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ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ
ΔΝΑΡΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΚΟΙΝΩΦΔΛΟΤ ΥΑΡΑΚΣΗΡΑ
Δ ΔΠΙΒΛΔΠΟΝΣΔ ΦΟΡΔΙ ΓΙΑ 27.948 ΘΔΔΙ ΠΛΗΡΟΤ
ΑΠΑΥΟΛΗΗ
Σήκεξα ζηηο 12-11-2013 δεκνζηεχζεθε ε δεχηεξε απφ ηηο ηέζζεξηο Δεκφζηεο
Πξνζθιήζεηο πνπ αθνξά ζηε δηαδηθαζία πξνζιήςεσλ πξνζσπηθνχ γηα ηελ πξνψζεζε
ηεο απαζρφιεζεο κέζσ πξνγξακκάησλ θνηλσθεινχο ραξαθηήξα, ζε δεκφζηνπο
θνξείο (Επηβιέπνληεο Φνξείο).
Η

Δεκφζηα

Πξφζθιεζε

αθνξά

ζηε

δεκηνπξγία

27.948

ζέζεσλ

πιήξνπο

απαζρφιεζεο, κέζσ ηεο πξφζιεςεο πξνζσπηθνχ γηα ρξνληθφ δηάζηεκα πένηε (5)
μηνών ζε δεκφζηνπο θνξείο ηεο ρψξαο.
Η ππνβνιή ησλ αηηήζεσλ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ εγγεγξακκέλσλ αλέξγσλ ζηα
κεηξψα αλέξγσλ ηνπ Οξγαληζκνχ ειηθίαο 18 εηψλ θαη άλσ, πνπ επηζπκνχλ λα
ζπκκεηάζρνπλ ζηε δηαδηθαζία πξνζιήςεσλ πξνζσπηθνχ γηα ηελ πξνψζεζε ηεο
απαζρφιεζεο ξεκινά ζηιρ 13/11/2013 και λήγει ζηιρ 20/11/2013 και ώπα
12η μεζημβπινή θαη γίλεηαη κφλν με ηλεκηπονικό ηπόπο ζην δηαδηθηπαθφ ηφπν
ηνπ

ΟΑΕΔ

www.oaed.gr,

ρξεζηκνπνηψληαο

ην

ζρεηηθφ

πεδίν

θαηαρψξηζεο

ειεθηξνληθψλ αηηήζεσλ ζηελ ελφηεηα e-Υπεξεζίεο / Πξνγξάκκαηα Κνηλσθεινχο
Φαξαθηήξα.
Δηθαίσκα ππνβνιήο ειεθηξνληθψλ αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο ζηε δηαδηθαζία θαηάξηηζεο
ηνπ Πίλαθα Καηάηαμεο Αλέξγσλ γηα ηελ πξνψζεζε ηεο απαζρφιεζεο κέζσ
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πξνγξακκάησλ θνηλσθεινχο ραξαθηήξα έρνπλ μόνο νη εγγεγξακκέλνη άλεξγνη ζηα
κεηξψα αλέξγσλ ηνπ Ο.Α.Ε.Δ., νη νπνίνη αλήθνπλ ζε μία ηοςλάσιζηον απφ ηηο
παξαθάησ καηηγοπίερ:
1. εγγεγξακκέλνη άλεξγνη ζηα κεηξψα αλέξγσλ ηνπ ΟΑΕΔ, κέιε νηθνγελεηψλ ζηηο
νπνίεο δελ εξγάδεηαη θαλείο θαη νη ζχδπγνη απηψλ είλαη εγγεγξακκέλνη άλεξγνη
ζηα κεηξψα αλέξγσλ ηνπ ΟΑΕΔ
2. εγγεγξακκέλνη άλεξγνη ζηα κεηξψα αλέξγσλ ηνπ ΟΑΕΔ, κέιε κνλνγνλετθψλ
νηθνγελεηψλ, ζηηο νπνίεο δελ εξγάδεηαη θαλείο
3. εγγεγξακκέλνη λένη άλεξγνη (18 έσο 29 εηψλ) ζηα κεηξψα αλέξγσλ ηνπ ΟΑΕΔ
4. εγγεγξακκέλνη καθξνρξφληα άλεξγνη ζηα κεηξψα αλέξγσλ ηνπ ΟΑΕΔ
5. άλεξγνη πηπρηνχρνη αλσηάησλ εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ παλεπηζηεκηαθνχ θαη
ηερλνινγηθνχ ηνκέα εγγεγξακκέλνη ζηα κεηξψα αλέξγσλ ηνπ ΟΑΕΔ
Υπνρξέσζε πξνζθφκηζεο ησλ ζρεηηθψλ δηθαηνινγεηηθψλ ζηα ΚΠΑ2 κέρξη ηελ ιήμε
ηεο

πξνζεζκίαο

ππνβνιήο

ησλ

αηηήζεσλ,

έρνπλ:

α)

νη

άλεξγνη

αξρεγνί

κνλνγνλετθψλ νηθνγελεηψλ, β) νη άλεξγνη πηπρηνχρνη αλψηαησλ εθπαηδεπηηθψλ
ηδξπκάησλ παλεπηζηεκηαθνχ θαη ηερλνινγηθνχ ηνκέα πνπ επηιέγνπλ εηδηθφηεηα γηα
ηελ νπνία απαηηείηαη ηίηινο ζπνπδψλ ρακειφηεξεο εθπαηδεπηηθήο βαζκίδαο γ) νη
άλεξγνη φισλ ησλ αλσηέξσ θαηεγνξηψλ νη νπνίνη έρνπλ εμαξηψκελα αλήιηθα ηέθλα.
Δελ ππνρξενχληαη λα επαλππνβάινπλ

δηθαηνινγεηηθά φζνη ζπκκεηείραλ ζηελ

πξνεγνχκελε Δεκφζηα Πξφζθιεζε γηα

10.000 ζέζεηο

πιήξνπο

απαζρφιεζεο

εηδηθφηεηαο Υ.Ε. Γεληθψλ Καζεθφλησλ, εθφζνλ δελ έρεη ππάξμεη κεηαβνιή.
Δπιζημαίνεηαι όηι η εκππόθεζμη ςποβολή ηων δικαιολογηηικών ζςνεπάγεηαι
ηον αποκλειζμό από ηη διαδικαζία επιλογήρ και ηη διαδικαζία
μοπιοδόηηζηρ.
Οη σθεινχκελνη επηιέγνληαη θαη θαηαηάζζνληαη ζηνλ Πίλαθα Καηάηαμεο Αλέξγσλ κε
βάζε ηα πέληε αληηθεηκεληθά θξηηήξηα θαηάηαμεο, ηα νπνία είλαη ηα εμήο: 1) Φξνληθφ
δηάζηεκα ζπλερφκελεο εγγεγξακκέλεο αλεξγίαο σθεινπκέλνπ κε αλψηαην φξην ηνπο
36 κήλεο, 2) Φξνληθφ δηάζηεκα ζπλερφκελεο εγγεγξακκέλεο αλεξγίαο ηνπ/ηεο
ζπδχγνπ ησλ αλέξγσλ ηεο πξψηεο θαηεγνξίαο, κε αλψηαην φξην ηνπο 36 κήλεο, 3)
Εηήζην εηζφδεκα, αηνκηθφ ή νηθνγελεηαθφ, 4) Ηιηθία θαη 5) Αξηζκφο αλήιηθσλ
ηέθλσλ.
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Τν ζχζηεκα επηινγήο βαζίδεηαη ζηε κνξηνδφηεζε ησλ παξαπάλσ θξηηεξίσλ κε
αληηθεηκεληθφ θαη δηαθαλή ηξφπν κε ηε ρξήζε κεραλνγξαθηθνχ ινγηζκηθνχ ηνπ
ΟΑΕΔ.
Οη δεκφζηνη θνξείο ππνρξενχληαη λα πξνβνχλ ζηελ πξφζιεςε ησλ ππνδεηρζέλησλ
απφ ηα ΚΠΑ2 επηηπρφλησλ σθεινπκέλσλ, εληφο πξνζεζκίαο δεθαπέληε (15)
εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία ελεκέξσζήο ηνπο.

Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ην πξφγξακκα, ηηο πξνυπνζέζεηο θαη ηε δηαδηθαζία
πξνζιήςεσλ ζε απηφ, νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα αλαδεηήζνπλ ζηελ ηζηνζειίδα
ηνπ Οξγαληζκνχ Απαζρφιεζεο Εξγαηηθνχ Δπλακηθνχ, www.oaed.gr, φπνπ εθδφζεθε
ε κε αξηζκ. Δεκφζηα Πξφζθιεζε Νν 5/2013.

Εζληθήο Αληίζηαζεο 8, Άιηκνο, Τ.Κ: 174 56, email: typ@oaed.gr

