2Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΓΙΑ 445 ΑΝΕΡΓΟΥΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ/ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΟΝ
ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΧΩΡΟ
Σε συνέχεια σχετικών αιτημάτων και ερωτήσεων υποψηφίων επί των
προσωρινών πινάκων κατάταξης που ανακοινώθηκαν την Τρίτη 12
Νοεμβρίου 2013, αναφορικά με την συμμετοχή στο σύστημα απόκτησης
εργασιακής εμπειρίας για 445 άνεργους επιστήμονες με ειδίκευση /
εξειδίκευση στον αγροτικό χώρο, ανακοινώνουμε τα εξής:
1) Υπενθυμίζουμε ότι σε περίπτωση ισοβαθμίας στη συνολική βαθμολογία
προηγείται ο υποψήφιος, ο οποίος έχει τα περισσότερα μόρια στην
ανεργία, και αν αυτά συμπίπτουν προηγείται αυτός που έχει τον
μεγαλύτερο αριθμό τέκνων και αν και πάλι αυτά συμπίπτουν
προηγείται αυτός που είναι γονέας-προστάτης οικογένειας με αναπηρία.
Αν συμπίπτουν εκ νέου θα μετρήσει ο μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών.
Αν εξαντληθούν όλα τα ανωτέρω κριτήρια, η σειρά των
ενδιαφερομένων καθορίζεται με κλήρωση. Όσα ΚΑΥΑΣ (υποψήφιοι)
έχουν ισοβαθμήσει με τον τελευταίο επιλεγέντα υποψήφιο στον πίνακα
ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ανά ειδικότητα και νομό, οφείλουν να
προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά, όπως αυτά
περιγράφονται στην αναρτημένη 1η Ανακοίνωση, μέχρι την
Παρασκευή 22/11/2013. Μετά την αξιολόγηση, την εκδίκαση
ενστάσεων και αφού εξαντληθούν όλα τα ανωτέρω κριτήρια για την
ισοβαθμία θα ανακοινώσουμε εκ νέου ποια ΚΑΥΑΣ (υποψήφιοι)
ισοβαθμούν σε τελικό βαθμό και θα διεξαχθεί κλήρωση, όπως ορίζεται
στη πρόσκληση, προκειμένου να οριστικοποιηθεί η τελικά σειρά
κατάταξης.
2) Σχετικά με την τριπλή ισοβαθμία που προέκυψε στον Νομό Πέλλας
στην ειδικότητα Τοπογράφων λόγω παραίτησης του δεύτερου αρχικώς
επιλεγμένου ωφελουμένου, λόγω κωλύματος του, ανακοινώνεται ότι θα
γίνει κλήρωση την Τρίτη 19-11-2013 και ώρα 13.00 στα Κεντρικά
Γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ (Δομοκού 5-ΑΘΗΝΑ) για την κατάταξή των
τριών ισοβαθμησάντων ΚΑΥΑΣ: 2029, 2053, 3362 στον συγκεκριμένο
ανά νομό και ειδικότητα προσωρινό πίνακα.

3) Όσοι υποψήφιοι έχουν απολέσει και τον ΚΑΥΑΣ και τον μυστικό
αριθμό τους, μπορούν να προσέρχονται αυτοπροσώπως είτε στα
κεντρικά γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Αθήνα, είτε στα περιφερειακά
και Νομαρχιακά Γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Περιφέρεια και να
υποβάλουν αίτηση για χορήγηση του ΚΑΥΑΣ. Η αίτηση αυτή θα
πρέπει να συνοδεύεται από επικυρωμένη φωτοτυπία της Αστυνομικής
τους Ταυτότητας και μια Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία να αναφέρεται
ότι έχουν απολέσει τον ΚΑΥΑΣ και τον μυστικό κωδικό τους. Ο
ΚΑΥΑΣ θα τους χορηγείται άμεσα κατά την επίσκεψή τους εφόσον
επιβεβαιωθεί η ταυτοπροσωπία.
4) Σε ότι αφορά στις Κάρτες Ανεργίας επαναλαμβάνεται ότι το
διάστημα ανεργίας προσμετρείται ΜΕΤΑ την κτήση του πτυχίου και
φυσικά οι κάρτες ανεργίας θα πρέπει να είναι εν ισχύ.
5) Τέλος, διευκρινίζεται ότι εφόσον υπάρχουν υποψήφιοι οι οποίοι έχουν
παρακολουθήσει επιδοτούμενο σεμινάριο, η περίοδος αυτή
προσμετρείται στην ανεργία δεδομένου ότι η συμμετοχή σε ανάλογα
προγράμματα, σύμφωνα με τον ΟΑΕΔ, δεν διακόπτει την περίοδο
ανεργίας. Παρακαλείσθε όπως προσκομίσετε την Βεβαίωση του ΟΑΕΔ
(ή άλλου φορέα ) για την συμμετοχή σας σε επιδοτούμενο σεμινάριο.
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