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Ανάρτηση προσωρινών πινάκων κατάταξης ανέργων για 2.082 θέσεις 
πλήρους απασχόλησης σε Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης, 
ΤΟΣΚΕΔΠ και Δομές προσωρινής υποδοχής (Γ΄ Κύκλος) 

 
 

 
Αναρτήθηκαν σήμερα 4/12/2018 στη διαδικτυακή πύλη του ΟΑΕΔ 

www.oaed.gr, ο Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης ανέργων και ο 
Προσωρινός Πίνακας Αποκλειομένων για το Πρόγραμμα Κοινωφελούς 
Χαρακτήρα σε Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης, ΤΟΣΚΕΔΠ και Δομές 
προσωρινής υποδοχής (Γ΄ Κύκλος), για 2.082 θέσεις πλήρους απασχόλησης. 

Η κατάρτιση των πινάκων πραγματοποιήθηκε με αυτοματοποιημένο, 
διαφανή και αντικειμενικό τρόπο μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού 
Συστήματος (ΟΠΣ) του ΟΑΕΔ, με βάση τα προβλεπόμενα κριτήρια της 
εγκεκριμένης από το ΑΣΕΠ Δημόσιας Πρόσκλησης.  

Ο Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης Ανέργων περιλαμβάνει τους 
ωφελούμενους εγγεγραμμένους στα μητρώα ανέργων του Οργανισμού, ηλικίας 
18 ετών και άνω, που θα εργαστούν για χρονικό διάστημα οκτώ μηνών με 
πλήρη απασχόληση και ασφάλιση στους Επιβλέποντες Φορείς ή/και στις 
Υπηρεσίες Τοποθέτησης, όπως έχουν καθοριστεί βάσει της Δημόσιας 
Πρόσκλησης Νο 10/2018.  

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν για την 
ηλεκτρονική τους αίτηση και τη μοριοδότησή τους με τους ακόλουθους 
τρόπους: 

 
• Από το Μητρώο τους μέσω του e-Services IIS στην καρτέλα της 

αντίστοιχης αίτησής τους  
• Από τους πίνακες κατάταξης με τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησής 

τους και σε περίπτωση αποκλεισμού τους, για το λόγο που 
αποκλείστηκαν, από τον Πίνακα Αποκλειομένων  
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Οι πίνακες έχουν αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ στην 
ενότητα <Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε Κέντρα Υποδοχής και 
Ταυτοποίησης, ΤΟΣΚΕΔΠ και Δομές προσωρινής υποδοχής (Γ΄ Κύκλος), για 
2.082 θέσεις πλήρους απασχόλησης>. 
Τυχόν αιτιολογημένες ενστάσεις κατά των αποτελεσμάτων των παραπάνω 
πινάκων μπορούν να υποβληθούν από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης των 
πινάκων στον διαδικτυακό τόπο του Οργανισμού (www.oaed.gr), δηλαδή από 
την Τετάρτη 5-12-2018 και ώρα 10η πρωινή έως και την Παρασκευή 7-
12-2018 και ώρα 12η μεσημβρινή, αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο από 
τους πιστοποιημένους χρήστες της διαδικτυακής πύλης του Οργανισμού, με τη 
χρήση των κωδικών πρόσβασης. 
Οι ενιστάμενοι υποβάλλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά, αυτοπροσώπως ή δια 
νομίμων αντιπροσώπων (με εξουσιοδότηση) στο αρμόδιο ΚΠΑ2, μέχρι τις 
15:00 της Παρασκευής 7-12-2018 προκειμένου να επισυναφθούν από τους 
αρμόδιους υπαλλήλους των ΚΠΑ2 στην ηλεκτρονική ένστασή τους, 
συνοδευόμενα από τυχόν σημειώσεις της αρμόδιας Υπηρεσίας (ΚΠΑ2), 
σύμφωνα με την οριζόμενη διαδικασία στη Δημόσια Πρόσκληση. 
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