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ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΠΟΤ 

   Αζήλα, 2 Ιαλνπαξίνπ 2019 
  

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 
Ανάπηηζη πποζωπινών πινάκων καηάηαξηρ ανέπγων ηος  

«Ειδικού ππογπάμμαηορ απαζσόληζηρ για 5.500 άνεπγοςρ πηςσιούσοςρ 
Ανώηαηων Εκπαιδεςηικών και Σεσνολογικών Ιδπςμάηων, ηλικίαρ 22-29 εηών, 

ζε Τποςπγεία και εποπηεςόμενοςρ δημόζιοςρ θοπείρ» 

 
 

 
Αλαξηήζεθαλ ζήκεξα Τεηάξηε 02/01/2019, ζηε δηαδηθηπαθή πύιε ηνπ ΟΑΕΔ 

www.oaed.gr, ν Πποζωπινόρ Πίνακαρ Καηάηαξηρ αλέξγωλ θαη ν Πίνακαρ 
Αποκλειομένων ζην «Ειδικό ππόγπαμμα απαζσόληζηρ για 5.500 άνεπγοςρ 

πηςσιούσοςρ Ανώηαηων Εκπαιδεςηικών και Σεσνολογικών Ιδπςμάηων, ηλικίαρ 
22-29 εηών, ζε Τποςπγεία και εποπηεςόμενοςρ δημόζιοςρ θοπείρ». 

Η θαηάξηηζε ηωλ πηλάθωλ πξαγκαηνπνηήζεθε κε απηνκαηνπνηεκέλν, δηαθαλή θαη 

αληηθεηκεληθό ηξόπν κέζω ηνπ Οινθιεξωκέλνπ Πιεξνθνξηαθνύ Σπζηήκαηνο (ΟΠΣ) ηνπ 
ΟΑΕΔ, κε βάζε ηα πξνβιεπόκελα θξηηήξηα ηεο εγθεθξηκέλεο από ην ΑΣΕΠ Δεκόζηαο 

Πξόζθιεζεο.  
Ο Πποζωπινόρ Πίνακαρ Καηάηαξηρ Ανέπγων πεξηιακβάλεη ηνπο 

ωθεινύκελνπο εγγεγξακκέλνπο ζηα κεηξώα αλέξγωλ ηνπ Οξγαληζκνύ, πηπρηνύρνπο 
Αλώηαηωλ Εθπαηδεπηηθώλ θαη Τερλνινγηθώλ Ιδξπκάηωλ ειηθίαο 22 -29 εηώλ, πνπ ζα 
εξγαζηνύλ γηα 12 κήλεο κε πιήξε απαζρόιεζε θαη αζθάιηζε ζηνπο Φνξείο Υπνδνρήο, 

όπωο έρνπλ θαζνξηζηεί βάζεη ηεο Δεκόζηαο Πξόζθιεζεο Νν 11/2018.  
Οη ελδηαθεξόκελνη έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα ελεκεξωζνύλ γηα ηελ ειεθηξνληθή 

ηνπο αίηεζε θαη ηε κνξηνδόηεζή ηνπο κε ηνπο αθόινπζνπο ηξόπνπο: 
 

 Από ην Μεηξών ηνπο κέζω ηνπ e-Services IIS ζηελ θαξηέια ηεο αληίζηνηρεο 

αίηεζήο ηνπο  
 Από ηνπο πίλαθεο θαηάηαμεο κε ηνλ αξηζκό πξωηνθόιινπ ηεο αίηεζήο ηνπο θαη ζε 

πεξίπηωζε απνθιεηζκνύ ηνπο, γηα ην ιόγν πνπ απνθιείζηεθαλ, από ηνλ Πίλαθα 
Απνθιεηνκέλωλ  

 

ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΠΑΥΟΛΗΗ ΕΡΓΑΣΙΚΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ 

ΔΙΟΙΚΗΗ 

http://www.oaed.gr/
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Τπρόλ αηηηνινγεκέλεο ελζηάζεηο θαηά ηωλ απνηειεζκάηωλ ηωλ παξαπάλω 
πηλάθωλ κπνξνύλ λα ππνβιεζνύλ εληόο ηξηώλ (3) εξγάζηκωλ εκεξώλ από ηελ επόκελε 
ηεο έθδνζεο ηωλ πξνζωξηλώλ απνηειεζκάηωλ, δειαδή από ηελ Πέμπηη 3 

Ιανοςαπίος 2019 και ώπα 10η ππωινή έωο θαη ηελ Δεςηέπα 7 Ιανοςαπίος 2019 
και ώπα 12η μεζημβπινή, απνθιεηζηηθά κε ειεθηξνληθό ηξόπν από ηνπο 

πηζηνπνηεκέλνπο ρξήζηεο ηεο δηαδηθηπαθήο πύιεο ηνπ Οξγαληζκνύ, κε ηε ρξήζε ηωλ 
θωδηθώλ πξόζβαζεο. 

Οη εληζηάκελνη ππνβάιινπλ ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά, είηε ειεθηξνληθά, 

(επηζπλάπηνληάο ηα θαηά ηελ ππνβνιή ηεο ειεθηξνληθήο έλζηαζεο), είηε θαηαζέηνληάο 
ηα ζηα αξκόδηα ΚΠΑ2 κέρξη ηηο 15:00 ηεο Δεςηέπαρ  7 Ιανοςαπίος 2019 

πξνθεηκέλνπ λα επηζπλαθζνύλ από ηνπο αξκόδηνπο ππαιιήινπο ηωλ ΚΠΑ2 ζηελ 
ειεθηξνληθή έλζηαζή ηνπο, ζπλνδεπόκελα από ηπρόλ ζεκεηώζεηο ηεο αξκόδηαο 
Υπεξεζίαο (ΚΠΑ2), ζύκθωλα κε ηελ νξηδόκελε δηαδηθαζία ζηε Δεκόζηα Πξόζθιεζε 

11/2018. 
  

 
 


