
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                        Μύκονος, 21-02-2022 
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 ΔΗΜΟ   ΜΤΚΟΝΟΤ                                                                               
 
 

 
Θέμα : «Δώδεκα θέσεις με σύμβαση συνολικής διάρκειας οκτώ (8) μηνών 
στο Δήμο Μυκόνου μέσα από τη Δημόσια Πρόσκληση Νo 2/2022 του 
ΟΑΕΔ» 
 
ας γνωστοποιούμε πως από την Παρασκευή 18 Υεβρουαρίου 2022 έχει 

ξεκινήσει η υποβολή αιτήσεων για την κοινωφελή εργασία του ΟΑΕΔ που 
προβλέπει 25.000 νέες θέσεις εργασίας για ανέργους  εγγεγραμμένους στο 
Μητρώο του Οργανισμού.  
 
Μέσω της Δημόσιας Πρόσκλησης Νo 2/2022, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι 
εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του Οργανισμού, ηλικίας 18 
ετών και άνω, που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία τοποθετήσεων 
προσωπικού για την Προώθηση της απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων 
Κοινωφελούς Χαρακτήρα, για 25.000 άτομα σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα 
Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών(ΚΚΠΠ)/συναφείς φορείς, Τπηρεσίες 
Τπουργείων και άλλων φορέων» να υποβάλουν με ηλεκτρονικό μόνο τρόπο 
αίτηση συμμετοχής από 18/2/2022 και ώρα 16:00 έως και Παρασκευή 

18/3/2022  και ώρα 11:00. 
 
Οι θέσεις αφορούν ειδικότητες όλων των κατηγοριών εκπαίδευσης.  
 

Οι δώδεκα (12) θέσεις της δημόσιας πρόσκλησης Νo 2/2022 που αφορούν το 
Δήμο Μυκόνου είναι οι εξής: 
 

ΔΗΜΟΙΑ ΠΡΟΚΛΗΗ ΝO 2/2022 
 ΚΟΙΝΩΥΕΛΟΤ ΕΡΓΑΙΑ ΟΑΕΔ  

ΔΩΔΕΚΑ (12) ΘΕΕΙ ΜΕ ΤΜΒΑΗ 8ΜΗΝΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΓΙΑ ΣΟΝ 
ΔΗΜΟ ΜΤΚΟΝΟΤ 

Κωδικός 
θέσης 

Ειδικότητα 
Αριθμός 
θέσεων 

4067 ΤΕ ΒΟΗΘΗΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ 
ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ 

3 

4068 ΤΕ ΒΟΗΘΩΝ ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΩΝ 1 

4069 ΔΕ 
ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ / ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ 
ΛΟΓΙΣΙΚΟΤ / ΛΟΓΙΣΙΚΗ / 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ 

7 

https://www.protothema.gr/tag/theseis-ergasias/
https://www.protothema.gr/tag/anergoi/


 

4070 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ / ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ-
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ 

 

1 

 
Η υποβολή αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους ανέργους γίνεται μέσω της 
Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης του Ελληνικού Δημοσίου gov.gr, (www.gov.gr) 
επιλέγοντας το “Εργασία και Ασφάλιση”- “Αποζημιώσεις και Παροχές” - 
“Προγράμματα Κοινωφελούς Χαρακτήρα” (https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia- 
kai-asphalise/apozemioseis-kai-parokhes/programmata-koinophelous-kharaktera). 
τη συνέχεια επιλέγουν “Είσοδος στην Τπηρεσία” και “Είσοδος στο 
ύστημα” καταχωρώντας τους κωδικούς πρόσβασης TAXISnet ή τους κωδικούς 
πρόσβασης πιστοποιημένων χρηστών ΟΑΕΔ. 
 
Επίσης μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση και στον διαδικτυακό τόπο 
του ΟΑΕΔ www.oaed.gr, χρησιμοποιώντας το σχετικό πεδίο καταχώρισης 
ηλεκτρονικών αιτήσεων. 
 
Οι νέοι χρήστες (χρήστες που δεν διαθέτουν κωδικούς πρόσβασης ΟΑΕΔ) 
μπορούν να εισαχθούν στην ηλεκτρονική αίτηση με τους κωδικούς TAXISnet, 
επιλέγοντας «ύνδεση στο ύστημα μέσω πιστοποίησης από την ΓΓΠ». 
 
Αντικείμενο της δράσης είναι η προώθηση στην απασχόληση ανέργων 
εγγεγραμμένων στο μητρώο του ΟΑΕΔ (ωφελούμενοι) μέσω της τοποθέτησής 
τους για συνολικό χρονικό διάστημα οκτώ (8) μηνών σύμφωνα με το ν. 
4152/2013 όπως ισχύει, σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας 
Περιφερειών (ΚΚΠΠ)/ συναφείς φορείς, Τπηρεσίες Τπουργείων και άλλων 
φορέων (επιβλέποντες φορείς), καθώς και η συμμετοχή στην κατάρτιση για την 
περαιτέρω ενδυνάμωση και αναβάθμιση των προσόντων και των δεξιοτήτων 
των ανέργων σε συνδυασμό με την απασχόλησή τους προς την επίτευξη του 
στόχου της ένταξης / επανένταξής τους στην αγορά εργασίας. 
  
Περισσότερες λεπτομέρειες στη Δημόσια Πρόσκληση Νο 2/2022 του ΟΑΕΔ που 
επισυνάπτεται στην παρούσα ανακοίνωση. 

 

 

ΔΗΜΟ ΜΤΚΟΝΟΤ 

 

 


