
 

 

Αθήνα:  01.09.2021 

  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Προκηρύξεις για την πλήρωση θέσεων του Ν.2643/98 (Δημόσιες 
Υπηρεσίες, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., Ο.Τ.Α.)   

Η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία ενημερώνει ότι ξεκινά σήμερα Τετάρτη 1 Σεπτεμβρίου 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 από τις κατά τόπο 

αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΑΕΔ.  

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 ). 

Δείτε αναλυτικά τις προκηρύξεις ανά Πρωτοβάθμια Επιτροπή Ν.2643/98: 

1. Πρωτοβάθμια Επιτροπή Κυκλάδων  με έδρα τη Σύρο (Ν. Κυκλάδων)και χωρική 
αρμοδιότητα την αντίστοιχη του Νομού Κυκλάδων . 

2. Πρωτοβάθμια Επιτροπή Δωδεκανήσων  με έδρα τη Ρόδο (Ν. Δωδεκανήσων) . 

3. Πρωτοβάθμια Επιτροπή στο Βορείου Αιγαίου  με έδρα τη Μυτιλήνη (Διοικητική 
Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου). 

4. Πρωτοβάθμια Επιτροπή Κρήτης  με έδρα το Ηράκλειο (Διοικητική Περιφέρεια Κρήτης) . 

5. Πρωτοβάθμια Επιτροπή Πελοποννήσου  με έδρα την Τρίπολη (Διοικητική Περιφέρεια 
Πελοποννήσου) . 

6. Πρωτοβάθμια Επιτροπή Δυτικής Ελλάδας  με έδρα την Πάτρα (Διοικητική Περιφέρεια 
Δυτικής Ελλάδος, καθώς και Ν. Κεφαλληνίας και Ν. Ζακύνθου) . 

7. Πρωτοβάθμια Επιτροπή Ηπείρου  με έδρα τα Ιωάννινα (Διοικητική Περιφέρεια 
Ηπείρου, καθώς και Ν. Λευκάδας και Ν. Κέρκυρας) . 

8. Πρωτοβάθμια Επιτροπή Δυτικής Μακεδονίας, με έδρα την Κοζάνη (Διοικητική 

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας) . 

9. Πρωτοβάθμια Επιτροπή Θεσσαλίας  με έδρα τη Λάρισα (Διοικητική Περιφέρεια 
Θεσσαλίας). 

10. Πρωτοβάθμια Επιτροπή Στερεάς Ελλάδας, με έδρα τη Λαμία (Διοικητική Περιφέρεια 
Στερεάς Ελλάδας) . 

https://www.oaed.gr/storage/nomos-2643/prokhrykshs-n-2643-kpa2syru-sign.pdf
https://www.oaed.gr/storage/nomos-2643/prokhrykshs-n-2643-kpa2syru-sign.pdf
https://www.oaed.gr/storage/nomos-2643/kpa2rodu-n-2643-prokyrhksh-me-ipoghrafi.pdf
https://www.oaed.gr/storage/nomos-2643/prokhryksh-tu-n2643-3182021-mytilhnh-signed.pdf
https://www.oaed.gr/storage/nomos-2643/prokhryksh-tu-n2643-3182021-mytilhnh-signed.pdf
https://www.oaed.gr/storage/nomos-2643/teliko-sxedio-prokhrykshs-n2643-krhth-signed.pdf
https://www.oaed.gr/storage/nomos-2643/prokhryksh-n2643-tripolh-oaed-08-215.pdf
https://www.oaed.gr/storage/nomos-2643/prokhryksh-n2643-tripolh-oaed-08-215.pdf
https://www.oaed.gr/storage/nomos-2643/prokhryksh-n2643-pdpel-signed.pdf
https://www.oaed.gr/storage/nomos-2643/prokhryksh-n2643-pdpel-signed.pdf
https://www.oaed.gr/storage/nomos-2643/prokhryksh-n2643-pdhpiru-signed.pdf
https://www.oaed.gr/storage/nomos-2643/prokhryksh-n2643-pdhpiru-signed.pdf
https://www.oaed.gr/storage/nomos-2643/prokhryksh-n2643-kozani-signed.pdf
https://www.oaed.gr/storage/nomos-2643/prokhryksh-n2643-kozani-signed.pdf
https://www.oaed.gr/storage/nomos-2643/prokhryksh-n-2643-98-pd-thessalias-2021-signed.pdf
https://www.oaed.gr/storage/nomos-2643/prokhryksh-n-2643-98-pd-thessalias-2021-signed.pdf
https://www.oaed.gr/storage/nomos-2643/teliko-sxedio-prokhrykshs-n-2643-kpa2-lamias.pdf
https://www.oaed.gr/storage/nomos-2643/teliko-sxedio-prokhrykshs-n-2643-kpa2-lamias.pdf
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11. Α' Πρωτοβάθμια Επιτροπή  Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης  με έδρα την Καβάλα 
(Ν. Καβάλας, Ν. Δράμας και Ν. Σερρών)  

12. Β'   Πρωτοβάθμια Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονί ας και Θράκης  με έδρα την 
Κομοτηνή (Ν. Εβρου, Ν. Ροδόπης και Ν. Ξάνθης) . 

13. Πρωτοβάθμια Επιτροπή Κεντρικής Μακεδονίας, με έδρα τη Θεσσαλονίκη (Διοικητική 
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας πλην του Νομού Σερρών) . 

14. Πρωτοβάθμια Επιτροπή Αττικής  με έδρα την Αθήνα  (Ν. Αττικής)   

 

Τώρα μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις εξελίξεις στο χώρο της Αναπηρίας στην ιστοσελίδα της 
Ε.Σ.Α.μεΑ.: www.esaea.gr ή www.esamea.gr. 

 

 

Προσβάσιμο αρχείο Microsoft Word (*.docx) 

Το παρόν αρχείο ελέγχθηκε με το εργαλείο Microsoft Accessibility Checker και 

δε βρέθηκαν θέματα προσβασιμότητας. Τα άτομα με αναπηρία δε θα 

αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην ανάγνωσή του. 

 

https://www.oaed.gr/storage/nomos-2643/prokhryksh-n2643-pd-anatmak-thrakh-signed.pdf
https://www.oaed.gr/storage/nomos-2643/prokhryksh-n2643-pd-anatmak-thrakh-signed.pdf
https://www.oaed.gr/storage/nomos-2643/prokhryksh-n-2643-kpa2-komothnhs-sign.pdf
https://www.oaed.gr/storage/nomos-2643/prokhryksh-n-2643-kpa2-komothnhs-sign.pdf
https://www.oaed.gr/storage/nomos-2643/prokhryksh-n2643-pd-kentrikhs-makedonias-1-signed.pdf
https://www.oaed.gr/storage/nomos-2643/prokhryksh-n2643-pd-kentrikhs-makedonias-1-signed.pdf
https://www.oaed.gr/storage/nomos-2643/prokhryksh-pdan-teliko-aanhson-signed.pdf
http://www.esaea.gr/
http://www.esamea.gr/

