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ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ 
Αθήνα, 06-02-2012 

 

∆ΕΛΤΙΟΥ ΤΥΠΟΥ 
 

∆ηµόσια Πρόσκληση σε εγγεγραµµένους ανέργους  για  υποβολή αιτήσεων 
συµµετοχής στη διαδικασία κατάρτισης του ετήσιου κυλιόµενου πίνακα 

κατάταξης ανέργων   για   εκτέλεση  έργων µε  αυτεπιστασία σε  ∆ήµους, 
Συνδέσµους  και Νοµικά τους  Πρόσωπα  ∆ηµοσίου ∆ικαίου. 

 
 
Ξεκινάει στις 9 Φεβρουαρίου 2012 και ολοκληρώνεται στις 29 Φεβρουαρίου 2012, η ηλεκτρονική 
υποβολή αιτήσεων στο ειδικό πεδίο του διαδικτυακού τόπου του ΟΑΕ∆ (http://ait.oaed.gr), από όσους 
ενδιαφέρονται να προσληφθούν σε ∆ήµους ως προσωπικό «για εκτέλεση έργων µε αυτεπιστασία». Ο 
ΟΑΕ∆ επεξεργάζεται τα στοιχεία των ηλεκτρονικών αιτήσεων για να καταρτίσει τον Ετήσιο Κυλιόµενο 
Πίνακα Κατάταξης Ανέργων από τον οποίο θα γίνει η επιλογή των ανέργων που θα προσληφθούν από 
τους ∆ήµους, µετά από σχετική υπόδειξη από τον ΟΑΕ∆, προκειµένου να καλύψουν τις ανάγκες τους σε 
προσωπικό για εκτέλεση έργου µε αυτεπιστασία, στις εξής ειδικότητες:  

1. ∆.Ε. Ηλεκτρολόγος 
2. ∆.Ε. Οδηγός 
3. ∆.Ε. Τεχνίτης Οικοδόµος 
4. ∆.Ε. Τεχνίτης Ελαιοχρωµατιστής 
5. ∆.Ε. Τεχνίτης Σιδεράς   
6. ∆.Ε. Υδραυλικός 
7. ∆.Ε. Χειριστής Μηχανηµάτων 
8. Υ.Ε. Εργάτης Γενικών Καθηκόντων 

Ο πίνακας βαθµολογικής κατάταξης των ενδιαφερόµενων, αλφαβητικά καθώς και ανά ΟΤΑ προτίµησης και 
ειδικότητα, καταρτίζεται από τον ΟΑΕ∆ µε αντικειµενικά κριτήρια µε βάση τη βαθµολογία των ανέργων, 
δηλαδή τα µόρια που συγκεντρώνουν. Ο πίνακας αυτός εγκρίνεται από το ΑΣΕΠ και δηµοσιοποιείται στους 
διαδικτυακούς τόπους του ΟΑΕ∆ και του ΑΣΕΠ. Οι άνεργοι που ενδιαφέρονται να προσληφθούν για 
εκτέλεση έργου µε αυτεπιστασία σε κάποιο δήµο της χώρας και οι οποίοι διαθέτουν τα τυπικά προσόντα που 
απαιτούνται, υποβάλλουν αποκλειστικά µέσω διαδικτύου µε ηλεκτρονικό τρόπο την αίτησή τους 
στον ΟΑΕ∆, αναφέροντας την ειδικότητά τους και προσδιορίζοντας µέχρι τρεις φορείς στους οποίους 
επιθυµούν κατά προτεραιότητα να προσληφθούν.  

Η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων µπορεί να πραγµατοποιηθεί και µέσω των οικείων δηµοτικών 
καταστηµάτων των ∆ήµων της Χώρας στην περίπτωση που ο εγγεγραµµένος άνεργος δεν έχει πρόσβαση 
στο διαδίκτυο.  
Οι υποψήφιοι συγκεντρώνουν µόρια µε βάση τα στοιχεία που καταχωρούν στην αίτησή τους, µε 
κριτήρια το χρόνο κατά τον οποίο παραµένουν χωρίς διακοπή εγγεγραµµένοι στα µητρώα του ΟΑΕ∆, την 
ηλικία τους, τον αριθµό των ανήλικων τέκνων τους και τυχόν ανεργία της/του συζύγου τους. 
 
 
 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ 

∆ΙΟΙΚΗΣΗ 
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Αντίστοιχα οι ∆ήµοι που επιθυµούν να προσλάβουν προσωπικό για εκτέλεση έργων µε αυτεπιστασία 
υποβάλλουν σχετική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕ∆. Ο ΟΑΕ∆ 
επεξεργάζεται τις σχετικές αιτήσεις και γίνεται η επιλογή προσωπικού µε βάση τη βαθµολογική κατάταξη 
στον Ετήσιο Κυλιόµενο Πίνακα Κατάταξης Ανέργων. 
 
 
ΠΟΙΟΙ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΑΙΤΗΣΗ 
Για συµµετοχή στο πρόγραµµα µπορούν να υποβάλουν αίτηση εγγεγραµµένοι στα µητρώα του ΟΑΕ∆ 
άνεργοι, ηλικίας 18-65 ετών, που διαθέτουν τα απαιτούµενα προσόντα για εκτέλεση έργων µε αυτεπιστασία, 
ως ηλεκτρολόγοι, οδηγοί, τεχνίτες οικοδόµοι, τεχνίτες ελαιοχρωµατιστές, τεχνίτες σιδεράδες, υδραυλικοί, 
χειριστές µηχανηµάτων (∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης) ή εργάτες γενικών καθηκόντων (Υποχρεωτικής 
Εκπαίδευσης). 
 
 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ  
Η ειδική ηλεκτρονική «αίτηση για το πρόγραµµα αυτεπιστασίας», η οποία είναι αναρτηµένη στην ιστοσελίδα 
του Οργανισµού (http://ait.oaed.gr) υποβάλλεται αποκλειστικά µε ηλεκτρονικό τρόπο, στο πεδίο 
καταχώρισης ηλεκτρονικών αιτήσεων, από τις 09-02-2012 έως και τις 29-02-2012.  

Η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων µπορεί να πραγµατοποιηθεί και µέσω των οικείων δηµοτικών 
καταστηµάτων των ∆ήµων της Χώρας στην περίπτωση που ο εγγεγραµµένος άνεργος δεν έχει πρόσβαση 
στο διαδίκτυο.  
 
 
ΠΩΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ Η ΑΙΤΗΣΗ 
Ο άνεργος υποβάλλει µία µόνο ηλεκτρονική αίτηση συµµετοχής, στην οποία συµπληρώνει τα προσωπικά του 
στοιχεία («Επώνυµο», «Όνοµα», «Όνοµα Πατρός», «Α∆Τ/Αριθµός ∆ιαβατηρίου», «ΑΦΜ» και «ΑΜΚΑ» και 
ηµεροµηνία γέννησης), τον «Αριθµό ∆ελτίου Ανεργίας» του καθώς και τον αριθµό των ανήλικων τέκνων του 
ή τον αριθµό δελτίου ανεργίας συζύγου (στην ενότητα «Κριτήρια Κατάταξης»). Για τη βεβαίωση του 
αριθµού των ανήλικων τέκνων και της ταυτότητας συζύγου, ο άνεργος υποβάλλει αυτοπροσώπως στον 
ΟΑΕ∆, µέχρι τη λήξη της προθεσµίας υποβολής των αιτήσεων, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του 
οικείου ∆ήµου. Στην ενότητα «Ειδικότητα – Φορείς Προτίµησης» ο άνεργος επιλέγει µία µόνο ειδικότητα 
πρόσληψης και συµπληρώνει κατά σειρά προτίµησης µέχρι τρεις φορείς (∆ήµους) στους οποίους επιθυµεί να 
προσληφθεί.  
 
 
ΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ - ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ  
Οι άνεργοι που υποβάλλουν αίτηση συµµετοχής στη διαδικασία πρόσληψης προσωπικού για έργα 
αυτεπιστασίας, κατατάσσονται στον Ετήσιο Κυλιόµενο Πίνακα Κατάταξης Ανέργων µε βάση τη βαθµολογία 
που συγκεντρώνουν από τη µοριοδότησή τους. Η µοριοδότηση γίνεται µε βάση αντικειµενικά κριτήρια: Ο 
άνεργος λαµβάνει δύο µονάδες µοριοδότησης ανά πλήρη µήνα συνεχόµενης εγγεγραµµένης ανεργίας για το 
πρώτο 12µηνο εγγραφής του στα µητρώα, µιάµιση µονάδα το µήνα για το επόµενο 12µηνο και µία µονάδα 
για κάθε µήνα συνεχόµενης ανεργίας για το τρίτο 12µηνο εγγραφής του στα µητρώα ανέργων, µε ανώτατο 
όριο τους 36 µήνες. Ανάλογα µε την ηλικιακή του κατηγορία ο άνεργος λαµβάνει επιπλέον 35 έως 75 
µονάδες µοριοδότησης. Για καθένα από τα ανήλικα τέκνα του ανέργου λαµβάνει 6 µονάδες, ενώ εάν έχει 
σύζυγο άνεργο/ή µοριοδοτείται µε µία µονάδα ανά πλήρη µήνα συνεχόµενης εγγεγραµµένης ανεργίας µε 
ανώτατο όριο αυτό των 12 µηνών. 
 
 
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΤΗΣΙΟΥ ΚΥΛΙΟΜΕΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ 
Ο ΟΑΕ∆ κατατάσσει -µε µηχανογραφικό τρόπο και κατά αλφαβητική σειρά- τους ανέργους που έχουν 
υποβάλει αίτηση. Στον πίνακα αναγράφεται η συνολική βαθµολογία κάθε ανέργου σε µονάδες που 
αντιστοιχούν στα κριτήρια κατάταξης, την ειδικότητά τους, τους φορείς στους οποίους έχουν δηλώσει ότι 
επιθυµούν κατά προτεραιότητα να προσληφθούν.  
Ο ΟΑΕ∆ επεξεργάζεται ηλεκτρονικά τις αιτήσεις των ανέργων και καταρτίζει τον προσωρινό Ετήσιο 
Κυλιόµενο Πίνακα Κατάταξης Ανέργων, που αναρτάται στους δικτυακούς τόπους του ΟΑΕ∆ (www.oaed.gr) 
και του ΑΣΕΠ. (www.asep.gr). Πάνω στην αρχική αυτή κατάταξη επιτρέπεται η άσκηση ένστασης στο ΑΣΕΠ 
από τους υποψηφίους µέσα σε προθεσµία 10 ηµερολογιακών ηµερών από την επόµενη της ανάρτησης στο 
διαδίκτυο. Στο διάστηµα αυτό γίνονται από τον ΟΑΕ∆ τυχόν µεταβολές που υποδεικνύονται από το ΑΣΕΠ. 
Στη συνέχεια συντάσσεται ο Ετήσιος Κυλιόµενος Πίνακας Κατάταξης Ανέργων, ο οποίος εγκρίνεται από το 
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ΑΣΕΠ και αναρτάται στους δικτυακούς τόπους του ΟΑΕ∆ και του ΑΣΕΠ και ο οποίος έχει ισχύ από την 
ανάρτησή του και µέχρι την 31η ∆εκεµβρίου του έτους κατάρτισής του. 
 
 
ΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ Η ΠΡΟΣΛΗΨΗ 
Η πρόσληψη του προσωπικού για εκτέλεση έργων µε αυτεπιστασία γίνεται από τους ∆ήµους.   
Οι φορείς πρόσληψης λαµβάνουν από τον ΟΑΕ∆ κωδικό ηλεκτρονικής πρόσβασης στο σύστηµα 
ηλεκτρονικής αίτησης του ΟΑΕ∆ και στη συνέχεια υποβάλλουν την ηλεκτρονική αίτηση εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος για πρόσληψη προσωπικού, η οποία είναι αναρτηµένη στην ιστοσελίδα του Οργανισµού στο 
πεδίο υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων (http://ait.oaed.gr).  
Η επιλογή προσωπικού πραγµατοποιείται από τον οριστικό Ετήσιο Κυλιόµενο Πίνακα Κατάταξης Ανέργων, µε 
βάση την υψηλότερη συνολική βαθµολογία των ανέργων της ζητούµενης ειδικότητας οι οποίοι έχουν 
δηλώσει ως προτίµηση τον οικείο φορέα.  
Ο ΟΑΕ∆ ενηµερώνει σχετικά τόσο τους επιλεγέντες όσο και το φορέα που υπέβαλε τη σχετική αίτηση, αλλά 
και το ΑΣΕΠ. Ο φορέας πρόσληψης υποχρεούται να προβεί στην πρόσληψη των επιλεγέντων εντός 
προθεσµίας 15 ηµερολογιακών ηµερών από την ηµεροµηνία ενηµέρωσής του. 
 
∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ  
Όσοι άνεργοι προσλαµβάνονται µέσω του προγράµµατος διαγράφονται από τον Ετήσιο Κυλιόµενο Πίνακα 
Κατάταξης. 
Επιλεγέντες οι οποίοι δεν αποδέχονται τη θέση απασχόλησης ή προσληφθέντες οι οποίοι αποχωρούν 
οικειοθελώς από τη θέση πριν από τη λήξη της σύµβασης εργασίας διαγράφονται οριστικά από τον Ετήσιο 
Κυλιόµενο Πίνακα Κατάταξης Ανέργων. 
Εάν ο αριθµός των ηµερών ασφάλισης στο φορέα πρόσληψης δεν υπερβαίνει το όριο των 135 ηµερών εντός 
του ίδιου ηµερολογιακού έτους, ο ΟΑΕ∆ επανεγγράφει τον άνεργο στον ισχύοντα Ετήσιο Κυλιόµενο Πίνακα 
Κατάταξης Ανέργων µε τα ίδια αρχικά κριτήρια εγγραφής. 
 
ΥΠΟΒΟΛΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 
Τα δικαιολογητικά που απαιτείται να προσκοµίσουν οι άνεργοι (π.χ. τίτλοι σπουδών, άδεια άσκησης 
επαγγέλµατος, αποδεικτικά στοιχεία εµπειρίας) υποβάλλονται στο φορέα πρόσληψης, µόνο στην περίπτωση 
που ο άνεργος επιλεγεί για πρόσληψη και όχι στην αρµόδια Υπηρεσία (ΚΠΑ2) του ΟΑΕ∆. 
Αναλυτικότερη πληροφόρηση περιλαµβάνεται στο σχετικό κείµενο της ∆ηµόσιας Πρόσκλησης. 


