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Πληροφ.: Στασού Μόσχα, 

Αργυροπούλου Αγγ.
Τηλ: 210-9989196-9989605

θέμα : «Κύρωση προσωρινών πινάκων 
κατάταξης υποψηφίων που υπέβαλαν 
αίτηση σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 
93788/22-11-2019  Ανακοίνωση  
ΣΟΧ2/19 για την πρόσληψη 
προσωπικού  για τις ανάγκες των 
Βρεφ/κών παιδικών σταθμών με 
σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
ορισμένου χρόνου». 
 

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις των Β.Δ. 404 & 405/1971 και τις διατάξεις του Ν.2956/2001 «Περί
Οργάνωσης και Διοικήσεως του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού»
(ΦΕΚ 54 Α).

2. Το ν.δ. 2961/1954 «περί Συστάσεως Οργανισμού Απασχολήσεως και Ασφαλίσεως
Ανεργίας,  ο  οποίος  μετονομάσθηκε  σε  «Οργανισμού  Απασχόλησης  Εργατικού
Δυναμικού (ΟΑΕΔ)» με το ν.δ.212/1969.

3. Τις διατάξεις του Ν.4144 /2013 (ΦΕΚ88’/τ.Α’/88/18-4-2013).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του  Ν.2190/94 «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).

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

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

7. Το γεγονός ότι το υπηρετούν προσωπικό δεν επαρκεί για την κάλυψη των αναγκών
των Βρεφονηπιακών Παιδικών Σταθμών του  Οργανισμού. 

8. Την υπ´ αριθμ. 2602/37/04.06.2019  απόφαση του Δ.Σ. – ΟΑΕΔ  με θέμα « Έγκριση
απόφασης Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης»   ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης
για τα έτη 2019-2020 κατ΄ εφαρμογή   των διατάξεων  του Π.Δ. 80/2016.

9. Την αριθμ. 93788/22-11-2019 ανακοίνωση ΣΟΧ2/19, για την πρόσληψη, για την
πρόσληψη προσωπικού  για  τις  ανάγκες  των Βρεφ/κών παιδικών σταθμών  του
Ο.Α.Ε.Δ., με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

10. Την  αριθμ.  6161/28-01-2020  απόφασή  μας  σχετικά  με  «Σύσταση  Τριμελούς
Επιτροπής για την κατάρτιση προσωρινών πινάκων επιλεγέντων και αποκλειομένων
υποψηφίων  σχετικά  με  την  πρόσληψη  προσωπικού  για  τις  ανάγκες  των
Βρεφονηπιακών Παιδικών Σταθμών του Οργανισμού σύμφωνα με τη ΣΟΧ2/2019

11. Το από 28-01-2020 πρακτικό της ανωτέρω Τριμελούς Επιτροπής με τους πίνακες
κατάταξης, προσλαμβανομένων και αποκλειομένων υποψηφίων.

12. Το από 03-02-2020 πρακτικό της ανωτέρω Τριμελούς Επιτροπής με τους πίνακες
κατάταξης, προσλαμβανομένων και αποκλειομένων υποψηφίων.

Αποφασίζουμε

Κυρώνουμε σύμφωνα με την  παρ. 9  του άρθρου 25 του  Ν.4440/2016 (ΦΕΚ 224
Α),  τους  επισυναπτόμενους  πίνακες  όπως  αυτοί  συντάχθηκαν  από  την  Τριμελή
Επιτροπή που συστήθηκε με την αριθμ… 6161/28-01-2020  Απόφασή μας, ήτοι :

1. Προσωρινό πίνακα κατάταξης υποψηφίων.
2. Προσωρινό πίνακα επιλεγέντων.
3. Προσωρινό πίνακα αποκλειομένων.

       Κατά των ανωτέρω πινάκων αυτών επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση
ένστασης  μέσα  σε  αποκλειστική  προθεσμία  δέκα  (10)  ημέρων  (υπολογιζόμενες
ημερολογιακά) η οποία αρχίζει  από την επόμενη ημέρα της  τελευταίας  ανάρτησης των
πινάκων στις κατά  τό πους Υπηρεσίες του Ο.Α.Ε.Δ. 
ΠΡΟΣΟΧΗ!
Για την ακριβή ημερομηνία έναρξης υποβολής ενστάσεων θα εκδοθεί στο portal του
Οργανισμού Ανακοίνωση του Διοικητή του Ο.Α.Ε.Δ.
    



   Η ένσταση κατατίθεται ή αποστέλλεται με συστημένη επιστολή απευθείας στο ΑΣΕΠ
(Πουλίου 6, Αθήνα, τ.θ. 14307, τ.κ. 11510) και, για να εξετασθεί, πρέπει να συνοδεύεται
από αποδεικτικό καταβολής παραβόλου είκοσι ευρώ (20€), που έχει εκδοθεί είτε μέσω της
εφαρμογής του ηλεκτρονικού παραβόλου (  e-παράβολο), βλ. λογότυπο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΌ
ΠΑΡΑΒΟΛΟ»  στον  διαδικτυακό  τόπο  του  ΑΣΕΠ  (www  .  asep  .  gr  )  είτε  από  Δημόσια
Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.).
    

 Ο υποψήφιος πρέπει να αναγράφει 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.

Επισυνάπτεται:
1. Προσωρινός πίνακας κατάταξης υποψηφίων 
2. Προσωρινός πίνακας επιλεγέντων 
3. Προσωρινός πίνακας αποκλειομένων 

           Ο  ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ  

          ΣΠΥΡΟΣ  ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ

http://www.asep.gr/
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