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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής
Ανάπτυξης
Τμήμα Απασχόλησης και
Επιχειρηματικότητας 
Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα
Τ.Κ. 13673, Αχαρνές

Συντάκτης: κ. Αλεξανδράκης Αλέξανδρος 
Τηλ.: (+30) 213 2072385
Fax:  (+30) 210 2415386
e.mail:alexandrakis2006@yahoo.com

      

   Προς:

Βαθμό προτεραιότητας: « ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ»
Χρόνος διατήρησης του εγγράφου στο αρχείο: 
«ΕΝΑ ΕΤΟΣ»

Αποδέκτες προς Ενέργεια:    
      1)  Διεύθυνση Τοπικής Οικ. Ανάπτυξης

  

Αποδέκτες προς Κοινοποίηση:
1) κ.  Δήμαρχο Αχαρνών
2) κ . Αραμπαντζή  Ευάγγελο    Αντιδήμαρχο

 Τοπικής Οικ. Ανάπτυξης  

ΘΕΜΑ Πρόσληψη 2.260 ατόμων σε Υπηρεσίες του υπουργείου Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας και του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου (Υπηρεσίες Υποδοχής και 
Ταυτοποίησης -ΥΠΥΤ)» της ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ):.

   Το τμήμα Απασχόλησης και Επιχειρηματικότητας σας ενημερώνει για το νέο 
«πρόγραμμα κοινωφελούς χαρακτήρα για 2.260 άτομα σε Υπηρεσίες του υπουργείου 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου (Υπηρεσίες 
Υποδοχής και Ταυτοποίησης -ΥΠΥΤ)» της ΔΥΠΑ. 

   Η δράση, διάρκειας 8 μηνών, έχει ως στόχο την ενίσχυση και προώθηση της 
απασχόλησης των ανέργων με έμφαση κυρίως σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού που 
αντιμετωπίζουν υψηλό κίνδυνο αποκλεισμού και συγχρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ και τη 
ΔΥΠΑ.

   Δικαίωμα υποβολής αιτήσεων συμμετοχής έχουν μόνο οι εγγεγραμμένοι άνεργοι 
στα μητρώα ανέργων της ΔΥΠΑ που ανήκουν σε μία τουλάχιστον από τις 
παρακάτω κατηγορίες:

• μέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών είναι 
εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων της ΔΥΠΑ

• μέλη μονογονεϊκών οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς
• μακροχρόνια άνεργοι
• άνεργοι πτυχιούχοι πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα για την κάλυψη 

θέσεων με βάση τα τυπικά τους προσόντα
• εγγεγραμμένοι άνεργοι άνω των 29 ετών
• εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων ΑμεΑ της ΔΥΠΑ
• δικαιούχοι του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος

   Δικαίωμα συμμετοχής στη δράση δεν έχουν όσοι τοποθετήθηκαν, εφόσον 
απασχολήθηκαν και ασφαλίσθηκαν στις με αριθ. 9/2017, 16/2017, 4/2018, 8/2018, 
10/2018, 3/2019, 4/2020 και 2/2022 Δημόσιες Προσκλήσεις της ΔΥΠΑ.

   Οι δυνητικά ωφελούμενοι υποβάλουν αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο, μία αίτηση 
συμμετοχής και επιλέγουν μία (1) μόνο ειδικότητα τοποθέτησης από τις αναφερόμενες 
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στη σχετική λίστα του Παραρτήματος Ι της Δημόσιας Πρόσκλησης 14/2022 και από έναν 
έως τρεις (3) Επιβλέποντες Φορείς ή/και Υπηρεσίες Τοποθέτησης.

   Η υποβολή των αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους ανέργους γίνεται, με τους 
κωδικούς πρόσβασης TAXISnet.

   Για περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία 
προσλήψεων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν τον ιστότοπο της ΔΥΠΑ 
www.dypa.gov.gr

   Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων θα ολοκληρωθεί την Δευτέρα 31 Οκτωβρίου και ώρα 
11:00.
  .

                                                                                Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
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Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 634517e370128e28a88ddade στις 11/10/22 11:00
3

                                                      


		2022-10-11T11:00:24+0300




