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Τα Νέα

Nέες θέσεις απασχόλησης, που ξεπερνούν τις 180.000, σε διάφορους φορείς του δημόσιου
τομέα αναμένεται να προκηρυχθούν μέσα στο 2012.

Οι θέσεις αφορούν κυρίως σε εποχικό προσωπικό διαφόρων κλάδων και ειδικοτήτων σε
δήμους, στο Πυροσβεστικό Σώμα, στα ΕΛΤΑ αλλά και στην εκπαίδευση.

Στις αρχές του μήνα αναμένεται να «τρέξουν» οι πρώτες μεγάλες προκηρύξεις που θα
αφορούν στην κοινωφελή εργασία σε μη κυβερνητικούς φορείς και ΟΤΑ, αλλά και οι
προσλήψεις ανέργων σε χρηματοδοτούμενα έργα αυτεπιστασίας.

120.000 σε έργα αυτεπιστασίας

Εντός του Ιανουαρίου θα είναι έτοιμοι οι πίνακες ανά δήμο και ειδικότητα για την πρόσληψη
120.000 ανέργων σε χρηματοδοτούμενα έργα αυτεπιστασίας. Το πρόγραμμα, διάρκειας δύο
ετών, αναμένεται να τεθεί σε ισχύ από την 1η Φεβρουαρίου, αφού προηγουμένως θα έχει
εκδοθεί κοινή απόφαση των υπουργών Εσωτερικών και Εργασίας με την οποία θα
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καθορίζεται η διαδικασία της δημόσιας πρόσκλησης από τον ΟΑΕΔ για την κατάρτιση των
πινάκων. Οι προσλήψεις θα είναι με σύμβαση ορισμένου χρόνου και θα αφορούν σε έργα
αυτεπιστασίας των δήμων. Κάθε δήμος θα προχωρά στην ανακοίνωση για υλοποίηση
κάποιου έργου αυτεπιστασίας, στο οποίο θα υπάρχει αναλυτική περιγραφή των θέσεων και
των ειδικοτήτων που θα χρειαστεί για την υλοποίησή του και οι προβλεπόμενες ώρες
απασχόλησης.

Στη συνέχεια θα αναζητούνται από τις περιφερειακές λίστες του ΟΑΕΔ οι άνεργοι που
πληρούν τα προσόντα και θα γίνεται η επιλογή αυτών που θα προσληφθούν. Οι θέσεις θα
αφορούν κυρίως σε ειδικότητες όπως τεχνίτες και τεχνικοί, οικοδόμοι, εργάτες,
ηλεκτρολόγοι, βαφείς, εργάτες πρασίνου κ.ά. 57.000 κοινωφελούς εργασίας

Στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ αναμένεται να αναρτηθούν εντός του μήνα οι πρώτες
προκηρύξεις θέσεων κοινωφελούς εργασίας. Ήδη στο ΑΣΕΠ έχουν φθάσει τα πρώτα
αιτήματα από τους δικαιούχους φορείς των Περιφερειών Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης.
Συνολικά τα προγράμματα κοινωφελούς εργασίας θα αφορούν σε 57.000 θέσεις σε όλη την
επικράτεια και θα προκηρυχθούν σε συνεργασία φορέων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα
(όπως σωματεία, συνδικαλιστικές και επαγγελματικές ενώσεις, εταιρείες αστικού δικαίου)
με τους συμπράττοντες φορείς (όπως οι ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού, τα νομικά τους πρόσωπα
αλλά και κάθε είδους νομικό πρόσωπο δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου).

Τα προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα θα έχουν τοπικό χαρακτήρα, ενώ το ποσό της
επιχορήγησης για κάθε μέρα πλήρους απασχόλησης θα ανέρχεται στα 25 ευρώ, με μηνιαίο
όριο τα 625 ευρώ. Στη διαδικασία επιλογής θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής περισσότερα
από ένα άνεργα μέλη της ίδιας οικογένειας.

Η κατάταξη των υποψηφίων θα γίνει με βάση τη συνολική βαθμολογία που συγκεντρώνουν
από τα βαθμολογούμενα κριτήρια (κατάσταση ανέργου, οικογενειακή κατάσταση κ.λπ.).
Κάθε ωφελούμενος θα μπορεί να απασχοληθεί σε μία θέση έως και για πέντε μήνες σε
διάστημα 12 μηνών.

Διαγωνισμός για 300 εκπαιδευτικούς

Εντός τους έτους αναμένεται να διενεργηθεί ο πρώτος γραπτός διαγωνισμός για την
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πρόσληψη μόνιμων εκπαιδευτικών των κλάδων Νηπιαγωγών και Δασκάλων Ειδικής Αγωγής.
Από το Υπουργείο Παιδείας δεν έχει ακόμη καθοριστεί το ακριβές χρονοδιάγραμμα
διεξαγωγής του διαγωνισμού, όμως, σύμφωνα με την υπουργό Παιδείας, αυτός αναμένεται
να διεξαχθεί μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2012.

Υπενθυμίζεται ότι έχει ήδη ανάψει «πράσινο φως» για την πρόσληψη 300 εκπαιδευτικών
Ειδικής Αγωγής, ωστόσο δεν αποκλείεται να αυξηθούν οι οργανικές θέσεις, όπως δήλωσε
πρόσφατα η υπουργός Παιδείας.

725 στο Πυροσβεστικό Σώμα

Από την επόμενη Δευτέρα 9 Ιανουαρίου και μέχρι τις 16 του μήνα θα μπορούν να
καταθέτουν τις αιτήσεις τους οι ενδιαφερόμενοι για τις 725 θέσεις Δοκίμων Πυροσβεστών
Γενικών Καθηκόντων στο Πυροσβεστικό Σώμα, που έχει ανακοινώσει το υπουργείο
Προστασίας του Πολίτη. Θυμίζουμε ότι οι 725 θέσεις κατανέμονται σε οκτώ κατηγορίες και
για κάθε κατηγορία απαιτούνται διαφορετικά προσόντα. Αναφέρουμε ενδεικτικά ότι οι
θέσεις θα καλυφθούν από πτυχιούχους ΑΕΙ Νομικής Σχολής, από πτυχιούχους ΑΕΙ
Οικονομικών Επιστημών, από πτυχιούχους ΑΤΕΙ Οικονομικών Επιστημών, από πτυχιούχους
ΑΕΙ-ΑΤΕΙ Πληροφορικής, αλλά και από όσους έχουν απολυτήριο ή πτυχίο οποιουδήποτε
τύπου Λυκείου, από Πλοηγούς Κυβερνήτες και Πλοηγούς Μηχανικούς.

Οι αιτήσεις πρέπει να κατατεθούν στις εξής Πυροσβεστικές Υπηρεσίες: 1) Αθήνα
(Πεζοπόρο Τμήμα 1ης ΕΜΑΚ, Λεωφόρος Γ. Γεννηματά, έναντι Θριασίου Νοσοκομείου,
Μαγούλα Αττικής), 2) Θεσσαλονίκη (ΠΔΠΥ Κεντρικής Μακεδονίας, οδός Κρήτης 46), 3)
Κομοτηνή (ΠΔΠΥ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, εντός βιομηχανικής περιοχής), 4)
Κοζάνη (ΠΔΠΥ Δυτικής Μακεδονίας, οδός Ανατολικής Ρωμυλίας 3), 5) Ιωάννινα (ΠΔΠΥ
Ηπείρου, οδός Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 18), 6) Λάρισα (ΠΔΠΥ Θεσσαλίας, οδός Ιωαννίνων
96), 7) Πάτρα (ΠΔΠΥ Δυτικής Ελλάδας, οδός Μπιζανίου 3), 8) Τρίπολη (ΠΔΠΥ
Πελοποννήσου, οδός Δαβάκη και Αγίου Αθανασίου), 9) Λαμία (ΠΔΠΥ Στερεάς Ελλάδας,
οδός Νέτσου 4), 10) Ερ-μούπολη (ΠΔΠΥ Νοτίου Αιγαίου, οδός Αλ. Παναγούλη και Παπάγου),
11) Μυτιλήνη (ΠΔΠΥ Βορείου Αιγαίου, οδός Θεοκρίτου 84), 12) Ηράκλειο Κρήτης (ΠΔΠΥ
Κρήτης, οδός Πλατεία Κύπρου αρ. 5), 13) Κέρκυρα (ΠΔΠΥ Ιονίων Νήσων, οδός Π.
Ζαφειροπούλου και Μαρασλή), 14) ΠΥ Χίου (οδός Αεροπόρου Ροδοκανάκη 18), 15) ΠΥ
Σάμου (Βαθύ, οδός Π. Δημητρίου 2), 16) ΠΥ Λήμνου (οδός Λ. Δημοκρατίας 48), 17) ΠΥ Ρόδου
(οδός Εθελοντών Δωδεκανησίων 44), 18) ΠΥ Κω (οδός Ολυμπίας 3 - Λάμπη), 19) ΠΥ
Ζακύνθου (οδός Αεροδρομίου), 20) ΠΥ Αργοστολίου (οδός Ιγγλέση και Θεμιστοκλέους), 21)
ΠΥ Λευκάδας (περιοχή Μεγάλη Βρύση).Η αναλυτική προκήρυξη του διαγωνισμού
δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού Σώματος ( www.fireservice.gr ).
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3.220 στα Ελληνικά Ταχυδρομεία

Στο ΑΣΕΠ βρίσκεται το αίτημα των Ελληνικών Ταχυδρομείων ΑΕ που ζητούν από την Αρχή
να ανάψει το «πράσινο φως» για την πρόσληψη περίπου 3.220 εποχικών υπαλλήλων. Το νέο
προσωπικό θα προσληφθεί με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου, χρονικής διάρκειας
οκτώ και τεσσάρων μηνών, και θα είναι πλήρους απασχόλησης.

Θα καλύψει εποχικές και παροδικές ανάγκες καθώς και την υλοποίηση του προγράμματος
κανονικών αδειών. Για τις σχετικές προσλήψεις θα ισχύσουν οι διατάξεις του άρθρου 21 του
Ν. 2190/94, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για τις Επιχειρησιακές Μονάδες Επιστολικού
Ταχυδρομείου και Δικτύου Λιανικής. Οι περισσότερες θέσεις θα καλυφθούν από διανομείς
(περίπου 1.400) και εσωτερικής εκμετάλλευσης (περίπου 1.100), ενώ οι υπόλοιπες από
οδηγούς και διαμετακομιστές.

Οι πρώτες εγκρίσεις του ΑΣΕΠ αναμένονται το πρώτο δίμηνο του 2012 και θα αναρτηθούν
στην ιστοσελίδα του ( www.asep.gr ). Στη συνέχεια τα Ελληνικά Ταχυδρομεία θα μπορούν
να προχωρήσουν στις σχετικές Ανακοινώσεις Πρόσληψης. Οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν τη
δυνατότητα να τις αναζητήσουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση των ΕΛΤΑ ΑΕ (
www.elta.gr
). Θα αφορούν κυρίως εποχικό προσωπικό σε δήμους, στο Πυροσβεστικό Σώμα, στα
Ελληνικά Ταχυδρομεία και στην εκπαίδευση.
Πηγή:Νέα
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