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ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ
Ανάπηηζη οπιζηικών πινάκων καηάηαξηρ ανέπγων για 2.082 θέζειρ
πλήποςρ απαζσόληζηρ
Αλαξηήζεθαλ
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ζηε

δηαδηθηπαθή

πύιε

ηνπ

ΟΑΕΔ

www.oaed.gr, o Οπιζηικόρ Πίνακαρ Καηάηαξηρ Ανέπγων θαη ν Oπιζηικόρ Πίνακαρ
Αποκλειομένων γηα ην Πξόγξακκα Κνηλωθεινύο Φαξαθηήξα ζε Κέληξα Υπνδνρήο θαη
Ταπηνπνίεζεο, ΤΟΣΚΕΔΠ θαη Δνκέο πξνζωξηλήο ππνδνρήο (Γ΄ Κύθινο), γηα 2.082
ζέζεηο πιήξνπο απαζρόιεζεο.
Η θαηάξηηζε ηωλ πηλάθωλ πξαγκαηνπνηήζεθε κε απηνκαηνπνηεκέλν, δηαθαλή θαη
αληηθεηκεληθό ηξόπν κέζω ηνπ Οινθιεξωκέλνπ Πιεξνθνξηαθνύ Σπζηήκαηνο (ΟΠΣ) ηνπ
ΟΑΕΔ, κε βάζε ηα πξνβιεπόκελα θξηηήξηα ηεο εγθεθξηκέλεο από ην ΑΣΕΠ Ν. 10/2018
Δεκόζηαο Πξόζθιεζεο.
Οη ελδηαθεξόκελνη έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα ελεκεξωζνύλ γηα ηελ ειεθηξνληθή
ηνπο αίηεζε θαη ηε κνξηνδόηεζή ηνπο κε ηνπο αθόινπζνπο ηξόπνπο:


Από ην Μεηξών ηνπο κέζω ηνπ e-Services IIS ζηελ θαξηέια ηεο αληίζηνηρεο
αίηεζήο ηνπο



Από ηνπο πίλαθεο θαηάηαμεο κε ηνλ αξηζκό πξωηνθόιινπ ηεο αίηεζήο ηνπο θαη ζε
πεξίπηωζε απνθιεηζκνύ ηνπο, γηα ην ιόγν πνπ απνθιείζηεθαλ, από ηνλ Πίλαθα
Απνθιεηνκέλωλ
Οη πίλαθεο έρνπλ αλαξηεζεί ζην δηαδηθηπαθό ηόπν ηνπ ΟΑΕΔ ζηελ ελόηεηα

Πξόγξακκα

«Πξνώζεζε

ηεο

απαζρόιεζεο

κέζω

πξνγξακκάηωλ

θνηλωθεινύο

ραξαθηήξα ζε Κέληξα Υπνδνρήο θαη Ταπηνπνίεζεο, ΤΟΣΚΕΔΠ θαη Δνκέο πξνζωξηλήο
ππνδνρήο ή θηινμελίαο κέζω Δήκωλ, Πεξηθεξεηώλ θαη ηεο Υπεξεζίαο Υπνδνρήο θαη
Ταπηνπνίεζεο ηνπ Υπνπξγείνπ Μεηαλαζηεπηηθήο Πνιηηηθήο – Γ΄ Κύθινο».
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Οη άλεξγνη πνπ έρνπλ επηιεγεί γηα ηνπνζέηεζε ωο επηηπρόληεο, καλούνηαι
ενηόρ πποθεζμίαρ πένηε επγάζιμων ημεπών από ηελ ελεκέξωζή ηνπο, λα
πξνζέιζνπλ ζηελ αξκόδηα Υπεξεζία (ΚΠΑ2) όπνπ είλαη εγγεγξακκέλνη ωο άλεξγνη,
πποκειμένος να παπαλάβοςν ζςζηαηικό ζημείωμα για ηην ςπόδειξή ηοςρ ζηον
Δπιβλέπονηα Φοπέα ή/και ζηην Τπηπεζία Σοποθέηηζηρ.
Σε πεξηνρέο ηεο λεζηωηηθήο Ειιάδαο όπνπ δελ ππάξρνπλ δνκέο ηνπ Οξγαληζµνύ,
µε επζύλε ηνπ αξµόδηνπ ΚΠΑ2 ζην νπνίν αλήθεη ν Επηβιέπωλ Φνξέαο, ζα εθδίδνληαη ηα
ζπζηαηηθά ζεκεηώκαηα ηα νπνία ζα δηαβηβάδνληαη ειεθηξνληθά ζηνλ Επηβιέπνληα Φνξέα
µε θνηλνπνίεζε ζηνλ ωθεινύκελν. Η ίδηα δηαδηθαζία ζα ηζρύεη θαη γηα ηνλ ωθεινύκελν
πνπ πξνέξρεηαη από απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο π.ρ. κεηαθηλείηαη από ηελ επεηξωηηθή
Ειιάδα ζηελ λεζηωηηθή ή από λεζί ζε άιιν λεζί. Γηα ηε δηεπθόιπλζε ηεο δηαδηθαζίαο
ζηηο

πεξηπηώζεηο

ηωλ

ωθεινπκέλωλ

πνπ

έρνπλ

ππνδεηρζεί

θαη

πξόθεηηαη

λα

κεηαθηλεζνύλ ζε απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο (δειαδή από ηελ επεηξωηηθή Ειιάδα ζηε
λεζηωηηθή ή από λεζί ζε άιιν λεζί), παξέρεηαη ε δπλαηόηεηα ζηνπο ωθεινύκελνπο θαηόπηλ ζπλελλόεζεο µε ηνλ Επηβιέπνληα Φνξέα- λα απνζηείινπλ ηα πξνβιεπόκελα
δηθαηνινγεηηθά, όπωο πεξηγξάθνληαη ζηα Παξαξηήκαηα ΙΙ θαη ΙΙΙ ηεο Οηθείαο Δεκόζηαο
Πξόζθιεζεο, ζηνλ Επηβιέπνληα Φνξέα µε ζπζηεκέλε επηζηνιή εληόο πένηε εξγάζηκωλ
εµεξώλ από ηελ εκεξνκελία παξαιαβήο ηνπ ζρεηηθνύ ζπζηαηηθνύ ζεκεηώκαηνο.
ηιρ

πεπιπηώζειρ

πος

δεν

καθίζηαηαι

δςναηή

η

επικοινωνία

ηων

Τπηπεζιών ηος ΟΑΔΓ (ΚΠΑ2) κε ηνπο επηηπρόληεο ωθεινύκελνπο, νη ωθεινύκελνη
ππνρξενύληαη λα εκθαληζηνύλ ζηηο αξκόδηεο Υπεξεζίεο – ΚΠΑ2 ενηόρ 30 επγάζιμων
ημεπών από ηην ανάπηηζη ηος Οπιζηικού Πίνακα Καηάηαξηρ Ανέπγων. Σηελ
πεξίπηωζε πνπ παπέλθει η πποθεζμία ηωλ 30 εξγάζηκωλ εκεξώλ, νη επηηπρόληεο
αποκλείονηαι από ηον Οπιζηικό Πίνακα.
Επίζεο, γηα ηελ θαιύηεξε εμππεξέηεζε ηωλ ωθεινπκέλωλ ζην πιαίζην ηεο
θαηαβνιήο ηωλ πιεξωκώλ ηνπο, πξνζθνκίδεηαη θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο ππόδεημεο ο
απιθμόρ καηαθεηικού λογαπιαζμού ΙΒΑΝ κε ππνρξεωηηθά πξώην δηθαηνύρν ηνλ
ωθεινύκελν.
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