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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ                           
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ                                    
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ                                                     
ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ                                         

 

        
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ.   ΣΟΧ 1/2020

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 

Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 

Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του άρθρου  21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για

την  επιλογή  προσωπικού  και  ρύθμιση  θεμάτων  διοίκησης»  (ΦΕΚ 28  Α),  όπως
έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 9
του  άρθρου  25  του  Ν.  4440/2016  (ΦΕΚ  224/  Α)  και  του  άρθρου  64  του  Ν.
4590/2019 (ΦΕΚ17/τ.Α΄/7-2-2019).

2. Τις  διατάξεις  του  Ν. 3852/2010 «Νέα  Αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης  και  της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α),  όπως έχουν
τροποποιηθεί και ισχύουν.

3. Τις διατάξεις του άρθρου ένατου του  Ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων
Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου
Δικαίου» (ΦΕΚ 54 Α).

4. Τις διατάξεις  του άρθρου 20 του  Ν. 4305/2014 «Αποκλειστική προθεσμία για τη
σύναψη συμβάσεων εκτάκτου  προσωπικού» (ΦΕΚ 237/Α),όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει.

5. Τις διατάξεις του άρθρου δεύτερου του Ν. 4528/2018(ΦΕΚ 50/Α).
6. Τις διατάξεις του άρθρου 61 του Ν. 4674/2020 (ΦΕΚ 53/Α΄/11-3-2020)
7. Τις  διατάξεις  του  άρθρου  τεσσαρακοστού  έκτου  της  από 30/3/2020  ΠΝΠ (ΦΕΚ

Α΄75/31-3-2020), όπως κυρώθηκε με το Ν. 4684/2020(ΦΕΚ 86/ Α΄/25-4-2020).
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8. To Ν.Δ. 2961/1954 (Α.Φ.197/τ.Α΄) «περί Συστάσεως Οργανισμού Απασχολήσεως
και Ασφαλίσεως Ανεργίας, ο οποίος μετονομάσθηκε σε “Οργανισμό Απασχόλησης
Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)” με τις διατάξεις του ΝΔ 212/1969 (Α.Φ. 112/τ.Α΄)

9. 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
Εργατικού Δυναμικού” (ΦΕΚ 258/τ.Α΄), όπως ισχύουν.

10. Τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν.4144/2013 (ΦΕΚ 88/τ.Α΄), όπως ισχύει. 
11. Την  υπ’  αριθμ.  1267/15/19-02-2020 απόφαση  του  Δ.Σ.  –  ΟΑΕΔ  (συνεδρίαση

15/19.02.2020) με θέμα 79ο: «Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με το άρθρο 21 του Ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28 Α),
όπως  τροποποιήθηκε  και  ισχύει  προκειμένου  να  προωθηθεί  η  πρόταση  της
Υπουργού  Εργασίας  Κοινωνικής  Ασφάλισης  &  Κοινωνικής  Αλληλεγγύης  και  να
εκδοθεί απόφαση της επιτροπής του άρθρου 2 παράγραφος 1της  ΠΥΣ 33/2006 για
το σχολ. έτος 2020-2021». 

12. Την υπ´ αριθμ.  761/07.05.2020   απόφαση του Δ.Σ. – ΟΑΕΔ  με θέμα «Έγκριση
απόφασης  Ανάληψης  Πολυετούς  Υποχρέωσης»  με  την  οποία  εγκρίθηκε  η  υπ’
αριθμ. πρωτ. 2546//7-05-2020 απόφαση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης για τα
έτη 2020-2021.

13. Την  υπ’  αριθμ.  119/12-05-2020  βεβαίωση  πίστωσης  της  Αναπληρώτριας
Προϊσταμένης της  Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του ΟΑΕΔ περί δέσμευσης
πίστωσης  στον  προϋπολογισμό  του  οικ.  έτους  2020  και  πρόβλεψης  ανάλογων
πιστώσεων  στον  προϋπολογισμό   του  οικ.  έτους  2021  για  την  πρόσληψη
προσωπικού  με  σχέση  εργασίας  Ιδιωτικού  Δικαίου  Ορισμένου  Χρόνου  στους
Βρεφ/κούς Παιδικούς Σταθμούς του ΟΑΕΔ  για το σχολ. έτος 2020-2021, 

14. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./84/10776/24-06-2020 Εγκριτική Απόφαση
της  Επιτροπής  της  παρ. 1  του  άρθρου 2  της  ΠΥΣ: 33/2006,  για  την  πρόσληψη
εκατόν είκοσι ενός(121) ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου ως  εκπαιδευτικό και λοιπό προσωπικό,  για το  σχολικό έτος 2020-
2021 στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού(Ο.Α.Ε.Δ.)-  Υπουργείο
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

15. Την  υπ’  αριθμ.  3454/68/25-06-2020 απόφαση  του  Δ.Σ.  –  ΟΑΕΔ  (συνεδρίαση
68/25.06.2020)  με  θέμα  3ο:  «’Έγκριση  Ανακοίνωσης  για  τη  σύναψη  σύμβασης
εργασίας ιδιωτικού δικαίου 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 2020-2021». 

16. Το υπ’  αριθ.  πρωτ.  173/8-07-2020 Υπηρεσιακό  Σημείωμα  της  Διεύθυνσης
Οικονομικών  Υπηρεσιών  του  ΟΑΕΔ  περί  ύπαρξης  πιστώσεων  για  τη  δαπάνη
δημοσίευσης της παρούσας Ανακοίνωσης.

17. Το από 27/8/2020 mail της υπηρεσίας σας  με την αναδιατύπωση των ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
ΔΕΥΤΕΡΟΥ και ΤΡΙΤΟΥ της παρούσας Ανακοίνωσης

Ανακοινώνει 
Την  πρόσληψη,  με  σύμβαση  εργασίας  ιδιωτικού  δικαίου  ορισμένου  χρόνου,
συνολικά εκατόν  είκοσι   ενός  (121)  ατόμων,  για  την  κάλυψη  εποχικών  ή
παροδικών  αναγκών των βρεφονηπιακών παιδικών σταθμών του Ο.Α.Ε.Δ εντός
του Νομού Αττικής  και  των Νομών Αιτωλοακαρνανίας,  Άρτας,  Αχαΐας,  Δράμας,
Ευρυτανίας,  Ημαθίας,  Θεσσαλονίκης,  Θεσπρωτίας,  Ιωαννίνων,  Καβάλας,
Καρδίτσας,  Λάρισας,  Μεσσηνίας,  Ξάνθης,  Ροδόπης,  Σερρών,  Τρικάλων και
συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, τόπο απασχόλησης, ειδικότητα και
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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/ Έδρα
υπηρεσίας

Τόπος Απασχόλησης
Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός
ατόμων

101

Βρεφονηπιακός
Παιδικός Σταθμός

Μοσχάτου

Μοσχάτο
(Δήμος Μοσχάτου –

Ταύρου)
Ν. Αττικής

*ΤΕ
Βρεφονηπιοκόμων

Από την
ημερομηνία

υπογραφής της
σύμβασης  και όχι

πέραν της
30-07-2021

2

102

Βρεφονηπιακός
Παιδικός Σταθμός

Κερατσινίου

Κερατσίνι
(Δήμος Κερατσινίου -
Δραπετσώνας)

Ν. Αττικής

*ΤΕ
Βρεφονηπιοκόμων

Από την
ημερομηνία

υπογραφής της
σύμβασης  και όχι

πέραν της
30-07-2021

3

103

Βρεφονηπιακός
Παιδικός Σταθμός

Κερατσινίου

Κερατσίνι
(Δήμος Κερατσινίου

– Δραπετσώνας)
Ν. Αττικής

*ΔΕ
Βοηθών

Βρεφοκόµων –
Παιδοκόµων

Από την
ημερομηνία

υπογραφής της
σύμβασης  και όχι

πέραν της
30-07-2021

2

104

Βρεφονηπιακός
Παιδικός Σταθμός

Κερατσινίου

Κερατσίνι
(Δήμος Κερατσινίου

– Δραπετσώνας)
Ν. Αττικής

*ΥΕ
Βοηθητικού

Προσωπικού
Καθαριότητας

Από την
ημερομηνία

υπογραφής της
σύμβασης  και όχι

πέραν της
30-07-2021

1

105

Βρεφονηπιακός
Παιδικός Σταθμός

Περιστερίου

Περιστέρι
(Δήμος

Περιστερίου)
Ν. Αττικής

*ΤΕ
Βρεφονηπιοκόμων

Από την
ημερομηνία

υπογραφής της
σύμβασης  και όχι

πέραν της
30-07-2021

2

106

Βρεφονηπιακός
Παιδικός Σταθμός

Περιστερίου

Περιστέρι
(Δήμος

Περιστερίου)
Ν. Αττικής

*ΔΕ
Βοηθών

Βρεφοκόµων –
Παιδοκόµων

Από την
ημερομηνία

υπογραφής της
σύμβασης  και όχι

πέραν της
30-07-2021

1

107

Βρεφονηπιακός
Παιδικός Σταθμός

Περιστερίου

Περιστέρι
(Δήμος

Περιστερίου)
Ν. Αττικής

*ΔΕ
Μαγείρων

Από την
ημερομηνία

υπογραφής της
σύμβασης  και όχι

πέραν της
30-07-2021

1

108 Βρεφονηπιακός
Παιδικός Σταθμός

Αγία Βαρβάρα

(Δήμος 

*ΤΕ
Βρεφονηπιοκόμων

Από την
ημερομηνία

υπογραφής της
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ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός
θέσης

Υπηρεσία/ Έδρα
υπηρεσίας

Τόπος Απασχόλησης
Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός
ατόμων

Αγ. Βαρβάρας
Αγίας Βαρβάρας)

Ν. Αττικής

σύμβασης  και όχι
πέραν της
30-07-2021 2

109

Βρεφονηπιακός
Παιδικός Σταθμός

Αγ. Βαρβάρας

Αγία Βαρβάρα

(Δήμος Αγίας Βαρβάρας)

Ν. Αττικής

*ΔΕ
Βοηθών

Βρεφοκόµων –
Παιδοκόµων

Από την
ημερομηνία

υπογραφής της
σύμβασης  και όχι

πέραν της
30-07-2021

1

110

Βρεφονηπιακός
Παιδικός Σταθμός

Αγ. Βαρβάρας

Αγία Βαρβάρα

(Δήμος Αγίας Βαρβάρας)

Ν. Αττικής

*ΔΕ

Μαγείρων

Από την
ημερομηνία

υπογραφής της
σύμβασης  και όχι

πέραν της
30-07-2021

1

111

Βρεφονηπιακός
Παιδικός Σταθμός

Αγ. Βαρβάρας

Αγία Βαρβάρα

(Δήμος Αγίας Βαρβάρας)

Ν. Αττικής

*ΥΕ
Βοηθητικού

Προσωπικού
Καθαριότητας

Από την
ημερομηνία

υπογραφής της
σύμβασης  και όχι

πέραν της
30-07-2021

1

112

Βρεφονηπιακός
Παιδικός Σταθμός

Άνω Λιοσίων

Άνω Λιόσια
(Δήμος Φυλής)

Ν. Αττικής
*ΤΕ

Βρεφονηπιοκόμων

Από την
ημερομηνία

υπογραφής της
σύμβασης  και όχι

πέραν της
30-07-2021

2

113

Βρεφονηπιακός
Παιδικός Σταθμός

Άνω Λιοσίων

Άνω Λιόσια
(Δήμος Φυλής)

Ν. Αττικής

*ΔΕ
Βοηθών

Βρεφοκόµων –
Παιδοκόµων

Από την
ημερομηνία

υπογραφής της
σύμβασης  και όχι

πέραν της
30-07-2021

1

114

Βρεφονηπιακός
Παιδικός Σταθμός

Ελευσίνας

Ελευσίνα
(Δήμος Ελευσίνας)

Ν. Αττικής
*ΤΕ

Βρεφονηπιοκόμων

Από την
ημερομηνία

υπογραφής της
σύμβασης  και όχι

πέραν της
30-07-2021

3

115

Βρεφονηπιακός
Παιδικός Σταθμός

Ελευσίνας

Ελευσίνα
(Δήμος Ελευσίνας)

Ν. Αττικής *ΔΕ
Βοηθών

Βρεφοκόµων –
Παιδοκόµων

Από την
ημερομηνία

υπογραφής της
σύμβασης  και όχι

πέραν της
30-07-2021

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

Κωδικός
θέσης

Υπηρεσία/ Έδρα
υπηρεσίας

Τόπος Απασχόλησης
Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός
ατόμων

116

Βρεφονηπιακός
Παιδικός Σταθμός

Ελευσίνας

Ελευσίνα
(Δήμος Ελευσίνας)

Ν. Αττικής *ΔΕ

Μαγείρων

Από την
ημερομηνία

υπογραφής της
σύμβασης  και όχι

πέραν της
30-07-2021

1

117

Βρεφονηπιακός
Παιδικός Σταθμός

Μενιδίου

Αχαρναί
(Δήμος Αχαρνών)

Ν. Αττικής
*ΤΕ

Βρεφονηπιοκόμων

Από την
ημερομηνία

υπογραφής της
σύμβασης  και όχι

πέραν της
30-07-2021

3

118

Βρεφονηπιακός
Παιδικός Σταθμός

Μενιδίου

Αχαρναί
(Δήμος Αχαρνών)

Ν. Αττικής

*ΔΕ
Βοηθών

Βρεφοκόµων –
Παιδοκόµων

Από την
ημερομηνία

υπογραφής της
σύμβασης  και όχι

πέραν της
30-07-2021

1

119

Βρεφονηπιακός
Παιδικός Σταθμός

Μενιδίου

Αχαρναί
(Δήμος Αχαρνών)

Ν. Αττικής
*ΔΕ

Μαγείρων

Από την
ημερομηνία

υπογραφής της
σύμβασης  και όχι

πέραν της
30-07-2021

2

120

Βρεφονηπιακός
Παιδικός Σταθμός

Μενιδίου

Αχαρναί
(Δήμος Αχαρνών)

Ν. Αττικής

*ΥΕ
Βοηθητικού

Προσωπικού
Καθαριότητας

Από την
ημερομηνία

υπογραφής της
σύμβασης  και όχι

πέραν της
30-07-2021

1

121

Βρεφονηπιακός
Παιδικός Σταθμός

Ολυμπιακού
Χωρίου

Θρακομακεδόνες
(Δήμος Αχαρνών)

Ν. Αττικής

*ΤΕ
Βρεφονηπιοκόμων

Από την
ημερομηνία

υπογραφής της
σύμβασης  και όχι

πέραν της
30-07-2021

3

122

Βρεφονηπιακός
Παιδικός Σταθμός

Ολυμπιακού
Χωρίου

Θρακομακεδόνες
(Δήμος Αχαρνών)

Ν. Αττικής

*ΔΕ
Βοηθών

Βρεφοκόµων –
Παιδοκόµων

Από την
ημερομηνία

υπογραφής της
σύμβασης  και όχι

πέραν της
30-07-2021

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

Κωδικός
θέσης

Υπηρεσία/ Έδρα
υπηρεσίας

Τόπος Απασχόλησης
Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός
ατόμων

123

Βρεφονηπιακός
Παιδικός Σταθμός

Ολυμπιακού
Χωρίου

Θρακομακεδόνες
(Δήμος Αχαρνών)

Ν. Αττικής

*ΥΕ
Βοηθητικού

Προσωπικού
Καθαριότητας

Από την
ημερομηνία

υπογραφής της
σύμβασης  και όχι

πέραν της
30-07-2021

1

124

Βρεφονηπιακός
Παιδικός Σταθμός

Αγρινίου

Αγρίνιο
(Δήμος Αγρινίου)

Ν. Αιτωλ/νίας

*ΤΕ
Βρεφονηπιοκόμων

Από την
ημερομηνία

υπογραφής της
σύμβασης  και όχι

πέραν της
30-07-2021

1

125

Βρεφονηπιακός
Παιδικός Σταθμός

Αγρινίου

Αγρίνιο
(Δήμος Αγρινίου)

Ν. Αιτωλ/νίας

*ΔΕ
Βοηθών

Βρεφοκόµων –
Παιδοκόµων

Από την
ημερομηνία

υπογραφής της
σύμβασης  και όχι

πέραν της
30-07-2021

1

126

Βρεφονηπιακός
Παιδικός Σταθμός

Μεσολογγίου

Μεσολόγγι
(Δήμος Ιεράς Πόλης

Μεσολογγίου)

Ν. Αιτωλ/νίας

*ΤΕ
Βρεφονηπιοκόμων

Από την
ημερομηνία

υπογραφής της
σύμβασης  και όχι

πέραν της
30-07-2021

3

127

Βρεφονηπιακός
Παιδικός Σταθμός

Μεσολογγίου

Μεσολόγγι
(Δήμος Ιεράς Πόλης

Μεσολογγίου)

Ν. Αιτωλ/νίας

*ΔΕ
Βοηθών

Βρεφοκόµων –
Παιδοκόµων

Από την
ημερομηνία

υπογραφής της
σύμβασης  και όχι

πέραν της
30-07-2021

1

128

Βρεφονηπιακός
Παιδικός Σταθμός

Μεσολογγίου

Μεσολόγγι
(Δήμος Ιεράς Πόλης

Μεσολογγίου)

Ν. Αιτωλ/νίας

*ΔΕ
Μαγείρων

Από την
ημερομηνία

υπογραφής της
σύμβασης  και όχι

πέραν της
30-07-2021

1

129

Βρεφονηπιακός
Παιδικός Σταθμός

Άρτας

Άρτα

(Δήμος Αρταίων)

Ν. Άρτας

*ΤΕ
Βρεφονηπιοκόμων

Από την
ημερομηνία

υπογραφής της
σύμβασης  και όχι

πέραν της
30-07-2021

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

Κωδικός
θέσης

Υπηρεσία/ Έδρα
υπηρεσίας

Τόπος Απασχόλησης
Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός
ατόμων

130

Βρεφονηπιακός
Παιδικός Σταθμός

Άρτας

Άρτα

(Δήμος Αρταίων)

Ν. Άρτας

*ΔΕ
Βοηθών

Βρεφοκόµων –
Παιδοκόµων

Από την
ημερομηνία

υπογραφής της
σύμβασης  και όχι

πέραν της
30-07-2021

1

131

Βρεφονηπιακός
Παιδικός Σταθμός

Πατρών

Πάτρα

(Δήμος Πατρέων)

Ν. Αχαΐας

*ΤΕ
Βρεφονηπιοκόμων

Από την
ημερομηνία

υπογραφής της
σύμβασης  και όχι

πέραν της
30-07-2021

4

132

Βρεφονηπιακός
Παιδικός Σταθμός

Πατρών

Πάτρα

(Δήμος Πατρέων)

Ν. Αχαΐας

*ΔΕ
Μαγείρων

Από την
ημερομηνία

υπογραφής της
σύμβασης  και όχι

πέραν της
30-07-2021

1

133

Βρεφονηπιακός
Παιδικός Σταθμός

Δράμας

Δράμα
(Δήμος Δράμας)

Ν. Δράμας *ΤΕ
Βρεφονηπιοκόμων

Από την
ημερομηνία

υπογραφής της
σύμβασης  και όχι

πέραν της
30-07-2021

1

134

Βρεφονηπιακός
Παιδικός Σταθμός

Δράμας

Δράμα
(Δήμος Δράμας)

Ν. Δράμας

*ΔΕ
Βοηθών

Βρεφοκόµων –
Παιδοκόµων

Από την
ημερομηνία

υπογραφής της
σύμβασης  και όχι

πέραν της
30-07-2021

1

135

Βρεφονηπιακός
Παιδικός Σταθμός

Καρπενησίου

Καρπενήσι
(Δήμος Καρπενησίου)

Ν. Ευρυτανίας *ΤΕ
Βρεφονηπιοκόμων

Από την
ημερομηνία

υπογραφής της
σύμβασης  και όχι

πέραν της
30-07-2021

2

136

Βρεφονηπιακός
Παιδικός Σταθμός

Νάουσας

Νάουσα
(Δήμος Νάουσας)

Ν. Ημαθίας *ΤΕ
Βρεφονηπιοκόμων

Από την
ημερομηνία

υπογραφής της
σύμβασης  και όχι

πέραν της
30-07-2021

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

Κωδικός
θέσης

Υπηρεσία/ Έδρα
υπηρεσίας

Τόπος Απασχόλησης
Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός
ατόμων

137

Βρεφονηπιακός
Παιδικός Σταθμός

Νάουσας

Νάουσα
(Δήμος Νάουσας)

Ν. Ημαθίας

*ΔΕ
Βοηθών

Βρεφοκόµων –
Παιδοκόµων

Από την
ημερομηνία

υπογραφής της
σύμβασης  και όχι

πέραν της
30-07-2021

1

138

Βρεφονηπιακός
Παιδικός Σταθμός

Νάουσας

Νάουσα
(Δήμος Νάουσας)

Ν. Ημαθίας

*ΔΕ
Μαγείρων

Από την
ημερομηνία

υπογραφής της
σύμβασης  και όχι

πέραν της
30-07-2021

1

139

Βρεφονηπιακός
Παιδικός Σταθμός

Νάουσας

Νάουσα
(Δήμος Νάουσας)

Ν. Ημαθίας

*ΥΕ
Βοηθητικού

Προσωπικού
Καθαριότητας

Από την
ημερομηνία

υπογραφής της
σύμβασης  και όχι

πέραν της
30-07-2021

1

140

Βρεφονηπιακός
Παιδικός Σταθμός
Πυλαίας Θεσ/νίκης

Θεσσαλονίκη

(Δήμος Πυλαίας-
Χορτιάτη)

Ν. Θεσσαλονίκης

*ΤΕ
Βρεφονηπιοκόμων

Από την
ημερομηνία

υπογραφής της
σύμβασης  και όχι

πέραν της
30-07-2021

2

141

Βρεφονηπιακός
Παιδικός Σταθμός
Πυλαίας Θεσ/νίκης

Θεσσαλονίκη

(Δήμος Πυλαίας-
Χορτιάτη)

Ν. Θεσσαλονίκης

*ΔΕ
Βοηθών

Βρεφοκόµων –
Παιδοκόµων

Από την
ημερομηνία

υπογραφής της
σύμβασης  και όχι

πέραν της
30-07-2021

2

142

Βρεφονηπιακός
Παιδικός Σταθμός
Πυλαίας Θεσ/νίκης

Θεσσαλονίκη

(Δήμος Πυλαίας-
Χορτιάτη)

Ν. Θεσσαλονίκης

*ΥΕ
Βοηθητικού

Προσωπικού
Καθαριότητας

Από την
ημερομηνία

υπογραφής της
σύμβασης  και όχι

πέραν της
30-07-2021

1

143

Βρεφονηπιακός
Παιδικός Σταθμός

Ηγουμενίτσας

Ηγουμενίτσα
(Δήμος

Ηγουμενίτσας)
Ν. Θεσπρωτίας

*ΤΕ
Βρεφονηπιοκόμων

Από την
ημερομηνία

υπογραφής της
σύμβασης  και όχι

πέραν της
30-07-2021

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

Κωδικός
θέσης

Υπηρεσία/ Έδρα
υπηρεσίας

Τόπος Απασχόλησης
Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός
ατόμων

144

Βρεφονηπιακός
Παιδικός Σταθμός

Ηγουμενίτσας

Ηγουμενίτσα
(Δήμος

Ηγουμενίτσας)
Ν. Θεσπρωτίας

*ΔΕ
Βοηθών

 Βρεφοκόµων –
Παιδοκόµων

Από την
ημερομηνία

υπογραφής της
σύμβασης  και όχι

πέραν της
30-07-2021

2

145

Βρεφονηπιακός
Παιδικός Σταθμός

Ιωαννίνων

Ιωάννινα
(Δήμος Ιωαννιτών)

Ν. Ιωαννίνων *ΤΕ
Βρεφονηπιοκόμων

Από την
ημερομηνία

υπογραφής της
σύμβασης  και όχι

πέραν της
30-07-2021

2

146

Βρεφονηπιακός
Παιδικός Σταθμός

Ιωαννίνων

Ιωάννινα
(Δήμος Ιωαννιτών)

Ν. Ιωαννίνων

*ΔΕ
Βοηθών

 Βρεφοκόµων –
Παιδοκόµωνν

Από την
ημερομηνία

υπογραφής της
σύμβασης  και όχι

πέραν της
30-07-2021

1

147

Βρεφονηπιακός
Παιδικός Σταθμός

Ιωαννίνων
Ιωάννινα

(Δήμος Ιωαννιτών)

Ν. Ιωαννίνων

*ΥΕ
Βοηθητικού

Προσωπικού
Καθαριότητας

Από την
ημερομηνία

υπογραφής της
σύμβασης  και όχι

πέραν της
30-07-2021

1

148

Βρεφονηπιακός
Παιδικός Σταθμός

Καβάλας
Καβάλα

(Δήμος Καβάλας)
Ν. Καβάλας

*ΤΕ
Βρεφονηπιοκόμων

Από την
ημερομηνία

υπογραφής της
σύμβασης  και όχι

πέραν της
30-07-2021

5

149

Βρεφονηπιακός
Παιδικός Σταθμός

Καβάλας
Καβάλα

(Δήμος Καβάλας)
Ν. Καβάλας

*ΔΕ
Βοηθών

 Βρεφοκόµων –
Παιδοκόµων

Από την
ημερομηνία

υπογραφής της
σύμβασης  και όχι

πέραν της
30-07-2021

3

150

Βρεφονηπιακός
Παιδικός Σταθμός

Καβάλας
Καβάλα

(Δήμος Καβάλας)
Ν. Καβάλας *ΔΕ

Μαγείρων

Από την
ημερομηνία

υπογραφής της
σύμβασης  και όχι

πέραν της
30-07-2021

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

Κωδικός
θέσης

Υπηρεσία/ Έδρα
υπηρεσίας

Τόπος Απασχόλησης
Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός
ατόμων

151

Βρεφονηπιακός
Παιδικός Σταθμός

Καβάλας

Καβάλα
(Δήμος Καβάλας)

Ν. Καβάλας

*ΥΕ
Βοηθητικού

Προσωπικού
Καθαριότητας

Από την
ημερομηνία

υπογραφής της
σύμβασης  και όχι

πέραν της
30-07-2021

2

152

Βρεφονηπιακός
Παιδικός Σταθμός

Καρδίτσας

Καρδίτσα
(Δήμος Καρδίτσας)

Ν. Καρδίτσας
*ΤΕ

Βρεφονηπιοκόμων

Από την
ημερομηνία

υπογραφής της
σύμβασης  και όχι

πέραν της
30-07-2021

5

153
Βρεφονηπιακός

Παιδικός Σταθμός
Καρδίτσας

Καρδίτσα
(Δήμος Καρδίτσας)

Ν. Καρδίτσας

*ΔΕ
Βοηθών

 Βρεφοκόµων –
Παιδοκόµων

Από την
ημερομηνία

υπογραφής της
σύμβασης  και όχι

πέραν της
30-07-2021

3

154

Βρεφονηπιακός
Παιδικός Σταθμός

Καρδίτσας

Καρδίτσα
(Δήμος Καρδίτσας)

Ν. Καρδίτσας

*ΔΕ
Μαγείρων

Από την
ημερομηνία

υπογραφής της
σύμβασης  και όχι

πέραν της
30-07-2021

2

155

Βρεφονηπιακός
Παιδικός Σταθμός

Καρδίτσας

Καρδίτσα
(Δήμος Καρδίτσας)

Ν. Καρδίτσας

*ΥΕ
Βοηθητικού

Προσωπικού
Καθαριότητας

Από την
ημερομηνία

υπογραφής της
σύμβασης  και όχι

πέραν της
30-07-2021

1

156

Βρεφονηπιακός
Παιδικός Σταθμός

Λάρισας

Γιάννουλη
(Δήμος Λαρισαίων)

Ν. Λάρισας
*ΤΕ

Βρεφονηπιοκόμων

Από την
ημερομηνία

υπογραφής της
σύμβασης  και όχι

πέραν της
30-07-2021

3

157

Βρεφονηπιακός
Παιδικός Σταθμός

Λάρισας

Γιάννουλη
(Δήμος Λαρισαίων)

Ν. Λάρισας

*ΔΕ
Βοηθών

 Βρεφοκόµων –
Παιδοκόµων

Από την
ημερομηνία

υπογραφής της
σύμβασης  και όχι

πέραν της
30-07-2021

1

158

Βρεφονηπιακός
Παιδικός Σταθμός

Λάρισας

Γιάννουλη
(Δήμος Λαρισαίων)

Ν. Λάρισας

*ΥΕ
Βοηθητικού

Προσωπικού
Καθαριότητας

Από την
ημερομηνία

υπογραφής της
σύμβασης  και όχι

πέραν της
30-07-2021

1
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Κωδικός
θέσης

Υπηρεσία/ Έδρα
υπηρεσίας

Τόπος Απασχόλησης
Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός
ατόμων

159

Βρεφονηπιακός
Παιδικός Σταθμός

Καλαμάτας

Καλαμάτα
(Δήμος Καλαμάτας)

Ν. Μεσσηνίας
*ΤΕ

Βρεφονηπιοκόμων

Από την
ημερομηνία

υπογραφής της
σύμβασης  και όχι

πέραν της
30-07-2021

1

160

Βρεφονηπιακός
Παιδικός Σταθμός

Ξάνθης

Ξάνθη
(Δήμος Ξάνθης)

Ν. Ξάνθης
*ΤΕ

Βρεφονηπιοκόμων

Από την
ημερομηνία

υπογραφής της
σύμβασης  και όχι

πέραν της
30-07-2021

3

161

Βρεφονηπιακός
Παιδικός Σταθμός

Ξάνθης

Ξάνθη
(Δήμος Ξάνθης)

Ν. Ξάνθης

*ΔΕ
Βοηθών

 Βρεφοκόµων –
Παιδοκόµων

Από την
ημερομηνία

υπογραφής της
σύμβασης  και όχι

πέραν της
30-07-2021

2

162

Βρεφονηπιακός
Παιδικός Σταθμός

Ξάνθης

Ξάνθη
(Δήμος Ξάνθης)

Ν. Ξάνθης

*ΥΕ
Βοηθητικού

Προσωπικού
Καθαριότητας

Από την
ημερομηνία

υπογραφής της
σύμβασης  και όχι

πέραν της
30-07-2021

1

163

Βρεφονηπιακός
Παιδικός Σταθμός

Κομοτηνής

Κομοτηνή
(Δήμος Κομοτηνής)

Ν. Ροδόπης
*ΤΕ

Βρεφονηπιοκόμων

Από την
ημερομηνία

υπογραφής της
σύμβασης  και όχι

πέραν της
30-07-2021

3

164
Βρεφονηπιακός

Παιδικός Σταθμός
Κομοτηνής

Κομοτηνή
(Δήμος Κομοτηνής)

Ν. Ροδόπης

*ΔΕ Βοηθών
Βρεφοκόµων –

Παιδοκόµων

Από την
ημερομηνία

υπογραφής της
σύμβασης  και όχι

πέραν της
30-07-2021

1

165

Βρεφονηπιακός
Παιδικός Σταθμός

Σερρών

Σέρρες
(Δήμος Σερρών)

Ν. Σερρών

*ΔΕ Βοηθών
Βρεφοκόµων –

Παιδοκόµων

Από την
ημερομηνία

υπογραφής της
σύμβασης  και όχι

πέραν της
30-07-2021

1

166

Βρεφονηπιακός
Παιδικός Σταθμός

Τρικάλων

Τρίκαλα
(Δήμος Τρικαίων)

Ν. Τρικάλων
*ΤΕ

Βρεφονηπιοκόμων

Από την
ημερομηνία

υπογραφής της
σύμβασης  και όχι

πέραν της
30-07-2021

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

Κωδικός
θέσης

Υπηρεσία/ Έδρα
υπηρεσίας

Τόπος Απασχόλησης
Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός
ατόμων

167

Βρεφονηπιακός
Παιδικός Σταθμός

Τρικάλων

Τρίκαλα
(Δήμος Τρικαίων)

Ν. Τρικάλων
*ΔΕ

Μαγείρων

Από την
ημερομηνία

υπογραφής της
σύμβασης  και όχι

πέραν της
30-07-2021

1

168

Βρεφονηπιακός
Παιδικός Σταθμός

Τρικάλων

Τρίκαλα
(Δήμος Τρικαίων)

Ν. Τρικάλων

*ΥΕ
Βοηθητικού

Προσωπικού
Καθαριότητας

Από την
ημερομηνία

υπογραφής της
σύμβασης  και όχι

πέραν της
30-07-2021

1

*Οι επιλεγέντες  όλων  των  ειδικοτήτων (κωδ.  Θέσεων  από 101 έως και  168)
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

 101,102,105,108,112
,

114,117,121,124,126,
129,131,133,135,136,
140,143,145,148,152,
156,159,160,163,166,

Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Βρεφονηπιοκομίας ή Προσχολικής Αγωγής ΤΕΙ  ή
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
ειδικότητας.

103,106,109,113,115,
118,122,125,127,130,
134,137,141,144,146,
149,153,157,161,164,
165

Πτυχίο  ή  δίπλωμα ή  απολυτήριος  τίτλος  ειδικότητας   Βοηθών
Βρεφονηπιοκόμων-Παιδοκόμων  ή  Βοηθών  Βρεφοκόμων  ή  Βοηθών
Βρεφονηπιοκόμων  ή  Βοηθών  βρεφοκόμων  παιδοκόμων ή   Προσχολικής
Αγωγής Δραστηριοτήτων Δημιουργίας και Έκφρασης ή Επιμελητών Πρόνοιας  ή
Κοινωνικών Φροντιστών ή Προσχολικής Αγωγής Ημερήσιας Φροντίδας Παιδιών
με  Ειδικές  Ανάγκες  ή  Βοηθών  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  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.

107,110,116,119,128,
132,138,150,154,167

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
Πτυχίο  ή  δίπλωμα ή  απολυτήριος  τίτλος  ειδικότητας   Μαγειρικής  Τέχνης  ή
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός θέσης
Τίτλος σπουδών 

και 
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

Τεχνικός  Μαγειρικής  Τέχνης   ή  Τεχνίτης  Μαγειρικής  Τέχνης ή  Τεχνικός
Μαγειρικής  τέχνης  -  Αρχιμάγειρας  (chef)  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
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
υποχρεούνται  να  προσκομίσουν  και  απολυτήριο  τίτλο  τουλάχιστον  Γ'
Γυμνασίου.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι  θέσεις  δεν καλυφθούν από υποψηφίους/ες  με  τα  ανωτέρω
προσόντα)
Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος,   απολυτήριος τίτλος αναγνωρισμένης  κατώτερης
τεχνικής σχολής της ημεδαπής  ή ισότιμος και αντίστοιχος  τίτλος σχολής της
αλλοδαπής.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι  θέσεις  δεν καλυφθούν από υποψηφίους/ες  με  τα  ανωτέρω
προσόντα)
Απολυτήριος  τίτλος  τουλάχιστον  υποχρεωτικής  εκπαίδευσης  (απολυτήριο
τριταξίου  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 τριών (3) ετών.  

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι  θέσεις  δεν καλυφθούν από υποψηφίους/ες  με  τα  ανωτέρω
προσόντα)
Απολυτήριος  τίτλος  τουλάχιστον  υποχρεωτικής  εκπαίδευσης  (απολυτήριο
τριταξίου 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.  
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός θέσης
Τίτλος σπουδών 

και 
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

104,111,120,123,139,
142,147,151,155,158,

162,168
Δεν  απαιτούνται  ειδικά  τυπικά  προσόντα  (άρθρο  5  παρ.  2  του  Ν.
2527/1997).

Οι υποψήφιοι  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:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

  1. ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ (200 μονάδες για 4 μήνες ανεργίας και 75 μονάδες ανά μήνα ανεργίας άνω των 
4 μηνών, με ανώτατο όριο τους 12 μήνες)

μήνες 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 και άνω

μονάδες 0 0 0 200 275 350 425 500 575 650 725 800

        2. ή 3. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ Η΄ ΤΕΚΝΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (50 μονάδες για κάθε τέκνο)
αριθμός τέκνων 3* 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ….

μονάδες 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 ….

      *αφορά μόνο τις ειδικές περιπτώσεις πολυτεκνίας με τρία (3) τέκνα    

        4. ή 5. ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ Η΄ ΤΕΚΝΟ ΤΡΙΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (40 μονάδες για κάθε τέκνο)
αριθμός τέκνων 3

μονάδες 120

       6. ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ (30 μονάδες για καθένα από τα δύο πρώτα τέκνα και 50 μονάδες για το τρίτο)
αριθμός τέκνων 1 2 3

μονάδες 30 60 110

        7. ή 8. ΓΟΝΕΑΣ Η΄ ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (50 μονάδες για κάθε τέκνο) 
αριθμός τέκνων 1 2 3 4 5 ….

μονάδες 50 100 150 200 250 ….

        9. ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ  (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

        10. ΕΜΠΕΙΡΙΑ (7 μονάδες ανά μήνα εμπειρίας και έως 60 μήνες)
μήνες εμπειρίας 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 … 57 58 59 60 και άνω

μονάδες 7 14 21 28 35 42 49 56 63 70 77 84 91 98 … 399 406 413 420

        11. ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 50% (το ποσοστό αναπηρίας 
πολλαπλασιάζεται με το συντελεστή “3”)

ποσοστό αναπηρίας 50% … 60% …

μονάδες 150 … 180 …
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        12. ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΓΟΝΕΑ, ΤΕΚΝΟΥ, ΑΔΕΛΦΟΥ Ή ΣΥΖΥΓΟΥ (το ποσοστό αναπηρίας 
πολλαπλασιάζεται με το συντελεστή “2”)

ποσοστό αναπηρίας 50% … 60% … 67% … 70% …

Μονάδες
100 … 120 … 134 … 140 …

ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ

 • Προτάσσονται   των   λοιπών    υποψηφίων, που κατατάσσονται με τα ίδια προσόντα
πρόσληψης, ανεξάρτητα  από το  σύνολο της βαθμολογίας που συγκεντρώνουν από τα
βαθμολογούμενα κριτήρια,  οι  μόνιμοι  κάτοικοι  των  Δήμων των Νομών  Δράμας
(κωδ. 133 &134), Ευρυτανίας (κωδ. 135),  Θεσπρωτίας (κωδ. 143 & 144), Ξάνθης
(κωδ. 160, 161 & 162) Ροδόπης (163 &164) και Σερρών (κωδ.165),  (άρθρο ένατο,
παρ. 28 του ν. 4057/2012).

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

ΕΜΠΕΙΡΙΑ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗ  ΕΜΠΕΙΡΙΑ  ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ  ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ  &ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ (ΤΕ) ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ (ΔΕ)   ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

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
καθήκοντα ή έργα συναφή με το αντικείμενο των  προς πλήρωση θέσεων.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ

101,102,103,105,106,
107,108,109,110,112,
113,114,115,116,117,
118,119,121,122,124,
125,126,127,128,129,
130,131,132,133,134,
135,136,137,138,140,
141,143,144,145,146,
148,149,150,152,153,
154,156,157,159,160,

161,163,164,165,166,167

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) -  ΚΕΦΑΛΑΙΟ  IΙ.,  στοιχείο
16. Πιστοποιητικά απόδειξης εμπειρίας.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗ  ΕΜΠΕΙΡΙΑ  ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ  (ΥΕ)
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

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

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΕΩΝ  ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ
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104,111,120,123,139,

142,147,151,155,158, 
162,168

Για την απόδειξη της εμπειρίας αυτής βλ. δικαιολογητικά περίπτωση Γ
ή  Ειδικές  περιπτώσεις  απόδειξης  εμπειρίας του  Παραρτήματος
ανακοινώσεων  Συμβάσεων  εργασίας  Ορισμένου  Χρόνου  (ΣΟΧ) -
ΚΕΦΑΛΑΙΟ IΙ., στοιχείο 16. Πιστοποιητικά απόδειξης εμπειρίας.

Οι  τρόποι  υπολογισμού  της  εμπειρίας  για  όλες  τις  ειδικότητες περιγράφονται
αναλυτικά  στο  «Παράρτημα  ανακοινώσεων  Συμβάσεων  εργασίας  Ορισμένου
Χρόνου  (ΣΟΧ)»  (βλ.  ΚΕΦΑΛΑΙΟ  I.,  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.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/apaskholese-sto-demosio-
tomea/aitese-proslepses-stous-brephonepiakous-stathmous-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 ΙΙ του ανωτέρω Παραρτήματος, εκτός από την Υπεύθυνη
Δήλωση  του  ν.  1599/1986  που  αναφέρεται  στο  ΚΕΦΑΛΑΙΟ  II,  «ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», στοιχείο 2. του  ανωτέρω Παραρτήματος.

ΠΡΟΣΟΧΗ: 

    •Τα  πιστοποιητικά  της  Ανώτατης  Συνομοσπονδίας  Πολυτέκνων  Ελλάδας
(Α.Σ.Π.Ε.),  για  όσους  υποψήφιους  επικαλούνται  Πολυτεκνική  ιδιότητα
υποβάλλονται υποχρεωτικά είτε σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα, τα
οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο,  είτε σε πρωτότυπα.

     • Τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής, που απαιτούνται  από
την  Ανακοίνωση,  πρέπει απαραιτήτως  να  συνοδεύονται από  επίσημη
μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα και να έχουν επικυρωθεί, σύμφωνα με
τα οριζόμενα στο «Παράρτημα Ανακοινώσεων Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου
Χρόνου  (ΣΟΧ)» με  σήμανση  έκδοσης  «02-12-2019»  και  ειδικότερα  στην
τελευταία  ενότητα  του  Κεφαλαίου  ΙΙ  με  τίτλο  «ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ  ΤΙΤΛΩΝ,
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ». 

    • Για την απόδειξη της αναπηρίας του ίδιου ή συγγενικού προσώπου πρέπει
να  υποβάλλονται τα δικαιολογητικά που προβλέπονται  στην υπ’ αριθμ.  Πρωτ.
ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ.1/570/οικ.3824/3.2.2017  απόφαση  της  Υπουργού  Διοικητικής
Ανασυγκρότησης (ΦΕΚ 272/6.2.2017/τ.Β΄) (στοιχεία 17 και 18 του Κεφαλαίου ΙΙ
του Παραρτήματος ΣΟΧ  με σήμανση έκδοσης «02-12-2019»).

         Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο «Παράρτημα Ανακοινώσεων
Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» με σήμανση έκδοσης «02-12-
2019». 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: Δημοσίευση της ανακοίνωσης 

Περίληψη της παρούσας ανακοίνωσης, η οποία πρέπει να περιέχει υποχρεωτικά τα όρια
ηλικίας και όλα τα στοιχεία του άρθρου 21 παρ. 8 του Ν. 2190/1994 (όπως ισχύει), να
δημοσιευθεί σε δύο (2) ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τοπικές εφημερίδες του Νομού Αττικής
και  των  Νομών  Αιτωλ/νίας,  Άρτας,  Αχαΐας,  Δράμας,  Ευρυτανίας,  Ημαθίας,
Θεσπρωτίας,  Ιωαννίνων,   Θεσσαλονίκης,  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  ολόκληρης  της  ανακοίνωσης  μαζί με  το  «Παράρτημα ανακοινώσεων
Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» με σήμανση έκδοσης «02-12-2019» να
γίνει  στο κατάστημα της υπηρεσίας μας, και στο δικτυακό τόπο αυτού  (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 Μοσχάτου -  Ταύρου,  Κερατσινίου  –  Δραπετσώνας,
Περιστερίου, Αγίας Βαρβάρας, Φυλής, Ελευσίνας, Αχαρνών, Αγρινίου, Ιεράς Πόλης
Μεσολογγίου,  Aρταίων,  Πατρέων,  Δράμας, Καβάλας Καρπενησίου,  Νάουσας,
Πυλαίας- Χορτιάτη, Ηγουμενίτσας, Ιωαννιτών, Καρδίτσας, Λαρισαίων, Καλαμάτας,
Ξάνθης,  Κομοτηνής,  Σερρών  &  Τρικκαίων, στους  οποίους  αυτά  εδρεύουν. Θα
συνταχθεί  και  σχετικό πρακτικό ανάρτησης στο φορέα (σύμφωνα με το άρθρο 21
παρ. 9 του Ν. 2190/1994 όπως ισχύει), το οποίο θα αποσταλεί  αυθημερόν στο ΑΣΕΠ
είτε στο e-mail: sox @asep.gr είτε στο fax: 210 6467728 ή 213 1319188.

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  του
ελληνικού  δημοσίου  www.gov.gr.  Μετά  την  υποβολή  της  αίτησης  παρέχεται  σε
εκτυπώσιμη μορφή το ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6  

Κάθε υποψήφιος δικαιούται  να υποβάλει  μία μόνο αίτηση και  για θέσεις  μίας μόνο
κατηγορίας προσωπικού   (ΤΕ  ή  ΔΕ  ή  ΥΕ).  Η  σώρευση  θέσεων  διαφορετικών
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  είναι δέκα  (10)  ημέρες  (υπολογιζόμενες
ημερολογιακά) και αρχίζει  από  την  επόμενη  ημέρα  της  τελευταίας  δημοσίευσης  της
παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας
μας, και  στο  δικτυακό  τόπο  αυτού  (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
Μοσχάτου - Ταύρου, Κερατσινίου – Δραπετσώνας, Περιστερίου, Αγίας Βαρβάρας,
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Φυλής,  Ελευσίνας,  Αχαρνών,  Αγρινίου, Ιεράς  Πόλης  Μεσολογγίου,  Aρταίων,
Πατρέων,  Δράμας, Καβάλας Καρπενησίου,  Νάουσας,  Πυλαίας-Χορτιάτη,
Ηγουμενίτσας,  Ιωαννιτών,  Καρδίτσας,  Λαρισαίων,  Καλαμάτας,  Ξάνθης,
Κομοτηνής, Σερρών & Τρικκαίων, 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.

Η  προθεσμία  υποβολής  των  αιτήσεων  είναι  ενιαία για  όλες  τις  κατά  τόπους
Υπηρεσίες  του  φορέα  μας  και  αρχίζει   από  την  επόμενη  ημέρα  της  τελευταίας
δημοσίευσης  ή  ανάρτησης της  παρούσας  στο  Νομό  που αυτή θα  δημοσιευθεί  ή
αναρτηθεί τελευταία, σύμφωνα με τα ανωτέρω.

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

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

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

υποβολής στον Ο.Α.Ε.Δ.

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

Οι  υποψήφιοι μέσω  της  ψηφιακής  πύλης  του  ελληνικού  δημοσίου  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   και  υποβάλλουν  ηλεκτρονικά   τα  απαιτούμενα   πεδία
(όπως  προβλέπονται στο   ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6) σύμφωνα  με τις  αναλυτικές οδηγίες
του  εγχειριδίου  της  ειδικής  ηλεκτρονικής  εφαρμογής  του  Ο.Α.Ε.Δ.  για  την  οικεία
Ανακοίνωση.  
Τα στοιχεία του υποψηφίου  συμπληρώνονται αυτόματα μέσω της διασύνδεσης με το
TAXISnet και  δεν  τροποποιούνται  από  τον  υποψήφιο.  Όσα  στοιχεία  δεν  είναι
καταχωρημένα στο TAXISnet εισάγονται από τον υποψήφιο.
Στην  καρτέλα  “Επιλογή  Σταθμών”  συμπληρώνεται  από  τον  υποψήφιο  η  σειρά
προτίμησης όλων των επιδιωκόμενων θέσεων καθώς και η τυχόν εντοπιότητα, εφόσον
προβλέπεται  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  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 προσκομίσει.  Υπάρχει  επιλογή να συμπληρώσει
επιπλέον δικαιολογητικά και ο υποψήφιος.
Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά επισυνάπτονται στην αίτηση – υπεύθυνη δήλωση
σε μορφή PDF, με ευκρινή τα στοιχεία που αναγράφονται σε αυτά, δεδομένου ότι
η επεξεργασία της αίτησης γίνεται μηχανογραφικά.
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Τα  μη  ευκρινή  επισυναπτόμενα  έγγραφα  δεν  γίνονται  δεκτά.  Κανένα
δικαιολογητικό  δεν  γίνεται  δεκτό  μετά  την  οριστική  υποβολή  της  ηλεκτρονικής
αίτησης.

 Εφιστάται  η  προσοχή  για  την  ορθή  συμπλήρωση   των   απαιτούμενων
πεδίων της αιτήσεως, σύμφωνα με τις αναλυτικές οδηγίες του εγχειριδίου και τα
αναφερόμενα  στο  Παράρτημα  ανακοινώσεων  Συμβάσεων  εργασίας  Ορισμένου
Χρόνου  (ΣΟΧ)» με  σήμανση  έκδοσης «02-12-2019». (Σφάλματα  κατά  τη
συμπλήρωση της αίτησης μπορεί να οδηγήσουν στη μη ορθή μοριοδότησή
του υποψηφίου)  .

 Με  την  οριστική   υποβολή  της  αιτήσεως,  παρέχεται   στον  υποψήφιο  σε
εκτυπώσιμη μορφή αποδεικτικό του «ΕΝΤΥΠΟΥ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 6», το οποίο φέρει
αριθμό πρωτοκόλλου και ακριβή ημερομηνία και ώρα υποβολής.

 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. 

 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  ΣΟΧ1-2020  του
Ο.Α.Ε.Δ.,  παρακαλούμε  να  απευθύνεστε  στα  τηλέφωνα:  2109989605,  2109989677,
21099899196  ή  να  υποβάλλετε  γραπτό  ερώτημα  στην  ηλεκτρονική  διεύθυνση,
a2@oaed.gr. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ:  Κατάταξη υποψηφίων
Η υπηρεσία μας αφού επεξεργαστεί τις αιτήσεις των υποψηφίων, τους κατατάσσει βάσει
των κριτηρίων του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει, χρόνος ανεργίας έως 12
μήνες,  πολύτεκνος  ή  τέκνο  πολύτεκνης  οικογένειας,  τρίτεκνος  ή  τέκνο  τρίτεκνης
οικογένειας, γονέας έως 3 ανηλίκων τέκνων, γονέας ή τέκνο μονογονεϊκής οικογένειας,
βαθμός βασικού τίτλου σπουδών, συνολική εμπειρία έως 60 μήνες που αποκτήθηκε είτε
στον  ιδιωτικό  είτε  στο  δημόσιο  τομέα,  αναπηρία  υποψηφίου,  αναπηρία  συγγενικού
ατόμου) (όπως αναλυτικά αναφέρονται στο Παράρτημα της ανακοίνωσης) .

 Για  το  κριτήριο  «ΧΡΟΝΟΥ  ΑΝΕΡΓΙΑΣ»  ο  υποψήφιος  μοριοδοτείται  με  βάση  την
ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων. Οι πληροφορίες σχετικά με τον χρόνο της
συνεχόμενης  εγγεγραμμένης  ανεργίας  θα  αναζητηθούν  ηλεκτρονικά  από  το  Μητρώο
Ανέργων του Οργανισμού. 

                                                            Σελίδα 19 από 22

ΑΔΑ: 9ΜΥΞ4691Ω2-2ΩΞ



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΄, 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,
τριτεκνική  ιδιότητα,  αριθμός  ανήλικων  τέκνων,  μονογονεϊκή  ιδιότητα,  βαθμός  τίτλου
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
ανεργίας) και,  αν  αυτές  συμπίπτουν,  αυτός  που  έχει  τις  περισσότερες  μονάδες  στο
δεύτερο κριτήριο (αριθμός τέκνων πολύτεκνης οικογένειας) και ούτω καθεξής. Αν 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.

Στον  πίνακα  κατάταξης  υποψηφίων   αναγράφονται:  Οι  Αριθμοί  πρωτοκόλλου   των
Αιτήσεων  των  υποψηφίων,  τα  τέσσερα  τελευταία  ψηφία  του  Αριθμού  Φορολογικού
Μητρώου  τους  (ΑΦΜ), η  συνολική  βαθμολογία  των  υποψηφίων,  οι  μονάδες  που
αντιστοιχούν σε καθένα από τα κριτήρια κατάταξης της παρούσας, η σειρά κατάταξης με
βάση τη συνολική βαθμολόγηση των κριτηρίων ανά προτίμηση για κάθε αιτούμενη θέση.

 Προτάσσονται   των   λοιπών    υποψηφίων, που κατατάσσονται με τα ίδια προσόντα
πρόσληψης, ανεξάρτητα  από το  σύνολο της βαθμολογίας που συγκεντρώνουν από τα
βαθμολογούμενα κριτήρια, οι  μόνιμοι  κάτοικοι  των  Δήμων των Νομών  Δράμας
(κωδ. 133 &134), Ευρυτανίας (κωδ. 135), Θεσπρωτίας (κωδ. 143 & 144), Ξάνθης
(κωδ. 160, 161 & 162) Ροδόπης (163 &164) και Σερρών (κωδ.165),  (άρθρο ένατο,
παρ. 28 του ν. 4057/2012).

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

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

Μετά την κατάρτιση των πινάκων, η υπηρεσία μας θα αναρτήσει, το αργότερο μέσα σε
είκοσι  (20)  ημέρες  από  τη  λήξη  της  προθεσμίας  υποβολής  των  αιτήσεων
συμμετοχής, τους  πίνακες  κατάταξης των υποψηφίων στα καταστήματα και  στο
δικτυακό τόπο της υπηρεσίας, τους οποίους πρέπει να αποστείλει άμεσα για έλεγχο στο
ΑΣΕΠ, ενώ θα συνταχθεί και σχετικό πρακτικό ανάρτησης (σύμφωνα με το άρθρο 21
παρ. 11 του Ν. 2190/1994 όπως ισχύει) το οποίο θα υπογραφεί από δύο (2) υπαλλήλους
της υπηρεσίας. Το πρακτικό αυτό θα αποσταλεί  αυθημερόν στο ΑΣΕΠ είτε στο e-mail:
sox@asep.gr είτε στο fax: 210 6467728 ή 213 1319188.
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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. 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  στο  ΑΣΕΠ  εντός  τριών  (3) εργάσιμων  ημερών
φωτοαντίγραφα  των  αιτήσεων  και  των  δικαιολογητικών  των  υποψηφίων  που  έχουν
υποβάλει ένσταση κατά των πινάκων κατάταξης. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ: Πρόσληψη 

Η  υπηρεσία  προσλαμβάνει  το  προσωπικό  με  σύμβαση  εργασίας  ιδιωτικού  δικαίου
ορισμένου 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
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.

ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ  ΤΜΗΜΑ της  παρούσας  ανακοίνωσης  αποτελεί  και  το
«Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» με
σήμανση  έκδοσης  «02-12-2019»,  το  οποίο   περιλαμβάνει:  i)  επισημάνσεις
σχετικά  με  τα  προσόντα  και  τα  βαθμολογούμενα  κριτήρια  κατάταξης  των
υποψηφίων  σύμφωνα  με  τις  ισχύουσες  κανονιστικές  ρυθμίσεις   και  ii)  τα
δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έγκυρη συμμετοχή τους στη διαδικασία
επιλογής.  Οι  ενδιαφερόμενοι  μπορούν  να  έχουν  πρόσβαση  στο  Παράρτημα
αυτό,  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
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οδηγίες  της  ειδικής  ηλεκτρονικής  εφαρμογής  του  Ο.Α.Ε.Δ,  για  την  οικεία
Ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2020.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Ο.Α.Ε.Δ.

ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ ΣΠΥΡΟΣ
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