ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΝΟΜΟ ΦΛΩΡΙΝΑ
ΔΗΜΟ ΠΡΕΠΩΝ

Λήγει η προθεσμία αιτήσεων για το πρόγραμμα κοινωυελούς εργασίας στο
Δήμο Πρεσπών
Τελ Δεπηέξα 27.4.2015 ιήγεη ε πξνζεζκία γηα ηελ ππνβνιή αηηήζεσλ γηα πξφζιεςε
πξνζσπηθνχ γηα ρξνληθφ δηάζηεκα πέληε κελψλ ζηνπο Δήκνπο ηεο Φψξαο.
Υπελζπκίδνπκε φηη γηα ην Δήκν Πξεζπψλ έρνπλ εγθξηζεί 12 ζέζεηο πιήξνπο απαζρφιεζεο
πνπ πεξηιακβάλνπλ 1 Δαζνιφγν/Δαζνπφλν παλεπηζηεκηαθήο εθπαίδεπζεο, έλαλ
απφθνηην ΤΕΙ εηδηθφηεηαο δηνηθεηηθνχ-ινγηζηηθνχ, 6 άηνκα δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο
δηαθφξσλ εηδηθνηήησλ θαη 4 εξγάηεο γεληθψλ θαζεθφλησλ ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο.
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Η δηαδηθαζία ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο, εγγεγξακκέλνπο ζην
κεηξψν ηνπ ΟΑΕΔ αλέξγνπο, ειηθίαο 18 εηψλ θαη άλσ, πνπ μεθίλεζε ηελ Μ. Δεπηέξα ιήγεη
ζηηο 12 κ.κ. ηε Δεπηέξα 27-4-2015.
Η ππνβνιή ησλ αηηήζεσλ γίλεηαη απνθιεηζηηθά κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ, ζηνλ ηζηφηνπν ηνπ
ΟΑΕΔ (www.oaed.gr) ρξεζηκνπνηψληαο ην ζρεηηθφ πεδίν «θαηαρψξεζεο ειεθηξνληθψλ
αηηήζεσλ».
Δηθαίσκα ππνβνιήο ειεθηξνληθψλ αηηήζεσλ, δηαδηθηπαθά, ζηα πξνγξάκκαηα Κνηλσθεινχο
Φαξαθηήξα έρνπλ κφλν νη εγγεγξακκέλνη άλεξγνη ζηα κεηξψα αλέξγσλ ηνπ Ο.Α.Ε.Δ. πνπ
αλήθνπλ ζε –ηνπιάρηζηνλ- κηα απφ ηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο:
1. Εγγεγξακκέλνη ζην κεηξψν αλέξγσλ ηνπ Ο.Α.Ε.Δ., κέιε νηθνγελεηψλ ζηηο νπνίεο δελ
εξγάδεηαη θαλείο θαη νη ζχδπγνη απηψλ, νκνίσο, είλαη εγγεγξακκέλνη ζην κεηξψν αλέξγσλ
ηνπ Ο.Α.Ε.Δ.
2. Εγγεγξακκέλνη ζην κεηξψν αλέξγσλ ηνπ Ο.Α.Ε.Δ., κέιε κνλνγνλετθψλ νηθνγελεηψλ ζηηο
νπνίεο δελ εξγάδεηαη θαλείο

3. Εγγεγξακκέλνη σο καθξνρξφληα άλεξγνη ζην κεηξψν αλέξγσλ ηνπ Ο.Α.Ε.Δ.
4. Αλεξγνη πηπρηνχρνη ΑΕΙ Παλεπηζηεκηαθνχ θαη Τερλνινγηθνχ ηνκέα εγγεγξακκέλνηζην
κεηξψν ηνπ Ο.Α.Ε.Δ., γηα ηελ θάιπςε ζέζεσλ κε βάζε ηα ηππηθά πξνζφληα ηνπο φπσο
απηά αλαιχνληαη ζην Παξάξηεκα II ηεο Δεκφζηαο Πξφζθιεζεο
5. Εγγεγξακκέλνη ζηα κεηξψα αλέξγσλ ηνπ ΟΑΕΔ άλσ ησλ 29 εηψλ.
Επηζεκαίλεηαη φηη ππνρξέσζε πξνζθφκηζεο ησλ ζρεηηθψλ δηθαηνινγεηηθψλ ζηα ΚΠΑ2
κέρξη ηελ ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ, έρνπλ κφλν νη άλεξγνη αξρεγνί
κνλνγνλετθψλ νηθνγελεηψλ.
Οη πιεξνθνξίεο γηα ηα ινηπά θξηηήξηα επηινγήο θαη θαηάηαμεο ησλ σθεινπκέλσλ
αληινχληαη απηεπάγγειηα απφ ην ΟΠΣ ηνπ ΟΑΕΔ, ηελ Γ.Γ.Π.Σ. θαη ηελ Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε..
Οη σθεινχκελνη επηιέγνληαη θαη θαηαηάζζνληαη ζηνλ Πίλαθα Καηάηαμεο Αλέξγσλ κε
βάζε ηα πέληε αληηθεηκεληθά θξηηήξηα θαηάηαμεο:
1) Τν ρξνληθφ δηάζηεκα ζπλερφκελεο εγγεγξακκέλεο αλεξγίαο σθεινπκέλνπ κε αλψηαην
φξην ηνπο 36 κήλεο
2) Τν ρξνληθφ δηάζηεκα ζπλερφκελεο εγγεγξακκέλεο αλεξγίαο ηνπ/ηεο ζπδχγνπ ησλ
αλέξγσλ ηεο πξψηεο θαηεγνξίαο, κε αλψηαην φξην ηνπο 36 κήλεο
3) Τν εηήζην εηζφδεκα, αηνκηθφ ή νηθνγελεηαθφ
4) Τελ ειηθία θαη
5) Τνλ αξηζκφ ησλ αλήιηθσλ ηέθλσλ.
Τν ζχζηεκα επηινγήο βαζίδεηαη ζηε κνξηνδφηεζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ θξηηεξίσλ κε
αληηθεηκεληθφ θαη δηαθαλή ηξφπν κε ηε ρξήζε κεραλνγξαθηθνχ ινγηζκηθνχ ηνπ ΟΑΕΔ.
Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ην πξφγξακκα, ηηο πξνυπνζέζεηο θαη ηε δηαδηθαζία
πξνζιήςεσλ νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα αλαδεηήζνπλ ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ
Οξγαληζκνχ Απαζρφιεζεο Εξγαηηθνχ Δπλακηθνχ (www.oaed.gr).

