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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Έναρξη Προγράµµατος Κοινωφελούς Χαρακτήρα στο Υπουργείο
Περιβάλλοντος και Ενέργειας και στις Αποκεντρωµένες ∆ιοικήσεις για
την αντιπυρική προστασία των δασικών οικοσυστηµάτων της χώρας

Ξεκινάει την 21/05/2018 και ώρα 10η πρωινή µέχρι και την 31/05/2018
και ώρα 12η µεσηµβρινή η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων από τους
ενδιαφερόµενους, εγγεγραµµένους στο µητρώο του Οργανισµού Απασχόλησης
Εργατικού ∆υναµικού ανέργους, ηλικίας άνω των 18 ετών, για 5.066 θέσεις
πλήρους απασχόλησης και για χρονικό διάστηµα οκτώ µηνών, στο πλαίσιο του
Προγράµµατος Κοινωφελούς Χαρακτήρα στο Υπουργείο Περιβάλλοντος
και Ενέργειας και στις Αποκεντρωµένες ∆ιοικήσεις για την αντιπυρική
προστασία των δασικών οικοσυστηµάτων της χώρας.
Το πρόγραµµα υλοποιείται από τον προϋπολογισµό του ΟΑΕ∆ και του Πράσινου
Ταµείου και σχεδιάστηκε από κοινού από το Υπουγείο Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και το Υπουργείο Περιβάλλοντος και
Ενέργειας. Οι ωφελούµενοι θα εργάζονται στην προστασία των δασικών
εκτάσεων της χώρας από πυρκαγιές, αλλά και στη διαχείριση των ήδη καµένων
περιοχών προς αποφυγή µελλοντικών καταστροφών. Επιπλέον µε την επίβλεψη
των δασαρχείων θα εκπονήσουν οικολογικές δράσεις προστασίας της
βιοποικιλότητας των ∆ασών µε σκοπό την ανάπτυξη και τη διατήρηση βιώσιµων
πληθυσµών και οικοσυστηµάτων.
∆ικαίωµα υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων έχουν µόνο οι εγγεγραµµένοι
άνεργοι στα µητρώα ανέργων του ΟΑΕ∆ ηλικίας άνω των 18 ετών.

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται αποκλειστικά µε ηλεκτρονικό τρόπο
στην ιστοσελίδα του Οργανισµού (www.oaed.gr), στο πεδίο υποβολής
ηλεκτρονικής αίτησης, από χρήστες πιστοποιηµένους στις Ηλεκτρονικές
Υπηρεσίες της ∆ιαδικτυακής πύλης του ΟΑΕ∆, µε την εισαγωγή των κωδικών
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πρόσβασης (Ονοµασία Χρήστη και Συνθηµατικό). Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν
να επιλέξουν µία µόνο ειδικότητα τοποθέτησης από τις αναφερόµενες στη
σχετική λίστα του Παραρτήµατος Ι της ∆ηµόσιας Πρόσκλησης, Nο 4/2018
και µέχρι τρεις Επιβλέποντες Φορείς ή/και Υπηρεσίες Τοποθέτησης.
Οι δυνητικά ωφελούµενοι άνεργοι µέλη µονογονεϊκών οικογενειών, άνεργοι
που ανήκουν στην κατηγορία των ΑµεΑ, αλλά έχουν εγγραφεί στο γενικό
µητρώο του Οργανισµού και επιθυµούν να µεταφερθούν στο ειδικό µητρώο
ΑµεΑ του ΟΑΕ∆ καθώς και εγγεγραµµένοι άνεργοι γονείς προστατευόµενων
τέκνων ΑµεΑ, υποχρεούνται να προσκοµίσουν τα σχετικά δικαιολογητικά στα
ΚΠΑ2 του ΟΑΕ∆ µέχρι τη λήξη της προθεσµίας υποβολής των αιτήσεων.
Για τη διευκόλυνσή τους, οι ενδιαφερόµενοι ενηµερώνονται από την ιστοσελίδα
του ΟΑΕ∆ (www.oaed.gr) και συγκεκριµένα από τις Ηλεκτρονικές ΥπηρεσίεςΟ∆ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΟΑΕ∆- Οδηγίες
για την απόκτηση Κωδικών Πρόσβασης.
Οι ωφελούµενοι κατατάσσονται στον Πίνακα Κατάταξης Ανέργων µε
βάση τα εξής οκτώ αντικειµενικά κριτήρια µοριοδότησης:

1. Χρονικό διάστηµα συνεχόµενης εγγεγραµµένης ανεργίας ωφελουµένου, µε
ανώτατο όριο τους 60 µήνες, το οποίο διπλασιάζεται για τους ανέργους
αρχηγούς µονογονεϊκών οικογενειών.
2. Χρονικό διάστηµα συνεχόµενης εγγεγραµµένης ανεργίας του/της συζύγου
των ανέργων της ανωτέρω κατηγορίας, µε ανώτατο όριο τους 60 µήνες
3. Αναπηρία ωφελούµενου σε ποσοστό 50% και άνω
4. Ετήσιο εισόδηµα ατοµικό ή οικογενειακό
5. Ηλικία
6. Αριθµός ανήλικων τέκνων
7. Γονέας προστατευόµενου ή προστατευόµενων τέκνων ΑµεΑ, ανηλίκων ή και
ενηλίκων, µε ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω
8. Ιδιότητα δικαιούχου του «Κοινωνικού Εισοδήµατος Αλληλεγγύης» (ΚΕΑ)
Το σύστηµα επιλογής βασίζεται στη µοριοδότηση των συγκεκριµένων
κριτηρίων µε αντικειµενικό και διαφανή τρόπο µε τη χρήση µηχανογραφικού
λογισµικού του ΟΑΕ∆. Οι πληροφορίες για τα λοιπά κριτήρια επιλογής και
κατάταξης
των
ωφελουµένων
προέρχονται
από
το
Ολοκληρωµένο
Πληροφοριακό Σύστηµα (ΟΠΣ) του ΟΑΕ∆ και αντλούνται αυτεπάγγελτα από την
Γενική Γραµµατεία Πληροφοριακών Συστηµάτων (ΓΓΠΣ) και την Ηλεκτρονική
∆ιακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης (Η∆ΙΚΑ ΑΕ).
Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραµµα, τις προϋποθέσεις και τη
διαδικασία προσλήψεων οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να αναζητήσουν στην
ιστοσελίδα
του
Οργανισµού
Απασχόλησης
Εργατικού
∆υναµικού
(www.oaed.gr).
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