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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΘΕΜΑ: Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων του προγράµµατος κοινωφελούς χαρακτήρα
του Ο.Α.Ε.∆. – (2η ∆ηµόσια πρόσκληση)
40 θέσεις στην Περιφερειακή Ενότητα Φωκίδας

Η Περιφερειακή Ενότητα Φωκίδας ανακοινώνει ότι ξεκίνησε από 13/11/2013, η
δεύτερη φάση υποβολής αιτήσεων του προγράµµατος Κοινωφελούς Χαρακτήρα για
27.948 θέσεις πλήρους απασχόλησης σε ∆ήµους, Περιφέρειες και άλλους φορείς, για
απασχόληση ανέργων σε διάφορες ειδικότητες για χρονικό διάστηµα πέντε (5)
µηνών.
Στην Περιφερειακή Ενότητα Φωκίδας θα απασχοληθούν ύστερα από την
ολοκλήρωση της σχετικής διαδικασίας από τον ΟΑΕ∆, 40 άνεργοι στις ειδικότητες
που περιγράφονται στον πίνακα που ακολουθεί:
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Θα ακολουθήσουν το επόµενο χρονικό διάστηµα άλλες δύο δηµόσιες
προσκλήσεις του ΟΑΕ∆ για το ίδιο πρόγραµµα απασχόλησης σε δήµους, περιφέρειες
και άλλους φορείς της χώρας.
Η υποβολή των αιτήσεων των ενδιαφεροµένων εγγεγραµµένων ανέργων στα
µητρώα ανέργων του Οργανισµού ηλικίας 18 ετών και άνω, που επιθυµούν να
συµµετάσχουν στη διαδικασία προσλήψεων προσωπικού για την προώθηση της
απασχόλησης ξεκινά την 13η-11-2013 και λήγει την 20η-11-2013 και ώρα 12η
µεσηµβρινή και γίνεται µόνο µε ηλεκτρονικό τρόπο στον διαδικτυακό τόπο του
ΟΑΕ∆ www.oaed.gr, χρησιµοποιώντας το σχετικό πεδίο καταχώρισης ηλεκτρονικών
αιτήσεων.
Η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων µπορεί να πραγµατοποιηθεί και µέσω
των Κ.Ε.Π., στην περίπτωση που ο εγγεγραµµένος άνεργος δεν έχει πρόσβαση στο
διαδίκτυο.
∆ικαίωµα υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων συµµετοχής στη διαδικασία
κατάρτισης του Πίνακα Κατάταξης Ανέργων για την προώθηση της απασχόλησης
µέσω προγραµµάτων κοινωφελούς χαρακτήρα έχουν µόνο οι εγγεγραµµένοι άνεργοι
στα µητρώα ανέργων του Ο.Α.Ε.∆., οι οποίοι ανήκουν σε µία τουλάχιστον από τις
παρακάτω κατηγορίες:
−

εγγεγραµµένοι άνεργοι στα µητρώα ανέργων του ΟΑΕ∆, µέλη οικογενειών
στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών είναι εγγεγραµµένοι
άνεργοι στα µητρώα ανέργων του ΟΑΕ∆.

−

εγγεγραµµένοι άνεργοι στα µητρώα ανέργων του ΟΑΕ∆, µέλη µονογονεϊκών
οικογενειών, στις οποίες δεν εργάζεται κανείς.

−

εγγεγραµµένοι νέοι άνεργοι (18 έως 29 ετών) στα µητρώα ανέργων του
ΟΑΕ∆.

−

εγγεγραµµένοι µακροχρόνια άνεργοι στα µητρώα ανέργων του ΟΑΕ∆.

−

άνεργοι πτυχιούχοι ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων πανεπιστηµιακού και
τεχνολογικού τοµέα εγγεγραµµένοι στα µητρώα ανέργων του Ο.Α.Ε.∆.
Επισηµαίνεται ότι όσοι επιλέχθηκαν στον προηγούµενο Οριστικό Πίνακα

Κατάταξης Ανέργων αποκλείονται από την διαδικασία κατάταξης στον Πίνακα
Κατάταξης Ανέργων της παρούσας ∆ηµόσιας Πρόσκλησης.
Υποχρέωση προσκόµισης των σχετικών δικαιολογητικών στα ΚΠΑ2 (για την
περιοχή µας στα γραφεία του ΟΑΕ∆ στην Άµφισσα) µέχρι την λήξη της προθεσµίας
υποβολής των αιτήσεων, έχουν α) οι άνεργοι αρχηγοί µονογονεϊκών οικογενειών, β)
οι άνεργοι πτυχιούχοι ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων πανεπιστηµιακού και
τεχνολογικού τοµέα που επιλέγουν ειδικότητα για την οποία απαιτείται τίτλος
σπουδών χαµηλότερης εκπαιδευτικής βαθµίδας και γ) οι άνεργοι όλων των ανωτέρω
κατηγοριών οι οποίοι έχουν εξαρτώµενα ανήλικα τέκνα. Η εκπρόθεσµη υποβολή των
δικαιολογητικών συνεπάγεται αποκλεισµό από την διαδικασία.
∆εν υποχρεούνται να επανυποβάλουν δικαιολογητικά όσοι συµµετείχαν στην
προηγούµενη ∆ηµόσια Πρόσκληση για 10.000 θέσεις πλήρους απασχόλησης
ειδικότητας Υ.Ε. Γενικών Καθηκόντων, εφόσον δεν έχει υπάρξει µεταβολή.
Οι ωφελούµενοι επιλέγονται και κατατάσσονται στον Πίνακα Κατάταξης
Ανέργων µε βάση τα πέντε αντικειµενικά κριτήρια κατάταξης, τα οποία είναι τα εξής:
1) Χρονικό διάστηµα συνεχόµενης εγγεγραµµένης ανεργίας ωφελουµένου µε
ανώτατο όριο τους 36 µήνες, 2) Χρονικό διάστηµα συνεχόµενης εγγεγραµµένης
ανεργίας του/της συζύγου των ανέργων της πρώτης κατηγορίας, µε ανώτατο όριο
τους 36 µήνες, 3) Ετήσιο εισόδηµα, ατοµικό ή οικογενειακό, 4) Ηλικία και 5)
Αριθµός ανήλικων τέκνων.
Οι ∆ήµοι, οι Περιφέρειες και οι υπόλοιποι φορείς υποχρεούνται να προβούν
στην πρόσληψη των υποδειχθέντων από τα ΚΠΑ2 επιτυχόντων ωφελουµένων, εντός

προθεσµίας δεκαπέντε (15) ηµερολογιακών ηµερών από την ηµεροµηνία ενηµέρωσής
τους.
Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραµµα, τις προϋποθέσεις και τη
διαδικασία προσλήψεων σε αυτό, οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να αναζητήσουν στην
ιστοσελίδα του Οργανισµού Απασχόλησης Εργατικού ∆υναµικού, www.oaed.gr,
όπου εκδόθηκε η ∆ηµόσια Πρόσκληση.

Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
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