
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Από  29 Ιουνίου έως 06 Ιουλίου  

οι αιτήσεις για την Κοινωφελή Εργασία 

σε δήμους, περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών 

(ΚΚΠΠ)/συναφείς φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων 

 

  



 

Α. Γενικά.... 

Ο Δήμος Αλιάρτου - Θεσπιέων σας ενημερώνει, ότι έχει αναρτηθεί η πρόσκληση που αφορά στη διαδικασία 

προσλήψεων προσωπικού για την προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε 

δημόσιους φορείς (Επιβλέποντες Φορείς) η υπ’ αριθμ. 4/2020 δημόσια πρόσκληση (ΑΔΑ: Ω2Χ64691Ω2-ΥΤ6) που καλεί 

«εγγεγραμμένους ανέργους από τα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στη 

διαδικασία κατάρτισης του πίνακα κατάταξης των ανέργων για την προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων 

κοινωφελούς χαρακτήρα σε επιβλέποντες φορείς για 36.500 θέσεις πλήρους απασχόλησης. Στο Δήμο Αλιάρτου- 

Θεσπιέων έχουν εγκριθεί 27 θέσεις. Αναλυτικές πληροφορίες για κάθε μία από αυτές τις θέσεις θα βρείτε στο 

αντίστοιχο αρχείο. 

Β. Ποιοι μπορούν να συμμετέχουν; 

Δικαίωμα υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία κατάρτισης του Πίνακα Κατάταξης Ανέργων 

για την προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα έχουν μόνο οι εγγεγραμμένοι 

άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, οι οποίοι ανήκουν σε μια τουλάχιστον από τις παρακάτω κατηγορίες.  

 Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη οικογενειών στις οποίες εγγεγραμμένοι άνεργοι 

στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών 

είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ  

 εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη μονογονεϊκών οικογενειών στις οποίες δεν 

εργάζεται κανείς  

 εγγεγραμμένοι μακροχρόνια άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ  

 άνεργοι πτυχιούχοι πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του 

ΟΑΕΔ, για την κάλυψη θέσεων με βάση τα τυπικά τους προσόντα  

 εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ άνω των 29 ετών  

 εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων ΑμεΑ του ΟΑΕΔ 

 εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, δικαιούχοι του «Κοινωνικού Εισοδήματος 

Αλληλεγγύης» (ΚΕΑ). 

Γ. Τι να προσέξω;  Μάθε λοιπόν περισσότερα για την κατηγορία στην οποία ανήκεις...  

 Κρίσιμος χρόνος συνδρομής των προϋποθέσεων και των κριτηρίων που λαμβάνονται υπόψη για την κατάταξη 

των υποψήφιων ανέργων είναι ο χρόνος λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στην 

παρούσα πρόσκληση (06-07-2020 και ώρα 11:00 π.μ.) 

 Για την εφαρμογή της παρούσας, ως μέλη οικογενειών της κατηγορίας (1) νοούνται οι εγγεγραμμένοι άνεργοι 

σύζυγοι της κατηγορίας (1)  

 Ως μέλος μονογονεϊκής οικογένειας στην κατηγορία (2) νοείται ο αρχηγός της δηλαδή ο γονέας ο οποίος ζει μόνος 

και έχει τη φροντίδα/ επιμέλεια ενός ή περισσότερων εξαρτώμενων τέκνων. 

 Στην περίπτωση που ένας από τους υποψηφίους της κατηγορίας (1) (σύζυγοι εγγεγραμμένοι άνεργοι) 

εντάσσονται και στην κατηγορία 3, 5, 6 και 7 τότε ωφελούμενοι του προγράμματος μπορούν να είναι και οι δύο 

σύζυγοι εγγεγραμμένοι άνεργοι. 

 Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι έχουν υποβάλλει αίτηση και οι δυο σύζυγοι της οικογένειας χωρίς 

τουλάχιστον ο ένας να πληροί και το κριτήριο της μακροχρόνιας ανεργίας, τότε αποκλείονται από τον 

προσωρινό Πίνακα Κατάταξης Ανέργων και οι δύο αιτήσεις.  



 

 Οι εγγεγραμμένοι άνεργοι πτυχιούχοι ΑΕΙ πανεπιστημιακού ή τεχνολογικού τομέα υποβάλλον ηλεκτρονική 

αίτηση, δηλώνοντας το σχετικό πεδίο της αίτησης μόνο μια ειδικότητα σύμφωνα με τα τυπικά προσόντα τους, 

όπως αυτά αναλύονται στο Παράρτημα ΙΙ της Δημόσιας πρόσκλησης 4/2020. Στην περίπτωση που οι άνεργοι της 

ως άνω κατηγορίας (Πτυχιούχοι ΠΕ ή ΤΕ) δεν επιλέξουν θέση απασχόλησης με ειδικότητα αντίστοιχη των ειδικών 

τυπικών τους προσόντων  τους αποκλείονται εκτός εάν ανήκουν στις κατηγορίες 1,2,3,5,6 και 7.   

 Οι πτυχιούχοι άνεργοι ενδιαφερόμενοι που ανήκουν ταυτόχρονα και στην κατηγορία αρχηγού μονογονεϊκής 

οικογένειας θα πρέπει να δηλώνουν  και τις δυο κατηγορίες. 

 Ωφελούμενοι της κατηγορίας (5) είναι όσο γεννήθηκαν πριν την 7/7/1990  

 Ως μακροχρόνια άνεργος ορίζεται ο άνεργος που είναι εγγεγραμμένος τουλάχιστον 12 συνεχόμενους μήνες στα 

μητρώα των ανέργων του Οργανισμού, μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων 

συμμετοχής. 

Δ. Ποια γενικά προσόντα  πρέπει να έχει ο άνεργος προκειμένου να υποβάλει αίτηση; 

1) Να είναι Έλληνας πολίτης, ή πολίτης κράτους μέλους της Ε.Ε. ή Βορειοηπειρώτης ή Ομογενής 

αλλοδαπός 

2) Να έχουν γεννηθεί πριν την 7/7/1990. 

3) Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των 

καθηκόντων των ειδικοτήτων που επιλέγουν 

4) Κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων και κατά τον χρόνο πρόσληψης: 

i. Να μην έχει καταδικαστεί  

ii. Να μην είναι υπόδικος 

iii. Να μην έχει στερηθεί λόγω καταδίκης τα πολιτικά του δικαιώματα 

iv. Να μην τελεί υπό δικαστική συμπαράσταση 

v. Να μην έχει απολυθεί από θέση δημόσιας υπηρεσίας ή ΟΤΑ ή άλλου Νομικού 

Προσώπου του δημοσίου , οφειλόμενο σε υπαιτιότητα του εργαζόμενου. 

5) Τα ειδικά τυπικά προσόντα ανά ειδικότητα πρόσληψης όπως περιγράφονται στο 

Παραρτήματα της Δημόσιας Πρόσκληση 4/2020 

Ε. Ποια είναι τα κριτήρια κατάταξης και πώς μοριοδοτούνται... 

Οι ωφελούμενοι επιλέγονται και κατατάσσονται στον Πίνακα Κατάταξης Ανέργων με βάση πέντε αντικειμενικά 

κριτήρια κατάταξης, τα οποία είναι τα εξής:  

Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΜΟΡΙΑ 

1 

ΧΡΟΝΟΣ ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΗΣ 

ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ 

ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ 

1 μόριο ανά πλήρη μήνα 

(με ανώτατο όριο τους 60 μήνες και ανώτατο αριθμό 

μορίων τα 60) 

2 

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 

ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ 

ΣΥΖΥΓΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ 

ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 

1 μόριο ανά πλήρη μήνα 

(με ανώτατο όριο τους 60 μήνες και ανώτατο αριθμό 

μορίων τα 60) 



 

3 
ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟ 50% & 

ΑΝΩ 
15 μόρια 

3 
ΑΤΟΜΙΚΟ / ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ  ΕΙΣΟΔΗΜΑ 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018 

Έως 3.500 € ατομικό 

Έως 7.000,00 € οικογενειακό 
30 μόρια  

3.501,00 € - 5.000,01 € ατομικό 

7.001,00€ - 10.000,00 € οικογενειακό 
25 μόρια 

5.001,00 € - 8.000,01 € ατομικό 

10.001,00€ - 16.000,00 € οικογενειακό 
20 μόρια 

8.001,00 €  - 12.000,00 € ατομικό 

16.001,00 € - 26.000,00 € οικογενειακό 
10 μόρια 

12.000,01 € και άνω ατομικό 

26.000,01 € και άνω οικογενειακό  
0 μόρια  

4 ΗΛΙΚΙΑ 

18 – 29 ετών  15 μόρια 

30 – 44 ετών  25 μόρια  

45 – 54 ετών 35 μόρια  

55 ετών και άνω  45 μόρια 

5 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΤΕΚΝΩΝ  Για κάθε ανήλικο τέκνο 10 μόρια  

6 
ΓΟΝΕΑΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΑΜΕΑ, 
ΑΝΗΛΙΚΩΝ Ή ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ 67% ΚΑΙ ΆΝΩ 

10 μόρια (ανεξαρτήτως συνολικού αριθμού τέκνων) 

7 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΚΕΑ 40 μόρια 

8 

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΧΑΝ 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΕΙ ΣΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 
ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (Νο 2/2015, 
4/2015, 5/2015, 3/2016, 10/2016, 1/2017, 
8/2017) 

20 μόρια 

*Ο αριθμός των μορίων του κριτηρίου της εγγεγραμμένης ανεργίας που αφορά στους άνεργους αρχηγούς 

μονογονεϊκών οικογενειών διπλασιάζεται.  

Το σύστημα επιλογής βασίζεται στη μοριοδότηση των παραπάνω κριτηρίων με αντικειμενικό και διαφανή τρόπο με 

τη χρήση μηχανογραφικού λογισμικού του ΟΑΕΔ. 

Ζ. Τι πρέπει να κάνω για να διορθώσω την αίτησή μου ή να την τροποποιήσω ή ακόμη και  

για να συμπληρώσω ένα επιπλέον στοιχείο μου; 

Διόρθωση – τροποποίηση ή συμπλήρωση των αιτήσεων, συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων στοιχείων – 

δικαιολογητικών, έστω και συμπληρωματικών ή διευκρινιστικών, επιτρέπεται με νέες αιτήσεις, οι οποίες 

υποβάλλονται, σε αντικατάσταση των προηγούμενων που ακυρώνονται, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των 

ηλεκτρονικών αιτήσεων δηλαδή έως και τις 6/7/2020 και ώρα 11η μεσημβριανή.  

Η. Χρειάζεται να υποβάλω κάποια επιπλέον δικαιολογητικά και αν ναι ποια είναι αυτά; 

Ναι. Μόνο στην περίπτωση που οι άνεργοι είναι: 



 

α) αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών, προσκομίζουν πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και οποιοδήποτε 

άλλο σχετικό παραστατικό, όπως οικογενειακό βιβλιάριο ασθενείας, πρόσφατο εκκαθαριστικό από την αρμόδια ΔΟΥ, 

διαζευκτήριο, από τα οποία προκύπτει ότι είναι αρχηγοί μονογονεϊκής οικογένειας.  

β) ανήκουν στην κατηγορία των ΑμεΑ, αλλά δεν έχουν εγγραφεί στο μητρώο του Οργανισμού για ΑμεΑ και είναι 

εγγεγραμμένοι στο γενικό μητρώο ανέργων, έχουν τη δυνατότητα να μεταφέρουν την εγγραφή της ανεργίας τους στο 

ειδικό μητρώο των ΑμεΑ, προσκομίζοντας Γνωμάτευση ΚΕΠΑ του Ν. 3863/15.07.2010 (ΦΕΚ 115/τ.Α΄/15.07.2010) σε 

ισχύ, με την οποία να πιστοποιείται το ποσοστό αναπηρίας, το οποίο θα πρέπει να είναι 50% και άνω 

γ) γονείς εξαρτώμενου τέκνου ΑμεΑ, προσκομίζουν α) πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και β) ιατρική 

γνωμάτευση ΚΕΠΑ του ν. 3863/15-07-2010 (ΦΕΚ 115/τ.Α’/15-07-2010) σε ισχύ, με την οποία να πιστοποιείται το 

ποσοστό αναπηρίας (του τέκνου), για την πιστοποίηση του ποσοστού αναπηρίας του εξαρτώμενου τέκνου τους. 

Ι. Πού υποχρεούμαι να υποβάλλω τα παραπάνω δικαιολογητικά; 

Τα παραπάνω δικαιολογητικά υποβάλλονται στις αρμόδιες Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ όπου είναι εγγεγραμμένοι ή 

αποστέλλουν με ηλεκτρονική υποβολή (βλέπε Παράρτημα ΙV με τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις όλων των ΚΠΑ2) μέχρι 

την ημερομηνία λήξης της υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων ( 6/7/2020 και ώρα 14.00) τα απαραίτητα 

δικαιολογητικά μόνο α) όσοι δυνητικά ωφελούμενοι αναφέρονται στην παράγραφο 5.1, οι οποίοι είναι αρχηγοί 

μονογονεϊκών οικογενειών, β) όσοι άνεργοι ανήκουν στην κατηγορία των ΑμεΑ, αλλά έχουν εγγραφεί ως κοινοί 

άνεργοι στο γενικό μητρώο του Οργανισμού και επιθυμούν να μεταφερθούν στο ειδικό μητρώο ΑμεΑ του 

Οργανισμού, και γ) οι εγγεγραμμένοι άνεργοι γονείς εξαρτωμένων τέκνων ΑμεΑ. Επισημαίνεται ότι οι ανωτέρω 

δυνητικά ωφελούμενοι, οι οποίοι θα αποστείλουν μέσω email, τα παραστατικά, θα εκδίδουν πρώτα Υπεύθυνη 

Δήλωση είτε από τη σχετική ιστοσελίδα: (https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kaikathemerinoteta/upeuthune-

delose-kai-exousiodotese/ekdose-upeuthunesdeloses), είτε από οποιαδήποτε Δημόσια Αρχή (επικυρωμένη με το 

γνήσιο της υπογραφής).  

Κ. Μπορώ να υποβάλω ένσταση επί του προσωρινού πίνακα κατάταξης; 

Ναι, επιτρέπεται να κάνετε μία μόνο ένσταση επί του προσωρινού πίνακα κατάταξης , με ηλεκτρονικό τρόπο, μέσα σε 

αποκλειστική προθεσμία τριών (3) εργάσιμων ημερών προς το Δ.Σ. του ΟΑΕΔ, που αρχίζει από την επόμενη ημέρα 

ανάρτησης των πινάκων στο διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr). 

Λ. Πληροφορίες 

Περαιτέρω πληροφορίες για το πρόγραμμα μπορείτε να αντλήσετε: 

 Από τις ιστοσελίδες:  http://www.aliartos.gov.gr,  http://www.oaed.gr  
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