

116 ΚΠΑ2 Αχαρνών
Αχαρναί

(Δήμος  Αχαρνών)
Περιφερειακή Ενότητα

Ανατολικής Αττικής

ΠΕ ή ΤΕ
Εργασιακών
Συμβούλων

8/μηνης  διάρκειας με
δυνατότητα

παράτασης για
άλλους οκτώ μήνες
και δυνατότητα  εκ

νέου παράτασης για
άλλους οκτώ μήνες

4
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ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός
Θέσης Υπηρεσία Τόπος απασχόλησης Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός
ατόμων

117 ΚΠΑ2
Καισαριανής

Καισαριανή
(Δήμος  Βύρωνα)

Περιφερειακή Ενότητα
Κεντρικού Τομέα

Αθηνών

ΠΕ ή ΤΕ
Εργασιακών
Συμβούλων

8/μηνης  διάρκειας με
δυνατότητα

παράτασης για
άλλους οκτώ μήνες
και δυνατότητα  εκ

νέου παράτασης για
άλλους οκτώ μήνες

4

118 ΚΠΑ2 Γλυφάδας
Γλυφάδα

(Δήμος  Γλυφάδας)
Περιφερειακή Ενότητα
Νότιου Τομέα Αθηνών

ΠΕ ή ΤΕ
Εργασιακών
Συμβούλων

8/μηνης  διάρκειας με
δυνατότητα

παράτασης για
άλλους οκτώ μήνες
και δυνατότητα  εκ

νέου παράτασης για
άλλους οκτώ μήνες

7

119 ΚΠΑ2 Δάφνης

Δάφνη
(Δήμος Δάφνης-

Υμηττού) Περιφερειακή
Ενότητα Κεντρικού

Τομέα Αθηνών

ΠΕ ή ΤΕ
Εργασιακών
Συμβούλων

8/μηνης  διάρκειας με
δυνατότητα

παράτασης για
άλλους οκτώ μήνες
και δυνατότητα  εκ

νέου παράτασης για
άλλους οκτώ μήνες

8

120 ΚΠΑ2 Αγ.
Αναργύρων -

Ιλίου

Ίλιον
(Δήμος  Ιλίου)

Περιφερειακή Ενότητα
Δυτικού Τομέα  Αθηνών

ΠΕ ή ΤΕ
Εργασιακών
Συμβούλων

8/μηνης  διάρκειας με
δυνατότητα

παράτασης για
άλλους οκτώ μήνες
και δυνατότητα  εκ

νέου παράτασης για
άλλους οκτώ μήνες

5

121 ΚΠΑ2 Καλλιθέας

Καλλιθέα
(Δήμος Καλλιθέας)

Περιφερειακή Ενότητα
Νότιου Τομέα Αθηνών

ΠΕ ή ΤΕ
Εργασιακών
Συμβούλων

8/μηνης  διάρκειας με
δυνατότητα

παράτασης για
άλλους οκτώ μήνες
και δυνατότητα  εκ

νέου παράτασης για
άλλους οκτώ μήνες

5

122 ΚΠΑ2
Κερατσινίου

Κερατσίνι
(Δήμος  Κερατσινίου-

Δραπετσώνας)
Περιφερειακή Ενότητα

Πειραιώς

ΠΕ ή ΤΕ
Εργασιακών
Συμβούλων

8/μηνης  διάρκειας με
δυνατότητα

παράτασης για
άλλους οκτώ μήνες
και δυνατότητα  εκ

νέου παράτασης για
άλλους οκτώ μήνες

7

123 ΚΠΑ2 Κηφισιάς
Κηφισιά

(Δήμος  Κηφισιάς)
Περιφερειακή Ενότητα

Βόρειου  Τομέα Αθηνών

ΠΕ ή ΤΕ
Εργασιακών
Συμβούλων

8/μηνης  διάρκειας με
δυνατότητα

παράτασης για
άλλους οκτώ μήνες
και δυνατότητα  εκ

5
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ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός
Θέσης Υπηρεσία Τόπος απασχόλησης Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός
ατόμων

νέου παράτασης για
άλλους οκτώ μήνες

124 ΚΠΑ2 Λαυρίου
Λαύριο

(Δήμος  Λαυρεωτικής)
Περιφερειακή Ενότητα

Ανατολικής Αττικής

ΠΕ ή ΤΕ
Εργασιακών
Συμβούλων

8/μηνης  διάρκειας με
δυνατότητα

παράτασης για
άλλους οκτώ μήνες
και δυνατότητα  εκ

νέου παράτασης για
άλλους οκτώ μήνες

1

125
ΚΠΑ2

Μαρκοπούλου

Μαρκόπουλο 
(Δήμος  Μαρκοπούλου

Μεσογαίας)
Περιφερειακή Ενότητα

Ανατολικής Αττικής

ΠΕ ή  ΤΕ
Εργασιακών
Συμβούλων

8/μηνης  διάρκειας με
δυνατότητα

παράτασης για
άλλους οκτώ μήνες
και δυνατότητα  εκ

νέου παράτασης για
άλλους οκτώ μήνες

3

126 ΚΠΑ2 Μεγάρων
Μέγαρα

(Δήμος  Μεγαρέων)
Περιφερειακή Ενότητα

Δυτικής Αττικής

ΠΕ ή ΤΕ
Εργασιακών
Συμβούλων

8/μηνης  διάρκειας με
δυνατότητα

παράτασης για
άλλους οκτώ μήνες
και δυνατότητα  εκ

νέου παράτασης για
άλλους οκτώ μήνες

2

127 ΚΠΑ2 Νίκαιας 
Νίκαια

(Δήμος Νίκαιας- Αγίου
Ιωάννου Ρέντη)

Περιφερειακή Ενότητα
Πειραιώς

ΠΕ ή ΤΕ
Εργασιακών
Συμβούλων

8/μηνης  διάρκειας με
δυνατότητα

παράτασης για
άλλους οκτώ μήνες
και δυνατότητα  εκ

νέου παράτασης για
άλλους οκτώ μήνες

9

128 ΚΠΑ2 Παλλήνης
Παλλήνη

(Δήμος Παλλήνης)
Περιφερειακή Ενότητα

Ανατολικής Αττικής

ΠΕ ή ΤΕ
Εργασιακών
Συμβούλων

8/μηνης  διάρκειας με
δυνατότητα

παράτασης για
άλλους οκτώ μήνες
και δυνατότητα  εκ

νέου παράτασης για
άλλους οκτώ μήνες

5

129 ΚΠΑ2 Πειραιά
Πειραιάς

(Δήμος Πειραιώς)
Περιφερειακή Ενότητα

Πειραιώς

ΠΕ ή ΤΕ
Εργασιακών
Συμβούλων

8/μηνης  διάρκειας με
δυνατότητα

παράτασης για
άλλους οκτώ μήνες
και δυνατότητα  εκ

νέου παράτασης για
άλλους οκτώ μήνες

5

130 ΚΠΑ2
Περιστερίου

Περιστέρι
(Δήμος  Περιστερίου)

Περιφερειακή Ενότητα
Δυτικού Τομέα  Αθηνών

ΠΕ ή ΤΕ
Εργασιακών
Συμβούλων

8/μηνης  διάρκειας με
δυνατότητα

παράτασης για
άλλους οκτώ μήνες

8

Σελίδα 6 από 28



ΑΔΑ: ΨΡΩΒ469Ω2-Χ7Υ

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός
Θέσης Υπηρεσία Τόπος απασχόλησης Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός
ατόμων

και δυνατότητα  εκ
νέου παράτασης για
άλλους οκτώ μήνες

131 ΚΠΑ2 Ελευσίνας

Ελευσίνα
(Δήμος  

Ελευσίνας) Περιφερειακή
Ενότητα Δυτικής Αττικής

ΠΕ ή ΤΕ
Εργασιακών
Συμβούλων

8/μηνης  διάρκειας με
δυνατότητα

παράτασης για
άλλους οκτώ μήνες
και δυνατότητα  εκ

νέου παράτασης για
άλλους οκτώ μήνες

5

132 ΚΠΑ2 Νέας Ιωνίας
Νέα Ιωνία

(Δήμος Νέας  Ιωνίας)
Περιφερειακή Ενότητα
Βόρειου Τομέα Αθηνών

ΠΕ ή ΤΕ
Εργασιακών
Συμβούλων

8/μηνης  διάρκειας με
δυνατότητα

παράτασης για
άλλους οκτώ μήνες
και δυνατότητα  εκ

νέου παράτασης για
άλλους οκτώ μήνες

5

133 ΚΠΑ2 Αιγίου Αίγιο
(Δήμος  Αιγιαλείας)

Περιφερειακή Ενότητα
Αχαΐας

ΠΕ ή ΤΕ
Εργασιακών
Συμβούλων

8/μηνης  διάρκειας με
δυνατότητα

παράτασης για
άλλους οκτώ μήνες
και δυνατότητα  εκ

νέου παράτασης για
άλλους οκτώ μήνες

4

134 ΚΠΑ2 Αγ.  Ανδρέα
Πάτρας

Αγ.  Ανδρέας   Πάτρας
(Δήμος  Πατρέων)

Περιφερειακή Ενότητα
Αχαΐας

ΠΕ ή ΤΕ
Εργασιακών
Συμβούλων

8/μηνης  διάρκειας με
δυνατότητα

παράτασης για
άλλους οκτώ μήνες
και δυνατότητα  εκ

νέου παράτασης για
άλλους οκτώ μήνες

7

135 ΚΠΑ2 Πατρών
Πάτρα

(Δήμος  Πατρέων)
Περιφερειακή Ενότητα

Αχαΐας

ΠΕ ή ΤΕ
Εργασιακών
Συμβούλων

8/μηνης  διάρκειας με
δυνατότητα

παράτασης για
άλλους οκτώ μήνες
και δυνατότητα  εκ

νέου παράτασης για
άλλους οκτώ μήνες

8

136 ΚΠΑ2 Θήβας
Θήβα

(Δήμος  Θηβαίων)
Περιφερειακή Ενότητα

Βοιωτίας

ΠΕ ή ΤΕ
Εργασιακών
Συμβούλων

8/μηνης  διάρκειας με
δυνατότητα

παράτασης για
άλλους οκτώ μήνες
και δυνατότητα  εκ

νέου παράτασης για
άλλους οκτώ μήνες

4

137 ΚΠΑ2 Λιβαδειάς
Λιβαδειά 

(Δήμος  Λεβαδέων)
Περιφερειακή Ενότητα

ΠΕ ή ΤΕ
Εργασιακών
Συμβούλων

8/μηνης  διάρκειας με
δυνατότητα

παράτασης για
5

Σελίδα 7 από 28



ΑΔΑ: ΨΡΩΒ469Ω2-Χ7Υ

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός
Θέσης Υπηρεσία Τόπος απασχόλησης Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός
ατόμων

Βοιωτίας άλλους οκτώ μήνες
και δυνατότητα  εκ

νέου παράτασης για
άλλους οκτώ μήνες

138 ΚΠΑ2 Γρεβενών
Γρεβενά

(Δήμος  Γρεβενών)
Περιφερειακή Ενότητα

Γρεβενών

ΠΕ ή ΤΕ
Εργασιακών
Συμβούλων

8/μηνης  διάρκειας με
δυνατότητα

παράτασης για
άλλους οκτώ μήνες
και δυνατότητα  εκ

νέου παράτασης για
άλλους οκτώ μήνες

4

139 ΚΠΑ2 Δράμας
Δράμα

(Δήμος  Δράμας)
Περιφερειακή Ενότητα

Δράμας

ΠΕ ή ΤΕ
Εργασιακών
Συμβούλων

8/μηνης  διάρκειας με
δυνατότητα

παράτασης για
άλλους οκτώ μήνες
και δυνατότητα  εκ

νέου παράτασης για
άλλους οκτώ μήνες

3

140 ΚΠΑ2 Κω
Κως

(Δήμος  Κω)
Περιφερειακή Ενότητα

Κω

ΠΕ ή ΤΕ
Εργασιακών
Συμβούλων

8/μηνης  διάρκειας με
δυνατότητα

παράτασης για
άλλους οκτώ μήνες
και δυνατότητα  εκ

νέου παράτασης για
άλλους οκτώ μήνες

3

141
ΚΠΑ2

Αρχαγγέλου
Ρόδου

Αρχάγγελος-Ρόδου
(Δήμος Ρόδου)

Περιφερειακή Ενότητα
Ρόδου

ΠΕ ή ΤΕ
Εργασιακών
Συμβούλων

8/μηνης  διάρκειας με
δυνατότητα

παράτασης για
άλλους οκτώ μήνες
και δυνατότητα  εκ

νέου παράτασης για
άλλους οκτώ μήνες

2

142 ΚΠΑ2 Ρόδου
Ρόδος

(Δήμος  Ρόδου)
Περιφερειακή Ενότητα

Ρόδου

ΠΕ ή ΤΕ
Εργασιακών
Συμβούλων

8/μηνης  διάρκειας με
δυνατότητα

παράτασης για
άλλους οκτώ μήνες
και δυνατότητα  εκ

νέου παράτασης για
άλλους οκτώ μήνες

6

143
ΚΠΑ2

Αλεξανδρούπολης
Αλεξανδρούπολη

(Δήμος
Αλεξανδρούπολης)

Περιφερειακή Ενότητα
Έβρου

ΠΕ ή ΤΕ
Εργασιακών
Συμβούλων

8/μηνης  διάρκειας με
δυνατότητα

παράτασης για
άλλους οκτώ μήνες
και δυνατότητα  εκ

νέου παράτασης για
άλλους οκτώ μήνες

6

144 ΚΠΑ2
Διδυμότειχο

(Δήμος Διδυμοτείχου)
ΠΕ ή ΤΕ

Εργασιακών
8/μηνης  διάρκειας με

δυνατότητα 3

Σελίδα 8 από 28



ΑΔΑ: ΨΡΩΒ469Ω2-Χ7Υ

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός
Θέσης Υπηρεσία Τόπος απασχόλησης Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός
ατόμων

Διδυμοτείχου Περιφερειακή Ενότητα
Έβρου

Συμβούλων παράτασης για
άλλους οκτώ μήνες
και δυνατότητα  εκ

νέου παράτασης για
άλλους οκτώ μήνες

145 ΚΠΑ2 Ορεστιάδας
Ορεστιάδα

(Δήμος Ορεστιάδας)
Περιφερειακή Ενότητα

Έβρου

ΠΕ ή ΤΕ
Εργασιακών
Συμβούλων

8/μηνης  διάρκειας με
δυνατότητα

παράτασης για
άλλους οκτώ μήνες
και δυνατότητα  εκ

νέου παράτασης για
άλλους οκτώ μήνες

5

146 ΚΠΑ2 Χαλκίδας
Χαλκίδα

(Δήμος  Χαλκιδέων)
Περιφερειακή Ενότητα

Ευβοίας

ΠΕ ή ΤΕ
Εργασιακών
Συμβούλων

8/μηνης  διάρκειας με
δυνατότητα

παράτασης για
άλλους οκτώ μήνες
και δυνατότητα  εκ

νέου παράτασης για
άλλους οκτώ μήνες

7

147 ΚΠΑ2
Καρπενησίου 

Καρπενήσι 
(Δήμος Καρπενησίου)
Περιφερειακή Ενότητα

Ευρυτανίας

ΠΕ ή ΤΕ
Εργασιακών
Συμβούλων

8/μηνης  διάρκειας με
δυνατότητα

παράτασης για
άλλους οκτώ μήνες
και δυνατότητα  εκ

νέου παράτασης για
άλλους οκτώ μήνες

3

148 ΚΠΑ2 Ζακύνθου 
Ζάκυνθος

(Δήμος  Ζακύνθου)
Περιφερειακή Ενότητα

Ζακύνθου

ΠΕ ή ΤΕ
Εργασιακών
Συμβούλων

8/μηνης  διάρκειας με
δυνατότητα

παράτασης για
άλλους οκτώ μήνες
και δυνατότητα  εκ

νέου παράτασης για
άλλους οκτώ μήνες

3

149 ΚΠΑ2 Αμαλιάδας 
Αμαλιάδα

(Δήμος Ήλιδας)
Περιφερειακή Ενότητα

Ηλείας

ΠΕ ή ΤΕ
Εργασιακών
Συμβούλων

8/μηνης  διάρκειας με
δυνατότητα

παράτασης για
άλλους οκτώ μήνες
και δυνατότητα  εκ

νέου παράτασης για
άλλους οκτώ μήνες

3

150 ΚΠΑ2 Πύργου 
Πύργος

(Δήμος  Πύργου) 
Περιφερειακή Ενότητα

Ηλείας

ΠΕ ή ΤΕ
Εργασιακών
Συμβούλων

8/μηνης  διάρκειας με
δυνατότητα

παράτασης για
άλλους οκτώ μήνες
και δυνατότητα  εκ

νέου παράτασης για
άλλους οκτώ μήνες

6

Αλεξάνδρεια ΠΕ ή ΤΕ 8/μηνης  διάρκειας με

Σελίδα 9 από 28



ΑΔΑ: ΨΡΩΒ469Ω2-Χ7Υ

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός
Θέσης Υπηρεσία Τόπος απασχόλησης Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός
ατόμων

151 ΚΠΑ2
Αλεξάνδρειας

(Δήμος  Αλεξάνδρειας)
Περιφερειακή Ενότητα

Ημαθίας

Εργασιακών
Συμβούλων

δυνατότητα
παράτασης για

άλλους οκτώ μήνες
και δυνατότητα  εκ

νέου παράτασης για
άλλους οκτώ μήνες

2

152 ΚΠΑ2 Βέροιας 
Βέροια 

(Δήμος Βέροιας)
Περιφερειακή Ενότητα

Ημαθίας

ΠΕ ή ΤΕ
Εργασιακών
Συμβούλων

8/μηνης  διάρκειας με
δυνατότητα

παράτασης για
άλλους οκτώ μήνες
και δυνατότητα  εκ

νέου παράτασης για
άλλους οκτώ μήνες

4

153 ΚΠΑ2 Νάουσας
Νάουσα 

(Δήμος  Νάουσας)
Περιφερειακή Ενότητα

Ημαθίας

ΠΕ ή ΤΕ
Εργασιακών
Συμβούλων

8/μηνης  διάρκειας με
δυνατότητα

παράτασης για
άλλους οκτώ μήνες
και δυνατότητα  εκ

νέου παράτασης για
άλλους οκτώ μήνες

4

154
ΚΠΑ2

Αλικαρνασσού 
Αλικαρνασσός 

(Δήμος  Ηρακλείου)
Περιφερειακή Ενότητα

Ηρακλείου

ΠΕ ή ΤΕ
Εργασιακών
Συμβούλων

8/μηνης  διάρκειας με
δυνατότητα

παράτασης για
άλλους οκτώ μήνες
και δυνατότητα  εκ

νέου παράτασης για
άλλους οκτώ μήνες

4

155 ΚΠΑ2 Ηρακλείου
Κρήτης

Ηράκλειο  - Κρήτης
(Δήμος  Ηρακλείου)

Περιφερειακή Ενότητα
Ηρακλείου

ΠΕ ή ΤΕ
Εργασιακών
Συμβούλων

8/μηνης  διάρκειας με
δυνατότητα

παράτασης για
άλλους οκτώ μήνες
και δυνατότητα  εκ

νέου παράτασης για
άλλους οκτώ μήνες

10

156 ΚΠΑ2
Ηγουμενίτσας

Ηγουμενίτσα
(Δήμος Ηγουμενίτσας)
Περιφερειακή Ενότητα

Θεσπρωτίας

ΠΕ ή ΤΕ
Εργασιακών
Συμβούλων

8/μηνης  διάρκειας με
δυνατότητα

παράτασης για
άλλους οκτώ μήνες
και δυνατότητα  εκ

νέου παράτασης για
άλλους οκτώ μήνες

4

157
ΚΠΑ2 Ιωνίας

Θεσσαλονίκης
Ιωνία-  Θεσσαλονίκης

(Δήμος  Δέλτα)
Μητροπολιτική Ενότητα

Θεσσαλονίκης

ΠΕ ή ΤΕ
Εργασιακών
Συμβούλων

8/μηνης  διάρκειας με
δυνατότητα

παράτασης για
άλλους οκτώ μήνες
και δυνατότητα  εκ

νέου παράτασης για
άλλους οκτώ μήνες

9

Σελίδα 10 από 28



ΑΔΑ: ΨΡΩΒ469Ω2-Χ7Υ

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός
Θέσης Υπηρεσία Τόπος απασχόλησης Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός
ατόμων

158
ΚΠΑ2

Θεσσαλονίκης 
Θεσσαλονίκη

(Δήμος Θεσσαλονίκης)
Μητροπολιτική Ενότητα

Θεσσαλονίκης

ΠΕ ή ΤΕ
Εργασιακών
Συμβούλων

8/μηνης  διάρκειας με
δυνατότητα

παράτασης για
άλλους οκτώ μήνες
και δυνατότητα  εκ

νέου παράτασης για
άλλους οκτώ μήνες

8

159
ΚΠΑ2 Πύλης

Αξιού
 Αξιός - Θεσσαλονίκη

(Δήμος Θεσσαλονίκης)
Μητροπολιτική Ενότητα

Θεσσαλονίκης

ΠΕ ή ΤΕ
Εργασιακών
Συμβούλων

8/μηνης  διάρκειας με
δυνατότητα

παράτασης για
άλλους οκτώ μήνες
και δυνατότητα  εκ

νέου παράτασης για
άλλους οκτώ μήνες

9

160
ΚΠΑ2 25ης

Μαρτίου 
Καλαμαριά

(Δήμος  Καλαμαριάς)
Μητροπολιτική Ενότητα

Θεσσαλονίκης

ΠΕ ή ΤΕ
Εργασιακών
Συμβούλων

8/μηνης  διάρκειας με
δυνατότητα

παράτασης για
άλλους οκτώ μήνες
και δυνατότητα  εκ

νέου παράτασης για
άλλους οκτώ μήνες

6

161 ΚΠΑ2 Λαγκαδά
Λαγκαδάς

(Δήμος  Λαγκαδά)
Μητροπολιτική Ενότητα

Θεσσαλονίκης

ΠΕ ή ΤΕ
Εργασιακών
Συμβούλων

8/μηνης  διάρκειας με
δυνατότητα

παράτασης για
άλλους οκτώ μήνες
και δυνατότητα  εκ

νέου παράτασης για
άλλους οκτώ μήνες

4

162 ΚΠΑ2 Νεάπολης 
Νεάπολη –

Θεσσαλονίκης 
(Δήμος  Νεάπολης-

Συκεών)
Μητροπολιτική Ενότητα

Θεσσαλονίκης

ΠΕ ή ΤΕ
Εργασιακών
Συμβούλων

8/μηνης  διάρκειας με
δυνατότητα

παράτασης για
άλλους οκτώ μήνες
και δυνατότητα  εκ

νέου παράτασης για
άλλους οκτώ μήνες

6

163
ΓΡ. ΕΚΟ

Θεσσαλονίκης 
Θεσσαλονίκη 

(Δήμος  Θεσσαλονίκης)
Μητροπολιτική Ενότητα

Θεσσαλονίκης

ΠΕ ή ΤΕ
Εργασιακών
Συμβούλων

8/μηνης  διάρκειας με
δυνατότητα

παράτασης για
άλλους οκτώ μήνες
και δυνατότητα  εκ

νέου παράτασης για
άλλους οκτώ μήνες

2

164 ΚΠΑ2 Τούμπας-
Θεσσαλονίκη 

Τούμπα –Θεσσαλονίκης  
(Δήμος  Θεσσαλονίκης) 
Μητροπολιτική Ενότητα

Θεσσαλονίκης

ΠΕ ή ΤΕ
Εργασιακών
Συμβούλων

8/μηνης  διάρκειας με
δυνατότητα

παράτασης για
άλλους οκτώ μήνες
και δυνατότητα  εκ

5
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ΑΔΑ: ΨΡΩΒ469Ω2-Χ7Υ

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός
Θέσης Υπηρεσία Τόπος απασχόλησης Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός
ατόμων

νέου παράτασης για
άλλους οκτώ μήνες

165 ΚΠΑ2 Ιωαννίνων 
Ιωάννινα

(Δήμος  Ιωαννιτών)
Περιφερειακή Ενότητα

Ιωαννίνων

ΠΕ ή ΤΕ
Εργασιακών
Συμβούλων

8/μηνης  διάρκειας με
δυνατότητα

παράτασης για
άλλους οκτώ μήνες
και δυνατότητα  εκ

νέου παράτασης για
άλλους οκτώ μήνες

7

166 ΚΠΑ2 Θάσου
Θάσος

(Δήμος Θάσου)
Περιφερειακή Ενότητα

Θάσου 

ΠΕ ή ΤΕ
Εργασιακών
Συμβούλων

8/μηνης  διάρκειας με
δυνατότητα

παράτασης για
άλλους οκτώ μήνες
και δυνατότητα  εκ

νέου παράτασης για
άλλους οκτώ μήνες

3

167 ΚΠΑ2 Καβάλας
Καβάλα

(Δήμος  Καβάλας)
Περιφερειακή Ενότητα

Καβάλας

ΠΕ ή ΤΕ
Εργασιακών
Συμβούλων

8/μηνης  διάρκειας με
δυνατότητα

παράτασης για
άλλους οκτώ μήνες
και δυνατότητα  εκ

νέου παράτασης για
άλλους οκτώ μήνες

3

168
ΚΠΑ2

Χρυσούπολης
Χρυσούπολη

(Δήμος  Νέστου)
Περιφερειακή Ενότητα

Καβάλας

ΠΕ ή ΤΕ
Εργασιακών
Συμβούλων

8/μηνης  διάρκειας με
δυνατότητα

παράτασης για
άλλους οκτώ μήνες
και δυνατότητα  εκ

νέου παράτασης για
άλλους οκτώ μήνες

2

169
ΚΠΑ2

Ελευθερούπολης
Ελευθερούπολη

 (Δήμος  Παγγαίου)
Περιφερειακή Ενότητα

Καβάλας

ΠΕ ή ΤΕ
Εργασιακών
Συμβούλων

8/μηνης  διάρκειας με
δυνατότητα

παράτασης για
άλλους οκτώ μήνες
και δυνατότητα  εκ

νέου παράτασης για
άλλους οκτώ μήνες

2

170 ΚΠΑ2 Καρδίτσας
Καρδίτσα 

(Δήμος  Καρδίτσας)
Περιφερειακή Ενότητα

Καρδίτσας

ΠΕ ή ΤΕ
Εργασιακών
Συμβούλων

8/μηνης  διάρκειας με
δυνατότητα

παράτασης για
άλλους οκτώ μήνες
και δυνατότητα  εκ

νέου παράτασης για
άλλους οκτώ μήνες

7

171 ΠΑ2 Καστοριάς 
Καστοριά 

(Δήμος  Καστοριάς)
ΠΕ ή ΤΕ

Εργασιακών
8/μηνης  διάρκειας με

δυνατότητα
6
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ΑΔΑ: ΨΡΩΒ469Ω2-Χ7Υ

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός
Θέσης Υπηρεσία Τόπος απασχόλησης Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός
ατόμων

Περιφερειακή Ενότητα
Καστοριάς

Συμβούλων παράτασης για
άλλους οκτώ μήνες
και δυνατότητα  εκ

νέου παράτασης για
άλλους οκτώ μήνες

172 ΚΠΑ2 Κέρκυρας
Κέρκυρα

(Δήμος Κεντρικής
Κέρκυρας και

Διαποντίων Νήσων)
Περιφερειακή Ενότητα

Κέρκυρας

ΠΕ ή ΤΕ
Εργασιακών
Συμβούλων

8/μηνης  διάρκειας με
δυνατότητα

παράτασης για
άλλους οκτώ μήνες
και δυνατότητα  εκ

νέου παράτασης για
άλλους οκτώ μήνες

4

173 ΚΠΑ2 Λευκίμμης
Λευκίμη

(Δήμος Νότιας
Κέρκυρας)

Περιφερειακή Ενότητα
Κέρκυρας 

ΠΕ ή ΤΕ
Εργασιακών
Συμβούλων

8/μηνης  διάρκειας με
δυνατότητα

παράτασης για
άλλους οκτώ μήνες
και δυνατότητα  εκ

νέου παράτασης για
άλλους οκτώ μήνες

2

174 ΚΠΑ2
Αργοστολίου

Αργοστόλι 
(Δήμος Αργοστολίου)
Περιφερειακή Ενότητα

Κεφαλληνίας

ΠΕ ή ΤΕ
Εργασιακών
Συμβούλων

8/μηνης  διάρκειας με
δυνατότητα

παράτασης για
άλλους οκτώ μήνες
και δυνατότητα  εκ

νέου παράτασης για
άλλους οκτώ μήνες

3

175 ΚΠΑ2 Κιλκίς 
Κιλκίς 

(Δήμος Κιλκίς) 
Περιφερειακή Ενότητα

Κιλκίς

ΠΕ ή ΤΕ
Εργασιακών
Συμβούλων

8/μηνης  διάρκειας με
δυνατότητα

παράτασης για
άλλους οκτώ μήνες
και δυνατότητα  εκ

νέου παράτασης για
άλλους οκτώ μήνες

4

176 ΚΠΑ2
Γουμένισσας

Γουμένισσα 
(Δήμος  Παιονίας)

Περιφερειακή Ενότητα
Κιλκίς

ΠΕ ή ΤΕ
Εργασιακών
Συμβούλων

8/μηνης  διάρκειας με
δυνατότητα

παράτασης για
άλλους οκτώ μήνες
και δυνατότητα  εκ

νέου παράτασης για
άλλους οκτώ μήνες

3

177 ΚΠΑ2
Πτολεμαΐδας 

Πτολεμαΐδα 
(Δήμος Εορδαίας)

Περιφερειακή Ενότητα
Κοζάνης

ΠΕ ή ΤΕ
Εργασιακών
Συμβούλων

8/μηνης  διάρκειας με
δυνατότητα

παράτασης για
άλλους οκτώ μήνες
και δυνατότητα  εκ

νέου παράτασης για
άλλους οκτώ μήνες

6

Σελίδα 13 από 28



ΑΔΑ: ΨΡΩΒ469Ω2-Χ7Υ

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός
Θέσης Υπηρεσία Τόπος απασχόλησης Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός
ατόμων

178 ΚΠΑ2 Κοζάνης 
Κοζάνη

(Δήμος  Κοζάνης)
Περιφερειακή Ενότητα

Κοζάνης

ΠΕ ή ΤΕ
Εργασιακών
Συμβούλων

8/μηνης  διάρκειας με
δυνατότητα

παράτασης για
άλλους οκτώ μήνες
και δυνατότητα  εκ

νέου παράτασης για
άλλους οκτώ μήνες

5

179 ΚΠΑ2 Κορίνθου 
Κόρινθος

(Δήμος Κορινθίων)
Περιφερειακή Ενότητα

Κορινθίας

ΠΕ ή ΤΕ
Εργασιακών
Συμβούλων

8/μηνης  διάρκειας με
δυνατότητα

παράτασης για
άλλους οκτώ μήνες
και δυνατότητα  εκ

νέου παράτασης για
άλλους οκτώ μήνες

3

180 ΚΠΑ2 Κιάτου
Κιάτο

(Δήμος  Σικυωνίων)
Περιφερειακή Ενότητα

Κορινθίας

ΠΕ ή ΤΕ
Εργασιακών
Συμβούλων

8/μηνης  διάρκειας με
δυνατότητα

παράτασης για
άλλους οκτώ μήνες
και δυνατότητα  εκ

νέου παράτασης για
άλλους οκτώ μήνες

2

181 ΚΠΑ2 Θήρας
Θήρα 

(Δήμος  Θήρας)
Περιφερειακή Ενότητα

Θήρας

ΠΕ ή ΤΕ
Εργασιακών
Συμβούλων

8/μηνης  διάρκειας με
δυνατότητα

παράτασης για
άλλους οκτώ μήνες
και δυνατότητα  εκ

νέου παράτασης για
άλλους οκτώ μήνες

3

182 ΚΠΑ2 Νάξου
Νάξος 

(Δήμος  Νάξου & Μικρών
Κυκλάδων)

Περιφερειακή Ενότητα
Νάξου

ΠΕ ή ΤΕ
Εργασιακών
Συμβούλων

8/μηνης  διάρκειας με
δυνατότητα

παράτασης για
άλλους οκτώ μήνες
και δυνατότητα  εκ

νέου παράτασης για
άλλους οκτώ μήνες

3

183 ΚΠΑ2 Πάρου
Πάρος

(Δήμος Πάρου) 
Περιφερειακή Ενότητα

Πάρου

ΠΕ ή ΤΕ
Εργασιακών
Συμβούλων

8/μηνης  διάρκειας με
δυνατότητα

παράτασης για
άλλους οκτώ μήνες
και δυνατότητα  εκ

νέου παράτασης για
άλλους οκτώ μήνες

3

184 ΚΠΑ2 Σύρου
Σύρος

(Δήμος  Σύρου –
Ερμούπολης)

Περιφερειακή Ενότητα
Σύρου 

ΠΕ ή ΤΕ
Εργασιακών
Συμβούλων

8/μηνης  διάρκειας με
δυνατότητα

παράτασης για
άλλους οκτώ μήνες
και δυνατότητα  εκ

4
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ΑΔΑ: ΨΡΩΒ469Ω2-Χ7Υ

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός
Θέσης Υπηρεσία Τόπος απασχόλησης Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός
ατόμων

νέου παράτασης για
άλλους οκτώ μήνες

185 ΚΠΑ2 Σπάρτης
Σπάρτη

(Δήμος  Σπάρτης)
Περιφερειακή Ενότητα

Λακωνίας

ΠΕ ή ΤΕ
Εργασιακών
Συμβούλων

8/μηνης  διάρκειας με
δυνατότητα

παράτασης για
άλλους οκτώ μήνες
και δυνατότητα  εκ

νέου παράτασης για
άλλους οκτώ μήνες

3

186 ΚΠΑ2 Ελασσόνας
Ελασσόνα

(Δήμος  Ελασσόνας)
Περιφερειακή Ενότητα

Λάρισας

ΠΕ ή ΤΕ
Εργασιακών
Συμβούλων

8/μηνης  διάρκειας με
δυνατότητα

παράτασης για
άλλους οκτώ μήνες
και δυνατότητα  εκ

νέου παράτασης για
άλλους οκτώ μήνες

3

187 ΚΠΑ2 Λάρισας
Λάρισα

(Δήμος Λαρισαίων) 
Περιφερειακή Ενότητα

Λάρισας

ΠΕ ή ΤΕ
Εργασιακών
Συμβούλων

8/μηνης  διάρκειας με
δυνατότητα

παράτασης για
άλλους οκτώ μήνες
και δυνατότητα  εκ

νέου παράτασης για
άλλους οκτώ μήνες

10

188
ΚΠΑ2 Αγ.
Νικολάου 

Αγ. Νικόλαος –Λασιθίου 
(Δήμος  Αγίου

Νικολάου) 
Περιφερειακή Ενότητα

Λασιθίου

ΠΕ ή ΤΕ
Εργασιακών
Συμβούλων

8/μηνης  διάρκειας με
δυνατότητα

παράτασης για
άλλους οκτώ μήνες
και δυνατότητα  εκ

νέου παράτασης για
άλλους οκτώ μήνες

3

189 ΚΠΑ2 Ιεράπετρας
Ιεράπετρα 

(Δήμος Ιεράπετρας)
Περιφερειακή Ενότητα

Λασιθίου 

ΠΕ ή ΤΕ
Εργασιακών
Συμβούλων

8/μηνης  διάρκειας με
δυνατότητα

παράτασης για
άλλους οκτώ μήνες
και δυνατότητα  εκ

νέου παράτασης για
άλλους οκτώ μήνες

3

190 ΚΠΑ2 Σητείας
Σητεία

(Δήμος Σητείας)
Περιφερειακή Ενότητα

Λασιθίου

ΠΕ ή ΤΕ
Εργασιακών
Συμβούλων

8/μηνης  διάρκειας με
δυνατότητα

παράτασης για
άλλους οκτώ μήνες
και δυνατότητα  εκ

νέου παράτασης για
άλλους οκτώ μήνες

3

191 ΚΠΑ2 Μυτιλήνης
Μυτιλήνη 

(Δήμος Μυτιλήνης)
Περιφερειακή Ενότητα

ΠΕ ή ΤΕ
Εργασιακών
Συμβούλων

8/μηνης  διάρκειας με
δυνατότητα

παράτασης για
5
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ΑΔΑ: ΨΡΩΒ469Ω2-Χ7Υ

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός
Θέσης Υπηρεσία Τόπος απασχόλησης Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός
ατόμων

Λέσβου άλλους οκτώ μήνες
και δυνατότητα  εκ

νέου παράτασης για
άλλους οκτώ μήνες

192 ΚΠΑ2 Λευκάδας
Λευκάδα

(Δήμος  Λευκάδα)
Περιφερειακή Ενότητα

Λευκάδας

ΠΕ ή ΤΕ
Εργασιακών
Συμβούλων

8/μηνης  διάρκειας με
δυνατότητα

παράτασης για
άλλους οκτώ μήνες
και δυνατότητα  εκ

νέου παράτασης για
άλλους οκτώ μήνες

3

193 ΚΠΑ2 Αλμυρού 
Αλμυρός

(Δήμος  Αλμυρού)
Περιφερειακή Ενότητα

Μαγνησίας

ΠΕ ή ΤΕ
Εργασιακών
Συμβούλων

8/μηνης  διάρκειας με
δυνατότητα

παράτασης για
άλλους οκτώ μήνες
και δυνατότητα  εκ

νέου παράτασης για
άλλους οκτώ μήνες

2

194 ΚΠΑ2 Βόλου
Βόλος 

(Δήμος  Βόλου)
Περιφερειακή Ενότητα

Μαγνησίας

ΠΕ ή ΤΕ
Εργασιακών
Συμβούλων

8/μηνης  διάρκειας με
δυνατότητα

παράτασης για
άλλους οκτώ μήνες
και δυνατότητα  εκ

νέου παράτασης για
άλλους οκτώ μήνες

8

195 ΚΠΑ2 Καλαμάτας
Καλαμάτα

(Δήμος Καλαμάτας)
Περιφερειακή Ενότητα

Μεσσηνίας

ΠΕ ή ΤΕ
Εργασιακών
Συμβούλων

8/μηνης  διάρκειας με
δυνατότητα

παράτασης για
άλλους οκτώ μήνες
και δυνατότητα  εκ

νέου παράτασης για
άλλους οκτώ μήνες

7

196 ΚΠΑ2 Ξάνθης 
Ξάνθη

(Δήμος  Ξάνθης)
Περιφερειακή Ενότητα

Ξάνθης

ΠΕ ή ΤΕ
Εργασιακών
Συμβούλων

8/μηνης  διάρκειας με
δυνατότητα

παράτασης για
άλλους οκτώ μήνες
και δυνατότητα  εκ

νέου παράτασης για
άλλους οκτώ μήνες

8

197 ΚΠΑ2 Αριδαίας
Αριδαία -Πέλλας

(Δήμος  Αλμωπίας) 
Περιφερειακή Ενότητα

Πέλλας

ΠΕ ή ΤΕ
Εργασιακών
Συμβούλων

8/μηνης  διάρκειας με
δυνατότητα

παράτασης για
άλλους οκτώ μήνες
και δυνατότητα  εκ

νέου παράτασης για
άλλους οκτώ μήνες

2

8/μηνης  διάρκειας με 6
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ΑΔΑ: ΨΡΩΒ469Ω2-Χ7Υ

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός
Θέσης Υπηρεσία Τόπος απασχόλησης Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός
ατόμων

198 ΚΠΑ2 Γιαννιτσών Γιαννιτσά-Πέλλας
(Δήμος Πέλλας)

Περιφερειακή Ενότητα
Πέλλας

ΠΕ ή ΤΕ
Εργασιακών
Συμβούλων

δυνατότητα
παράτασης για

άλλους οκτώ μήνες
και δυνατότητα  εκ

νέου παράτασης για
άλλους οκτώ μήνες

199 ΚΠΑ2 Έδεσσας Έδεσσα-Πέλλας
(Δήμος Έδεσσας)

Περιφερειακή Ενότητα
Πέλλας

ΠΕ ή ΤΕ
Εργασιακών
Συμβούλων

8/μηνης  διάρκειας με
δυνατότητα

παράτασης για
άλλους οκτώ μήνες
και δυνατότητα  εκ

νέου παράτασης για
άλλους οκτώ μήνες

5

200 ΚΠΑ2 Κατερίνης 
Κατερίνη 

(Δήμος Κατερίνης) 
Περιφερειακή Ενότητα

Πιερίας

ΠΕ ή ΤΕ
Εργασιακών
Συμβούλων

8/μηνης  διάρκειας με
δυνατότητα

παράτασης για
άλλους οκτώ μήνες
και δυνατότητα  εκ

νέου παράτασης για
άλλους οκτώ μήνες

4

201 ΚΠΑ2 Πρέβεζας

Πρέβεζα 
(Δήμος  Πρέβεζας)

Περιφερειακή Ενότητα
Πρέβεζας

ΠΕ ή ΤΕ
Εργασιακών
Συμβούλων

8/μηνης  διάρκειας με
δυνατότητα

παράτασης για
άλλους οκτώ μήνες
και δυνατότητα  εκ

νέου παράτασης για
άλλους οκτώ μήνες

3

202 ΚΠΑ2 Ρεθύμνου
Ρέθυμνο

(Δήμος Ρεθύμνης)
Περιφερειακή Ενότητα

Ρεθύμνης

ΠΕ ή ΤΕ
Εργασιακών
Συμβούλων

8/μηνης  διάρκειας με
δυνατότητα

παράτασης για
άλλους οκτώ μήνες
και δυνατότητα  εκ

νέου παράτασης για
άλλους οκτώ μήνες

6

203 ΚΠΑ2 Κομοτηνής
Κομοτηνή

(Δήμος Κομοτηνής)
Περιφερειακή Ενότητα

Ροδόπης

ΠΕ ή ΤΕ
Εργασιακών
Συμβούλων

8/μηνης  διάρκειας με
δυνατότητα

παράτασης για
άλλους οκτώ μήνες
και δυνατότητα  εκ

νέου παράτασης για
άλλους οκτώ μήνες

7

204 ΚΠΑ2 Σαπών
Σάπες

(Δήμος Μαρωνείας –
Σαπών) Περιφερειακή

Ενότητα Ροδόπης

ΠΕ ή ΤΕ
Εργασιακών
Συμβούλων

8/μηνης  διάρκειας με
δυνατότητα

παράτασης για
άλλους οκτώ μήνες
και δυνατότητα  εκ

νέου παράτασης για

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

Κωδικός
Θέσης Υπηρεσία Τόπος απασχόλησης Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός
ατόμων

άλλους οκτώ μήνες

205 ΚΠΑ2 Ικαρίας
Ικαρία 

(Δήμος  Ικαρίας)
Περιφερειακή Ενότητα

Σάμου

ΠΕ ή ΤΕ
Εργασιακών
Συμβούλων

8/μηνης  διάρκειας με
δυνατότητα

παράτασης για
άλλους οκτώ μήνες
και δυνατότητα  εκ

νέου παράτασης για
άλλους οκτώ μήνες

3

206 ΚΠΑ2 Σάμου
Σάμος 

(Δήμος Ανατολικής
Σάμου)

Περιφερειακή Ενότητα
Σάμου

ΠΕ ή ΤΕ
Εργασιακών
Συμβούλων

8/μηνης  διάρκειας με
δυνατότητα

παράτασης για
άλλους οκτώ μήνες
και δυνατότητα  εκ

νέου παράτασης για
άλλους οκτώ μήνες

4

207 ΚΠΑ2 Νιγρίτας
Νιγρίτα –Σερρών 
(Δήμος Βισαλτίας)

Περιφερειακή Ενότητα
Σερρών

ΠΕ ή ΤΕ
Εργασιακών
Συμβούλων

8/μηνης  διάρκειας με
δυνατότητα

παράτασης για
άλλους οκτώ μήνες
και δυνατότητα  εκ

νέου παράτασης για
άλλους οκτώ μήνες

3

208
ΚΠΑ2

Σιδηροκάστρου 
Σιδηρόκαστρο 

(Δήμος  Σιντικής)
Περιφερειακή Ενότητα

Σερρών

ΠΕ ή ΤΕ
Εργασιακών
Συμβούλων

8/μηνης  διάρκειας με
δυνατότητα

παράτασης για
άλλους οκτώ μήνες
και δυνατότητα  εκ

νέου παράτασης για
άλλους οκτώ μήνες

2

209 ΚΠΑ2 Σερρών 
Σέρρες

(Δήμος Σερρών)
Περιφερειακή Ενότητα

Σερρών

ΠΕ ή ΤΕ
Εργασιακών
Συμβούλων

8/μηνης  διάρκειας με
δυνατότητα

παράτασης για
άλλους οκτώ μήνες
και δυνατότητα  εκ

νέου παράτασης για
άλλους οκτώ μήνες

5

210 ΚΠΑ2
Καλαμπάκας

Καλαμπάκα
(Δήμος  Μετεώρων)

Περιφερειακή Ενότητα
Τρικάλων

ΠΕ ή ΤΕ
Εργασιακών
Συμβούλων

8/μηνης  διάρκειας με
δυνατότητα

παράτασης για
άλλους οκτώ μήνες
και δυνατότητα  εκ

νέου παράτασης για
άλλους οκτώ μήνες

2

211 ΚΠΑ2 Τρικάλων Τρίκαλα 
(Δήμος Τρικκαίων)

Περιφερειακή Ενότητα

ΠΕ ή ΤΕ
Εργασιακών
Συμβούλων

8/μηνης  διάρκειας με
δυνατότητα

παράτασης για
άλλους οκτώ μήνες

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

Κωδικός
Θέσης Υπηρεσία Τόπος απασχόλησης Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός
ατόμων

Τρικάλων και δυνατότητα  εκ
νέου παράτασης για
άλλους οκτώ μήνες

212 ΚΠΑ2 Λαμίας
Λαμία

(Δήμος  Λαμιέων)
Περιφερειακή Ενότητα

Φθιώτιδας

ΠΕ ή ΤΕ
Εργασιακών
Συμβούλων

8/μηνης  διάρκειας με
δυνατότητα

παράτασης για
άλλους οκτώ μήνες
και δυνατότητα  εκ

νέου παράτασης για
άλλους οκτώ μήνες

7

213 ΚΠΑ2 Αμυνταίου Αμύνταιο
(Δήμος  Αμυνταίου)

Περιφερειακή Ενότητα
Φλώρινας

ΠΕ ή ΤΕ
Εργασιακών
Συμβούλων

8/μηνης  διάρκειας με
δυνατότητα

παράτασης για
άλλους οκτώ μήνες
και δυνατότητα  εκ

νέου παράτασης για
άλλους οκτώ μήνες

5

214 ΚΠΑ2 Φλώρινας
Φλώρινα

(Δήμος Φλώρινας)
Περιφερειακή Ενότητα

Φλώρινας

ΠΕ ή ΤΕ
Εργασιακών
Συμβούλων

8/μηνης  διάρκειας με
δυνατότητα

παράτασης για
άλλους οκτώ μήνες
και δυνατότητα  εκ

νέου παράτασης για
άλλους οκτώ μήνες

5

215 ΚΠΑ2 Άμφισσας 
Άμφισσα

(Δήμος  Δελφών)
Περιφερειακή Ενότητα

Φωκίδας

ΠΕ ή ΤΕ
Εργασιακών
Συμβούλων

8/μηνης  διάρκειας με
δυνατότητα

παράτασης για
άλλους οκτώ μήνες
και δυνατότητα  εκ

νέου παράτασης για
άλλους οκτώ μήνες

2

216 ΚΠΑ2  Μουδανιών 
Μουδανιά 

(Δήμος Νέας
Προποντίδας)

Περιφερειακή Ενότητα
Χαλκιδικής

ΠΕ ή ΤΕ
Εργασιακών
Συμβούλων

8/μηνης  διάρκειας με
δυνατότητα

παράτασης για
άλλους οκτώ μήνες
και δυνατότητα  εκ

νέου παράτασης για
άλλους οκτώ μήνες

4

217 ΚΠΑ2 Πολυγύρου
Πολύγυρος

(Δήμος Πολυγύρου)
Περιφερειακή Ενότητα

Χαλκιδικής

ΠΕ ή ΤΕ
Εργασιακών
Συμβούλων

8/μηνης  διάρκειας με
δυνατότητα

παράτασης για
άλλους οκτώ μήνες
και δυνατότητα  εκ

νέου παράτασης για
άλλους οκτώ μήνες

4

ΠΕ ή ΤΕ
8/μηνης  διάρκειας με

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

Κωδικός
Θέσης Υπηρεσία Τόπος απασχόλησης Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός
ατόμων

218 ΚΠΑ2 Χανίων Χανιά
(Δήμος  Χανίων)

Περιφερειακή Ενότητα
Χανίων

Εργασιακών
Συμβούλων

παράτασης για
άλλους οκτώ μήνες
και δυνατότητα  εκ

νέου παράτασης για
άλλους οκτώ μήνες

3

219 ΚΠΑ2 Χίου
Χίος 

(Δήμος  Χίου)
Περιφερειακή Ενότητα

Χίου

ΠΕ ή ΤΕ
Εργασιακών
Συμβούλων

8/μηνης  διάρκειας με
δυνατότητα

παράτασης για
άλλους οκτώ μήνες
και δυνατότητα  εκ

νέου παράτασης για
άλλους οκτώ μήνες

4

Επισήμανση: Τα καθήκοντα της ειδικότητας ΠΕ ή ΤΕ Εργασιακών Συμβούλων  είναι η
προετοιμασία και η υποστήριξη των ανέργων για την ένταξη ή την επανένταξή τους στην
αγορά εργασίας, η αντιστοίχιση ή η σύζευξη του προφίλ του αναζητούντος εργασία με το
περίγραμμα  της  προσφερόμενης  θέσης  εργασίας  από  τις  επιχειρήσεις,  καθώς  και   η
παροχή  υπηρεσιών  και  υποστήριξης  για  όλα  τα  θέματα  προσφοράς  και  ζήτησης
εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού.

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός
θέσης

Τίτλος σπουδών
και

λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

101 έως 219 ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
α) Πτυχίο  ή  δίπλωμα  Αστικής  και  Περιφερειακής  Ανάπτυξης  (από  1998
μετονομάστηκε  σε  Οικονομικής  και  Περιφερειακής  Ανάπτυξης)  ή Βιομηχανικής
Διοίκησης  και  Τεχνολογίας  (πρώην  Τεχνολογίας  και  Συστημάτων  Παραγωγής)  ή
Βαλκανικών  Σλαβικών  και  Ανατολικών  Σπουδών  ή  Βαλκανικών  Σπουδών  ή
Δημόσιας  Διοίκησης  ή Διεθνών  και  Ευρωπαϊκών  Οικονομικών  και  Πολιτικών
Σπουδών   (από  Μάιο  του  2008  μετονομάστηκε  σε  Διεθνών  και  Ευρωπαϊκών
Σπουδών)  ή  Διεθνών  και  Ευρωπαϊκών  Οικονομικών  Σπουδών  ή  Διεθνών  και
Ευρωπαϊκών  Σπουδών  ή  Διεθνών,  Ευρωπαϊκών  και  Περιφερειακών  Σπουδών  ή
Διεθνών  Οικονομικών  Σχέσεων  και  Ανάπτυξης  ή  Διοίκησης  Επιχειρήσεων   ή
Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών ή Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού
ή  Διοίκησης  Οργανισμών,  Μάρκετινγκ  και  Τουρισμού  ή  Διοίκησης  Τεχνολογίας  ή
Διοίκησης  Τουρισμού   ή  Διοικητικής  Επιστήμης  και  Τεχνολογίας  ή Διαχείρισης
Ανθρωπίνων Πόρων και Διοίκησης ή Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων
και Τροφίμων ή Επιχειρησιακής Έρευνας και Μάρκετινγκ ή Επιχειρησιακής Έρευνας
και  Στρατηγικής  Πωλήσεων  (Marketing)  ή Ιστορίας-Αρχαιολογίας-Κοινωνικής
Ανθρωπολογίας  με  κατεύθυνση  Κοινωνικής  Ανθρωπολογίας  ή  Κοινωνιολογίας  ή
Κοινωνικής Διοίκησης ή Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης: Εισαγωγική
Κατεύθυνση:  α)  Πολιτικής  Επιστήμης   ή  β)  Κοινωνικής  Διοίκησης με  κατεύθυνση
Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής  ή Κοινωνικής Πολιτικής ή Κοινωνικής Πολιτικής
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός
θέσης

Τίτλος σπουδών
και

λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

και  Κοινωνικής  Ανθρωπολογίας   ή Κοινωνικής  Ανθρωπολογίας  ή  Κοινωνικής
Ανθρωπολογίας και Ιστορίας ή Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής ή Λογιστικής
και Χρηματοοικονομικής ή Λογιστικής Χρηματοοικονομικής και Ποσοτικής Ανάλυσης
ή  Μάρκετινγκ  και  Διοίκησης  Λειτουργιών   ή Μάρκετινγκ  και  Επικοινωνίας  ή
Μάρκετινγκ  Αγροτικών Προϊόντων  ή Μεσογειακών Σπουδών με κατευθύνσεις  :  α)
Γλωσσολογίας Νοτιοανατολικής Μεσογείου είτε β) Διεθνών Σχέσεων και Οργανισμών
ή Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών ή Ναυτιλιακών Σπουδών ή Νομικής ή
Οικονομικής Επιστήμης ή Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης ή Οικονομικών
Επιστημών  ή Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού ή Οργάνωσης και Διαχείρισης
Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (από 2006 μετονομάστηκε σε Διοίκησης Επιχειρήσεων
Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων) ή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων  ή
Οργάνωσης  και  Διαχείρισης  Αθλητισμού   ή  Περιφερειακής  και  Οικονομικής
Ανάπτυξης ή Πολιτικής Επιστήμης ή Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας  Διοίκησης ή
Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας ή Πολιτικών Επιστημών ή Πολιτικής Επιστήμης και
Διεθνών  Σπουδών   ή  Πολιτικής  Επιστήμης  και  Διεθνών Σχέσεων   ή Πολιτικών
Θεσμών και Διεθνών Σχέσεων (από 2006 μετονομάστηκε σε Πολιτικής Επιστήμης και
Διεθνών  Σχέσεων)  ή Τεχνολογίας  και  Συστημάτων  Παραγωγής ή Στατιστικής  ή
Στατιστικής  και  Αναλογιστικής  Επιστήμης  ή Στατιστικής  και  Αναλογιστικών-
Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών ή Στατιστικής  και  Ασφαλιστικής  Επιστήμης   ή
Μαθηματικών  με  εισαγωγική  κατεύθυνση  Στατιστικής  και  Αναλογιστικών-
Χρηματοοικονομικών  Μαθηματικών ή Τουρισμού  ή  Τουριστικών  Σπουδών  ή
Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα
Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής
(ΠΣΕ) ΑΕΙ της ημεδαπής η ισότιμος τίτλος σχολών  της ημεδαπής ή αλλοδαπής,
αντίστοιχης ειδικότητας.

ή

Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος  Φιλοσοφίας  ή Φιλολογίας ή Ελληνικής Φιλολογίας  ή
Φιλοσοφίας,  Παιδαγωγικής  και  Ψυχολογίας  ή Φιλοσοφίας  και  Παιδαγωγικής  ή
Φιλοσοφικών  και  Κοινωνικών  Σπουδών  ή  Φιλοσοφίας  ή Αγγλικής  Γλώσσας  και
Φιλολογίας ή  Γαλλικής  Γλώσσας  και  Φιλολογίας  ή  Γερμανικής  Γλώσσας  και
Φιλολογίας ή Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ή Ιταλικής και Ισπανικής Γλώσσας και
Φιλολογίας  ή   Ισπανικής  Γλώσσας  και  Φιλολογίας  ή Ρωσικής ή  Τουρκικής ή
Βουλγαρικής ή  Ρουμανικής Γλώσσας,  Φιλολογίας  και  Πολιτισμού  Παρευξεινίων
Χωρών ή  Ρωσικής  Γλώσσας  και  Φιλολογίας  και  Σλαβικών  Σπουδών  εισαγωγική
κατεύθυνση Ρωσικής Γλώσσας και Φιλολογίας ή Ισπανικής Γλώσσας και Πολιτισμού
ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου  (Ε.Α.Π)
ΑΕΙ  ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε)  ΑΕΙ  της ημεδαπής ή ισότιμος
τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

  ή

Πτυχίο  ή  δίπλωμα  Βιβλιοθηκονομίας  ή Βιβλιοθηκονομίας  και  Συστημάτων
Πληροφόρησης  ή  Διαχείρισης  Πληροφοριών  ή Διεθνούς  Εμπορίου  ή  Διοίκησης
Επιχειρήσεων  ή  Διοίκησης  Επιχειρήσεων  -  Διοίκηση  Επιχειρήσεων  ή Διοίκησης
Κοινωνικών-  Συνεταιριστικών  Επιχειρήσεων  και  Οργανώσεων  ή Διοίκησης  και
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός
θέσης

Τίτλος σπουδών
και

λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

Διαχείρισης  Έργων  ή Διοίκησης  Μονάδων  Τοπικής  Αυτοδιοίκησης  ή Διοίκησης
Μονάδων  Υγείας  και  Πρόνοιας  ή Διοίκησης  Επιχειρήσεων  και  Οργανισμών  -
Διοίκησης  Μονάδων  Υγείας  και  Πρόνοιας  ή Διοίκησης  Επιχειρήσεων  -  Διοίκησης
Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας  ή Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού  ή Διοίκησης
Παραγωγικών  Μονάδων  ή Διοικητικής  Τεχνολογίας ή Δημοσίων  Σχέσεων  και
Επικοινωνίας  ή Ψηφιακών  Μέσων  και  Επικοινωνίας  Τ.Ε.  ή  Ελεγκτικών  και
Ασφαλιστικών Εργασιών  ή Εμπορίας και Διαφήμισης  ή Διοίκησης Επιχειρήσεων  -
Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας ή Επιχειρηματικού
Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων  ή Εφαρμογών Ξένων Γλωσσών στη
Διοίκηση  και  στο  Εμπόριο  ή Εφαρμογών  Πληροφορικής  στη  Διοίκηση  και  στην
Οικονομία ή Λογιστικής  ή  Λογιστικής  και  Χρηματοοικονομικής  ή Ναυτιλιακών
Επιχειρήσεων και Μεταφορών  ή Πληροφορικής και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης  ή
Διοίκησης  Οικονομίας  &  Επικοινωνίας  Πολιτιστικών  &  Τουριστικών  Μονάδων  ή
Στελεχών  Συνεταιριστικών  Οργανώσεων  και  Εκμεταλλεύσεων   ή Τοπικής
Αυτοδιοίκησης ή Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών - Τοπικής Αυτοδιοίκησης
ή Τηλεπληροφορικής και Διοίκησης ή Τουριστικών Επιχειρήσεων ή Τεχνολογίας και
Οργάνωσης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων ή Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων
ή Χρηματοοικονομικής  και  Ασφαλιστικής ή  Χρηματοοικονομικής  και  Ελεγκτικής  ή
Χρηματοοικονομικών  Εφαρμογών  ή Χρηματοοικονομικών  Υπηρεσιών  –
Επιχειρήσεων  στις  Ανατολικοευρωπαϊκές  Χώρες  ή Επιχειρησιακής  Πληροφορικής
ΤΕΙ  ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΤΕΙ
της  ημεδαπής ή ισότιμος  τίτλος σχολών της  ημεδαπής ή αλλοδαπής,  αντίστοιχης
ειδικότητας  ή  το  ομώνυμο  πτυχίο  ΚΑΤΕΕ  ή  ισότιμος  τίτλος  της  ημεδαπής  ή
αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

β) Γνώση  Χειρισμού  Η/Υ  στα  αντικείμενα:  (i) επεξεργασίας  κειμένων,  (ii)
υπολογιστικών φύλλων και (iii) υπηρεσιών διαδικτύου. 

γ) Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)
α) Οποιοδήποτε  πτυχίο  ή  δίπλωμα  ΑΕΙ  ή  δίπλωμα  Ελληνικού  Ανοικτού
Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της
ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας,

ή
Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών
Επιλογής  (ΠΣΕ)  ΤΕΙ  της  ημεδαπής  ή  ισότιμος  τίτλος  σχολών  της  ημεδαπής  ή
αλλοδαπής,  ανεξαρτήτως  ειδικότητας  ή  πτυχίο  ΚΑΤΕΕ  ή  ισότιμος  τίτλος  της
ημεδαπής ή αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας.
β) Γνώση  Χειρισμού  Η/Υ  στα  αντικείμενα:  (i) επεξεργασίας  κειμένων,  (ii)
υπολογιστικών φύλλων και (iii) υπηρεσιών διαδικτύου. 
γ) Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
δ) Εμπειρία  τουλάχιστον  δύο  (2)  ετών   στο  αντικείμενο  απασχόλησης  των  προς
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός
θέσης

Τίτλος σπουδών
και

λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

πλήρωση θέσεων.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)
α) Οποιοδήποτε  πτυχίο  ή  δίπλωμα  ΑΕΙ  ή  δίπλωμα  Ελληνικού  Ανοικτού
Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της
ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας,

ή
Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών
Επιλογής  (ΠΣΕ)  ΤΕΙ  της  ημεδαπής  ή  ισότιμος  τίτλος  σχολών  της  ημεδαπής  ή
αλλοδαπής,  ανεξαρτήτως  ειδικότητας  ή  πτυχίο  ΚΑΤΕΕ  ή  ισότιμος  τίτλος  της
ημεδαπής ή αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας.
β) Γνώση  Χειρισμού  Η/Υ  στα  αντικείμενα:  (i) επεξεργασίας  κειμένων,  (ii)
υπολογιστικών φύλλων και (iii) υπηρεσιών διαδικτύου. 
 

    

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΑΥΤΩΝ

Η σειρά κατάταξης μεταξύ των υποψηφίων καθορίζεται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια: (άρθρο 61
παρ.2 του ν. 4837/21).

1.           ΕΜΠΕΙΡΙΑ (1 έως 60 μήνες)

2. ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ

3.            ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ (6 μήνες τουλάχιστον συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας και άνω 
μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων)

Τα  ανωτέρω  κριτήρια  μοριοδοτούνται  όπως  αναλυτικά  περιγράφεται  στον  κατωτέρω
πίνακα βαθμολόγησής τους.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
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1. ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΤΗΘΕΙΣΑ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟ Ή ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ (10 μονάδες ανά μήνα και έως 60 μήνες)
μήνες 
εμπειρίας

1 2 3 … 60

μονάδες 10 20 30
.
.
.

600

 
   2. ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ (μονάδες βασικού τίτλου με 2 δεκαδικά ψηφία πολλαπλασιάζονται με το 20)

ΠΕ 
ΤΕ

5 6 …
…

…
… 9 10

100 120 ….
….

…
… 180 200

   3. ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ (100 μονάδες για 6 τουλάχιστον μήνες συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας 
και άνω μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων) 

μήνες 1 2 3 4 5 6 και άνω 

μονάδες 0 0 0 0 0 100

ΕΜΠΕΙΡΙΑ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Ως  βαθμολογούμενη  εμπειρία,  είτε  αυτή  είναι  βαθμολογούμενο  κριτήριο  είτε  τυπικό  προσόν
πρόσληψης (Α΄ επικουρικός)  για τους παρακάτω κωδικούς θέσεων νοείται η απασχόληση με
σχέση  εργασίας  ή  σύμβαση  έργου  στο  δημόσιο  ή  ιδιωτικό  τομέα  ή  άσκηση  επαγγέλματος  σε
καθήκοντα  ή  έργα  συναφή  με  το  αντικείμενο  των  προς  πλήρωση  θέσεων. (Περιγραφή
Καθηκόντων «Επισήμανση »  της Ανακοίνωσης).

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ

101 έως 219

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  Α
Πιστοποιητικά  Απόδειξης  Εμπειρίας του   Παραρτήματος  Προκήρυξης
ΟΑΕΔ  Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ).
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Οι  τρόποι  υπολογισμού  της  εμπειρίας  περιγράφονται  αναλυτικά  στο  «Παράρτημα
Προκήρυξη ΟΑΕΔ Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)». 

 Επισημαίνεται ότι η Υπεύθυνη Δήλωση για την απόδειξη της εμπειρίας, προσκομίζεται  σε κάθε
περίπτωση  σύμφωνα  με  το  ανωτέρω  Παράρτημα,  καθόσον  η  βεβαίωση  προϋπηρεσίας  του
Ηλεκτρονικού  Εθνικού  Φορέα  Κοινωνικής  Ασφάλισης  (e-ΕΦΚΑ)  έχει  καθαρά  πληροφοριακό
χαρακτήρα  ως  προς  την  ειδικότητα,  σύμφωνα  με  το  υπ’  αριθμ.  8657/12-1-2020  έγγραφο  του
Τμήματος Ασφάλισης Μισθωτών του e-ΕΦΚΑ.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι υποψήφιοι  για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ.  ΠΙΝΑΚΑ Β),  και της
εμπειρίας τους οφείλουν να υποβάλουν αποκλειστικά  ηλεκτρονικά όλα τα απαιτούμενα από την
παρούσα  Προκήρυξη  και  το  «Παράρτημα  Προκήρυξης  ΟΑΕΔ  Συμβάσεων  εργασίας
Ορισμένου  Χρόνου  (ΣΟΧ)» δικαιολογητικά,  σύμφωνα  με  τα  οριζόμενα  στην  ενότητα
«ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ» του  ανωτέρω Παραρτήματος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: Δημοσίευση της ανακοίνωσης 

Ανάρτηση  ολόκληρης της  Προκήρυξης μαζί με το «Παράρτημα  Προκήρυξης ΟΑΕΔ  Συμβάσεων
εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» και τα  Ειδικά Παραρτήματα: (Α1) Απόδειξης Χειρισμού Η/Υ
με  σήμανση έκδοσης «09-12-2021» και  (Α2) Απόδειξης  Γλωσσομάθειας  με  σήμανση έκδοσης
«14-1-2022» να γίνει στον δικτυακό ιστότοπο του ΟΑΕΔ  (www.oaed.gr) καθώς και στην έδρα
της  Υπηρεσίας  (Εθνικής  Αντιστάσεως  8,  Άλιμος).  Θα  συνταχθεί  και  σχετικό  πρακτικό
ανάρτησης στο  φορέα,  το  οποίο  θα  αποσταλεί  αυθημερόν στο  ΑΣΕΠ   στο  e-mail:  sox@
asep.gr. Το ΑΣΕΠ θα αναρτήσει Δελτίο Τύπου στον δικτυακό του τόπο (www.asep.gr)

Περίληψη της  παρούσας  Προκήρυξης,  να  δημοσιευθεί  στον  δικτυακό  ιστότοπο  του  ΟΑΕΔ
(www.oaed.gr) καθώς και σε δύο εφημερίδες πανελλαδικής κυκλοφορίας. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

1. Πότε και πως υποβάλλονται οι αιτήσεις
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν και να υποβάλουν αποκλειστικά ηλεκτρονικά
την  αίτηση –  υπεύθυνη  δήλωση  μέσω  των  Ηλεκτρονικών  Υπηρεσιών  της  Διαδικτυακής
Πύλης του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr ). Μετά την υποβολή της αίτησης παρέχεται σε εκτυπώσιμη
μορφή το ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ ΟΑΕΔ.
Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση.

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

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 δεδομένων σε
όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ. Για το λόγο αυτό, η συμμετοχή των υποψηφίων στη διαδικασία
πρόσληψης με την οικειοθελή υποβολή αίτησης με τα συνημμένα σε αυτή δικαιολογητικά
προς  τον  Φορέα,  συνεπάγεται  τη  συναίνεση  του  υποψηφίου  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 προστατεύουν τα προσωπικά στοιχεία των υποψηφίων από τυχόν
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υποκλοπή  προκειμένου  να  επιτυγχάνεται  η  ασφαλής  επεξεργασία  των  δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα. Οι υποψήφιοι διατηρούν το δικαίωμα ανάκλησης της συναίνεσής
τους ανά πάσα στιγμή και κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης προς το Φορέα.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά)
και  αρχίζει  από  την  επόμενη  ημέρα  της  τελευταίας  δημοσίευσης  της  παρούσας  σε  δύο  (2)
εφημερίδες  Πανελλαδικής  Κυκλοφορίας  ή  της  ανάρτησής της  στο κατάστημα και  στο  δικτυακό
ιστότοπο  της υπηρεσίας μας,  εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν 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 εργάσιμη ημέρα. 

Επισημάνσεις: 
▪ Υποβολή αιτήσεως μετά την καταληκτική ημερομηνία    που θα ορισθεί με Ανακοίνωση  του  
Διοικητή  του ΟΑΕΔ   δεν είναι δυνατή.   
▪ Αιτήσεις  που  υποβάλλονται  με  οποιονδήποτε  άλλο  τρόπο  και  όχι  μέσω  των  Ηλεκτρονικών
Υπηρεσιών της διαδικτυακής πύλης του ΟΑΕΔ δεν εξετάζονται.

   Πώς συμπληρώνεται η αίτηση – Σφάλματα και διορθώσεις αιτήσεων – Ψευδείς δηλώσεις  

α. Η διαδικασία συμπλήρωσης και υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής έχει ως εξής:
 Οι υποψήφιοι εισέρχονται στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της Διαδικτυακής Πύλης του

ΟΑΕΔ  (www.oaed.gr)  στην  σχετική  σελίδα  υποβολής  ηλεκτρονικής  αίτησης  και
καταχωρούν τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης  (username και password) στο
TAXISnet.

 Στη συνέχεια συμπληρώνουν και  υποβάλλουν ηλεκτρονικά το έντυπο της αίτησης-
υπεύθυνης  δήλωσης  μαζί  με  τα  απαιτούμενα  δικαιολογητικά  σύμφωνα  με  τις
αναλυτικές οδηγίες του εγχειριδίου της ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής του ΟΑΕΔ. 

 Εφιστάται  η  προσοχή  για  την  ορθή  συμπλήρωση  όλων  των  πεδίων  της  
αιτήσεως,  σύμφωνα  με  τις  οδηγίες  και  τα  αναφερόμενα  στο  Παράρτημα
Προκήρυξης  ΟΑΕΔ Συμβάσεων εργασίας  Ορισμένου  Χρόνου (ΣΟΧ).   (Σφάλματα
κατά  τη  συμπλήρωση  της  αίτησης  μπορεί  να  οδηγήσουν  στη  μη  ορθή
μοριοδότησή του υποψηφίου)  .  

 Με την οριστική υποβολή της αιτήσεως είναι διαθέσιμη η αίτηση συμπληρωμένη, με
αριθμό πρωτοκόλλου και ακριβή ημερομηνία και ώρα υποβολής.

β. Οι υποψήφιοι φέρουν την ευθύνη της πλήρους και ορθής συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής τους
αίτησης.  Διόρθωση, τροποποίηση ή συμπλήρωση των αιτήσεων, είναι δυνατή ΜΟΝΟ ΜΕ ΝΕΕΣ
ΑΙΤΗΣΕΙΣ, οι οποίες υποβάλλονται σε αντικατάσταση 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. 
γ. Η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν.1599/1986 (ΦΕΚ Α΄/75) για τα
στοιχεία που αναφέρονται σε αυτήν. 
δ. Η αίτηση συμμετοχής συνιστά εξουσιοδότηση προς τον ΟΑΕΔ για τη χρήση και επεξεργασία
των προσωπικών δεδομένων του/της αιτούντος/σας αποκλειστικά για τους σκοπούς της παρούσας
προκήρυξης.

Επισημαίνεται ότι στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ (  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.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: Κατάταξη υποψηφίων
Αφού  η   υπηρεσία  μας  επεξεργαστεί  τις  αιτήσεις  των  υποψηφίων,  τους  κατατάσσει   εφόσον
πληρούν  τις  προϋποθέσεις  σε  προσωρινούς  πίνακες  κατάταξης  και  κατά  φθίνουσα  σειρά
βαθμολογίας βάσει των βαθμολογούμενων κριτηρίων όπως αναφέρονται ανωτέρω.

Για το κριτήριο «ΧΡΟΝΟΥ ΑΝΕΡΓΙΑΣ»  ο υποψήφιος  μοριοδοτείται  με  βάση την  ημερομηνία
λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.  Οι πληροφορίες σχετικά με τον χρόνο της
συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας θα αναζητηθούν ηλεκτρονικά από την Υπηρεσία και
ειδικότερα 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  αιτήσεων
συμμετοχής.                                               

Η κατάταξη των υποψηφίων, βάσει της οποίας θα γίνει η  τελική επιλογή για την πρόσληψη με
σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, πραγματοποιείται ως εξής: 

1. Προηγούνται στην κατάταξη οι υποψήφιοι που διαθέτουν τα κύρια προσόντα της ειδικότητας
και ακολουθούν οι έχοντες τα επικουρικά (Α΄ επικουρία, Β΄ επικουρία). 

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 (εμπειρία , βαθμός τίτλου σπουδών , χρόνος ανεργίας).

3. Στην περίπτωση ισοβαθμίας υποψηφίων στη συνολική βαθμολογία προηγείται αυτός που έχει
τις  περισσότερες  μονάδες  στο  πρώτο  βαθμολογούμενο  κριτήριο  (εμπειρία)  και  αν  αυτές
συμπίπτουν, αυτός που έχει τις περισσότερες μονάδες στο δεύτερο κριτήριο  (βαθμός τίτλου
σπουδών). Αν οι υποψήφιοι και πάλι ισοβαθμούν, προηγείται  ο μεγαλύτερος στην ηλικία με
βάση την ημερομηνία γέννησής του, ενώ αν εξαντληθούν όλα τα παραπάνω κριτήρια, η μεταξύ
τους σειρά καθορίζεται με δημόσια κλήρωση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: Ανάρτηση πινάκων και υποβολή ενστάσεων

Η υπηρεσία μας  θα αναρτήσει, το αργότερο μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη λήξη της
προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής, τους προσωρινούς  πίνακες κατάταξης
απορριπτέων και προσληπτέων  των υποψηφίων στον διαδικτυακό της  τόπο,  τους οποίους
πρέπει να αποστείλει άμεσα (εντός 5 ημερών από τη σύνταξή τους) για έλεγχο στο ΑΣΕΠ, ενώ θα
συνταχθεί  και σχετικό πρακτικό ανάρτησης 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 διεύθυνση 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 αντίτιμο του
ηλεκτρονικού παραβόλου μέχρι τη λήξη προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων. Σε περίπτωση
που η υποβληθείσα ένσταση γίνει δεκτή, το καταβληθέν ποσό επιστρέφεται στον ενιστάμενο.

Η  υπηρεσία  οφείλει  να  αποστείλει  άμεσα  στο  ΑΣΕΠ  φωτοαντίγραφα  των  αιτήσεων  και  των
δικαιολογητικών των υποψηφίων που έχουν υποβάλει ένσταση κατά των πινάκων αυτών. 

Το Α.Σ.Ε.Π. διενεργεί τον έλεγχο νομιμότητας, καθώς και τον κατ’ ένσταση έλεγχο των πινάκων και
ενημερώνει  εν  συνεχεία  τον  Ο.Α.Ε.Δ.,  προκειμένου  αυτός  να  καταρτίσει  τον  οριστικό  πίνακα
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προσληπτέων, εφαρμοζομένων αναλόγως και των παρ. 8 και 9 του άρθρου 41 του ν. 4765/2021
(Α΄ 6).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ: Πρόσληψη 

Η υπηρεσία  προσλαμβάνει  το  προσωπικό  με  σύμβαση  εργασίας  ιδιωτικού  δικαίου  ορισμένου
χρόνου  αμέσως μετά την  κατάρτιση  των προσωρινών   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  κατάταξης.  Οι
απολυόμενοι  λαμβάνουν  τις  αποδοχές  που  προβλέπονται  για  την  απασχόλησή τους  έως  την
ημέρα της απόλυσης, χωρίς οποιαδήποτε αποζημίωση από την αιτία αυτή. 

Προσληφθέντες οι οποίοι αποχωρούν πριν από τη λήξη της σύμβασής τους, αντικαθίστανται με
άλλους από τους εγγεγραμμένους και διαθέσιμους στον πίνακα της οικείας ειδικότητας, 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,  απασχολούνται  για  το
υπολειπόμενο, κατά περίπτωση, χρονικό διάστημα και μέχρι συμπληρώσεως της εγκεκριμένης
διάρκειας της σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου.

Ως προς την ανώτατη χρονική διάρκεια των συμβάσεων εφαρμόζονται τα άρθρα 5, 6 και 7 του π.δ.
164/2004 (Α΄ 135) και απαγορεύεται η μετατροπή τους σε συμβάσεις αορίστου χρόνου.

ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ της παρούσας Προκήρυξης αποτελεί και το  συνημμένο σ’ αυτήν
«Παράρτημα Προκήρυξης ΟΑΕΔ Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» το οποίο
περιλαμβάνει  τα  δικαιολογητικά  που  απαιτούνται  για  την  έγκυρη  συμμετοχή  των
υποψηφίων στη διαδικασία επιλογής.  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση
στα Ειδικά Παραρτήματα: (Α1) Απόδειξης Χειρισμού Η/Υ με σήμανση έκδοσης «09-12-2021»
και (Α2) Απόδειξης Γλωσσομάθειας με σήμανση έκδοσης  «14-1-2022», μέσω του δικτυακού
τόπου του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα μέσω της διαδρομής  Κεντρική σελίδα 
Πολίτες  Έντυπα – Διαδικασίες  Διαγωνισμών φορέων  Ορ. Χρόνου ΣΟΧ. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για την παρούσα Ανακοίνωση, λαμβάνονται υπόψη για την συμπλήρωση της
αίτησης  και  τα  αναφερόμενα  στο  ΚΕΦΑΛΑΙΟ  ΔΕΥΤΕΡΟ:ΥΠΟΒΟΛΗ  ΑΙΤΗΣΕΩΝ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ.
Σε  κάθε  περίπτωση  οι  υποψήφιοι  για  την  συμπλήρωση  και  υποβολή  της
ηλεκτρονικής αίτησης  συμβουλεύονται μόνο το εγχειρίδιο με τις αναλυτικές οδηγίες
της  ειδικής  ηλεκτρονικής  εφαρμογής  του  Ο.Α.Ε.Δ, για  την  οικεία  Προκήρυξη
ΣΟΧ1/2022 καθώς και τα αναφερόμενα σε αυτή Παραρτήματα.
                     
                                                                                          Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ  ΟΑΕΔ

                                                                                          ΣΠ. ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ
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