ΟΑΕΔ -Κοινωφελής Εργασία: «Κλείδωσαν» οι ημερο-μηνίες υποβολής αιτήσεων για τις 25.000 θέσει

Ξεκινά οριστικά η αντίστροφη μέτρηση μετά από πολλές αναβολές και
καθυστερήσεις για την έναρξη της διαδικα-σίας υποβολής αιτήσεων για το νέο
πρόγραμμα...

κοινωφελούς εργασίας του ΟΑΕΔ για 25.000 ανέργους. Η σχετική προκήρυξη έχει
ήδη δημοσιευτεί σε ΦΕΚ και πλέον απομένει η επίσημη έναρξη των αιτήσεων.
Η τελευταία καθυστέρηση (αναμενόταν να ξεκινήσει το πρώτο δεκαήμερο του
Φεβρουαρίου) οφείλεται στο ότι γίνονται κάποιες αλλαγές στην κατανομή των
θέσεων.
Ωστόσο σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες της aftodioikisi.gr, οι διαδικασία των
αιτήσεων αναμένεται να ξεκινήσει ή την τελευταία εβδομάδα του Φεβρουαρίου είτε
την πρώτη εβδομάδα του Μαρτίου.
Το νέο πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας του ΟΑΕΔ είναι οκτάμηνης διάρκειας και
αφορά θέσεις σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών
κ.α. με καθαρό μισθό 569 ευρώ. Οι υποψήφιοι θα επιλέγουν βάση μοριοδότησης και
πρόκειται να καλύψουν 25.000 θέσεις και 169 ειδικότητες.
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν, αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο, μία
αίτηση συμμετοχής για την τοποθέτησή τους στις προκηρυσσόμενες θέσεις, για
μία ειδικότητα, επιλέγοντας από μία μέχρι τρεις υπηρεσίες τοποθέτησης ή/και
επιβλέποντες φορείς.
Οι δυνητικά ωφελούμενοι ηλικίας έως και 54 ετών στην αίτησή τους επιλέγουν
επίσης από ένα έως δύο θεματικά αντικείμενα για το πρόγραμμα κατάρτισης που
θα παρακολουθήσουν. Επισημαίνεται ότι για τους δυνητικά ωφελούμενους ηλικίας
55 ετών και άνω η εν λόγω επιλογή είναι προαιρετική. Η αίτηση αναρτάται στην
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ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr) και μετά τη συμπλήρωσή της, οι δυνητικά
ωφελούμενοι την αποστέλλουν μέσω του συστήματος ηλεκτρονικών αιτήσεων
(ait.oaed.gr/).
Αποκλεισμός από τη διαδικασία κατάρτισης του πίνακα κατάταξης
Σε περίπτωση υποβολής της αίτησης με τρόπο διαφορετικό από αυτόν που
ορίζεται ρητά στη Δημόσια Πρόσκληση, ο δυνητικά ωφελούμενος αποκλείεται από
τη διαδικασία κατάρτισης του πίνακα κατάταξης ανέργων και, κατά συνέπεια, από
τη διαδικασία τοποθετήσεων βάσει αυτού.
Η αίτηση υποβάλλεται μέσα στην προθεσμία που θα οριστεί στη Δημόσια
Πρόσκληση. Το εμπρόθεσμο αυτής κρίνεται με βάση την ημερομηνία και την ώρα
υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης. Μετά τη λήξη της προθεσμίας δεν είναι
δυνατή η υποβολή αιτήσεων.
Ωφελούμενοι
Ωφελούμενοι της δράσης είναι Έλληνες πολίτες, πολίτες κρατών-μελών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, Βορειοηπειρώτες, ομογενείς και ομογενείς αλλοδαποί που
προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο, ή
ομογενείς εξ Αιγύπτου, χωρίς να απαιτείται πιστοποιητικό ελληνικής ιθαγένειας
ούτε η συμπλήρωση ενός (1) έτους από την απόκτηση αυτής, υπό την προϋπόθεση
ότι η ιδιότητά τους ως Ελλήνων κατά το γένος και τη συνείδηση αποδεικνύεται με
άλλους τρόπους (ν.δ. 3832/1958), οι οποίοι ανήκουν σε τουλάχιστον μία από τις
παρακάτω κατηγορίες:
α) άνεργοι, εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη οικογενειών στις
οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι
στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ,
β) άνεργοι, εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη μονογονεϊκών
οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς,
γ) μακροχρόνια άνεργοι, εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ,
δ) άνεργοι πτυχιούχοι πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα, εγγεγραμμένοι
στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ, για την κάλυψη θέσεων με βάση τα τυπικά
προσόντα,
ε) άνεργοι ηλικίας άνω των 29 ετών, εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του
ΟΑΕΔ, στ) εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων ΑμεΑ του ΟΑΕΔ και
ζ) άνεργοι δικαιούχοι «Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος», εγγεγραμμένοι στο
μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ,
η) άνεργοι ενήλικες που συνεχίζουν να διαμένουν (μετά την ενηλικίωσή τους) σε
Μονάδες Παιδικής Προστασίας και Φροντίδας (ν. 4538/2018), εγγεγραμμένοι στο
Εθνικό Μητρώο Ανηλίκων κατόπιν χορήγησης της συναφούς βεβαίωσης από το
Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ).
Μοριοδότηση
Οι ωφελούμενοι κατατάσσονται σε πίνακες κατά κλάδο και ειδικότητα με βάση τα
ακόλουθα κριτήρια επιλογής και κατάταξης:
α) χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας ωφελούμενου, με
ανώτατο όριο τους εξήντα (60) μήνες: ένα (1) μόριο ανά πλήρη μήνα, το οποίο
διπλασιάζεται για τους ανέργους αρχηγούς μονογονεϊκών οικογενειών,
β) χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας του/ης συζύγου των
ανέργων της ανωτέρω κατηγορίας, με ανώτατο όριο τους εξήντα μήνες (60): ένα (1)
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μόριο ανά πλήρη μήνα,
γ) αναπηρία ωφελουμένου σε ποσοστό 50% και άνω: δεκαπέντε (15) μόρια,
δ) ετήσιο δηλωθέν εισόδημα (συμπεριλαμβανομένου και του αυτοτελούς
εισοδήματος) του φορολογικού έτους 2020, ατομικό ή οικογενειακό, ως εξής:
Α) Ατομικό 0-3.500 ευρώ Τριάντα (30) μόρια
Β) Οικογενειακό 0-7.000 ευρώ
Α) Ατομικό 3.500,01-5.000 ευρώ Είκοσι πέντε (25) μόρια
Β) Οικογενειακό 7.000,01-10.000 ευρώ
Α) Ατομικό 5.000,01-8.000 ευρώ Είκοσι (20) μόρια
Β) Οικογενειακό 10.000,01-16.000 ευρώ
Α) Ατομικό 8.000,01-12.000 ευρώ Δέκα (10) μόρια
Β) Οικογενειακό 16.000,01-26.000 ευρώ
Α) Ατομικό άνω των 12.000,01 ευρώ
Μηδέν (0) μόρια
Β) Οικογενειακό άνω των 26.000,01 ευρώ
ε) ηλικία
18 έως 29 ετών Δεκαπέντε (15) μόρια
30 έως 44 ετών Είκοσι πέντε (25) μόρια
45 έως 54 ετών Τριάντα πέντε (35) μόρια
55 ετών και άνω Σαράντα πέντε (45) μόρια
στ) αριθμός ανηλίκων τέκνων: δέκα (10) μόρια για κάθε ανήλικο τέκνο,
ζ) γονέας προστατευόμενου ή προστατευόμενων τέκνων ΑΜΕΑ, ανηλίκων ή και
ενηλίκων, με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω: δέκα (10) μόρια, ανεξαρτήτως
συνολικού αριθμού τέκνων,
η) δικαιούχοι του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος: σαράντα (40) μόρια.
θ) άνεργοι ενήλικες που συνεχίζουν να διαμένουν (μετά την ενηλικίωσή τους) σε
Μονάδες Παιδικής Προστασίας και Φροντίδας (ν. 4538/2018), εγγεγραμμένοι στο
Εθνικό Μητρώο Ανηλίκων κατόπιν χορήγησης της συναφούς βεβαίωσης από το
Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ): δέκα (10) μόρια.
ι) Οι ωφελούμενοι που δεν είχαν τοποθετηθεί σε ολοκληρωμένες ή υπό υλοποίηση
δράσεις «ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ» της προγραμματικής περιόδου ΕΣΠΑ 2014-2020:
είκοσι (20) μόρια.
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