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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ, 
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ 
ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
Δ/ΝΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ 
ΤΜΗΜΑ IV

Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 29, 
10110 Αθήνα

Πληροφορίες :    Ε. Σιδέρη 
     Γ. Κοντός

Τηλέφωνο : 213 1516 410
 213 1516 408

Ε-mail : esideri@ypakp.gr
                                 ikontos@ypakp.gr
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Στην υπ’αριθμ. 75089/31-08-2021 προκήρυξη του άρθρου 3 του ν.2643/1998 της Περιφερειακής 

Διεύθυνσης Αττικής και Νήσων του ΟΑΕΔ, στον πίνακα κατανομής θέσεων έγινε εκ παραδρομής 

επανάληψη – εμφάνιση :

-  Της θέσης με κωδικό 23 (κατηγορία Πολυτέκνων) και στην επόμενη γραμμή της προκήρυξης, 

έχοντας λάβει κωδικό θέσης 24.  

Όσοι υποψήφιοι έχουν υποβάλει αίτηση για τη θέση με κωδικό 24, θα θεωρηθεί ότι έχουν 

υποβάλει αίτηση για την θέση με κωδικό 23.  

Εάν έχει υποβληθεί από υποψηφίους αίτηση τόσο για τη θέση με κωδικό 23 όσο και για τη θέση 

με κωδικό 24, θα θεωρηθεί ότι έχουν υποβάλει αίτηση για την θέση με κωδικό 23.
 
-  Των θέσεων με κωδικό 195 (κατηγορία ΑμεΑ) και στην επόμενη γραμμή της προκήρυξης, έχοντας 

λάβει κωδικό θέσης 196.  

Όσοι υποψήφιοι έχουν υποβάλει αίτηση για τις θέσεις με κωδικό 196, θα θεωρηθεί ότι έχουν 

υποβάλει αίτηση για τις θέσεις με κωδικό 195.  
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Εάν έχει υποβληθεί από υποψηφίους αίτηση τόσο για τις θέσεις με κωδικό 195 όσο και για τις 

θέσεις με κωδικό 196, θα θεωρηθεί ότι έχουν υποβάλει αίτηση για τις θέσεις με κωδικό 195.

 -  Της θέσης με κωδικό 391 (κατηγορία Έμμεση ΑμεΑ) και στην επόμενη γραμμή της προκήρυξης, 

έχοντας λάβει κωδικό θέσης 392.  

Όσοι υποψήφιοι έχουν υποβάλει αίτηση για τη θέση με κωδικό 392, θα θεωρηθεί ότι έχουν 

υποβάλει αίτηση για την θέση με κωδικό 391.  

Εάν έχει υποβληθεί από υποψηφίους αίτηση τόσο για τη θέση με κωδικό 391 όσο και για τη θέση 

με κωδικό 392, θα θεωρηθεί ότι έχουν υποβάλει αίτηση για την θέση με κωδικό 391.

-  Της θέσης με κωδικό 481 (κατηγορία Τέκνων Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης) και στην επόμενη 

γραμμή της προκήρυξης, έχοντας λάβει κωδικό θέσης 482.

Όσοι υποψήφιοι έχουν υποβάλει αίτηση για τη θέση με κωδικό 482, θα θεωρηθεί ότι έχουν 

υποβάλει αίτηση για την θέση με κωδικό 481.  

Εάν έχει υποβληθεί από υποψηφίους αίτηση τόσο για τη θέση με κωδικό 481 όσο και για τη θέση 

με κωδικό 482, θα θεωρηθεί ότι έχουν υποβάλει αίτηση για την θέση με κωδικό 481.

-  Των θέσεων με κωδικό 721 (κατηγορία Τριτέκνων) και στην επόμενη γραμμή της προκήρυξης, 

έχοντας λάβει κωδικό θέσης 722.

Όσοι υποψήφιοι έχουν υποβάλει αίτηση για τις θέσεις με κωδικό 722, θα θεωρηθεί ότι έχουν 

υποβάλει αίτηση για τις θέσεις με κωδικό 721.  

Εάν έχει υποβληθεί από υποψηφίους αίτηση τόσο για τις θέσεις με κωδικό 721 όσο και για τις 

θέσεις με κωδικό 722, θα θεωρηθεί ότι έχουν υποβάλει αίτηση για τις θέσεις με κωδικό 721.

Ευνόητο είναι ότι, για τις ως άνω περιπτώσεις διπλοεγγραφής των θέσεων εκ παραδρομής, ο αριθμός 

των θέσεων προς κάλυψη είναι αυτός που προβλέπεται στους κωδικούς θέσεις 23, 195, 391, 481 και 

721.

                                    Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
                                                         

                                                                                      ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΛΑΒΡΟΥ    
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