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ΕΝΑΞΗ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΑΚΤΗΑ ΣΕ ΕΡΙΒΛΕΡΟΝΤΕΣ ΦΟΕΙΣ ΓΙΑ 27.948 

ΘΕΣΕΙΣ ΡΛΗΟΥΣ ΑΡΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 
 

ΣΥΧΝΕΣ ΕΩΤΗΣΕΙΣ  
 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΡΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ - ΚΑΤΗΓΟΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΜΟΙΟΔΟΤΗΣΗ -
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΩΝ ΥΡΟΨΗΦΙΩΝ/ΕΝΔΙΑΦΕΟΜΕΝΩΝ ΑΝΕΓΩΝ ΔΥΝΗΤΙΚΑ 

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ 
 

1. Θζλω να ςυμμετάςχω ςτο πρόγραμμα απαςχόλθςθσ κοινωφελοφσ χαρακτιρα. Τι 
πρζπει να κάνω; 

Το πρϊτο βιμα είναι θ αίτθςθ, που γίνεται αποκλειςτικά με θλεκτρονικό τρόπο1. Η 
φόρμα για τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ βρίςκεται ςτθν επίςθμθ ιςτοςελίδα του Οργανιςμοφ 
www.oaed.gr, μζςα ςτο πλαίςιο που αναγράφει τον τίτλο του προγράμματοσ.  

ΡΟΣΟΧΗ: Η υποβολι τθσ θλεκτρονικισ αίτθςθσ ςτο ςφςτθμα πρζπει να γίνει το αργότερο 
ζωσ τισ 20/11/2013 ςτισ 12:00 το μεςθμζρι. Μετά τθ λιξθ τθσ προκεςμίασ αυτισ, δεν 
είναι δυνατι θ καταχϊρθςθ τθσ αίτθςθσ ςτο ςφςτθμα!  

 
2. Ροιεσ είναι οι προχποκζςεισ ςυμμετοχισ για να δικαιοφμαι να κάνω αίτθςθ ςτο 

πρόγραμμα;  
 
Για να μπορεί ο εγγεγραμμζνοσ άνεργοσ ςτα μθτρϊα ανζργων του ΟΑΕΔ να κάνει αίτθςθ 
ςτο πρόγραμμα, πρζπει να ανικει ςε τουλάχιςτον μία (1) από τισ παρακάτω κατθγορίεσ: 
 

1. άνεργοι ςφηυγοι εγγεγραμμζνοι άνεργοι ςτα μθτρϊα ανζργων του ΟΑΕΔ (αφορά 
ςτουσ γονείσ) 
2. άνεργοι μζλθ μονογονεϊκϊν οικογενειϊν, ςτισ οποίεσ δεν εργάηεται κανείσ (αφορά 
ςτον γονζα) 
3. νζοι (18 ζωσ 29 ετϊν) άνεργοι  
4. μακροχρόνια άνεργοι (12 μινεσ και πάνω)  
5. άνεργοι πτυχιοφχοι ανϊτατων εκπαιδευτικϊν ιδρυμάτων πανεπιςτθμιακοφ και 
τεχνολογικοφ τομζα (ΑΕΙ ι ΑΤΕΙ) 

 
3. Σε ποιεσ περιπτϊςεισ πρζπει να προςζλκω αυτοπροςϊπωσ ι με εξουςιοδότθςθ 

ςτθν Υπθρεςία (ΚΡΑ2) του ΟΑΕΔ που είμαι εγγεγραμμζνοσ, για τθν προςκόμιςθ 
απαραίτθτων δικαιολογθτικϊν για το πρόγραμμα;  
 

                                                 
1
 Οι θλεκτρονικζσ αιτιςεισ των ενδιαφερομζνων δεν υποβάλλονται μζςω των Υπθρεςιϊν 

(ΚΠΑ2) του Οργανιςμοφ. Στισ αρμόδιεσ Υπθρεςίεσ του Οργανιςμοφ (ΚΠΑ2) προςζρχονται 
μόνο όςοι δυνθτικά ωφελοφμενοι οφείλουν να προςκομίςουν τα απαραίτθτα 
δικαιολογθτικά (βλζπε ερϊτθςθ 3). 
 

http://www.oaed.gr/
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Υποχρεοφνται να προςζλκουν οι ενδιαφερόμενοι για να προςκομίςουν τα ςχετικά 
δικαιολογθτικά ςτα ΚΠΑ2 μζχρι τθν λιξθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των αιτιςεων 
(20/11/2013) ςτισ εξισ περιπτϊςεισ: 
 
α) οι άνεργοι αρχθγοί μονογονεϊκϊν οικογενειϊν (για τα πιςτοποιθτικά τθσ 
μονογονεϊκότθτάσ τουσ) 
β) οι άνεργοι πτυχιοφχοι ανϊτατων εκπαιδευτικϊν ιδρυμάτων πανεπιςτθμιακοφ και 
τεχνολογικοφ τομζα που επιλζγουν ειδικότθτα για τθν οποία απαιτείται τίτλοσ 
ςπουδϊν χαμθλότερθσ εκπαιδευτικισ βακμίδασ (δθλαδι αντί ειδικότθτασ ΠΕ 
επιλζγουν ειδικότθτα ΤΕ και ΔΕ, ΔΕ αντί για ΤΕ, ΥΕ αντί για ΔΕ) 
γ) οι άνεργοι όλων των ανωτζρω κατθγοριϊν οι οποίοι ζχουν εξαρτϊμενα ανιλικα 
τζκνα.  
 
Δεν υποχρεοφνται να επανυποβάλουν δικαιολογθτικά όςοι ςυμμετείχαν ςτθν 
προθγοφμενθ Δθμόςια Ρρόςκλθςθ για 10.000 κζςεισ πλιρουσ απαςχόλθςθσ 
ειδικότθτασ Υ.Ε. Γενικϊν Κακθκόντων, εφόςον δεν ζχει υπάρξει κάποια μεταβολι. 

Εκπρόκεςμθ υποβολι των δικαιολογθτικϊν, δθλαδι μετά τθν 20-11-2013, 
ςυνεπάγεται τον αποκλειςμό από τθ διαδικαςία επιλογισ και τθ διαδικαςία 
μοριοδότθςθσ. 
 

 
4. Είμαι πτυχιοφχοσ ΡΕ Νομικϊν Επιςτθμϊν και κζλω να κάνω αίτθςθ με ειδικότθτα ΡΕ 

Νομικϊν. Ρρζπει να προςζλκω ςτον ΟΑΕΔ να κατακζςω το πτυχίο μου; 
 
Δεν χρειάηεται να προςζλκετε ςτθν Υπθρεςία του ΟΑΕΔ (ΚΠΑ2) για τθν κατάκεςθ του 
πτυχίου. Το πτυχίο κα προςκομιςκεί απ’ ευκείασ ςτον Επιβλζποντα Φορζα από τουσ 
επιλεγζντεσ.  
 

5. Είμαι απόφοιτοσ ΤΕΙ Φυςικοκεραπείασ και επικυμϊ να υποβάλω αίτθςθ με 
ειδικότθτα κατθγορίασ ΔΕ. Ρρζπει να υποβάλω και το πτυχίο μου; 
 
Ναι, γιατί ζχετε επιλζξει  ειδικότθτα χαμθλότερθσ εκπαιδευτικισ βακμίδασ. 

 
6. Τα απαραίτθτα δικαιολογθτικά για τα προςόντα και τισ ηθτοφμενεσ ειδικότθτεσ ποφ 

κατατίκενται; 
 

Κατατίκενται ςτον επιβλζποντα φορζα πρόςλθψθσ ωσ επικυρωμζνα αντίγραφα.  
 

7. Αν είμαι γεννθμζνοσ ςτισ 24/08/1984, ανικω ςτθν κατθγορία 18 ζωσ 29 ετϊν; 
 

Ναι, διότι ςυμπλθρϊνεται το 30ό ζτοσ θλικίασ ςτισ 24/08/2014, επομζνωσ μετά από 
τισ 20/11/2013 (θμερομθνία που λιγει θ προκεςμία υποβολισ τθσ θλεκτρονικισ 
αίτθςθσ). Από τθ ςτιγμι που ο υποψιφιοσ είναι 30 ςυν μία (1) θμζρα δεν ανικει πλζον 
ςε αυτι τθν θλικιακι ομάδα. Πςοι ζχουν γεννθκεί δθλαδι από 21/11/1983 ωσ 
20/11/1995 ανικουν ςτθν κατθγορία 18-29 ετϊν. Πςοι ζχουν γεννθκεί πριν από τθν 
21/11/1983, δεν ανικουν ςτθν ανωτζρω κατθγορία (είναι 30 ετϊν και άνω).  
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8. Με βάςθ ποια θμερομθνία υπολογίηονται τα μόρια τθσ εγγεγραμμζνθσ ανεργίασ; 
 
Τα μόρια υπολογίηονται με θμερομθνία αναφοράσ τθν 20/11/2013, τθν θμερομθνία 
δθλαδι λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ τθσ θλεκτρονικισ αίτθςθσ.   

 
9. Σε περίπτωςθ που είμαι πτυχιοφχοσ από εκπαιδευτικό ίδρυμα του εξωτερικοφ, ζχει 

ιςχφ το πτυχίο μου; 

Ναι, εφόςον ο ενδιαφερόμενοσ κατζχει βεβαίωςθσ ιςοτιμίασ ι –όπου απαιτείται -
ιςοτιμίασ και αντιςτοιχίασ -από το ΔΟΑΤΑΠ.  

Σε περίπτωςθ που ο τίτλοσ του εκπαιδευτικοφ ιδρφματοσ είναι από χϊρα τθσ Ε.Ε., κα 
πρζπει να προςκομιςτοφν:  

α) βεβαίωςθ ιςοτιμίασ και αντιςτοιχίασ –όπου απαιτείται – και β) βεβαίωςθ 
αναγνϊριςθσ των επαγγελματικϊν προςόντων αν υπάρχει άδεια άςκθςθσ 
επαγγζλματοσ από τθ χϊρα προζλευςθσ του πτυχίου (για περιςςότερεσ ςχετικζσ 
πλθροφορίεσ μπορείτε να ανατρζξετε ςτο Π.Δ. 38/2010 (ΦΕΚ 78/Α).  

 
10. Στθν περίπτωςθ που μετά τθν υποβολι τθσ θλεκτρονικισ αίτθςθσ προςλθφκϊ ςε 

κάποια άλλθ κζςθ απαςχόλθςθσ (όχι ςχετικι με τισ Ρροςκλιςεισ των 
προγραμμάτων κοινωφελοφσ χαρακτιρα), χάνω το δικαίωμα πρόςλθψθσ ςτο 
πλαίςιο του ςυγκεκριμζνου προγράμματοσ κοινωφελοφσ χαρακτιρα;  

 
Για να ςυμμετάςχει ζνασ ωφελοφμενοσ ςτο πρόγραμμα, πρζπει να εξακολουκεί να 
είναι εγγεγραμμζνοσ άνεργοσ ςτισ 20/11/2013.  
 
Σε περίπτωςθ που μετά από τθν θμερομθνία αυτι (20/11/2013) διαγραφεί από το 
μθτρϊο ανζργων, λόγω εφρεςθσ εργαςίασ ι λόγω αςκζνειασ, τότε ζχει τθ δυνατότθτα 
να εγγραφεί εκ νζου ςτα μθτρϊα του ΟΑΕΔ μζχρι τθν θμερομθνία που ενθμερϊνεται. 
Στθ ςυνζχεια υποδεικνφεται από το ΚΠΑ2 του ΟΑΕΔ για πρόςλθψθ ςτον Επιβλζποντα 
Φορζα, όπου ζχει τοποκετθκεί βάςει του Οριςτικοφ Πίνακα, εφόςον είναι 
εγγεγραμμζνοσ άνεργοσ.  

 
11. Εάν παρακολουκϊ ι προτίκεμαι να παρακολουκιςω επιδοτοφμενα ςεμινάρια 

κατάρτιςθσ του ΟΑΕΔ, ζχω τθ δυνατότθτα να ςυμμετάςχω ςτο πρόγραμμα;  
 
Όςοι παρακολουκοφν ςεμινάρια κατάρτιςθσ παραμζνουν εγγεγραμμζνοι ςτα μθτρϊα 
του Οργανιςμοφ. Επομζνωσ, ζχουν τθ δυνατότθτα να επωφελθκοφν από το 
πρόγραμμα.  
 
Για το χρονικό διάςτθμα τθσ κατάρτιςθσ δεν υπολογίηονται τα μόρια.  

 
12. Θα ακολουκιςουν άλλεσ Ρροςκλιςεισ προγραμμάτων κοινωφελοφσ εργαςίασ; Θα 

μπορϊ να κάνω αίτθςθ ςε περιςςότερεσ από μία; 

Θα ακολουκιςει θ ζκδοςθ άλλων δφο Προςκλιςεων. Εάν ζνασ άνεργοσ επιλεγεί ςτον 
Οριςτικό Πίνακα Κατάταξθσ Ανζργων για τοποκζτθςθ ςτο πλαίςιο μίασ δθμόςιασ 
πρόςκλθςθσ προγράμματοσ κοινωφελοφσ χαρακτιρα, δεν μπορεί να είναι 
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ωφελοφμενοσ ςε επόμενθ δθμόςια πρόςκλθςθ προγράμματοσ κοινωφελοφσ 
χαρακτιρα, ακόμα και αν αρνηθεί την υπόδειξή του ή δεν αποδεχθεί την πρόςληψή 
του. Οι επιλαχόντεσ και όςοι δεν επιλεγοφν ςτο πλαίςιο μίασ Πρόςκλθςθσ είναι 
δυνθτικοί ωφελοφμενοι ςε επόμενεσ δθμόςιεσ προςκλιςεισ για προγράμματα 
κοινωφελοφσ χαρακτιρα.  

 
13. Ζκανα αίτθςθ ςτθν προθγοφμενθ Δθμόςια Ρρόςκλθςθ προγράμματοσ κοινωφελοφσ 

χαρακτιρα ςε Επιβλζποντεσ Φορείσ (για 10.000 κζςεισ εργαςίασ Υ.Ε. Γενικϊν 
Κακθκόντων). Ζχω τθ δυνατότθτα να κάνω αίτθςθ για να επιλεγϊ ςτθν παροφςα 
Ρρόςκλθςθ για 27.948 κζςεισ ςε δθμόςιουσ φορείσ ; 

Όςοι υποψιφιοι είχαν αιτθκεί τθ ςυμμετοχι τουσ ςε προθγοφμενθ Δθμόςια 
Πρόςκλθςθ προγράμματοσ κοινωφελοφσ χαρακτιρα και δεν επελζγθςαν για 
τοποκζτθςθ, μποροφν να είναι δυνθτικοί ωφελοφμενοι ςτο πλαίςιο τθσ παροφςασ 
Δθμόςιασ Πρόςκλθςθσ.  

 
14. Ρϊσ γίνεται θ μοριοδότθςθ;  

Η μοριοδότθςθ γίνεται βάςει των κριτθρίων που περιγράφονται ςτο Κεφάλαιο 6 τθσ 
Πρόςκλθςθσ και πραγματοποιείται αυτόματα από το πλθροφοριακό ςφςτθμα του 
ΟΑΕΔ.  

 
15. Ροιο ειςόδθμα λαμβάνεται υπόψθ για τον υπολογιςμό των μορίων;  

 
Το ειςόδθμα που λαμβάνεται υπόψθ είναι το δθλωκζν ειςόδθμα του 2013 (για τα 
ειςοδιματα του ζτουσ 2012). Επιςθμαίνεται ότι όςοι δεν ζχουν υποχρζωςθ υποβολισ 
φορολογικισ διλωςθσ ςυμπλθρϊνουν το αντίςτοιχο πεδίο ςτθν θλεκτρονικι αίτθςθ. 
 
Επίςθσ διευκρινίηεται ότι ωσ ατομικό ειςόδθμα νοείται το ειςόδθμα του ανζργου 
αιτοφντοσ ςε περίπτωςθ που υποβάλει μόνοσ του φορολογικι διλωςθ (π.χ. άγαμοσ, 
μονογονζασ, διαηευγμζνοσ) και ωσ οικογενειακό ειςόδθμα νοείται το ειςόδθμα του 
ανζργου αιτοφντοσ, του/τθσ ςυηφγου του και των εξαρτωμζνων μελϊν του. 
 

16. Αν ςτθ φορολογικι μου διλωςθ το δθλωκζν ειςόδθμα είναι μθδενικό, ςυμπλθρϊνω 
το πεδίο τθσ θλεκτρονικισ αίτθςθσ που αναφζρει ότι ΔΕΝ ΕΧΩ ΥΡΟΧΕΩΣΗ 
ΥΡΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΟΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΡΟΣΩΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013; 

 
Το πεδίο δεν κα ςυμπλθρωκεί ςτθν περίπτωςθ που ζχει υποβλθκεί φορολογικι 
διλωςθ το 2013, ζςτω και για μθδενικό ειςόδθμα.  

 
17. Στθν περίπτωςθ που ζχω ςφηυγο που εργάηεται ι είναι ςυνταξιοφχοσ δθλϊνω και το 

ΑΦΜ και το ΑΜΚΑ του; 

Η ςυμπλιρωςθ αυτϊν των ςτοιχείων του ςυηφγου ςε αυτι τθν περίπτωςθ είναι 
υποχρεωτικι, προκειμζνου να διαπιςτωκεί το κριτιριο μοριοδότθςθσ του 
οικογενειακοφ ειςοδιματοσ.  
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18. Μετά τθ δθμοςίευςθ του Οριςτικοφ Ρίνακα Κατάταξθσ, ποφ παρουςιάηομαι για τθν 

πρόςλθψι μου; 
 
Σφμφωνα με τθ Δθμόςια Πρόςκλθςθ, ο ΟΑΕΔ ενθμερϊνει με κάκε πρόςφορο μζςο 
τουσ επιτυχόντεσ να προςζλκουν ςτο ΚΠΑ2 όπου είναι εγγεγραμμζνοι, ϊςτε, πριν τθ 
διαδικαςία τθσ πρόςλθψισ τουσ από τον Επιβλζποντα Φορζα ςτον οποίο ζχουν 
επιλεγεί, να παραλάβουν το ςυςτατικό ςθμείωμα τθσ υπόδειξισ τουσ.  
 

19. Δεν υπάρχει πεδίο ςυμπλιρωςθσ του αρικμοφ του δελτίου ανεργίασ ςτθν 
θλεκτρονικι αίτθςθ. Ρϊσ κα υπολογιςτεί θ ανεργία μου; 

 
Μζςω του ΑΦΜ κα αντλθκοφν οι απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με το δελτίο 
ανεργίασ.  
 

20. Κατά τθν εκτφπωςθ δεν εμφανίςτθκαν οριςμζνα πεδία που είχα ςυμπλθρϊςει, ι 
εμφανίςτθκαν διαφορετικζσ επιλογζσ από εκείνεσ που εγϊ ςυμπλιρωςα. Τι πρζπει 
να κάνω ςε αυτι τθν περίπτωςθ; 

 
Θα πρζπει να γίνει εκ νζου θ αίτθςθ ζωσ ότου να εμφανιςτοφν τα ςτοιχεία όπωσ ζχουν 
ςυμπλθρωκεί, κακϊσ και ο αρικμόσ πρωτοκόλλου τθσ αίτθςθσ.  
 

 
 
 

 
 


