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ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 

Αρχισαν  οι αιτήσεις του προγράμματος 
Κοινωφελούς Εργασίας του ΟΑΕΔ 

83 θΕΕΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΟ  ΔΗΜΟ  ΜΕΓΑΡΕΩΝ 

Ξεκίνησε από 18 Φεβρουαρίου η διαδικασία υποβολής αιτήσεων 

για το πρόγραμμα « Προώθηση της απασχόλησης  μέσω Προγραμμάτων 
Κοινωφελούς χαρακτήρα σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής 

Πρόνοιας Περιφερειών , συναφείς φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και 
άλλων φορέων» οκτάμηνης διάρκειας με τη δημοσίευση της σχετικής 
πρόσκλησης από τον ΟΑΕΔ και την ανάρτησή της στον διαδικτυακό τόπο 

(www.oaed.gr). 

H προθεσμία υποβολής  των αιτήσεων που ξεκίνησε ήδη,  λήγει 
την Παρασκευή 18 Μαρτίου 2022. 

Στόχοσ του νζου προγράμματοσ είναι θ ενίςχυςθ τθσ απαςχόλθςθσ των ανζργων με 
ζμφαςθ κυρίωσ ςε ευπακείσ ομάδεσ πλθκυςμοφ που αντιμετωπίηουν υψθλό 
κίνδυνο αποκλειςμοφ (π.χ. μακροχρόνια άνεργοι) 
Παράλλθλα το πρόγραμμα ςτοχεφει ςτθν αναβάκμιςθ των γνϊςεων και δεξιοτιτων 
των ανζργων, ϊςτε οι ςυμμετζχοντεσ να ενιςχφονται κατά τθν διαδικαςία ζνταξθσ 
τουσ ςτθν αγορά εργαςίασ, αλλά και θ παροχι ποιοτικότερων και 
αποτελεςματικότερων υπθρεςιϊν ςτουσ Διμουσ και τισ Περιφζρειεσ προσ όφελοσ 
του κοινωνικοφ ςυνόλου. 
Η υποβολι αιτιςεων από τουσ ενδιαφερομζνουσ γίνεται μζςω τθσ Ενιαίασ 
Ψθφιακισ Πφλθσ του Δθμοςίου gov.gr (https://www.gov.gr/…/programmata-

koinophelous-kharaktera). 
Επίςθσ, μποροφν να υποβάλουν θλεκτρονικι αίτθςθ και ςτον διαδικτυακό τόπο του 
ΟΑΕΔ www.oaed.gr, χρθςιμοποιϊντασ το ςχετικό πεδίο καταχϊριςθσ θλεκτρονικϊν 
αιτιςεων. 
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 Για ηο Δήμο Μεγαπέων έσει  εγκπιθεί η απαζσόληζη 83 ωθελοςμένων ζηιρ εξήρ 

ειδικόηηηερ: (ΠΡΟΟΧΗ!!! Οι ενδιαθεπόμενοι να δηλώνοςν ειδικόηηηερ, πος 

είναι ανηίζηοισερ με ηα πποζόνηα, πος διαθέηοςν και αποδεικνύονηαι από 

έγγπαθα.) 

- ΥΕ Βοθκθτικό προςωπικό ςιδθρουργικϊν εργαςιϊν κζςεισ: 2 
- ΥΕ Βοθκθτικϊν εργαςιϊν Κακαριότθτασ : 26 
- ΥΕ Βοθκθτικϊν χειρωνακτικϊν εργαςιϊν: 24 
- ΥΕ Εργατϊν πραςίνου: 4 
- ΔΕ Ελαιοχρωματιςτϊν : 3 
- ΔΕ Μθχανοτεχνίτεσ οχθμάτων: 1 
- ΔΕ Οδθγϊν με αδεια Οδιγθςθσ Γϋι ΔϋΚατθγορίασ: 2 
- ΔΕ Οδθγϊν με άδεια Οδιγθςθσ ΓϋΚατθγορίασ: 2 
- ΔΕ Οικοδομικϊν εργαςιϊν: 10 
- ΔΕ Σιδεράδων – Αλουμινάδων: 1 
- ΤΕ Διοικθτικοφ – Διοικθτικοφ – Οικονομικοφ: 1 
- ΤΕ Λογιςτικισ/ Οικονομικοφ/ Οικονομικοφ Λογιςτικοφ: 1 
- ΠΕ Αγρονόμων Τοπογράφων: 1 
- ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μθχανικϊν: 1 
- ΠΕ Μθχανολόγων Μθχανικϊν: 1 
- ΠΕ Πολιτικϊν Μθχανικϊν: 1 
- ΠΕ Ψυχολόγων: 1 
- ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικϊν Λειτουργϊν: 1 
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