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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ £ Β1ΒΛ10ΓΡΑ·Φ1Α

Π Ρ Ο Λ Ο ΓΟ Σ
Η ανεργία είναι ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν
οι σύγχρονες οικονομίες και αποτελεί εμπόδιο στην ανάπτυξη τους. Ο ΟΑΕΔ,
ως κύριο όργανο εφαρμογής της κυβερνητικής πολιτικής για την απασχόληση,
λαμβάνοντας μέτρα συντελεί στην επίλυση του προβλήματος της ανεργίας . Ο
σχεδιασμός και η υλοποίηση προγραμμάτων είναι ένα από τα ενεργητικά
μέτρα που λαμβάνει ο ΟΑΕΔ και η αποτελεσματικότητα τους αποτελεί
αντικείμενο εξέτασης αρκετά ενδιαφέρον. Για το λόγο αυτό επέλεξα το
συγκεκριμένο θέμα.
Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά το καθηγητή μου κ. Κουτρούκη Θεόδωρο
που με βοήθησε πολύ στην προσπάθεια μου να ολοκληρώσω αυτή την
εργασία και μου παρείχε τις απαραίτητες συμβουλές και κατευθύνσεις.
Επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω τον ΟΑΕΔ Καβάλας για τα στοιχεία που
μου παρείχε και γενικά για τη συνεργασία των εργαζόμενων του στην
προσπάθεια μου αυτή.
Τέλος θα ήθελα να αφιερώσω την εργασία αυτή στον κ. Παλαιολόγου
Νικόλαο.

Ε ΙΣ ΑΓΩ ΓΗ
Η ανεργία αποτελεί τροχοπέδη για τις σύγχρονες οικονομίες και εφιάλτη για
τους εργαζόμενους. Τα αυξανόμενα ποσοστά ανεργίας στα διάφορα κράτη
αποτελούν εμπόδιο στην οικονομική τους ανάπτυξη και στην ευημερία των
ατόμων. Είναι ένα φαινόμενο που επιδρά αρνητικά στην οικονομία των
κρατών αλλά και στη ζωή των άνεργων. Τα κράτη επιβαρύνονται με διά(ρορες
δαπάνες για την οικονομική ενίσχυση των άνεργων αλλά και δαπάνες που
αφορούν προγράμματα επανένταξης των άνεργων στην παραγωγική
διαδικασία και διατήρησης των δεξιοτήτων τους και της επαγγελματικής τους
εμπειρίας έτσι ώστε όταν θα ενταχθούν στην αγορά εργασίας να είναι
αποδοτικοί. Οι άνεργοι δεν είναι οικονομικά ανεξάρτητοι, στηρίζονται στην
οικογένεια τους για οικονομική ενίσχυση και στα επιδόματα του κράτους. Δεν
έχουν τους πόρους για να ικανοποιήσουν τις ζωτικές τους ανάγκες αλλά και
τις ανάγκες τους για διασκέδαση και ψυχαγωγία, βρίσκονται σε άσχημη
ψυχολογική κατάσταση με έντονο το αίσθημα της έλλειψης αυτοπεποίθησης
και της αβεβαιότητας για τα μέλλον.
Τα κράτη θέτουν στους πρωταρχικούς τους στόχους την αντιμετώττιση του
προβλήματος της ανεργίας, έτσι ώστε να αξιοποιήσουν το εργατικό δυναμικό
και να υπάρχει μεγαλύτερη παραγωγικότητα και ανάπτυξη στην οικονομία
αλλά και να επανεντάξουν τους άνεργους στην αγορά εργασία εξομαλύνοντας
τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ίδιοι και ο κοινωνικός τους περίγυρος.
Έτσι προβαίνουν στην εφαρμογή ενεργητικών και παθητικών πολιτικών
απασχόλησης που σχεδιάζουν είτε αυτόβουλα είτε διακρατικά.
Στην χώρα μας καθοριστικός είναι ο ρόλος του Οργανισμού Απασχόλησης
Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) στην αντιμετώπιση του προβλήματος της
ανεργίας. Ο ΟΑΕΔ δραστηριοποιείται σε διάφορους κλάδους; του
επαγγελματικού προσανατολισμού, της επαγγελματικής εκπαίδευσης και
κατάρτισης, της προώθησης της απασχόλησης, της α σ<^ισης, της λήψης
μέτρων που αφορούν την ομαλή επανένταξη ειδικών κοινωνικών ομάδων.
Ειδικά στον κλάδο της απασχόλησης ο ΟΑΕΔ προβαίνει στην εφαρμογή
επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης που απευθύνονται σε
άνεργους που ανήκουν σε διάφορες ομάδες : νέοι άνεργοι, μακροχρόνιοι
άνεργοι , πρόσφυγες, μετανάστες, παλιννοστούντες, ειδικές κοινωνικές
ομάδες όπως άτομα με ειδικές ανάγκες, αποφυλακισμένοι και απεξαρτημένοι.
Η διάρκεια των προγραμμάτων και οι αποδοχές των άνεργων ποικίλουν.
Επίσης αλλά προγράμματα δίνουν τη δυνατότητα στους άνεργους να
δημιουργήσουν τη δική τους επιχείρηση και αλλά τοποθετούν τους άνεργους
σε θέσεις εργασίας
μέσα σε επιχειρήσεις . Πάντως η υλοποίηση
προγραμμάτων αποτελεί μια ενεργητική πολιτική απασχόλησης που
επανεντάσσει τους άνεργους στην παραγωγική διαδικασία και τους βοήθα με
αυτό το τρόπο να ανανεώνουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες τους και να
διατηρούν την επαγγελματική τους εμπειρία.

Η εργασία αποτελείται:
Από το 1° κεφαλαίο
όπου γίνεται μια προσπάθεια προσέγγισης του
προβλήματος της ανεργίας και αναφέρονται οι μορφές της. Επίσης γίνεται μια
ειδική ανας)ορά για την ανεργία στην Ελλάδα, στους παράγοντες που
συντελούν στην εμφάνιση υψηλών ποσοστών ανεργίας στη χώρα μας και
τέλος στις συνέπειες του προβλήματος της ανεργίας.
Από το 2° κεφαλαίο όπου ασχολούμαστε με τη διάρθρωση της απασχόλησης
στην Ελλάδα. Επίσης γίνεται μια λεπτομερή παρουσίαση των στρατηγικών
και πολιτικών απασχόλησης που σχεδιάζονται και ακολουθούνται στην
Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ελλάδα.
Από το 3° κεφαλαίο όπου αναφέρονται λίγα λόγια για το θεσμικό πλαίσιο
λειτουργίας του ΟΑΕΔ, τις προοπτικές , το ρόλο και τα πεδία δραστηριότητας
του. Έπειτα παρουσιάζονται τα προγράμματα του ΟΑΕΔ για την αντιμετώπιση
της ανεργίας και γίνεται μια ανάλυση των βασικών σημείων τους.
Από το 4° κεφαλαίο που αναφέρεται στην αποτελεσματικότητα
παρέμβασης του ΟΑΕΔ στην αγορά εργασίας της Καβάλας
παρουσιάζονται συμπεράσματα.

της
και

Η εργασία ολοκληρώνεται με την παράθεση δυο παραρτημάτων:
> το 1° παράρτημα που αποτελεί ένα ερωτηματολόγιο ανοιχτής συνέντευξης
με στελέχη του ΟΑΕΔ στο Ν.Καβάλας.
> το 2° παράρτημα που είναι ένας πίνακας συγκριτικής παρουσίασης των
προγραμμάτων.

Κ Ε Φ Α Λ ΑΙΟ 1°
Α Ν Ε Ρ ΓΙΑ
1.1

ΑΝΕΡΓΙΑ-ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

Η αύξηση της ανεργίας καθώς και η διόγκωση του αριθμού των κοινωνικά
αποκλεισμένων και των φτωχών, όπως αυτών που πλέον σποκαλούνται
εργαζόμενοι φτωχοί, αποτελούν αγκάθια στην προσπάθεια των χωρών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης για την επίτευξη της οικονομικής και νομισματικής
σύγκλισης. Η παγκοσμιοποίηση της οικονομίας και η αναζήτηση ενός νέου
μοντέλου οργάνωσης της παραγωγικής διαδικασίας θα μπορούσαν να
χαρακτηρισθούν ως κύρια αιτία των παραπάνω φαινομένων. Οι εργαζόμενοι
φτωχοί αποτελούν μια νέα κοινωνική ομάδα που αναδύεται. Πρόκειται για
άτομα που απασχολούνται σε εργασίες με χαμηλές αποδοχές και σε αρκετές
περιτττώσεις δεν υπάρχει ασφάλιση. Κατά συνέπεια αν και δεν είναι άνεργοι
το εισόδημα από την εργασία τους δεν είναι αρκετό να τους προσφέρει ένα
αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης.
Η πορεία των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την οικονομική και
νομισματική ολοκλήρωση συμπαρασύρει το δείκτη της ανεργίας. Το ποσοστό
των άνεργων και ειδικότερα των μακροχρόνιων άνεργων στις χώρες της Ε.Ε
έχει αυξηθεί δραματικά. Ακόμη και σε χώρες οι οποίες παρουσιάζουν
στατιστικά στοιχεία μείωσης της ανεργίας, όπως η Μ. Βρετανία, οι οικονομικές
και κοινωνικές ανισότητες έχουν αυξηθεί καθώς και ο αριθμός των
εργαζόμενων φτωχών.
Στο κρίσιμο αυτό σημείο της πορείας των χωρών της Ε.Ε που ετοιμάζονται να
εισέλθουν στη φάση της οικονομικής και νομισματικής ένωσης η προσέγγιση
του προβλήματος της ανεργίας, η εξεύρεση των αιτιών που προκαλούν
αύξηση του φαινομένου καθώς και η υιοθέτηση και η εφαρμογή μέτρων για
την αντιμετώπιση του προβλήματος αποτελούν επιτακτική ανάγκη.
Στα πλαίσια της προσπάθειας για ανάλυση και επίλυση του προβλήματος της
ανεργίας έχουν γίνει διάφορες προσεγγίσεις όπως η νεοκλασική, η κευνσιανη
και η ριζοσπαστική προσέγγιση.
1.1.1. Νεοκλασική προσέγγιση
Σύμφωνα με τη νεοκλασική προσέγγιση βασική αιτία της ανεργίας είναι η
έλλειψη ευελιξίας στην αγορά εργασίας. Το πρόβλημα της ανεργίας θα
επιλυθεί εφόσον υπάρχει τέλειος ανταγωνισμός στην αγορά εργασίας. Η
αγορά εργασίας λειτουργεί όπως οποιαδήποτε άλλη αγορά στην οποία
ανταλλάξιμο αγαθό είναι η εργασία. Παράγοντες που συνδέονται με το
φαινόμενο της ανεργίας είναι το ύψος του μισθού και η δυνατότητα
περιορισμού του, η ποσότητα της απασχόλησης και η δυνατότητα της να
αναπροσαρμόζεται όπως και η κινητικότητα της εργασίας.
Η ανεργία θεωρείται εκούσια. Ο όρος εκούσια σημαίνει ότι το άτομο δε δέχεται
να εργαστεί στο μισθό που του προσφέρουν, είτε γιατί ο μισθός δεν μπορεί να
αυξηθεί λόγω εθνικών συλλογικών συμβάσεων, είτε γιατί ελπίζει να βρει μια
καλύτερη εργασία και προτιμά να μείνει άνεργος. Τόσο η πρώτη όσο και η
δεύτερη περίπτωση εκφράζουν την αδυναμία της αγοράς να λειτουργήσει σε
καθεστώς τέλειου ανταγωνισμού είτε επειδή υπάρχουν μονοπωλιακές τάσεις
στην αγορά εργασίας είτε γιατί οι εργαζόμενοι έχουν ελλιπή πληροφόρηση για
τις προαναφερόμενες κενές θέσεις εργασίας. Κατά συνέπεια η έλλειψη

ευελιξίας των μισθών ττρος τα κάτω και η έλλειψη πληροφόρησης οδηγούν
την αγορά εργασίας σε ασταθή ισορροπία, σε μόνιμη ανεργία. Η λύση που
προωθείται από τη νεοκλασική θεωρία είναι η δημιουργία των προϋποθέσεων
για την ύπαρξη του τέλειου ανταγωνισμού που θα επιτρέψει στο μηχανισμό
των τιμών-μισθών να επαναφέρει την αγορά σε κατάσταση ισορροπίας και να
εξαλείψει την ανεργία. Η πολιτική της εκπαίδευσης-κατάρτισης θεωρείται ως
πολιτική αύξησης της ευελιξίας της εργασίας γιατί βοηθάει την κινητικότητα
του ατόμου είτε γεωγραφικά είτε κλαδικά και με αυτό τον τρόπο τα άτομα
μπορούν να ανταποκριθούν στις νέες ανάγκες που δημιουργούνται από τον
εκσυγχρονισμό των επιχειρήσεων.
1.1.2. Κευνσιανη προσέγγιση
Σύμφωνα με τη κευνσιανη θεωρία (Χλετσος, 1998:15) η ανεργία είναι ακούσια
και όχι εκούσια και απορρίπτεται η θέση σύμφωνα με την οποία ο μισθός
προσδιορίζει την απασχόληση και το επίπεδο της ανεργίας. Το επίπεδο
απασχόλησης προσδιορίζεται από την αναμενόμενη ζήτηση για το προϊόν,
από τις τεχνικές συνθήκες παραγωγής, από την παραγωγικότητα της
εργασίας και όχι από το μισθό. Η μεταβολή της παραγωγής επιδρά θετικά
στην απασχόληση, ενώ η παραγωγικότητα της εργασίας επιδρά αρνητικά.
Συνεπώς θα πρέπει να αναλυθούν περισσότερο οι παράγοντες εκείνοι που
έλκουν εργατικό δυναμικό(π.χ αύξηση της παραγόμενης ποσότητας)και
εκείνοι που οδηγούν στην απώθηση εργατικού δυναμικού(π.χ αύξηση της
παραγωγικότητας της εργασίας). Η ανεργία μπορεί να μειωθεί μέσα από μια
πολιτική τόνωσης της ζήτησης, η οποία θα επηρεάσει θετικά την παραγωγή
προϊόντος και την απασχόληση του εργατικού δυναμικού. Σημαντικός είναι ο
ρόλος της τεχνολογίας, η οποία μπορεί να οδηγήσει στην αύξηση του
παραγόμενου προϊόντος χρησιμοποιώντας είτε το ίδιο εργατικό δυναμικό είτε
και περισσότερο. Η αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας μπορεί να
οδηγήσει κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες σε ανεργία.
1.1.3. Ριζοσπαστική προσέγγιση
Σύμφωνα με την ριζοσπαστική προσέγγιση απο<ρασιστικοί παράγοντες για το
φαινόμενο της ανεργίας είναι εκείνοι που προσελκύουν και απωθούν το
εργατικό δυναμικό από την αγορά εργασίας. Αρνείται την πλήρη
υποκατάσταση της εργασίας από το κεφαλαίο λόγω του κόστους εργασίας και
θεωρεί τη συσσώρευση του κεφαλαίου ως κυρίαρχο παράγοντα των
εξελίξεων στην αγορά εργασίας. Η μεταβολή της παραγωγικότητας με
δεδομένο το επίπεδο παραγωγής αυξάνει την ανεργία. Η αύξηση της
παραγωγικότητας προκαλείται κατά κύριο λόγο από την εισαγωγή της
τεχνολογίας στην παραγωγική διαδικασία. Η χρήση ολοένα και περισσότερου
σταθερού κεφαλαίου σε σχέση με το μεταβλητό κεφαλαίο από τις επιχειρήσεις
υπαγορεύεται κυρίως από την ανάγκη επίτευξης κέρδους μεσώ της μείωσης
του κόστους παραγωγής και όχι λόγω των υψηλών αμοιβών της εργασίας. Η
χρήση της νέας τεχνολογίας προϋποθέτει συσσώρευση κεφαλαίου.
Στα πλαίσια της ριζοσπαστικής προσέγγισης η ανάλυση των αιτιών της
ανεργίας πρέπει να γίνει στη βάση των παραγόντων που μειώνουν και
αυξάνουν την ανεργία. Θεωρώντας ότι η ανεργία προκύπτει ως η διάφορα
ανάμεσα στο εργατικό δυναμικό και τους απασχολουμένους, η αύξηση της
μπορεί να προέΑθει είτε από την αύξηση του εργατικού δυναμικού με σταθερό
το επίπεδο απασχόλησης, είτε από τη μείωση της απασχόλησης με σταθερό

TO εττίπεδο του εργατικού δυναμικού. Η αύξηση του εργατικού δυναμικού
μπορεί να οφείλεται σε τρεις παράγοντες:
Α)Αύξηση του ποσοστού γεννήσεων και βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης.
Β)Η είσοδος στην αγορά εργασίας ομάδων που μέχρι τότε δεν εργάζονταν π.χ
οι γυναίκες που εισήλθαν στην αγορά εργασίας στη δεκαετία 60’ και 70’.
Γ)Η είσοδος στην αγορά εργασίας μεταναστών είτε νόμιμων είτε παράνομων.

1.2

ΜΟΡΦΕΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

Η ανεργία στις χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης χαρακτηρίζεται από
αυξανόμενους ρυθμούς. Σήμερα πλήττει 16 εκατομμύρια άτομα. Σε διάρκεια
20 ετών ο όγκος του παραχθεντος πλούτου αυξήθηκε κατά 80% ενώ η
συνολική απασχόληση μόνο κατά 9%. Κατά συνέπεια η ανεργία εξελίσσεται
σε ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα της Ευρώπης. Το μεγαλύτερο
πλήγμα της ανεργίας εξακολουθούν να δέχονται συγκριτικά οι έχοντες ηλικία
μικρότερη των 25 ετών. Επίσης η μακροχρόνια ανεργία εξακολουθεί να
αυξάνεται, το μισό περίπου των άνεργων βρίσκεται στην ανεργία πάνω από
ένα έτος. Επιπλέον το 30% των μακροχρόνιων άνεργων δεν έχουν εργαστεί
ποτέ. Ορισμένες μάλιστα περιοχές, όπως οι απομακρυσμένες αγροτικές
περιοχές και οι παρακμάζουσες βιομηχανικές ζώνες, πλήπονται περισσότερο
από τη μακροχρόνια ανεργία. Οι κοινωνικές όμως ομάδες που πλήττονται
περισσότερο από την ανεργία είναι οι νέοι, κυρίως αυτοί που δεν έχουν
εργαστεί ποτέ, καθώς επίσης και άτομα με φθίνουσες ειδικότητες, άτομα με
ειδικές ανάγκες, γυναίκες και μειονότητες. Η ανεργία στην Ε.Ε διακρίνεται σε
τρεις διαφορετικές μορφές.
1.2.1. Συγκυριακή ανεργία
Σε ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο οι πόροι σε εργατικό δυναμικό αυξάνονται
κατά 0,5% ετησίως περίπου, κάθε επιβράδυνση της ανάπτυξη μεταφράζεται
αμέσως σε μεγάλη αύξηση της ανεργίας.
1.2.2. Διαρθρωτική ανεργία
Κατά τα τέλη της δεκαετίας του 80’ ακόμα και υπό τις πλέον ευνοϊκές
περιστάσεις η ανεργία συνέχιζε να πλήττει 12 εκατομμύρια άτομα. Αυτή η
συνεχής αύξηση της ανεργίας οφείλεται στους εξής λόγους:
> Η συμμετοχή μας στη νέα διεθνή κατανομή της εργασίας δεν υπήρξε
άριστη. Παραμελήσαμε τις αγορές του μέλλοντος ρίχνοντας ιδιαίτερα το
βάρος σε εισοδήματα και σε καταστάσεις που είχαμε κατοχυρώσει στους
παραδοσιακούς τομείς.
> Το υψηλό σχετικά κόστος της ελάχιστα ειδικευμένης εργασίας ενθαρρύνει
τον εξορθολογισμο των επενδύσεων και επιβραδύνει τη δημιουργία
θέσεων απασχόλησης στον τομές των υπηρεσιών.
> Τα συστήματα στον τομέα της απασχόλησης είναι πεπαλαιωμένα. Με
αυτό εννοούμε το σύνθετο πλέγμα που συγκροτούν σήμερα η αγορά και
το εργατικό δυναμικό, η πολιτική απασχόλησης, οι δυνατότητες
εσωτερικής η εξωτερικής προς την επιχείρηση ευελιξίας, οι ευκαιρίες οι

παρεχόμενες η μη από το σύστημα εκπαίδευσης η κατάρτισης, η
κοινωνική προστασία.
> Τέλος, νέα κράτη εκσυγχρονίζονται και έρχονται να μας ανταγωνιστούν
ακόμα και στις αγορές μας με τιμές που καθιστούν δύσκολο τον
ανταγωνισμό από μέρους μας,
1.2.3. Τεχνολογική ανεργία
Το θέμα της τεχνολογικής ανεργίας είναι τόσο παλιό όσο και η ίδια η
βιομηχανική κοινωνία, η οποία δεν έπαυσε να μεταβάλλεται ενσωματώνοντας
την τεχνική πρόοδο. Διανύουμε για μια ακόμη φορά μια περίοδο κατά την
οποία παρατηρείται δυσαρμονία μεταξύ, αφενός μεν της ταχύτητας μιας
τεχνικής προόί^υ, η οποία αφορά ουσιαστικά το “πως θα παράγουμε’ (τις
μεθόδους παραγωγής και την οργάνωση της εργασίας), η οποία για το λόγο
αυτό καταστρέφει συχνά θέσεις απασχόλησης, αφετέρου δε της ικανότητας
μας να προβλέψουμε τις νέες(ατομικές η συλλογικές)ανάγκες ή τα νέα
προϊόντα που θα εξασφάλιζαν την εκ νέου αύξησης των θέσεων
απασχόλησης. Οι τεχνικές πρόοδοι προσφέρουν ευκαιρίες ανάπτυξης και
απασχόλησης. Αρκεί να μεταβάλλουμε το δικό μας μοντέλο ανάπτυξης: να
καλύψουμε τις ανάγκες που προκύπτουν από τις ανατροπές της κοινωνικής
ζωής, του αστικού πολιτισμού, των νέων καταναλωτικών ηθών, να
διατηρήσουμε τους αγροτικούς χώρους μας, να προστατέψουμε το
περιβάλλον και την ποιότητα του φυσικού μας κεφαλαίου.

1.3.

Η ΑΝΕΡΓΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Η Ελλάδα μεταπολεμικά και μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 70’
αντιμετώπιζε πρόβλημα διαρθρωτικής ανεργίας. Η χρόνια υπέρβαση της
προσφοράς εργασίας από τις υπάρχουσες θέσεις εργασίας(δηλαδή
μεγαλύτερη πρόσφορα από τη ζήτηση εργασίας)σιγά-σιγά μηδενίστηκε από
τους παρακάτω παράγοντες:
> Από τη σταθερά υψηλή
οικονομική ανάπτυξη που σημειώθηκε τη
μεταπολεμική περίοδο μέχρι το 1973 και η οποία συγκεντρώθηκε κυρίως
στους παραδοσιακούς
κλάδους εντάσεως
εργασίας,
όπως
κλωστοϋφαντουργία, τρόφιμα, κατασκευές, μεταφορές, τουρισμό.
> Στην εξωτερική μετανάστευση, η οποία επιταχύνθηκε στην δεκαετία του
60’ και συνολικά απορρόφησε σχεδόν 1000000 άτομα κυρίως
παραγωγικών ηλικιών.
> Στην μαζικοποίηση της μέσης εκπαίδευσης και γενικά στην ανάπτυξη του
εκπαιδευτικού συστήματος είχαν ως αποτέλεσμα τη μείυχιη της
προσφοράς εργασίας νεαρών και ώριμων ατόμων.
Η απασχόληση διατηρήθηκε σε υψηλά και αυξανόμενα επίπεδα, ενώ
αντίστοιχα η ανεργία ήταν χαμηλή σχεδόν μέχρι το τέλος της δεκαετίας του 70’
(Κανελλόπουλος, 1994 :37 ) . Από τις αρχές της δεκαετίας του 80’ η ανεργία
άρχισε να αυξάνεται. Η αύξηση συνδέεται με την οικονομική στασιμότητα. Στα
πρώτα χρόνια της δεκαετίας του 90’ υπήρξε εισροή εργατικού δυναμικού από
το εξωτερικό λόγω αντιστροφής του μεταναστευτικού ρεύματος, αλλά και
εγκατάστασης υπολογίσιμου αριθμού ομοεθνών στη χώρα(Πόντιοι,
Βορειοηπειρώτες).

Η ανεργία εντοπίζεται κυρίως στις αστικές περιοχές. Ενδεικτικό είναι ότι
σχεδόν ένας στους δυο άνεργους εντοπίζεται στο νόμο Αττικής και για τους
άνεργους άνω των 30 ετών το ποσοστό αυξάνεται συστηματικά. Αντίθετα
κάποιες άλλες περιοχές όπως το Νότιο Αιγαίο, η Κρήτη, τα Ιόνια νησιά
εμφανίζουν ανεργία κάτω από το 4% του εργατικού δυναμικού. Υψηλά
ποσοστά ανεργίας εμ(ρανίζουν η Ήπειρος, το Βόρειο Αιγαίο και η Δυτική
Ελλάδα.
Ως προς την ηλικία η ανεργία συγκεντρώνεται κυρίως στις νέες ηλικίες.
Σχεδόν ένας στους τρεις άνεργους συγκεντρώνεται σε αυτούς που έχουν
ηλικία 20-24 ετών. Ενδιαφέρον είναι ότι το ποσοστό ανεργίας αλλά και ο
αριθμός των άνεργων, σε αντίθεση με ότι συμβαίνει σε άλλες χώρες,
μειώνεται συστηματικά καθώς αυξάνεται η ηλικία, γεγονός που σημαίνει ότι η
ανεργία προέρχεται κυρίως από ανεπάρκεια προσλήψεων παρά από αύξηση
απολύσεων. Επίσης η ανεργία συγκεντρώνεται στους απόφοιτους μέσης
εκπαίδευσης καθώς και στους τπυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Είναι
γεγονός ότι οι περισσότεροι πτυχιούχοι στρέφονται προς το Δημόσιο και μέχρι
να τα καταφέρουν παραμένουν άνεργοι η υποαπασχολούνται η
ετεροαπασχολούνται. Τέλος μεγαλύτερο ποσοστό ανεργίας παρατηρείται στις
γυναίκες από ότι στους άνδρες, ενώ μεγάλο ποσοστό κατέχουν και οι
μακροχρόνιοι άνεργοι, δηλαδή αυτοί που παραμένουν άνεργοι τουλάχιστον
12 μήνες.

1.3.1.

Παράγοντες που συντελούν στην εμφάνιση υψηλών ποσοστώ ν
ανεργίας στην Ελλάδα.

1. Η μειωμένη παραγωγικότητα που παρατηρείται στην οικονομική
δραστηριότητα.
2. Η οικονομική κρίση, η επενδυτική άττνοια, η εισαγωγή της νέας
τεχνολογίας και οι απολύσεις(210000 το 1996).
3. Η παρατεταμένη περιοριστική οικονομική πολιτική που ακολουθείται μέσα
από τα προγράμματα σταθεροποίησης, εκτείνοντας έτσι την υφεσιακή
κατάσταση της ελληνικής οικονομίας.
4. Η εφαρμογή προγραμμάτων ιδιωτικοποίησης και η απορύθμιση της
αγοράς εργασίας που εξομοιώνει όλους όσους έχουν εργασία και εκείνους
που δεν έχουν και ζητούν να βρουν.
5. Η υπερσυσσώρευση κεφαλαίου, δηλαδή η παραγωγή μέσων παραγωγής
που δεν μπορούν να λειτουργήσουν σαν μέσα παραγωγής κέρδους παρά
με μειωμένο ποσοστό κέρδους. Με αλλά λόγια πληθαίνει το κε(ραλαίο που
μένει αδρανές χωρίς να μπαίνει στην παραγωγή γιατί το ποσοστό κέρδους
είναι μικρό.
Όλοι αυτοί οι παράγοντες έχουν σαν συνέπεια όχι απλά την εμφάνιση
ανεργίας(Κατσορίδας, 1998 :35) αλλά την εκτίναξη της σε υψηλά επίπεδα και
ιδιαίτερα του ποσοστού των μακροχρόνιων άνεργων. Επιπρόσθετα αν
λάβουμε υπόψη τις σημαντικές επιπτώσεις στην απασχόληση από την
τήρηση των κριτηρίων του Μάαστριχ τότε μπορούμε να συμπεράνουμε ότι η
ανεργία τα επόμενα χρόνια θα αυξηθεί. Αν η Ελλάδα προσπαθήσει να μειώσει
το δημοσιονομικό έλλειμμα στο 3% του ΑΕΠ μέχρι το 1999 και το δημόσιο
χρέος μέχρι το 2002 τότε θα οδηγηθεί σε απώλεια 290000 θέσεων εργασίας

μέχρι το τέλος του 2000. Δηλαδή η Ελλάδα για να εκπληρώσει τα κριτήρια του
Μάαστριχ θα πρέπει να έχει μηδενικούς ρυθμούς ανάπτυξης και στον
υπάρχοντα αριθμό των άνεργων θα πρέπει να προστεθούν άλλες 290000
άνεργοι με αποτέλεσμα η ανεργία να εκτιναχθεί στα ύψη.

1.4 ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ
Η ανεργία αποτελεί το σημαντικότερο πρόβλημα πολλών ατόμων και το
χειρότερο εφιάλτη των περισσότερων εργαζόμενων. Αυτό οφείλεται στις
δυσμενείς επιπτώσεις της ανεργίας όχι μόνο στην οικονομική κατάσταση των
ατόμων αλλά και στην κοινωνική και προσωπική τους ζωή, ακόμα και στην
ψυχική και σωματική τους υγειά.
Ένας άνεργος δε διαθέτει τα οικονομικά μέσα που είναι απαραίτητα όχι μόνο
για την επιβίωση του αλλά και για την ικανοποίηση των αναγκών του για
ψυχαγωγία, κοινωνική καταξίωση, αξιοποίηση των κλίσεων και ιδιαιτεροτήτων
του. Το γεγονός αυτό έχει σαν συνέπεια την άσχημη ψυχολογική κατάσταση
του άνεργου. Νοιώθει αποξενωμένος κοινωνικά, έχει άγχος και αγωνιά για το
μέλλον, έλλειψη αυτοπεποίθησης και συγκέντρωσης, έντονο το συναίσθημα
της απογοήτευσης και της απαισιοδοξίας. Όλα αυτά προκαλούν εκνευρισμό
στον άνεργο και διαταραχές στις διαπροσωπικές του σχέσεις στο οικογενειακό
και κοινωνικό περιβάλλον. Ιδιαίτερα τα άτομα του οικογενειακού
περιβάλλοντος των άνεργων εξαντλούν κάθε απόθεμα ανεκτικότητας ,
κατανόησης και καλής πρόθεσης με αποτέλεσμα να δημιουργούνται πολλά
προβλήματα. Τα ποσοστά διαζυγίων είναι αυξημένα στις οικογένειες άνεργων
σε σύγκριση με τις άλλες οικογένειες.
Η ανεργία έχει δυσάρεστες επιπτώσεις στην υγεία των άνεργων. Στις ομάδες
των άνεργων παρατηρούνται αύξηση των νοσημάτων της καρδιάς και του
κυκλοφοριακού συστήματος. Επίσης ο εκνευρισμός και οι βίαιες αντιδράσεις
οδηγούν σε συχνότερα ατυχήματα. Ακόμη υπάρχει στους άνεργους αυξημένο
ποσοστό αυτοκτονιών. Τέλος οι γυναίκες των άνεργων παρουσιάζουν
αυξημένο κίνδυνο νοσήσεως και θανάτου. Ακόμη και η υγειά των
κυοφορούμενων παιδιών βλάπτεται και οι μετά τη γέννηση προοπτικές τους
επηρεάζονται δυσμενώς.
Σημαντικές είναι οι συνέπειες (Κατσορίδας, 1998 :69) της αύξησης της
ανεργίας στο οργανωμένο εργατικό κίνημα. Το ηθικό των εργαζόμενων πέφτει
γιατί κάθε εργαζόμενος βλέπει στο πρόσωπο των άνεργων το δικό του
μέλλον. Μειώνεται η συλλογικότητα της εργατικής τάξης, τα αιτήματα γίνονται
αμυντικά, αυξάνουν τα φαινόμενα ατομικοποίησης και εντατικοποιούνται οι
ρυθμοί εργασίας εφόσον υπάρχει ο κίνδυνος της απόλυσης.
Τέλος ένα άλλο σημαντικό πρόβλημα που έχουν να αντιμετωπίσουν οι
άνεργοι είναι η μείωση των εργασιακών τους ικανοτήτων, των γνώσεων και
της πείρας τους. Έτσι μειώνονται οι πιθανότητες να ενδιαφερθούν γΓ αυτούς
οι πιθανοί εργοδότες όταν οι άνεργοι μένουν μακριά από την παραγωγική
διαδικασία για μεγάλο χρονικό διάστημα. Συνεπώς οι άνεργοι για να μπορούν
να ενταχθούν ή να επανενταχθούν στη διαδικασία παραγωγής θα πρέπει

πέρα από την επιβίωση τους να μπορούν να διατηρούν τις γνώσεις, καθώς
επίσης και τις ικανότητες και δεξιότητες που απόκτησαν κατά τη διάρκεια της
εργασίας τους ή να αποκτήσουν , ιδιαίτερα οι νεοεισερχόμενοι , κάποιες
γνώσεις οι οποίες τους είναι απαραίτητες για να εργαστούν. Αυτό το ρόλο
αναπαραγωγής της εργατικής δύναμης τον έχει αναλάβει το κράτος , μεσώ
σεμιναρίων και προγραμμάτων του ΟΑΕΔ, όπου εμπλέκονται και άλλοι φορείς
δημόσιοι η ιδιωτικοί. Με ασήμαντα επιδόματα και χωρίς καμία κοινωνική
προστασία οι άνεργοι συντηρούνται ουσιαστικά από τις οικογένειες τους, ενώ
αναζωογονούνται τόσο ιδεολογικά όσο και από άποψη γνώσεων και
ικανοτήτων για εργασία από το σύντομο πέρασμα τους στα διάφορα
εκπαιδευτικά σεμινάρια ή την παραγωγή. Αυτό που τελικά γίνεται είναι κάποια
ανακύκλωση των άνεργων ώστε να διατηρούνται σε ετοιμότητα για να
ενταχθούν στην παραγωγική διαδικασία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2°
ΟΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
2.1 Η ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Η διάρθρωση της απασχόλησης αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την
αποτελεσματική λειτουργία της αγοράς εργασίας, τις αναπτυξιακές
δυνατότητες της χώρας και την άσκηση πολιτικής στην αγορά εργασίας. Η
Ελλάδα διατηρεί στην Ε.Ε το υψηλότερο ποσοστό του εργατικού δυναμικού
που απασχολείται στην γεωργία. Αντίθετα η Ελλάδα έχει το μικρότερο
ποσοστό των απασχολούμενων στον δευτερογενή τομέα. Τα ποσοστά αυτά
δείχνουν τη μεγάλη σημασία του αγροτικού τομέα στην Ελλάδα, καθώς και
την καθυστέρηση στην ανάτττυξη του δευτερογενή τομέα. Επιπλέον η έξοδος
εργατικού δυναμικού από τη γεωργία απορροφήθηκε κυρίως από τις
υπηρεσίες παρά από το δευτερογενή τομέα.
Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία ένας στους δυο απασχολουμένους στην
Ελλάδα είναι μισθωτός ή ημερομίσθιος, ενώ στις άλλες μεσογειακές χώρες
της Ε.Ε κυμαίνονται στο 70% και στο σύνολο της Ε.Ε το 80%. Τα ποσοστά
αυτά έχουν μεγάλη σημασία για την αποτελεσματικότητα της πολιτικής
μισθών αλλά και της προστασίας των εργαζόμενων. Για παράδειγμα αν
εφαρμοστεί περιοριστική πολιτική θα επηρεαστεί λιγότερο από το μισό
εργατικό δυναμικό. Επίσης η μερική απασχόληση στην Ελλάδα παραμένει
στο χαμηλότερο επίπεδο από τις χώρες της Ε.Ε. Το γεγονός αυτό οφείλεται
κυρίως στις νομοθετικές ρυθμίσεις που περιορίζουν τη μερική απασχόληση,
στα ωράρια λειτουργίας των καταστημάτων, που συνέπιττταν με αυτά της
εργασίας του προσωπικού και στους σχετικούς περιορισμούς στην κοινωνική
ασφάλιση.
Αξιοσημείωτες μεταξύ Ελλάδας και άλλων χωρών της Ε.Ε είναι εξάλλου και οι
διάφορες στον αριθμό των πραγματικών εβδομαδιαίων ωρών εργασίας. Στην
Ελλάδα οι πιο συνηθισμένες είναι οι 40 ώρες όπως και στις χώρες της Ε.Ε.
Όμως η Ελλάδα εμφανίζει το υψηλότερο ποσοστό ατόμων που εργάζονται
λιγότερο από 40 ώρες την εβδομάδα. Το ποσοστό αυτό φτάνει το 35% των
Ελλήνων (εδώ περιλαμβάνονται και οι απασχολούμενοι στο Δημόσιο όπου
εργάζονται 37,5 ώρες).
Ενδιαφέρον παρουσιάζει η διάρθρωση της απασχόλησης σύμφωνα με
στοιχεία της Υπηρεσίας Περιφερειακής Ανάπτυξης. Στις Περιφέρειες το 40%
της απασχόλησης το κατέχει η γεωργία. Τέτοιες είναι η Ανατολική Μακεδονία ,
η Θράκη, η Πελοπόννησος και η Κρήτη. Αντίθετα στα νησιά του Ιόνιου και του
Νότιου Αιγαίου το εργατικό δυναμικό απασχολείται σε εμπορικές επιχειρήσεις
και σε εστιατόρια λόγω της αυξημένης τουριστικής κίνησης. Τέλος η Αττική
κατέχει τα υψηλότερα ποσοστά στους μη γεωργικούς κλάδους. Συγκεκριμένα
η Αττική απορροφά 6 στους 10 τραπεζικούς, 1 στους 2 απασχολουμένους
στις μεταφορές και επικοινωνίες, καθώς και στις λοιπές υπηρεσίες, ενώ
συγκεντρώνει το 45,1%των απασχολούμενων στην μεταποίηση και το 37%
στην ενέργεια. Βασική προϋπόθεση για την οικονομική ανάπτυξη και ευημερία
της χώρας είναι η αποτελεσματική αξιοποίηση του εργατικού δυναμικού στις
κατάλληλες θέσεις απασχόλησης. Μεγάλο μειονέκτημα (Κανελλοπουλος,
1994 : 42) για τη Ελλάδα και την οικονομική της εξέλιξη είναι η κάλυψη
θέσεων στην βιομηχανία και στην γεωργία, όπου παράγονται διεθνώς

εμπορεύσιμα προϊόντα, με εργατικό δυναμικό χαμηλού επιπέδου
εκπαίδευσης. Ενώ οι δημόσιες υπηρεσίες, οι τράπεζες και ο τομέας των
υπηρεσιών απασχολούν εργατικό δυναμικό που αποτελείται από τπυχιούχους
ΑΕΙ. Όμως επιτακτική είναι η ανάγκη στελέχωσης θέσεων στην ελληνική
βιομηχανία και γεωργία με άτομα ανώτερης μόρφωσης έτσι ώστε να
υπάρξουν οι κατάλληλες προϋπόθεσης για ανάπτυξη της βιομηχανίας και της
γεωργίας και να μπορέσει έτσι η Ελλάδα να ανταπεξέλθει στο διεθνή και
ευρωπαϊκό ανταγωνισμό. Η κατανομή αυτή του εργατικού δυναμικού έχει σαν
αποτέλεσμα τη μειωμένη παραγωγικότητα στην Ελλάδα. Η μειωμένη
παραγωγικότητα αποτελεί σημαντικό παράγοντα που συντελεί στην εμφάνιση
υψηλών ποσοστών ανεργίας στην Ελλάδα.

2.2

01 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ
ΕΝΩΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Η ανεργία και τα αυξανόμενα ποσοστά της στα κράτη-μέλη της Ε.Ε αποτελεί
τροχοπέδη στην πορεία των κρατών προς την οικονομική τους ολοκλήρωση.
Με μέσο ποσοστό 10% και ποσοστό απασχόλησης 61% του ενεργού
πληθυσμού, έναντι 74% στην Ιαπωνία και 75% στις ΗΠΑ, η Ευρώπη
λειτουργεί σε επίπεδο κατώτερο των δυνατοτήτων της με συνέπεια να
δημιουργούνται τόσο οικονομικά όσο και κοινωνικά προβλήματα. Για το λόγο
αυτό επιτακτική είναι η ανάγκη για τα κράτη-μέλη να σχεδιάσουν στρατηγικές
απασχόλησης και να προβούν στην άμεση εφαρμογή τους, έτσι ώστε να
μειωθούν τα ποσοστά ανεργίας στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό και να
αξιοποιηθεί το εργατικό δυναμικό αποδοτικά.
2.2.1.ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
Η προώθηση των επενδύσεων στην επαγγελματική κατάρτιση αφορά τις
οικονομικές δεσμεύσεις όλων
των ενδιαφερόμενων,
κυβερνήσεις,
επιχειρήσεις, κοινωνικοί εταίροι, μεμονωμένα άτομα, με σκοπό να αυξήσουν
τα επίπεδα δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού. Ωστόσο είναι επίσης
σημαντικό οι επενδύσεις να γίνονται αντιληπτές με την ευρύτερη έννοια της
χρήσης οικονομικών και άλλων πόρων ώστε διαφοροποιώντας την
προσφορά και αυξάνοντας τη διαθεσιμότητα να βελτιωθεί η ποιότητα της
επαγγελματικής κατάρτισης και των διαθέσιμων ευκαιριών.
Τρία είναι τα βασικά σημεία στην ανάλυση του θέματος “Προώθηση των
επενδύσεων” :
> Η βελτίωση των συστημάτων κατάρτισης στα κράτη-μέλη.
> Η βελτίωση της ικανότητας για απασχόληση των ατόμων.
> Η διαμόρφωση νέων σχέσεων μεταξύ κατάρτισης και εργασίας.

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΟΝΤΑΙ
ΠΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΑ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ.
Πολλά κράτη-μέλη είχαν ήδη δεσμευθεί (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 1995: 88) σε
μια διαδικασία μεταρρύθμισης της εκπαίδευσης και των συστημάτων
κατάρτισης πριν από τη δημοσίευση της Λευκής Βίβλου της Επιτροπής
Ανάπτυξη, Ανταγωνιστικότητα, Απασχόληση, με συγκεκριμένο σκοπό να
αυξήσουν την ανταπόκριση της κατάρτισης σε διαφορετικές γεωγραφικές,
τομεακές και ατομικές ανάγκες. Αυτό έχει οδηγήσει στην αποκέντρωση της
κατάρτισης. Η αποκέντρωση και οι προσπάθειες για προσαρμογή της
κατάρτισης στις μεταβαλλόμενες ανάγκες της αγοράς εργασίας έχουν
επιτευχθεί μεσώ μεγαλύτερης έμφασης στην ανάμιξη του ιδιωτικού τομέα στην
υλοποίηση της πολιτικής και των προσπαθειών, της βελτίωσης των
διασυνδέσεων μεταξύ εκπαίδευσης και κατάρτισης και βιομηχανίας και
εμπορίου. Έχει επίσης υπάρξει μια αξιοσημείωτη αύξηση στις υπηρεσίες
κατάρτισης που παρέχει ο ιδιωτικός τομέας.
ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
Ολα τα κράτη-μέλη παρέχουν ένα ευρύ φάσμα προγραμμάτων κατάρτισης και
ρυθμίσεων(ΕυρωπαΤκή Επιτροπή, 1995:89) για να ικανοποιήσουν τις ανάγκες
της αγοράς εργασίας και των μεμονωμένων ατόμων και για να ενθαρρύνουν
τη διαρκή μάθηση. Στο πλαίσιο ενός αυστηρού έλεγχου των δημόσιων
δαπανών και περιορισμών του προϋπολογισμού η κατάρτιση έχει υψηλή
προτεραιότητα.
Όλα τα κράτη-μέλη έχουν αναπτύξει προγράμματα αρχικής κατάρτισης
χρηματοδοτούμενα από το Δημόσιο για να μειώσουν την ανεργία στους
νέους. Η παροχή για τους νέους συνίσταται κυρίως από τη μια μεριά, από
συστήματα βασισμένα στο σχολείο που ενσωματώνουν περιόδους
εργασιακής εμπειρίας και από την άλλη, από συστήματα βασισμένα στον
εργασιακό χώρο. Συμπεριλαμβάνει επίσης επιπλέον στήριξη για άτομα με
ειδικές ανάγκες ώστε να τα βοηθήσει να ενσωματωθούν στην αγορά
εργασίας. Η παροχή κατάρτισης για ενήλικες χαρακτηρίζεται από ένα ευρύ
φάσμα συστημάτων. Όπως και για την κατάρτιση των νέων, ο ιδιωτικός
τομέας παίζει σημαντικό ρόλο και ως επενδύτης και ως προμηθευτής. Υψηλή
προτεραιότητα δίνεται στην ευελιξία. Μια εμφανή τάση είναι η ανάθεση
μεγαλύτερης υπευθυνότητας σε μεμονωμένα άτομα για την ταυτοποίηση και
αντιμετώπιση των αναγκών κατάρτισης τους. Η δημόσια χρηματοδοτούμενη
παροχή απευθύνεται σε ομάδες προτεραιότητας. Σε όλες τις περιπτώσεις
προγράμματα κατάρτισης παρέχσνται στους άνεργους, ιδίως στους
μακροχρόνια άνεργους. Ενώ οι επιχειρήσεις θεωρούνται υπεύθυνες για την
εκπαίδευση των υπάλληλων τους, τα περισσότερα κράτη-μέλη παρέχουν
δημόσια χρηματοδοτούμενη κατάρτιση για εργαζόμενους με επίκεντρο αυτούς
που απειλούνται από την ανεργία λόγω της βιομηχανικής αλλαγής καθώς και
τους μειονεκτούντες (άτομα με περιορισμένα προσόντα, ειδικές ανάγκες,
μειονότητες).
Ό αναπτυσσόμενος ρόλος του ιδιωτικού τομέα στην παροχή επαγγελματικής
κατάρτισης είναι ένα αξιοσημείωτο χαρακτηριστικό σε όλη την Ευρώπη. Η
αυξανόμενη ανάγκη για νέα και καμία φορά πιο εξειδικευμένα προσόντα.

συχνά οφειλόμενη στην εισαγωγή νέας τεχνολογίας, έχει σε πολλούς τομείς
ενθαρρύνει τον ιδιωτικό τομέα να αναπτύξει τη δική του κατάρτιση.
Ως μέρος των προσπαθειών βελτίωσης της σποτελεσματικότητας της
κατάρτισης, υπάρχει μια τάση προς περισσότερη χρήση νέων τεχνολογιών και
ευελιξία στις μορφές μάθησης και στον δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα. Οι
ευέλικτες μορφές μάθησης συμπεριλαμβάνουν υλικά πολυμέσων και ανοιχτή
και εξ ' αποστάσεως μάθηση, συχνά συνδυαζόμενα με παραδοσιακές
μεθόδους. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα μείωση στο χρόνο μάθησης,
μεγαλύτερη δυνατότητα προσαρμογής και πρόσβασης. Ορισμένα κράτη-μέλη
ζητούν να εκμεταλλευτούν τις καινοτομίες στην πρακτική και παροχή
κατάρτισης οι οποίες έχουν εξελιχθεί και στο ε ^ ικ ό και, μεσώ εταιρικών
συμςκυνιών, στο ευρωπαϊκό επίπεδο.
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
Η ποιότητα των προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης είναι ένα άλλο
θέμα αυξανόμενου ενδιαφέροντος. Για την εξασφάλιση της ποιότητας, οι
εθνικές κυβερνήσεις συχνά απαιτούν από τους προμηθευτές κατάρτισης να
ικανοποιήσουν ορισμένα πρότυπα προκείμενου να αποκτήσουν την άδεια
διδασκαλίας. Ωστόσο οι επιχειρήσεις και τα μεμονωμένα άτομα που
προμηθεύονται υπηρεσίες κατάρτισης, τείνουν να έχουν λίγη καθοδήγηση ως
προς την ποιότητα της προσφερόμενης κατάρτισης, ειδικά της συνεχιζόμενης
κατάρτισης. Το γεγονός αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να αυξάνονται οι
προσπάθειες που γίνονται για τη βελτίωση της διαφάνειας της ποικιλόμορφης
αγοράς προμηθευτών κατάρτισης που εισάγουν διάφορα πρότυπα και μέτρα
ποιότητας με διάφορους τρόπους. Συστήματα πιστοποίησης ποιότητας
χρησιμοποιούνται ή αναπτύσσονται σε πολλά από τα κράτη-μέλη.
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ
Όλα τα κράτη-μέλη επηρεάζονται από τη μεταβαλλόμενη φύση της αγοράς
εργασίας και τις νέες δεξιότητες που απαιτεί. Η τάση είναι προς εξειδικευμένες
θέσεις εργασίας. Τα επιστημονικά και τεχνικά επαγγέλματα αυξήθηκαν ακόμα
και στα χρόνια της ύφεσης, 1990 έως 1994, ενώ οι θέσεις εργασίας για
εργάτες παραγωγής μειώθηκαν σημαντικά. Το περιεχόμενο των θέσεων
εργασίας επίσης αλλάζει όπως και οι πήγες απασχόλησης. Τα κράτη-μέλη
προσπαθούν να προλαμβάνουν αυτή την αλλαγή. Επίσης προσπαθούν να
προβλέψουν τις ανάγκες σε δεξιότητες, ζητώντας να βελτιώσουν την
αποτελεσματικότητα των πόρων που κατευθύνονται στην κατάρτιση με το να
συγκεντρώνονται στις περιοχές ανάγκης.
Μια ποικιλία
μεθόδων
χρησιμοποιούνται, συχνά σε συνδυασμό, από τις οποίες οι πιο συνηθισμένες
είναι:
> ανάλυση κενών θέσεων
> ανάλυση των τάσεων στα επαγγελματικά προσόντα
> κλαδικές και περιφερειακές έρευνες στην αγορά εργασίας
> υποδείγματα για προβλέψεις
Αναγνωρίζεται επίσης η σημασία της συνεχούς ενημέρωσης στη νέα
τεχνολογία. Υπάρχει μια καθαρή τάση προς την ανάπτυξη προγραμμάτων
αρχικής και συνεχιζόμενης κατάρτισης τα οποία να συμπεριλαμβάνουν και τη
θεωρία και την εφαρμογή της νέας τεχνολογίας.

ΑΥΞΑΝΟΝΤΑΣ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΤΟ

ΕΠΙΠΕΔΟ

ΔΕΞΙΟΤΗΤΑΣ

ΤΟΥ

ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ

Σε όλα τα κράτη μέλη υττάρχει αναγνώριση της σημασίας της βελτίωσης των
δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού ως σύνολο. Αυτό εν μέρει σττοσκοπεί
στην αύξηση του παραγωγικού δυναμικού της οικονομίας και εν μέρει στην
διεύρυνση της πρόσβασης των ατόμων σε θέσεις εργασίας. Σε όλη την
Ένωση υπάρχει μια ξεκάθαρη σχέση μεταξύ των πιθανοτήτων για
απασχόληση ενός ατόμου και το επίπεδο μόρφωσης του.

Η ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
Ένας συνδυασμός παραγόντων έχει οδηγήσει στο να αποδίδεται ιδιαίτερη
σημασία στη συνεχιζόμενη κατάρτιση σε όλη την Ένωση. Οι δημογραφικές
τάσεις συνεπάγονται ότι λιγότεροι νέοι εντάσσονται στην αγορά εργασίας κάθε
χρόνο και βάσει αυτού του γεγονότος οι δεξιότητες του υφιστάμενου εργατικού
δυναμικού πρέπει να προσαρμοστούν και να βελτιωθούν. Επιπλέον οι
επιπτώσεις των τεχνολογικών αλλαγών στο περιεχόμενο της θέσης εργασίας
και την οργάνωση της εργασίας απαιτεί τη συνεχή προσαρμογή των
δεξιοτήτων για την αντιμετώπιση νέων όλο και πιο πιεστικών αναγκών.
Εντούτοις,
παρά τις αυξανόμενες απαιτήσεις για διαρκή συνεχιζόμενη
εκπαίδευση και κατάρτιση τα συστήματα των κρατών-μελών είναι
επικεντρωμένα στην παροχή ενός αρχικού όγκου μάθησης που προσφέρει τα
προσόντα για την άσκηση μιας τέχνης ή ενός επαγγέλματος.
Η αρχή της πρόσβασης στην κατάρτιση καθ’ όλη τη διάρκεια του εργασιακού
βίου ενός ατόμου έχει γίνει δεκτή από όλα τα κράτη-μέλη τα οποία και έχουν
υιοθετήσει μια σειρά μέτρων για την προώθηση της. Μερικά προσφέρουν
νομικά δικαιώματα για άδεια κατάρτισης μετά αποδοχών, όπου η αποδοχή
της άδειας καθορίζεται συνήθως στο επίπεδο της επιχείρησης.
Στους άνεργους που παρακολουθούν δημόσια προγράμματα κατάρτισης
δίνονται επιδόματα. Επιπλέον τα κράτη-μέλη διαθέτουν διάφορα
χρηματοδοτικά κίνητρα για να διευκολύνουν και να ενθαρρύνουν τη
πρόσβαση και παρακολούθηση μαθημάτων κατάρτισης. Φορολογικές
απαλλαγές για δαπάνες κατάρτισης σε συγκεκριμένα επαγγέλματα ή
κατάρτιση που προσφέρει αναγνωρισμένα τυπικά προσόντα που παρέχονται
σε μεμονωμένα άτομα. Σε ορισμένα κράτη-μέλη αναγκαστικές εισφορές για
την κατάρτιση χρηματοδοτούνται από τη μισθοδοσία της επιχείρησης. Στην
Ελλάδα η εισφορά που χρηματοδοτεί γενικά προγράμματα κατάρτισης είναι
0,45%.
Εντούτοις, το αποτέλεσμα των παροχών στα κράτη-μέλη είναι δύσκολο να
αξιολογηθεί. Τα διαθέσιμα στοιχεία για τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση και
κατάρτιση δεν είναι τυποποιημένα, έτσι ώστε η κατάρτιση ορίζεται διαφορετικά
στις διάφορες χώρες. Οι δυσκολίες αυτές πρέπει να λαμβάνονται υπόψη όταν
αξιολογούνται στοιχεία συμμετοχής σε συνεχιζόμενη εκπαίδευση και
κατάρτιση σχετιζόμενη με τη θέση εργασίας που ορίζεται ως; όλες οι
οργανωμένες συστηματικές δραστηριότητες στις οποίες συμμετέχουν τα
άτομα ώστε να αποκτήσουν δεξιότητες για μια τρέχουσα ή μελλοντική θέση

εργασίας, να αυξήσουν τις αποδοχές τους και γενικά να βελτιώσουν τις
ευκαιρίες παραγωγής τους.
Παρά την επιθυμία των κρατών-μελών να βελτιώσουν τις δεξιότητες του
εργατικού δυναμικού στο σύνολο του, τα στοιχεία δείχνουν ότι η σχετιζόμενη
με τη θέση εργασίας συνεχιζόμενη κατάρτιση είναι στενά συνδεδεμένη με το
προηγούμενο επίπεδο εκπαίδευσης, που συνεπάγεται ότι εστιάζεται σε αυτά
τα άτομα που ήδη διαθέτουν δεξιότητες και συνεχίζουν να αναπτύσσουν τις
ικανότητες τους. Με αυτό το σκεπτικό όσοι είναι λιγότερο ειδικευμένοι και
συνεπώς περισσότερο ευάλωτοι στην αγορά εργασίας έχουν και λιγότερες
πιθανότητες να λάβουν κατάρτιση. Υπάρχει επίσης ανησυχία σχετικά με τη
πρόσβαση στη συνεχιζόμενη κατάρτιση και εκπαίδευση και για άλλες ομάδες
του εργατικού δυναμικού, ιδιαίτερα τις γυναίκες και τους εργαζόμενους στις
ΜΜΕ.

ΙΣΟΤΗΤΑ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ
Στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες οι γυναίκες συνήθως πετυχαίνουν ένα
εξίσου υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης με τους άνδρες, αλλά σε ένα πιο
περιορισμένο εύρος θεμάτων. Επιπλέον, αναλογικά περισσότερες γυναίκες
απασχολούνται σε χαμηλής ειδίκευσης επαγγέλματα, σε λιγότερους κλάδους
και καταλαμβάνουν τη μειοψηφία των διοικητικών θέσεων εργασίας. Αυτό
ισχύει σε όλα τα κράτη-μέλη. Οι υπάρχουσες προκαταλήψεις παραμένουν
φραγμός στην πρόσβαση σε ευκαιρίες κατάρτισης για τις γυναίκες, αν και
συχνά επιλέγουν οι ίδιες να μην ακολουθήσουν ορισμένα επαγγέλματα, όπως
αυτό του μηχανολόγου. Οι γυναίκες είναι επίσης ενδεχόμενο να
αντιμετωπίσουν πιο συχνά από τους άνδρες το πρόβλημα του να
συνδυάσουν την κατάρτιση με τις οικογενειακές υποχρεώσεις.
Η αυξανόμενος ρόλος των γυναικών στην αγορά εργασίας είναι πλέον ευρέως
αποδεκτός και μια σειρά από πρωτοβουλίες έχει αναληφθεί στα κράτη-μέλη
για την προώθηση της πρόσβασης των γυναικών στην κατάρτιση και την
προσαρμογή των προγραμμάτων ώστε να αντιμετωτπσθούν οι ιδιαίτερες
ανάγκες τους. Πολλές εμπεριέχουν θετικές δράσεις, όπως ειδικά μαθήματα για
γυναίκες
σε
τομείς
ή
κλάδους
παραδοσιακά
ανδρικούς,
συμπεριλαμβανομένης και της διοίκησης. Υπάρχει επίσης συγκέντρωσης της
προσοχής στη στήριξη των γυναικών που επανεντάσσονται στην αγορά
εργασίας μετά από μια περίοδο απουσίας.
ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Οι ΜΜΕ αντιπροσωπεύουν το 70% της απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα
στην Ένωση και είναι οι κύριοι δημιουργοί θέσεων εργασίας καθώς ιΥαυτές
αναλογεί περίπου το 80% των θέσεων εργασίας που δημιουργήθηκαν στον
ιδιωτικό τομέα την τελευταία δεκαετία. Επιπλέον, ένας αυξανόμενος αριθμός
μεγαλύτερων επιχειρήσεων αναδιοργανώνονται σε δομές τύπου ΜΜΕ
προκείμενου να γίνουν πιο ευέλικτες και να μπορούν να ανταποκρίνονται
ταχύτερα στις ανάγκες της αγοράς εργασίας. Ωστόσο, οι ΜΜΕ αντιμετωπίζουν
ορισμένα εμπόδια όσο α(ρορά τις επενδύσεις στην κατάρτιση. Ορισμένα από
τα εμπόδια αυτά όπως η έλλειψη χρηματοδοτικών πόρων και ικανοτήτων είναι
γνωστά, όμως οι ΜΜΕ αντιμετωπίζουν το πρόβλημα του προσδιορισμού του

μεγέθους των αναγκών τους σε ικανότητες. Για το λόγο αυτό διστάζουν να
επενδύσουν στην κατάρτιση εκτός από τις περιπτώσεις όπου εμςκχνίζεται
κάποιο άμεσο επαγγελματικό πρόβλημα η όταν υπάρχει κάποια αντίστοιχη
νομική απαίτηση.
Για να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα αυτά ορισμένα κράτη-μέλη εντάσσουν
όσους εργάζονται στις ΜΜΕ στις ομάδες στις οποίες κατά προτεραιότητα
παρέχεται κατάρτιση με δημόσια χρηματοδότηση. Επιπλέον σε πολλά αλλά
κράτη-μέλη περιφερειακοί και τοπικοί οργανισμοί, όπως τα εμπορικά
επιμελητήρια που θέτουν στρατηγικές οι οποίες περιλαμβάνουν την
προώθηση των ευκαιριών κατάρτισης για την ανάπτυξη των ΜΜΕ.
ΝΕΟΙ ΔΡΟΜΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ
Εκτός από τη διεύρυνση και προώθηση της ζήτησης για την παρεχόμενη
κατάρτιση, ορισμένα κράτη-μέλη ανέπτυξαν νέους τρόπους αναγνώρισης και
επικύραχτης της ανεπίσημης κατάρτισης και της επαγγελματικής εμπειρίας.
Ενδεικτικά αναφέρουμε την Εθνική Αρχή Πιστοποίησης προσόντων και το
σύστημα Εθνικών Επαγγελματικών Πιστοποιητικών που καθιερώθηκαν σε
κράτη- μέλη.
ΒΕΛΤΙΩΣΗ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΤΩΝ

ΣΧΕΣΕΩΝ

ΜΕΤΑΞΥ

ΤΗΣ

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΚΑΙ

ΤΗΣ

Ο οόλοο τω ν κοινωνικώ ν εταίρων
Αυξανόμενος είναι ο ρόλος των κοινωνικών εταίρων στην κατάρτιση.
Μολονότι η σημασία τους έχει αναγνωριστεί εδώ και καιρό και σε ορισμένα
κράτη-μέλη η ανάμιξη των κοινωνικών εταίρων στη χάραξη πολιτικής έχει
θεσμοθετηθεί, πρόσφατα άρχισε να δίδεται περισσότερη έμφαση στο ρόλο και
στις ευθύνες τους είτε στο πλαίσιο των υφισταμένων ρυθμίσεων είτε κατά την
ανάπτυξη νέων. Κατά συνέπεια σε όλα τα κράτη-μέλη, οργανισμοί κοινωνικών
εταίρων εκπροσωπούνται σε διάφορα επίπεδα λήψης αποφάσεων και
εμπλέκονται σε κάποιο βαθμό στο σχεδιασμό και στο περιεχόμενο της
επαγγελματικής κατάρτισης, καθώς και στην ανάπτυξη των επαγγελματικών
τυπικών προσόντων. Σε ορισμένα κράτη-μέλη οι ανάγκες για κατάρτιση και
απόκτηση δεξιοτήτων, η πρόσβαση στην κατάρτιση, οι άδειες και τα
επιδόματα κατάρτισης, εμφανίζονται σε νομικά δεσμευτικές συλλογικές
συμβάσεις. Οι κοινωνικοί εταίροι εμπλέκονται επίσης ενεργά στην παροχή
κατάρτισης και διαχειρίζονται από κοινού δημόσια κονδύλια που
χρησιμοποιούνται για την ανάπτυξη και εφαρμογή σχεδίων κατάρτισης.
Νέεο υορφΕΟ ουθυίσεων εονάσιυου ypovou και κατάοτισηο
Η διαδικασία της οικονομικής αναδιάρθρωσης στα κράτη-μέλη συνοδεύτηκε
από τη χρήση περισσότερο ευέλικτων ρυθμίσεων εργασίας οι οποίες
περιλαμβάνουν για παράδειγμα τη μερική απασχόληση. Υπάρχει επίσης μια
τάση να ανατίθενται σε τρίτους μεσώ συμβάσεων, δραστηριότητες που
παλιότερα πραγματοποιούνταν στο πλαίσιο της επιχείρησης, σε μια
προσπάθεια να μειωθεί το κόστος αλλά και να διατηρηθεί η ποιότητα. Η νέα
τεχνολογία οδηγεί επίσης στην ανάπτυξη νέων μορφών απασχόλησης, όπως
η τηλεργασία. Η τάση αυτή έχει σημαντικές επιπτώσεις για την κατάρτιση από
την άποψη της πρόσβασης, οι μερικώς απασχολούμενοι και οι έκτακτοι

υπάλληλοι συγκαταλέγονται μεταξύ αυτών που έχουν τις λιγότερες
πιθανότητες να συμμετάσχουν σε προγράμματα κατάρτισης, αλλά για το
τρόπο με τον οποίο οι επιχειρήσεις αντιλαμβάνονται τις ανάγκες τους σε
κατάρτιση, όπους για παράδειγμα το επίπεδο κατάρτισης που θα πρέπει να
απαιτούν από τους προμηθευτές κατάρτισης. Η ανάπτυξη νέων ρυθμίσεων
όπου συνδυάζεται ο εργάσιμος χρόνος και η κατάρτιση βρίσκονται σε
εμβρυακό στάδιο σε ορισμένα κράτη-μέλη.
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΜΑΘΗΣΗΣ
Οι εξελίξεις που έχουν σημειωθεί δείχνουν ότι όλα τα κράτη-μέλη
αναγνωρίζουν την ανάγκη βελτίωσης και προσαρμογής των συστημάτων
εκπαίδευσης και κατάρτισης και ότι έχουν ξεκινήσει ενεργά οι μεταρρυθμίσεις.
Μολονότι τα συστήματα είναι διαφορετικά, τα προβλήματα που
αντιμετωπίζονται είναι παρόμοια, ενώ διαφέρουν μόνο όσο αφορά τη
σπουδαιότητα τους. Όλα τα κράτη-μέλη προσπαθούν να δημιουργήσουν ένα
πλαίσιο προκείμενου να προωθήσουν τις επενδύσεις στην επαγγελματική
κατάρτιση
και
να
ενθαρρύνουν
την
ανάπτυξη
διαρκούς
μάθησης(Νικολακοπουλου,
1992:233).
Παρόλο που δεν υπάρχουν
προσδιορισμένα
πρότυπα
διαρκούς
μάθησης
οι
μεταρρυθμίσεις
παρουσιάζουν ορισμένα κοινά χαρακτηριστικά. Σε γενικές γραμμές η διαρκή
μάθηση αντιμετωπίζεται αφενός ως ένα συνολικό σύστημα που περιλαμβάνει
ολόκληρο το φάσμα ζητημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης που είναι
σημαντικά για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη και αφετέρου την
ευθύνη την οποία μοιράζονται από κοινού ο δημόσιος τομέας, οι εργοδότες,
τα εργατικά σωματεία αλλά και τα μεμονωμένα άτομα. Η ανάγκη για συνεχείς
επενδύσεις στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης αναγνωρίζεται
παράλληλα με την ανάγκη αφενός να ενθαρρυνθούν οι επιχειρήσεις και
αφετέρου τα μεμονωμένα άτομα να επενδύουν σε δεξιότητες και να τις
προσαρμόζουν συνεχώς προκείμενου να αντιμετωπίσουν τις μελλοντικές
οικονομικές και κοινωνικές προκλήσεις. Επίσης έχουν αρχίσει να διερευνώνται
διαφορετικές μέθοδοι χρηματοδότησης της κατάρτισης, καθώς και η ανάγκη
παροχής ενός μεγάλου φάσματος προσπελάσιμης και ευέλικτης κατάρτισης
που χρησιμοποιεί ποικίλες προσεγγίσεις και μεθόδους στις οποίες
συμπεριλαμβάνεται και η νέα τεχνολογία.
Ένα κύριο χαρακτηριστικό που εμφανίζεται είναι η δέσμευση για παροχή ίσων
ευκαιριών στους άνδρες και στις γυναίκες αλλά και στις διάφορες κοινωνικές
ομάδες, ιδιαίτερα στις ομάδες που μειονεκτούν. Όλα τα κράτη-μέλη
αναλαμβάνουν την ευθύνη για παροχή κατάρτισης στις πιο ευπαθείς ομάδες,
κυρίως στους νέους και στους άνεργους, και αναγνωρίζουν την ανάγκη
βελτίωσης της πρόσβασης προς την κατάρτιση σε γενικότερο επίπεδο.
Επίσης είναι γνωστό ότι η έλλειψη μετρήσιμων δεικτών στον τομέα της
κατάρτισης,
δυσχεραίνει
την
αξιολόγηση
των
επιπτώσεων
των
μεταρρυθμίσεων η της απόδοσης των επενδύσεων που γίνονται. Ωστόσο η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αναλάβει σε συνεργασία με τα κράτη-μέλη να
πραγματοποιήσει μια ευρεία μελέτη των δαπανών και της συμμετοχής στη
συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση, η οποία θα μπορούσε να δώσει μια
σαφέστερη εικόνα. Παρόλα αυτά είναι εμφανές ότι για να είναι επιτυχής η
διαδικασία μεταρρύθμισης θα πρέπει να διατηρηθεί για μεγάλο χρονικό
διάστημα.

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ

ΤΑΜΕΙΟΥ

ΣΤΙΣ

Εκτός από τα άμεσα μέτρα για τη δημιουργία θέσεων εργασίας, το
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) (Ευρωπαϊκή Επιτροπή 1995:96)
παραχωρεί ένα μεγάλο μέρος των πόρων του για τη στήριξη των
προσπαθειών των κρατών-μελών στον τομείς της κατάρτισης.
Ο Στόχος 3 των Διαρθρωτικών Ταμείων, ο οποίος απορροφά το 27%των
πόρων του ΕΚΤ, εστιάζεται στους νέους, στους άνεργους μακράς διάρκειας,
σε όσους δυσκολεύονται να ενταχθούν στην αγορά εργασίας, όπως είναι τα
άτομα με ειδικές ανάγκες, και στις γυναίκες. Ενίσχυση παρέχεται επίσης για τη
βελτίωση των συστημάτων κατάρτισης καθώς και για την ίδια την κατάρτιση.
Βασικός στόχος είναι η βελτίωση της δυνατότητας απασχόλησης των ατόμων
στις ομάδες-στόχο. Όσο αφορά τους νέους, ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί από
αρκετά κράτη-μέλη στην ανάπτυξη προγραμμάτων μαθητείας αλλά και στην
αλλαγή τόσο του θεωρητικού όσο και του πρακτικού περιεχομένου της
κατάρτισης. Η Πρωτοβουλία Απασχόλησης θα δώσει τη δυνατότητα στο ΕΚΤ
να στηρίξει καινοτομίες στο τομέα της κατάρτισης για τις ομάδες-στόχο.
Η εξασφάλιση ίσων ευκαιριών είναι ένα γενικός στόχος των Διαρθρωτικών
Ταμείων και κυρίως του ΕΚΤ στο πλαίσιο του Στόχου 3, ο οποίος προσπαθεί
να προωθήσει την ευρύτερη πρόσβαση των γυναικών σε προγράμματα
κατάρτισης, συμπεριλαμβανόμενων των προγραμμάτων μαθητείας, την
ανάπτυξη ειδικών προγραμμάτων για γυναίκες όπου είναι απαραίτητο, και την
παροχή υπηρεσιών στήριξης όπως είναι η φροντίδα των παιδιών.
Ο νέος Στόχος 4 του ΕΚΤ επικεντρώνεται ειδικά στον εντοπισμό μελλοντικών
αναγκών όσο αφορά τις δεξιότητες των εργαζόμενων και στην αντίστοιχη
προσαρμογή των τυπικών τους προσόντων. Με το τρόπο αυτό στηρίζει τις
προσπάθειες των κρατών-μελών για ανάπτυξη της διαρκούς μάθησης και για
την προσαρμογή στις ανάγκες που δημιουργούνται από την τεχνολογική
πρόοδο. Σκοπός είναι να ενθαρρυνθούν οι επιχειρήσεις ώστε να επενδύουν
περισσότερο στο ανθρώπινο δυναμικό τους, προκείμενου να διαφυλάξουν τις
θέσεις εργασίας και να αυξήσουν την ανταγωνιστικότητα τους. Προτεραιότητα
δίνεται στις ΜΜΕ, οι οποίες λαμβάνουν ενίσχυση προκείμενου να
προβλέψουν τις μελλοντικές τους ανάγκες σε ειδικότητες και έτσι να
παράσχουν την κατάλληλη κατάρτιση στους υπάλληλους τουςΓ
Τέλος, το ΕΚΤ συμβάλλει σημαντικά στα εθνικά μέτρα κατάρτισης στο πλαίσιο
περιφερειακών προγραμμάτων και παρέχει ειδική στήριξη στις λιγότερο
αναπτυγμένες περιφέρειες του Στόχου 1 για την ενίσχυση και τη βελτίωση των
συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης αλλά και για την ενθάρρυνση της
δημιουργίας στενότερων δεσμών με τις επιχειρήσεις.

2.2.2.

ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΤΑΣΕΩΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΜΙΑ ΠΙΟ ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Η γενική τάση που κυριαρχεί στην προσπάθεια ρύθμισης του εργάσιμου
χρόνου είναι να υπάρχει μεγαλύτερη ευελιξία. Αρκετά κράτη-μέλη ενθάρρυναν
τη μείωση του εργάσιμου χρόνου ενώ έχουν ληφθεί ορισμένα μέτρα για την
προώθηση της ανάπτυξης ευέλικτων ρυθμίσεων. Παρόλο που στις

περισσότερες χώρες
ο εργάσιμος
χρόνος αποτελεί αντικείμενο
διαπραγματεύσεων μεταξύ των κοινωνικών εταίρων, οι κυβερνήσεις μπορεί
να ασκήσουν επιρροή απομακρύνοντας ορισμένα εμπόδια. Ο εργάσιμος
χρόνος μπορεί να μειωθεί με διάφορους τρόπους :
> Μείωση του κανονικού εργάσιμου χρόνου στην πλήρη απασχόληση
> Μοίρασμα της εργασίας ή διαχωρισμός των θέσεων εργασίας
> Αντικατάσταση των θέσεων πλήρους απασχόλησης με θέσεις μερικής
απασχόλησης
> Περιορισμός των υπερωριών
> Μειωμένο ωράριο σε περιόδους μειωμένης ζήτησης
> Καθιέρωση της προσωρινής διακοπής της σταδιοδρομίας και άλλων
ειδικών μορφών άδειας

ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

ΚΑΝΟΝΙΚΟΥ

ΩΡΑΡΙΟΥ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΤΗΝ

ΠΛΗΡΗ

Σε αρκετά κράτη-μέλη η μείωση του εργάσιμου χρόνου και η αύξηση του
μοιράσματος της ίδιας εργασίας θεωρείται ως ένας τρόπος αύξησης της
απασχόλησης και καταπολέμησης της ανεργίας. Ο κυριότερος τρόπος άμεσης
δράσης είναι η μείωση των κανονικών ωρών εργασίας και των υπερωριών.
Ωστόσο οι περισσότερες συμφωνίες για μείωση του εργάσιμου χρόνου
αποτέλεσαν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε επίπεδο εργοστάσιων. Το πιο
χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το πείραμα της VOLKSWAGEN με την
εβδομάδα τεσσάρων εργάσιμων ημερών. Σε ορισμένες χώρες οι κυβερνήσεις
προσπάθησαν να εισάγουν στις συλλογικές συμβάσεις θετικά κίνητρα για να
αυξήσουν την απασχόληση με τη μείωση του εργάσιμου χρόνου και την
προώθηση του μοιράσματος της εργασίας σε περισσότερους εργαζομένους.
Η ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

ΤΗΣ

ΠΛΗΡΟΥΣ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΜΕ

ΜΕΡΙΚΗ

Αρκετά κράτη-μέλη έχουν λάβει διάφορα μέτρα για την προώθηση της μερικής
απασχόλησης με στόχο να αυξηθεί ο αριθμός των απασχολούμενων. Στα
περισσότερα από αυτά η νομοθεσία που διέπει τη μερική απασχόληση
παρέχει την ίδια κοινωνική προστασία όπως και για την πλήρη απασχόληση
όσο αφορά την ελάχιστη περίοδο προειδοποίησης, την αποζημίωση λόγω
απόλυσης κ.τ.λ. Ωστόσο οι εργαζόμενοι με μερική απασχόληση συχνά
μειονεκτούν όσο αφορά την προαγωγή και τις προοπτικές σταδιοδρομίας και
αντιμετωπίζουν μεγαλύτερες δυσκολίες στην άσκηση των συνδικαλιστικών
τους δικαιωμάτων.
Σε ένα αριθμό κρατών-μελών παρέχονται κίνητρα σε εργοδότες και
εργαζόμενους για επέκταση της μερικής απασχόλησης ή και για μετατροπή
των συμβάσεων πλήρους απασχόλησης σε συμβάσεις
μερικής
απασχόλησης. Σε αλλά κράτη-μέλη οι ηλικιωμένοι εργαζόμενοι ενθαρρύνονται
να επιλέξουν τη λύση της μερικής συνταξιοδότησης, ενώ σε ορισμένες
περιπτώσεις αυτό συνδυάζεται με τη προϋπόθεση ότι η επιχείρηση στην

οποία εργαζόταν θα πρέπει να προσλάβει
εγγεγραμμένος στα μητρώα άνεργων.

έναν

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

άνεργο που είναι

ΜΕ

ΣΚΟΠΟ

ΤΗ

Ελάχιστες προσπάθειες έγιναν στα κράτη-μέλη για το περιορισμό της
υπερωριακής εργασίας προκείμενου να ενισχυθεί η απασχόληση, κυρίως γιατί
στις περισσότερες χώρες η υπερωριακή εργασία ρυθμίζεται νομοθετικά. Σε
ορισμένα κράτη-μέλη η υπερωριακή εργασία ελέγχεται μεσώ συλλογικών
συμβάσεων, ενώ σε αλλά η γενική νομοθεσία είναι ανοιχτή σε μεταβολές
μεσώ συλλογικών συμβάσεων με στόχο την κάλυψη των ειδικών αναγκών
των διαφορετικών κλάδων.

ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΩΡΑΡΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Αρκετά κράτη-μέλη διαθέτουν προγράμματα για ενθάρρυνση της προσωρινής
μείωσης του εργάσιμου χρόνου ως εναλλακτική λύση για τις απολύσεις,
παρέχοντας επιδόματα που ενισχύουν το εισόδημα όσων εργάζονται
λιγότερες από τις κανονικές ώρες την εβδομάδα. Οι συγκεκριμένοι
εργαζόμενοι εξακολουθούν να απασχολούνται ενώ παράλληλα λαμβάνουν και
επιδόματα, τα οποία συνήθως καταβάλλονται μεσώ του συστήματος
ασφάλισης άνεργων. Ο ρυθμός συμμετοχής στα προγράμματα αυτά, όπως
αναμένεται αλλά και όπως έχει σχεδιαστεί, είναι ιδιαίτερα κυκλικός. Κατά τη
διάρκεια της πρόσφατης οικονομικής κρίσης ο αριθμός των ατόμων που
πήραν μέρος σε τέτοιου είδους προγράμματα αυξήθηκε κατακόρυφα σε
πολλά κράτη-μέλη, ιδιαίτερα στην Γερμανία όπου το μειωμένο ωράριο
εργασίας εφαρμόστηκε σε μεγάλο βαθμό προκείμενου να αμβλυνθούν οι
επιπτώσεις του οικονομικού μετασχηματισμού στην Ανατολική Γερμανία.
ΑΔΕΙΑ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ
Η πιο συνηθισμένη μορφή άδεια είναι η άδεια μητρότητας. Παρόλο που
αρχικά εφαρμόστηκε για λόγους υγείας, τελικά επηρεάζει την απασχόληση. Η
διάρκεια της άδειας και το επίπεδο επιδομάτων ποικίλει στα διάφορα κράτημέλη. Η διάρκεια ποικίλει από 14 έως 16 εβδομάδες στα περισσότερα κράτημέλη, ενώ είναι μεγαλύτερη στην Ιταλία, δηλαδή 20 εβδομάδες και στην Δανία
26 εβδομάδες. Σε ορισμένα κράτη-μέλη δικαιούνται γονική άδεια οι
εργαζόμενοι και των δυο φυλών.
ΔΙΑΚΟΠΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ
Εκτός από την άδεια μητρότητας και τη γονική άδεια, στα κράτη-μέλη ισχύουν
και άλλες μορφές προσωρινής απουσίας, συμπεριλαμβανομένης της άδειας
για κατάρτιση, της επιστημονικής άδειας και της διακοπής της σταδιοδρομίας.
Σε ορισμένα κράτη-μέλη έχει θεσμοθετηθεί το δικαίωμα των εργαζόμενων
στον ιδιωτικό τομέα να διακόπτουν τη σταδιοδρομίας τους έως και ένα έτος, ή
να εργάζονται προσωρινά με ωράριο μερικής απασχόλησης αντί με ωράριο
πλήρους απασχόλησης, ενώ ένα παρόμοιο δικαίωμα ήδη ισχύει στον Δημόσιο

τομέα. Κύριος στόχος της χορήγησης της άδειας διάρκειας μέχρι ενός έτους
είναι η ττροώθηση της εθελοντικής εναλλαγής στις θέσεις εργασίας μεταξύ
εργαζόμενων και άνεργων, παρόλο που η αντικατάσταση του εργαζόμενου
απαιτείται μόνο στην περίπτωση της επιστημονικής άδειας. Οι εργαζόμενοι
που λα μβ^ο υν γονική και επιστημονική άδεια λαμβάνουν επίσης ένα
επίδομα ίσο με το 80% του επιδόματος ανεργίας, ενώ το αντίστοιχο επίδομα
που δίδεται για την άδεια κατάρτισης ανέρχεται στο 100%.
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ
ΑΝΑΓΚΩΝ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

ΝΕΩΝ

Το παράδοξο φαινόμενο της ύπαρξης υψηλού ποσοστού ανεργίας, ειδικά
μεταξύ των ανειδίκευτων, σε συνδυασμό με την ύπαρξη αναγκών που ακόμα
δεν έχουν ικανοποιηθεί οφείλεται, σύμφωνα με τη Λευκή Βίβλο, εν μέρει στο
σχετικά υψηλό κόστος του εργατικού δυναμικού αλλά και στην απροθυμία των
εργαζόμενων να αναλάβουν θέσεις εργασίας που χαρακτηρίζονται ως
προσωπικές υπηρεσίες ή ανειδίκευτη εργασία. Υπάρχουν ορισμένοι τρόποι
προώθησης της απασχόλησης στους τομείς αυτούς, στους οποίους
περιλαμβάνεται η επιχορήγηση της ζήτησης (μεσώ φορολογικών απαλλαγών,
πρόγραμμα διανομής κουπονιών) ή παροχή τέτοιων υπηρεσιών. Αρκετά
κράτη-μέλη έχουν υιοθετήσει μέτρα που στόχο έχουν να ενεργοποιηθεί ο
περιβαλλοντικός κλάδος, να βοηθηθεί η κυρίως βιομηχανία στην
αντιμετώπιση των νέων περιβαλλοντικών προδιαγραφών και να
υποστηριχθούν οι επιχειρήσεις που παράγουν σχετικό εξοπλισμό, τεχνολογία
και περιβαλλοντικές υπηρεσίες.

2.2.3.

ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΜΗ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Οι θεσμοθετημένες εισφορές που βαρύνουν τους εργοδότες κυμαίνονται από
14% έως 34% του ΑΕΠ στα κράτη-μέλη, οι φόροι για την απασχόληση,
συμπεριλαμβανόμενων των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης που
καταβάλλονται από εργοδότες και εργαζόμενους και των φόρων μισθοδοσίας,
κυμαίνονται από 25% έως 50% περίπου του ΑΕΠ. Από το 1993 όλα τα κράτημέλη καθιέρωσαν ή σχεδιάζουν να καθιερώσουν μειώσεις στο έμμεσο κόστος
εργασίας μεσώ της μείωσης των κοινωνικών εισφορών. Σε ορισμένες χώρες,
οι μειώσεις είναι προσωρινές και έχουν ως στόχο συγκεκριμένες ομάδες
εργαζόμενων, όπως οι νέοι, οι μακροχρόνια άνεργοι, τα άτομα με ειδικές
ανάγκες, προκείμενου να ενθαρρυνθεί η αύξηση της απασχόλησης. Άλλες
χώρες έλαβαν μέτρα προκείμενου να μειωθεί μόνιμα το έμμεσο κόστος
εργασίας. Διάφορα κράτη-μέλη επιδιώκουν να υλοποιήσουν την ιδέα του
διπλού μερίσματος που αφορά τη μείωση των κοινωνικών επιβαρύνσεων επί
της απασχόλησης με σκοπό να ενθαρρυνθεί η δημιουργία θέσεων εργασίας
και την παράλληλη επιβολή αυξημένων φόρων για τη χρήση φυσικών πόρων
με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος. Τέλος σε ορισμένα κράτη-μέλη
έχουν ληφθεί μέτρα για τη προώθηση της δημιουργίας θέσεων εργασίας για
χαμηλόμισθους.

2.2.4. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Ο γενικός στόχος στα κράτη-μέλη τα τελευταία χρόνια ήταν να μετατοπισθεί το
κέντρο βάρους των διαθέσιμων ττόρων από τη στήριξη του εισοδήματος των
άνεργων σε πιο ενεργητικές πολιτικές αγοράς εργασίας.
Η μεγάλη αύξηση της ανεργίας στην Ευρώπη από τα μέσα της δεκαετίας του '
70, η οποία έπληξε ιδιαίτερα συγκεκριμένες ομάδες, τους νέους, τους
ανειδίκευτους και τις γυναίκες, και συγκεκριμένες περιφέρειες και συνοδεύτηκε
από την εμφάνιση σοβαρών προβλημάτων μακροχρόνιας ανεργίας, ανάγκασε
τις κυβερνήσεις να αντιδράσουν με διάφορους τρόπους. Οι προϋπολογισμοί
των πολιτικών αγοράς εργασίας αυξήθηκαν σημαντικά και εφαρμόστηκαν
πολλά πειραματικά μέτρα σε αναζήτηση μιας πιο αποτελεσματικής λύσης. Τα
μέτρα διατήρησης του εισοδήματος των άνεργων, τα οποία ξεκίνησαν αρχικά
με στόχο την ενίσχυση των άνεργων για σύντομες περιόδους κατά τις οποίες
αναζητούν εργασία ή παρακολουθούν προγράμματα κατάρτισης, αυξήθηκε
σημαντικά. Η μαζική ανεργία άσκησε τεράστιες πιέσεις στους δημόσιους
προϋπολογισμούς και στα συστήματα ενίσχυσης αλλά συνέβαλε και στην
αλλαγή του βαθύτερου στόχου τους.
Λόγω του υψηλού επιπέδου ανεργίας, ασκήθηκε μεγαλύτερη πίεση για τη
λήψη ενεργητικών μέτρων, τα οποία θα πρέπει να διαδραματίσουν έναν
σημαντικό ρόλο στη βελτίωση της λειτουργίας στην αγορά εργασίας. Τα μέτρα
αυτά μπορούν να χωριστούν σε τρεις ευρείες κατηγορίες;
> Διαμεσολάβηση για την εξεύρεση και τοποθέτηση σε θέση εργασίας με
στόχο να καλυφθούν οι κενές θέσεις με άτομα που αναζητούν εργασία.
> Επαγγελματική κατάρτιση με στόχο τη βελτίωση των δεξιοτήτων και των
ικανοτήτων του εργατικού δυναμικού.
> Επιδοτούμενη δημιουργία θέσεων είτε στο δημόσιο είτε στον ιδιωτικό
τομέα.

ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Οι δημόσιες δαπάνες για πολιτικές αγοράς εργασίας ανήλθαν σε συνολικό
ποσοστό 3,5% περίπου του ΑΕΠ το 1993 για τα κράτη-μέλη στο σύνολο τους.
Σχεδόν το 60% του ποσοστού αυτού δαπανήθηκε σε επιδόματα ανεργίας και
περίπου το 10% σε συντάξεις για πρόωρα συνταξιοδοτούμενους. Ωστόσο οι
δαπάνες ποικίλουν ευρέως μεταξύ των κρατών-μελών, λόγω των μεγάλων
διάφορων στα επίπεδα ανεργίας. Οι δαπάνες σε παθητικά μέτρα, μετά την
απότομη αύξηση της ανεργίας, αυξήθηκαν σε όλα τα κράτη-μέλη.

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ
ΑΝΕΡΓΟΥΣ
Οι Δημόσιες Υπηρεσίες Απασχόλησης πρόκειται να παίξουν κεντρικό ρόλο
στη βελτίωση της λειτουργίας της αγοράς εργασίας. Παρόλο που η ακριβείς
κατανομή αρμοδιοτήτων ποικίλει ελαφρώς μεταξύ των κρατών-μελών, σε

γενικές γραμμές τα καθήκοντα τους ττεριλαμβάνουν την αντιστοίχηση ατόμων
ττου αναζητούν εργασία σε καταγεγραμμένες κενές θέσεις εργασίας, την
τταροχή συμβουλών σε όσους αναζητούν εργασία, τη μεσιτεία θέσεων
εργασίας και σε πολλές περιπτώσεις τη διαχείριση των μέτρων ενίσχυσης του
εισοδήματος και των ενεργητικών προγραμμάτων. Σε αρκετά κράτη-μέλη
σημειώθηκαν σημαντικές αλλαγές και ορισμένες βελτιώσεις στις δημόσιες
υπηρεσίες απασχόλησης.
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
Σε πολλά κράτη-μέλη η κατάρτιση αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους
τομείς ενεργητικών δαπανών. Στις περισσότερες χώρες τα δημόσια
χρηματοδοτούμενα προγράμματα κατάρτισης απευθύνονται σε άνεργους.
ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
Τα μέτρα επιδότησης θέσεων εργασίας έχουν διάφορες μορφές και
περιλαμβάνουν: προσωρινή απασχόληση στον δημόσιο τομέα, επιδοτήσεις
των επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα που προσλαμβάνουν κάποιον
μακροχρόνια άνεργο και δανειοδότηση ή επιχορήγηση άνεργων προκείμενου
να ξεκινήσουν δική τους επιχείρηση. Στα περισσότερα κράτη-μέλη οι
επιδοτήσεις μισθών έχουν ως στόχο συγκεκριμένες κατηγορίες εργαζόμενων,
ειδικά τους μακροχρόνια άνεργους και τους νέους.

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Τα περισσότερα κράτη-μέλη εφαρμόζουν μέτρα που στοχεύουν στην
ενθάρρυνση των άνεργων να ξεκινήσουν τη δική τους επιχείρηση, εφόσον
τους δίνεται η εναλλακτική δυνατότητα να κεφαλαιοποιήσουν ή να συνεχίσουν
να λαμβάνουν το επίδομα ανεργίας.

ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ
Τα κίνητρα για αναζήτηση εργασίας εξαρτώνται από διάφορους παράγοντες,
όπως η διαθεσιμότητα θέσεων εργασίας, ο σχεδιασμός του συστήματος
επιδομάτων ανεργίας και γενικότερα οι ρυθμίσεις που αφορούν την κοινωνική
προστασία. Σημαντικό ρόλο κατέχει ο συντελεστής υποκατάστασης (δηλαδή
το ύψος του καταβαλλομένου μισθού σε σχέση με το εισόδημα που λαμβάνει
κανείς όταν εργάζεται) και η διάρκεια χορήγησης του επιδόματος ανεργίας.
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ
Η αξιολόγηση των προγραμμάτων αγοράς εργασίας έλαβε τη μορφή μελετών
τόσο μικροπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα. Οι πρώτες επιχειρούν την
ανάλυση των επιπτώσεων των προγραμμάτων στα μεμονωμένα άτομα, ενώ
οι δευτέρες μελετούν τις επιπτώσεις στους μισθούς και στην απασχόληση
γενικότερα. Τα αποτελέσματα που εξήχθησαν έχουν υψηλό βαθμό

απροσδιοριστίας και ορισμένες φορές ήταν αντιφατικά. Επιπλέον πολλές
μελέτες αναφέρονται σε οικονομικές συνθήκες διαίρορετικές από τις
σημερινές, γεγονός το οποίο δημιουργεί ερωτήματα σχετικά με το κατά πόσο
αντσποκρίνονται στη σημερινή πραγματικότητα.
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Οι μελέτες που πραγματοποιήθηκαν σε πολλές χώρες έδειξαν ότι η εντατική
παροχή συμβουλών και βοήθειας στην αναζήτηση εργασίας αυξάνει τις
πιθανότητες εξεύρεσης απασχόλησης κυρίως για τους μακροπρόθεσμα
άνεργους.

2.2.5.

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΠΟΥ ΘΙΓΟΝΤΑΙ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΕΡΓΙΑ

ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΟΙ
Το πρόβλημα των μακροχρόνιων άνεργων δεν μπορεί να λυθεί μόνο με την
αύξηση της απασχόλησης. Είναι επιτακτική ανάγκη εκτός των άλλων να
αντιμετωπιστεί και το ειδικό πρόβλημα επανένταξης των μακροχρόνια
άνεργων μεσώ της προσπάθειας να ξεπεραστούν τα ειδικά μειονεκτήματα
που παρουσιάζουν.
Οι μακροχρόνια άνεργοι δεν αποτελούν σε καμία περπττωση ομοιογενή
ομάδα. Τα μέτρα στήριξης που θα λης>θούν θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη
παράγοντες, όττως η ηλικία, το φύλο και το επίπεδο εκπαίδευσης. Καλύτερα
αποτελέσματα επιτεύ)^ηκαν σε περιπτώσεις όπου λήφθηκαν υπόψη οι
ειδικές κατά τόπους συνθήκες και η εν γενεί οικονομική κατάσταση, ενώ η
παροχή συμβουλών είναι σημαντική για την επιλογή μέτρων για κάθε
μεμονωμένο άτομο.
Από το 1990 αρκετά κράτη-μέλη ξεκίνησαν νέες πρωτοβουλίες με στόχο την
καταπολέμηση της μακροχρόνιας ανεργίας. Τα μέτρα αυτά περιλαμβάνουν
την αντιστοίχηση των κενών θέσεων εργασίας με άνεργους, τη δημιουργία
εντευκτηρίων απασχόλησης και άλλες δραστηριότητες αναζήτησης θέσεων
εργασίας, επιδότηση μισθών, προσωρινή απασχόληση στο δημόσιο τομέα και
παροχή βοήθειας στους άνεργους προκείμενου να ξεκινήσουν τη δική τους
επιχείρηση.

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣΗ ΤΩΝ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΝΕΡΓΟΥΣ
Ορισμένες πρωτοβουλίες που ξεκίνησαν πρόσφατα επικεντρώνονται σε
δραστηριότητες παροχής συμβουλών και εξεύρεσης εργασίας, οι οποίες
απέδωσαν σε πολλά κράτη-μέλη.
Σε
ορισμένα
κράτη-μέλη
δημιουργήθηκαν
γραφεία
προσωρινής
απασχόλησης, τα οποία βοηθούν τους μακροχρόνια άνεργους να έρθουν σε
επαφή με πιθανούς εργοδότες και να αποκομίσουν επαγγελματική πείρα,
ενισχύοντας έτσι την ικανότητα τους να απασχοληθούν. Σε αλλά

οργανώθηκαν συνεντεύξεις για όλους μακροχρόνια
ανατπύχθηκαν τοπικές υττηρεσίες απασχόλησης.

άνεργους

και

Η ΑΝΕΡΓΙΑ TQN ΝΕΩΝ
Η ανάλυση δράσεων με στόχο τη βελτίωση των προοπτικών απασχόλησης
όλων των νέων, συμπεριλαμβανόμενων αυτών που έχουν ανεπαρκή
προσόντα και αυτών που εγκαταλείπουν πρόωρα το εκπαιδευτικό σύστημα,
αποτελεί προτεραιότητα για όλα τα κράτη-μέλη.
Ακολουθήθηκαν δυο κύριες προσεγγίσεις;
> Ενθάρρυνση των νέων να παραμείνουν για μεγαλύτερο διάστημα στο
εκπαιδευτικό σύστημα και στο σύστημα αρχικής κατάρτισης προκείμενου
να ελαχιστοποιηθεί ο αριθμός των ατόμων που μπαίνουν στην αγορά
εργασίας χωρίς επαρκή βασικά προσόντα.
> Διευκόλυνση της μετάβασης από το σχολείο στο χώρο εργασίας μεσώ της
ανάπτυξης στενότερων δεσμών μεταξύ και των δυο και μεσώ της
βελτίωσης της πρόσβασης στη κατάρτιση για τις πιο ευάλωτες ομάδες.
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3.1 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ-ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ-ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΟΑΕΔ
3.1.1 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ
Με το Ν.Δ. 2961/1954 ιδρύθηκε ο Οργανισμός Αττασχολήσεως και
Ασφαλίσεως Ανεργίας (Ο.Α.Α.Α.), ο οποίος με το Ν.Δ. 212/1969
μετονομάσθηκε σε Οργανισμό Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού
(Ο.Α.Ε.Δ.). Με το ίδιο Ν.Δ. ρυθμίστηκαν επίσης τα θέματα οργάνωσης και
διοίκησης του ΟΑΕΔ, ενώ με το Β.Δ. 405/1971 καθορίστηκε η οργάνωση,
συγκρότηση και λειτουργία των Υπηρεσιών του. Η λειτουργία του ΟΑΕΔ
διέπεται από το καθεστώς του Νομικού Προσώπου Δημόσιου Δικαίου. Ο
Οργανισμός βρίσκεται κάτω από την εποπτεία του Υπουργείου Εργασίας &
Κοινωνικών Ασφαλίσεων, είναι διοικητικά αυτόνομος και διοικείται από το
Διοικητικό Συμβούλιο και το Διοικητή.
ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
Το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων (ποσοστό 75%)του Οργανισμού
προέρχεται από τις εργοδοτικές και εργατικές εισφορές. Οι εργοδοτικές
εισφορές (ποσοστό 66%)καταβάλλονται υπέρ των 3 κλάδων, που έχουν
συσταθεί στον Οργανισμό, δηλαδή : α) κλάδο ανεργίας -<ττράτευσης αφερεγγυότητας του εργοδότη, β) κλάδο ΔΛΟΕΜ (Διανεμητικός Λογαριασμός
Οικογενειακών Επιδομάτων Μισθωτών )και κλάδο /\ΑΕΚ (Λογαριασμός για
την Απασχόληση και την Επαγγελματική Κατάρτιση ).
Το υπόλοιπο (ποσοστό 25% περίπου ) καλύτττεται από έσοδα που
προέρχονται από την εκμετάλλευση της περιούσιας του Οργανισμού και από
επιχορηγήσεις προερχόμενες από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό, το
Πρόγραμμα Δημόσιων Επενδύσεων και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι
επιχορηγήσεις (εκτός της ενίσχυσης για την καταπολέμηση της ανεργίας και
την ενίσχυση του λογαριασμού για την αφερεγγυότητα του εργοδότη)
αφορούν στη χρηματοδότηση συγκεκριμένων προγραμμάτων, κυρίως
απασχόλησης και επένδυσης.

3.1.2.

ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΚΑΙ ΟΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ
ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

Οι συνθήκες που επικρατούν στην αγορά εργασίας επέβαλλαν τη λήψη
μέτρων, όπως:
> Εγκατάσταση νέου κεντρικού συστήματος Η/Υ συνδεδεμένου on-line με τις
Υπηρεσίες Απασχόλησης επέκταση του υπάρχοντος Δικτύου στις Τοπικές
Υπηρεσίες για την ταχύτερη πληρωμή του επιδόματος ανεργίας στους
δικαιούχους. Επιπλέον επίκειται η εγκατάσταση κεντρικού συστήματος Η/Υ
που θα διασύνδεει τις εκπαιδευτικές μονάδες (ΚΕΤΕΚ) μεταξύ τους και με
την Διοίκηση.
> Δημιουργία των “Κέντρων Προώθησης της Απασχόλησης”

> Εγκατάσταση Περιφερειακών Κέντρων Πληροφορικής ττου συνδέονται και
με το κεντρικό, με στόχο την καταγραφή της ανεργίας, ττου θα
ολοκληρωθεί μέσα στο 2000.
> Προσαρμογή του Λογιστικού Συστήματος στις συναλλαγές σε ΕΥΡΟ και
την εφαρμογή στις νέες απαιτήσεις.
> Δημιουργία Γραφείων α) Ενημέρωσης Άνεργων και β) Ενημέρωσης
Εργοδοτών
> Αποπεράτωση του προγράμματος στέγασης Υπηρεσιών του ΟΑΕΔ μέσα
στο προηγούμενο έτος.
> Αναδιάρθρωσης της Οργανωτικής δομής του ΟΑΕΔ και συνεχής
εκπαίδευσης του προσωπικού των Υπηρεσιών του στα αντικείμενα
εργασίας του Οργανισμού.
3.1.3.

ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΣΤΟ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ “ ΓΙΓΝΕΣΘΑΙ”

Από τις αρχές της δεκαετίας του 1980 η ανεργία εξελίχθηκε σε ένα από τα πιο
πιεστικά προβλήματα των περισσότερων κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Το πρόβλημα αυτό οξύνεται από τις διαρθρωτικές αλλαγές, την
τεχνολογική ανάπτυξη και τις οικονομικές κρίσεις. Για την αντιμετώπιση του
επιλέχθηκε η οδός των κοινωνικών δράσεων των κρατών-μελών, σαν
αποτελεσματικότερη μέθοδος από τις μεμονωμένες πολιτικές σε εθνικό
επίπεδο. Με την αυγή της νέας χιλιετίας, η καταπολέμηση της ανεργίας και
ιδιαίτερα της μακροχρόνια της ανεργίας και αυτής των νέων και των
ανειδίκευτων εξακολουθεί να αποτελεί στόχο προτεραιότητας για την
Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι πολιτικές που εφαρμόζονται έχουν χαρακτήρα :
α)προλητττικό και
β)ενεργητικό
Έτσι στη Λευκή Βίβλο με θέμα “Ανάπτυξη, Ανταγωνιστικότητα, Απασχόληση,
τονίζεται σχετικά, ότι η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση του
εργατικού δυναμικού αναμφίβολα θα συμβάλλουν όχι μόνο στην
αποκατάσταση
υψηλού επιπέδου απασχόλησης,
αλλά και στην
αναζωογόνηση της οικονομίας και στην βελτίωση της ανταγωνιστικότητας. Η
ολοκληρωμένη στρατηγική Απασχόλησης
την οποία το Ευρωπαϊκό
συμβούλιο ενέκρινε στο Εσσεν (Δεκέμβριος 1994) υλοποιείται βασιζόμενη στα
πολυετή προγράμματα απασχόλησης των Κρατών-Μελών. Α<ρορά στην:
1. Προώθηση επένδυσης στην Επαγγελματική Κατάρτιση.
2. Ανάπτυξη με μεγαλύτερη έμφαση στην απασχόληση.
3. Μείωση μη μισθολογικού (έμμεσου) κόστους εργασίας.
4. Βελτίωση της αποτελεσματικότητσς της πολιτικής για την Αγορά εργασίας.
5. Ενίσχυση μέτρων στήριξης κοινωνικών ομάδων στις οποίες η ανεργία έχει
τις χειρότερες επιπτώσεις.
Ακολούθησαν οι συναντήσεις στη Μαδρίτη (Δεκέμβριος 1995) και το Δουβλίνο
(Δεκέμβριος 1996) όπου τα αποτελέσματα εκτιμήθηκαν από την Επιτροπή και
το Συμβούλιο Οικονομικών και Κοινωνικών Υποθέσεων και έπειτα της
Φλωρεντίας (Ιούνιος 1996 ) και του Άμστερνταμ (Ιούνιος 1997). Στην
τελευταία επιδιώκεται η ανάδειξη του κοινωνικού προσώπου της Ε.Ε και η
προσέγγιση με τον Ευρωπαίο πολίτη. Το επιθυμητό υψηλό επίπεδο

απασχόλησης και κοινωνικής προστασίας θα επιτευχθεί με στενή συνεργασία
και συντονισμό των δράσεων των Εθνικών πολιτικών των Κρατών-Μελών,
που θα αναλάβει η Συμβουλευτική Επιτροπή για την Απασχόληση. Επίσης
δρομολογείται η ανάπτυξη και προστασία των ανθρώπινων πόρων και
κοινωνικών δικαιωμάτων.
Με τη συνοδό του Λουξεμβούργου (1998) η διαδικασία αποβλέπει στην
ενίσχυση της απασχόλησης που θα επιτευχθεί με;
> Την προσαρμογή των Υπηρεσιών Απασχόλησης στην πρόληψη της
ανεργίας, με μέσο την κατάρτιση και τη “Δια βίου μάθηση”.
> Την τόνωση του επιχειρηματικού ττνεύματος, διάμεσου της διευκόλυνσης
του ξεκινήματος και της λειτουργίας νέων επιχειρήσεων.
> Την προσαρμοστικότητα, με μέσο την οργάνωση της εργασίας
(εργασιακές σχέσεις και συστήματα παραγωγής)τον χρόνο εργασίας και
την ανάπτυξη των ανθρώπινων πόρων (εκσυγχρονισμός επαγγελματικών
δεξιοτήτων).
> Την παροχή ίσων ευκαιριών προς άνδρες, γυναίκες και άτομα με ειδικές
ανάγκες.
Ο τελικός στόχος του συντονισμού των παραπάνω πολιτικών είναι η βιώσιμη
αύξηση του ποσοστού απασχόλησης στην Ευρώπη.
Μέσα σε αυτό το διεθνές περιβάλλον το κοινωνικό κράτος, παρά την κρίση
που αντιμετωπίζει καλείται να επιβεβαιώσει πως δεν είναι ένας άκαμπτος και
στατικός μηχανισμός, αλλά εμπεριέχει μια δυναμική και πως αποτελεί έναν
οργανισμό με ικανότητα προσαρμογής. Σκοπός αυτού είναι να συντελεί στην
διατήρηση της συνοχής του κοινωνικού ιστού. ΓΓ αυτό το λόγο μπορεί και
πρέπει να προσαρμόζεται στις διάφορες καταστάσεις, ώστε να εξομαλύνει τις
κοινωνικές τριβές και αντιθέσεις. Σήμερα επαληθεύεται η θεμελιώδεις
παραδοχή του συνταγματικού δικαίου, που πρεσβεύει πως ένα άτομο για να
ευημερήσει σε μια κοινωνία χρειάζεται οργανωμένους μηχανισμούς πρόνοιας
εφόσον δεν μπορεί να μέριμνα το ίδιο για την ικανοποίηση όλων των αναγκών
του. Προς τούτο μεταξύ άλλων, προστατεύονται από την πολιτεία ο θεσμός
του γάμου, της οικογένειας, της μητρότητας, η παιδική ηλικία, οι πολύτεκνες
οικογένειες, οι Ειδικές Κοινωνικές Ομάδες του πληθυσμού, η υγειά και
θεσπίζεται η υποχρέωση του κράτους για στέγαση των στερούμενων
κατοικίας.
Σε αυτά τα πλαίσια καλείται ο ΟΑΕΔ-κύριο όργανο εφαρμογής της
κυβερνητικής πολιτικής-να επιτελέσει όχι μόνο το ρόλο του σαν
αναδιανεμητικός μηχανισμός, αλλά και να προσαρμοσθεί σε δυσχερείς
συνθήκες προς μια περισσότερο ενεργητική αντιμετώπιση των προβλημάτων
που επιφέρει η ανεργία σε αυτούς τους θεσμούς. Συνεπώς, μέριμνα για τη
δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών Απασχόλησης, δηλαδή τη γρήγορη
προσαρμογή της Προσφοράς εργασίας προς τη Ζήτηση, με βάση το
πρόγραμμα Οικονομικής Ανάπτυξης της Χώρας. Την αποστολή του ΟΑΕΔ
συμπληρώνουν : α) η αναβάθμιση του εργατικού δυναμικού με μέσο την
κατάρτιση και η υποστήριξη του με προγράμματα απασχόλησης, ώστε να
ανταποκριθεί στις ταχύτατα μεταβαλλόμενες συνθήκες της Αγοράς Εργασίας
και β) η παροχή ασςκτλισης προς τις κοινωνικές ομάδες που ήδη
αναφέρθηκαν. Ο Οργανισμός, μεριμνώντας για την εξεύρεση κατάλληλης
απασχόλησης για κάθε άνεργο και την παροχή ασφάλισης προς τις διάφορες

ομάδες του πληθυσμού, συμβάλλει κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο στην
προστασία του συνταγματικά κατοχυρωμένου δικαιώματος του πολίτη στην
εργασία και την πρόνοια.

3.2

ΠΕΔΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΟΑΕΔ

Ο ΟΑΕΔ δραστηριοποιείται στους ακόλουθους τομείς:
Α) του επαγγελματικού προσανατολισμού του εργατικού δυναμικού από
εξειδικευμένα στελέχη
και σύμβουλους σχετικά με τις προσφερόμενες
επαγγελματικές διεξόδους.
Β) της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης του εργατικού δυναμικού
που αποσκοπεί ; α) στη δημιουργία εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού και
β) στη σύνδεση της εκπαίδευσης και κατάρτισης με την παραγωγική
διαδικασία. Έτσι θα επιτευχθεί η αντιμετώπιση των αναγκών σε
επαγγελματικά προσόντα που δημιουργούν οι συνεχώς μεταβαλλόμενες
απαιτήσεις της Αγοράς Εργασίας και η ομαλή ένταξη των νέων σε αυτή. Ένα
εκτεταμένο δίκτυο 57 εκπαιδευτικών μονάδων (ΚΕΤΕΚ-ΙΕΚ) σε όλη την
Ελληνική Επικράτεια, έχει επιφορτισθεί με το ρόλο της υλοποίησης αυτού του
έργου. Προσβλέποντας στη βέλτιστη ανταπόκριση στο έργο του, ο
Οργανισμός συμμετέχει στο 15μελες Δίκτυο Οργανισμών E.V.T.A.
(Ευρωπαϊκός Σύνδεσμος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης)
μεταξύ άλλων εντάσσει σε δίκτυο εκπαιδευτικά κέντρα για νέους που
υποφέρουν από τον κοινωνικό αποκλεισμό. Έτσι θα επιτευχθεί η επωφελής
συνεργασία-διάμεσου και του INTERNET) για καταρτιζόμενους (διακρατικές
επαφές) αλλά και εκπαιδευτές αλλά και εκπαιδευτές (ανταλλαγή
εκπαιδευτικών προϊόντων, συμμετοχή σε κοινά projects )
Ο ΟΑΕΔ παρέχει επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση στις ακόλουθες
μορφές:
> Αρχική κατάρτιση, που περιλαμβάνει:
1. Τεχνικά-Επαγγελματικά Εκπαιδευτήρια-Μαθητεία
2. ΙΕΚ
>
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Τη συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση, η οποία περιλαμβάνει:
Προγράμματα κατάρτισης άνεργων
Προγράμματα κατάρτισης άνεργων
Ενδοεπιχειρησιακή κατάρτιση των εργαζόμενων στα πλαίσια του Εθνικού
Συστήματος Πιστοποίησης
Πιλοτικά προγράμματα για την κατάρτιση αυτοαπασχολούμενων
Πρόγραμμα Σύνδεσης Κατάρτισης-Απασχόλησης για άνεργους
Προγράμματα στα πλαίσια του Κοινωνικού Αποκλεισμού
Ολοκληρωμένα, καινοτόμα και πιλοτικά προγράμματα στα πλαίσια των
Κοινοτικών Πρωτοβουλιών εγγεγραμμένων άνεργων στα μητρώα του
ΟΑΕΔ και Πιλοτικά Προγράμματα νέων που εγκαταλείπουν το
εκπαιδευτικό σύστημα

8.

Θεσμοθέτηση του ΛΑΕΚ για την ενίσχυση της Αττασχόλησης και της
Ετταγγελματικής Κατάρτισης μέσα σττό την υλοποίηση σχετικών
προγραμμάτων.

Γ) της προώθησης της απασχόλησης: διάμεσου της σύζευξης της προσφοράς
και της ζήτησης εργασίας με την τοποθέτηση του άνεργου σε θέση εργασίας
ανάλογη με τα προσόντα του, την ενίσχυση της γεωγραφικής και
επαγγελματικής κινητικότητας του εργατικού δυναμικού σε εθνικό και διεθνές
επίπεδο (EURES) και της υλοποίησης εξειδικευμένων προγραμμάτων και
δράσεων από τις Υπηρεσίες Απασχόλησης. Η εξεύρεση μιας κατάλληλης
θέσης εργασίας, με εύλογο μισθό και αρμόζουσα εξέλιξη για κάθε άνεργο,
αποτελεί πάντοτε μια από τις σημαντικότερες επιδιώξεις του Οργανισμού. Το
έργο αυτό συνιστά αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Απασχόλησης. Στόχοι της
είναι η πληροφόρηση των άνεργων για τις ευκαιρίες κατάρτισης και
απασχόλησης, που προσφέρονται στην αγορά εργασίας και η εφαρμογή
ενεργητικών μέτρων για τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης.
Η επίτευξη αυτών των στόχων επιδιώκεται με τις ακόλουθες ενέργειες;
1. Την καταγραφή του άνεργου δυναμικού της χώρας.
2. Την παροχή πληροφοριών για : το διαθέσιμο εργατικό δυναμικό, τις κενές
θέσεις εργασίας στην Ελλάδα, τα προγράμματα Εκπαίδευσης-ΚατάρτισηςΑπασχόλησης, τα Ευρωπαϊκά δεδομένα των κενών θέσεων εργασίας και
συνθηκών διαβίωσης και εργασίας διαμέσου του δικτύου EURES.
3. Τη σύζευξη προσφοράς και ζήτησης εργασίας.
4. Την εφαρμογή
απασχόλησης.

και

υλοποίηση

επιδοτούμενων

προγραμμάτων

Δ) Της χορήγησης παροχών ασφάλισης στους δικαιούχους. Η παροχή
ασφάλισης στους δικαιούχους υπήρξε διαχρονικά αποστολή πρωταρχικής
σημασίας και συνεχίζει να αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά πεδία
δραστηριοτήτων του Οργανισμού. Το καθεστώς των παροχών ασφάλισης
στοχεύει στην άσκηση μιας δικαιότερης κοινωνικής πολιτικής με αποδέκτες
τους άνεργους και εργαζόμενους που έχουν ανάγκη. Η λειτουργία αυτού του
μηχανισμού υποχρεώνει αμ(ρότερους εργοδότη και εργαζόμενο στην
καταβολή εισφορών. Στο καθεστώς ασφάλισης κατά του κινδύνου της
ανεργίας περιλαμβάνονται τα πρόσωπα, που ανεξάρτητα από την
υπηκοότητα τους, παρέχουν εξαρτημένη εργασία ορισμένου ή αόριστου
χρόνου με αμοιβή και ασφαλίζονται κατά της ασθενείας στο ΙΚΑ ή σε άλλο
φορέα κοινωνικής ασφάλισης. Τα είδη επιδομάτων που χορηγεί Ο Α ^ είναι:
Επίδομα ανεργίας- Παροχές εξαιτίας αφερεγγυότητας του εργοδότη-Ειδικά
βοηθήματα - Οικογενειακό επίδομα(παιδιών) - Επίδομα συμπληρωματικών
παροχών μητρότητας-Επίδομα στράτευσης-Επίδομα σε νέους, νέες από 2029 ετών.
Ε) Της ομαλής ενσωμάτωσης Ειδικών Κοινωνικών Ομάδων του πληθυσμού
στην αγορά εργασίας.

Η πρόσληψη και καταπολέμηση του Κοινωνικού Αποκλεισμού αποτελεί
βασικό άξονα παρέμβασης του ΟΑΕΔ, που αποσκοπεί στην ένταξη, στην
αγορά εργασίας, των πληθυσμιακών μονάδων που απειλούνται αττ’ αυτόν. Ο
κοινωνικός αποκλεισμός σποτυπώνει το φαινόμενο αποκλεισμού ενός
αυξανόμενου αριθμού πληθυσμιακών ομάδων, τόσο από την αγορά εργασίας,
όσο και ευρύτερα από την συμμετοχή του στο κοινωνικό « γ ίγ ν εσ θ α ι» .

3.3 Π Ρ Ο ΓΡ Α Μ Μ Α ΤΑ Ε Ξ Ε ΙΔ ΙΚ Ε Υ Μ Ε Ν Α ΓΙΑ ΤΗ Ν Α Ν ΤΙΜ Ε ΤΩ Π ΙΣΗ
ΤΗ Σ Α Ν Ε Ρ ΓΙΑ Σ

3.3.1.Κ ΑΤΑ Ρ ΤΙΣΗ Π Ρ Ο ΓΡ Α Μ Μ Α Τ Ο Σ Α Π Ο Κ Τ Η Σ Η Σ Ε Ρ ΓΑ ΣΙΑ Κ Η Σ
Ε Μ Π Ε ΙΡΙΑ Σ
Α Ν Ε Ρ ΓΩ Ν
Α Π Ο Φ Ο ΙΤΩ Ν
ΤΡ ΙΤ Ο Β Α Θ Μ ΙΑ Σ
Ε Κ Π Α ΙΔ Ε Υ ΣΗ Σ
(S TA G E).
ΣΥ ΣΤΗ Μ Α
Υ Λ Ο Π Ο ΙΗ Σ Η Σ
Δ ΙΑ Χ Ε ΙΡ ΙΣ Η Σ
ΠΑΡΑΚΟ ΛΟ ΥΘ ΗΣΗΣ
Α Ξ ΙΟ Λ Ο Γ Η Σ Η Σ
ΚΑΙ
ΕΛΕ ΓΧ Ο Υ ΤΟ Υ Π Ρ Ο ΓΡ Α Μ Μ Α Τ Ο Σ Α ΥΤΟ Υ .
Έχοντας υπόψη
> Τις διατάξεις του Ν. 212/69 “Περί οργανώσεως και διοικήσεως του
Ο.ΑΕ.Δ.δΙ”
> Τις διατάξεις του νόμου 2434/96 (Φ.Ε.Κ. 188/Α/96) “Μέτρα πολιτικής για
την απασχόλησης και την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση και
άλλες διατάξεις”
> 3. Τις διατάξεις του άρθρου 18 παρ. 3 και 4 του Ν. 2224/94 “Ρυθμίσεις
θεμάτων εργασίας συνδικαλιστικών δικαιωμάτων κ.λ.ττ” (Φ.Ε.Κ. 112/Α)
> Του κανονισμούς (Ε.Ο.Κ.)2081/93,2082/93,1681/94,2988/95 και 2185/96
του συμβουλίου.
> Την απόφαση της επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) με αριθμό
C(94)1716 της 13.7.1993 σχετικά με την κατάρτιση του Κ.Π.Σ. 1994-1999
“Για την ανάπτυξη και την διαρθρωτική προσαρμογή της Ελλάδος”
> Την απόφαση της επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης
με αριθμό
0(94)1421 της 29.7.1994 σχετικά με την έγκριση του επιχειρησιακού
προγράμματος
“Συνεχιζόμενη
κατάρτιση
και
προώθηση
της
απασχόλησης” που εντάσσονται στο αναπτυξιακό Κ.Π.Σ.
> Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν.2639/98 “Ρύθμιση εργασιακών
σχέσεων, σύσταση σώματος επιθεώρησης εργασίας και άλλες
διατάξε<(Φ.Ε.Κ. 205/Α/98).
> Την απόφαση της 6’’^ επιτροπής παρακολούθησης του Ε.Π. “Συνεχιζόμενη
κατάρτιση & προώθηση της απασχόλησης” της 6/5/98.
> Την αναγκαιότητα παρέμβασης του Ο.Α.Ε.Δ. στην αγορά εργασίας για την
απόκτηση πρακτικής εμπειρίας πτυχιούχων άνεργων και νεοεισερχόμενων
στην αγορά εργασίας.
> Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
> Την ισχύουσα εθνική και κοινοτική νομοθεσία που αφορά στην υλοποίηση
και διαχείριση προγραμμάτων.
> Την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία και ιδίως το νομότυπο των
φορολογικών στοιχείων και περαστικών.
> Την ανάγκη δημιουργίας συστήματος διαχείριση παρακολούθησης
αξιολόγησης έλεγχου και εξειδίκευσης των ενεργειών του προγράμματος
για την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας άνεργων πτυχιούχων τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης συγχρηματοδοτούμενων από το Ε.Κ.Τ. στο πλαίσιο του Ε.Π.
“Συνεχιζόμενη κατάρτιση και προώθηση της απασχόλησης” του Β'
Κ.Π.Σ.(Υποπρόγραμμα3, Μέτρο 3, Ενέργεια 3).
> Την 2157/10.11.1998 απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Δ.

καταρτίστηκε πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας ανέργων
πτυχιούχων Α.Ε.Ι -Τ.Ε.Ι. νεοεισερχόμενων στην αγορά εργασίας σε θέσεις και
ειδικότητες των γνωστικών τους αντικειμένων.
ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Σκοπός του προγράμματος είναι η απόκτηση εργασιακής εμπειρίας,η
προσαρμογή των επαγγελματικών προσόντων στην εξέλιξη και τις ανάγκες
της αγοράς εργασίας και πάνω σε τομείς της ειδίκευσης τους,άνεργων
πτυχιούχων Α.Ε.Ι-Τ.Ε.Ι. εισερχόμενων για πρώτη φορά στην αγορά εργασίας
σε ειδικότητες που έχουν σχέση με το αντικείμενο των σπουδών τους στην
τριτοβάθμια εκπαίδευση.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Η διάρκεια του προγράμματος είναι ένδεκα (11)μήνες εκ των οποίων ένας (1)
αφορά θεωρητική και πρακτική ενημέρωση εξοικείωση με το εργασιακό
περιβάλλον και δέκα (10)μήνες αφορά τοποθέτηση σε θέσεις για απόκτηση
εργασιακής εμπειρίας.
Η ημερήσια διάρκεια του προγράμματος είναι η ίδια με την ημερήσια διάρκεια
της απασχόλησης που ισχύει στον φορέα της υλοποίησης.
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Το συνολικό κόστος ανέρχεται σε 7 δις για τη διετία 98-99(με δυνατότητα
αύξησης του συνολικού κόστους εφόσον εγκριθούν περισσότεροι πόροι).
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Δικαιούχοι φορείς υλοποίησης του προγράμματος είναι όλες οι επιχειρήσεις
του ιδιωτικού και του ευρύτερου δημόσιου τομέα της οικονομίας τα Ν.Π.Ι.Δ. τα
Ν.Π.Δ.Δ. (εκτός υπουργείων) οι επιχειρήσεις οργανισμών τοπικής
αυτοδιοίκησης, οι συνεταιρισμοί.
Δεν μπορούν να είναι φορείς του προγράμματος οι εξής κατηγόριες:
Α. Υπουργεία, νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις, δήμοι & κοινότητες.
Β. Η Ε.Π.Α.Ε. , οι Π.Α.Ε., τα αθλητικά σωματεία, οι πολιτικές οργανώσεις, τα
κόμματα, οι μητροπόλεις, τα μοναστήρια, τα θρησκευτικά ιδρύματα, τα
γραφεία τελετών, τα νυχτερινά κέντρα, πιάνο μπαρ, καφενεία, αναψυκτήρια,
δισκοθήκες, λέσχες, πρακτορεία και επιχειρήσεις τυχερών παιχνιδιών,
επιχειρήσεις που έχουν σχέση με ψυχαγωγικά η ηλεκτρονικά παιχνίδια, τα
λουναπαρκ, τα βιντεοκλάμπ, φροντιστήρια. Επίσης εκπαιδευτικά ιδρύματα για
τις ειδικότητες του εκπαιδευτικού προσωπικού.
Γ.Στις αεροπορικές επιχειρήσεις μπορεί να ασκηθεί σε ανάλογες ειδικότητες,
μόνο διοικητικό και τεχνικό προσωπικό που εδρεύει στην Ελλάδα.
Δ.Οι συνεταιρισμοί για τα μέλη τους.
Ε.Τα νομικά τμήματα εταιριών και τα δικηγορικά γραφεία για θέσεις που
αφορούν ασκούμενους η εν ενέργεια δικηγόρους.
ΣΤ. Τα νοσοκομεία για τους γιατρούς.
Οι επιχειρήσεις πρέπει να έχουν αποτέλεσμα ενός τουλάχιστον οικονομικού
έτους{εκτός αν προέρχονται από μετατροπές η αλλαγή του νομικού τους
καθεστώτος). Κατά την ενδεκάμηνη διάρκεια του προγράμματος δεν πρέπει
να γίνει από την επιχείρηση μείωση μόνιμου προσωπικού αντίστοιχης
ειδικότητας που έχει διατεθεί από το πρόγραμμα αλλιώς θα διακόπτεται η

επιδότηση της συγκεκριμένης θέσης και ο ασκούμενος θα μετακινείται
(εφόσον υπάρχει θέση) σε άλλη επιχείρηση για ολοκλήρωση της άσκησης.
Αν ο ασκούμενος αποχωρήσει οικειοθελώς από την επιχείρηση και μέχρι την
συμπλήρωση των δυο(2) πρώτων μηνών του προγράμματος τότε
αντικαθίσταται από άλλον.
Εάν η επιχείρηση
υποχρεωθεί να διακόψει την λειτουργία της (για
οικονομικούς ή ανωτέρας βίας λόγους) κατά τη διάρκεια του προγράμματος
Οφείλει να ενημερώσει έγκαιρα τον Ο.Α.Ε.Δ. ώστε ο ασκούμενος να
μετακινηθεί σε άλλη από τις επιλεχθείσες επιχειρήσεις (και εφόσον υπάρχει
αντίστοιχη θέση) ώστε να ολοκληρώσει το πρόγραμμα.
Όλες οι παραπάνω διακοπές, αντικαταστάσεις, μετακινήσεις γίνονται μετά
από την έγκριση του διοικητή του Ο.Α.Ε.Δ.
ΕΠΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΙ
Επωφελούμενοι του προγράμματος είναι οι τττυχιούχοι Α.Ε.Ι-Τ.Ε.Ι ως και οι
κάτοχοι μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών ηλικίας μέχρι 30 ετών (γεννημένοι
μετά την 1.1.1968)
Οι παραπάνω επωφελούμενοι θα πρέπει να είναι άνεργοι επιδοτούμενοι ή μη
(εγγεγραμμένοι στα μητρώα άνεργων του Ο.Α.Ε.Δ.)και να μην έχουν εργασθεί
σε θέσεις και ειδικότητες απασχόλησης των γνωστικών τους αντικειμένων για
περισσότερους από 12 μήνες. Ο αριθμός των δικαιούχων ορίζεται να είναι
4000. Σε περίπτωση αύξησης των διατιθέμενων πόρων μπορεί με απόφαση
του Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Δ. να αυξηθεί ο αριθμός των δικαιούχων.
Οι ειδικότητες και οι τίτλοι σπουδών των επωφελούμενων θα είναι αυτές που
τελικά θα ζητηθούν από τις επιχειρήσεις. Εξαιρούνται οι ειδικότητες των
γιατρών και δικηγορών.
Οι άρρενες υποψήφιοι πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους
υποχρεώσεις η να έχουν απαλλαγεί νόμιμα.
Οι τττυχιούχοι σχολών της αλλοδαπής πρέπει να είναι κάτοχοι αντιστοιχών
τίτλων σπουδών αναγνωρισμένων από το ΔΙΚΑΤΣΑ.
Οι αιτούμενοι θα πρέπει να έχουν την ελληνική υπηκοότητα ή την υπηκοότητα
κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή να είναι Έλληνες ομογενείς που
να απασχολούνται μόνιμα στην Ελλάδα, ή να εμπίπτουν στο άρθρο 11 του
ΚΑΝ/ΕΟΚ/1612/68.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
Η διαδικασία παρακολούθησης του προγράμματος θα υλοποιείται από τις
υπηρεσίες του Ο.Α.Ε.Δ σε τρία επίπεδα:Κεντρικο(διοικηση), Περιφερειακό,
Τοπικό.
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ
Προκείμενου να εξασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα του προγράμματος
STAGE οι οποίες χρηματοδοτούνται από το Ε.Κ.Τ. και τον Ο.Α.Ε.Δ.
λαμβάνονται τα αναγκαία μέτρα με σκοπό:
-την τήρηση των προβλεπόμενων από την υπουργική απόφαση και τις
σχετικές κοινοτικές διατάξεις.

-την ορθή υλοποίηση των ενεργειών και τη διαπίστωση του εάν αυτές είναι
σύμφωνες με τις ισχύουσες ρυθμίσεις.
-ανάκτηση τυχόν καταβληθέντων κεφαλαίων
μετά τη διαπίστωση της
σχετικής παράβασης,
-την εξακρίβωση της εμπρόθεσμης διεξαγωγής των χρηματοδοτούμενων από
το Ε.ΚΤ. ενεργειών.
-την πρόληψη ή τη διαπίστωση τυχόν παραβάσεων και την υποβολή
κυρώσεων.
Οι ελεγχόμενοι φορείς υλοποίησης υποχρεούνται:
> να παρέχουν κάθε δυνατή βοήθεια και ενημέρωση προς τους ελεγκτές
υπάλληλους.
> να τηρούν τα αποδεικτικά στοιχεία και έγγραφα που αναφέρονται
> στην παρούσα υπουργική απόφαση για ένα(1) έτος μετά τη λήξη του
προγράμματος.
Για την ομαλή πορεία του προγράμματος με σκοπό την επίτευξη των στόχων
του, ώστε να μην υπάρχουν αποκλίσεις, ανά εξάμηνο θα παρακολουθούνται:
> οι εγκριθείσες θέσεις
> η κάλυψη των θέσεων
> η καταβολή των επιχορηγήσεων

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ
Ο έλεγχος του προγράμματος απασχόλησης των φορέων υλοποίησης
υλοποιείται σε τρεις βαθμίδες:
-πρωτοβάθμιος
-δευτεροβάθμιος
-τριτοβάθμιος
Οι έλεγχοι και των τριών βαθμίδων πραγματοποιούνται από δυο(2) ελεγκτές.
Σκοπός του έλεγχου είναι η εξακρίβωση της ορθής ή μη υλοποίησης του
προγράμματος.
Κατά τον έλεγχο για τη διαπίστωση της υλοποίησης του προγράμματος θα
συντάσσεται έκθεση.

3.3.2. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ “ ΝΕΩΝ
ΘΕΣΕΩΝ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ
ΝΕΩΝ
ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ”
ΣΤΑ
ΠΛΑΙΣΙΑ
ΤΗΣ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ “ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ” .
Σύμφωνα με:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 1262/82 όττως συμπληρώθηκε με τα 6,7
και 8 άρθρα Ν. 1836/98 για παροχή κίνητρων ενίσχυσης της οικονομικής και
περιφερειακής ανάπτυξης της χώρας και το Π.Δ. 245/86 (Φ.Ε.Κ. 117/29-71986)και το άρθρο 6 του Ν. 2424/96
2. Την ανακοίνωση της Ε.Ε προς τα K.M.94/C/180/10 περί καθορισμού των
κατευθυντήριων γραμμών για τα λειτουργικά προγράμματα και τις συνολικές
ενισχύσεις των Κ.Μ. στα πλαίσια της πρωτοβουλίας “Απασχόληση και
ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού”.
3. Την υπ’αριθμον 0(94)3935/94 απόφαση της Ε.Ε. με την οποία εγκρίθηκε
για τη χώρα μας το λειτουργικό πρόγραμμα για τη κοινοτική πρωτοβουλία
απασχόλησης (άξονες now-horizon-youthstart).
4. Την υπ'αριθμον C (97) 1474/13-6-97 απόφαση της Ε.Ε. η οποία
συμπληρώνει την υπ’αριθμον 0( 94)3935/94 απόφαση της Ε.Ε. με τον άξονα
integer.
5. Την υπ’αριθμον 183660/28-5-97 απόφαση του υφυπουργού Εργασίας των
Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικά με τη διαδικασία και τα κριτήρια
αξιολόγησης ενεργειών που υποβάλλονται από φορείς υλοποίησης
προγραμμάτων της κοινοτικής πρωτοβουλίας “Απασχόληση και ανάπτυξη
ανθρώπινου δυναμικού”(άξονες now-horizon-youthstart-integra), καθώς και
την υπ’αριθμον 183892/9-6-97 απόφαση του υφυπουργού Εργασίας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων, η οποία τροποποιεί την προηγούμενη.
6. Την απόφαση 1090/11-6-1996 του Δ.Σ του Ο.Α.Ε.Δ. σχετικά με τη
συμμετοχή του Ο.Α.Ε.Δ. στα ανωτέρω προγράμματα .
7. Την υπ’αριθμον 182434/6-5-98 έγγραφο του υπουργείου εργασίας και
κοινωνικών ασφαλίσεων, δ/νση κοινοτικών πρωτοβουλιών και Λ.Χ με τον
οποίο μας διαβίβασε των leader-φορέων που υλοποιούν άλλες ενέργειες των
προγραμμάτων κατά άξονα (now-horizon-youthstart και integer)Kai τα
εγκεκριμένα ποσά για την επιχορήγηση της απασχόλησης από τον Ο.Α.Ε.Δ.
9. Την υπ’ αριθμόν 180367/7-2-97 εγκύκλιο του υφυπουργού Εργασίας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων για την εφαρμογή της κοινοτικής πρωτοβουλίας
“Απασχόληση και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού” δεύτερη φάση
προκήρυξης ετών 1997,1998 και 1999.
Καταρτίστηκε:
1.

Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για απασχόληση άνεργων και
νέων ελεύθερων επαγγελματιών, ατόμων ηλικίας 16 έως 64 ετών που
ωφελήθηκαν -καταρτίστηκαν στα πλαίσια της κοινοτικής πρωτοβουλίας
“ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ” περιόδου 1997-1999, για την δημιουργία χιλίων εκατόν
ογδόντα (1180)συνολικά θέσεων εργασίας, το οποίο ανά άξονα έχει ως
εξής:

-άξονας ηο\Λί:γυναίκες.
Για την εττιχορήγηση νέων
ετταγγελματιών. Θέσεις 280

θέσεων

εργασίας

και

νέων ελεύθερων

-άξονας ίιθΓϊζοη:άτομα με ειδικές ανάγκες.
Για την επιχορήγηση νέων θέσεων εργασίας
επαγγελ ματιών. Θέσεις 110

και

νέων ελεύθερων

-άξονας γουΙΗβΙβιΙιάτομα ηλικίας 16-24 ετών που δεν διαθέτουν βασικά
επαγγελματικά προσόντα.
Για την επιχορήγηση νέων θέσεων εργασίας και νέων ελεύθερων
επαγγελ ματιών. Θέσεις 310
-άξονας
Integra:
παλιννοστούντες,
πρόσφυγες,
μετανάστες,
αποφυλακισμένα άτομα, ανήλικοι παραβάτες ,αποθεραπευμένοι
πρώην χρήστες ναρκωτικών ή άλλων ουσιών, άτομα απομακρυσμένων
ορεινών και νησιωτικών περιοχών, αρχηγοί μονογονεικών οικογενειώ ν,
μακροχρόνια άνεργοι, άτομα ηλικίας 55-64,κλπ.
Για την επιχορήγηση νέων εργασίας και νέων Ελευθερών επαγγελματιών.
Θέσεις 480

Α.
Π Ρ Ο ΓΡ Α Μ Μ Α
Ε Π ΙΧ Ο Ρ Η ΓΗ Σ Η Σ
Ε Π ΙΧ Ε ΙΡ Η ΣΕ Ω Ν
Δ Η Μ ΙΟ Υ Ρ ΓΙΑ ΝΕΩ Ν Θ Ε Σ Ε Ω Ν ΕΡΓΑ ΣΙΑ Σ.
1.

ΓΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ

1.1. Το πρόγραμμα αφορά
ανατΓτυξιακών επιχειρήσεων,
(σύμφωνα με τα προβλεπόμενα
συνεταιρισμών, επαγγελματικών
εργοδοτών.

την επιχορήγηση ιδιωτικών επιχειρήσεων,
επιχειρήσεων
τοπικής αυτοδιοίκησης
στο άρθρο 1,παρ.3 και 4,του Ν. 2527/97),
σωματείων και ενώσεων αυτών και γενικά

1.2. Δεν εντάσσονται στο πρόγραμμα κρατικοί φορείς ανεξάρτητα από το
καθεστώς δημόσιου η ιδιωτικού η μικτού δικαίου που τους διέπει, όπως
αναφέρονται στο άρθρο 51 του Ν. 1892/90 όπως τροποποιήθηκε με την
παρ.6,άρθρο4 του Ν. 1943/91:
> Οι κρατικές η δημόσιες υπηρεσίες, όπως εκπροσωπούνται από το νομικό
πρόσωπο του δημόσιου.
> Οι κρατικοί η δημόσιοι οργανισμοί σαν κρατικά Ν.Π.Δ.Δ.
> Οι κρατικές η δημόσιες και παραχωρηθείσες επιχειρήσεις, όπως η ΔΕΗ, ο
ΟΤΕ, η κρατική ραδιοφωνία και τηλεόραση κτλ.
> Τα κοινωφελή ιδρύματα του αστικού κώδικα που περιήλθαν στο δημόσιο
και χρηματοδοτούνται η επιχορηγούνται από αυτό.
> Τα κρατικά νομικά πρόσωπα που έχουν χαρακτηριστεί από το ή τα
δικαστήρια ή τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που χρηματοδοτούνται
ή επιχορηγούνται από οποιαδήποτε από τα αναφερόμενα νομικά
πρόσωπα.
> Δήμοι-κοινότητες-δημοτικά ή κοινοτικά ιδρύματα και νομικά πρόσωπα,
καθώς και σύνδεσμοι δήμων και κοινοτήτων.

Όλες γενικά οι τράπεζες , οι πολιτικές οργανώσεις , τα κόμματα και τα
πολιτικά και ιδιωτικά γραφεία των βουλευτών.
1.3.Απο τους φορείς που αναφέρονται στην 1.2 εξαιρούνται και δύνανται να
επιχορηγηθούν οι εταιρίες στις οποίες συμμετέχουν οι φορείς αυτοί και οι
οποίες έχουν νομική μορφή Α.Ε. , Α.Ε.Β.Ε. και Ε.Π.Ε. και λειτουργούν με τους
κανόνες του ελευθέρου ανταγωνισμού και δεν έχουν μονοπωλιακό προνόμιο.
Προκείμενου να εγκριθεί η υπαγωγή των ανωτέρω εταιριών στο πρόγραμμα
θα ζητείται και η γνώμη του φορέα που κατέχει την πλειοψηφία των μετοχών.
Εξαιρούνται επίσης και δύνανται να επιχορηγηθούν οι θεραπευτικές
κοινότητες του ΚΕΘΕΑ.
2. ΠΟΣΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
Το πόσο της επιχορήγησης για κάθε προσλαμβανόμενο άτομο ορίζεται στις
έξι χιλιάδες πεντακόσιες (6500)Δρ. ημερησίως και για τους τέσσερις άξονες.
3.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

3.1. Η διάρκεια της επιχορήγησης για κάθε προσλαμβανόμενο άτομο ορίζεται
στους δεκαοχτώ (18) μήνες το ανώτερο και στους έξι (6) το κατώτερο και για
τους τέσσερις άξονες.
Όμως σε περίπτωση που τα άτομα τοποθετούνται σε εργοδότες το τελευταίο
εξάμηνο του προγράμματος δηλαδή από 1-7-1999 και μετά το διάστημα
επιχορήγησης της επιχείρησης μπορεί να είναι και μικρότερης διάρκειας των
έξι (6) μηνών.
3.2. Η επιχορήγηση θα υπολογίζεται για κάθε εργάσιμη μέρα πλήρους
απασχόλησης και μέχρι είκοσι πέντε (25) μέρες για αμειβόμενους με μηνιαίο
μισθό είκοσι έξι (26) μέρες κατά ανώτατο όριο για αμειβόμενους με
ημερομίσθιο.
3.3. Η επιχορήγηση δεν μπορεί να συνεχιστεί μετά το πέρας της 31-12-1999
εκτός αν αποφασιστεί παράταση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης του
προγράμματος.
4.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ

4.1. Απαραίτητες προϋπόθεσης για την υπαγωγή στο πρόγραμμα είναι:
Τα άτομα που θα προσλη(ρθούν να έχουν την ελληνική υπηκοότητα ή την
υπηκοότητα κράτους μέλους της Ε.Ε ή να είναι Έλληνες ομογενείς και να
απασχολούνται νόμιμα στην Ελλάδα ή να εμπίπτουν στο άρθρο 11 του
ΚΑΝ/ΕΟΚ/1612/68 και να έχουν ενταχθεί σε έναν από τους άξονες (now,
horizon, youthstart, Integra) της κοινοτικής πρωτοβουλίας ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
περιόδου 1997-1999.
4.2. Στο πρόγραμμα μπορούν να ενταχθούν όλα τα άτομα από τον αρχικό
σχεδιασμό των φορέων για αυτοαπασχοληση ή ετεροαπασχοληση τους.
4.3. Οι ανήλικοι 16-17 ετών που θα προσληφθούν με το παραπάνω
πρόγραμμα θα απασχοληθούν με την επιφύλαξη του άρθρου 2 και 8 του
Ν. 1837/89 για την προστασία των ανήλικων κατά την απασχόληση.
4.4. Δεν επιχορηγούνται εργοδότες για εργαζόμενους οι οποίοι είναι ή σύζυγοι
τους ή συνδέονται με α' βαθμό συγγένειας ή είναι ομόρρυθμοι εταίροι Ο.Ε ή
Ε.Ε ή εταίροι Ε.Π.Ε ή μέτοχοι Α.Ε.

4.5. Ο εργοδότης δε δεσμεύεται για τυχόν απολύσεις του υπόλοιπου
προσωπικού της επιχείρησης, ούτε για το διάστημα πριν τη πρόληψη του
ατόμου, ούτε κατά τη διάρκεια απασχόλησης του.
Σε περίπτωση οικειοθελούς αποχώρησης η απόλυσης μισθωτού που
προσλήφθηκε με το πρόγραμμα η επιχείρηση μπορεί να τον αντικαταστήσει
εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών με άλλο άτομο που ολοκλήρωσε το
ίδιο πρόγραμμα και να επιχορηγηθεί για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα.
Η μη αντικατάσταση του ατόμου δεν ετπφέρει κυρώσεις στον εργοδότη και το
πρόγραμμα θα διακόπτεται.

Β. Π Ρ Ό ΓΡΑ Μ Μ Α ΝΕΩ Ν Ε ΛΕ Υ Θ Ε Ρ Ω Ν Ε Π Α ΓΓΕ Λ Μ Α ΤΙΩ Ν
Το πρόγραμμα αφορά την επιχορήγηση νέων ελεύθερων επαγγελματιών
(ΝΕΕ) ατόμων που συμμετείχαν στα προγράμματα της κοινοτικής
πρωτοβουλίας ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ.
1. ΠΟΣΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
Το πόσο της επιχορήγησης για κάθε ΝΕΕ που εντάσσεται στο πρόγραμμα
αυτό ορίζεται στα δυο εκατομμύρια οχτακόσιες χιλιάδες δραχμές(2800000).
Από το πόσο αυτό προκαταβάλλονται οι οχτακόσιες χιλιάδες(800000)Δρ.
μετά την έκδοση της εγκριτικής απόφασης υπαγωγής στο πρόγραμμα.
Το υπόλοιπο πόσο καταβάλλεται σε δέκα (10) ισόποσες μηνιαίες δόσεις.
2. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
Η διάρκεια της επιχορήγησης για κάθε νέο ελεύθερο επαγγελματία που
υπάγεται στο πρόγραμμα αυτό ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την
ημερομηνία έκδοσης της σχετικής απόφασης.
3. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ.
Α) Απαραίτητες προϋπόθεσης υπαγωγής στο πρόγραμμα:
Τα άτομα που υπάγονται πρέπει να έχουν την ελληνική υπηκοότητα ή την
υπηκόοτητα κράτους-μέλους της Ε.Ε ή να είναι Έλληνες ομογενείς που έχουν
έλθει από την αλλοδαπή και απασχολούνται νόμιμα στην Ελλάδα ή να
εμπίτπουν στο άρθρο 11 του ΚΑΝ/ΕΟΚ/1612/68 και να είναι άτομα που
συμμετείχαν και ωφελήθηκαν σε προγράμματα της κοινοτικής πρωτοβουλίας
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ περιόδου 1997-1999 και για όλους τους άξονες (now, horizon,
youthstart, Integra).
Β) Στο πρόγραμμα μπορούν να ενταχθούν όλα τα άτομα ανεξάρτητα από τον
αρχικό σχεδιασμό των φορέων για αυτοαπασχόληση ή ετεροαπασχόληση
τους.
Γ) Η έναρξη επιτηδεύματος και η λειτουργία της επιχείρησης να έχει γίνει μετά
την 1-1-1998.
Δ) Η απασχόληση του ΝΕΕ στην επιχείρηση πρέπει να είναι πλήρης και
αποκλειστική.

Ε) Δεν είναι δυνατόν να επιχορηγηθούν νέοι ελεύθεροι επαγγελματίες που
είχαν επιχορηγηθεί την τελευταία τετραετία,δηλαδή από το 1994 και μετά από
αντίστοιχο πρόγραμμα ΝΕΕ του Ο.Α.Ε.Δ.

4.

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ-ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ-ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΩΝ.

Σε περίπτωση που οι νέοι ελεύθεροι επαγγελματίες δημιουργούν εταιρικές
επιχειρήσεις με την μορφή Ο.Ε, Ε.Ε, Ε.Π.Ε, συνεταιρισμών ή αστικών
εταιριών μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ή κοινοπραξιών, θα μπορούν να
υπάγονται στο πρόγραμμα χωρίς αριθμητικό περιορισμό, εφόσον
-προσκομίσουν καταστατικό σύστασης της εταιρίας η συνεταιρισμών η
κοινοπραξιών.
-απασχολούνται με πλήρη και αποκλειστική απασχόληση στην επιχείρηση.
5.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Α) Προκείμενου να εξασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα των ενεργειών
απασχόλησης, οι οποίες χρηματοδοτούνται από το Ε.Κ.Τ. και τον Ο.Α.Ε.Δ.,
λαμβάνονται τα αναγκαία μέτρα με σκοπό :
> -την πίστη τήρηση των εθνικών και κοινοτικών διατάξεων.
> -την ορθή υλοποίηση των ενεργειών και την διαπίστωση του εάν αυτές
είναι σύμς>ωνες με τις ισχύουσες ρυθμίσεις.
> -την πρόληψη ή την διαπίστωση τυχόν παραβάσεων και την επιβολή
κυρώσεων.
> -την ανάκτηση τυχόν καταβληθέντων κεφαλαίων μετά τη διαπίστωση
σχετικής παράβασης. Την εξακρίβωση της σύντομης διεξαγωγής των
χρηματοδοτούμενων ενεργειών από το Ε.Κ.Τ.
Β) Η διεξαγωγή ελέγχων από το Ε.Κ.Τ. στις χρηματοδοτούμενες ενέργειες
προβλέπεται;
-από τις διατάξεις των άρθρων 206 και 209.εδάφιο Β συνθήκης ΕΟΚ.
-από τον ΚΑΝ.4253/88(άρθρο 25 παρ.1)
-από τον ΚΑΝ.4255/88 που αφορά το Ε.Κ.Τ.
-από τον 2082/93 άρθρο 23.
-από τον ΚΑΝ. 1681/94.
Γ) Οι ελεγχόμενες επιχειρήσεις υποχρεούνται;
-να παρέχουν κάθε δυνατή βοήθεια και ενημέρωση προς τους ελεγκτές
υπάλληλους.
-να τηρούν τα αποδεικτικά στοιχεία και έγγραφα που αναφέρονται στην
παρούσα ία για 6 μήνες μετά την λήξη του προγράμματος.
Δ) Για την ομαλή πορεία των προγραμμάτων με σκοπό την επίτευξη των
στόχων τους ώστε να μην υπάρχουν αποκλίσεις, ανά τρίμηνο θα
παρακολουθούνται:
-η κάλυψη των θέσεων.
-η καταβολή των επιχορηγήσεων κτλ.

Για τις ανωτέρω ενέργειες θα συντάσσονται εκθέσεις.
6.ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ.
Ο έλεγχος των προγραμμάτων απασχόλησης υλοποιείται σε τρεις βαθμίδες:
-πρωτοβάθμιος που διενεργείται από υπάλληλους των υπ.εργασίας, Κ.Π.Α,
ειδικών κοινοτήτων ομάδων Υ.Ν, Τ.Υ. του Ο.Α.Ε.Δ .
-δευτεροβάθμιος που διενεργείται από υπάλληλους των περ/κών δ/νσεων του
Ο.Α.Ε.Δ.
-τριτοβάθμιος που διενεργείται με εντολή της διοίκησης του Ο.Α.Ε.Δ.
Οι ελεγκτές ορίζονται με απόφαση του διοικητή του Ο.Α.Ε.Δ., ύστερα από
πρόταση των προϊστάμενων των αρμόδιων υπηρεσιών.
Οι έλεγχοι και των τριών βαθμίδων πραγματοποιούνται από δυο (2) ελεγκτές.
Σκοπός του έλεγχου είναι η εξακρίβωση η μη υλοποίησης του προγράμματος
απασχόλησης και η διαπίστωση και η επίλυση των προβλημάτων που τυχόν
προκύτπουν.
Κατά τον έλεγχο για τη διαπίστωση της υλοποίησης του προγράμματος θα
συντάσσεται έκθεση.
Έλεγχο για το παραπάνω πρόγραμμα μπορούν επίσης να διενεργούν
εντεταλμένα όργανα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων,
Υπουργείου Οικονομικών και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

3 .3 .3.Ε Π ΙΧ Ο Ρ Η ΓΗ ΣΗ Ε Ρ ΓΟ Δ Ο ΤΩ Ν
Α ΤΟ Μ Ω Ν ΜΕ Ε ΙΔ ΙΚ Ε Σ Α Ν Α ΓΚ Ε Σ .

ΓΙΑ

ΤΗ Ν

Α Π Α ΣΧ Ο Λ Η ΣΗ

Σύμφωνα με :
1. Το Ν. 1262/1982, άρθρο 29, για την παροχή κίνητρων ενίσχυσης της
οικονομικής και περιφερειακής ανάπτυξης της χώρας και τροποποίηση
συναφών διατάξεων, όπως τροποποιήθηκε με τα άρθρα 6, 7 και 8 του Ν.
2434/1996.
2. Τις διατάξεις της παρ. 2° του άρθρου 1 του Ν. 2469/1997 “Περιορισμός και
βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών”.
3. Την υπ'αριθ. 1445/22-6-1999 απόφαση του Δ.Σ του Ο.Α.Ε.Δ.
Αποφασίστηκε:
Η κατάρτιση τριών (3) προγραμμάτων επιχορήγησης ιδιωτικών επιχειρήσεων,
επιχειρήσεων τοπικής αυτοδιοίκησης, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο
άρθρο Ι,παρ. 3 και 4 του Ν. 2527/97, επιχειρήσεων που προσλαμβάνουν
ΑΜΕΑ με διαδικασίες υποχρεωτικής
πρόσληψης, συνεταιρισμών,
επαγγελματικών σωματίων και ενώσεων αυτών, σωματίων αστικών εταιριών
μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ή κοινοπραξιών και γενικά εργοδοτών για τη
δημιουργία οκτακοσίων (800)νέων θέσεων εργασίας για την απασχόληση
ατόμων με ειδικές ανάγκες ηλικίας 16-65 ετών.
1.ΦΟΡΕΙΣ
-ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ.

ΠΟΥ

ΔΕΝ

ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ

ΣΤΑ

Δεν εντάσσονται στα προγράμματα κρατικοί φορείς ανεξάρτητα από το
καθεστώς δημόσιου ή ιδιωτικού ή μικτού δικαίου που τους διέπει ,όπως
αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 51 του Ν. 1892/90, όπως
τροποποιήθηκε με την παρ.6 του Ν. 1943/91:
> -οι κρατικές ή οι δημόσιες και παραχωρηθείσες επιχειρήσεις ,όπως η ΔΕΗ,
ο ΟΤΕ, η κρατική ραδιοφωνία και τηλεόραση κ.τ.λ.
> -τα κοινωφελή ιδρύματα του αστικού κώδικα που περιήλθαν στο Δημόσιο
και χρηματοδοτούνται η επιχορηγούνται από αυτό.
> -τα κρατικά νομικά πρόσωπα που έχουν χαρακτηρισθεί από το Νόμο ή τα
δικαστήρια ως νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που χρηματοδοτούνται
ή επιχορηγούνται από οποιαδήποτε από τα αναφερόμενα νομικά
πρόσωπα.
> -δήμοι-κοινότητες-δημοτικά ή κοινοτικά ιδρύματα και νομικά πρόσωπα,
καθώς και σύνδεσμοι δήμων και κοινοτήτων.
> -όλες γενικά οι τράπεζες ,οι πολιτικές οργανώσεις, τα κόμματα και τα
πολιτικά και ιδιωτικά γραφεία των βουλευτών.
> -οι επιχειρήσεις που λειτουργούν αποκλειστικά και μόνο βραδινές ώρες.
Από τους φορείς που αναφέρονται παραπάνω εξαιρούνται και δύνανται να
επιχορηγηθούν οι εταιρίες στις οποίες συμμετέχουν οι φορείς αυτοί και οι
οποίες έχουν νομική μορφή Α.Ε, Α.Ε.Β.Ε και Ε.Π.Ε και λειτουργούν με τους
κανόνες του ελευθέρου ανταγωνισμού και δεν έχουν μονοπωλιακό προνόμιο.

2.

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑΤΩΝ.

A) πρόγραμμα α ; πλήρους απασχόλησης
Για τη δημιουργία επτακοσίων (700) νέων θέσεων εργασίας πλήρους
απασχόλησης για άτομα με ειδικές ανάγκες.
Η διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται σε 36 μήνες με την υποχρέωση ο
εργοδότης να απασχολήσει το άτομο μετά τη λήξη του 36μηνου άλλους
δώδεκα (12) μήνες χωρίς επιχορήγηση.
Β) πρόγραμμα β :μερικής απασχόλησης
Για την δημιουργία είκοσι (20) νέων θέσεων εργασίας μερικής απασχόλησης
για άτομα με ειδικές ανάγκες που έχουν περιορισμένες δυνατότητες για
απασχόληση με πλήρες ωράριο, λόγω σοβαρής σωματικής ή ψυχικής βλάβης
και για ώρες ίσες με το ήμισυ των ωρών της ημερήσιας υποχρεωτικής
απασχόλησης.
Η διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται σε 36 μήνες με την υποχρέωση ο
εργοδότης να απασχολήσει το άτομο μετά τη λήξη του 36μηνου άλλους
δώδεκα (12) μήνες χωρίς επιχορήγηση.
Γ) πρόγραμμα γ :ορισμένου χρόνου σύμβασης
Για τη δημιουργία ογδόντα (80) νέων θέσεων εργασίας για την απασχόληση
ατόμων με ειδικές ανάγκες από επιχειρήσεις τοπικής αυτοδιοίκησης,
σύμφωνα με το άρθρο 1, παρ. 3 και 4 ,του Ν. 2527/97, καθώς και από
ξενοδοχειακές-τουριστικές και άλλες εποχιακές επιχειρήσεις , εφόσον αυτές
παρέχουν απασχόληση τουλάχιστον πέντε (5) μηνών.
Στην περίτπωση αυτή, ο χρόνος έναρξης της επιχορήγησης θα είναι η
ημερομηνία έναρξης της ορισμένου χρόνου σύμβασης και ο χρόνος λήξης η
ημερομηνία λήξης της ορισμένου χρόνου σύμβασης.
3.

ΠΟΣΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

Το πόσο επιχορήγησης για κάθε προσλαμβανόμενο άτομο ορίζεται;
-για τα προγράμματα α και γ ( πλήρους απασχόλησης και ορισμένου χρόνου
σύμβασης ) στις επτά χιλιάδες (7000) Δρ. την ημέρα για το πρώτο
δωδεκάμηνο,
Ετπά χιλιάδες πεντακόσιες (7500) Δρ. την ημέρα για το δεύτερο δωδεκάμηνο
και οχτώ χιλιάδες πεντακόσιες (8500) Δρ. την ημέρα για το τρίτο δωδεκάμηνο
και χώρια καμία άλλη παροχή από τον Ο.Α.Ε.Δ. (ασφάλεια κ.τ.λ.)
-για το πρόγραμμα β (μερικής απασχόλησης) στις πέντε χιλιάδες πεντακόσιες
(5500) Δρ. την ημέρα και γία τους 36 μήνες.
Η επιχορήγηση θα υπολογίζεται για κάθε εργάσιμη ημέρα και μέχρι 26 ημέρες
κατά ανώτατο όριο για κάθε μήνα.
4.

TPIIVIHNO ΠΡΟΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ

Για τα προγράμματα α,β και γ :
Το πρώτο τρίμηνο από την πρόσληψη του ατόμου με ειδικές ανάγκες
θεωρείτε περίοδος προκατάρτισης και προσαρμογής.
Στο διάστημα αυτό η επιχείρηση-εργοδότης που υπάγεται στο πρόγραμμα
υποχρεούται να ορίσει άτομο της επιχείρησης το οποίο θα έχει την εύθυμη να

εκπαιδεύσει τον εργαζόμενο στο αντικείμενο απασχόλησης του και να το
βοηθήσει να ενταχθεί ομαλά στην παραγωγική διαδικασία.
Σημειώνεται ότι εάν το άτομο παρουσιάζει ιδιαίτερες δυσκολίες προσαρμογής
(π.χ ψυχιατρικό πρόβλημα, νοητική υστέρηση , κώφωση, παραπληγία κτλ
)είναι δυνατόν η περίοδος προκατάρτισης να επιμηκυνθεί και να γίνει μέχρι
πέντε (5) μήνες , κατά την κρίση του αρμόδιου υπάλληλου της υπηρεσίας του
Ο.Α.Ε.Δ .
Η μέθοδος υλοποίησης των ενεργειών προκατάρτισης και προσαρμογής του
ατόμου προσδιορίζεται σε σχετικό διάγραμμα που θα δίνεται στην επιχείρηση
από την υπηρεσία του Ο.Α.Ε.Δ. η οποία θα εκδίδει την εγκριτική απόφαση
υπαγωγής στο πρόγραμμα .
Για τις παραπάνω ενέργειες προκατάρτισης και προσαρμογής του ατόμου η
επιχείρηση θα επιχορηγείται με το πόσο των τριακόσιων χιλιάδων
(300000)δραχμών, ανεξάρτητα της χρονικής διάρκειας της περιόδου
προκατάρτισης και προσαρμογής (3 έως 5 μήνες ), το οποίο θα καταβάλλεται
μετά την υλοποίηση των ενεργειών αυτών, μετά από εισηγητική έκθεση του
αρμόδιου υπάλληλου του Ο.Α.Ε.Δ , ότι ο εργαζόμενος βοήθησε ουσιαστικά
και είχε θετική προσαρμογή στον εργασιακό χώρο και μέσα στο πρώτο
δωδεκάμηνο απασχόλησης του ατόμου.
Σημειώνεται ότι κατά την περίοδο αυτή καταβάλλεται στην επιχείρηση και η
κανονική ημερήσια επιχορήγηση.
5.ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Β :ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Εάν στη διάρκεια του πρώτου δωδεκάμηνου του προγράμματος β (μερικής
απασχόλησης)το άτομο έχει θετική προσαρμογή στον εργασιακό χώρο είναι
δυνατή η μετατροπή του προγράμματος από μερική σε πλήρη απασχόληση
για το υπόλοιπο διάστημα και μέχρι τη λήξη του.
Η μετατροπή του προγράμματος θα γίνεται μετά από αίτηση της επιχείρησης
και θα εκδίδεται εγκριτική απόφαση εντός είκοσι (20) ημερών από την αρμοδία
υπηρεσία του Ο.Α.Ε.Δ που εξέδωσε την αρχική απόφαση υπαγωγής.

6.ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ
Απαραίτητες προϋπόθεσης για την υπαγωγή επιχειρήσεων στα προγράμματα
αυτά είνα ι:
Α) Τα άτομα που θα προσληφθούν να είναι άτομα με ειδικές ανάγκες και να
έχουν πιστοποιηθεί ως τέτοια, με ποσοστό αναπηρίας από 50%και πάνω,
από υγειονομική επιτροπή της Νομαρχίας ή του ΙΚΑ.
Β) Να έχουν την ελληνική υπηκοότητα ή την υπηκοότητα κράτους-μέλους της
Ε.Ε ή να είναι Έλληνες ομογενείς που απασχολούνται νόμιμα στην Ελλάδα ή
να εμπίπτουν στο άρθρο 11 του ΚΑΝ/ΕΟΚ/1612/68.
Π Να μην έχουν απολύσει άτομο με ειδικές ανάγκες κατά την διάρκεια των
τριών (3)μηνών που προηγούνται της ημερομηνίας υποβολής της σχετικής
αίτησης στην αρμοδία υπηρεσία του Ο.Α.Ε.Δ. η απόλυση αλλού ατόμου πλην
ΑΜΕΑ, δε δεσμεύει την υπαγωγή της επιχείρησης στο πρόγραμμα.
Παρέχεται η ευχέρεια να υπαχθούν στα προγράμματα και επιχειρήσεις που
κατά την κρίσιμη περίοδο των τριών μηνών απέλυσαν μεν ΑΜΕΑ αλλά το
αντικατέστησαν με άλλο ΑΜΕΑ, καθώς και επιχειρήσεις που δεν

αντικατέστησαν τα άτομα με ειδικές ανάγκες που σταμάτησαν να εργάζονται
κατά την κρίσιμη περίοδο επειδή στρατεύτηκαν η συνταξιοδοτήθηκαν ή
αποχώρησαν οικειοθελώς.
Στις περιπτώσεις αυτές η επιχείρηση πρέπει κατά την ημέρα υποβολής των
δικαιολογητικών να καταθέσει και τα ανάλογα δικαιολογητικά στράτευσης,
συνταξιοδότησης, λήξης της σύμβασης εργασίας ή παραίτησης του.
Δ) Να απασχολήσουν άτομα που θα προσλάβουν σε αντικείμενο ίδιο η
παραπλήσιο της ειδικότητας τους.
Ε) Σε περίπτωση απόλυσης ατόμου πριν από τη λήξη των σαράντα οχτώ(48)
μηνών η επιχείρηση είναι υποχρεωμένη να το αντικαταστήσει με άλλο ΑΜΕΑ
(για το οποίο συντρέχουν οι συνθήκες της παρ.α το αργότερο μέσα σε
εξήντα(60)εργάσιμες ημέρες από την απόλυση. Στην περίπτωση αυτή η
επιχορήγηση θα συνεχιστεί από την ημερομηνία της αντικατάστασης του
απολυθέντος και μέχρι τη λήξη του προγράμματος.
Στην αντίθετη περίπτωση η επιχείρηση είναι υποχρεωμένη να επιστρέφει το
μισό της επιχορήγησης που της καταβλήθηκε μέχρι την ημέρα απόλυσης του
ατόμου.
Εξαιρείται της υποχρέωσης αυτής η επιχείρηση που δεν εξευρίσκει άλλο
άτομο με ειδικές ανάγκες της αυτής η παραπλήσιας ειδικότητας βεβαιού μενού
τούτου από την αρμοδία υπηρεσία του Ο.Α.Ε.Δ
Η βεβαίωση αυτή θα παραμείνει στον φάκελο της επιχείρησης που η κατά
τόπο αρμοδία υπηρεσία του Ο.Α.Ε.Δ
Επίσης εξαιρείται της παραπάνω υποχρέωσης η επιχείρηση της οποίας ο
εργαζόμενος κατά το διάστημα του 48μηνου απεχώρησε οικειοθελώς η
στρατεύτηκε ή συνταξιοδοτήθηκε.
Στην περίπτωση αυτή η επιχείρηση θα επιχορηγηθεί κανονικά μέχρι την
προηγούμενη
της
οικειοθελούς
αποχώρησης
ή
στράτευσης
ή
συνταξιοδότησης του ατόμου με ειδικές ανάγκες, μη υποχρεούμενη στην
αντικατάσταση του με άλλο άτομο με ειδικές ανάγκες.
Στ) Οι επιχειρήσεις που υπάγονται στο πρόγραμμα γ(ορισμένου χρόνου
σύμβασης)εξαιρούνται του δεσμευτικού τρίμηνου(για αττόλυση αλλού
ΑΜΕΑ)εφόσον η απόλυση του ατόμου αυτού είναι στα πλαίσια της
ολοκλήρωσης προηγούμενου προγράμματος.
7.ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
Α) Προκείμενου να εξασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα των ενεργειών
απασχόλησης , λαμβάνονται τα αναγκαία μέτρα με σκοπό:
> -την πίστη τήρηση των εθνικών διατάξεων
> -την ορθή υλοποίηση των ενεργειών και τη διαπίστωση του εάν αυτές είναι
σύμφωνες με τις ισχύουσες ρυθμίσεις.
> -την πρόληψη η την διαπίστωση τυχόν παραβάσεων και την επιβολή
κυρώσεων.
> -την ανάκτηση τυχόν καταβληθέντων κεφαλαίων μετά τη διαπίστωση
σχετικής παράβασης.
Β) Οι ελεγχόμενες επιχειρήσεις υποχρεούνται;
-να παρέχουν κάθε δυνατή βοήθεια και ενημέρωση προς τους ελεγκτές
υπάλληλους.

-να τηρούν τα αποδεικτικά στοιχεία και έγγραφα που αναφέρονται στην
παρούσα Υ.Α για 6 μήνες μετά τη λήξη του προγράμματος.
Γ) Για την ομαλή πορεία των προγραμμάτων με σκοπό την επίτευξη των
στόχων τους, ώστε να μην υπάρχουν αποκλίσεις, ανά 3μηνο θα
παρακολουθούνται:
-οι εγκριθείσες θέσεις
-η κάλυψη των θέσεων
-η καταβολή των επιχορηγήσεων κτλ.
8.ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ
Α) Ο έλεγχος των προγραμμάτων απασχόλησης των επιχειρήσεων
διενεργείτε από δυο(2)υπάλληλους-ελεγκτές και υλοποιείται σε τρεις βαθμίδες.
Αα) Πρωτοβάθμιος που διενεργείτε από των γραφείων ΕΚΟ, Κ.Π.Α,
γρ.εργασίας, Υ.Ν., Τ.Υ.του Ο.Α.Ε.Δ. μετά την εντολή του προϊστάμενου τους.
Αβ) Δευτεροβάθμιος που διενεργείτε από υπάλληλους των οικιών περ/κων
δ/νσεων του Ο.Α.Ε.Δ. μετά από εντολή του περ/κου δ/ντη.
Αγ) Τριτοβάθμιος που διενεργείτε με εντολή της διοίκησης του Ο.Α.Ε.Δ. και
από υπάλληλους που ορίζει αυτή.
Β)κατά τον έλεγχο για τη διαπίστωση της υλοποίησης του προγράμματος θα
συντάσσεται έκθεση.

3.3.4.ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΝΕΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ
(ΝΕΕ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ).
Σύμφωνα με:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν.1262/1982 για την “Παροχή κίνητρων
ενίσχυσης της οικονομικής και περιφερειακής ανάτπυξης της χώρας και
τροποποίηση συναφών διατάξεων” όπως τροποποιήθηκε στα άρθρα 6,7 και 8
του Ν. 1836/1989 “Προώθηση της απασχόλησης και της επαγγελματικής
κατάρτισης και άλλες διατάξεις" και το άρθρο 6 του Ν.2434/1996.
2. Τις διατάξεις της παρ.2“ του άρθρου 1 του Ν.2469/1997 “Περιορισμός και
βελτίωση της αποδοτικότητας των κρατικών δαπανών”
3. Την υπ’αριθ. 1446/22-6-1999 απόφαση του Δ.Σ του Ο.Α.Ε.Δ.
(αριθ.συνεδρίασης
25/22-6-1999)που
μας
υποβλήθηκε
με
το
υπ’αριθ.βΐ 13182/28-6-1999 έγγραφο του.
4. Το γεγονός ότι το ποσοστό ανεργίας των γυναικών είναι αυξημένο σε
σχέση με το ποσοστό ανεργίας των ανδρών.
Καταρτίστηκε
πρόγραμμα
επιχορήγησης
επαγγελματιών ατόμων με ειδικές ανάγκες.
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νέων

Ελευθερών

1.ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
Η διάρκεια της επιχορήγησης για κάθε ελεύθερο επαγγελματία που υπάγεται
στο πρόγραμμα αυτό καθορίζεται σε εικοσιτέσσερις (24) μήνες από την
ημερομηνία της σχετικής εγκριτικής απόφασης.
2.ΠΟΣΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
Το πόσο της βασικής επιχορήγησης για τα άτομα που εντάσσονται στο
πρόγραμμα αυτό ορίζεται σε δυο εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες
(2500000) Δρ. για τον πρώτο χρόνο και ένα εκατομμύριο οχτακόσιες χιλιάδες
(1800000) Δρ.για το δεύτερο χρόνο.
Το βασικό πόσο της επιχορήγησης για κάθε ΝΕΕ που εντάσσεται στο
πρόγραμμα αυτό προσαυξάνεται με:
Α)500000δρχ.εάν ο ΝΕΕ είναι γυναίκα
Β)500000δρχ.εάν ο ΝΕΕ κατοικεί σε απομακρυσμένη ορεινή και
απομακρυσμένη νησιωτική περιοχή.
Γ)500000δρχ.εάν ο ΝΕΕ είναι άνω των 40 ετών και
Δ)500000δρχ.εάν έχει ποσοστό αναπηρίας 60% και άνω
Ε)0 ΝΕΕ μπορεί να κάνει χρήση μέχρι δυο των παραπάνω περιπτώσεων
προσαύξησης άσχετα αν συντρέχουν περισσότερες των δυο προϋποθέσεων.
Τα ποσά προσαυξήσεων χορηγούνται τον πρώτο χρόνο της επιχορήγησης.
Για το πρώτο δωδεκάμηνο από το πόσο που δικαιούται να λάβει ο ΝΕΕ
προκαταβάλλεται το ένα εκατομμύριο πεντακόσιες χιλιάδες(1500000)Δρ. μετά
την έκδοση της σχετικής εγκριτικής απόφασης του αρμόδιου οργάνου.
Το υπόλοιπο πόσο καταβάλλεται σε τρεις(3)ισόποσες τριμηνιαίες δόσεις. Η
πρώτη δόση του α’ δωδεκαμήνου καταβάλλεται μετά το πέρας 3
ημερολογιακών μηνών, από την ημερομηνία υπαγωγής του ατόμου στο
πρόγραμμα.

Για το β’ δωδεκάμηνο το πόσο του ενός εκατομμυρίου οχτακοσίων χιλιάδων
(1800000)Δρ. καταβάλλεται σε τέσσερις (4)ισόποσες τριμηνιαίες δόσεις.
Η πρώτη δόση του β’ δωδεκάμηνου θα υπολογίζεται και θα καταβάλλεται από
την πρώτη μέρα του β’ δωδεκάμηνου.
3.ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ
Απαραίτητες προϋπόθεσης υπαγωγής στο πρόγραμμα είναι:
Α) Ο νέος ελεύθερος επαγγελματίας να είναι άτομο με ειδικές ανάγκες και να
έχει πιστοποιηθεί ως τέτοιο με ποσοστό αναπηρίας από 50% και πάνω από
υγειονομική ετπτροπή της Νομαρχίας η του ΙΚΑ.
Β) Να μην έχει ενταχθεί και επιχορηγηθεί από το 1996 και ένθεν από
αντίστοιχο πρόγραμμα νέων ελεύθερων επαγγελματιών του Ο.Α.Ε.Δ.
Γ) Να έχει ο ΝΕΕ την ελληνική υπηκοότητα ή την υπηκοότητα κράτους μέλους της Ε.Ε ή να είναι Έλληνες ομογενείς που να απασχολείται νόμιμα στη
χώρα και η επιχείρηση να εδρεύει και να λειτουργεί στην ΕΜάδα.
Δ) Η απασχόληση του ΝΕΕ πρέπει να είναι πλήρης και αποκλειστική και να
παραβρίσκεται στην επιχείρηση κατά τους έλεγχους των αρμόδιων οργάνων
του Ο.Α.Ε.Δ.
Ειδικά για τους ΝΕΕ των οποίων το αντικείμενο δραστηριότητας της
επιχείρησης τους υποχρεώνει σε εξωτερική εργασία οι έλεγχοι των αρμόδιων
οργάνων θα γίνονται μετά από συνεννόηση με τον ΝΕΕ.
Ε) Το ατομικό εισόδημα των αγάμων να είναι μικρότερο των πέντε
εκατομμυρίων (5000000)Δρ. και των έγγαμων των οχτώ εκατομμυρίων
(8000000)αντίστοιχα.
Στ) Η έναρξη επιτηδεύματος να έχει γίνει από 1/1/1999 και έπειτα.
Ζ) Η κατάθεση της σχετικής αίτησης με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά να
έχει γίνει μέχρι και την 20/6/2000.
Η) Ο ΝΕΕ επιδοτείται και σε περιπτώσεις που αναπτύσσει την επιχειρηματική
του δραστηριότητα σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο της κατοικίας του.
4.ΥΠΑΓΩΓΗ
ΣΤΟ
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΩΝ

ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ

ΕΤΑΙΡΙΩΝ-ΣΥΝΕΤΑ1ΡΙΣΜΩΝ-

Α) Σε περίπτωση που οι νέοι ελεύθεροι επαγγελματίες δημιουργούν εταιρικές
επιχειρήσεις με τη μορφή Ο.Ε, Ε.Ε, Ε.Π.Ε, συνεταιρισμών ή αστικών εταιριών
μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ή κοινοπραξιών,θα μπορούν να υπάγονται στο
πρόγραμμα χωρίς αριθμητικό περιορισμό και ανεξάρτητα αν όλοι οι μέτοχοι
είναι ΑΜΕΑ ή όχι εφ’οσον:
-προσκομίσουν καταστατικό σύστασης της εταιρίας ή συνεταιρισμών ή
κοινοπραξιών.
-απασχολούνται με πλήρη και αποκλειστική απασχόληση στην επιχείρηση. Η
δέσμευση αυτή δεν ισχύει για μέλη αγροτικών συνεταιρισμών.
Β) Σε περίπτωση υποβολής αίτησης νέας ετερόρρυθμης εταιρίας(Ε.Ε)είναι
δυνατή η επιχορήγηση μόνο για ομόρρυθμους εταίρους.
Γ) Επίσης μπορεί να υπάγεται και να επιχορηγείται από το πρόγραμμα της
παρούσας υπουργικής απόφασης ΝΕΕ ΑΜΕΑ όταν αυτός γίνεται εταίρος
άλλης επιχείρησης που οι υπόλοιποι εταίροι δεν είναι ΑΜΕΑ(ανεξάρτητα αν η
επιχείρηση είναι νεοϊδρυθείσα η όχι).

5.ΔΙΑΚ0ΠΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
Η αρμοδία υπηρεσία του Ο.Α.Ε.Δ. υποχρεούται να πραγματοποιεί επιτόπιους
έλεγχους για την διαπίστωση της τήρησης των όρων και των προϋποθέσεων
του προγράμματος και να συντάσσει σχετικές εκθέσεις.
Σε περίπτωση που διαπιστωθεί κάποια παράβαση εκ των ανωτέρω όρων η
γενικά των προϋποθέσεων της απόφασης αυτής θα εφαρμόζονται οι διατάξεις
των παρ.7 και 8 του άρθρου 29 του Ν. 1262/82 όπως συμπληρώθηκε από τα
άρθρα 6 και 7 του Ν. 1836/89 και η επιχορήγηση θα διακόπτεται.
Ειδικότερα,ο κατά τόπον αρμόδιος διευθυντής Υ.Ν. η προϊστάμενος Τ.Υ η ΓΕ
η Κ.Π.Α και γραφείου ειδικών κοινωνικών ομάδων του οργανισμού, στις
περιτττώσεις αυτές σποφαίνεται με αιτιολογημένη απόφαση του για τη
διακοπή της επιχορήγησης και την αναζήτηση του αναλογούντος ποσού
επιχορήγησης που έχει λάβει από τον Ο.Α.Ε.Δ. και που αντιστοιχεί στο
υπόλοιπο χρονικό διάστημα του συνολικού χρόνου απασχόλησης. Εφόσον ο
επαγγελματίας δεν επιστρέφει εμπρόθεσμα το αναλογούν πόσο που του
αναζητείται συντάσσεται μετά από απόφαση του Δ.Σ του οργανισμού, πράξη
βεβαίωσης οφειλής και αποστέλλεται στην αρμοδία ΔΟΥ για βεβαίωση και
είσπραξη του.
6.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

A )Προκείμενου να εξασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα των ενεργειών
απασχόλησης λαμβάνονται τα αναγκαία μέτρα με σκοπό:
> -την με τις ισχύουσες ρυθμίσεις.
> -την πρόληψη η τη διαπίστωση τυχόν παραβάσεων και την επιβολή
κυρώσεων.
> -την ανάκτηση τυχόν καταβληθέντων κεφαλαίων μετά τη διαπίστωση
σχετικής παράβασης.
Β) Οι ελεγχόμενες επιχειρήσεις υποχρεούνται;
> -να παρέχουν κάθε δυνατή βοήθεια και ενημέρωση προς τους ελεγκτές
υπάλληλους.
> -να τηρούν τα αποδεικτικά στοιχεία και έγγραφα που αναφέρονται στην
παρούσα υπουργική απόφαση για 6 μήνες μετά τη λήξη του
προγράμματος.
Γ) Για την ομαλή πορεία του προγράμματος με σκοπό την επίτευξη των
στόχων του,ώστε να μην υπάρχουν αποκλίσεις,θα παρακολουθούνται:
-οι εγκριθείσες θέσεις
-η κάλυψη των θέσεων
-η καταβολή επιχορηγήσεων κτλ.
7.

ΔΙΑΔ1ΚΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

Α) Ο έλεγχος των προγραμμάτων απασχόλησης των επιχειρήσεων
διενεργείται από δυο(2) υπάλληλους- ελεγκτές και υλοποιείται σε τρεις
βαθμίδες:
Αα) Πρωτοβάθμιος που διενεργείται από υπάλληλους των γραφείων ΕΣΟ,
Κ.Π.Α, Υ.Ν, Τ.Υ, η Γ.Ε του Ο.Α.Ε.Δ μετά από εντολή του προϊστάμενου τους.

Αβ) Δευτεροβάθμιος ττου διενεργείται από υπάλληλους των υπηρεσιών και
οικιών περ/κών δ/νσέων του Ο.Α.Ε.Δ. μετά από εντολή του περ/κου δ/ντη.
Αγ) Τριτοβάθμιος που διενεργείται με εντολή της διοίκησης του Ο.Α.Ε.Δ. και
από υπάλληλους που ορίζει ο διοικητής του Ο.Α.Ε.Δ. με σχετική του
απόφαση.
Β) Κατά τον έλεγχο για τη διαπίσταχτη της υλοποίησης του προγράμματος θα
συντάσσεται σχετική έκθεση.

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ
ΓΙΑ ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ
ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
Σύμφωνα με:
1. Το άρθρο 29 του Ν. 1262/1982 “Παροχή κίνητρων ενίσχυσης της
οικονομικής και περιφερειακής ανάπτυξης της χώρας και τροποποίηση
συναφών διατάξεων" όπως τροποποιήθηκε με τα άρθρα 6, 7 και 8 του Ν.
1836/89 “Προώθηση της απασχόλησης και της επαγγελματικής κατάρτισης
και άλλες διατάξεις”και το άρθρο 6 του Ν. 2434/1996.
2. Τις διατάξεις της παρ. 2°του άρθρου 1 του Ν. 2469/1997 “Περιορισμός και
βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών”
3. Την υπ’αριθ. 1808/27-7-1999 απόφαση του Δ.Σ του Ο.Α.Ε.Δ. (αριθμός
συνεδρίασης 30/27-7-1999) που μας υποβλήθηκε με το υπ’αριθ.βΐ 16394/297-1999 έγγραφο του.
Αποφασίστηκε κατάρτιση προγράμματος εργονομικής διευθέτησης.
Καταρτίστηκε πρόγραμμα επιχορήγησης:
Α) Εργοδοτών που απασχολούν ΑΜΕΑ μεσώ του προγράμματος ΝΕΕ ΑΜΕΑ
και
Β) Νέων Ελευθερών επαγγελματιών που έχουν υπαχθεί στο πρόγραμμα ΝΕΕ
ΑΜΕΑ, για την εργονομική διευθέτηση του χώρου εργασίας που κρίνεται
απαραίτητη για τη διευκόλυνση των ατόμων με ειδικές.
Το πρόγραμμα αφορά την επιχορήγηση εργοδοτών και νέων ελεύθερων
επαγγελματιών, όπως προσδιορίζεται ανωτέρω, για την εργονομική
διευθέτηση του χώρου εργασίας εκατό (ΙΟΟ)ατόμων ηλικίας 16 έως 65 ετών.
Για κάθε εργονομική διευθέτηση του χώρου εργασίας που κρίνεται
απαραίτητη να πραγματοποιηθεί, ο επαγγελματικός σύμβουλος της αρμοδίας
υπηρεσίας του Ο.Α.Ε.Δ. ή ο τοποθέτητης της οικείας υπηρεσίας ή ελλείψει
αυτών, άλλος υπάλληλος της υπηρεσίας θα συντάσσει έκθεση για τη
σκοπιμότητα υλοποίησης της συγκεκριμένης εργονομικής διευθέτησης.
Ο Ο.Α.Ε.Δ. θα συμμετέχει σε ποσοστό 90%επί του συνολικού ύψους της
απαιτούμενης για την εργονομική διευθέτηση δαπάνης και μέχρι του ποσού
των οχτακοσίων (800000)Δρ. κατά περίπτωση.
ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ
Για την υπαγωγή στο πρόγραμμα απαιτούνται:
1. Αίτηση του εργοδότη η του νέου ελευθέρου επαγγελματία.
2. Αντίγραφο της απόφασης υπαγωγής της επιχείρησης στο πρόγραμμα
ΝΕΕ/ΝΕΕ ΑΜΕΑ καθώς και αντίγραφα πρόσληψης του ατόμου αν απαιτείται.

3. Έκθεση της αρμοδίας υπηρεσίας του Ο.Α.Ε.Δ. για την σκοπιμότητα
υλοποίησης της εργονομικής διευθέτησης.
Βάσει των παραπάνω θα εκδίδεται απόφαση υπαγωγής στο πρόγραμμα η
οποία θα κοινοποιείται στον εργοδότη η στο ΝΕΕ και στην αρμοδία για
πληρωμή υπηρεσία του Ο.Α.Ε.Δ.

3.3.5.ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ
Ν.1545/85 ΕΤΟΥΣ 1999-2000.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Σύμφωνα με το άρθρο 8, παρ.2 και 3 του Ν.1545/85 (ΕΚ 91/20-5-85) και την
απόφαση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
αφ.34041/10-11-99 καταρτίστηκε πρόγραμμα επιδότησης ξενοδοχειακών
επιχειρήσεων για τη διατήρηση θέσεων εργασίας.
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ.
Στο πρόγραμμα μπορούν να υπαχθούν επιχειρήσεις, εφόσον πληρούν τις
παρακάτω προϋποθέσεις:
Α) Λειτουργούν εκτός της περιοχής της τέως διοικήσεως πρωτευούσης και
πολεοδομικού συγκροτήματος Θεσσαλονίκης.
Β) Είναι εποχιακές, διέκοψαν δηλαδή τις εργασίες τους κατά την προηγούμενη
πενταετία(1994-1998) τουλάχιστον για δυο(2) έτη πριν από τη 10η
Νοέμβριου, εκτός αν μετείχαν σε ένα τουλάχιστον από τα προηγούμενα
προγράμματα διατήρησης θέσεων εργασίας για τη χειμερινή περίοδο ή είναι
νέες (άρχισαν δηλαδή να λειτουργούν από την ΐ·^ Ιανουαρίου 1998 και
ύστερα) όποτε θα πρέπει να διέκοψαν τη λειτουργία τους κατά το
προηγούμενο έτος (1998)πριν από τη 10η Νοέμβριου.
Επιχειρήσεις που άρχισαν να λειτουργούν από την 1'’ Νοέμβριου 1998 και
ύστερα δεν επιχορηγούνται.
Γ) Λειτουργούν με άδεια του EOT.
2.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ

Η επιδοτούμενη επιμήκυνση μπορεί να αρχίσει από την 1'’ Νοέμβριου 1999
και να τελειώσει το βραδύτερο μετά τέσσερις(4) μήνες από την έναρξη της, όχι
όμως μετά την 28’’ Φεβρουάριου 2000.
3.

ΥΨΟΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ

Ο ξενοδόχος θα επιδοτηθεί με τρεις χιλιάδες εκατό(3100)Δρ. για κάθε ημέρα
εργασίας που πραγματοποιήθηκε στην επιμήκυνση το πολύ όμως για 25
ημέρες εργασίας για κάθε εργαζόμενο κατά μήνα και 100 ημέρες
εργασίας(τέσσερις μήνες) για όλη τη χειμερινή περίοδο. Εάν κατά συνέπεια ο

εργαζόμενος πραγματοποίησε περισσότερες από 25 ημέρες εργασίας θα
καταχωρηθούν μόνο οι 25.
Σημειώνεται ότι ο εργοδότης δεν μπορεί να επιδοτηθεί για τον εργαζόμενο
που κατά την έναρξη της επιμήκυνσης δεν είχε συμπληρώσει τον
απαιτούμενο για την επιδότηση ανεργίας αριθμό ημερομίσθιων. Ο
ξενοδοχοϋπάλληλος θα λάβει τα ημερήσια επ ι^μ α τα ανεργίας που δικαιούται
κατά την έναρξη της επιμήκυνσης.
Η αρμοδία υπηρεσία απασχόλησης θα διενεργεί έλεγχο λειτουργίας της
ξενοδοχειακής επιχείρησης κατά τη διάρκεια της επιμήκυνσης των εργασιών
της και θα συντάσσει έκθεση που θα αποστέλλεται στη διεύθυνση μαζί με τα
απαραίτητα δικαιολογητικά.

3.3.6.ΠΡΌΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ(ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΛΑΕΚ)ΕΤΟΥΣ 1999.
Τα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης και εκπαίδευσης της
εργοδοτικής εισφοράς(0,45%) έτους 1999 καταρτίστηκαν από την επιτροπή
διαχείρισης του ΛΑΕΚ και εγκρίθηκαν με την υπ.αριθμόν 7/1/5-1-1999
απόφαση του Δ.Σ του Ο.Α.Ε.Δ.
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
Η εργοδοτική εισφορά 0,45% που καθορίστηκε με το άρθρο 14 του Ν.2224/94
όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 του Ν. 2336/95, καταβάλλεται υπέρ του
λογαριασμού για την απασχόληση και την επαγγελματική κατάρτιση (/\ΑΕΚ)
που συστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν.2434/96. Η ανωτέρω εισφορά
καταβάλλεται υποχρεωτικά από όλους τους εργοδότες συμπεριλαμβανόμενων
του Δημόσιου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α., για τους ασ(ραλισμένους που
υπάγονται έστω και σε ένα κλάδο ασφάλισης του Ο.Α.Ε.Δ, συνεισπράπεται με
τις υπέρ ΙΚΑ εισφορές και υπολογίζεται επί των αποδοχών επί των οποίων
υπολογίζονται οι εισφορές του ΙΚΑ.
Στο πρόγραμμα μπορούν να λάβουν μέρος οι επιχειρήσεις που έχουν
καταβάλλει στο ΙΚΑ την εργοδοτική εισφορά 0,45%, υπό την προϋπόθεση ότι
το πραγματοποιούμενο πρόγραμμα δεν χρηματοδοτείται από άλλο φορέα,
εκτός αν αποφασίζει διαφορετικά η επιτροπή διαχείρισης του Α Α Ε Κ .
Επίσης η επιτροπή διαχείρισης του Α Α Ε Κ αποφάσισε ότι οι επιχειρήσεις που
δεν πραγματοποίησαν ή δεν εξάντλησαν για προγράμματα την εργοά3τική
εισς)ορά 0,45% του έτους 1998 μπορούν να τη μεταφέρουν στο έτος 1999.
ΟΡΟΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
1. Οι επιχειρήσεις πρέπει να πραγματοποιήσουν τα προγράμματα κατάρτισης
από 1/1/1999-31/12/1999 για να απορροφήσουν την εργοδοτική εισφορά της
αντίστοιχης χρονικής περιόδου ή αυτά που δεν έχουν απορροφηθεί το 1998.

2. Για τα ττρογράμματα ττου υλοττοιούνται εντός ή εκτός επιχείρησης καθώς
και για ενιαία προγράμματα, το κόστος ανά καταρτιζόμενο ανά ώρα
κατάρτισης, δεν μπορεί να υπερβαίνει τις δώδεκα χιλιάδες (12000)Δρ.
3. Για προγράμματα που υλοποιούνται στο εξωτερικό, το κόστος ανά
καταρτιζόμενο ανά ώρα κατάρτισης δεν μπορεί να υπερβαίνει τις τριάντα
πέντε χιλιάδες(35000)Δρ.
4. Προγράμματα δι’αλληλογραφίας ή προγράμματα που αποτελούν Τμήμα
προγράμματος
δι’αλληλογραφίας,
καθώς
και
προγράμματα
που
πραγματοποιούνται κατ’οικον, δεν χρηματοδοτούνται από τον ΛΑΕΚ.
5. Οι επιχειρήσεις που υλοποιούν προγράμματα κατάρτισης ή έχουν αναθέσει
την υλοποίηση τους εκπαιδευτικούς (ρορείς, για οποιαδήποτε αλλαγή (τόπος
υλοποίησης,
ωρολόγιο
πρόγραμμα,
κατάσταση
εκπαιδευτών
κ.λ.π.)υποχρεούνται οι ίδιες ή μεσώ του εκπαιδευτικού φορέα να
ενημερώνουν γραπτώς(ί3χ,τηλεγράφημα κ.λ.π.)και εκ των πρότερων την
αρμοδία υπηρεσία του Ο.Α.Ε.Δ. Η ενημέρωση από τον εκπαιδευτικό φορέα
θα γίνεται στην περίπτωση που υπάρχει αντικειμενική αδυναμία της
επιχείρησης (π.χ προγράμματα εκτός ωραρίου λειτουργίας της).
Επισημαίνεται ότι την ευθύνη για τις προαναφερόμενες αλλαγές θα φέρει η
επιχείρηση.
ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
Ο Ο.Α.Ε.Δ. πρωτοβάθμια ελέγχει την υλοποίηση του προγράμματος και
παραδίδεται αντίγραφο του έλεγχου στην επιχείρηση.
Σε περίπτωση αρνητικού έλεγχου το πρόγραμμα θεωρείται ότι διακόπτεται, ο
ελεγκτής κοινοποιεί την αρνητική έκθεση στην υπηρεσία του Ο.Α.Ε.Δ. στην
οποία υποβλήθηκε ο φάκελος, στην επιτροπή ΛΑΕΚ και στην επιχείρηση, η
οποία επιχείρηση έχει την δυνατότητα εντός είκοσι(20) ημερών από την
ημερομηνία παραλαβής της αρνητικής έκθεσης έλεγχου να υποβάλλει
ένσταση στην υπηρεσία που υποβλήθηκε ο φάκελος μα^ με τα απαιτούμενα
δικαιολογητικά,προκείμενου να τεθεί υπόψη της επιτροπής διαχείρισης του
ΛΑΕΚ για να αποφασίσει την έγκριση ή την απόρριψη του προγράμματος.
Η επιτροπή διαχείρισης του ΛΑΕΚ απορρίπτει την χρηματοδότηση του
προγράμματος σε περίπτωση που διαπιστώνει παραβάσεις των όρων της
παρούσης από την επιχείρηση ή καταστρατήγηση με οποιοδήποτε τρόπο των
όρων και προϋποθέσεων του προγράμματος.
Επίσης η επιτροπή δύναται να αναθέτει δευτεροβάθμιους έλεγχους όπου και
όποτε κρίνει αναγκαίο.
Με ευθύνη της επιχείρησης και του φορέα υλοποίησης θα πρέπει να
παρέχεται κάθε δυνατή βοήθεια και ενημέρωση προς τα όργανα έλεγχου.

3.3.7.nFOrPAMMA
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΣΕ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝ
ΑΠΟ 100 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΑΝΩ ΕΤΟΥΣ 1999,
ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟΝ Ο.Α.Ε.Δ. ΚΑΙ ΤΟ Ε.Κ.Τ.
(ΕΝΔΟΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ)
Σύμφωνα με:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 2150/94(ΦΕΚ 98*)
2. Τις διατάξεις του άρθρου 18 παρ.3&4 του Ν. 2224/94 “Ρύθμιση θεμάτων
εργασίας συνδικαλιστικών δικαιωμάτων κ.λ.ττ,” (ΦΕΚ 112/α)
3. Τις διατάξεις του Π.Δ 368/89 “Οργανισμός Υττουργείου Εργασίας” (ΦΕΚ
163/α)
4. Τις διατάξεις του Ν. 1558/85 “Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα”.
5. Την κοινή αποφαση πρωθυπουργού και υπουργού Εργασίας & Κοινωνικών
Ασφαλίσεων με αριθμό 80078/4-10-96 (ΦΕΚ 924/β/8-10-96).
6. Την αποφαση του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικών ασφαλίσεων
80156/7-7-94 (ΦΕΚ 528/β/7-7-94) “Διάρθρωση των συνιστώμενων με το
αρ.17° του Ν. 2224/99 διευθύνσεων σε τμήματα και αρμοδιότητες αυτών”.
7. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ.2° του Ν. 2469/97 (ΦΕΚ 38/Α) το οποίο
αντικατέστησε το πρώτο εδάφιο της παρ.2 του άρθρου 29° του Ν. 1558/85
(ΦΕΚ 137/0/92), όπως αυτό συμπληρώθηκε με το άρθρο 28 του Ν. 2081/92
(ΦΕΚ154/Α/92).
8. Τις διατάξεις του κανονισμού(ΕΟΚ) αριθμός 2081/93 του συμβουλίου της
20/7/1993.
9. Τις διατάξεις του κανονισμού(ΕΟΚ) αριθμός 2082/93 του συμβουλίου της
20/7/1993.
10. Τις διατάξεις του κανονισμού(ΕΟΚ) αριθμός 2084/93 του συμβουλίου της
20/7/1993 “Διατάξεις εφαρμογής του κανονισμού(ΕΟΚ) αριθμός 2052/88 όσον
αφορά το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο”.
11. Την αποφαση της επιτροπής της Ε.Ε με αριθμό Ε(94)1716 της 13/7/1993
σχετικά με την κατάρτιση του Κ.Π.Σ 1994-1996 “Για την ανάπτυξη και τη
διαρθρωτική προσαρμογή της Ελλάδας”.
12. Την αποφαση της Επιτροπής της Ε.Ε με αριθμό C (94)1421 της
29/7/1994, σχετικά με την έγκριση του επιχειρησιακού προγράμματος
συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης και προώθησης της απασχόλησης,
που εντάσσεται στο 2° Κ.Π.Σ.
13. Τους επιδιωκόμενους στόχους, τις προτεραιότητες, τις κατευθύνσεις και τα
αποτελέσματα όπως περιγράφονται στο ανωτέρω επιχειρησιακό πρόγραμμα.
14. Την ισχύουσα εθνική και κοινοτική νομοθεσία που αναφέρεται στην
υλοποίηση και διαχείριση των προγραμμάτων.
15. Την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία και ιδίως το νομότυπο των
φορολογικών στοιχείων και παραστατικών.
16. Την υτΓ αριθμ. 2007892/461/1998 κοινή αποςκιση περί “Ανακτήσεως
αχρεωστητως η παρανόμως καταβληθέντων ποσών από εθνικούς πόρους η
πόρους της Ε.Ε στα πλαίσια της υλοποίησης κοινοτικών πολιτικών”.
17. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 2081/1992(154'°’ με το οποίο
προστέθηκε το άρθρο 29° στο Ν. 1588/1985.
18. Το γεγονός ότι με την παρούσα αποφαση δεν προκαλείται δαπάνη εις
βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

19. To άρθρο 23 του Ν. 1892/1990 ττου διατήρησε σε ισχύ το άρθρο 25 του Ν.
1262/82 και διατηρήθηκε σε ισχύ με το άρθρο 14 τταρ.4 του Ν. 2601/1998
(ΦΕΚ81°/15/4/1998).
20. Τις σττοφάσεις της 5'’^, 6'’^ και 7 ^ επιτροπής παρακολούθησης του
επιχειρησιακού προγράμματος “Συνεχιζόμενη κατάρτιση και προώθηση της
απασχόλησης”.
21. Την υπ' αριθμόν 111232/12-12-1997 απόφαση του Υπουργού Εργασίας &
Κοινωνικών Ασφαλίσεων “Κριτήρια πιστοποίησης δομών συνεχιζόμενης
κατάρτισης”.
22. Την υτΥ αριθμόν 106543/16-4-1998 απόφαση του Υπουργού Εργασίας &
Κοινωνικών Ασφαλίσεων “ Σύστημα διαχείρισης του ενιαίου μητρώου
αξιολογητών (Ε.Μ.Α) του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων”.
23. Την ανάγκη δημιουργίας ενός συστήματος διαχείρισης των
χρηματοδοτούμενων από το ΕΚ.Τ. ενεργειών.
24. Την ανάγκη καθορισμού των όρων, δικαιολογητικών, παραστατικών
στοιχείων και λοιπών υποχρεώσεων που πρέπει να τηρούνται από τους
φορείς υλοποίησης προγραμμάτων.
25. Το υποπρόγραμμα II “Συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση
εργαζόμενων” στις ιδιωτικές ετπχαρήσεις του 2“" Κ.Π.Σ. 1994 έως 99 που έχει
σαν στόχους:
Α) Την βελτίωση και συμπλήρωση των προσόντων των εργαζόμενων και
Β) Την απόκτηση ευελιξίας προσαρμογής στις μεταβαλλόμενες συνθήκες
παραγωγής και εργασίας.
26. Την υπ’ αριθμόν 106726/15-2-99 απόφαση του Υπουργού Εργασίας &
Κοινωνικών Ασφαλίσεων “Κριτήρια πιστοποίησης των επιχειρήσεων που
διαθέτουν οργανωμένες εσωτερικές δομές κατάρτισης”.
27. Την υπ’ αριθμόν 1835/31/18-8-99 απόφαση του Δ.Σ του Ο.Α.Ε.Δ
Καταρτίστηκε πρόγραμμα ενδοεπιχειρησιακής κατάρτισης εργαζόμενων.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΕΩΝ
Στόχος του προγράμματος ενδοεπιχειρησιακής κατάρτισης είναι η
συμπλήρωση και η βελτίωση των επαγγελματικών προσόντων και δεξιοτήτων
των εργαζόμενων στις ιδιωτικές επιχειρήσεις, η απόκτηση ευελιξίας
προσαρμογής στις μεταβαλλόμενες συνθήκες παραγωγής και εργασίας, η
διασφάλιση της απασχόλησης, η δημιουργία σταθερών θέσεων εργασίας
μεσώ της ανάπτυξης των επιχειρήσεων και η δυνατότητα ίσων ευκαιριών
απασχόλησης του εργατικού δυναμικού. Υπεύθυνος φορέας για τη διαχείριση,
παρακολούθηση, αξιολόγηση και έλεγχο του προγράμματος είναι ο Ο.Α.Ε.Δ.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΝΔΟΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
Ο Ο.Α.Ε.Δ αναπτύσσει σύστημα αξιολόγησης ώστε να διερευνηθεί η
αποτελεσματικότητα των στόχων του προγράμματος και οι δυνατότητες
περαιτέρω βελτίωσης των όρων υλοποίησης και χρηματοδότησης.
Η αξιολόγηση καλύπτει τις εξής φάσεις:
1. Την αίτηση συνδρομής
2. Την αξιολόγηση της αίτησης και

3. Την υλοποίηση του προγράμματος
Για την αξιολόγηση του προγράμματος θα καταρτισθεί δείγμα με κριτήρια το
μέγεθος των επιχειρήσεων, την κοινή ή μεμονωμένη ενέργεια, τη γεωγραφική
κατανομή και τον κλάδο.
Για την αξιολόγηση της υλοποίησης του προγράμματος έχουν σχεδιαστεί
τρία(3) ερωτηματολόγιαικαταρτιζόμενων, εκπαιδευτών και επιχειρήσεων.
Το ερωτηματολόγιο των επιχειρήσεων περιλαμβάνει στοιχεία για την
αποτελεσματικότητα της κατάρτισης, τις επιπτώσεις στην παραγωγική
διαδικασία και την πολιτική ανάπτυξης των ανθρώπινων πόρων της
επιχείρησης.
ΠΟΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΥΠΑΧΘΟΥΝ
ΣΤΟ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ
Επιλέξιμες για χρηματοδότηση από το Ε.Κ.Τ ενέργειες για το έτος 1999 είναι
οι ενέργειες συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης (ΣΕΚ) εργαζόμενων;
Α) Σε επιχειρήσεις που απασχολούν από 100 εργαζόμενους και άνω
Β) Σε επιχειρήσεις που λειτουργούν δυνάμει σύμβασης δικαιόχρησης
(franchising).
Γ) Σε ομίλους επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα οι οποίες συγκροτούνται από
επιχειρήσεις μητρικές-θυγατρικές και διαπιστώνεται συμμετοχή της μητρικής
εταιρίας στο μετοχικό κεφαλαίο των θυγατρικών εταιριών τουλάχιστον κατά
51% συνολικά.
Δ) Σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα που έχουν συστήσει αυτοτελές νομικό
πρόσωπο με σκοπό την ενδοεπιχειρησιακή κατάρτιση και απασχολούν
τουλάχιστον 100 εργαζόμενους.
ΠΟΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ
Δεν μπορούν να υπαχθούν στο πρόγραμμα κατάρτισης προσωπικού
ιδιωτικών επιχειρήσεων οι εξής κατηγόριες:
Α. Κρατικοί φορείς, επιχειρήσεις ή νομικά πρόσωπα δημόσιου και ιδιωτικού
δικαίου που ανήκουν στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.
Β. Οι ΕΠΕ, οι ΛΑΕ, τα αθλητικά σωματεία, οι πολιτικές οργανώσεις, τα
κόμματα, οι μητροπόλεις, τα μοναστήρια, τα θρησκευτικά ιδρύματα, τα
θέατρα, τα γραφεία τελετών, τα νυχτερινά κέντρα, πιάνο μπαρ, καφενεία,
αναψυκτήρια, δισκοθήκες, λέσχες, πρακτορεία τυχερών παιχνιδιών,
επιχειρήσεις τυχερών παιχνιδιών, (εκτός του προσωπικού των ξενοδοχείων
τους), επιχειρήσεις που έχουν σχέση με ψυχαγωγικά ή ηλεκτρονικά παιχνίδια,
τα λούνα-πάρκ, τα βιντεοκλάμπ, καθώς και οι ραδιοτηλεοπτικοί σταθμοί που
δεν έχουν άδεια λειτουργίας από το ραδιοτηλεοπτικό συμβούλιο.
Γ. Από τις ιδιωτικές αεροπορικές επιχειρήσεις μπορεί να εκπαιδευτεί μόνο το
προσωπικό εδάφους που εργάζονται στην Ελλάδα.
Δ. Οι συνεταιρισμοί για τα μέλη τους.
ΠΟΙΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ
Εξαιρούνται οι ειδικότητες κατάρτισης(π.χ οδηγών, εξωτερικών πωλητών,
ασφαλιστών, ιατρικών επισκεπτών κ.α)που εκ της φύσεως τους καθιστούν
ανέφικτο τον έλεγχο της υλοποίησης του προγράμματος κατά την πρακτική

άσκηση όταν αυτή δε γίνεται εντός της επιχείρησης εκτός εάν γίνεται κατά
ομάδες τουλάχιστον 5(πέντε) ατόμων σε προκαθορισμένους χώρους.
ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
1. Για τις μεμονωμένες ενέργειες φορείς υποβολής και διαχείρισης της
πρότασης είναι οι ίδιες οι επιχειρήσεις
Η θεωρία θα υλοποιείται σε πιστοποιημένες δομές κατάρτισης ΚΕΚ, στο
αντίστοιχο θεματικό πεδίο, για τους εργαζόμενους των επιχειρήσεων που δεν
έχουν πιστοποιήσει δομές κατάρτισης, ή στις δομές των επιχειρήσεων που
υποβάλλουν την πρόταση οι οποίες έχουν πιστοποιημένες δομές κατάρτισης.
2. Για κοινές ενέργειες φορείς υποβολής και διαχειρίσεις της πρότασης είναι
μια από τις επιχειρήσεις που συμμετέχουν στην πρόταση.
Η θεωρία θα υλοποιείται σε πιστοποιημένες δομές κατάρτισης ΚΕΚ, στο
αντίστοιχο θεματικό πεδίο, για τους εργαζόμενους των επιχειρήσεων που δεν
έχουν πιστοποιήσει δομές κατάρτισης, ή στις δομές της επιχείρησης που έχει
ορισθεί φορέας υποβολής και διαχείρισης από την επιχείρηση ή τις
επιχειρήσεις που συμμετέχουν στην κοινή ενέργεια και έχει πιστοποιημένες
δομές κατάρτισης.
3. Για τις επιχειρήσεις που λειτουργούν βάσει σύμβασης δικαιόχρησης και
απασχολούν τουλάχιστον 100 άτομα συνολικά, φορέας υποβολής και
διαχείρισης της πρότασης είναι η επιχείρηση “Δοτής δικαιόχρησης” .
Η θεωρία θα υλοποιείται σε πιστοποιημένες δομές κατάρτισης ΚΕΚ, στο
αντίστοιχο θεματικό πεδίο, για τους εργαζόμενους των επιχειρήσεων που δεν
έχουν πιστοποιήσει δομές κατάρτισης, ή στις δομές της επιχείρησης που είναι
“δοτής δικαιόχρησης” και έχει πιστοποιημένες δομές κατάρτισης.
4. Για επιχειρήσεις των σμιλών που απασχολούν τουλάχιστον 100 άτομα
συνολικά, φορέας υποβολής και διαχείρισης της πρότασης είναι η μητρική
εταιρία.
Η θεωρία θα υλοποιείται σε πιστοποιημένες δομές κατάρτισης ΚΕΚ, στο
αντίστοιχο θεματικό πεδίο, για τους εργαζόμενους των επιχειρήσεων των
σμιλών που δεν έχουν πιστοποιήσει δομές κατάρτισης, ή στις πιστοποιημένες
δομές του ομίλου για τις επιχειρήσεις του ομίλου.
5. Για τις επιχειρήσεις που έχουν συστήσει αυτοτελή νομικά πρόσωπα ως
κέντρα επαγγελματικής κατάρτισης και απασχολούν τουλάχιστον 100 άτομα
συνολικά, φορέας υποβολής και διαχείρισης της πρότασης είναι η επιχείρηση
που έχει συστήσει το αυτοτελές νομικό πρόσωπο.
ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Φορείς υλοποίησης του εκπαιδευτικού προγράμματος, ως προς τις ώρες της
θεωρίας και πρακτικής άσκησης, θα είναι:
1. Για μεν τις επιχειρήσεις που έχουν πιστοποιήσει δομές κατάρτισης
υπεύθυνη για την υλοποίηση της θεωρίας και πρακτικής άσκησης του
προγράμματος θα είναι η ίδια η επιχείρηση.
2. Για δε τις επιχειρήσεις που δεν έχουν πιστοποιήσει δομές κατάρτισης
υπεύθυνο για την υλοποίηση της θεωρίας και πρακτικής άσκησης του
προγράμματος θα είναι το πιστοποιημένο ΚΕΚ με το οποίο έχει κάνει
σύμβαση η επιχείρηση με την υποβολή της πρότασης. Η θεωρία θα γίνεται

στις εγκαταστάσεις του ΚΕΚ και η πρακτική άσκηση δύναται να υλοποιείται και
στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων.
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Σε περίπτωση διακοατικήο συνεονασίαο
Όταν υπάρχει στην ίδια πρόταση μια από τις ειδικότητες με μορφή
διακρατικής συνεργασίας, υποβάλλεται ξεχωριστό μηχανογραφικό έντυπο και
προϋπολογισμός.
Γνωστοποίπση τηο απόφασηο σε περίπτωση σπόοοιιυηο τηο ποότασηο
Η απορριτπική αποφαση γνωστοποιείται στον ενδιαφερόμενο φορέα που έχει
υποβάλλει την πρόταση.
Διατήρηση έννοαΦων-δικαιολονητικών
Όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά-παραστατικά πρέπει να τηρούνται στην
έδρα του ςρορέα διαχείρισης επί 3ετια μετά την τελευταία πληρωμή.
Σε πεοίτττωση υεταβολήο του ποονοάυυατοο
Οποιαδήποτε μεταβολή στο όλο πρόγραμμα γνωστοποιείται στη δ/νση
συνεχιζόμενης κατάρτισης του Ο.Α.Ε.Δ. καθώς και στην αρμόδια
περιφερειακή δ/νση του Ο.Α.Ε.Δ.
Σε περίπτωση υη υλοποίησηο ενκεκοιυένου ποονοάυυατοο
Υποχρεούται ο (ρορέας διαχείρησης να ενημερώνει έγκαιρα στη δ/νση
συνεχιζόμενης κατάρτισης του Ο.Α.Ε.Δ. καθώς και στην αρμόδια
περιφερειακή δ/νση του Ο.Α.Ε.Δ.
Απονώοηση επινείοησηο σε κοινέο ενέονειεο
Όταν για οποιαδήποτε λόγο μια ή περισσότερες από τις συμμετέχουσες
επιχειρήσεις στην κοινή ενέργεια αποχωρήσουν από το πρόγραμμα ο φορέας
διαχείρισης υποχρεούται να ενημερώσει έγκαιρα την δ/νση συνεχιζόμενης
κατάρτισης καθώς και την αρμοδία περιφερειακή δ/νση του Ο.Α.Ε.Δ., το δε
πρόγραμμα της κοινής ενέργειας υλοποιείται για τα άτομα των υπόλοπτων
επιχειρήσεων. (Σε καμία περίπτωση δεν υλοποιείται πρόγραμμα κοινής
ενέργειας με μια μόνο από τις επιχειρήσεις που συμμετέχουν).
Υλοποίηση ενέονειαο σε διαφοοετικούο νόυουο
Οταν στην ίδια πρόταση θα υλοποιηθεί πρόγραμμα σε διαφορετικούς νόμους
θα υποβάλλεται ξεχωριστό μηχανογραφικό έντυπο για κάθε νόμο, όπου θα
αναγράφεται το σύνολο των απασχολούμενων της επιχείρησης η των
επιχειρήσεων , όπως επίσης και ο αριθμός των καταρτιζόμενων και ο
προϋπολογισμός ανά νόμο.
ΔιαΦopετικέc ώοεο εκπαίδευσηο ανά ειδικότητα.
Όταν στην ίδια πρόταση προτείνονται ειδικότητες με διαφορετικές ώρες
εκπαίδευσης θα υποβάλλεται ξεχωριστό μηχανογραφικό έντυπο όπου θα
αναγράφονται οι ώρες θεωρία και πρακτικής που αντιστοιχούν στην ειδικότητα
εκπαίδευσης.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ
Οι εττίχειδήσεις ττου θα υποβάλλουν πρόταση στο πρόγραμμα μπορούν να
καταρτίσουν το 35% του προσωπικού τους για τα πρώτα 100 άτομα και ο
αριθμός των εκπαιδευμένων αυξάνεται κατά ένα(1)άτομο για κάθε 10
απασχολουμένους.
Το σύνολο των εκπαιδευμένων δεν μπορεί να ξεπερνά τα 200 άτομα ανά
πρόταση.

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
Το κατώτερο όριο κατάρτισης ορίζεται σε 100 ώρες ανά εκπαιδευμένο και το
ανώτερο όριο σε 200 ώρες.
Κατά εξαίρεση και μετά από αιτιολογημένη πρόταση μπορεί να υλοποιηθεί
πρόγραμμα κατάρτισης διάρκειας μικρότερης των εκατό(100)ωρών αλλά όχι
λιγότερο από σαράντα(40) ώρες.
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ
Το θεωρητικό μέρος θα πρέπει να καλύτπει κατά ελάχιστον το 40%των
συνολικών ωρών του προγράμματος. Μαθήματα υγιεινής και ασφάλειας της
εργασίας, προστασίας του περιβάλλοντος, εργασιακών σχέσεων, βασικών
αρχών λειτουργίας των επιχειρήσεων και ορολογία ξένης γλώσσας όπου
απαιτείται, μπορούν να περιληφθούν σε ποσοστό μέχρι 5 % στο σύνολο των
ωρών του προγράμματος.
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Δεν μπορεί να υπερβαίνει τις τέσσερις ειδικότητες ανά πρόταση.
Μετά την έγκριση δεν μπορεί να γίνει αλλαγή στις ειδικότητες ούτε
ανακατανομή αριθμού καταρτιζόμενων ανά ειδικότητα. Επίσης μετά την
έγκριση δεν μπορεί να γίνει μείωση η αύξηση των ωρών κατάρτισης.
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ Η ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
Ο αριθμός των εκπαιδευόμενων ανά τμήμα δεν μπορεί να ξεπερνά τα 25
άτομα.
Κάθε ειδικότητα θα έχει ελάχιστο αριθμό εκπαιδευόμενων 5 άτομα.
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΟΧΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Η θεωρία μπορεί να υλοποιείται εκτός περιόδου αιχμής.
Η πρακτική άσκηση μπορεί να πραγματοποιηθεί και εντός της περιόδου
αιχμής.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ
> -οι ίδιοι 01 εκπαιδευόμενοι δεν μπορούν να συμμετέχουν την ίδια χρονική
στιγμή σε περισσότερα από ένα συγχρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε
προγράμματα.
> -δεν μπορεί κανείς εκπαιδευόμενος να καταρτίζεται σε περισσότερες από
μια ειδικότητες το ίδιο έτος.
> -επίσης δεν μπορεί να επαναλαμβάνεται για τα ίδια άτομα το ίδιο
πρόγραμμα κατάρτισης.
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
> -δεν μπορεί η επιχείρηση να συμμετέχει σε πρόγραμμα μεμονωμένης
ενέργειας και σε πρόγραμμα κοινής ενέργειας.
> -δεν μπορεί το προσωπικό να δηλώνεται στο ίδιο πρόγραμμα με
περισσότερες από μια ιδιότητες: καταρτιζόμενος ή διοικητικό προσωπικό ή
εκπαιδευτής ή υπεύθυνος προγράμματος.
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ
Κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης είναι απαραίτητη η παρουσία
εκπαιδευτή, ο οποίος μπορεί να είναι και στέλεχος της ετπχείρησης όπου
υλοποιείται η πρακτική άσκηση.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
Η κατάρτιση πραγματοποιείται τις εργάσιμες ημέρες καθώς και τα Σάββατα
αλλά μέχρι το 40% των συνολικών ωρών του προγράμματος. Η ημερήσια
διάρκεια της θεωρητικής κατάρτισης δεν μπορεί να ξεπερνά τις 6 ώρες. Η
ημερήσια διάρκεια πρακτικής κατάρτισης δεν μπορεί να ξεπερνά τις 6 ώρες,
όταν πραγματοποιείται στις δομές του
ΚΕΚ, εφόσον διαθέτουν
πιστοποιημένες εργαστηριακές δομές και τις 8 ώρες όταν πραγματοποιείται
στις επιχειρήσεις. Σε καμία περίπτωση η θεωρία και η πρακτική άσκηση δεν
μπορεί να ξεπερνά ημερησίως τις 8 ώρες. Σε εργάσιμη ημέρα η διάρκεια
κατάρτισης εκτός ωραρίου μπορεί να ανέλθει μέχρι και 3 ώρες, χωρίς να
ξεπερνά τις 8 ώρες σε σύνολο ημερησίως. Δεν πραγματοποιούνται
προγράμματα τις Κυριακές και τις επίσημες αργίες του κράτους. Η ημερήσια
εκπαίδευση ολοκληρώνεται το αργότερο μέχρι την 21’’ ώρα.
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
Για κάθε ενέργεια κατάρτισης και ανά ειδικότητα είναι υποχρεωτική η παροχή
διδακτικών σημειώσεων καθώς και κάθε άλλο εκπαιδευτικό υλικό απαραίτητο
για την κατανόηση της θεωρίας και της πρακτικής άσκησης.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΩΡΑΣ
Η διάρκεια κάθε εκπαιδευτικής ώρας ορίζεται σε 45 λετττά μαθήματος και 15
λεπτά διαλείμματος για το θεωρητικό μέρος. Για το πρακτικό μέρος δεν μπορεί
να υλοποιείται πρόγραμμα πάνω από δυο εκπαιδευτικές ώρες και το

διάλειμμα ορίζεται σε 15 λεπτά ανά δίωρο. Τα ανωτέρω θα απεικονίζονται στο
ωρολόγιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα.
ΑΠΟΥΣΙΕΣ
Επιτρέπεται η απουσία των εκπαιδευόμενων σε ποσοστό 10% της συνολικής
διάρκειας του προγράμματος. Το καταβαλλόμενο εκπαιδευτικό επίδομα
πρέπει να αντιστοιχεί στις ώρες παρακολούθησης του προγράμματος.
Εκπαιδευόμενοι που έχουν πραγματοποιήσει απουσίες άνω του 10% του
συνολικού αριθμού των ωρών του προγράμματος δεν δικαιούνται
οποιασδήποτε αμοιβής και δεν τους χορηγείται βεβαίωση κατάρτισης.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Τα προσόντα του διδακτικού προσωπικού-εκπαιδευτών των προγραμμάτων
ενδοεπιχειρησιακής κατάρτισης θα είναι;
1. Για το θεωρητικό μέρος της κατάρτισης
Οι εκπαιδευτές πρέπει να είναι:
Α) Είναι κάτοχοι τουλάχιστον πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και έχουν 3
χρόνια επαγγελματική εμπειρία μετά το πέρας των σπουδών τους σε
αντικείμενο συναφές με το θέμα που διδάσκουν καθώς και εκπαιδευτική
εμπειρία ενός έτους(τουλάχιστον 100 ώρες διδασκαλίας για κάθε έτος). Σε
περίπτωση που ο εκπαιδευτής έχει παρακολουθήσει αποδεδειγμένα
πρόγραμμα “Εκπαίδευσης εκπαιδευτών” διάρκειας τουλάχιστον 100 ωρών,
προσμετράται η παρακολούθηση του προγράμματος αυτού ως ένα έτος
εκπαιδευτικής εμπειρίας.
Σε ποσοστό μέχρι 10%των ωρών διδασκαλίας του θεωρητικού μέρους
μπορούν να πραγματοποιήσουν εκπαιδευτές που δεν διαθέτουν εκπαιδευτική
εμπειρία και εφόσον είναι κάτοχοι τουλάχιστον πτυχίου τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης.
Το αντικείμενο διδασκαλίας πρέπει να είναι συναφές με το αντικείμενο των
σπουδών τους.
Β) Κατά εξαίρεση και αιτιολογημένα μπορούν να διδάξουν:
-κάτοχοι απολυτήριου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και να έχουν τουλάχιστον
ΙΟετη εμπειρία.
-κάτοχοι απολυτήριου πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και να έχουν τουλάχιστον
15ετη εμπειρία.
Στις ανωτέρω περιπτώσεις θα γίνεται χρήση σε περιορισμένη κλίμακα και
εφόσον το επιβάλλουν ειδικοί λόγοι σε σχέση με την ειδικότητα κατάρτισης.
2. Για την πρακτική άσκηση του προγράμματος
Α) Είναι κάτοχοι τουλάχιστον τττυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και έχουν 3
χρόνια επαγγελματική εμττειρία μετά το πέρας των σπουδών τους σε
αντικείμενο συναφές με το θέμα που διδάσκουν καθώς και εκπαιδευτική
εμπειρία τουλάχιστον ενός έτους (τουλάχιστον 100 ώρες διδασκαλίας για κάθε

έτος). Σε ττερίτττωση ττου ο εκπαιδευτής έχει παρακολουθήσει αποδεδειγμένα
πρόγραμμα “Εκπαίδευσης εκπαιδευτών”διάρκειας τουλάχιστον 100 ωρών,
προσμετράται η παρακολούθηση του προγράμματος αυτού ως ένα έτος
εκπαιδευτικής εμπειρίας.
Β) Εφόσον δεν υπάρχουν άτομα με τα παραπάνω προσόντα, οι εκπαιδευτές
του πρακτικού μέρους της κατάρτισης πρέπει να διαθέτουν εναλλακτικά:
> -είτε να είναι κάτοχοι διπλώματος ινστιτούτου επαγγελματικής κατάρτισης
τμημάτων μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής κατάρτισης και να
διαθέτουν τέσσερα (4) έτη επαγγελματική εμπειρία μετά το πέρας των
σπουδών τους σε αντικείμενο συναφές με το συγκεκριμένο θέμα της
κατάρτισης.
> -είτε να είναι κάτοχοι απολυτήριου ενιαίου πολυκλαδικού λυκείου, τεχνικού
λυκείου ή τεχνικής επαγγελματικής σχολής του ΥΠ. Παιδείας ή σχολής
μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. ή ισότιμης σχολής της ημεδαττής ή αλλοδαπής και
να διαθέτουν πέντε(5) έτη επαγγελματική εμπειρία μετά το πέρας των
σπουδών τους σε αντικείμενο συναφές με το συγκεκριμένο θέμα της
κατάρτισης.
> -είτε να έχουν απολυτήριο από γενικό λύκειο και να διαθέτουν έξι(6)έτη
τουλάχιστον επαγγελματική εμπειρία μετά το πέρας των σπουδών τους σε
αντικείμενο συναφές με το συγκεκριμένο θέμα της κατάρτισης.
> -είτε να έχουν τελειώσει την 9ετη υποχρεωτική εκπαίδευση (γυμνάσιο) και
να διαθέτουν οχτώ(8)έτη τουλάχιστον επαγγελματική εμπειρία μετά το
πέρας των σπουδών τους σε αντικείμενο συναφές με το συγκεκριμένο
θέμα της κατάρτισης.
> -είτε να έχουν επαγγελματική εμπειρία δέκα(10)τουλάχιστον ετών στο
αντικείμενο της συγκεκριμένης κατάρτισης.
Στις περιτπώσεις που απαιτείται πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, γίνεται
δεκτός και κάθε άλλος τίτλος σπουδών εφόσον κατά το χρόνο εκδόσεως του
δεν λειτουργούσαν ή δεν λειτουργούν σχολές ΑΕ1-ΤΕΙ στην αντίστοιχη
ειδικότητα.
Κατά εξαίρεση και αιτιολογημένα μπορούν να διδάξουν:
-κάτοχοι απολυτήριου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και να έχουν τουλάχιστον
10ετη εμπειρία.
-κάτοχοι απολυτήριου πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και να έχουν τουλάχιστον
15ετη εμπειρία.
Στις ανωτέρω περιπτώσεις θα γίνεται χρήση σε περιορισμένη κλίμακα και
εφόσον το επιβάλλουν ειδικοί λόγοι σε σχέση με την ειδικότητα κατάρτισης.
ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
Η διαδικασία της αξιολόγησης των προτάσεων που υποβάλλονται διενεργείται
ως εξής:
Α' φάση
Η α' φάση περιλαμβάνει τον έλεγχο της πληρότητας του φακέλου (έλεγχος των
στοιχείων της πρότασης και τήρηση των όρων της προκήρυξης)
Ο έλεγχος βασίζεται στο έντυπο πληρότητας.

Στην ττερίπτωση ττου τταρουσιάζεται μη ττληρότητα του (ρακέλου η ττρόταση
απορρίπτεται.
Ο έλεγχος της πληρότητας του (ρακέλου γίνεται από τον Ο.Α.Ε.Δ.
Β' (ρόση
Στη β' (ράση παρίτπέμπονται οι προτάσεις που έχουν χαρακτηρκτθεί πλήρους
από την α'φαση. Η β' φάση περιλαμβάνει την αξιολόγηση κάθε πρότασης και
γίνεται από δυο(2) αξιολογητές προερχόμενους από το μητρώο αξιολογητών
του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
Οι αξιολογητές ορίζονται με απόφαση του διοικητή του Ο.Α.Ε.Δ. και
ενημερώνονται σχετικά για το σύοπημα αξιολόγησης και τη σκοπιμότητα του
προγράμματος.
Έργο των αξιολογητών είναι:
Η βαθμολόγηση της πρότασης βάσει των κριτηρίων. Ως τελικός βαθμός κάθε
πρότασης λαμβάνεται ο μέσος όρος των βαθμών των δυο αξιολογητών. Ως
ελ(ίχιστος βαθμός επιλογής της β' φάσης ορίζονται τουλίϊχιστον 50 μόρια.
Οι προτάσεις που έχουν διάφορα τουλάχκττον 30 μόρια μεταξύ του α' και του
β' αξιολογητή, παραδίδονται σε τρίτο αξιολογητή ο οποίος τις αξιολογεί εκ
νέου. Τελικός βαθμός της πρότασης είναι ο μέσος όρος των βαθμών των
τριών αξιολογητών.
Κριτήρια αξιολόνησηο
Α.Οικονουικα στοιγεία εττιγείρησπ€(20%)
1. Κύκλος εργασιών-πωλήσεις-αποτελέσματα χρήσης(25μορια)
2. Επενδύσεις(35μορια)
3. Υιοθέτηση νέων μορφών εργασίας και παραγωγικής διαδικασίαςαναδιάρθρωση(25μορια)
3. Πιστοποιητικό 180(15μορια)
Β. Ανθοώττινο δυναυικό τηο επιγείρησπ€(30%)
1. Οργανωτική δομή της επιχείρησης και απασχολούμενο προσωπικό ανά
τομέα και ειδικότητα(25μορια)
2. Υλοποίηση ενεργειών κατάρτισης την τελευταία τετραετία των
απασχολούμενων της επιχείρησης(35μορια)
4. Τα αποτελέσματα της εκπαίδευσης στην εξελικτική πορεία των ατόμων
που εκπαιδεύτηκαν και η επαγγελματική τους εξέλιξη μετά την εκπαίδευση
στην επιχείρηση(40μορια)
Γ. Ειπταιδευτικό ττρόνοαυυα(40%)
1.
Συοτχέτιση εκπαιδευτικής αναγκαιότητας με τις αναπτυξιακές
προτεραιότητες-ανάγκες της επιχείρησης(15μορια)
2. Η προτεινόμενη μεθοδολογία υλοποίησης του προγράμματος και η
μεθοδολογία αξιολόγησης της ενέργειας(15μορια)
3. Συ(τχέτιση εκπαιδευτικού επιπέδου των εκπαιδευόμενων με το αντικείμενο
της κατάρτισης. Οι εκπαιδευόμενοι που προέρχονται τόσο από διαφορετικές
επιχείρησης όσο και σπό μια επιχείρηση πρέπει να έχουν ομοιογενές
εκπαιδευτικό επίπεδο ώστε το πρόγραμμα να γίνεται αντιληπτό από όλους
τους καταρτιζόμενους και η κατάρτιση να είναι αποτελεσματική(25μορια)

4. To περιεχόμενο του εκπαιδευτικού προγράμματος, η σαφήνεια του
χρονοδιαγράμματος υλοποίησης του εκπαιδευτικού προγράμματος (διάρκεια
του για τη θεωρητική και πρακτική άσκηση) και το επίπεδο των
εκπαιδευτών(45μορια).
Δ. Συμβολή T rie εττιγΕίοήσεκ στην ανάπτυξη του ανθοώττινου δυναυικού
της χώpαcM0%).
Συμμετοχή της επιχείρησης σε προγράμματα φορέων που αφορούν
πρόσληψη νέου προσωπικού, εκπαίδευση και απασχόληση άνεργων,
διάθεση θέσεων για την πρακτική άσκηση άνεργων, νέων θέσεων εργασίας
κ.α(ΙΟΟμορια).
Η παρακολούθηση της β' φάσης παρακολουθείται από την αρμοδία δ/νση του
Ο.Α.Ε.Δ, η οποία αναλαμβάνει να προωθήσει τις εγκεκριμένες προτάσεις με
τις βαθμολογίες τους στην γ' φάση αξιολόγησης.

Γ' φάση
Γνωμοδοτική εττιτροττή
1. Κατά τη γ' φάση οι εγκεκριμένες από τη β' φάση προτάσεις αξιολογούνται
από τις γνωμοδοτικές επιτροπές, οι οποίες συγκροτούνται με απόφαση του
διοικητή του Ο.Α.Ε.Δ.
2. Κάθε γνωμοδοτική επιτροπή αποτελείται από 3 μέλη:
-έναν εκπρόσωπο του Ο.Α.Ε.Δ. ως πρόεδρο.
-έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Εργασίας.
-έναν εκπρόσωπο από το μητρώο αξιολογητών(ΕΜΑ) ο οποίος δεν έχει
συμμετάσχει στην αξιολόγηση των προτάσεων κατά την β' φάση.
Με την ίδια απόφαση ορίζονται οι αναπληρωτές του προέδρου και των
τακτικών μελών, καθώς και ο υπάλληλος που έχει την ευθύνη της
γραμματειακής υποστήριξης της γνωμοδοτικής επιτροπής.
3. Η γνωμοδοτική επιτροπή δημιουργεί τον τελικό βαθμό της πρότασης
4. Η γνωμοδοτική επιτροπή συνεδριάζει μετά από πρόσκληση του προέδρου
της. Κάθε πρόταση παρουσιάζεται στη Γ.Ε. από τον πρόεδρο της ο οποίος και
την εισηγείται. Μετά την ολοκλήρωση του έργου των γνωμοδοτικών
επιτροπών συντάσσεται πρακτικό.
5. Μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης των αξιολογητών
και των γνωμοδοτικών επιτροπών οι προτάσεις προωθούνται για έγκριση στο
Δ.Σ του Ο.Α.Ε.Δ. το οποίο μετά από εισήγηση της υπηρεσίας αποφασίζει την
κατανομή των διαθέσιμων πόρων.
6. Το Δ.Σ του Ο.Α.Ε.Δ. αποφασίζει για την τελική έγκριση ή απόρριψη των
προγραμμάτων λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα της α', β' και γ' φάσης
αξιολόγησης καθώς και το ύψος των διαθέσιμων πόρων.
Τα πρόσωπα που ορίζονται αξιολογητές και μέλη των γνωμοδοτικών
επιτροπών δεν επιτρέπεται να έχουν ουδεμία εμφανή ή αφανή οικονομική
σχέση και εν γενεί συνεργασία οποιασδήποτε μορφής με τους προτείνοντες
την ενέργεια φορείς. Επίσης δεν επιτρέπεται να έχουν συγγενικό δεσμό μέχρι
3““ βαθμού συγγένειας με τους μέτοχους ή και τους νόμιμους εκπρόσωπους
των προτεινομένων φορέων. Σε περίπτωση που συντρέχει οποιοδήποτε από
τα προαναφερόμενα κωλύματα ο αξιολογητής ή το μέλος της γνωμοδοτικής
επιτροπής οφείλει να ζητά εξαίρεση του. Προς το σκοπό αυτό οι αξιολογητές

και τα μέλη των γνωμοδοτικών επιτροπών μετά τον ορισμό τους υποβάλλουν
σχετική υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86.
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Κατά την υλοποίηση
Για την υλοποίηση ενός προγράμματος συνεχιζόμενης επαγγελματικής
κατάρτισης κατά την υλοποίηση αυτού λαμβάνεται υπόψη:
-εάν τηρείται το περιεχόμενο, η θεματολογία και το αναλυτικό πρόγραμμα της
ενέργειας.
-το υλικό υποστήριξης των μαθημάτων που διανέμεται.
-η καταλληλότητα του διδακτικού προσωπικού, η επάρκεια, τα προσόντα, η
εξειδίκευση, η διδακτική ικανότητα.
-η ανταπόκριση των εκπαιδευόμενων στην εκπαιδευτική διαδικασία.
-η οργάνωση του προγράμματος.
-η παρακολούθηση-παρατήρηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Μετά την υλοποίηση
Για την αξιολόγηση του προγράμματος στην τελική φάση, μετά την
ολοκλήρωση της υλοποίησης λαμβάνονται υπόψη:
-η χρησιμότητα του προγράμματος
-οι εκπαιδευτές
-το εκπαιδευτικό υλικό
-εάν τηρήθηκε το περιεχόμενο, η θεματολογία και το αναλυτικό πρόγραμμα
-η οργάνωση του προγράμματος
Η αξιολόγηση αυτής της φάσης στηρίζεται κυρίως στις απαντήσεις που δίνουν
οι ίδιοι οι εκπαιδευόμενοι μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος με
προσωπικές συνεντεύξεις και με την συμπλήρωση ερωτηματολόγιων.
Η αξιολόγηση της ενέργειας μετά τη λήξη της θα γίνεται τόσο από τους
αξιολογητές-ελεγκτές του Ο.Α.Ε.Δ. όσο και από τον επιστημονικό υπεύθυνο, ο
οποίος θα συντάσσει έκθεση αξιολόγησης εντός 2 μηνών από τη λήξη της
ενέργειας.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΠΟΤΕ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ Η ΔΙΑΚΟΠΤΕΤΑΙ ΕΝΑ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ
Ο Ο.Α.Ε.Δ. απορρίπτει ή διακόπτει την χρηματοδότηση ενός προγράμματος
σε περίπτωση που διαπιστώνει παραβάσεις των όρων της παρούσης που
σχετίζονται με το χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα, ή χρησιμοποίηση των
πόρων του προγράμματος για δραστηριότητες κατάρτισης ξένες προς το
περιεχόμενο του προγράμματος, ή δήλωση ανακριβών στοιχείων κατά την
τρέχουσα η προηγούμενες χρήσεις, ή καταστρατήγηση με οποιονδήποτε
τρόπο των όρων και προϋποθέσεων του προγράμματος. Στις περιπτώσεις
αυτές η επιχείρηση στο πρόγραμμα της οποίας έγινε η παράβαση, θα
αποκλείεται από όλα τα προγράμματα του Ο.Α.Ε.Δ. για μια διετία και θα
επιστρέφονται τα καταβληθέντα ποσά.

ΕΛΕΓΧΟΣ
Προκείμενου να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα και ορθή εφαρμογή των
ενεργειών
του
επιχειρησιακού
προγράμματος
της
συνεχιζόμενης
επαγγελματικής κατάρτισης οι οποίες χρηματοδοτούνται από το Ε.Κ.Τ., το
Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων δια των αρμόδιων
διευθύνσεων αυτού λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα με σκοπό;
Α) Την τήρηση εθνικών και κοινοτικών διατάξεων
Β) Την επιλεξιμότητα των δαπανών και την αιτιολόγηση τους από την
εγκριτική απόφαση προς τους δικαιούχους φορείς για την ανάληψη της
δράσης τους μέχρι και την υποβολή εκ μέρους τους της τελικής αίτησης
πληρωμής των δαπανών τους.
Γ) Την ορθή υλοποίηση των ενεργειών και την διαπίστωση του εάν αυτές είναι
σύμφωνες με τις ισχύουσες ρυθμίσεις.
Δ) Την πρόληψη ή τη διαπίστωση τυχόν παραβάσεων και την επιβολή
κυρώσεων.
Ε) Την ανάκτηση τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντων κεφαλαίων σύμφωνα
με το αρ.102 του Ν. 2362/95 περί δημόσιου λογιστικού.
1. Ο έλεγχος των χρηματοδοτούμενων από το Ε.Κ.Τ. ενεργειών γίνεται
δυνάμει των σχετικών κοινοτικών και εθνικών διατάξεων.
2. Οι έλεγχοι είναι δειγματοληπτικοί και δύνανται να πραγματοποιούνται στους
δικαιούχους φορείς σε όλα τα σταδία υλοποίησης των ενεργειών που τους
εγκρίνονται και επί τρία(3)έτη μετά την τελευταία πληρωμή του φορέα
υλοποίησης. Τα θεσμοθετημένα για την πραγματοποίηση των ανωτέρω
δειγματοληπτικών ελέγχων εθνικά όργανα, όπως η δ/νση έλεγχου και
αξιολόγησης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και το
ειδικό συντονιστικό όργανο έλεγχου του Υπουργείου Οικονομικών,
προκείμενου να πάρουν κατάλληλο δείγμα φορέων και ενεργειών που θα
ελεγχθούν, λαμβάνουν υπόψη: τη μορφή δράσης του φορέα, τη δυναμικότητα
του, τις ενέργειες επαγγελματικής κατάρτισης που υλοποιεί, το σύστημα
εσωτερικού έλεγχου του.
3. Ο έλεγχος κάθε ενέργειας συνίσταται στην εξέταση της ποιότητας της
παρεχόμενης κατάρτισης καθώς και στην ορθή και σύμφωνα με τις ισχύουσες
κοινοτικές και εθνικές και εθνικές διατάξεις οικονομική διαχείριση της
χρηματοδότησης.
Επίσης ελέγχεται:
Α. Ο σεβασμός των στόχων του μέτρου του επιχειρησιακού προγράμματος
στο οποίο έχει ενταχθεί η ενέργεια.
Β. Η εναρμόνιση της ενέργειας με τους στόχους του κοινοτικού πλαισίου
στήριξης, καθώς και με τις διατάξεις των κανονισμών των σχετικών με την
αποστολή των διαρθρωτικών ταμείων.
Γ. Η καλή δημοσιονομική διαχείριση, η οποία περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την
τήρηση του κοινοτικού και εθνικού νομικού πλαισίου και αφορά ιδιαίτερα τη
δικαιολόγηση και τη λογιστική καταγραφή των δαπανών, την τήρηση των
φορολογικών νομών και τη διαχείριση σύμφωνα με τις αρχές της οικονομίας
και της καλής δημοσιονομικής διαχείρισης.
4. Οι έλεγχοι διενεργούνται είτε επιτόπου, είτε κατόπιν έγγραφου
προσκλήσεως από τα αρμοδία όργανα έλεγχου με την προσκόμιση σε αυτά
όλων των παραστατικών στοιχείων του φορέα εντός των χρονικών ορίων που
τίθενται από τα εν λόγω ελεγκτικά όργανα.

Η μη έγκαιρη συμμόρφωση με τα ανωτέρω χρονικά όρια έχει σαν συνέπεια
την απόρριψη των δαπανών και την καθυστέρηση των χρηματορροών.
5. Υποχρεώσεις φορέων κατά τον έλεγχο
Οι ελεγχόμενοι φορείς υποχρεούνται:
Α. Να παρέχουν κάθε δυνατή βοήθεια και ενημέρωση προς τους ελεγκτές
υπάλληλους.
Β. Να τηρούν τα αποδεικτικά στοιχεία και έγγραφα που αναφέρονται στην
παρούσα υπουργική απόφαση για 3 χρόνια μετά την τελευταία πληρωμή κάθε
ενέργειας.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
1. Επίπεδο και υπηρεσίες έλεγχου υλοποίησης
Ο έλεγχος υλοποίησης των εκπαιδευτικών προγραμμάτων των ιδιωτικών
επιχειρήσεων πραγματοποιείται σε τρία επίπεδα:
Α) Πρωτοβάθμιος, που διενεργείται από υπάλληλους των υπηρεσιών του
Ο.Α.Ε.Δ.
Β) Δευτεροβάθμιος, που διενεργείται από υπάλληλους των περιφερειακών
διευθύνσεων του Ο.Α.Ε.Δ.
Γ) Τριτοβάθμιος, που διενεργείται με εντολή της διοίκησης του Ο.Α.Ε.Δ.
Οι εν λόγω δεν υποκαθιστούν τους υπό των θεσμοθετημένων ελεγκτικών
οργάνων έλεγχους.

2. Ποιοι ορίζονται ελεγκτές
Οι υπάλληλοι και οι εκπαιδευτικοί του Ο.Α.Ε.Δ., οι οποίοι ορίζονται με
απόφαση του διοικητή του Ο.Α.Ε.Δ., ύστερα από πρόταση των προϊστάμενων
των αρμόδιων υπηρεσιών.
Οι έλεγχοι και των τριών βαθμίδων πραγματοποιούνται από δυο ελεγκτές.
Έλεγχοι επίσης πραγματοποιούνται από τα θεσμοθετημένα ελεγκτικά όργανα
του Υπουργείου Εργασίας, Υπουργείου Οικονομικών και Ευρωπαϊκής
Επιτροπής.
3. Σκοπός του έλεγχου
Σκοπός του έλεγχου είναι η εξακρίβωση της ορθής ή μη υλοποίησης του
εγκριθέντος προγράμματος.
4. Τι ελέγχεται
Κατά τον έλεγχο συνεξετάζονται:
Α) Αν τηρείται το περιεχόμενο, η θεματολογία και το αναλυτικό πρόγραμμα
της ενέργειας.
Β) Εάν οι εκπαιδευτές που έχουν τα προβλεπόμενα από την παρούσα
απόφαση προσόντα(τίτλους σπουδών, εκπαιδευτική και επαγγελματική
εμπειρία).
Γ) Το υλικό υποστήριξης των μαθημάτων που χρησιμοποιείται.
Δ) Η εν γενεί οργάνωση του προγράμματος.
Ε) Οι δαπάνες που πραγματοποιούνται είναι επιλέξιμες.

5. Υποχρεωτικοί έλεγχοι
Υφίσταται υποχρέωση για τον Ο.Α.Ε.Δ.(εκτός των δειγματολητττικών ελέγχων
των αρμόδιων υπουργείων και των υπηρεσιών της Ε.Ε.)πραγματοποίησης
δυο πρωτοβάθμιων ελέγχων του προγράμματος κατά ελάχιστο στη θεωρία
και πρακτική και ανά ειδικότητα κατάρτισης, με χρονική απόσταση των
ελέγχων τέτοια που να εξακριβώνεται η ουσιαστική υλοποίηση του.
Έλεγχοι προγενέστεροι της εγκριτικής απόφασης δεν προσμετρωνται.
6. Έκθεση εποτττείας
Κατά τον έλεγχο για την διαπίστωση της υλοποίησης συντάσσεται έκθεση
εποτττείας ανά ελεγχόμενο πρόγραμμα.
Ένα αντίγραφο της παραδίδεται άμεσα στον υπεύθυνο του προγράμματος ή
της επιχείρησης.
Αλλο αντίγραφο υποβάλλεται στη δ/νση συνεχιζόμενης κατάρτισης του
Ο,ΑΕ.Δ.
7. Γενική έκθεση
Μετά τη λήξη του προγράμματος θα συντάσσεται από τους αρμόδιους
ελεγκτές γενική έκθεση σε τρία αντίγραφα. Το ένα παραδίδεται στην
επιχείρηση και τα αλλά δυο υποβάλλονται στη δ/νση συνεχιζόμενης
κατάρτισης του Ο,ΑΕ.Δ. Σε περίτπωση αρνητικής γενικής έκθεσης
υποβάλλεται αντίγραφο στο ΕΚΕΠΙΣ εφόσον με υπαιτιότητα του ΚΕΚ δεν
τηρήθηκαν οι όροι της υπουργικής απόφασης.
Επίσης με τη λήξη του προγράμματος και εντός 20 ημερών υποβάλλονται 2
αντίγραφα της έκθεσης αξιολόγησης στη δ/νση συνεχιζόμενης κατάρτισης του
Ο.Α.Ε.Δ. η οποία έχει συνταχθεί και υπογράφει από τους αξιολογητές
ελεγκτές του Ο.Α.Ε.Δ. και τον επιστημονικό υπεύθυνο.

8. Παρέκκλιση των όρων υλοποίησης
Εκθέσεις εποτττείας που επισημαίνουν παρεκκλίσεις από τους όρους
υλοποίησης τίθενται υπόψη του διοικητικού συμβουλίου του Ο,ΑΕ.Δ, το
οποίο αποφασίζει την περικοπή μέρους της χρηματοδότησης ή την ακύρωση
του προγράμματος και επιστροφή των καταβληθέντων ποσών.
9. Κυρώσεις σε περίπτωση παραβάσεων
Ακύρωση του προγράμματος επιβάλλεται στην περίτπωση που διαπιστώνεται
ουσιώδης παράβαση των διατάξεων της παρούσας ή χρησιμοποίηση των
πόρων του προγράμματος για δραστηριότητες κατάρτισης ξένες προς το
περιεχόμενο του προγράμματος, ή δήλωση ανακριβών στοιχείων κατά την
τρέχουσα ή τις προηγούμενες χρήσεις, ή καταστρατήγηση με οποιονδήποτε
τρόπο των όρων ή των προϋποθέσεων του προγράμματος. Στις περιπτώσεις
αυτές η επιχείρηση στο πρόγραμμα της οποίας έγινε η παράβαση θα
αποκλείεται από όλα τα προγράμματα του Ο.Α.Ε.Δ. για μια διετία.

3.3.8. ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΑΝΕΡΓΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ 18-64 ΕΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 1999.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν. 1262/82 Τ ια την παροχή
κίνητρων ενίσχυσης της οικονομικής και περιφερειακής ανάπτυξης της χώρας
και τροποποίηση συναφών διατάξεων” όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 8
παρ.1 του Ν. 1545/85 “Εθνικό σύστημα προστασίας από την ανεργία και
άλλες διατάξεις” και τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 του
Ν. 1836/89
“Προώθηση της απασχόλησης και της επαγγελματικής κατάρτισης και άλλες
διατάξεις” και το άρθρο 6 του Ν. 2434/96 “Μέτρα πολιτικής για την
απασχόληση και την επαγγελματική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις”,
καταρτίσθηκαν με τις 33019 και 33021/21-1-99 αποφάσεις του υπουργού
Εργασία & Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΦΕΚ 51Β&53Β/29-1-99), προγράμματα
επιχορήγησης για την απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας και την
απασχόληση άνεργων ηλικίας 18-64 ετών.
Με τα προγράμματα μπορούν να προσληφθούν άνεργοι ηλικίας 18-64 ετών,
οι οποίοι διανύουν το 18° έτος της ηλικίας του έως το 64° χωρίς να το έχουν
συμπληρώσει.
Οι άνεργοι που θα προσληφθούν με τα προγράμματα θα πρέπει;
-να είναι επιδοτούμενοι άνεργοι γεγονός που θα αποδεικνύεται από τα ΔΑΤΕ,
από τα οποία θα προκύπτει το χρονικό διάστημα επιδότησης τους και η
αναστολή ή
-εγγεγραμμένοι επί ένα(1)τουλάχιστον μήνα στα μητρώα άνεργων των
υπηρεσιών του ΟΑΕΔ εφόσον είναι 18-29 ετών, ή
-εγγεγραμμένοι επί δυο(2)τουλάχιστον μήνες στα μητρώα άνεργων των
υπηρεσιών του ΟΑΕΔ εφόσον είναι 30-64 ετών.
-οι άνεργοι οι οποίοι πριν την πρόσληψη τους με τα προγράμματα Ν.Θ.Ε.
παρακολουθούσαν πρόγραμμα κατάρτισης θα πρέπει μετά τη λήξη του
προγράμματος κατάρτισης να εγγράφουν στα μητρώα άνεργων, χωρίς όμως
να απαιτείται να παραμείνουν εγγεγραμμένοι για ένα(1) η δυο(2) μήνες.
-οι άνεργοι που θα προσληφθούν στα προγράμματα θα πρέπει να είναι
εφοδιασμένοι με την ειδική κάρτα δικαιούχου προγραμμάτων απασχόλησης, η
οποία ισχύει όσο χρονικό διάστημα ισχύουν τα προγράμματα Ν.Θ.Ε. και
Ν.Ε.Ε.
-στην αίτηση δήλωση που υποβάλλουν οι επιχειρήσεις για υπαγωγή τους στο
πρόγραμμα έτους 1999 θα πρέπει απαραίτητα να αναγράφεται η τράπεζα
στην οποία η αιτούσα επιχείρηση διατηρεί λογαριασμό, ο κωδικός της
τράπεζας καθώς και ο αριθμός λογαριασμού, δεδομένου ότι σχεδιάζεται νέος
τρόπος καταβολής επιχορήγησης και το πόσο που θα δικαιούται να εισπράξει
θα κατατίθεται απευθείας στο λογαριασμό της και στην τράπεζα που αυτή
επιθυμεί.

3.3.9.ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΑΝΕΡΓΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ 30-64 ΕΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 1999.
Σύμφωνα με:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν, 1262/82 Τ ια την παροχή κίνητρων
ενίσχυσης της οικονομικής και περιφερειακής ανάπτυξης της χώρας και
τροποποίηση συναφών διατάξεων”όπως τροποποιήθηκε με τα άρθρα 6, 7 και
8 του Ν. 1836/89 και το άρθρο 6 του Ν. 2434/96.
2. Τις διατάξεις της παραγράφου 2° του άρθρου 1 του Ν. 2469/97
“Περιορισμός της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών”.
3. Την υπ. αριθμόν 2427/16-2-98 απόφαση του Δ.Σ του ΟΑΕΔ(αριθμός
συνεδρίασης 48/16-2-98) που μας υποβλήθηκε με το π’ αριθμόν Β
122692/23-12-98 έγγραφο του.
Καταρτίστηκε
πρόγραμμα επιχορήγησης
ιδιωτικών
επιχειρήσεων,
επιχειρήσεων τοπικής αυτοδιοίκησης, συνεταιρισμών, επαγγελματικών
σωματείων και ενώσεων αυτών, σωματείων και γενικά εργοδοτών για την
απόκτηση
επαγγελματικής εμπειρίας
και απασχόληση
δεκαπέντε
χιλιάδων(15000) μακροχρόνια άνεργων ηλικίας 30-64 ετών επιδοτούμενων
από τον ΟΑΕΔ ή από οποιοδήποτε άλλο ταμείο και άνεργων εγγεγραμμένων
στα μητρώα των υπηρεσιών του ΟΑΕΔ επί δυο(2) τουλάχιστον μήνες.
Στους ως άνω άνεργους μετά την παρέλευση της δίμηνης ανεργίας τους και
πριν τη συμπλήρωση 12μηνου θα προσφέρεται ή μια θέση εργασίας ή μιας
θέση για εργασιακή εμπειρία ή μια θέση για κατάρτιση.
ΣΤΑΔΙΑ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑΤΟΣ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
Το πρόγραμμα αυτό περιλαμβάνει δυο σταδία, το στάδιο πρακτικής άσκηση
για την απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας και δεξιοτήτων και στάδιο
απασχόλησης.
Α) ΣΤΑΔΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Το στάδιο αυτό , που αφορά τους νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας και
όσους αλλάζουν ειδικότητα, αποσκοπεί στην προσαρμογή του άνεργου στις
πραγματικές συνθήκες λειτουργίας της επιχείρησης με στόχο την οριστική
ένταξη του σ’ αυτή, μπορεί να διαρκέσει μέχρι δυο(2) μήνες και περιλαμβάνει
πρακτική εξάσκηση, βάσει του αντικειμένου στο οποίο καλείται να
απασχοληθεί ο άνεργος. Κατά το στάδιο αυτό η επιχείρηση προσλαμβάνει τον
άνεργο και επιχορηγείται.
Στο τέλος της πρακτικής άσκησης οι επιχειρήσεις θα δίνουν βεβαίωση
παρακολούθησης προγράμματος για την απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας
και δεξιοτήτων.
Β)ΣΤΑΔΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Η διάρκεια της απασχόλησης στην ημεδαπή και της επιχορήγησης μετά το
στάδιο της πρακτικής άσκησης καθορίζεται ως εξής:
-για τους επιδοτούμενους άνεργους και τους εγγεγραμμένους ατα μητρώα
άνεργων των υπηρεσιών του ΟΑΕΔ από δυο(2) έως ένδεκα(11) μήνες

16 μήνες για τους άνδρες
18 μήνες για τις γυναίκες
-για τους επιδοτούμενους άνεργους και τους εγγεγραμμένους στα μητρώα
άνεργων των υπηρεσιών του ΟΑΕΔ από ένδεκα(ΙΙ) μήνες και άνω
18 μήνες για τους άνδρες
20 μήνες για τις γυναίκες
-στους θύλακες υψηλής ανεργίας που περιλαμβάνουν τις εξής περιοχές:
το Λαύριο, τη Νήσο Σύρο καθώς και τους Νόμους Ευβοίας, ΑχαΤας, Βοιωτίας,
Μαγνησίας, Λάρισας, Γρεβενών, Χαλκιδικής, Κιλκίς, Κοζάνης, Καστοριάς,
Φλώρινας, Δράμας, Ξάνθης, Ροδόπης και Έβρου το ως άνω χρονικό
διάστημα της απασχόλησης και επιχορήγησης προσαυξάνεται για δυο(2)
ακόμη μήνες.
ΠΟΣΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
Η επιχορήγηση καθορίζεται ως εξής:
Α)4000δρχ.κατα το στάδιο της πρακτικής άσκησης και κατά το στάδιο της
σπασχόλησης(για κάθε ημέρα πλήρους απασχόλησης).
Β)σε περίτττωση που επιχορηγούμενος μισθωτός απασχολείται κάθε ημέρα
από τέσσερις(4)ώρες και άνω(μερική απασχόληση)τότε η επιχείρηση θα
επιχορηγείται με το ήμισυ της επιχορήγησης που ορίζεται παραπάνω.
ΕΝΑΡΞΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
Α. Κάθε άτομο που υπάγεται στο πρόγραμμα επιχορηγείται από την
ημερομηνία πρόσληψης του , η οποία πρέπει να γίνει μετά την ημερομηνία
της εγκριτικής απόφασης, η οποία περιλαμβάνει και το χρονικό διάστημα των
δυο μηνών της πρακτικής άσκησης.
Είναι δυνατή κατά εξαίρεση η υπαγωγή ατόμου στο πρόγραμμα, ες)όσον η
πρόσληψη του έγινε τριάντα(30)ημερολογιακές ημέρες πριν από την
ημερομηνία υποβολής της αίτησης και υπάρχουν όμως όλες οι προϋποθέσεις
ένταξης της επιχείρησης σ ’αυτό.
Στην περίτττωση όμως αυτή η έναρξη της επιχορήγησης θα υπολογίζεται από
την ημερομηνία έκδοσης της σχετικής απόφασης η οποία θα αποτελεί και την
ημερομηνία υπαγωγής της επιχείρησης στο πρόγραμμα.
Β. Η επιχορήγηση θα υπολογίζεται για κάθε εργάσιμη ημέρα πλήρους
απασχόλησης και μέχρι 25 ημέρας κατά ανωτέρω όριο για κάθε μήνα εφόσον
όμως υπάρχουν 20 τουλάχιστον ημερομίσθια το μήνα για κάθε
επιχορηγούμενο εργαζόμενο.
Γ. Εφόσον προηγούμενο προσωπικό της επιχείρησης εργαζόταν λιγότερο
από 20 ημέρες το μήνα και εξακολουθήσει να εφαρμόζεται το ίδιο καθεστώς
απασχόλησης του και μετά την υπαγωγή της επιχείρησης στο πρόγραμμα,
τότε θα συνεχίζεται κανονικά η επιχορήγηση.
Σε αντίθετη όμως περίτττωση (πλήρους απασχόλησης του μη
επιχορηγούμενου προσωπικού) η επιχείρηση υποχρεούται να το απασχολεί
τουλάχιστον για 20 ημερομίσθια κατά μήνα.
Δ. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος είναι δυνατόν επιχορηγούμενος ή μη
μισθωτός να πραγματοποιήσει μόνο για έξι(6) μήνες κάτω των
είκοσι(20)ημερομί(:^ιων.

J

ΣΤΟ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
Κρατικοί φορείς ανεξάρτητα από το καθεστώς δημόσιου, ιδιωτικού ή μικτού
δικαίου που τους διέπει, όπως αναφέρονται στην παρ.1 του άρθρου 51 του Ν.
1892/1990 και στηνπαρ.6 του άρθρου 4 του Ν. 1943/1991.
Επίσης δεν περιλαμβάνονται όλες γενικά οι τράπεζες, όλες οι ΔΕΚΟ (ΔΕΗ
,ΕΥΔΑΠ, ΟΣΕ, ΕΛΤΑ, EOT, ΕΟΜΜΕΧ, ΟΑΣΑ, ΟΤΕ, κ.τ.λ)και οι θυγατρικές
τους εταιρίες, η Ολυμπιακή Αεροπορία και οι θυγατρικές της εταιρίας, η
ΕΠΑΕ, οι ΠΑΕ, τα αθλητικά σωματεία, η ΕΣΑΚ, οι πολιτικές οργανώσεις και τα
κόμματα, οι επιχειρήσεις που έχουν σχέση με τα τυχερά ψυχαγωγικά,
ηλεκτρονικά παιχνίδια, όλες οι επιχειρήσεις που λειτουργούν αποκλειστικά και
μόνο βράδυνες ώρες καθώς και οι επιχειρήσεις που έχουν σύνθετο
αντικείμενο δραστηριότητας και το ένα από αυτά περιλαμβάνεται στις
εξαιρέσεις αυτής της παραγράφου.
Τέλος δεν είναι δυνατό να επιχορηγηθούν εργοδότες για τα απασχολούμενα
κατ’ οίκον πρόσωπα (οικιακοί βοηθοί, οικονόμοι, παιδαγωγοί, μάγειρες,
ανθοκηπουροί κ.τ.λ)

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ
Απαραίτητες προϋποθέσεις για την υπαγωγή στο πρόγραμμα αυτό είναι:
Α. Η μη απόλυση ή οικειοθελής αποχώρηση του προσωπικού επιχειρήσεων ή
των υποκαταστημάτων τους που λειτουργούν στον ίδιο νόμο κατά τη χρονική
διάρκεια των έξι(6)μηνών που προηγούνται του μηνός υποβολής στην
αρμοδία υπηρεσία της σχετικής αίτησης.
Β. Τα άτομα που θα προσληφθούν να είναι επιδοτούμενα άνεργα ή άνεργα
εγγραμμένα για δυο(2) τουλάχιστον μήνες στα μητρώα άνεργων των
γραφείων απασχόλησης του ΟΑΕΔ, που βρίσκονται στην περιοχή του τόπου
κατοικίας τους και να είναι εφοδιασμένα με την ειδική κάρτα από την οποία θα
αποδεικνύεται η δίμηνη ανεργία τους. Εξαιρούνται οι άνεργοι οι οποίοι μετά
την έγγραφη τους στα μητρώα άνεργων των υπηρεσιών του ΟΑΕΔ
παρακολουθήσαν πρόγραμμα κατάρτισης και στη συνέχεια έχουν εγγράφει εκ
νέου άνεργοι, χωρίς να απαιτείται η επί δυο(2) μήνες παραμονή τους στους
κατάλογους άνεργων.
Γ. Να έχουν την ελληνική υπηκοότητα ή την υπηκοότητα κράτους-μέλους της
Ε.Ε η να είναι Έλληνες ομογενείς που απασχολούνται νόμιμα στην Ελλάδα, ή
να εμπίτττουν στο άρθρο 11 του ΚΑΝ/ΕΟΚ/1612/68.
Δ. Παρέχεται η ευχέρεια να υπαχθούν στο πρόγραμμα επιχειρήσεις και γενικά
εργοδότες που κατά την περίοδο των έξι(6) μηνών, που προηγούνται του
μηνός υποβολής της αίτησης, απέλυσαν μεν προσωπικό, αλλά το
αντικατέστησαν με ισάριθμες προσλήψεις εργαζόμενων, ή αντικατέστησαν το
προσωπικό που είχε αποχωρήσει οικειοθελώς μέχρι και την έκδοση
εγκριτικής απόφασης υπαγωγής στο πρόγραμμα και στις δυο ως άνω
περιπτώσεις.

ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΘΟΥΝ
Α) Ατομικές επιχειρήσεις για άτομα παυ είναι σύζυγοι τους ή συνδέονται με α’
βαθμό συγγένειας(εξ αίματος ή εξ αγχιστείας).
Β) Ο.Ε., Ε.Ε., Α.Ε. και Ε.Π.Ε., για τους ομόρρυθμους εταίρους στις Ο.Ε και
Ε.Ε για τα μέλη του Δ.Σ στις Α.Ε. και για τους διαχειριστές που έχουν εταιρική
μερίδα στις Ε.Π.Ε.
Γ) Οι σύζυγοι και συγγενείς α’ βαθμού(εξ αίματος η εξ αγχιστείας)των
ομόρρυθμων εταίρων στις Ο.Ε και Ε.Ε. των μελών ταυ Δ.Σ στις Α.Ε και των
διαχειριστών πσυ έχουν εταιρική μερίδα στις Ε.Π.Ε.

ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΗ Η ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Α) Για τα ίδια άτομα που έχουν ήδη επιχορηγηθεί κατά τα προηγούμενα έτη
1997 και 1998 για οσοδήποτε χρονικό διάστημα.
Είναι όμως δυνατή η επιχορήγηση για άτομο που επιχορηγήθηκε, αποχώρησε
ή απολύθηκε και επαναπροσλήφθηκε βάσει της ίδιας εγκριτικής απόφασης.
Β) Για άτομα των οποίων η σύμβαση ορισμένου χρόνου ή έργου, που έχει
συναφθεί έληξε μέσα στο κρίσιμο 12μηνο πριν την υποβολή της αίτησης ή και
σε μεταγενέστερο χρονικό διάστημα.
Γ) Για αριθμό μισθωτών, άνω των εβδομήντα πέντε(75) οποιασδήποτε
κατηγόριας που θα προσληφθούν συνολικά καθ’ όλη τη διάρκεια του
παρόντος προγράμματος. Εξαιρούνται οι νεοϊδρυθείσες επιχειρήσεις που για
πρώτη φορά απασχολούν προσωπικό, οι οποίες μπορούν να επιχορηγηθούν
για όλες τις θέσεις εργασίας που θα δημιουργήσουν.
Δ) Για μισθωτούς που κατά το τελευταίο θμηνο πριν από το μήνα υποβολής
της αίτησης είχαν απασχοληθεί σε επιχείρηση που συμμετείχε ο ίδιος ο
εργοδότης ή ο/η σύζυγος ή συγγενείς α’ βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας του
αιτούντος εργοδότη.
Ε) Για μισθωτούς που κατά το τελευταίο 12μηνο πριν από το μήνα υποβολής
της αίτησης είχαν απασχοληθεί στην ίδια επιχείρηση.
Στ) Επιχειρήσεις που έχουν το ίδιο αντικείμενο δραστηριότητας με επιχείρηση
που λειτουργούσε στον ίδιο χώρο ή επιχειρήσεις που αλλάζουν νομική μορφή
ή διαλύονται ή επαναλειτουργούν σε άλλσ χώρο, επιχορηγούνται μόνο για
όσο επιπλέον προσωπικό προσλάβουν πέραν αυτού που απασχολήθηκε
στην προηγούμενη επιχείρηση κατά το τελευταίο θμηνο που προηγείται του
μηνός υπ ο^λής της αίτησης.
Εξαιρούνται από την παραπάνω ρύθμιση επιχειρήσεις που μεταβιβάστηκαν
κατά οποιονδήποτε τρόπο σ’ άλλο εργοδότη μετά από πτώχευση και
καταγγελία των συμβάσεων εργασίας από το συνδικάτο, καθώς και
επιχειρήσεις που μεταβιβάστηκαν κατά το στάδιο εκκαθάρισης τους.

3.3.10.ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΑΝΕΡΓΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ 18-29 ΕΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 1999.
Σύμφωνα με;
1. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν. 1262/82 Τ ια την παροχή κίνητρων
ενίσχυσης της οικονομικής και περιφερειακής ανάπτυξης της χώρας και
τροποποίηση συναφών διατάξεων” όπως τροποποιήθηκε με τα άρθρα 6,7 και
8 του Ν. 1836/89 και το άρθρο 6 του Ν. 2434/96.
2. Τις διατάξεις της παρ.2° του άρθρου 1 του Ν. 2469/97 “Περιορισμός της
σποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών”.
3. Την υπ’ αριθμόν 2426/16-12-98 απόφαση του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ(αριθμός
συνεδρίασης 48/16-12-98)που μας υποβλήθηκε με το υπ’ αριθμόν Β
122693/23-12-98 έγγραφο του.
Καταρτίστηκε
πρόγραμμα
επιχορήγησης
ιδιωτικών
επιχειρήσεων,
επιχειρήσεων τοτπκής αυτοδιοίκησης, συνεταιρισμών, επαγγελματικών
σωματείων και ενώσεων αυτών, σωματείων και γενικά εργοδοτών για την
απόκτηση
επαγγελματικής
εμπειρίας
και
απασχόληση
εξήντα
χιλιάδων(60000) νέων ηλικίας 18-29 ετών επιδοτούμενων άνεργων από τον
ΟΑΕΔ ή από οποιοδήποτε άλλο ταμείο και άνεργων εγγεγραμμένων στα
μητρώα των υπηρεσιών του ΟΑΕΔ επί ένα(1) τουλάχιστον μήνα.
Στους ως άνω άνεργους, μετά τη παρέλευση της επί ένα(1) μήνα ανεργίας
τους και πριν τη συμπλήρωση εξάμηνου, θα προσφέρεται ή μια θέση
εργασίας ή μια θέση για εργασιακή εμπειρία ή μια θέση για κατάρτιση.
ΣΤΑΔΙΑ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑΤΟΣ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
Το πρόγραμμα αυτό περιλαμβάνει δυο(2) σταδία, το στάδιο πρακτικής
άσκησης για την απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας και δεξιοτήτων και
στάδιο απασχόλησης.
Α)ΣΤΑΔΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Στο στάδιο αυτό, που αφορά τους νεοεισερχόμένους στην αγορά εργασίας και
όσους αλλάζουν ειδικότητα, αποσκοπεί στην προσαρμογή του άνεργου στις
πραγματικές συνθήκες λειτουργίας της επιχείρησης με στόχο την οριστική
ένταξη του σ’ αυτή, μπορεί να διαρκέσει μέχρι δυο(2) μήνες και περιλαμβάνει
πρακτική εξάσκηση, βάσει του αντικειμένου στο οποίο καλείται να
απασχοληθεί ο άνεργος. Κατά το στάδιο αυτό η επιχείρηση προσλαμβάνει τον
άνεργο και επιχορηγείται.
Στο τέλος της πρακτικής άσκησης οι επιχειρήσεις θα δίνουν βεβαίωση
παρακολούθησης προγράμματος για την απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας
και δεξιοτήτων.
Β)ΣΤΑΔΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Η διάρκεια της απασχόλησης στην ημεδαπή και της επιχορήγησης μετά το
στάδιο της πρακτικής άσκησης καθορίζεται ως εξής:

-για τους εττιδοτούμένους άνεργους και τους εγγεγραμμένους στα μητρώα
άνεργων των υπηρεσιών του ΟΑΕΔ από δυο(2) έως ένδεκα(11) μήνες
16 μήνες για τους άνδρες
18 μήνες για τις γυναίκες
-για τους επιδοτούμενους άνεργους και τους εγγεγραμμένους στα μητρώα
άνεργων των υπηρεσιών του ΟΑΕΔ από ένδεκα(11) μήνες και άνω
18 μήνες για τους άνδρες
20 μήνες για τις γυναίκες
-στους θύλακες υψηλής ανεργίας που περιλαμβάνουν τις εξής περιοχές:
το Λαύριο, τη Νήσο Σύρο καθώς και τους Νόμους Ευβοίας, ΑχαΤας, Βοιωτίας,
Μαγνησίας, Λάρισας, Γρεβενών, Χαλκιδικής, Κιλκίς, Κοζάνης, Καστοριάς,
Φλώρινας, Δράνας, Ξάνθης, Ροδόπης και Έβρου το παραπάνω χρονικό
διάστημα της απασχόλησης και της επιχορήγησης προσαυξάνεται για δυο(2)
μήνες ακόμη.
ΠΟΣΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
Η επιχορήγηση καθορίζεται ως εξής;
Α) 4000δρχ. κατά το στάδιο της πρακτικής άσκησης και κατά το στάδιο της
απασχόλησης(για κάθε ημέρα εργασίας πλήρους απασχόλησης)
Β) Σε περίτπωση που επιχορηγούμενος μισθωτός απασχολείται κάθε ημέρα
από τέσσερις(4)και άνω ώρες(μερική απασχόληση) τότε η επιχείρηση θα
επιχορηγείται με το ήμισυ της επιχορήγησης που ορίζεται παραπάνω.
ΕΝΑΡΞΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
Α. Κάθε άτομο που υπάγεται στο πρόγραμμα επιχορηγείται από την
ημερομηνία πρόσληψης του, η οποία πρέπει να γίνει μετά την ημερομηνία της
σχετικής εγκριτικής απόφασης η οποία θα περιλαμβάνει και το χρονικό
διάστημα των δυο μηνών της πρακτικής άσκησης.
Είναι δυνατή κατά εξαίρεση η υπαγωγή ατόμου στο πρόγραμμα, εφόσον η
πρόσληψη του έγινε τριάντα(30) ημερολογιακές ημέρες πριν από την
ημερομηνία υποβολής της αίτησης και υπάρχουν όμως όλες οι προϋποθέσεις
ένταξης της επιχείρησης σε αυτό.
Στην περίπτωση αυτή η έναρξη της επιχορήγησης θα υπολογίζεται από την
ημερομηνία έκδοσης της σχετικής απόφασης η οποία και θα αποτελεί την
ημερομηνία υπαγωγής της επιχείρησης στο πρόγραμμα.
Β. Η επιχορήγηση θα υπολογίζεται για κάθε εργάσιμη μέρα πλήρους
απασχόλησης και μέχρι 25 ημέρες κατά ανώτατο όριο για κάθε μήνα εφόσον
όμως υπάρχουν 20 τουλάχιστον ημερομίσθια το μήνα για κάθε
επιχορηγούμενο εργαζόμενο.
Γ. Εφόσον προηγούμενο προσωπικό της επιχείρησης εργαζόταν λιγότερο
από 20 ημέρες το μήνα και εξακολουθήσει να εφαρμόζεται το ίδιο καθεστώς
απασχόλησης του και μετά την υπαγωγή της επιχείρησης στο πρόγραμμα ,
τότε θα συνεχίζεται κανονικά η επιχορήγηση.
Σε
αντίθεση
όμως
περί·πτωση(πλήρους
απασχόλησης
του
μη
επιχορηγούμενου προσωπικού) η επιχείρηση υποχρεούται να το απασχολεί
τουλάχιστον για 20 ημερομίσθια κατά μήνα.

Δ. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος είναι δυνατόν επιχορηγούμενος ή μη
μισθωτός να πραγματοποιήσει μόνο για έξι(6) μήνες κάτω των είκοσι
(20)ημερομίσθιων.

ΣΤΟ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
Κρατικοί φορείς ανεξάρτητα από το καθεστώς δημόσιου, ιδιωτικού ή μικτού
δικαίου που τους διέπει, όπως αναφέρονται στην παρ.1 του άρθρου51 του Ν.
1892/1990 και στην παρ.6 του άρθρου 4 του Ν. 1943/1991.
Επίσης δεν περιλαμβάνονται όλες γενικά οι τράπεζες, όλες οι ΔΕΚΟ(ΔΕΗ,
ΕΥΔΑΠ, ΟΣΕ, ΕΛΤΑ, EOT, ΕΟΜΜΕΧ, ΟΑΣΑ, ΟΤΕ, κ.τ.λ),και οι θυγατρικές
τους εταιρίες, η Ολυμπιακή Αεροπορία και οι θυγατρικές της εταιρίες, οι
ΕΠΑΕ, οι ΠΑΕ, τα αθλητικά σωματεία, η ΕΣΑΚ, οι πολιτικές οργανώσεις και τα
κόμματα, οι επιχειρήσεις που έχουν σχέση με τα τυχερά ψυχαγωγικά,
ηλεκτρονικά παιχνίδια, όλες οι επιχειρήσεις που λειτουργούν αποκλειστικά και
μόνο βράδυνες ώρες, καθώς και οι επιχειρήσεις που έχουν σύνθετο
αντικείμενο δραστηριότητας και το ένα από αυτά περιλαμβάνεται στις
εξαιρέσεις της παρούσας παραγράφου.
Τέλος δεν είναι δυνατόν να επιχορηγηθούν εργοδότες για τα απασχολούμενο
κατ’ οίκον πρόσωπα(οικιακοί βοηθοί, οικονόμοι, παιδαγωγοί, μάγειροι,
ανθοκηπουροί, κ.τ.λ).
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ
Απαραίτητες προϋποθέσεις για την υπαγωγή στο πρόγραμμα αυτό είναι:
Α. Η μη απόλυση ή οικειοθελής αποχώρηση του προσωπικού επιχειρήσεων ή
των υποκαταστημάτων τους που λειτουργούν στον ίδιο Νομό κατά τη χρονική
διάρκεια των έξι(6) μηνών που προηγούνται του μηνός υποβολής στην
αρμοδία υπηρεσία της σχετικής αίτησης.
Β. Τα άτομα που θα προσληφθούν να είναι επιδοτούμενα άνεργα ή άνεργα
εγγεγραμμένα για δυο(2) τουλάχιστον μήνες στα μητρώα άνεργων των
γραφείων απασχόλησης του ΟΑΕΔ, που βρίσκονται στην περιοχή του τόπου
κατοικίας τους και είναι εφοδιασμένα με την ειδική κάρτα από την οποία θα
αποδεικνύεται η δίμηνη ανεργία τους. Εξαιρούνται οι άνεργοι οι οποίοι μετά
την έγγραφη τους στα μητρώα άνεργων των υπηρεσιών του ΟΑΕΔ
παρακολουθήσαν πρόγραμμα κατάρτισης και στη συνέχεια έχουν εγγραφεί εκ
νέου άνεργοι, χωρίς να απαιτείται η επί δυο(2) μήνες παραμονή τους στους
κατάλογους άνεργων.
Γ. Να έχουν την ελληνική υπηκοότητα ή την υπηκοότητα κράτους-μέλους της
Ε.Ε. ή να είναι Έλληνες ομογενείς που απασχολούνται νόμιμα στην Ελλάδα,
ή να εμπίπτουν στο άρθρο 11 του ΚΑΝ/ΕΟΚ/1612/68.
Δ. Παρέχεται η ευχέρεια να υπαχθούν στο πρόγραμμα επιχειρήσεις και γενικά
εργοδότες που κατά την περίοδο των έξι(6) μηνών, που προηγούνται του
μηνός υποβολής της αίτησης, απέλυσαν μεν προσωπικό, αλλά το
αντικατέστησαν με ισάριθμες προσλήψεις εργαζόμενων, η αντικατέστησαν το
προσωπικό που είχε αποχωρήσει οικειοθελώς μέχρι και την έκδοση της
εγκριτικής απόφασης υπαγωγής στο πρόγραμμα και στις δυο ως άνω
περιπτώσεις.

ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΘΟΥΝ
Α) Ατομικές επιχειρήσεις για άτομα που είναι σύζυγοι τους ή συνδέονται με α’
βαθμό συγγένειας(εξ αίματος ή εξ αγχιστείας).
Β) Ο.Ε., Ε.Ε., Α.Ε. και Ε.Π.Ε., για τους ομόρρυθμους εταίρους στις Ο.Ε. και
Ε.Ε. για τα μέλη του Δ.Σ. στις Α.Ε. και για τους διαχειριστές που έχουν
εταιρική μερίδα στις Ε.Π.Ε.
Γ) Οι σύζυγοι και συγγενείς α' βαθμού(εξ αίματος ή εξ αγχιστείας)των
ομόρρυθμων εταίρων στις Ο.Ε και Ε.Ε των μελών του Δ.Σ. στις Α.Ε. και των
διαχειριστών που έχουν εταιρική μερίδα στις Ε.Π.Ε.
ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΗ Η ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Α) Για τα ίδια άτομα που έχουν ήδη επιχορηγηθεί κατά τα προηγούμενα έτη
1997 και 1998 για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα.
Είναι όμως δυνατή η επιχορήγηση για άτομο που επιχορηγήθηκε, αποχώρησε
ή απολύθηκε και επαναπροσλήφθηκε βάσει της ίδιας εγκριτικής απόφασης.
Β) Για άτομα των οποίων η σύμβαση ορισμένου χρόνου ή έργου, που έχει
συναφθεί πριν την υπαγωγή τους στο πρόγραμμα, έληξε μετά το κρίσιμο
12μηνο πριν την υποβολή της αίτησης ή και σε μεταγενέστερο χρονικό
διάστημα.
Π Για αριθμό μισθωτών, άνω των εβδομήντα πέντε(75) οποιασδήποτε
κατηγόριας που θα προσληφθούν συνολικά καθ' όλη τη διάρκεια του
παρόντος προγράμματος. Εξαιρούνται οι νεοϊδρυθείσες επιχειρήσεις που για
πρώτη φορά απασχολούν προσωπικό, οι οποίες μπορούν να επιχορηγηθούν
για όλες τις θέσεις εργασίας που θα δημιουργήσουν.
Δ) Για μισθωτούς που κατά το τελευταίο θμηνο πριν από το μήνα υποβολής
της αίτησης είχαν απασχοληθεί σε επιχείρηση που συμμετείχε ο ίδιος ο
εργοδότης ή ο/η σύζυγος ή συγγενείς α’ βαθμού εξ αίματος η εξ αγχιστείας
του αιτούντος εργοδότη.
Ε) Για μισθωτούς που κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο πριν από το μήνα
υποβολής της αίτησης είχαν απασχοληθεί στην ίδια επιχείρηση.
Στις επιχειρήσεις που έχουν το ίδιο αντικείμενο δραστηριότητας με επιχείρηση
που λειτουργούσε στον ίδιο χώρο ή επιχειρήσεις που αλλάζουν νομική μορφή
ή διαλύονται και επαναλειτουργούν σε άλλο χώρο, επιχορηγούνται μόνο για
όσο επιπλέον προσωπικό προσλαμβάνουν πέραν αυτού που απασχολήθηκε
στην προηγούμενη επιχείρηση κατά το τελευταίο 6μηνο που προηγείται του
μηνός υποβολής της αίτησης.
Εξαιρούνται από την παραπάνω ρύθμιση επιχειρήσεις που μεταβιβάστηκαν
με οποιονδήποτε τρόπο σε άλλο εργοδότη μετά από πτώχευση και
καταγγελία των συμβάσεων εργασίας από το συνδικάτο, καθώς και
επιχειρήσεις που μεταβιβάστηκαν κατά το στάδιο της εκκαθάρισης τους.

3.3.11.ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ
ΓΕΝΙΚΑ
ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΑΠΟΚΤΗΣΗ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΤΟΜΕΑ.
Το πρόγραμμα απευθύνεται: σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, επιχειρήσεις τοπικής
αυτοδιοίκησης, συνεταιρισμούς, αστικές εταιρίες μη κερδοσκοπικού
χαρακτήρα, επαγγελματικά σωματεία και ενώσεις αυτών, σωματεία και γενικά
εργοδότες που δραστηριοποιούνται στον πολιτισμικό τομέα(πολιτιστική
κληρονομιά, μουσική, παραστατικές τέχνες, εικαστικές και γραφικές τέχνες,
βιβλίο και βιβλιοθήκες, πολιτιστικό τουρισμό και οτττικοακουστικά).
Απευθύνεται σε 2000 άνεργους ηλικίας 18-64 ετών.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει δυο στάδια:
1. Στάδιο πρακτικής άσκησης
Το στάδιο αυτό αποσκοπεί στην προσαρμογή του άνεργου στις πραγματικές
συνθήκες λειτουργίας της επιχείρησης με στόχο την οριστική ένταξη του σ’
αυτό. Μπορεί να διαρκέσει μέχρι δυο(2) μήνες και περιλαμβάνει πρακτική
άσκηση πάνω στο αντικείμενο στο οποίο καλείται να απασχοληθεί ο άνεργος.
Στο τέλος της πρακτικής άσκησης οι επιχειρήσεις θα χορηγούν βεβαίωση
παρακολούθησης προγράμματος για την απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας
και δεξιοτήτων.
2. Στάδιο απασχόλησης
Η διάρκεια της απασχόλησης και της επιχορήγησης μετά το αρχικό στάδιο της
πρακτικής άσκησης καθορίζεται μέχρι και 22 μήνες για όλους τους άνεργους.
Μπορεί να είναι από 4 μήνες ως 22 μήνες.
ΠΟΣΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
Το πόσο επιχορήγησης ορίζεται στις 7000δρχ. για κάθε ημέρα εργασίας
πλήρους απασχόλησης. Η επιχορηγούμενη επιχείρηση οφείλει να
ανταποδίδει στον ΟΑΕΔ ποσοστό τουλάχιστον 5% επί του συνολικού ποσού
της επιχορήγησης, σε πολιτιστικά αγαθά και υπηρεσίες υπέρ των
εγγεγραμμένων άνεργων. Οφείλει επίσης να αναφέρει εγγράφως και εμφανώς
τη συνδρομή του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών ασφαλίσεων και του
ΟΑΕΔ στα πολιτιστικά της σχέδια.
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ-ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
Απαραίτητες προϋποθέσεις για την υπαγωγή στο πρόγραμμα αυτό είναι:
Α) Να μην έχει γίνει απόλυση ή οικειοθελούς αποχώρηση του προσωπικού
των επιχειρήσεων ή των υποκαταστημάτων τους που λειτουργούν στον ίδιο
νόμο κατά το τρίμηνο που προηγείται του μηνός υποβολής της αίτησης.
Β) Οι προσλαμβανόμενοι να είναι επιδοτούμενοι άνεργοι ή εγγεγραμμένοι για
ένα(1) τουλάχιστον μήνα στα μητρώα άνεργων των κατά τόπους γραφείων
απασχόλησης του ΟΑΕΔ και να είναι εφοδιασμένοι με ειδική κάρτα.

Γ) Οι προσλαμβανόμενοι να έχουν ελληνική υπηκοότητα ή την υπηκοότητα
κράτους μέλους της Ε.Ε ή να είναι Έλληνες ομογενείς.
Δ) Δεν είναι δυνατόν να υπαχθούν στο πρόγραμμα αυτό:
-επιχειρήσεις
που
παρέχουν
ψυχαγωγικές
υπηρεσίες
μαζικού
χαρακτήρα(νυχτερινά κέντρα διασκέδασης, αναψυκτήρια, ντίσκο, κτλ)
-ατομικές επιχειρήσεις για άτομα που είναι σύζυγοι τους ή συνδέονται με α’
βαθμό συγγένειας(εξ αίματος ή εξ αγχιστείας).

3.3.12.ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΤΟΜΕΑ.
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε 2000 νέους ελεύθερους επαγγελματίες 18-64
ετών.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Στα πλαίσια του προγράμματος επιχορηγούνται 2000 άνεργοι 18-64 ετών οι
οποίοι δημιουργούν νέες μικρές επιχειρήσεις πολιτισμικού χαρακτήρα(κυρίως
πολιτιστική κληρονομιά, μουσική, παραστατικές τέχνες, εικαστικές και
γραφικές τέχνες, βιβλίο και βιβλιοθήκες, πολιτισμικό τουρισμό και
οτΓτικοακουστικά) προκείμενου να επιλύσουν το πρόβλημα της ανεργίας τους.
Το πρόγραμμα είναι διάρκειας 24 μηνών.
ΠΟΣΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
Το πόσο επιχορήγησης για κάθε άτομο που δημιουργεί επιχείρηση στον
πολιτισμικό τομέα καθορίζεται σε 4000000δρχ. στους επαγγελματίες που
υπάγονται στο πρόγραμμα προκαταβάλλεται πόσο ύψους 1200000δρχ. και τα
υπόλοιπα σε τέσσερις(4) ισόποσες εξάμηνες δόσεις των 700000δρχ. οι
επιχορηγούμενοι επαγγελματίες οφείλουν να ανταποδίδουν στον ΟΑΕΔ
ποσοστό τουλάχιστον 5% επί του συνολικού ποσού της επιχορήγηση σε
πολιτιστικά αγαθά και υπηρεσίες υπέρ των εγγεγραμμένων άνεργων.
Οφείλουν επίσης να αναφέρουν εγγράφως και εμφανώς τη συνδρομή του
Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων και του ΟΑΕΔ στα
πολιτιστικά τους σχέδια.
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ-ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
1. Οι ενδιαφερόμενοι να είναι επιδοτούμενοι από τον ΟΑΕΔ ή οποιαδήποτε
άλλο ταμείο ή άνεργοι εγγεγραμμένοι για ένα(1) τουλάχιστον μήνα στα
μητρώα άνεργων του ΟΑΕΔ.
2. Να πρόκειται για νέο επαγγελματία δηλαδή να μην είχε επιχείρηση μέσα
στην τελευταία διετία καθώς και να μην έχει επιχορηγηθεί στο παρελθόν από
το πρόγραμμα των νέων ελεύθερων επαγγελματιών.
3. Να έχουν οι ενδιαφερόμενοι την ελληνική υπηκοότητα ή υπηκοότητα
κράτους-μέλους της Ε.Ε ή να είναι Έλληνες ομογενείς που να απασχολούνται
νόμιμα στη χώρα και η επιχείρηση να εδρεύει και να λειτουργεί στην Ελλάδα.
4. Η επιχείρηση να λειτουργεί σε ανεξάρτητο χώρο.

5. Ο μέσος όρος του καθαρού οικογενειακού εισοδήματος των τριών
τελευταίων χρόνων να είναι μικρότερος των 9000000δρχ. για τους έγγαμους
και των 3000000δρχ. για τους άγαμους. Για τους άγαμους που συντηρούνται
από τους γονείς τους το ετήσιο εισόδημα οικογενειακό εισόδημα δεν πρέπει
να υπερβαίνει τα 9000000δρχ.
6. Να διαθέτουν οι ίδιοι οι επαγγελματίες ή οι περισσότεροι από τους
απασχολουμένους σε αυτούς την κατάλληλη ειδικότητα πολιτιστικού
χαρακτήρα για την εκπλήρωση του σκοπού της επιχείρησης.
7. Οι επιχορηγούμενοι νέοι θα πρέπει να απασχολούνται με αυτοπρόσωπη
παρουσία στην επιχείρηση τους.
8. Να διαθέτουν κεφαλαίο τουλάχιστον ίσο με το 25% του ποσού της
επιχορήγησης υπό τη μορφή εξοπλισμού, υλικών κ.λ.π.
9. Οι άρρενες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις.
10. Δεν μπορούν να υπαχθούν στο πρόγραμμα αυτό;
Α) Ανώνυμες Εταιρίες(Α.Ε)
Β) Επιχειρήσεις εκείνες που έχουν το ίδιο αντικείμενο δραστηριότητας με
επιχείρηση που σταμάτησε τη λειτουργία τους μέσα στην τελευταία διετία και
άνηκε σε συγγενείς α’ βαθμού ή συζύγους των νέων ελεύθερων
επαγγελματιών(Ν.Ε. Ε).
Γ) Επιχειρήσεις που παρέχουν ψυχαγωγικές υπηρεσίες μαζικού
χαρακτήρα(νυχτερινά κέντρα διασκέδασης, αναψυκτήρια, ντίσκο κ.λ.π.)

3.3.13.nFOrPAMMA ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ
ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ 2700 ΑΝΕΡΓΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΛΙΚΙΑΣ
25-64 ΕΤΩΝ ΣΤΗΝ ΦΥΛΑΞΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ.
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε 2700 άνεργους ηλικίας 25-64ετων.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Απόκτηση εργασιακής εμπειρίας άνεργων με πιθανότητα μόνιμης
απασχόλησης στην φύλαξη σχολικών κτιρίων. Δικαιούχοι φορείς του
προγράμματος είναι οι πρωτοβάθμιοι Ο.Τ.Α. των Νομών Αττικής και
Θεσσαλονίκης , των πρωτευουσών των Νομών και των μεγάλων αστικών
κέντρων.
Η διάρκεια του προγράμματος ορίζεται στους 11 μήνες εκ των οποίων ο ένας
μήνας αφορά θεωρητική και πρακτική ενημέρωση-εξοικείωση με το εργασιακό
περιβάλλον και οι υπόλοιποι μήνες αφορούν τη τοποθέτηση σε θέσεις για
απόκτηση εργασιακής εμπειρίας.
ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Ο ΟΑΕΔ αναλαμβάνει τη χρηματοδότηση του προγράμματος απόκτησης
εργασιακής εμπειρίας καταβάλλοντας σε κάθε ασκούμενο ημερησίως το πόσο
των 12000δρχ. και για 22 ημέρες το μήνα.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ-ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
Απαραίτητες προϋποθέσεις για την υπαγωγή στο πρόγραμμα είναι;
1. Οι ενδιαφερόμενοι να είναι άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα άνεργων
των υπηρεσιών του ΟΑΕΔ ή επιδοτούμενοι άνεργοι ηλικίας 25-64 ετών.
2. Οι ενδιαφερόμενοι να είναι απόφοιτοι λυκείου.
3. Να έχουν την ελληνική υπηκοότητα ή την υπηκοότητα κράτους-μέλους της
Ε.Ε. ή να είναι Έλληνες ομογενείς που διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα ή να
εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 11 του ΚΑΝ/ΕΟΚ/1612/68.
4. Οι άρρενες θα πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους
υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα.

3.3.14.ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΤΑΔΙΟ
ΠΛΗΣΙΟΝ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ.
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις καθώς και επιχειρήσεις
του ευρύτερου δημόσιου τομέα για την απασχόληση 1500 ηλικιωμένων
άνεργων που βρίσκονται στο στάδιο πλησίον της σύνταξης.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Επιχορηγούνται ιδιωτικές επιχειρήσεις καθώς και επιχειρήσεις του ευρύτερου
δημόσιου τομέα για την απασχόληση με σχέση εξαρτημένης εργασίας 1500
ηλικιωμένων άνεργων που τους υπολείπονται μέχρι 1500 ένσημα και μέχρι 5
χρόνια για τη συμπλήρουση των προϋποθέσεων συνταξιοδότησης τους. Το
πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί από το έτος 1999 έως το 2002 και
προβλέπεται να δαπανηθεί το πόσο των 5 δις δραχμών.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΣΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
Η διάρκεια της επιχορήγησης καθορίζεται έως εξήντα(60) μήνες με ελάχιστο
αριθμό 18 ημέρες απασχόλησης μηνιαίως. Το πόσο επιχορήγησης είναι:
-6000 Δρ. ημερησίως για τους πρώτους 24 μήνες.
-7000 Δρ. για τους επόμενους 36 μήνες.
Ειδικά για τις εποχιακές επιχειρήσεις με αντικείμενο δραστηριότητας τη
μεταποίηση αγροτικών προϊόντων η διάρκεια της επιχορήγησης κυμαίνεται
από 1 έως 6 μήνες κατά έτος και μέχρι 5 έτη, εφόσον προσληφθούν άνεργοι
που τους υπολείπονται μέχρι 750 ένσημα και μέχρι 5 χρόνια για τη
συμπλήρωση των προϋποθέσεων συνταξιοδότησης τους.
Για τις επιχειρήσεις που θα απασχολήσουν μισθωτούς με μειωμένο ωράριο
εργασίας από 4 ώρες και άνω ημερησίως το πόσο της επιχορήγησης
ανέρχεται σε
-3500 Δρ. για τους πρώτους 24 μήνες
-4000 Δρ. για τους επόμενους 36 μήνες.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ-ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
Να μην έχουν απολύσει (χωρίς να αντικαταστήσουν) προσωπικό κατά τους
προηγούμενους τρεις μήνες από την υποβολή της αίτησης τους.

3.3.15.0Λ0ΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ομαδικά απολυμένους εργαζόμενους ή
απειλούμενους από ανεργία λόγω διακοπής λειτουργίας ή αναδιάρθρωσης
της επιχείρησης ή λόγω συρρίκνωσης του κλάδου.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Ολοκληρωμένη αντιμετώπιση του συνολικού αριθμού των άνεργων μιας
επιχείρησης ή ειδικότητας ή κλάδου(ή των απειλούμενων από ανεργία)που
περιλαμβάνει:
1. Καταγραφή και ομαδοποίηση τους με βάση τα επαγγελματικά προσόντα,
την προϋπηρεσία, την ηλικία, τις γραμματικές τους γνώσεις και την ειδίκευση
τους σε θέματα συγγενή με το αντικείμενο των επιχειρήσεων όπου θα
μπορούσαν να απασχοληθούν.
2. Κατάρτιση / επανακατάρτιση της ομάδας εκείνης των άνεργων που την
χρειάζονται για να γίνουν σπασχολήσιμοι.
3. Προώθηση στην απασχόληση είτε με την επιδότηση των επιχειρήσεων για
πρόσληψη τους, είτε με επιχορήγηση των ίδιων για αυτοαπασχόληση. Οι όροι
χρηματοδότησης είναι ευνοϊκότεροι από τους συνηθισμένους.
4. Παροχή κίνητρων για γεωγραφική μετακίνηση σε περιοχή όπου μπορούν
να απασχοληθούν.
5. Παροχή προσθέτων κίνητρων για απασχόληση ατόμων ώστε να
συμπληρώσουν τα απαραίτητα ένσημα για τη συνταξιοδότηση τους. Τα
παραπάνω μέτρα μπορούν να εφαρμοσθούν διαδοχικά ή και
συμπληρωματικά π.χ. κατάρτιση και στη συνέχεια μετακίνηση.
ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΟΥ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Προβλέπεται εκπαιδευτικό επίδομα κατάρτισης μέχρι 1200δρχ./ωρα,
επιδότηση των νέων θέσεων απασχόλησης με 5000-7000 Δρ. την ημέρα και
επιχορήγηση για αυτοαπασχόληση μέχρι το πόσο των 2800000δρχ. ακριβής
καθορισμός των επί μέρους ποσών γίνεται κατά περίπτωση στη σχετική
απόφαση του Δ.Σ του ΟΑΕΔ.

3.3.16.ΣΥΝΕΧΙΖ0ΜΕΝΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΚΕΝΤΡΑ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
Το πρόγραμμα απευθύνεται:
σε άνεργους που έχουν κάρτα ανεργίας
σε αγρότες και τπυχιούχους ΑΕΙ-ΤΕΙ που έχουν ετήσιο εισόδημα από
επαγγελματική δραστηριότητα μέχρι του ύψους του αφορολόγητου ποσού
με βάση το εκκαθαριστικό σημείωμα του προηγούμενου έτους.
^ στους αγρότες και τπυχιούχους ΑΕΙ-ΤΕΙ οι οποίοι όμως δεν έχουν
υποβάλλει φορολογική δήλωση κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Προγράμματα κατάρτισης διάρκειας 300-500 ώρες που σχεδιάζονται και
υλοποιούνται μετά από έγκριση από πιστοποιημένα κέντρα επαγγελματικής
κατάρτισης.
Η κατάρτιση περιλαμβάνει τόσο θεωρητικό όσο και πρακτικό μέρος. Κάθε
πρόγραμμα απευθύνεται σε μια συγκεκριμένη ομάδα-στόχο με ορισμένο
εκπαιδευτικό επίπεδο(πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια, τριτοβάθμια)
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ-ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
Οι ισχύοντες περιορισμοί και υποχρεώσεις αναφέρονται κάθε φορά στην
προκήρυξη.
ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Η τελευταία προκήρυξη ενεργειών ενταγμένων σε δράσεις κατάρτισης
άνεργων του Ε.Π “Συνεχιζόμενη κατάρτιση και προώθηση της απασχόληση”
,ύψους 25 δις ,απέδωσε εγκριτικές αποφάσεις που θα υλοποιήσουν
πιστοποιημένοι φορείς κατάρτισης.
Εντός του μηνός Φεβρουάριου 2000 θα δοθεί ευρεία δημοσιότητα με
προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος από τους φορείς υλοποίησης προς
τους ενδιαφερόμενους άνεργους προκείμενου
να ενταχθούν αυτοί ως
καταρτιζόμενοι στις εγκεκριμένες ενέργειες.
ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Προβλέπεται εκπαιδευτικό ωριαίο επίδομα 1200δρχ.

3.3.17.0Λ0ΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΕΡΓΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΕ ΚΕΝΤΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
Τα προγράμματα απευθύνονται:
> σε άτομα με ειδικές ανάγκες.
> σε παλιννοστούντες, μετανάστες, πρόσφυγες.
> σε φυλακισμένους, αποφυλακισμένους, ανήλικους παραβάτες
ανήλικους απειλούμενους από παρεκκλίνουσα συμπεριφορά.
> άτομα υπό απεξάρτηση ή απεξαρτημένα από ουσίες.

και

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Ολοκληρωμένα προγράμματα χαρακτηρίζονται αυτά που περιλαμβάνουν
δέσμη αλληλοσυμπληρούμενων ενεργειών και είναι; προκατάρτιση,
κατάρτιση, προώθηση στην απασχόληση και συνοδευτικές υποστηρικτικές
υπηρεσίες Σ.Υ.Υ.).
Το στάδιο της προκατάρτισης μπορεί να είναι από 100-200 ώρες.
Το στάδιο της κατάρτισης μπορεί να είναι από 250-600 ώρες.
Η προώθηση και οι Σ.Υ.Υ. είναι ενέργειες που η διάρκεια τους ποικίλλει
ανάλογα με το είδος της παρέμβασης και ανάλογα με τα άτομα της ομάδαςστόχου.
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ-ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
Οι ισχύοντες περιορισμοί και οι υποχρεώσεις σναφέρονται κάθε φορά στην
προκήρυξη και στην υπουργική απόφαση.
ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Η τελευταία προκήρυξη των ενεργειών ενταγμένων στο Ε.Π. “Καταπολέμηση
του αποκλεισμού από την αγορά εργασίας”, ύψους 13,5 δις απέδωσε
εγκριτικές αποφάσεις που θα υλοποιήσουν πιστοποιημένοι φορείς κατάρτισης
και Σ.Υ.Υ.
Εντός του μηνός Φεβρουάριου 2000 θα δοθεί ευρεία δημοσιότητα με
προκλήσεις εκδηλώσεις ενδιαφέροντος προκείμενου αυτοί να ενταχθούν στις
εγκεκριμένες ενέργειες.
ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Προβλέπεται εκπαιδευτικό ωριαίο επίδομα από 1200-1700δρχ. ανάλογα με
την ομάδα στόχο.

3.3.1 δ.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
Το πρόγραμμα απευθύνεται;
σε επιχειρήσεις
σε νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Το πρόγραμμα εναλλασσόμενης κατάρτισης έχει στόχο την αντιστοιχία της
κατάρτισης με τις πραγματικές ανάγκες της αγοράς εργασίας. Σε πρώτη φάση
ο ΟΑΕΔ προκηρύσσει την υλοποίηση προγραμμάτων στις ειδικότητες:
>
>
>
>
>
>
>
>
>

υπάλληλων γραφείου ΜΜΕ και χρήσης νέων τεχνολογιών.
ζαχαροπλαστών.
μαγείρων παραδοσιακής ελληνικής κουζίνας.
ξυλουργών.
μεταλλικών κατασκευών -αλουμινίου.
υπάλληλων ταξιδιωτικών γραφείων.
βοηθών χρηματιστηριακών γραφείων.
βοηθών ασφαλιστικών εταιριών-πωλητών.
πωλητών λιανικού εμπορίου με κλαδική εξειδίκευση.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις που διαθέτουν θέσεις πρακτικής
άσκησης στις παραπάνω ειδικότητες να δηλώσουν ότι δέχονται να αναλάβουν
την πρακτική άσκηση καταρτιζόμενων. Επίσης ο ΟΑΕΔ καλεί τις επιχειρήσεις
να δηλώσουν τις ειδικότητες που έχουν οι ίδιες ανάγκες με στόχο να
υλοποιηθούν
μελλοντικά αντίστοιχα προγράμματα εναλλασσόμενης
κατάρτισης προσαρμοσμένα στις ανάγκες της αγοράς εργασίας.
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει δυο σταδία:
-την περίοδο κατάρτισης με διάρκεια που ποικίλει ανάλογα με την ειδικότητα
και μπορεί να είναι μέχρι 750 ώρες(μέση διάρκεια έξι μήνες).η κατάρτιση θα
είναι θεωρητική και εργαστηριακή και θα υλοποιηθεί στις εκπαιδευτικές
μονάδες του ΟΑΕΔ.
-την περίοδο πρακτικής άσκησης με διάρκεια που ποικίλει ανάλογα με την
ειδικότητα και μπορεί να είναι μέχρι 3 μήνες. Η πρακτική άσκηση
πραγματοποιείται στις επιχειρήσεις με φροντίδα του ΟΑΕΔ.
ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
> κατά τη διάρκεια της κατάρτισης οι άνεργοι θα επιδοτούνται με 4001200δρχ. ανά ώρα ανάλογα με την κατηγορία των άνεργων.
> κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης η επιδότηση των άνεργων θα
συνεχιστεί με το πόσο της επιδότησης κατάρτισης. Ο ΟΑΕΔ επιδοτεί τις
επιχειρήσεις που θα δεχτούν να αναλάβουν πρακτική άσκηση με πόσο
μέχρι 600δρχ. ανά ώρα και ανά καταρτιζόμενο.

J

3.3.19.ΣΥΝΕΧΙΖ0ΜΕΝΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗ ΚΑΙ
ΤΡΙΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ.
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε απασχολούμενους του δευτερογενούς και
τριτογενούς τομέα.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Κατάρτιση αυτοαπασχολούμενων με στόχο την αναβάθμιση
και
επικαιροποίηση των επαγγελματικών τους προσόντων. Η κατάρτιση
πραγματοποιείται σε εκπαιδευτικές μονάδες του ΟΑΕΔ ή και σε
πιστοποιημένα κέντρα επαγγελματικής κατάρτισης μετά από ανάθεση από τον
ΟΑΕΔ.
ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Οι καταρτιζόμενοι λαμβάνουν εκπαιδευτικό επίδομα. Επίσης συμμετέχουν στο
κόστος του προγράμματος σε ποσοστό 30% μεσώ των συνδικαλιστικών τους
φορέων.
Σεμινάρια που βρίσκονται σε εξέλιξη από τους παρακάτω φορείς:
-ομοσπονδία ιδιωτικών υπάλληλων Ελλάδος(Ο.Ι.Υ.Ε.)
-ομοσπονδία αρτοποιών Ελλάδος.
-σύνδεσμος τπυχιούχων μηχανικών ιδιοκτητών συνεργείων αυτοκίνητων
(Σ.Π.Μ.Ι.Σ.Α) Νόμου Αχαϊας.
-σύνδεσμος θερμουδραυλικών ψυκτικών-εγκαταστατών και συντηρητών
καυστήρων(Σ.Θ.Ψ.Ε.Σ.Κ.) Νόμου Ευβοίας.
-πανελλήνια ομοσπονδία εμπόρων βιοτεχνών υαλοπινάκων(Π.Ο.Ε.Β.Υ.).
-πανελλήνιος σύνδεσμος αδειούχων εγκαταστατών συντηρητών καυστήρων
και συντηρήσεων λεβητοστάσιων Ό ΗΦΑΙΣΤΟΣ”.
-πανελλήνια ομοσπονδία στεγνοκαθαριστηρίων, ταπητοκαθαριστηρίων,
πλυντηρίων, σιδερωτήριων, βαφείων και συναφών επαγγελμάτων
(Π.Ο.Σ.Τ.Α.Π.Σ.Ι.Β.).

3.3.20.ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ
ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
Το πρόγραμμα απευθύνεται:
-σε εργοληπτικές εταιρίες ζ’ και η' τάξης που έχουν αναλάβει(μεμονωμένα ή
ως κοινοπραξίες),ως ανάδοχοι την υλοποίηση μεγάλων τεχνικών έργων.
Ωφελούνται 7000 άνεργοι. Η συνολική δαπάνη είναι 13 δις.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Σκοττός του ττρογράμματος είναι αφενός η βέλτιστη δυνατή αξιοποίηση των
ευκαιριών απασχόλησης άνεργων στην κατασκευή, συντήρηση και λειτουργία
των μεγάλων έργων που κατασκευάζονται ήδη ή προωθείται η έναρξη τους σε
σύντομο χρόνο και αφετέρου η ανάπτυξη του επιπέδου κατάρτισης του
ανθρώπινου δυναμικού του κατασκευαστικού
κλάδου,
ώστε να
δημιουργηθούν συνθήκες μόνιμης απασχόλησης τους.
Περιλαμβάνει κατάρτιση 200 έως 600 ώρες, από τις οποίες η θεωρητική
διδασκαλία καλύπτει το 20%. Το θεωρητικό μέρος γίνεται από
πιστοποιημένους φορείς(Κ.Ε.Κ)και η πρακτική στους χώρους των εργοταξίων
ή τις εγκαταστάσεις των εταιριών. Μετά το τέλος της κατάρτισης η εταιρία
υποχρεούται να απασχολήσει το 1/3 των καταρτισθέντων για 4 η 6 συνεχείς
μήνες.
ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Έχουν εγκριθεί προτάσεις σε 25 τεχνικές εταιρίες σε όλη την Ελλάδα. Κάθε
εταιρία προκηρύσσει τις θέσεις που της αναλογούν.

3.3.21.ΠΓΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ
ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΙΕΚ, TEA, ΕΠΛ ΙΑΤΡΙΚΩΝ,
ΠΑΡΑΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ.(8ΤΑΟΕ 2)
Το πρόγραμμα απευθύνεται στους πτυχιούχους ΑΕΙ-ΤΕΙ, ηλικίας έως 30 ετών
και πτυχιούχους ΙΕΚ, ΤΕΛ, ΕΠΛ, ηλικίας έως 27 ετών.
Το πρόγραμμα επιχορηγεί πλήρως την προσαρμογή στο εργασιακό
περιβάλλον και την πρακτική άσκηση για 11 μήνες, 2500 άνεργων των
παραπάνω ειδικοτήτων.

3.3.22.ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ
ΓΙΑ
ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΩΝ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ(Ι.Ε.Κ.) ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΤΟΥ
Ο.Α.Ε.Δ. (STAGE 3).
ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Σκοπός του προγράμματος είναι διπλωματούχοι των ΙΕΚ και πτυχιούχοι των
σχολικών μονάδων ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΤΕΣ, μαθητείας και κάτοχοι ισότιμων τίτλων:

να αποκτήσουν εργασιακή εμπειρία.
να προσαρμόσουν τα επαγγελματικά τους προσόντα στις εξελίξεις και στις
ανάγκες της αγοράς εργασίας.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Η διάρκεια του προγράμματος είναι 11 μήνες εκ των οποίων 1 μήνας μπορεί
να αφορά θεωρητική και πρακτική ενημέρωση-εξοικείωση με το εργασιακό
περιβάλλον και οι υπόλοιποι μήνες αφορούν την τοποθέτηση σε θέσεις για
την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας.
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Δικαιούχοι φορείς υλοποίηση του προγράμματος είναι όλες οι επιχειρήσεις και
οι οργανισμοί του ιδιωτικού και του ευρύτερου δημόσιου τομέα της οικονομίας,
τα Ν.Π.Ι.Δ., τα Ν.Π.Δ.Δ.(εκτός υπουργείων), οι επιχειρήσεις οργανισμών
τοπικής αυτοδιοίκησης, οι συνεταιρισμοί κ.λ.π.
Δεν μπορούν να είναι φορείς του προγράμματος οι εξής κατηγορίες:
Α. Υπουργεία.
Β. Η ΕΠΑΕ, οι ΠΑΕ, τα αθλητικά σωματεία, οι πολιτικές οργανώσεις, τα
κόμματα, οι μητροπόλεις, τα μοναστήρια, τα θρησκευτικά ιδρύματα, τα
γραφεία τελετών, τα νυχτερινά κέντρα, πιάνο μπαρ, καφενεία, αναψυκτήρια,
δισκοθήκες, λέσχες, πρακτορεία και επιχειρήσεις τυχερών παιχνιδιών,
επιχειρήσεις που έχουν σχέση με ψυχαγωγικά η ηλεκτρονικά παιχνίδια, τα
λούνα παρκ, τα βίντεο κλαμπ, τα φροντιστήρια. Επίσης εκπαιδευτικά ιδρύματα
για τις ειδικότητες του εκπαιδευτικού προσωπικού.
Γ. Στις αεροπορικές επιχειρήσεις μπορεί να ασκηθεί σε ανάλογες ειδικότητες,
μόνο διοικητικό προσωπικό και τεχνικό προσωπικό που εδρεύει στην Ελλάδα.
Δ. Οι συνεταιρισμοί για τα μέλη τους.
ΕΠΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΙ
Επωφελούμενοι του προγράμματος είναι είκοσι χιλιάδες(20000)νέοι άνεργοι,
ηλικίας μέχρι 29 ετών διπλωματούχοι των ΙΕΚ & τττυχιούχων των σχολών
ΤΕΛ, ΤΕΣ, ΕΠΛ και σχολών μαθητείας του ΟΑΕΔ και κάτοχοι ισότιμων τίτλων.
Οι παραπάνω επωφελούμενοι θα πρέπει να είναι άνεργοι, επιδοτούμενοι ή
μη(εγγεγραμμένη στα μητρώα άνεργων του ΟΑΕΔ και να μην έχουν
απασχοληθεί στην ειδικότητα πλέον του έτους. Οι αιτούμενοι θα πρέπει να
έχουν την ελληνική υπηκοότητα ή την υπηκοότητα κράτους-μέλους της
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή να είναι Έλληνες ομογενείς που διαμένουν νόμιμα
στην Ελλάδα ή να εμπίπτουν στο άρθρο 11 του ΚΑΝ/ΕΟΚ/1612/68.

3.3.23.ΤΟΠΙΚΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ.
Ο στόχος των τοπικών σύμφωνων απασχόλησης είναι η κοινωνική στήριξη
των άνεργων(π.χ. παροχή πληροφοριών για τα δικαιώματα τους), όπους και η
γενικότερη τόνωση της απασχόλησης μέσω ειδικών, θεσμικών ή οικονομικών
κίνητρων που δίδονται σε τοπικές επιχειρήσεις. Οι τοπικές αυτές
πρωτοβουλίες(με συμμετοχή κοινωνικών φορέων και της τοπικής
αυτοδιοίκησης)πρέπει να έχουν συμπληρωματικό χαρακτήρα και αναπτυξιακό
περιεχόμενο. Τα τοπικά σύμφωνα απασχόλησης ανταποκρίνονται σε τοπικές
συνθήκες και δεν πρέπει να αποτελούν “εφαλτήριο” για την απορύθμιση των
εργασιακών σχέσεων, των αμοιβών και των συλλογικών συμβάσεων
εργασίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ:
Η
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΤΗΣ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ
ΚΑΒΑΛΑΣ.
Στο κεφάλαιο αυτό τταρουσιάζονται στοιχεία για την αποτελεσματικότητα
οχτώ(8) προγραμμάτων του ΟΑΕΔ που υλοποιήθηκαν στο Ν. Καβάλας . Για
άλλα προγράμματα δε στάθηκε δυνατή η χορήγηση στοιχείων από τον
ΟΑΕΔ. Επίσης γίνονται σχόλια και τέλος παρουσιάζονται συμπεράσματα
γενικά για τη στάση που τηρούν οι επιχειρήσεις και γενικά οι ενδιαφερόμενοι
φορείς απέναντι στα προγράμματα του ΟΑΕΔ.
4.1 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
4.1.1 ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΝΕΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ 114
ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ
: 90
ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΙΦΤΗΚΑΝ : 24

1999
ΑΠΉΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ 307
ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ
: 199
ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΙΦΤΗΚΑΝ : 98
(10 ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΚΚΡΕΜΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ)
1999:ΠΙΝΑΚΑΣ Α ΙΤΗ ΣΕ Ω Ν
ΜΗΝΕΣ

ΑΙΤ ΗΣΕΙΣ

___________________
ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ
ΑΙΤΗΣΕΙΣ

ΑΠΟΡΡΙΦ ΘΕΙΣΕΣ
ΑΙΤ ΗΣΕΙΣ

7

17
13

16

11
12
14
14

28
20
22

16
12
17

12
8
5

47
85

22
74

25
11

297

1 99

98

28
25
19

5
2

I
I

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Παρατηρείται ένας αύξοντος αριθμός αιτήσεων όσο προχωράνε οι μήνες,
γεγονός ττου οφείλεται στην έλλειψη ενημέρωσης του κοινού κατά τους
ττρώτους μήνες ισχύς του προγράμματος για τις ακριβείς προϋπόθεσης και
όρους υπαγωγής στο πρόγραμμα, καθώς και για τους αρμόδιους φορείς. Με
την πάροδο του χρόνου υπήρξε μεγαλύτερη ενημέρωση του κοινού με
αποτέλεσμα να υποβληθούν περισσότερες αιτήσεις. Ο μεγαλύτερος αριθμός
αιτήσεων έχει υποβληθεί τους τελευταίους μήνες του χρόνου. Αν συγκρίνουμε
τα έτη 1998-1999 παρατηρούμε αύξηση του αριθμού των αιτήσεων που
υποβλήθηκαν το 1999, γεγονός που πιθανόν οφείλεται στην καλύτερη
ενημέρωση του κοινού κατά το 1999 για το προγράμματα του ΟΑΕΔ.

ΕΝΤΟΛΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Κάθε μήνα δίνονται εντολές πληρωμής έτσι ώστε οι δικαιούχοι να λάβουν την
εγκριθείσα επιδότηση. Ενδεικτικά αναφέρουμε τις εντολές πληρωμής για τους
μήνες Ιούνιο και Ιούλιο.

59 ΕΝΤΟΛΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ-ΠΟΣΟ 23729200
Από τις εντολές αυτές οι 14 αφορούσαν άνδρες μα οι 7 γυναίκες.

ΙΟΥΛΙΟΣ ’99
11 ΕΝΤΟΛΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ-ΠΟΣΟ 4500000
Από τις εντολές αυτές οι 9 αφορούσαν άνδρες και οι 2 γυναίκες.
Παρατηρείται και τους δυο μήνες μια πλειοψηφία των ανδρών.
Σημείωση: οι εντολές πληρωμών αναφέρονται και σε προγράμματα των
προηγούμενων ετών (97-99).

1998:ΠΙΝΑ Κ Α Σ ΕΠΙΤΑΓΩΝ
ΕΠΙΤΑΓΕΣ
54
24
36
48
32
33
18
13
37
20
26
23
364

ΠΟΣΟ
9150000
4000000
5650000
8125000
6625000
4850000
2950000
2100000
10725000
6175000
9575000
9050000
78975000

1999:ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΑΓΩΝ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Παρατηρούμε ένα μειωμένο ενδιαφέρον κατά τους καλοκαιρινούς μήνες και
στα δυο έτη. Αν συγκρίνουμε τα δυο έτη παρατηρούμε αυξημένο ενδιαφέρον
κατά το 1999 ,γεγονός το οποίο πιθανόν να οφείλεται στη μεγαλύτερη
γνωστοποίηση εφαρμογής των προγραμμάτων και της ορατότητας των
αποτελεσμάτων τους.

4.1.2 ΠΡΌΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ.

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ: 385
ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΙΦΤΗΚΑΝ:
3
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ:
414
ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ: 250
ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΙΦΤΗΚΑΝ: 5
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ:
407

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΓΙΑ

ΤΗ

1999:ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ/ΜΗΝΑ
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ-ΘΕΣΕΙΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Αν συγκρίνουμε τα δυο έτη παρατηρούμε αύξηση αιτήσεων το 1999,
εκδηλώθηκε μεγαλύτερο ενδιαφέρον από τις επιχειρήσεις.
Σημείωση: μια επιχείρηση μπορεί να κάνει περισσότερες από μια αιτήσεις.

4.1.3
ΠΡΌΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΓΙΑ
ΑΤΟΜΑ
ΜΕ
ΑΠΕΞΑΡΤΗΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΥΛΑΚΙΣΜΕΝΟΥΣ.

ΕΙΔΙΚΕΣ

ΑΝΑΓΚΕΣ,

Τα προγράμματα ισχύουν μέχρι τον 6° μήνα του 2000, μετά ανανεώνονται.
Κατά τη διάρκεια του 1999 προσλήψθηκαν 50 άτομα με ειδικές ανάγκες,
απεξαρτημένοι και αποφυλακισμένοι σε ειδικότητες όπως υπάλληλοι
γραφείου, πωλητές, πρόγραμματιστές, λογιστές, και οδηγοί.
Για λόγους πιθανής ύπαρξης κοινωνικού και επαγγελματικού αποκλεισμού δε
δόθηκαν περισσότερες λεπτομέρειες για τα άτομα των παραπάνω
κατηγόριων. Βασικός στόχος είναι η ομαλή επανένταξη των ατόμων αυτών
στην κοινωνία και η επαγγελματική τους αποκατάσταση.
4.1.4 STAGE 1
Εγκρίθηκαν 25 επιχειρήσεις και φορείς, υπάρχουν 45 ασκούμενοι που
παρακολουθούν τα προγράμματα στην πόλη της Καβάλας. Η απασχόληση
της έχει αρχίσει από τα μέσα Οκτωβρίου.

4.1.5

STAGE 2

Στα πλαίσια του προγράμματος προσλήφθηκαν 11 άτομα στο Νόμο Καβάλας
με αποδοχές:
6600 Δρ. ημερομίσθιο για κάθε ασκούμενο απόφοιτο ΑΕΙ-ΤΕΙ και καθαρές
αποδοχές 140000 Δρ.
5900 Δρ. ημερομίσθιο για κάθε ασκούμενο απόφοιτο ΙΕΚ-Επαγγελματικών
λυκείων και καθαρές αποδοχές 125000 Δρ.

Έχουν εγκριθεί 20 επιχειρήσεις με πόσο 53876459 για το έτος 1998 και για το
έτος 1999 50 επιχειρήσεις.
4.1.7 ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ.

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ

Καμία ξενοδοχειακή επιχείρηση στην Καβάλα δεν υπέβαλλε αίτηση για το
συγκεκριμένο πρόγραμμα.

4.1.8 ΕΝΔΟΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ
Οι αιτήσεις υποβάλλονται στην κεντρική διοίκηση του ΟΑΕΔ στην Αθηνά,
συνεπώς δεν μπορούμε να έχουμε στοιχεία για το νόμο Καβάλας.
4.2 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Όπως παρατηρούμε από τα στοιχεία που παραθέτω οι επιχειρήσεις και γενικά
οι ενδιαφερόμενοι φορείς τηρούν μια επιφυλακτική στάση απέναντι στα
προγράμματα του ΟΑΕΔ, γεγονός που δικαιολογεί και τη μικρή συμμετοχή
τους στην υλοποίηση των προγραμμάτων .
Πιθανοί λόγοι εξήγησης του φαινομένου αυτού είναι:
> Το έλλειμμα πληροφόρησης για τα προγράμματα, τις προϋπόθεσης
υπαγωγής, τα δικαιολογητικά και γενικά για τις σχετιζόμενες με τα
προγράμματα πληροφορίες . Το γεγονός αυτό οφείλεται κατά κύριο λόγο
στον ΟΑΕΔ που δε γνωστοποιεί τα προγράμματα στην απαιτούμενη
έκταση, με αποτέλεσμα οι ενδιαφερόμενοι φορείς να πληροφορούνται
κατόπιν εορτής ή από τρίτους έτσι ώστε να μη λείπουν φαινόμενα
παραπληροφόρησης. Είναι φανερό από τους πίνακες ότι το έτος 1999
παρατηρείται μεγαλύτερο ενδιαφέρον από ότι το 1998, γεγονός που
οφείλεται στη μεγαλύτερη ενημέροχτη του κοινού.
> Οι ενδιαφερόμενοι διστάζουν να λάβουν μέρος στην υλοποίηση
προγραμμάτων γιατί ΟΑΕΔ όπως και κάθε δημόσιος οργανισμός στη
χώρα αντιμετωπίζει το αιώνιο πρόβλημα της γραφειοκρατία, έτσι
απαιτούνται πολλά έγγραφα και μεγάλο χρονικό διάστημα για τη
συγκέντρωση, τον έλεγχο και την έγκριση αυτών, συνεπώς χάνεται
πολύτιμος χρόνος.
> Όταν μια επιχείρηση ή ένα ελεύθερος επαγγελματίας λάβει μέρος σε
κάποιο από τα προγράμματα του ΟΑΕΔ ο ΟΑΕΔ έχει το δικαίωμα να
προβαίνει κατά καιρούς σε διάφορους έλεγχους , συνεπώς όταν υπάρχουν
κάποιες ατασθαλίες, για παράδειγμα στο ασφαλιστικό μιας επιχείρησης η
παράβαση θα διαπιστωθεί από τον ΟΑΕΔ και η επιχείρηση θα υποστεί
κυρώσεις.

Οι ττροϋποθέσεις υπαγωγής σε κάποια προγράμματα είναι δύσκολες και
πολλές και οι επιχειρήσεις που δε τις τηρούν δε διατίθενται να κάνουν
κάποιες αλλαγές μόνο για να συμμετάσχουν σε κάποιο πρόγραμμα.
^ Η επιχορήγηση που δίδεται στους νέους ελεύθερους επαγγελματίες για τη
δημιουργία της δικής τους επιχείρησης είναι ανεπαρκής , συνεπώς αν
κάποιος δε διαθέτει και κάποιο δικό του κεφαλαίο είναι δύσκολο μόνο με
την επιχορήγηση να προβεί στη δημιουργία επιχείρησης.
Βέβαια υπάρχει ένα σημαντικό ποσοστό ενδιαφερόμενων φορέων που
συμμετέχει στα προγράμματα του ΟΑΕΔ επιχορηγείται, δημιουργεί δικές του
επιχειρήσεις ή προσλαμβάνεται σε επιχειρήσεις με τα προγράμματα νέων
θέσεων εργασίας . ίσως με την πάροδο του χρόνου και με αμοιβαία αλλαγή
στάσης ενδιαφερόμενων και ΟΑΕΔ να αλλάξει η τρέχουσα κατάσταση, για
παράδειγμα αν ο ΟΑΕΔ οργανώσει καλύτερα το Τμήμα ενημέρωσης κοινού
και προσφέρει πιο γενναιόδωρες επιδοτήσεις αλλά και οι ενδιαφερόμενοι ,
επιχειρήσεις και μεμονωμένα άτομα δείξουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον και
διάθεση για συνεργασία να ωφεληθούν από τα διάφορα προγράμματα. Έτσι ο
ΟΑΕΔ θα συντελέσει σε μεγαλύτερο βαθμό στην επίλυση του προβλήματος
της ανεργίας που έχει δυσμενείς επιπτώσεις στην οικονομική ανάπτυξη των
κρατών , στη ζωή των άνεργων και στην κοινωνική ισορροπία.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ ΜΕ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΟΥ

1.

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Η ΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ ΤΟΥ Ν.ΚΑΒΑΛΑΣ:

2.

ΠΩΣ ΚΡΙΝΕΤΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΣΤΟ Ν.ΚΑΒΑΛΑΣ;

3.

ΤΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΧΗ ΚΑΙ ΤΗΝ
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΣΤΟ Ν.ΚΑΒΑΛΑΣ:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

ΕΠΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ

ΠΟΣΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΑΝΕΡΓΩΝ
ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ_____________________
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΘΕΣΕΩΝ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΕΕ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΚΑΙ
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΑΕΙ-ΤΕΙ
ΚΑΤΟΧΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ
ΤΙΤΛΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ
ΜΕΧΡΙ 30 ΕΤΩΝ______________
ΑΝΕΡΓΟΙ
ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟΙ
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ
ΣΤΑ ΜΗΤΡΩΑ ΑΝΕΡΓΩΝ

7 ΔΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΤΙΑ 98-

ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Ο.Τ.Α.
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ

ΑΝΕΡΓΟΙ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟΙ
ΑΜΕ A
ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ
ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ 50% ΚΑΙ ΠΑΝΩ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΕΚΤΟΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΕ ΑΔΕΙΑ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ EOT

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΠΟΣΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

ΕΠΟΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ

ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Ν.Π.Δ.Δ, Ν.Π.Ι.Δ.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ
ΙΕΚ. ΤΕΛ.
ΕΠΛ. ΤΕΣ
,
ΣΧΟΛΩΝ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΤΟΥ
ΟΑΕΔ ΩΣ 29 ΕΤΩΝ

11 ΜΗΝΕΣ

ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ
ΑΕΙ-ΤΕΙ, ΙΕΚ, ΤΕΛ,
ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΠΑΡΑΙΑΤΡΙΚΩΝ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ
ΗΛΙΚΙΑΣ ΩΣ 27 ΕΤΩΝ
ΑΝΕΡΓΟΙ ΣΤΗΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΡΓΩΝ

11 ΜΗΝΕΣ

ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟ
ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗ
ΚΑΙ ΤΡΙΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ
STAGE 3

STAGE 2

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
ΑΝΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ
ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΕΣ
ΕΤΑΙΡΙΕΣ

13ΔΙΣ

200-600 ΩΡΕΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
ΝΕΕ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΤΟΜΕΑ

ΕΠΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ

ΠΟΣΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΝΕΡΓΟΙ ΗΛΙΚΙΑΣ
18-64 ΕΤΩΝ

4000000 ΔΡΧ

24 ΜΗΝΕΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΠΟΚΤΗΣΗ
ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ 2700 ΑΝΕΡΓΩΝ
ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΛΙΚΙΑΣ 25-64
ΕΤΩΝ ΣΤΗ ΦΥΛΑΞΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

Ο.Τ.Α.

ΑΝΕΡΓΟΙ ΗΛΙΚΙΑΣ 25-64
ΕΤΩΝ

12000 Δ ΡΧ.
ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ

11 ΜΗΝΕΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΑΝΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ
ΣΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΠΛΗΣΙΟΝ
ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

ΑΝΕΡΓΟΙ ΠΟΥ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΣΕ 5
ΧΡΟΝΙΑ

6000-7000 ΔΡΧ.
ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ

60 ΜΗΝΕΣ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

ΟΜΑΔΙΚΑ ΑΠΟΛΥΜΕΝΟΙ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
ΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΟΙ ΑΠΟ
ΑΝΕΡΓΙΑ

1200 ΤΗΝ ΩΡΑ

ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ
ΣΕ ΚΕΝΤΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΑΝΕΡΓΟΙ ΜΕ
ΚΑΡΤΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ
ΑΓΡΟΤΕΣ
ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΑΕΙ-ΤΕΙ

1200 ΔΡΧ.
ΩΡΙΑΙΟ ΕΠΙΔΟΜΑ

300-500
ΩΡΕΣ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΑΝΕΡΓΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΟΜΑΔΩΝ ΣΕ ΚΕΝΤΡΑ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΑΜΕΑ ΠΑΛΙΝΟΣΤΟΥΝΤΕΣ
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
ΑΠΟΦΥΛΑΚΙΣΜΕΝΟΙ,
ΑΠΕΞΑΡΤΗΜΕΝΟΙ

400-1200 ΔΡΧ.
ΤΗΝ ΩΡΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗΣ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΝΕΟΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟΙ
ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ

750 ΩΡΕΣ ΣΤΑΔΙΟ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 3 ΜΗΝΕΣ
ΣΤΑΔΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ
ΑΣΚΗΣΗΣ

100-200
ΩΡΕΣ
ΣΤΑΔΙΟ
ΠΡΟΚΑΤΑΡΤΙ
ΣΗΣ
250-600 ΩΡΕΣ
ΣΤΑΔΙΟ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
400-1200
ΔΡΧ.
ΤΗΝ
ΩΡΑ

L

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

ΕΠΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ

ΠΟΣΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ
ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ
ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΚΑΙ
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

7 ΔΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΤΙΑ 9899

11 ΜΗΝΕΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΕΕ

ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο.Τ.Α.
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ
ΣΩΜΑΤΕΙΑ

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΑΕΙ-ΤΙ
ΚΑΤΟΧΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ
ΤΙΤΛΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ
ΜΕΧΡΙ 30 ΕΤΩΝ
ΑΝΕΡΓΟΙ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟΙ
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ
ΣΤΑ ΜΗΤΡΩΑ ΑΝΕΡΓΩΝ
ΑΝΕΡΓΟΙ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟΙ

6500ΔΡΧ. ΤΗΝ
ΜΕΡΑ

6-18 ΜΗΝΕΣ

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΓΙΑ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΜΕΑ
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΝΕΕ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΜΕΑ

ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Ο.Τ.Α. ΚΤΛ

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΑΜΕΑ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ
ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ 50% ΚΑΙ ΠΑΝΩ
ΑΜΕΑ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ
ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ 50% ΚΑΙ ΠΑΝΩ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΕΚΤΟΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΕ ΑΔΕΙΑ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ EOT

2800000ΔΡΧ ΓΙΑ
ΚΑΘΕ ΑΤΟΜΟ
5500-8500ΔΡΧ. ΤΗΝ
ΗΜΕΡΑ
4300000 ΔΡΧ.
3100 ΓΙΑ ΚΑΘΕ
ΥΠΑΛΛΗΛΟ

12 ΜΗΝΕΣ
36 ΜΗΝΕΣ
24 ΜΗΝΕΣ
1/11-28/2

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΛΑΕΚ

ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Τ.Α.

1 ΕΤΟΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΕΝΔΟΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ

ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝ 100
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΝΩ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ
ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ 18-29

ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο.Τ.Α.
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ ΕΠΑΓ.ΣΩΜΑΤ.

100-200 ΩΡΕΣ
ΑΝΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥ
ΟΜΕΝΟ
2 ΜΗΝΕΣ
ΣΤΑΔΙΟ
ΠΡΑΚΤΙΚΗ
16-20 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΑΣΧΟΛ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ
ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ
ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΤΟΜΕΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ
ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΤΟΜΕΑ

ΑΝΕΡΓΟΙ ΗΛΙΚΙΑΣ 18-29
ΕΤΩΝ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟΙ
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΑ
ΜΗΤΡΩΑ ΑΝΕΡΓΩΝ ΤΟΥ
ΟΑΕΔ

4000 ΔΡΧ.
ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ

7000 ΔΡΧ.
ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ

2 ΜΗΝΕΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΗ
22 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΑΣΧΟΛ.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦ ΙΑ

1. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ(1995): Η απασχόληση στην Ευρώπη, Γενική
Διεύθυνση Απασχόλησης, Εργασιακών Σχέσεων και Κοινωνικών
Υποθέσεων.
2. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ Κ.Ν.(1994): Ανθρώπινοι πόροι, πληθυσμός, αγορά
εργασίας, εκπαίδευση. Κέντρο Πρόγραμματισμού και Οικονομικών
Ερευνών, ΑΘΗΝΑ.
3. ΛΕΥΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ(1994)
4. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥΗ.-ΣΤΕΦΑΝΟΥ(1992): Πολιτικές απασχόλησης
στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ΑΘΗΝΑ.
5. ΟΑΕΔ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ.
6. ΤΖΕΚΙΝΗΣ Χ.-ΚΟΥΤΡΟΥΚΗΣ Θ.(1998): Απασχόληση και εργασιακές
σχέσεις στη δίνη του 21 αιώνα. Ειδική Εκδοτική, ΑΘΗΝΑ.
7. ΧΛΕΤΣΟΣ Μ.-ΚΑΤΣΟΡΙΔΑΣ Δ Α -ΝΑΞΑΚΗΣ X. -ΙΩΚΕΙΜΟΓΛΟΥ Η.ΚΑΡΑΣΑΒΒΟΓΛΟΥ Α.(1998): Ανεργία-Μύθοι και πραγματικότητα
Εναλλακτικές Εκδόσεις ,ΑΘΗΝΑ.

