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Ανάρτηση οριστικών πινάκων για το 

Πρόγραμμα Κοινωφελούς Απασχόλησης 36.500 ανέργων

Αναρτήθηκαν  σήμερα,  Δευτέρα  3  Αυγούστου  2020,  στη  διαδικτυακή  πύλη  του  ΟΑΕΔ
www.oaed.gr ο  Οριστικός Πίνακας Κατάταξης Ανέργων,  στο Πρόγραμμα «Προώθηση της
απασχόλησης   μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα,  συμπεριλαμβανομένης  και
της  κατάρτισης  για  36.500 άτομα σε  Δήμους,  Περιφέρειες,  Κέντρα Κοινωνικής  Πρόνοιας
Περιφερειών  (ΚΚΠΠ)/συναφείς  φορείς,  Υπηρεσίες  Υπουργείων  και  άλλων  φορέων»,  για
36.500  θέσεις  εργασίας  θέσεις  πλήρους  απασχόλησης,  καθώς  και  ο  Οριστικός  Πίνακας
Αποκλειομένων.

Η  κατάρτιση  των  πινάκων  πραγματοποιήθηκε  με  αυτοματοποιημένο,  διαφανή  και
αντικειμενικό  τρόπο μέσω  του  Ολοκληρωμένου  Πληροφοριακού  Συστήματος  (ΟΠΣ)  του
ΟΑΕΔ,  με  βάση  τα  προβλεπόμενα  κριτήρια  της  εγκεκριμένης  από  το  ΑΣΕΠ  Δημόσιας
Πρόσκλησης. 

Ο  Οριστικός  Πίνακας  Κατάταξης  Ανέργων  περιλαμβάνει  τους  ωφελούμενους
εγγεγραμμένους στα μητρώα ανέργων του Οργανισμού, ηλικίας 18 ετών και άνω, που θα
εργαστούν για χρονικό διάστημα οκτώ μηνών με πλήρη απασχόληση και ασφάλιση στους
Επιβλέποντες Φορείς ή/και στις Υπηρεσίες Τοποθέτησης, όπως έχουν καθοριστεί βάσει της
Δημόσιας Πρόσκλησης Νο 4/2020. 

Οι πίνακες έχουν αναρτηθεί στον ιστότοπο ΟΑΕΔ. Συγκεκριμένα η διαδρομή  είναι: 

www.oaed.gr → Προγράμματα  κλειστά  προς  υποβολή  αιτήσεων  –  Αποτελέσματα  →
Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα για 36.500 ατόμων σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα
Κοινωνικής  Πρόνοιας  Περιφερειών  (ΚΚΠΠ)  συναφείς  φορείς,  Υπηρεσίες  Υπουργείων  και
άλλων φορέων

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν για την ηλεκτρονική τους αίτηση
και τη μοριοδότησή τους με τους ακόλουθους τρόπους:

• Από το Μητρώο τους μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών (eServices IIS) του ΟΑΕΔ
στην καρτέλα της αντίστοιχης αίτησής τους ή

• Από  τον  Οριστικό  Πίνακα  Κατάταξης  Ανέργων  με  τον  αριθμό  πρωτοκόλλου  της
αίτησής τους και σε περίπτωση αποκλεισμού τους, για το λόγο που αποκλείστηκαν,
από τον Οριστικό Πίνακα Αποκλειομένων, που βρίσκονται εδώ.     

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
http://www.oaed.gr/


Οι άνεργοι που έχουν επιλεγεί για τοποθέτηση ως επιτυχόντες, λόγω των περιοριστικών
μέτρων,  δεν θα προσέρχονται στα Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ2) του ΟΑΕΔ,
καθότι η διαδικασία ενημέρωσης, συμβουλευτικής  και υπόδειξης στους Επιβλέποντες
Φορείς/Υπηρεσίες  Τοποθέτησης,  θα  ολοκληρωθεί  με  ηλεκτρονικό  τρόπο  ή  μέσω
τηλεφωνικής επικοινωνίας.

Για την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών στους επιβλέποντες φορείς και για
κάθε  άλλη  πληροφορία,  οι  ωφελούμενοι  άνεργοι  μπορούν  να  ενημερωθούν  από  τον
διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ www.oaed.gr , στην ενότητα «Προγράμματα Απασχόλησης» /
«Προγράμματα Κοινωφελούς Χαρακτήρα» .

http://www.oaed.gr/

