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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής
Ανάπτυξης
Τμήμα Απασχόλησης και
Επιχειρηματικότητας 
Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα
Τ.Κ. 13673, Αχαρνές

Συντάκτης: κ. Αλεξανδράκης Αλέξανδρος 
Τηλ.: (+30) 213 2072385
Fax:  (+30) 210 2415386
e.mail:alexandrakis2006@yahoo.com

      

   Προς:

Βαθμό προτεραιότητας: « ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ»
Χρόνος διατήρησης του εγγράφου στο αρχείο: 
«ΕΝΑ ΕΤΟΣ»

Αποδέκτες προς Ενέργεια:    
      1)  Διεύθυνση Τοπικής Οικ. Ανάπτυξης

  

Αποδέκτες προς Κοινοποίηση:
1) κ.  Δήμαρχο Αχαρνών
2) κ . Αραμπαντζή  Ευάγγελο    Αντιδήμαρχο

 Τοπικής Οικ. Ανάπτυξης  

ΘΕΜΑ: Πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, 
συνολικά εξήντα (60) ατόμων ειδικότητας ΠΕ ή ΤΕ Εργασιακών Συμβούλων από τη 
ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ).

   Το τμήμα Απασχόλησης και Επιχειρηματικότητας σας ενημερώνει ότι εγκρίθηκε από το 
ΑΣΕΠ και αναρτήθηκε και στους διαδικτυακούς τόπους της ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ) 
(www.dypa.gov.gr) και του ΑΣΕΠ, η Προκήρυξη ΣΟΧ3/2022 για την πρόσληψη με 
σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εξήντα (60) ατόμων 
ειδικότητας ΠΕ ή ΤΕ Εργασιακών Συμβούλων, πλήρους απασχόλησης, 8/μηνης διάρκειας 
με δυνατότητα παράτασης για άλλους οκτώ μήνες και δυνατότητα εκ νέου παράτασης για 
άλλους οκτώ μήνες σε υπηρεσίες της Δ.ΥΠ.Α. 

   Οι υποψήφιοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην ανωτέρω διαδικασία πρέπει να 
συμπληρώσουν την αίτηση-υπεύθυνη δήλωση συμμετοχής με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ 
ΣΟΧ Δ.Υ.Π.Α. και να την υποβάλλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά από 
Δευτέρα 24 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 00:01 μέχρι και Τετάρτη 2 Νοεμβρίου 2022 και 
ώρα 23:59 αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης του Δημοσίου 
gov.gr με κωδικούς TAXISnet μέσω της ενιαίας ψηφιακής πύλης του ελληνικού δημοσίου 
www.dypa.gov.gr ακολουθώντας τη διαδρομή: 

   gov.gr→ Εργασία και ασφάλιση → Απασχόληση στο δημόσιο τομέα → 2η Προκήρυξη 
θέσεων για εργασιακούς συμβούλους της ΔΥΠΑ έτους 2022 
ή απευθείας από τον σύνδεσμο: https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-
asphalise/apaskholese-sto-demosio-tomea/2e-prokeruxe-theseon-gia-ergasiakous-
sumboulous-tes-dupa-etous-2022 

   Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στο 
πλήρες κείμενο της Προκήρυξης και του Παραρτήματος της Προκήρυξης Δημόσια 
Υπηρεσία Απασχόλησης (Δ.Υ.Π.Α.) Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)», 
καθώς και των Ειδικών Παραρτημάτων: (Α1) Απόδειξης Χειρισμού Η/Υ με σήμανση 
έκδοσης «14-3-2022» και (Α2) Απόδειξης Γλωσσομάθειας με σήμανση έκδοσης «18-5-
2022», μέσω του δικτυακού τόπου της ΔΥΠΑ (www.dypa.gov.gr) και του ΑΣΕΠ 
(www.asep.gr). 
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