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Θέμα: «3η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΝΟ 4/2020 ΤΟΥ
ΟΑΕΔ

ΓΙΑ

ΤΗΝ

ΠΡΟΩΘΗΣΗ

ΤΗΣ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΜΕΣΩ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΓΙΑ 36.500 ΑΤΟΜΑ ΣΕ ΔΗΜΟΥΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ,
ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ (ΚΚΠΠ)/ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΦΟΡΕΙΣ,
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ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝ»
Κατόπιν ερωτημάτων που έχουν διατυπωθεί από τους Επιβλέποντες Φορείς και τις
Υπηρεσίες

του

ΟΑΕΔ,

στο

πλαίσιο

της

ορθής

υλοποίησης

του

τρέχοντος

προγράμματος κοινωφελούς εργασίας (Δημόσια Πρόσκληση Νο 4/2020 του
ΟΑΕΔ), και προς αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού, διευκρινίζουμε τα
ακόλουθα:

1. ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΕ ΔΟΜΕΣ ΠΟΥ ΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΕ
ΠΛΗΡΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
1α. Η απασχόληση των ωφελουμένων σε δομές που τίθενται σε πλήρη αναστολή
λειτουργίας αναστέλλεται για όσο χρονικό διάστημα ισχύει η αναστολή λειτουργίας των
δομών αυτών και σε κάθε περίπτωση τουλάχιστον μέχρι 30/11/2020, με αντίστοιχη
επιμήκυνση της διάρκειας των συμβάσεών τους, για ισόχρονο χρονικό διάστημα με αυτό της
αναστολής της απασχόλησης.
1β. Δεν αναστέλλεται η απασχόληση των ωφελουμένων στις ως άνω δομές, σε ειδικότητα
που εξαιρείται της αναστολής και εφόσον η ειδικότητά τους αυτή επιτρέπει τη συνέχιση της

απασχόλησής τους, π.χ. για τους ωφελούμενους που απασχολούνται στις διοικητικές
υπηρεσίες των ως άνω δομών, ή φύλακες κλπ.
2. ΑΔΕΙΕΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ
Το άρθρο 2 της με αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/134/οικ. 21190 - 13/11/2020 ΑΔΑ: ΨΞ8046ΜΤΛ65ΩΙ εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών, στο οποίο προβλέπονται οι διευκολύνσεις των
γονέων δεν τυγχάνει εφαρμογής στους ωφελούμενους της Δημόσιας Πρόσκλησης Νο
4/2020, ως εκ του εξειδικευμένου καθεστώτος απασχόλησής τους.
Προς διευκόλυνση των γονέων ωφελουμένων παρέχεται η δυνατότητα αναστολής της
απασχόλησής τους για όσο χρονικό διάστημα ισχύει η πλήρης αναστολή λειτουργίας των
σχολικών μονάδων και η αντίστοιχη επιμήκυνση της διάρκειας των συμβάσεών τους.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι οδηγίες που έχουν δοθεί στις από 13/10/2020 και 04/11/2020
σχετικές Ανακοινώσεις.
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Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΝΝΑ ΣΤΡΑΤΙΝΑΚΗ

