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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΑΠΑΝΣΗΗ ΣΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΤ ΤΝΔΤΑΜΟΤ ΜΕΓΑΡΑ – ΝΕΑ
ΠΕΡΑΜΟ ΝΕΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ ΣΟΤ κ. ΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΝΑΚΗ
ΓΙΑ ΣΗ ΔΗΘΕΝ ΑΚΤΡΩΗ ΣΩΝ ΠΡΟΛΗΨΕΩΝ ΜΕΩ ΟΑΕΔ
ε Γειηίν Σύπνπ, πνπ εμέδσζε ν πλδπαζκόο «ΜΔΓΑΡΑ – ΝΔΑ
ΠΔΡΑΜΟ ΝΔΟ ΞΔΚΙΝΗΜΑ» ηνπ Τπνςεθίνπ Γεκάξρνπ θ. Γηάλλε
Μαξηλάθε , κεηαμύ ησλ άιισλ αλαθέξεηαη όηη: «Μεηά ηελ πξόζθαηε
αθύξσζε ησλ 200 πξνζιήςεσλ κέζσ ΟΑΔΓ από ηελ Απνθεληξσκέλε
Γηνίθεζε Αηηηθήο, εμαηηίαο ηεο πξόζεζεο ηνπ θ. ηακνύιε λα πξνζιάβεη
«εκέηεξνπο» κε ζθνπό ηελ θαηξνζθνπηθή ςεθνζεξία, εθηπιίρζεθαλ
εληόο ηνπ ρώξνπ ηνπ Γεκαξρείνπ ζθελέο απείξνπ θάινπο» .
Μέγα ςεύδνο θαη θηελόο κηθξνπνιηηηθόο ςίζπξνο.
Γηα απνθαηάζηαζε ηεο αιήζεηαο, ζα ζέιακε λα ελεκεξώζνπκε
ηνλ πξώελ Γήκαξρν θαη λπλ ππνςήθην γηα ηελ ζέζε απηή, όηη ζα
έπξεπε λα γλσξίδεη – όπως ηο γνωρίζει όλη η Ελλάδα – όηη, ην
πξόγξακκα Κνηλσθεινύο Δξγαζίαο κέζσ ηνπ ΟΑΔΓ , είλαη Δπξσπατθό
Πξόγξακκα ρξεκαηνδνηνύκελν από ην ΔΠΑ 2014 - 2020 , εληαγκέλν
ζην Δπηρεηξεζηαθό Πξόγξακκα Αλάπηπμε Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ ,
Δθπαίδεπζε θαη Γηα Βίνπ Μάζεζε θαη ην δηαρεηξίδεηαη ε Γεληθή
Γξακκαηεία Γηαρείξηζεο Κνηλνηηθώλ θαη Άιισλ Πόξσλ ηνπ Τπνπξγείνπ
Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο θαη σο
εθ ηνύηνπ δεν εμπλέκεηαι καθόλοσ η Αποκενηρωμένη Διοίκηζη
Δπνκέλσο, γηα πνηα αθύξσζε 200 πξνζιήςεσλ κέζσ ΟΑΔΓ
από ηελ Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε Αηηηθήο, κηιάεη ν θ. Μαξηλάθεο ;

Πξνθαλώο ν θ. Μαξηλάθεο , γηα ηνπο δηθνύο ηνπ ιόγνπο ζέιεη λα
πξνθαιέζεη αλεζπρία θαη ζύγρπζε ζηνπο αλέξγνπο ζπκπνιίηεο καο,
πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνπο πίλαθεο επηηπρόλησλ ηεο Γεκόζηαο
Πξόζθιεζεο 3/2019 , πνπ εθδόζεθαλ από ηνλ ΟΑΔΓ ζηηο 25 – 4 – 2019
θαη πνπ ην αξγόηεξν ζε 10 εκέξεο ζα ιάβνπλ από ην ππνθαηάζηεκα
ΟΑΔΓ Μεγάξσλ, ζπζηαηηθό ζεκείσκα πξνθεηκέλνπ λα έιζνπλ ζηνλ
Γήκν γηα λα αλαιάβνπλ εξγαζία .
Σν αξγόηεξν ζε δέθα (10) εκέξεο , ελελήληα έλαο (91) ζπκπνιίηεο
εγγεγξακκέλνη ζηα Μεηξώα αλέξγσλ ηνπ ΟΑΔΓ , ζα ιάβνπλ από ηνλ
ΟΑΔΓ Μεγάξσλ Σσζηαηικό Σημείωμα , πξνθεηκέλνπ λα εκθαληζζνύλ
κε ηα απαηηνύκελα από ηελ Γεκόζηα Πξόζθιεζε δηθαηνινγεηηθά , γηα λα
αλαιάβνπλ ππεξεζία γηα νθηώ (8) κήλεο ζηνλ Γήκν Μεγαξέσλ θαη
θπζηθά ηόηε ζα θάλεη θαηαγγειίεο γηα δήζελ πξνεθινγηθέο πξνζιήςεηο.
Δπίζεο, ζα ζέιακε λα ππελζπκίζνπκε ή λα ην γλσξίζνπκε ζηνλ θ.
Μαξηλάθε αλ δελ ην μέξεη, ελσ όθεηιε, αλ παξαθνινπζνύζε ηελ
δηαδηθαζία ηνπ πξνγξάκκαηνο «Πξνώζεζε ηεο απαζρόιεζεο κέζσ
πξνγξακκάησλ θνηλσθεινύο ραξαθηήξα γηα ηελ άκεζε αλάζρεζε ηεο
αλεξγίαο 2014 – 2020» , αιιά θαη λα ελεκεξώζνπκε ηνπο Μεγαξίηεο
θαη Νέν-Πεξακηώηεο , όηη ,
 νη πξνζθιήζεηο γηα ππνβνιή αηηήζεσλ από ηνπο εγγεγξακκέλνπο
ζηα Μεηξώα ηνπ ΟΑΔΓ , αλέξγνπο , εθδίδνληαη από ηνλ ΟΑΔΓ
 νη αηηήζεηο γίλνληαη ειεθηξνληθά από ηνπο αλέξγνπο ζε εηδηθή
πιαηθόξκα ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΟΑΔΓ
 ε θαηάηαμε θαη ε επηινγή ησλ επηηπρόλησλ θαη ησλ επηιαρόλησλ
γίλεηαη ειεθηξνληθά από ηελ Κεληξηθή Τπεξεζία ηνπ ΟΑΔΓ θαη
βαζίδεηαη ζηελ κνξηνδόηεζε θξηηεξίσλ, όπσο απηά νξίδνληαη ζηελ
Γεκόζηα Πξόζθιεζε θαη ζηα πξνζόληα, πνπ νξίδνληαη από ην
ΑΔΠ
 θαλέλαο άιινο Φνξέαο , πιελ ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο,
Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο, ηνπ ΟΑΔΓ
θαη ηνπ ΑΔΠ , δελ εκπιέθεηαη ζηελ δηαδηθαζία επηινγήο
Καη κία ππελζύκηζε, ν Γήκνο Μεγαξέσλ ζπκκεηέρεη ζηα πξνγξάκκαηα
«Πξνώζεζε ηεο απαζρόιεζεο κέζσ πξνγξακκάησλ θνηλσθεινύο
ραξαθηήξα γηα ηελ άκεζε αλάζρεζε ηεο αλεξγίαο 2014 – 2020»,
αλειιηπώο από ην 2015 :
 Με ηελ Γεκόζηα Πξόζθιεζε 2/2015 ηνπ ΟΑΔΓ , σθειήζεθαλ
112 άλεξγνη , νη νπνίνη πξνζιήθζεθαλ ζηνλ Γήκν θαη
εξγάζζεθαλ γηα πέληε (5) κήλεο

 ηελ ζπλέρεηα ηα πξνγξάκκαηα άιιαμαλ , έγηλαλ δηάξθεηαο νθηώ
(8) κελώλ θαη θαηόπηλ ελεξγεηώλ ηεο Γηνίθεζεο ηνπ Γήκνπ ,
ζπκπεξηειήθζε θαη ν Γήκνο Μεγαξέσλ ζηελ 2ε θάζε ηεο λέαο
Γεληάο Πξνγξακκάησλ Κνηλσθεινύο Δξγαζίαο , αλ θαη ζηνλ
αξρηθό ζρεδηαζκό ηνπ αξκόδηνπ Τπνπξγείνπ δελ είρε
ζπκπεξηιεθζεί. .
Σν πξόγξακκα
εθαξκόζζεθε ζε δύν 8κελα, κε ζύλνιν
σθεινύκελσλ αλέξγσλ 196 .
 Με ηελ Γεκόζηα Πξόζθιεζε 10/2016 ηνπ ΟΑΔΓ - Α΄ Φάζε ηνπ
πξνγξάκκαηνο , πξνζιήθζεθαλ ελελήληα νθηώ (98) άλεξγνη, νη
νπνίνη εξγάζζεθαλ ζηνλ Γήκν γηα νθηώ (8) κήλεο
 Με ηελ Γεκόζηα Πξόζθιεζε 16/2017 ηνπ ΟΑΔΓ - Β΄ Φάζε ηνπ
πξνγξάκκαηνο , πξνζιήθζεθαλ πάιη
ελελήληα νθηώ (98)
άλεξγνη, νη νπνίνη εξγάζζεθαλ ζηνλ Γήκν γηα νθηώ (8) κήλεο
 Με ηελ Γεκόζηα Πξόζθιεζε 3/2019 ηνπ ΟΑΔΓ - Γ΄ Φάζε ηνπ
πξνγξάκκαηνο , ζα πξνζιεθζνύλ εληόο ησλ εκεξώλ , όπσο
πξναλαθέξακε ελελήληα έλαο (91) άλεξγνη, νη νπνίνη ζα
εξγαζζνύλ ζην Γήκν καο γηα νθηώ (8) κήλεο.
Οπόηε άδηθα θαη αλαίηηα ην Γξαθείν Σύπνπ ηνπ
ζπλδπαζκνύ ΜΔΓΑΡΑ – ΝΔΑ ΠΔΡΑΜΟ ΝΔΟ ΞΔΚΙΝΗΜΑ θαη ν
επηθεθαιήο ππνςήθηνο Γήκαξρνο θ. Μαξηλάθεο δεκηνπξγνύλ
ζέκα εθεί, πνπ δελ ππάξρεη θαη θπζηθά λα κελ αλεζπρνύλ θαη λα
κελ ζπέξλνπλ δηδάληα θαη ζα γίλνπλ θαηαγέιαζηνη, γηαηί ζε ιίγεο
εκέξεο ζα δηαςεπζζνύλ θαη ζα δνύλ 91 άλεξγνπο ζπκπνιίηεο λα
πξνζιακβάλνληαη θαη λα πξνζθέξνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο
θαλνληθά ζην Γήκν Μεγαξέσλ.
Καη ην εξώηεκα πνπ ηίζεηαη είλαη ην εμήο:
Ο θ. Μαξηλάθεο είλαη ηόζν άζρεηνο ή ζπλεηδεηά ιέεη
ςέκαηα, γηα λα παίμεη κε ηνλ πόλν ησλ αλέξγσλ;
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