ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Προκήρυξη Ειδικοτήτων για την πρόσληψη Εκπαιδευτικού Προσωπικού
(αναπληρωτών-ωρομισθίων) με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου,
για τις ΕΠΑ.Σ Μαθητείας Ο.Α.Ε.Δ. σχ. έτους 2018-2019
Ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες των
Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων των ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας, σε εκπαιδευτικό προσωπικό (αναπληρωτέςωρομισθίους), με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 2 του Ν.
2336/95, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 16 του Ν. 2643/98 (ωρομίσθιοι), και την υπ’ αριθμ.
Φ.ΟΑΕΔ/6346/Δ9/2165 (ΦΕΚ 1027/Β΄/27-03-2017) Απόφαση της Αναπληρώτριας Υπουργού Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης (αναπληρωτές), για το σχολικό έτος 2018-2019, καλεί
όσους ενδιαφέρονται και πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις, σύμφωνα με την υπ’ αριθ25788/Δ1/8941
(ΦΕΚ 2264/Β΄/15-06-2018) Απόφαση της Υπουργού και του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, να υποβάλουν ή να αποστείλουν από Τρίτη 19/06/2018 έως και τη Δευτέρα
25/06/2018, από 8.00 π.μ. έως 14.00 μ.μ., αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, για τις ΕΠΑ.Σ
Μαθητείας του Οργανισμού που επιθυμούν, προκειμένου να αξιολογηθούν και να ενταχθούν στους πίνακες
επιλογής εκπαιδευτικού προσωπικού (αναπληρωτών-ωρομισθίων), με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας
ορισμένου χρόνου, για το σχολικό έτος 2018-2019.
Η παρούσα αφορά στις ΕΠΑ.Σ Μαθητείας του Οργανισμού και οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα να
υποβάλλουν ανά κλάδο και ειδικότητα, μία και μόνο αίτηση.
Στην αίτησή τους έχουν δικαίωμα να δηλώσουν είτε τις ΕΠΑ.Σ Μαθητείας της Περιφέρειας Αττικής και
μία μόνο ΕΠΑ.Σ Μαθητείας από τις Περιφερειακές Ενότητες Ευβοίας, Χίου, Λέσβου, Ρόδου, είτε τις ΕΠΑ.Σ
Μαθητείας έως και δύο (2) Περιφερειακών Ενοτήτων της ίδιας Περ/κής Δ/νσης του Ο.Α.Ε.Δ.
Σε κάθε Περιφερειακή Δ/νση του Οργανισμού συγκροτούνται με Απόφαση της Διοικήτριας του
Ο.Α.Ε.Δ., Πρωτοβάθμιες Επιτροπές Αξιολόγησης με έδρα συγκεκριμένες Εκπαιδευτικές Μονάδες, όπως
αυτές αναφέρονται αναλυτικά στη σχετική προκήρυξη που έχει αναρτηθεί στο site του Ο.Α.Ε.Δ.
www.oaed.gr. Οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί (αναπληρωτές-ωρομίσθιοι) υποβάλλουν ή αποστέλλουν αίτηση
σε μία και μόνο Πρωτοβάθμια Επιτροπή Αξιολόγησης της Περ/κής Δ/νσης και έχουν δικαίωμα να
δηλώσουν με σειρά προτίμησης τις ΕΠΑ. Σ που επιθυμούν, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην ανωτέρω
παράγραφο.
Οι πίνακες θα ισχύουν για το Σχολικό Έτος 2018-2019 και θα αφορούν κάθε μία από τις
αναφερόμενες ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας της Περιφέρειας Αττικής ή τις ΕΠΑ.Σ Μαθητείας των Περιφερειακών
Ενοτήτων της υπόλοιπης Ελλάδας.
Πληροφορίες για τις ζητούμενες ειδικότητες, την υποβολή αιτήσεων και τα απαραίτητα
δικαιολογητικά, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 25788/Δ1/8941 (ΦΕΚ 2264/Β΄/15-06-2018) Απόφαση της
Υπουργού και του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που
ζητούνται από την Προκήρυξη, δίνονται στις ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας του ΟΑΕΔ, καθώς και στο site του
Οργανισμού www.oaed.gr.

