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 Βγήκαν οι 400 θέσεις για το hot spot της Μόριας

Τη δημόσια ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για τις 2.500 θέσεις κοινωφελούς εργασίας στα hot spot της χώρας
δημοσιοποίησε ο ΟΑΕΔ

 (/article/author/16101-marinos) marinos (/article/author/16101-marinos)
 - 23|06|2016 23:17

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.

Τη δημόσια ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για τις 2.500 θέσεις κοινωφελούς εργασίας στα hot spot της χώραςδημοσιοποίησε ο ΟΑΕΔ. Όπως
αναφέρεται στην πρόσκληση οι αιτήσεις θα γίνονται μόνο µε ηλεκτρονικό τρόπο α̟πό αύριο 24/06/2016 και ώρα 12η
µεσηµβρινή έως και 04/07/2016 και ώρα 12η µεσηµβρινή στον διαδικτυακό του του ΟΑΕ∆ www.oaed.gr, χρησιµο̟ποιώντας
το σχετικό ̟πεδίο καταχώρισης ηλεκτρονικών αιτήσεων, εισάγοντας τους κωδικούς ̟πρόσβασης σε αυτή (Ονοµασία Χρήστη
και Συνθηµατικό).

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

Στην Πρόσκληση αναφέρονται μεταξύ άλλων:

-ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

-ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

-ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ – ΤΡΟΠΟΣ ΜΟΡΙΟ∆ΟΤΗΣΗΣ

Τι προβλέπει το Πρόγραμμα

 

Οι 2.500 χιλιάδες θα εργαστούν για 8 μήνες,  με πλήρη ασφαλιστικά και εργασιακά δικαιώματα,  σε 19 Κέντρα Φιλοξενίας
και 5 hot spots σε συνολικά 8 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
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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.

«Μέχρι το τέλος του χρόνου και με βάση τις ανάγκες που προκύπτουν στη διαχείριση του προσφυγικού ζητήματος, όπως
καταγράφονται από το αρμόδιο Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής, αναμένεται να ξεκινήσει ο δεύτερος κύκλος
προσλήψεων σε προσφυγικές δομές της επικράτειας για 2500 ανέργους», δήλωσε η Αναπληρώτρια Υπουργός  Εργασίας,
Ράνια Αντωνοπούλου.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (http://aftovi.27210.gr/media�les/2016/06/tel-oaed.pdf)

Πού θα γίνουν οι προσλήψεις

Οι 2.500 προσλήψεις θα γίνουν σε 24 hot spot σε όλη τη χώρα. Όπως ήταν αναμενόμενο, οι περισσότερες θέσεις (748)
δινονται στα Κέντρα Φιλοξενίας της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και ακολουθούν η Αττική (575) και η Κεντρική
Μακεδονία (536). Αναφορικά με τις ειδικότητες τη μερίδα του λέοντος καταλαμβανουν το Προσωπικό Γενικών Καθηκόντων
(891) και το Βοηθητικό Προσωπικό Καθαριότητας  (559)

Για να δείτε την κατανομή των θέσεων:Κατανομή Προσφυγικού Ά κύκλου
(http://aftovi2.27210.gr/media�les/2016/06/%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%AE-
%CE%A0%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%86%CF%85%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D-%CE%86-
%CE%BA%CF%8D%CE%BA%CE%BB%CE%BF%CF%85_27_04_2016.xlsx)
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