
 

 

31  Αυγούστου 2021 
 

 

Από 1η Σεπτεμβρίου οι αιτήσεις για την κάλυψη 2.090 θέσεων ειδικών 

κατηγοριών στον ευρύτερο δημόσιο τομέα  

  

Δημοσιεύθηκαν οι 14 προκηρύξεις του ΟΑΕΔ που αφορούν σε  προστατευόμενα 

πρόσωπα του Ν. 2643/1998 

 

Από το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εκδόθηκε η ακόλουθη 

ανακοίνωση: 

 

Ξεκινά την Τετάρτη 1η Σεπτεμβρίου 2021 η διαδικασία υποβολής αιτήσεων στις 14 

αρμόδιες Πρωτοβάθμιες Επιτροπές του ΟΑΕΔ που προβλέπονται από τον ν. 2643/98 

για την κάλυψη περίπου 2.090 θέσεων από ανέργους/ες ειδικών κατηγοριών που 

υπάγονται στις προστατευτικές διατάξεις του νόμου (άτομα με αναπηρία και 

συγγενείς τους, πολύτεκνοι, τρίτεκνοι κλπ.). Η διαδικασία θα διαρκέσει μέχρι και 

τις 5 Οκτωβρίου 2021. 

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που πρέπει να καταθέσουν οι ενδιαφερόμενοι 

δικαιούχοι καθώς και οι διαδικασίες για την υποβολή της αίτησης  διορισμού στις 

προσφερόμενες θέσεις εργασίας στον ευρύτερο δημόσιο τομέα περιγράφονται 

αναλυτικά στις 14 προκηρύξεις που δημοσιεύθηκαν σήμερα από τις κατά τόπο 

αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΑΕΔ.  

 

Οι 2.090 θέσεις έχουν παρακρατηθεί – όπως προβλέπεται από το νόμο- από το 

σύνολο των θέσεων που έχουν εγκριθεί για τη στελέχωση των δημόσιων 

υπηρεσιών, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, των Οργανισμών Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης και των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου που προσλαμβάνουν 

προσωπικό μέσω ΑΣΕΠ.  

Η διαδικασία 

 

Όσον αφορά στα απαιτούμενα τυπικά προσόντα, οι υποψήφιοι παραπέμπονται 

μέσω των προκηρύξεων του ν. 2643/1998 στην αντίστοιχη προς κάθε θέση 



 

προκήρυξη του ΑΣΕΠ που ήδη έχει εκδοθεί. Για την εξυπηρέτηση των 

προστατευομένων, στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr) βρίσκονται 

αναρτημένα το έντυπο της αίτησης, το σχετικό ΦΕΚ καθώς και οι προκηρύξεις των 

14 αρμόδιων Επιτροπών και οι διευθύνσεις τους. 

Η υποβολή των αιτήσεων από τους/τις υποψηφίους/ιες θα γίνει αποκλειστικά στην 

ηλεκτρονική πλατφόρμα 2643.services.gov.gr (στην οποία οδηγείται ο χρήστης και 

μέσω της διεύθυνσης 2643.yeka.gr )  

Τα δικαιολογητικά θα πρέπει να κατατεθούν (κατόπιν ραντεβού) ή να αποσταλούν 

ταχυδρομικά στις κατά τόπους αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΑΕΔ, όπως περιγράφεται 

αναλυτικά στις σχετικές προκηρύξεις. 

Επισημαίνεται ότι οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης για τις θέσεις 

που έχουν προκηρυχθεί για μία μόνο κατηγορία προστασίας, για μια κατηγορία 

προσωπικού (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ) και μόνο σε μία προκήρυξη. Καταληκτική ημερομηνία για 

την υποβολή των δικαιολογητικών είναι η 11η Οκτωβρίου 2011. 

Σημειώνεται τέλος ότι η τελευταία φορά που προκηρύχθηκαν θέσεις εργασίας με τη 

διαδικασία που ορίζει ο Ν. 2643/1998 ήταν το Δεκέμβριο του 2014. Με το Ν. 

4765/2021 η συγκεκριμένη αρμοδιότητα μεταφέρεται στο ΑΣΕΠ που θα είναι στο 

εξής ο φορέας υλοποίησης των διαδικασιών πλήρωσης των θέσεων που μπορούν 

να καλυφθούν από ανέργους ειδικών κατηγοριών. 

 

 

 

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 
 
 

http://www.oaed.gr/
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