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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΜΕΣΑΡΡΤΘΜΙΗ & 
ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Δ/ΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ 
ΔΙΑΔΙΚΑΙΩΝ 
ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΚΕΠ 
ΣΜΗΜΑ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΚΕΠ 

ΕΞΑΙΕΤΙΚΩΣ ΕΡΕΙΓΟΝ 
 
Ακινα, 25 Σεπτεμβρίου 2013 
Αριθμ. Πρωτ.: 

ΔΟΛ ΚΕΡ/Φ15/ 50 /οικ. 25864 

 

 

Ταχ. Διεφκυνςθ: Βας. Σοφίασ 15  ΠΡΟ: 
Πλα τα ΚΕΡ (με email) Ταχ. Κώδικασ: 106 74 Ακινα 

FAX: 213 131 3173 

Ρλθροφορίεσ:  

Τθλζφωνο:  

E – mail: dolkep@ydmed.gov.gr 
 
 

ΘΕΜΑ: «ΤΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΑΙΣΗΕΩΝ ΓΙΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ 
ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΣΟΤ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΩΘΗΗ ΣΗ 
ΑΠΑΧΟΛΗΗ ΜΕΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΤ ΧΑΡΑΚΣΗΡΑ ΠΟΤ 

ΤΛΟΠΟΙΕΙ Ο ΟΑΕΔ» 
 

Σάσ διαβιβάηουμε τθ Δθμόςια Ρρόςκλθςθ Νο 4/2013 του ΟΑΕΔ θ οποία 
αφορά ςτθν ζναρξθ προγράμματοσ κοινωφελοφσ χαρακτιρα ςε επιβλζποντεσ 
φορείσ, για 10.000 κζςεισ πλιρουσ απαςχόλθςθσ, ειδικότθτασ Υ.Ε. γενικών 
κακθκόντων ςε διμουσ και περιφζρειεσ τθσ χώρασ και παρακαλοφμε για τθν 
ανάρτθςι τθσ ςε ευκρινζσ ςθμείο για τθν ενθμζρωςθ των ενδιαφερομζνων 
ανζργων του προγράμματοσ. 

Για κάκε περαιτζρω διευκρίνιςθ ςχετικά με το περιεχόμενο και τουσ όρουσ 
τθσ πρόςκλθςθσ οι ενδιαφερόμενοι κα πρζπει να απευκφνονται ςτισ κατά τόπουσ 
υπθρεςίεσ του ΟΑΕΔ. 

Σε ότι αφορά ςτθν υποβολι αιτιςεων για το εν λόγω πρόγραμμα αυτι 
πραγματοποιείται βάςει των οριηόμενων ςτο κεφάλαιο 7 «Διαδικαςία υποβολισ 
αιτιςεων & Δικαιολογθτικών» τθσ πρόςκλθςθσ και επιςθμαίνουμε τα εξισ: 

 Η περίοδοσ υποβολισ αιτιςεων απαςχόλθςθσ ξεκινά ςτισ 26-9-2013 και 
λήγει ςτισ 11-10-2013 και ώρα 12η μεςημβρινή και γίνεται μόνο με 
ηλεκτρονικό τρόπο ςτον διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ www.oaed.gr, 
χρθςιμοποιώντασ το ςχετικό πεδίο καταχώριςθσ θλεκτρονικών αιτιςεων. 

 Κάκε δικαιοφχοσ ζχει δικαίωμα υποβολισ μίασ και μόνο αίτθςθσ. Κάκε 
δικαιοφχοσ ζχει δικαίωμα διόρκωςθσ τθσ αίτθςθσ για μία μόνο φορά. 

http://www.oaed.gr/
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 Δικαίωμα υποβολισ θλεκτρονικών αιτιςεων ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία 
κατάρτιςθσ του Ρίνακα Κατάταξθσ Ανζργων για τθν προώκθςθ τθσ 
απαςχόλθςθσ μζςω προγραμμάτων κοινωφελοφσ χαρακτιρα ζχουν μόνο οι 
εγγεγραμμζνοι άνεργοι ςτα μθτρώα ανζργων του Ο.Α.Ε.Δ., οι οποίοι 
ανικουν ςε μία τουλάχιςτον από τισ παρακάτω κατηγορίεσ: 

1. εγγεγραμμζνοι άνεργοι ςτα μθτρώα ανζργων του ΟΑΕΔ, μζλθ 
οικογενειών ςτισ οποίεσ δεν εργάηεται κανείσ και οι ςφηυγοι αυτών 
είναι εγγεγραμμζνοι άνεργοι ςτα μθτρώα ανζργων του ΟΑΕΔ. 

2. εγγεγραμμζνοι άνεργοι ςτα μθτρώα ανζργων του ΟΑΕΔ, μζλθ 
μονογονεϊκών οικογενειών, ςτισ οποίεσ δεν εργάηεται κανείσ 

3. εγγεγραμμζνοι νζοι άνεργοι (18 ζωσ 29 ετών) ςτα μθτρώα ανζργων του 
ΟΑΕΔ 

4. εγγεγραμμζνοι μακροχρόνια άνεργοι ςτα μθτρώα ανζργων του ΟΑΕΔ 

5. άνεργοι πτυχιοφχοι ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων 
πανεπιςτθμιακοφ και τεχνολογικοφ τομζα εγγεγραμμζνοι ςτα μθτρώα 
ανζργων του Ο.Α.Ε.Δ. 

 Υποχρζωςθ προςκόμιςθσ των ςχετικών δικαιολογθτικών αποκλειςτικά ςτα 
ΚΡΑ2 του ΟΑΕΔ μζχρι τθν λιξθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των αιτιςεων, 
ζχουν: α) οι άνεργοι αρχθγοί μονογονεϊκών οικογενειών, β) οι άνεργοι 
πτυχιοφχοι ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων πανεπιςτθμιακοφ και 
τεχνολογικοφ τομζα που δεν ανικουν ςε μία τουλάχιςτον από τισ 
υπόλοιπεσ κατθγορίεσ και γ) οι άνεργοι όλων των ανωτζρω κατθγοριών οι 
οποίοι ζχουν εξαρτώμενα ανιλικα τζκνα. 

 Η θλεκτρονικι αίτθςθ επζχει θζςη υπεφθυνησ δήλωςησ ςφμφωνα με το 
άρκρο 8 του Ν. 1599/1986 όςον αφορά ςτα ςτοιχεία που περιλαμβάνονται 
και αναφζρονται ςε αυτιν. Η ανακρίβεια των ςτοιχείων που δθλώνονται 
από τον άνεργο ςτθν θλεκτρονικι αίτθςθ επιςφρει τισ προβλεπόμενεσ 
ποινικζσ και διοικθτικζσ κυρώςεισ. 

 Ο άνεργοσ φζρει την ευθφνη τθσ πλιρουσ και ορκισ ςυμπλιρωςθσ τθσ 
θλεκτρονικισ του αίτθςθσ. Ωσ εκ τοφτου τα οικεία πεδία τθσ αίτθςθσ 
ςυμπλθρώνονται καθ’ υπόδειξη του ανζργου ο οποίοσ προςζρχεται ςτο 
ΚΕΡ για τθν υποβολι τθσ θλεκτρονικισ αίτθςθσ. 

 Ρριν τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ ςτο θλεκτρονικό ςφςτθμα του ΟΑΕΔ αυτι 
εκτυπώνεται και υπογράφεται από τον ενδιαφερόμενο. Μετά τθν υποβολι 
τθσ θλεκτρονικισ αίτθςθσ ςτον διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ, εφόςον το 
επικυμεί ο ενδιαφερόμενοσ  μπορεί να εκτυπώςει (εκείνθ τθν ςτιγμι) τθν 
υποβλθκείςα θλεκτρονικι αίτθςθ του. 

 Για διευκρινιςεισ και οδθγίεσ επί τθσ θλεκτρονικισ αίτθςθσ εμφανίηονται 
αρικμοί τθλεφωνικισ εξυπθρζτθςθσ (help desk) οι οποίοι λειτουργοφν με 
ευκφνθ του ΟΑΕΔ. 

Ο Γενικόσ Γραμματζασ 

Δ. Στεφάνου 
ΑΚΡΙΒΕ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ 

Ο Ρροϊςτάμενοσ του Τμιματοσ 
Γραμματείασ του Υπουργείου 

Διοικθτικισ Μεταρρφκμιςθσ και 
Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ 

Γιώργοσ Μπάμπαλθσ 
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