
 
 

 

 

Δευτέρα 29 Ιουνίου 2020  

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Από σήμερα οι αιτήσεις για 82 θέσεις εργασίας στον Δήμο Αριστοτέλη και 36.500 

πανελλαδικά μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα 

Τη δυνατότητα πρόσληψης 82 εργαζομένων για χρονικό διάστημα οκτώ μηνών παρέχει στον 

Δήμο Αριστοτέλη το πρόγραμμα «Προώθηση της απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων 

Κοινωφελούς Χαρακτήρα για 36.500 άτομα σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής 

Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ)/ συναφείς φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων». 

Η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων ξεκινά σήμερα Δευτεέρα 29 Ιουνίου 2020 και ώρα 11:00 

π.μ., από τους ενδιαφερόμενους εγγεγραμμένους ανέργους, 18 ετών και άνω. Η διαδικασία 

υποβολής αιτήσεων θα ολοκληρωθεί τη Δευτέρα, 6 Ιουλίου 2020 και ώρα 11:00 π.μ. 

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 που ανήκουν 

σε μία τουλάχιστον από τις παρακάτω κατηγορίες: 

• 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). 

 

Οι δυνητικά ωφελούμενοι υποβάλουν αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο, μία αίτηση 

συμμετοχής και επιλέγουν μία (1) μόνο ειδικότητα τοποθέτησης από τις αναφερόμενες στη 

σχετική λίστα του Παραρτήματος Ι της Δημόσιας Πρόσκλησης 4/2020 και από έναν έως τρεις (3) 

Επιβλέποντες Φορείς ή/και Υπηρεσίες Τοποθέτησης. 

Η υποβολή των αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους ανέργους γίνεται, με τους κωδικούς 

πρόσβασης TAXISnet ή τους κωδικούς πρόσβασης πιστοποιημένων χρηστών ΟΑΕΔ, μέσω της 

Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης του Ελληνικού Δημοσίου gov.gr στην διεύθυνση:  

https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/apozemioseis-kai-

parokhes/programmatakoinophelous-kharaktera 

Από το Γραφείο Τύπου 
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