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Σπ. Πρωτοψάλτης: Ολόκληρη η λίστα µε τις νέες δράσεις
Μιλάει στο workenter.gr ο διοικητής του ΟΑΕΔ: Αίρονται οι απαγορεύσεις για συµµετοχή υποψηφίων στα
προγράµµατα

Ολόκληρη τη λίστα µε τα νέα προγράµµατα ανακοινώνει ο διοικητής του ΟΑΕΔ κ. Σπύρος
Πρωτοψάλτης.

Με αποκλειστική συνέντευξή του στο workenter.gr, ο διοικητής του Οργανισµοού "ανοίγει τα χαρτιά του"
για όλα τα κρίσιµα θέµατα που απασχολούν τον ΟΑΕΔ και τους ανέργους.

Επισηµαίνει ότι πρόθεσή του είναι να αρθούν οι απαγορεύσεις στη συµµετοχή όλων των υποψηφίων στα
προγράµµατα εργασίας.

Υπογραµµίζει ότι ο ΟΑΕΔ είναι έτοιµος µε καταρτισµένους συµβούλους να δηµιουργήσει µια διαφορετική
σχέση εµπιστοσύνης µε τους εργοδότες.

Ολόκληρη η συνέντευξη µε τον κ. Πρωτοψάλτη έχει ως εξής:

Ερώτηση: Σας ανησυχεί η αύξηση της εγγεγραµµένης ανεργίας κατά  14% και που αποδίδετε
το γεγονός;

Απάντηση: Η µεταβολή της εγγεγραµµένης ανεργίας πρέπει να εξετάζεται σε ετήσια βάση, και όχι σε
µηνιαία, έτσι ώστε η σύγκριση να λαµβάνει υπόψη την εποχικότητα. Κοιτώντας λοιπόν τα τελευταία
στατιστικά του µητρώου εγγεγραµµένων ανέργων του ΟΑΕΔ, υπήρξε µια οριακή αύξηση της τάξης του 1%
από το Νοέµβριο 2018 στο Νοέµβριο 2019, δηλαδή 11.605 περισσότεροι εγγεγραµµένοι άνεργοι. Αλλά και σε
µηνιαία βάση, η αύξηση ήταν 4%, δηλαδή 44.478 περισσότεροι εγγεγραµµένοι άνεργοι το Νοέµβριο 2019 σε
σχέση µε τον Οκτώβριο 2019.  Προφανώς και µας ανησυχεί κάθε αύξηση στο σύνολο των εγγεγραµµένων
ανέργων, αλλά ταυτόχρονα αυτή η οριακή µεταβολή πρέπει να αναλυθεί σε συνδυασµό µε τη µείωση του
ποσοστού ανεργίας στο 16,5% το Νοέµβριο του 2019, που είναι µειωµένο κατά 2,1 µονάδες από το 18,6%
του Νοέµβριου 2018 και οριακά χαµηλότερο από το 16,6% τον Οκτώβριο 2019.

Αίρονται οι απαγορεύσεις σε υποψηφίους

Η δική µας εκτίµηση είναι πως οι οριακές µεταβολές στο µητρώο του ΟΑΕΔ οφείλονται κατά κύριο λόγο
στη δυναµική του κλάδου του τουρισµού και στον αυξηµένο αριθµό εργαζόµενων των οποίων οι
συµβάσεις έληξαν στο τέλος της θερινής τουριστικής περιόδου. Δηλαδή, η αυξηµένη απασχόληση στον
τουρισµό έχει αντίκτυπο στον αριθµό των ανέργων που εγγράφονται στο µητρώο τους µήνες Νοέµβριο και
Δεκέµβριο. Δεν είναι καινούργιο φαινόµενο αυτό βέβαια, αλλά σίγουρα η άνοδος της απασχόλησης στον
τουρισµό επηρεάζει αυτά τα στατιστικά. Ταυτόχρονα, ευελπιστούµε πως η επιµήκυνση της τουριστικής
περιόδου θα συνδράµει στην αποκλιµάκωση της εποχικότητας της απασχόλησης και οι αυξήσεις των
εγγεγραµµένων ανέργων που παρατηρούνται στο τέλος κάθε έτους θα µειωθούν σταδιακά.

Ερ.: Ποιος είναι ο προγραµµατισµός του Οργανισµού για  το επόµενο διάστηµα; Ποιες νέες
δράσεις θα  ανακοινωθούν;

Απ.: Πρώτη προτεραιότητα αυτή τη στιγµή είναι η επιτυχηµένη υλοποίηση του νέου πιλοτικού
προγράµµατος νέας επιχειρηµατικότητας που ανακοινώσαµε πρόσφατα καθώς και η µεγιστοποίηση
της απορροφητικότητας των ανοικτών προγραµµάτων απασχόλησης  µέσω της δηµοσιοποίησης και 
περαιτέρω βελτίωσής τους.

Συγκεκριµένα, η λήξη της προθεσµίας υποβολής αιτήσεων από πλευράς των ανέργων για το νέο «Πιλοτικό
Πρόγραµµα Υποστήριξης Επιχειρηµατικών Σχεδίων» είναι η 28η Φεβρουαρίου 2020 και καλούµε όλους τους
ενδιαφερόµενους εγγεγραµµένους στα µητρώα του ΟΑΕΔ να κάνουν αίτηση άµεσα, καθώς υπάρχουν µόνο
5.000 θέσεις. Στόχος του προγράµµατος είναι η υποστήριξη άνεργων νέων ηλικίας 18 έως 29 ετών που
επιθυµούν να αναπτύξουν επιχειρηµατική δραστηριότητα, ώστε να µετατρέψουν τις επιχειρηµατικές τους
ιδέες σε ποιοτικά και βιώσιµα επιχειρηµατικά σχέδια µέσω δράσεων συµβουλευτικής και καθοδήγησης. Σε
µερικούς µήνες θα  προκηρυχτεί πρόγραµµα επιχειρηµατικότητας για 2.500 άνεργους νέους ηλικίας 18
έως 29 ετών. Το ποσό της ενίσχυσης και η διάρκεια του προγράµµατος θα είναι 10.000 ευρώ και 12 µήνες ή
17.000 ευρώ και 18 µήνες.  Έµφαση θα δοθεί στις γυναίκες οι οποίες θα καλύψουν τουλάχιστον το 60% των
θέσεων του προγράµµατος.

Επίσης, πρόσφατα απλοποιήσαµε και ενισχύσαµε ένα πρόγραµµα του 2017 για ανέργους από ευπαθείς
κοινωνικές οµάδες, έτσι ώστε να γίνει ελκυστικότερο και πιο αποδοτικό, µε την προσδοκία ότι θα
καλυφθούν οι 1.250 θέσεις που παραµένουν κενές από το σύνολο των 2.000 που προκηρύχτηκαν πριν από
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µια διετία. Συγκεκριµένα, αυξήσαµε την επιχορήγηση από το 70% στο 90% του συνολικού κόστους
(µισθολογικού και µη µισθολογικού) και το µέγιστο ποσό επιχορήγησης αυξήθηκε από 700 σε 800€ το µήνα
για θέση πλήρους απασχόλησης και στα 400 από 350€ για θέση µερικής απασχόλησης. Επίσης, αφαιρέσαµε
τη δέσµευση απασχόλησης µετά τη λήξη της επιχορήγησης για τους µη µακροχρόνια ανέργους, καθώς και
την προϋπόθεση 2µηνης εγγραφής στο µητρώο ανέργων ώστε να µπορούν να προσληφθούν όλοι οι
εγγεγραµµένοι άνεργοι που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές οµάδες.  

Στόχος αυτών των βελτιώσεων είναι η αποτελεσµατικότερη προώθηση της απασχόλησης για τους
ανέργους που αντιµετωπίζουν σηµαντικά εµπόδια στην αγορά εργασίας. Μέσω της τροποποίησης, το
πρόγραµµα καθίσταται ελκυστικότερο για επιχειρήσεις και εργοδότες και πιστεύουµε πως τώρα θα έχει
µεγαλύτερη απήχηση και απορροφητικότητα. Καλούµε, λοιπόν, όλες τις επιχειρήσεις και τους εργοδότες
να επισκεφτούν τον ιστότοπο ή τα Κέντρα  Προώθησης Απασχόλησης του ΟΑΕΔ και να ενηµερωθούν
σχετικά. Είναι αναγκαία η συµβολή τους στην εργασιακή ένταξη των ΕΚΟ, στην προστασία της κοινωνικής
συνοχής και στην εξάλειψη του κοινωνικού αποκλεισµού.

Βέβαια, σχεδιάζουµε και νέα  προγράµµατα  απασχόλησης που θα ανακοινωθούν σύντοµα και
στοχεύουν στην καλύτερη σύζευξη προσφοράς και ζήτησης στην αγορά εργασίας, µε έµφαση στον
ιδιωτικό τοµέα και σε οµάδες που αντιµετωπίζουν τα πιο µεγάλα εµπόδια στην προσπάθεια τους να
εργαστούν, όπως οι µακροχρόνια άνεργοι.

Ερ.: Υπάρχει πιθανότητα  τροποποίησης του υφιστάµενου πλαισίου, ώστε να  αποκτήσουν
δυνατότητα  συµµετοχής ωφελούµενοι οι οποίοι έχουν ήδη συνάψει συµβάσεις σε κοινωφελή
προγράµµατα;

Απ.: Στο πλαίσιο αξιολόγησης των προγραµµάτων µας, είµαστε διατεθειµένοι να επανεξετάσουµε το
υφιστάµενο θεσµικό πλαίσιο, συµπεριλαµβανοµένης και της απαγόρευσης συµµετοχής ανέργων σε
διαδοχικές δράσεις κοινωφελούς χαρακτήρα. Αυτή τη στιγµή δεν υπάρχει τέτοια απαγόρευση στα λοιπά
προγράµµατα απασχόλησης του Οργανισµού, οπότε θα εξεταστεί η άρση του παραπάνω περιορισµού. Σε
κάθε περίπτωση όµως, πρώτιστο µέληµά µας παραµένει η ένταξη των ανέργων στον ιδιωτικό τοµέα µέσα
από ενισχυµένα, απλουστευµένα, βελτιωµένα και αποτελεσµατικά προγράµµατα ενεργητικών πολιτικών
απασχόλησης, µε έµφαση σε τοµείς αιχµής και οµάδες ανέργων που αντιµετωπίζουν τα µεγαλύτερα
εµπόδια πρόσβασης στην αγορά εργασίας.

Ερ.: Με ποιο τρόπο θα  επιτευχθεί η σύζευξη προσφοράς και ζήτησης στην αγορά  εργασίας;

Απ.: Ο Μηχανισµός Διάγνωσης Αναγκών της Αγοράς Εργασίας αποτελεί ένα σηµαντικό αλλά αναξιοποίητο
εργαλείο. Έχουµε ήδη ξεκινήσει την ενσωµάτωση του εργαλείου στις Υπηρεσίες του Οργανισµού και την
εκπαίδευση υπαλλήλων ως πολλαπλασιαστών για το σύνολο του Οργανισµού. Εδραία πεποίθηση της νέας
Διοίκησης είναι ότι ο σχεδιασµός και η υλοποίηση των ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης, εκπαίδευσης
και κατάρτισης θα πρέπει να προκύπτει από στατιστική ανάλυση των δεδοµένων που εκπηγάζουν από όλα
τα εργαλεία ανάλυσης της αγοράς εργασίας, αλλά και από το διάλογο µε τους κοινωνικούς εταίρους και
τον επιχειρηµατικό κόσµο, µε σκοπό την εξασφάλιση της απορροφητικότητας και την ύπαρξη σηµαντικού
κοινωνικού αντίκτυπου από την εφαρµογή των πολιτικών.  Οι 55.500 κενές θέσεις στα  14 ανοικτά
προγράµµατα  που παραλάβαµε - παρότι ανακοινώθηκαν πολλούς µήνες έως και χρόνια πριν -
αναδεικνύουν τις επιπτώσεις της υλοποίησης προγραµµάτων χωρίς την πρότερη ανάλυση και τον
απαιτούµενο σχεδιασµό.   

Επίσης, έως σήµερα, ο ΟΑΕΔ δεν είχε προβεί στη συστηµατική αξιολόγηση των προγραµµάτων και των
δράσεών του. Η νέα διοίκηση σχεδιάζει ένα µόνιµο σύστηµα αξιολόγησης που θα παρακολουθεί και θα
αναλύει το σύνολο των προγραµµάτων και δράσεων µε σκοπό την επιλογή των πλέον αποτελεσµατικών
πολιτικών, ήτοι αυτών που θα οδηγούν στη µακροπρόθεσµη διατήρηση και ανέλιξη στην αγορά εργασίας
µε όρους πλήρους απασχόλησης.

Τέλος, προκύπτει ως αδήριτη ανάγκη η αναβάθµιση των υπηρεσιών Συµβουλευτικής του Οργανισµού τόσο
σε ό,τι αφορά τις υφιστάµενες ενότητες όσο και µέσω της δηµιουργίας νέων ενοτήτων, για αναζητούντες
εργασία και για τις επιχειρήσεις. Ειδικά ως προς το τελευταίο, διαπιστώνεται η ανάγκη για την
κατάρτιση µιας νέας µεθοδολογίας προσέγγισης εργοδοτών από εξειδικευµένους
εργασιακούς συµβούλους εργοδοτών έτσι ώστε να κερδηθεί το στοίχηµα της αντιστοιχίας
δεξιοτήτων. Αυτό αποτελεί σηµαντική προϋπόθεση για την αποτελεσµατική καταγραφή των αναγκών
των επιχειρήσεων  και την επιτυχή κάλυψή τους διαµέσου της σύζευξης προσφοράς και ζήτησης.

Προς αυτή την κατεύθυνση, ο ΟΑΕΔ, σε συνεργασία µε το Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών, προχώρησε
στην υλοποίηση ενός νέου πιστοποιηµένου εκπαιδευτικού προγράµµατος κατάρτισης των Εργασιακών
Συµβούλων Εργοδοτών του Οργανισµού. Το πρόγραµµα υλοποιείται στο πλαίσιο της ανάγκης συνεχούς
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επιµόρφωσης και απόκτησης περαιτέρω γνώσεων των Συµβούλων για την προσέγγιση των επιχειρήσεων
και ανάπτυξης σχέσεων εµπιστοσύνης και συνεργασίας, µε στόχο την ακόµη πιο αποτελεσµατική προώθηση
των ανέργων στην αγορά εργασίας.

Αυτή η συνεργασία θα συµβάλλει σηµαντικά στην αποτελεσµατικότερη σύζευξη προσφοράς και ζήτησης
εργασίας, που αποτελεί προτεραιότητα της νέας διοίκησης, µέσω της βελτίωσης των δεξιοτήτων των
συµβούλων εργοδοτών του ΟΑΕΔ και την εφαρµογή σύγχρονων εργαλείων και µεθόδων. Η συνεχής και
ποιοτική επιµόρφωση του ανθρωπινού δυναµικού του Οργανισµού είναι αναγκαία για τη διαρκή
αναβάθµιση των παρεχοµένων υπηρεσιών προς τους ανέργους και τους εργοδότες. Επενδύουµε στις
γνώσεις, τις δεξιότητες και τις ικανότητες των εργαζοµένων µας ώστε να γίνει ο Οργανισµός ακόµα πιο
αποδοτικός, πιο αποτελεσµατικός και πιο αξιόπιστος.

Ερ.: Ποιες καινοτοµίες σκοπεύετε να  υλοποιήσετε στο κοµµάτι της απλοποίησης των
διαδικασιών;

Απ.: Ήδη ελήφθη απόφαση του ΔΣ για την κατάρτιση ολοκληρωµένης µελέτης/ανάλυσης των αναγκών του
ΟΑΕΔ για πληροφοριακά συστήµατα και την εκπόνηση ολοκληρωµένου σχεδίου αναδιοργάνωσης, µε τρόπο
που θα εγγυάται τη διαλειτουργικότητα των συστηµάτων και την παροχή υψηλής ποιότητας ψηφιακών
υπηρεσιών. Παράλληλα έχει ξεκινήσει ένας ζωντανός και παραγωγικός διάλογος µε το Υπουργείο
Ψηφιακής Διακυβέρνησης µε σκοπό την περαιτέρω συνεργασία στο πλαίσιο της µετάβασης στη νέα
ψηφιακή εποχή για το Δηµόσιο Τοµέα. Τέλος, προωθούνται νέες και απλοποιηµένες ψηφιακές υπηρεσίες
(web services) οι οποίες θα παρέχονται µέσα από ένα ευρύ φάσµα εφαρµογών. Η µετάβαση στη νέα
ψηφιακή εποχή για τον ΟΑΕΔ περιλαµβάνει µια σειρά από αναγκαίες µεταρρυθµίσεις που θα ανακοινωθούν
σύντοµα.

Ως ένα δείγµα γραφής, ολοκληρώθηκε µε επιτυχία το δοκιµαστικό στάδιο του νέου, καινοτόµου µέτρου της
ενηµέρωσης των εγγεγραµµένων ανέργων του ΟΑΕΔ, µε αποστολή προσωποποιηµένων emails, για την
έγκαιρη ειδοποίησή τους ως προς την επικείµενη λήξη της ισχύος των δελτίων ανεργίας τους και την
ανάγκη ανανέωσής τους. Εφεξής, το µέτρο αυτό παγιώνεται, βελτιώνοντας τις παρεχόµενες υπηρεσίες
προς τους κατόχους δελτίων ανεργίας και µειώνοντας την ταλαιπωρία τους και το γραφειοκρατικό βάρος
από τις διαγραφές λόγω της µη έγκαιρης ανανέωσης.

Στόχος αυτής της πρωτοβουλίας είναι η άµεση ειδοποίηση των ανέργων, ούτως ώστε να λαµβάνουν
υπενθύµιση για την έγκαιρη ανανέωση της κάρτας τους, να µην χάνουν τα δικαιώµατά τους και να µην
ταλαιπωρούνται από την ανάγκη επανεγγραφής. Πλέον, µετά την πετυχηµένη πιλοτική εφαρµογή του
µέτρου κατά τη διάρκεια του Ιανουαρίου, η ηλεκτρονική υπενθύµιση των εγγεγραµµένων ανέργων για την
έγκαιρη ανανέωση των δελτίων ανεργίας παγιώνεται. Όλοι οι εγγεγραµµένοι άνεργοι θα λαµβάνουν emails
τόσο 10 ηµέρες πριν τη λήξη των δελτίων ανεργίας τους, όσο και µια ηµέρα πριν την καταληκτική
ηµεροµηνία. Ανάλογες πρωτοβουλίες για τη διαρκή βελτίωση των παρεχόµενων υπηρεσιών στους πολίτες
οι οποίοι συναλλάσσονται µε τον ΟΑΕΔ θα συνεχιστούν, δεδοµένου ότι αποτελεί προτεραιότητα µας ο
νέος ΟΑΕΔ καθηµερινά να γίνεται πιο φιλικός προς τους πολίτες.

https://workenter.gr/proswpa/sp-protopsaltis-olokliri-i-lista-me-ta-nea-programmata

