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Παρασκευή, 28/07/2017 | Εργασία

Αρχίζει σήμερα, Παρασκευή 28 Ιουλίου, η διαδικασία υποβολής αιτήσεων του προγράμματος κοινωφελούς εργασίας στις δομές υποστήριξης των
προσφύγων για 1.639 ανέργους. 

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, οι
ενδιαφερόμενοι άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ, θα μπορούν από αύριο Παρασκευή (28/07) στις 12 το μεσημέρι και μέχρι τις
12 το μεσημέρι της Τρίτης 8 Αυγούστου, να υποβάλουν αίτηση αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ
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(www.oaed.gr) και ως πιστοποιημένοι χρήστες των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της διαδικτυακής πύλης του ΟΑΕΔ, με τη χρήση των
κωδικών πρόσβασης (ονομασία χρήστη και συνθηματικό). 

Οι 1.639 ωφελούμενοι θα εργαστούν για οκτώ μήνες, με πλήρη ασφαλιστικά και εργασιακά δικαιώματα, σε 28 κέντρα φιλοξενίας και δομές Α’
υποδοχής σε συνολικά εννέα Περιφέρειες της χώρας. 

Οι εργαζόμενοι στο πρόγραμμα, ηλικίας έως 25 ετών, θα λαμβάνουν μηνιαίως καθαρές αμοιβές 431,75 ευρώ (ακαθάριστες αποδοχές 638,75), ενώ,
όσοι είναι άνω των 25 ετών, θα λαμβάνουν 495,25 ευρώ (ακαθάριστες αποδοχές 732,54). Όσοι εργαζόμενοι απασχοληθούν σε νυχτερινή βάρδια,
προβλέπεται η καταβολή νυχτερινής αμοιβής και, ως εκ τούτου, οι αποδοχές τους θα ανέρχονται στα 539,75 ευρώ (ακαθάριστες αποδοχές 665,95) για
τους εργαζόμενους μέχρι 25 ετών και στα 619 ευρώ (ακαθάριστες αποδοχές 763,73) για τους εργαζόμενους άνω των 25 ετών. Επιπλέον, οι
εργαζόμενοι που θα επιλέξουν να αλλάξουν τόπο διαμονής, προκειμένου να συμμετέχουν στο πρόγραμμα, θα λαμβάνουν μηνιαίο επίδομα
μετεγκατάστασης, ύψους 200 ευρώ. 

Οι θέσεις που θα προκηρυχθούν, θα περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, ειδικότητες διοικητικού και οικονομικού προσωπικού, ψυχολόγων, κοινωνικών
λειτουργών, νοσηλευτών, δασκάλων, νηπιαγωγών, βρεφονηπιοκόμων, ηλεκτρολόγων, υδραυλικών, βοηθητικού προσωπικού καθαριότητας,
βοηθητικού φυλακτικού προσωπικού, οικοδόμων, οδηγών και γενικών καθηκόντων. 

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση σε τρεις διαφορετικές δομές για μία και μόνο, όμως, ειδικότητα.

Αναλυτικά οι 181 θέσεις για κέντρο προσφύγων στη Μόρια:

(επίπεδο εκπαίδευσης / ειδικότητα / αριθμός θέσεων)

ΔΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΦΥΛΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 24

ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 40

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ  / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ /
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ

10

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ  / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ /
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ

15

ΠΕ/ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 2

ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ 4

ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ 2

 ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 2

ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 20

ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 60

ΔΕ ΨΥΚΤΙΚΩΝ 2
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Αναλυτικά η προκήρυξη στο επισυναπτόμενο αρχείο

Επισυναπτόμενα Αρχεία: 
 Προκήρυξη
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26/07/17 - 17:59
70 προσλήψεις στο Δήμο Λέσβου - Αιτήσεις έως 31 Ιουλίου - Όλες οι πληροφορίες (/articles/news-

categories/ergasia/70-proslipseis-sto-dimo-lesvoy-aitiseis-eos-31-ioylioy-oles-oi)

Ο Δήμαρχος Λέσβου ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου συνολικού αριθμού εβδομήντα (70) ατόμων, προς αντιμετώπιση κατεπειγουσών
έκτακτων αναγκών του Δήμου Λέσβου .

 
 

(/articles/news-categories/ergasia/proslipseis-stin-

eforeia-arhaiotiton-lesvoy)

19/07/17 - 16:20
Προσλήψεις στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου (/articles/news-categories/ergasia/proslipseis-stin-eforeia-

arhaiotiton-lesvoy)

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου προκηρύσσει την πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και
ειδικευμένων εργατών, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των
αρχαιολογικών εργασιών για χρονικό διάστημα: από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και έως
την 30-9-2017, με...

(/articles/news-categories/ergasia/proslipseis-stin-

agia-paraskeyi-lesvoy)

11/07/17 - 12:15
Προσλήψεις στην Αγία Παρασκευή Λέσβου (/articles/news-categories/ergasia/proslipseis-stin-agia-paraskeyi-lesvoy)

Η «ΖΑΧΑΡΕΙΟΣ» Πρότυπος Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων «ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ» Ν.Π.Δ.Δ. Του Δήμου
Λέσβου ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά πέντε (5) άτομα για την κάλυψη
αναγκών της «ΖΑΧΑΡΕΙΟΣ» ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ «ΑΓΙΑ...
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