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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Έλαξμε Πξνγξάκκαηνο «Πξνψζεζε ηεο απαζρφιεζεο κέζσ πξνγξακκάησλ
θνηλσθεινχο ραξαθηήξα, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο θαηάξηηζεο, ζε Γήκνπο,
Πεξηθέξεηεο θαη Κέληξα Κνηλσληθήο Πξφλνηαο»
Ξεθηλάεη ηελ 1/8/2018 θαη ψξα 14:00 κέρξη θαη ηελ 20/8/2018 θαη ψξα 12η
μεζημβπινή ε ππνβνιή ηλεκηπονικών αιηήζεων απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο,
εγγεγξακκέλνπο ζην κεηξψν ηνπ Οξγαληζκνχ Απαζρφιεζεο Δξγαηηθνχ Γπλακηθνχ
αλέξγνπο, ειηθίαο άνω ηων 18 εηών, γηα 30.333 ζέζεηο πιήξνπο απαζρφιεζεο
θαη γηα ρξνληθφ δηάζηεκα νθηψ κελψλ, ζην πιαίζην ηεο δξάζεο «Πξνψζεζε ηεο
απαζρφιεζεο
κέζσ
πξνγξακκάησλ
θνηλσθεινχο
ραξαθηήξα,
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο θαηάξηηζεο, ζε Γήκνπο, Πεξηθέξεηεο θαη Κέληξα
Κνηλσληθήο Πξφλνηαο».
Η δξάζε ζηνρεχεη αθελφο ζηελ άκεζε αληηκεηψπηζε ηεο αλεξγίαο
πιεζπζκηαθψλ νκάδσλ πνπ πιήηηνληαη πεξηζζφηεξν απφ ηελ αλεξγία θαη
αθεηέξνπ ζηελ αλαβάζκηζε ησλ πξνζφλησλ ησλ ζπκκεηερφλησλ, ψζηε λα
δηεπθνιπλζνχλ ζηελ επαλέληαμε ηνπο ζηελ αγνξά εξγαζίαο, κε θαηάξηηζε θαη
παξνρή ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ.
Τo Πξφγξακκα «Πξνψζεζε ηεο απαζρφιεζεο κέζσ πξνγξακκάησλ
θνηλσθεινχο ραξαθηήξα, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο θαηάξηηζεο, ζε Γήκνπο,
Πεξηθέξεηεο θαη Κέληξα Κνηλσληθήο Πξφλνηαο» είλαη Έξγν πνπ εληάζζεηαη ζην
ΔΣΠΑ 2014-2020 θαη ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ πφξνπο ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλσληθνχ
Τακείνπ (ΔΚΤ) θαη ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ, κέζσ ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ
Πξνγξάκκαηνο «Αλάπηπμε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ, Δθπαίδεπζε θαη Γηά Βίνπ
Μάζεζε».
Γηθαίσκα ππνβνιήο ειεθηξνληθψλ αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο ζηε δηαδηθαζία θαηάξηηζεο
ηνπ Πίλαθα Καηάηαμεο Αλέξγσλ γηα ηελ πξνψζεζε ηεο απαζρφιεζεο κέζσ
πξνγξακκάησλ θνηλσθεινχο ραξαθηήξα έρνπλ μόνο νη εγγεγξακκέλνη άλεξγνη ζηα

κεηξψα αλέξγσλ ηνπ ΟΑΔΓ, πνπ αλήθνπλ ζε μία ηοςλάσιζηον απφ ηηο παξαθάησ
καηηγοπίερ:
 εγγεγξακκέλνη άλεξγνη ζηα κεηξψα αλέξγσλ ηνπ ΟΑΔΓ, κέιε νηθνγελεηψλ
ζηηο νπνίεο δελ εξγάδεηαη θαλείο θαη νη ζχδπγνη απηψλ είλαη εγγεγξακκέλνη
άλεξγνη ζηα κεηξψα αλέξγσλ ηνπ ΟΑΔΓ
 εγγεγξακκέλνη άλεξγνη ζηα κεηξψα αλέξγσλ ηνπ ΟΑΔΓ, κέιε κνλνγνλετθψλ
νηθνγελεηψλ ζηηο νπνίεο δελ εξγάδεηαη θαλείο
 εγγεγξακκέλνη καθξνρξφληα άλεξγνη ζηα κεηξψα αλέξγσλ ηνπ ΟΑΔΓ
άλεξγνη πηπρηνχρνη παλεπηζηεκηαθνχ θαη ηερλνινγηθνχ ηνκέα, εγγεγξακκέλνη
ζηα κεηξψα αλέξγσλ ηνπ ΟΑΔΓ, γηα ηελ θάιπςε ζέζεσλ κε βάζε ηα ηππηθά
πξνζφληα ηνπο
 άλεξγνη ειηθίαο άλσ ησλ 29 εηψλ, εγγεγξακκέλνη ζηα κεηξψα αλέξγσλ ηνπ
ΟΑΔΓ
 εγγεγξακκέλνη ζηα κεηξψα αλέξγσλ ΑκεΑ ηνπ ΟΑΔΓ
 εγγεγξακκέλνη άλεξγνη ζηα κεηξψα αλέξγσλ ηνπ ΟΑΔΓ, δηθαηνχρνη ηνπ
«Κνηλσληθνχ Δηζνδήκαηνο Αιιειεγγχεο» (ΚΔΑ).
Η ππνβνιή ησλ αηηήζεσλ γίλεηαη αποκλειζηικά με ηλεκηπονικό ηπόπο ζηελ
ηζηνζειίδα ηνπ Οξγαληζκνχ (www.oaed.gr), ζην πεδίν ππνβνιήο ειεθηξνληθήο
αίηεζεο, απφ ρξήζηεο πηζηνπνηεκέλνπο ζηηο Ηιεθηξνληθέο Υπεξεζίεο ηεο
Γηαδηθηπαθήο πχιεο ηνπ ΟΑΔΓ, κε ηελ εηζαγσγή ησλ κωδικών ππόζβαζηρ
(Ολνκαζία Φξήζηε θαη Σπλζεκαηηθφ). Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα επηιέμνπλ μία
μόνο ειδικόηηηα ηοποθέηηζηρ απφ ηηο αλαθεξφκελεο ζηε ζρεηηθή ιίζηα ηνπ
Παπαπηήμαηορ Ι ηηρ Δημόζιαρ Ππόζκληζηρ, Nο 8/2018 θαη μέσπι ηπειρ
Επιβλέπονηερ Φοπείρ.
Οη δπλεηηθά σθεινχκελνη άλεξγνη κέιε κνλνγνλετθψλ νηθνγελεηψλ, άλεξγνη πνπ
αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία ησλ ΑκεΑ, αιιά έρνπλ εγγξαθεί ζην γεληθφ κεηξψν ηνπ
Οξγαληζκνχ θαη επηζπκνχλ λα κεηαθεξζνχλ ζην εηδηθφ κεηξψν ΑκεΑ ηνπ ΟΑΔΓ
θαζψο θαη εγγεγξακκέλνη άλεξγνη γνλείο πξνζηαηεπφκελσλ ηέθλσλ ΑκεΑ,
ππνρξενχληαη λα πξνζθνκίζνπλ ηα ζρεηηθά δικαιολογηηικά ζηα ΚΠΑ2 ηνπ ΟΑΔΓ
κέρξη ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ.
Οι ωθελούμενοι καηαηάζζονηαι ζηον Πίνακα Καηάηαξηρ Ανέπγων με
βάζη ηα εξήρ εννέα ανηικειμενικά κπιηήπια μοπιοδόηηζηρ
1. Φξνληθφ δηάζηεκα ζπλερφκελεο εγγεγξακκέλεο αλεξγίαο σθεινπκέλνπ, κε
αλψηαην φξην ηνπο 60 κήλεο, ην νπνίν δηπιαζηάδεηαη γηα ηνπο αλέξγνπο
αξρεγνχο κνλνγνλετθψλ νηθνγελεηψλ.
2. Φξνληθφ δηάζηεκα ζπλερφκελεο εγγεγξακκέλεο αλεξγίαο ηνπ/ηεο ζπδχγνπ
ησλ αλέξγσλ ηεο πξψηεο θαηεγνξίαο ηεο παξαγξάθνπ 5.1 ηεο Γεκφζηαο
Πξφζθιεζεο , κε αλψηαην φξην ηνπο 60 κήλεο.
3. Αλαπεξία σθεινχκελνπ ζε πνζνζηφ 50% θαη άλσ.
4. Δηήζην εηζφδεκα αηνκηθφ ή νηθνγελεηαθφ.
5. Ηιηθία.
6. Αξηζκφο αλήιηθσλ ηέθλσλ.
7. Γνλέαο πξνζηαηεπφκελνπ ή πξνζηαηεπφκελσλ ηέθλσλ ΑΜΔΑ, αλειίθσλ ή
θαη ελειίθσλ, κε πνζνζηφ αλαπεξίαο 67% θαη άλσ.
8. Ιδηφηεηα δηθαηνχρνπ ηνπ «Κνηλσληθνχ Δηζνδήκαηνο Αιιειεγγχεο» (ΚΔΑ).
9. Ωθεινχκελνη πνπ δελ είραλ ηνπνζεηεζεί ζε νινθιεξσκέλεο ή ππφ
πινπνίεζε δξάζεηο «Πξνψζεζεο ηεο απαζρφιεζεο κέζσ πξνγξακκάησλ

Κνηλσθεινχο Φαξαθηήξα» ηεο πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ ΔΣΠΑ 2014-2020
(Γεκφζηεο Πξνζθιήζεηο No 2/2015, 4/2015 , 5/2015 , Νο 3/2016,
4/2016, 6/2016, 7/2016, 10/2016, 1/2017, 8/2017, 9/2017
,16/2017) θαη ηεο Γξάζεο «Πξνψζεζεο ηεο απαζρφιεζεο κέζσ
πξνγξακκάησλ Κνηλσθεινχο Φαξαθηήξα ζην Υπνπξγείν Πεξηβάιινληνο θαη
Δλέξγεηαο θαη ζηηο Απνθεληξσκέλεο Γηνηθήζεηο γηα ηελ αληηππξηθή πξνζηαζία
ησλ δαζηθψλ νηθνζπζηεκάησλ ηεο ρψξαο» (Γεκφζηα Πξφζθιεζε Νν
4/2018).
Τν ζύζηημα επιλογήρ βαζίδεηαη ζηε μοπιοδόηηζη ησλ ζπγθεθξηκέλσλ
θξηηεξίσλ κε αληηθεηκεληθφ θαη δηαθαλή ηξφπν κε ηε ρξήζε κεραλνγξαθηθνχ
ινγηζκηθνχ ηνπ ΟΑΔΓ. Οη πιεξνθνξίεο γηα ηα ινηπά θξηηήξηα επηινγήο θαη
θαηάηαμεο ησλ σθεινπκέλσλ πξνέξρνληαη απφ ην Οινθιεξσκέλν Πιεξνθνξηαθφ
Σχζηεκα (ΟΠΣ) ηνπ ΟΑΔΓ θαη αληινχληαη απηεπάγγειηα απφ ηελ Γεληθή
Γξακκαηεία Πιεξνθνξηαθψλ Σπζηεκάησλ (ΓΓΠΣ) θαη ηελ Ηιεθηξνληθή
Γηαθπβέξλεζε Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο (ΗΓΙΚΑ ΑΔ).
Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ην πξφγξακκα, ηηο πξνυπνζέζεηο θαη ηε δηαδηθαζία
πξνζιήςεσλ νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα αλαδεηήζνπλ ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ
Οξγαληζκνχ Απαζρφιεζεο Δξγαηηθνχ Γπλακηθνχ (www.oaed.gr).

