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ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 
 

Ανάπηηζη πποζωπινών πινάκων για ηο  
Ππόγπαμμα Κοινωθελούρ Απαζσόληζηρ 36.500 ανέπγων 

 
Αλαξηήζεθαλ ζήκεξα, Πέκπηε 23 Ινπιίνπ 2020, ζηε δηαδηθηπαθή πύιε ηνπ ΟΑΕΔ 
www.oaed.gr ν Πποζωπινόρ Πίνακαρ Καηάηαξηρ Ανέπγων, ζην Πξόγξακκα «Πξνώζεζε 
ηεο απαζρόιεζεο  κέζσ πξνγξακκάησλ θνηλσθεινύο ραξαθηήξα, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο 
θαη ηεο θαηάξηηζεο γηα 36.500 άηνκα ζε Δήκνπο, Πεξηθέξεηεο, Κέληξα Κνηλσληθήο Πξόλνηαο 
Πεξηθεξεηώλ (ΚΚΠΠ)/ζπλαθείο θνξείο, Τπεξεζίεο Τπνπξγείσλ θαη άιισλ θνξέσλ», γηα 
36.500 ζέζεηο εξγαζίαο ζέζεηο πιήξνπο απαζρόιεζεο, θαζώο θαη ν Πποζωπινόρ 
Πίνακαρ Αποκλειομένων. 
 
Η καηάπηιζη ηων πινάκων ππαγμαηοποιήθηκε με αςηομαηοποιημένο, διαθανή και 
ανηικειμενικό ηπόπο κέζσ ηνπ Οινθιεξσκέλνπ Πιεξνθνξηαθνύ πζηήκαηνο (ΟΠ) ηνπ 
ΟΑΕΔ, κε βάζε ηα πξνβιεπόκελα θξηηήξηα ηεο εγθεθξηκέλεο από ην ΑΕΠ Δεκόζηαο 
Πξόζθιεζεο.  
 
Ο Πποζωπινόρ Πίνακαρ Καηάηαξηρ Ανέπγων πεπιλαμβάνει ηοςρ ωθελούμενοςρ 
εγγεγξακκέλνπο ζηα κεηξώα αλέξγσλ ηνπ Οξγαληζκνύ, ειηθίαο 18 εηώλ θαη άλσ, πος θα 
επγαζηούν για σπονικό διάζηημα οκηώ μηνών με πλήπη απαζσόληζη και αζθάλιζη 
ζηνπο Επηβιέπνληεο Φνξείο ή/θαη ζηηο Τπεξεζίεο Σνπνζέηεζεο, όπσο έρνπλ θαζνξηζηεί 
βάζεη ηεο Δεκόζηαο Πξόζθιεζεο Νν 4/2020.  
 
Οι πίνακερ έσοςν αναπηηθεί ζηον ιζηόηοπο ΟΑΕΔ. πγθεθξηκέλα ε δηαδξνκή  είλαη:  
 
www.oaed.gr → Πξνγξάκκαηα θιεηζηά πξνο ππνβνιή αηηήζεσλ – Απνηειέζκαηα → 
Πξόγξακκα Κνηλσθεινύο Υαξαθηήξα γηα 36.500 αηόκσλ ζε Δήκνπο, Πεξηθέξεηεο, Κέληξα 
Κνηλσληθήο Πξόλνηαο Πεξηθεξεηώλ (ΚΚΠΠ) ζπλαθείο θνξείο, Τπεξεζίεο Τπνπξγείσλ θαη 
άιισλ θνξέσλ 
 
Οη ελδηαθεξόκελνη έσοςν ηη δςναηόηηηα να ενημεπωθούν γηα ηελ ειεθηξνληθή ηνπο 
αίηεζε θαη ηε κνξηνδόηεζή ηνπο κε ηνπο αθόινπζνπο ηξόπνπο: 
 

• Από ην Μεηξών ηνπο κέζσ ησλ ειεθηξνληθώλ ππεξεζηώλ (eServices IIS) ηνπ 
ΟΑΕΔ ζηελ θαξηέια ηεο αληίζηνηρεο αίηεζήο ηνπο ή 

• Από ηνλ Πξνζσξηλό Πίλαθα Καηάηαμεο Αλέξγσλ κε ηνλ αξηζκό πξσηνθόιινπ ηεο 
αίηεζήο ηνπο θαη ζε πεξίπησζε απνθιεηζκνύ ηνπο, γηα ην ιόγν πνπ απνθιείζηεθαλ, 
από ηνλ Πξνζσξηλό Πίλαθα Απνθιεηνκέλσλ, πνπ βξίζθνληαη εδώ. 

ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΠΑΥΟΛΗΗ ΕΡΓΑΣΙΚΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ 

ΔΙΟΙΚΗΗ 

http://www.oaed.gr/
http://www.oaed.gr/pros-epexergasia-programmata/-/asset_publisher/zSazKJDmg8oZ/content/programma-koinophelous-charaktera-gia-36-500-atomon-se-demous-periphereies-kentra-koinonikes-pronoias-periphereion-kkpp-synapheis-phoreis-yperesies-yp?redirect=http%3A%252


 
 

 
Αηηηνινγεκέλεο ενζηάζειρ (κε ηα ηπρόλ δηθαηνινγεηηθά ζπλεκκέλα) κπνξνύλ λα 
ππνβιεζνύλ από ηην Παπαζκεςή  24  Ιοςλίος 2020 και ώπα 11:00 έωρ και ηην Σπίηη 
28 Ιοςλίος 2020 και ώπα 14:00, αποκλειζηικά ηλεκηπονικα ζηνλ ηζηόηνπν www.oaed.gr 
κε ηνπο θσδηθνύο πξόζβαζεο TAXISnet ή ηνπο θσδηθνύο πξόζβαζεο πηζηνπνηεκέλσλ 
ρξεζηώλ ΟΑΕΔ. 
 
ε πεξίπησζε αδπλακίαο επηζύλαςεο ησλ δηθαηνινγεηηθώλ ζηελ ειεθηξνληθή έλζηαζε, νη 
εληζηάκελνη ππνβάιινπλ ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά ζην αξκόδην Κέληξν Πξνώζεζεο 
Απαζρόιεζεο (ΚΠΑ2), κέρξη ηελ Σξίηε 28 Ινπιίνπ 2020 θαη ώξα 14:00 πξνθεηκέλνπ λα 
επηζπλαθζνύλ από ηνπο αξκόδηνπο ππαιιήινπο ησλ ΚΠΑ2 ζηελ ειεθηξνληθή έλζηαζή 
ηνπο, ζπλνδεπόκελα από ηπρόλ ζεκεηώζεηο ηνπ αξκόδηνπ ΚΠΑ2, ζύκθσλα κε ηελ 
νξηδόκελε δηαδηθαζία ζηε Δεκόζηα Πξόζθιεζε. 

http://www.oaed.gr/

