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ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 Αθήνα, 15 Νοεµβρίου 2019 
  

 

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 
Έναρξη α) Προγράµµατος  Προεργασίας και β) Ειδικού Προγράµµατος 

Απασχόλησης  στην Περιφέρεια ∆υτικής Μακεδονίας 

 
α) Έναρξη “Προγράµµατος προεργασίας για 300 ανέργους νέους, ηλικίας 18-
30 σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τοµέα και σε επιχειρήσεις, φορείς, 
οργανισµούς του δηµοσίου τοµέα που ασκούν τακτικά οικονοµική 
δραστηριότητα, στην Περιφέρεια ∆υτικής Μακεδονίας” 

 
Ξεκινά την Τρίτη 19/11/2019 και ώρα 12η µεσηµβρινή µέχρι και την κάλυψη των 
κατανεµηθεισών θέσεων η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων από επιχειρήσεις του 
ιδιωτικού τοµέα και επιχειρήσεις, φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονοµίας 
(Κ.ΑΛ.Ο), επιχειρήσεις, φορείς και οργανισµούς του δηµοσίου τοµέα όπως αυτός ορίζεται 
από το άρθρο 51 του ν. 1892/1990 (Α' 101) όπως ισχύει, και επιχειρήσεις της τοπικής 
αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθµού που ασκούν τακτικά οικονοµική 
δραστηριότητα (πάροχοι) και δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια της ∆υτικής 
Μακεδονίας,  προκειµένου να συµµετάσχουν στη διαδικασία τοποθέτησης ανέργων νέων 
ηλικίας 18-30 ετών για χρονικό διάστηµα 7 µηνών. 

Το πρόγραµµα έχει ως στόχο την προετοιµασία ανέργων για την ένταξή τους στην αγορά 
εργασίας, του δηµοσίου ή του ιδιωτικού τοµέα. Αφορά τριακόσιους (300) 
εγγεγραµµένους στα  µητρώα ανέργων των ΚΠΑ2 του ΟΑΕ∆, που εδρεύουν σε περιοχές 
αρµοδιότητας της Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας. 

Οι πάροχοι ανάλογα µε το προσωπικό που απασχολούν εντάσσονται στο Πρόγραµµα ως 
εξής: 

α) πάροχοι µε προσωπικό έως 3 άτοµα µπορούν να ενταχθούν το ανώτατο για έναν (1) 
ωφελούµενο, 
β) πάροχοι µε προσωπικό 4-9 άτοµα µπορούν να ενταχθούν το ανώτατο για δύο (2) 
ωφελούµενους,  
γ) πάροχοι µε προσωπικό 10-19 άτοµα µπορούν να ενταχθούν το ανώτατο για τρεις (3) 
ωφελούµενους,  
δ) πάροχοι µε προσωπικό 20-30 άτοµα µπορούν να ενταχθούν το ανώτατο για πέντε 
(5) ωφελούµενους,  
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ε) πάροχοι µε προσωπικό 31-50 άτοµα µπορούν να ενταχθούν το ανώτατο για οκτώ (8) 
ωφελούµενους,  
στ) πάροχοι µε προσωπικό άνω των 50 ατόµων µπορούν να ενταχθούν το ανώτατο για 
αριθµό ωφελουµένων που αντιστοιχεί στο 20% του συνολικού απασχολούµενου 
προσωπικού κατά την αίτηση, και έως 20 ωφελούµενους. 
Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη παρόχου στο πρόγραµµα είναι να µην έχει 
προβεί σε µείωση του προσωπικού του κατά τη διάρκεια ενός τριµήνου πριν την 
ηµεροµηνία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην 
ηλεκτρονική πλατφόρµα του ΟΑΕ∆.  

Ωφελούµενοι του προγράµµατος είναι εγγεγραµµένοι, στα  µητρώα ανέργων των 
ΚΠΑ2 του ΟΑΕ∆ που εδρεύουν σε περιοχές αρµοδιότητας της Περιφέρειας ∆υτικής 
Μακεδονίας, νέοι ηλικίας από δεκαοκτώ (18) έως τριάντα (30) ετών, απόφοιτοι 
οποιασδήποτε εκπαιδευτικής βαθµίδας.  

Οι πάροχοι, οι οποίοι δραστηριοποιούνται σε περιοχές αρµοδιότητας των ΚΠΑ2 της 
Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας και διαθέτουν κωδικούς πρόσβασης στο πληροφορικό 
σύστηµα του ΟΑΕ∆ (e-services) υποβάλλουν µία µόνο ηλεκτρονική αίτηση – εντολή 
κενής θέσης – υπεύθυνη δήλωση, η οποία είναι αναρτηµένη στην ιστοσελίδα του 
Οργανισµού (www.oaed.gr). 
 

β) Έναρξη “Ειδικού προγράµµατος απασχόλησης 250 ανέργων ηλικίας 22-39 
ετών στην Περιφέρεια ∆υτικής Μακεδονίας και στα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου 
και ιδιωτικού δικαίου αυτής και τα οποία δεν ασκούν οικονοµική 
δραστηριότητα” 

Ξεκινά την Τρίτη 19/11/2019 και ώρα 12η µεσηµβρινή και θα ολοκληρωθεί τη 
∆ευτέρα 1/12/2019 και ώρα 12η µεσηµβρινή, η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων 
από τους ενδιαφερόµενους εγγεγραµµένους, στα  µητρώα ανέργων των ΚΠΑ2 του 
ΟΑΕ∆ που εδρεύουν σε περιοχές αρµοδιότητας της Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας, 
πτυχιούχους Ανώτατων Εκπαιδευτικών και Τεχνολογικών Ιδρυµάτων ηλικίας 22-39 
ετών, για 250 θέσεις πλήρους απασχόλησης και για χρονικό διάστηµα 12 µηνών.  

Το πρόγραµµα έχει ως στόχο α) την άµεση αντιµετώπιση της ανεργίας στην Περιφέρεια 
∆υτικής Μακεδονίας και της αδυναµίας πρόσβασης στην αγορά εργασίας των νέων 
πτυχιούχων, που συνεχίζουν να πλήττονται από την παρατεταµένη οικονοµική κρίση, 
βάσει των στοιχείων της εγγεγραµµένης ανεργίας του Οργανισµού Απασχόλησης 
Εργατικού ∆υναµικού (ΟΑΕ∆), και  β) την  αντιµετώπιση του φαινοµένου διαρροής 
επιστηµονικού δυναµικού νεαρής ηλικίας σε άλλες χώρες προς αναζήτηση εργασίας το 
οποίο έχει σοβαρές επιπτώσεις στην απασχόληση και στην ελληνική οικονοµία 
γενικότερα. 

∆ικαίωµα αίτησης συµµετοχής έχουν µόνο οι εγγεγραµµένοι άνεργοι στα  µητρώα 
ανέργων των ΚΠΑ2 του ΟΑΕ∆ που εδρεύουν σε περιοχές αρµοδιότητας της 
Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας, οι οποίοι είναι κάτοχοι πτυχίου τριτοβάθµιας 
πανεπιστηµιακής ή τεχνολογικής εκπαίδευσης, ηλικίας 22 έως 39 ετών. 

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται αποκλειστικά µε ηλεκτρονικό τρόπο, µέσω του 
διαδικτύου, στην ιστοσελίδα του ΟΑΕ∆ (www.oaed.gr), χρησιµοποιώντας το σχετικό 
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πεδίο υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης, ως πιστοποιηµένοι χρήστες στις Ηλεκτρονικές 
Υπηρεσίες της ∆ιαδικτυακής πύλης του ΟΑΕ∆, εισάγοντας τους κωδικούς πρόσβασης σε 
αυτή (Ονοµασία Χρήστη και Συνθηµατικό). 

Υποχρέωση προσκόµισης των σχετικών δικαιολογητικών στις αρµόδιες Υπηρεσίες 
του Οργανισµού (ΚΠΑ) µέχρι και τέσσερις (4) εργάσιµες ηµέρες από την 
ηµεροµηνία λήξης της υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων, έχουν µόνο οι δυνητικά 
ωφελούµενοι οι οποίοι είναι: α) κάτοχοι µεταπτυχιακών και διδακτορικών τίτλων 
σπουδών και β) άνεργοι που 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. 

Οι ωφελούµενοι άνεργοι επιλέγονται και κατατάσσονται στον Πίνακα 
Κατάταξης Ανέργων µε βάση τα ακόλουθα κριτήρια κατάταξης: 

1. Χρονικό διάστηµα συνεχόµενης εγγεγραµµένης ανεργίας ωφελουµένου, µε ανώτατο 
όριο τους 24 µήνες  
2. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών (οποιουδήποτε γνωστικού αντικειµένου)  
3. ∆ιδακτορικός τίτλος σπουδών   (οποιουδήποτε γνωστικού αντικειµένου) 
4. Ετήσιο εισόδηµα ατοµικό ή οικογενειακό  
5. Εγγραφή στο µητρώο ανέργων ΑµεΑ του ΟΑΕ∆ 
6. Ιδιότητα του δικαιούχου Κοινωνικού Εισοδήµατος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ) 
 

Το σύστηµα επιλογής βασίζεται στη µοριοδότηση των συγκεκριµένων κριτηρίων µε 
αντικειµενικό και διαφανή τρόπο µε τη χρήση µηχανογραφικού λογισµικού του ΟΑΕ∆ 
και οι πληροφορίες αντλούνται αυτεπάγγελτα από το Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό 
Σύστηµα (ΟΠΣ) του ΟΑΕ∆, από τη Γενική Γραµµατεία Πληροφοριακών Συστηµάτων 
(ΓΓΠΣ) και την Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης (Η∆ΙΚΑ ΑΕ). 

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραµµα, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία 
προσλήψεων οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να αναζητήσουν στην ιστοσελίδα του 
Οργανισµού Απασχόλησης Εργατικού ∆υναµικού (www.oaed.gr). 

 


