Μζγαρα, 14 Δεκεμβρίου 2017

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ
ΠΡΟΛΗΨΕΙ 103 ΑΣΟΜΩΝ ΣΟ ΔΗΜΟ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΜΕΩ ΟΑΕΔ
(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΤ ΕΡΓΑΙΑ)
Αρχίηει ςιμερα, Πζμπτθ 14 Δεκεμβρίου θ διαδικαςία υποβολισ θλεκτρονικϊν
αιτιςεων ςτο oaed.gr, για ςυμμετοχι ςτο πρόγραμμα Κοινωφελοφσ Εργαςίασ που αφορά
34 Διμουσ, οι οποίοι είναι κφλακεσ υψθλισ ανεργίασ. Σφμφωνα με τον ΟΑΕΔ οι αιτιςεισ κα
γίνονται δεκτζσ από ςιμερα 14 Δεκεμβρίου 2017, ςτισ 10 το πρωί μζχρι και τθν Τετάρτθ, 27
Δεκεμβρίου, ςτισ 12 το μεςθμζρι.
Οι ενδιαφερόμενοι πρζπει να είναι εγγεγραμμζνοι ςτον ΟΑΕΔ, θλικίασ 18 ετϊν και
άνω.
Δικαίωμα υποβολισ θλεκτρονικϊν αιτιςεων ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία κατάρτιςθσ του
Πίνακα Κατάταξθσ Ανζργων για τθν προϊκθςθ τθσ απαςχόλθςθσ μζςω προγραμμάτων
κοινωφελοφσ χαρακτιρα ζχουν μόνο οι εγγεγραμμζνοι ςτα μθτρϊα ανζργων του ΟΑΕΔ, που
ανικουν ςε μία τουλάχιςτον από τισ παρακάτω κατθγορίεσ:
• Εγγεγραμμζνοι άνεργοι ςτα μθτρϊα ανζργων του ΟΑΕΔ, μζλθ οικογενειϊν ςτισ οποίεσ δεν
εργάηεται κανείσ και οι ςφηυγοι αυτϊν είναι εγγεγραμμζνοι άνεργοι ςτα μθτρϊα ανζργων
του ΟΑΕΔ.
• Εγγεγραμμζνοι άνεργοι ςτα μθτρϊα ανζργων του ΟΑΕΔ, μζλθ μονογονεϊκϊν οικογενειϊν
ςτισ οποίεσ δεν εργάηεται κανείσ.
• Εγγεγραμμζνοι μακροχρόνια άνεργοι ςτα μθτρϊα ανζργων του ΟΑΕΔ.
• Άνεργοι πτυχιοφχοι ΑΕΙ πανεπιςτθμιακοφ και τεχνολογικοφ τομζα, εγγεγραμμζνοι ςτα
μθτρϊα ανζργων πτυχιοφχων του ΟΑΕΔ, για τθν κάλυψθ κζςεων με βάςθ τα τυπικά
προςόντα τουσ.
• Εγγεγραμμζνοι άνεργοι ςτα μθτρϊα ανζργων του ΟΑΕΔ άνω των 29 ετϊν.
• Εγγεγραμμζνοι ςτα μθτρϊα ανζργων ΑμεΑ του ΟΑΕΔ.
• Εγγεγραμμζνοι άνεργοι ςτα μθτρϊα ανζργων του ΟΑΕΔ, δικαιοφχοι του «Κοινωνικοφ
Ειςοδιματοσ Αλλθλεγγφθσ» (ΚΕΑ).
Η υποβολι των αιτιςεων γίνεται αποκλειςτικά με θλεκτρονικό τρόπο ςτθν ιςτοςελίδα
του Οργανιςμοφ (www.oaed.gr), ςτο πεδίο υποβολισ θλεκτρονικισ αίτθςθσ, από χριςτεσ
πιςτοποιθμζνουσ ςτισ Ηλεκτρονικζσ Υπθρεςίεσ του ΟΑΕΔ, με τθν ειςαγωγι των κωδικϊν
πρόςβαςθσ (Ονομαςία Χριςτθ και Συνκθματικό). Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να επιλζξουν
μία μόνο ειδικότθτα τοποκζτθςθσ από τισ αναφερόμενεσ ςτθ ςχετικι λίςτα του
Παραρτιματοσ Ι τθσ Δθμόςιασ Πρόςκλθςθσ, Νο 16/2017 και μζχρι τρεισ Επιβλζποντεσ
Φορείσ.
Οι δυνθτικά ωφελοφμενοι άνεργοι μζλθ μονογονεϊκϊν οικογενειϊν, άνεργοι που
ανικουν ςτθν κατθγορία των ΑμεΑ, αλλά ζχουν εγγραφεί ςτο γενικό μθτρϊο του
Οργανιςμοφ και επικυμοφν να μεταφερκοφν ςτο ειδικό μθτρϊο ΑμεΑ του ΟΑΕΔ κακϊσ και
εγγεγραμμζνοι άνεργοι γονείσ προςτατευόμενων τζκνων ΑμεΑ, υποχρεοφνται να
προςκομίςουν τα ςχετικά δικαιολογθτικά ςτα ΚΠΑ2 του ΟΑΕΔ μζχρι τθ λιξθ τθσ προκεςμίασ
υποβολισ των αιτιςεων.

Οι ωφελοφμενοι κατατάςςονται ςτον Πίνακα Κατάταξθσ Ανζργων με βάςθ τα εξισ εννζα
αντικειμενικά κριτιρια μοριοδότθςθσ:
1. Χρονικό διάςτθμα ςυνεχόμενθσ εγγεγραμμζνθσ ανεργίασ ωφελουμζνου, με ανϊτατο
όριο τουσ 60 μινεσ, το οποίο διπλαςιάηεται για τουσ ανζργουσ αρχθγοφσ μονογονεϊκϊν
οικογενειϊν.
2. Χρονικό διάςτθμα ςυνεχόμενθσ εγγεγραμμζνθσ ανεργίασ του/τθσ ςυηφγου των ανζργων
τθσ πρϊτθσ κατθγορίασ τθσ παραγράφου 5.1 τθσ Δθμόςιασ Πρόςκλθςθσ, με ανϊτατο όριο
τουσ 60 μινεσ.
3. Αναπθρία ωφελοφμενου ςε ποςοςτό 50% και άνω.
4. Ετιςιο ειςόδθμα ατομικό ι οικογενειακό.
5. Ηλικία.
6. Αρικμόσ ανιλικων τζκνων.
7. Γονζασ προςτατευόμενου ι προςτατευόμενων τζκνων ΑΜΕΑ, ανθλίκων ι και ενθλίκων,
με ποςοςτό αναπθρίασ 67% και άνω.
8. Εντοπιότθτα, βάςει τθσ ζδρασ τθσ μόνιμθσ κατοικίασ του ωφελοφμενου.
9. Ιδιότθτα δικαιοφχου του «Κοινωνικοφ Ειςοδιματοσ Αλλθλεγγφθσ» (ΚΕΑ).

Τν ζύζηεκα επηινγήο βαζίδεηαη ζηε μοπιοδόηηζη ηωλ ζπγθεθξηκέλωλ
θξηηεξίωλ κε αληηθεηκεληθό θαη δηαθαλή ηξόπν κε ηε ρξήζε κεραλνγξαθηθνύ
ινγηζκηθνύ ηνπ ΟΑΕΔ. Οη πιεξνθνξίεο γηα ηα ινηπά θξηηήξηα επηινγήο θαη
θαηάηαμεο ηωλ ωθεινπκέλωλ πξνέξρνληαη από ην Οινθιεξωκέλν Πιεξνθνξηαθό
Σύζηεκα (ΟΠΣ) ηνπ ΟΑΕΔ θαη αληινύληαη απηεπάγγειηα, ηε Γεληθή Γξακκαηεία
Πιεξνθνξηαθώλ Σπζηεκάηωλ (ΓΓΠΣ) θαη ηελ Ηιεθηξνληθή Δηαθπβέξλεζε
Κνηλωληθήο Αζθάιηζεο (ΗΔΙΚΑ ΑΕ).
Η δξάζε ηεο θαηάξηηζεο ζα πινπνηεζεί κε ην ζύζηεκα επηηαγώλ θαηάξηηζεο
(voucher) ζην ζύλνιν ηωλ ωθεινπκέλωλ. Οη ωθεινύκελνη πνπ ζα ζπκκεηάζρνπλ ζηε
δξάζε ηεο θαηάξηηζεο ζα απαζρνινύληαη ηέζζεξηο εκέξεο ηελ εβδνκάδα θαη ζα
θαηαξηίδνληαη κία εκέξα, ηελ ηειεπηαία εξγάζηκε κέξα θάζε εβδνκάδαο. Η
θαηάξηηζε ζα μεθηλήζεη κεηά ηνλ 2ν κήλα πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο. Σηελ
πεξίπηωζε πνπ θάπνηνο ωθεινύκελνο δελ επηιέμεη λα παξαθνινπζήζεη ην παξαπάλω
πξόγξακκα θαηάξηηζεο, ζα εξγάδεηαη θαη ηηο πέληε εκέξεο ηεο εβδνκάδαο.
Αλαθνξηθά κε ηε ζπκβνπιεπηηθή, ζα πξνζθέξνληαη ζηηο αξκόδηεο Υπεξεζίεο ΚΠΑ2
ηνπ ΟΑΕΔ δύν ππνρξεωηηθέο ζπλεδξίεο (ζπκβνπιεπηηθώλ ππεξεζηώλ) ζηνπο
ωθεινύκελνπο, θαηά ηελ είζνδν θαη ηελ έμνδό ηνπο ζην πξόγξακκα.
Η δξάζε ζηνρεύεη αθελόο ζηελ άκεζε αληηκεηώπηζε ηεο αλεξγίαο
πιεζπζκηαθώλ νκάδωλ πνπ πιήηηνληαη πεξηζζόηεξν από ηελ αλεξγία θαη αθεηέξνπ
ζηελ αλαβάζκηζε ηωλ πξνζόληωλ ηωλ ζπκκεηερόληωλ, ώζηε λα δηεπθνιπλζνύλ ζηελ
επαλέληαμή ηνπο ζηελ αγνξά εξγαζίαο, κε θαηάξηηζε θαη παξνρή ζπκβνπιεπηηθώλ
ππεξεζηώλ.

Τo Πξόγξακκα «Κοινωθελούρ Χαπακηήπα ζε 34 Γήμοςρ» είλαη Έξγν, πνπ
εληάζζεηαη ζην ΔΣΠΑ 2014-2020 θαη ζπγρξεκαηνδνηείηαη από πόξνπο ηνπ
Επξωπαϊθνύ Κνηλωληθνύ Τακείνπ (ΕΚΤ) θαη ηνπ Ειιεληθνύ Δεκνζίνπ, κέζω ηνπ
Επηρεηξεζηαθνύ Πξνγξάκκαηνο «Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού, Δκπαίδεςζη
και Γιά Βίος Μάθηζη».

Εκ του Γραφείου Επικοινωνίασ
& Δημοςίων χέςεων

