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1 Ειςαγωγι  
Σο παραδοτϋο «Αναλυτικό Σχϋδιο Δρϊςησ και Εφαρμογόσ των Ενεργητικών Πολιτικών Α-

παςχόληςησ και του ςυςτόματοσ εςωτερικόσ Αξιολόγηςησ  ανϊ Πεδύο Πολιτικόσ» αποτελεύ 

το τϋταρτο Παραδοτϋο του ϋργου «Μελϋτη Αναςχεδιαςμού των δρϊςεων Ενεργητικών 

Πολιτικών Απαςχόληςησ και ςχεδιαςμόσ και προςδιοριςμόσ του τρόπου / διαδικαςιών ε-

φαρμογόσ εςωτερικού ςυςτόματοσ / μηχανιςμού αξιολόγηςησ ςτον ΟΑΕΔ, των Δρϊςεων 

αυτών», που ϋχει ανατεθεύ από τον Οργανιςμό Απαςχολόςεωσ Εργατικού Δυναμικού, (ε-

φεξόσ ΟΑΕΔ ό Αναθϋτουςα Αρχό), ςτην εταιρεύα «EEO GROUP A.E.» (εφεξόσ ύμβουλοσ ό 

Μελετητόσ) με την από 12/9/2011 ςύμβαςη, κατόπιν διενϋργειασ ανοιχτού διαγωνιςμού (Αρ. 

πρωτ. 022969/οικ.6.4217/22-12-2010, ΑΔΑ 4ΙΙ7Λ-Α) και ϋχει χρονικό ορύζοντα ολοκλόρωςησ 

την 11/3/2012. 

Σκοπόσ του παραδοτϋου εύναι η διαμόρφωςη αναλυτικών χεδύων Δρϊςησ και Εφαρμογόσ 

των προτεινόμενων Ενεργητικών Πολιτικών Απαςχόληςησ και ςτου ςυςτόματοσ εςωτερι-

κόσ αξιολόγηςησ  ανϊ πεδύο πολιτικόσ, χρονικό προγραμματιςμό, απαιτούμενουσ πόρουσ, 

και ενδεικτικϋσ πηγϋσ χρηματοδότηςησ. 

 

Αντικεύμενο του παραδοτϋου αποτελεύ : 

 η εκτενόσ παρουςύαςη των ποριςμϊτων που προϋκυψαν από την εκπόνηςη των 

τεςςϊρων (4) ςυνολικϊ παραδοτϋων του παρόντοσ ϋργου. 

 

 Η παρουςύαςη του προτεινόμενου εςωτερικού ςυςτόματοσ / μηχανιςμού αξιολόγη-

ςησ των ενεργητικών πολιτικών απαςχόληςησ ςτον ΟΑΕΔ ανϊ πεδύο πολιτικόσ. Ειδι-

κότερα, το προτεινόμενο πολυετϋσ πλϊνο αξιολογόςεων των ενεργητικών πολιτι-

κών απαςχόληςησ του ΟΑΕΔ αφορϊ ςτα ακόλουθα πεδύα εφαρμογόσ: 

1. Προγράμματα δημιουργίασ νέων θέςεων εργαςίασ 

2.  Προγράμματα ενίςχυςησ αυτοαπαςχολούμενων  

3.  Προγράμματα κατάρτιςησ  

 

 Η κατϊρτιςη επιμϋρουσ χεδύων Δρϊςησ και Εφαρμογόσ των προτεινόμενων Ενεργη-

τικών Πολιτικών Απαςχόληςησ. Ειδικότερα, οι εν λόγω δρϊςεισ ϋχουν δομηθεύ ςτισ 

ακόλουθεσ υποενότητεσ: 

4.Προτάςεισ ςυμβουλευτικήσ υποςτήριξησ νέων/ αναζητούντων εργαςία 

5. Προτάςεισ ενίςχυςησ τησ απαςχόληςησ των νέων 

 

 Η ςύνθεςη, ςυγκριτικό ανϊλυςη και αποτύπωςη του ςυνολικού πλϊνου εφαρμογόσ 

των προτεινόμενων δρϊςεων ενεργητικών πολιτικών απαςχόληςησ . 

 

το παραδοτϋο αναλύονται τα κϊτωθι κεφϊλαια: 

 Σο κεφϊλαιο 1 αποτελεύται από την παρούςα Ειςαγωγό, που ϋχει τον ρόλο ενόσ ςύν-

τομου οδηγού ςτα περιεχόμενα του Παραδοτϋου για την διευκόλυνςη του αναγνώς-

τη. 

 το κεφϊλαιο 2 παρουςιϊζεται μύα ςύντομη περύληψη που ςυνόλου των παραδοτϋ-

ων του ϋργου. 
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 το κεφϊλαιο 3 γύνεται παρουςύαςη του ολοκληρωμϋνου ςυςτόματοσ εςωτερικόσ 

αξιολόγηςησ και παρακολούθηςησ των ενεργητικών πολιτικών ςτον ΟΑΕΔ, ανϊ πε-

δύο πολιτικόσ.  

 το κεφϊλαιο 4 παρουςιϊζονται τα αναλυτικϊ χϋδια Δρϊςησ και εφαρμογόσ των 

προτεινόμενων ενεργητικών πολιτικών απαςχόληςησ  

 Σο κεφϊλαιο 5 αποςκοπεύ ςτη ςυνθετικό παρουςύαςη των ςυγκεντρωτικών ςτοιχε-

ύων των προτεινόμενων χεδύων Δρϊςησ του ΟΑΕΔ (τρατηγικό, ομϊδεσ ςτόχοι, οι-

κονομικόσ και χρονικόσ προγραμματιςμόσ, κρύςιμοι παρϊγοντεσ επιτυχύασ κλπ). 
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2 υνοπτικι περίλθψθ των παραδοτζων του ζργου 
 

2.1 Κφρια πορίςματα των μελετϊν του ζργου  

 

Από το ςύνολο των τεςςϊρων (4)  παραδοτϋων του ϋργου παρατηρούμε τα ακόλουθα: 

 

1. Παρϊ το γεγονόσ ότι οι ενεργητικϋσ πολιτικϋσ απαςχόληςησ αποτελούν διακριτό πεδύο 

δραςτηριότητασ του ΟΑΕΔ εδώ και 30 χρόνια, ςτο διϊςτημα αυτό ο ςχεδιαςμόσ και η 

αξιολόγηςη των προγραμμϊτων, όπωσ και η αποτελεςματικό διοικητικό τουσ διαχεύ-

ριςη δεν ϋχει επιφϋρει τα αναμενόμενα αποτελϋςματα. Ωσ εκ τούτου, εύναι αναγκαύο 

να η επανακαθοριςτεύ η κατεύθυνςη του Οργανιςμού ωσ προσ τη φιλοςοφύα, τον ςχε-

διαςμό, την υλοπούηςη και την αξιολόγηςη των παρεμβϊςεών του. 

 

2. Πρϋπει να γύνει κατανοητό από όλουσ τουσ εμπλεκόμενουσ παρϊγοντεσ ότι τα προγ-

ρϊμματα ενεργητικών πολιτικών δεν μπορούν να αποτελϋςουν μια ςυνολικό πολιτικό 

για την απαςχόληςη. Οφεύλουν να εςτιϊζονται ςε ομϊδεσ του εργατικού δυναμικού 

που αντιμετωπύζουν προβλόματα απαςχόληςησ, ενώ, ταυτοχρόνωσ, να διαθϋτουν την 

κατϊλληλη ευελιξύα και προςαρμοςτικότητα.  

 

3. Επιπροςθϋτωσ, τα προγρϊμματα ενεργητικών πολιτικών απαςχόληςησ του ΟΑΕΔ οφε-

ύλουν να αναζητόςουν ςυνϋργειεσ με υπόλοιπεσ εφαρμοζόμενεσ πολιτικϋσ εύτε του ύδι-

ου του ΟΑΕΔ, εύτε, κυρύωσ, με προγρϊμματα λοιπών υπουργεύων, οργανιςμών ό κοινω-

νικών εταύρων. 

 

4. Βαςικό αλλαγό και προώπόθεςη για την αναμόρφωςη των εν λόγω προγραμμϊτων 

εύναι να μεταβληθούν αυτϊ από προγρϊμματα που εξυπηρετούν τα προγρϊμματα ςε 

προγρϊμματα που εξυπηρετούν τισ ανϊγκεσ των ανϋργων και των επιχειρόςεων. Με 

ϊλλα λόγια, η δραςτηριότητα του ΟΑΕΔ να παύςει να εύναι προγραμμοκεντρικό και να 

γύνει ανθρωποκεντρικό. 

 

5. Αναφορικϊ με το ςύςτημα αξιολόγηςησ των ΕΠΑ του ΟΑΕΔ διαπιςτώνονται ςημαντι-

κϋσ αδυναμύεσ που ςυνοψύζονται: 

 Αδυναμύα ςυςτηματοπούηςησ των διαδικαςιών εκ των υςτϋρων αξιολόγηςησ των ΕΠΑ 

του ΟΑΕΔ. 

 Μονοδιϊςτατο μη ςυςτηματοποιημϋνο ςύςτημα on going αξιολόγηςησ των Προγραμ-

μϊτων ΕΠΑ του ΟΑΕΔ. 

 Απουςύα ex ante αξιολόγηςησ των Προγραμμϊτων ΕΠΑ του ΟΑΕΔ. 
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6. Εύναι αναγκαύα η ανϊπτυξη ενόσ μόνιμου  ολοκληρωμϋνου ςυςτόματοσ αξιολόγηςησ 

των πολιτικών απαςχόληςησ του ΟΑΕΔ που θα αποςκοπεύ ςτη διαρκό εξαγωγό ποςο-

τικών και ποιοτικών δεδομϋνων προςμϋτρηςησ του βαθμού  αποτελεςματικότητϊσ 

τουσ, ςε ςχϋςη με τουσ ςτόχουσ που ϋχουν τεθεύ,  καθώσ και ςτον προςδιοριςμό των 

παραγόντων εκεύνων, που πρϋπει να ληφθούν υπόψη για τον προγραμματιςμό αντύς-

τοιχων μελλοντικών δρϊςεων. 

 

7. Η ςτρατηγικό του αναςχεδιαςμού των Ενεργητικών Πολιτικών εύναι απαραύτητο να 

ενςωματωθεύ ςτα επιμϋρουσ Προγρϊμματα, τα οπούα με τη ςειρϊ τουσ εντϊςςονται ςε 

ςυγκεκριμϋνα Πεδύα Πολιτικών ΕΠΑ. Τα Προγρϊμματα ΕΠΑ ςτην αγορϊ εργαςύασ ςε 

περιόδουσ ύφεςησ μπορούν να κωδικοποιηθούν ςε τρεισ μεγϊλεσ κατηγορύεσ: 

 ενϋργειεσ διατόρηςησ τησ απαςχόληςησ, 

 ενϋργειεσ δημιουργύασ νϋων θϋςεων εργαςύασ και 

 ενϋργειεσ κατϊρτιςησ.   

Επιπρόςθετα ςε περιόδουσ ύφεςησ δεδομϋνησ τησ μεγϊλησ αύξηςησ του αριθμού των α-

νϋργων, ςημαντικό ρόλο μπορεύ να διατελϋςει και η ςυμβουλευτικό των ανϋργων . 

 

8. Η δημιουργύα ενόσ ολοκληρωμϋνου μηχανιςμού ςυςτόματοσ παρακολούθηςησ και αξι-

ολόγηςησ των προγραμμϊτων ενύςχυςησ τησ απαςχόληςησ οφεύλει να ςτοχεύει κυρύ-

ωσ: 

 Στην παρουςύαςη τελικών προτϊςεων για την αναπροςαρμογό κα  αναδιαμόρφωςη 

των προγραμμϊτων που υλοποιούνται, 

 Στον ςχεδιαςμό νϋων προγραμμϊτων ενύςχυςησ τησ απαςχόληςησ ώςτε να καταςτούν 

πιο αποτελεςματικϋσ οι πολιτικϋσ ενύςχυςησ τησ απαςχόληςησ, 

 ςτην βελτύωςη τησ διαχεύριςησ, 

 ςτην υποβοόθηςη τησ κατανομόσ κονδυλύων ό πόρων γενικότερα, 

 Στην παρουςύαςη τελικών προτϊςεων για την αναπροςαρμογό και αναδιαμόρφωςη 

των προγραμμϊτων που υλοποιούνται,  

 Στον ςχεδιαςμό νϋων προγραμμϊτων ενύςχυςησ τησ απαςχόληςησ ώςτε να καταςτούν 

πιο αποτελεςματικϋσ οι πολιτικϋσ ενύςχυςησ τησ απαςχόληςησ, 

 ςτην βελτύωςη τησ διαχεύριςησ, 

 ςτην υποβοόθηςη τησ κατανομόσ κονδυλύων ό πόρων γενικότερα. 

 

9. Προκειμϋνου να καταςτεύ λειτουργικό ϋνα ςύςτημα παρακολούθηςησ και αξιολόγηςησ 

ενεργητικών πολιτικών απαςχόληςησ θα πρϋπει να πληρού οριςμϋνεσ προώποθϋςεισ, 

όπωσ : 

 Να εντϊςςεται ςε ϋνα θεςμικό πλαύςιο το οπούο θα προβλϋπει τη λειτουργύα του, 

 Να βαςύζεται ςε προδιαγραφϋσ οι οπούεσ θα εξαςφαλύζουν την εφαρμογό του και την 

δυνατότητα υλοπούηςησ των επιμϋρουσ τμημϊτων του ςυςτόματοσ, 

 Να ενςωματώνει από τον ςχεδιαςμό του τα ςτοιχεύα εκεύνα που θα ςυνδϋουν το ςύς-

τημα με τισ τϊςεισ ςτην ευρωπαώκό και ελληνικό αγορϊ εργαςύασ καθώσ επύςησ και με 

τουσ φορεύσ υλοπούηςησ των πολιτικών απαςχόληςησ, 

 Να διαςφαλύζει την βιωςιμότητϊ του και ωσ προσ το πλαύςιο αναφορϊσ μϋςα ςτο οπο-

ύο θα λειτουργόςει αλλϊ και ωσ προσ την δυνατότητα ενςωμϊτωςησ ςτοιχεύων που 
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αποτελούν εξελικτικό παρϊγοντα των μεθόδων και εργαλεύων παρακολούθηςησ και 

αξιολόγηςησ. 

 

10. Σα ςυςτατικϊ μϋρη του ολοκληρωμϋνου ςυςτόματοσ αξιολόγηςησ των ενεργητικών 

πολιτικών απαςχόληςησ του ΟΑΕΔ ςύμφωνα με τισ προδιαγραφϋσ ανϊπτυξησ του Ο-

λοκληρωμϋνου υςτόματοσ Αξιολόγηςησ των πολιτικών του ΟΑΕΔ το περιεχόμενο του 

θα αποτελεύται από τα κϊτωθι ςυςτατικϊ μϋρη: 

 Πολυετέσ Πλάνο Αξιολογήςεων   

 ύςτημα Δεικτών Παρακολούθηςησ και Αξιολόγηςησ των ενεργητικών πολιτικών του 

ΟΑΕΔ για διαςφϊλιςη τησ ποςοτικόσ και ποιοτικόσ επϊρκειασ των διενεργούμενων α-

ξιολογόςεων. 

 Σεχνολογικέσ Τποδομέσ και Άλλα Εργαλεία Τποςτήριξησ του Ολοκληρωμένου υςτή-

ματοσ Αξιολόγηςησ, ςυμπεριλαμβανομϋνου ενόσ ςύγχρονου ολοκληρωμϋνου ςυςτόμα-

τοσ ηλεκτρονικόσ τεκμηρύωςησ και διϊχυςησ των αποτελεςμϊτων των αξιολογόςεων. 

 

11. Σϋλοσ, οι προτϊςεισ του υμβούλου αναφορικϊ με τον αναπροςδιοριςμό των Προγ-

ραμμϊτων ωσ προσ τισ ομϊδεσ ςτόχου ςτοιχύζονται ανϊ πεδύο πολιτικόσ ΕΠΑ και ςυγ-

κεκριμϋνα ςτα: 

 Προγράμματα διατήρηςησ τησ απαςχόληςησ 

 Προγράμματα άμεςησ δημιουργίασ θέςεων απαςχόληςησ και κατάρτιςησ. 

 

12. υμπεραςματικϊ, ςε ότι αφορϊ ςτα προγρϊμματα διατόρηςησ τησ απαςχόληςησ οι 

προτϊςεισ του υμβούλου αφορούν τουσ παραγωγικούσ τομεύσ που πλόττονται περις-

ςότερο από την ύφεςη ςτην ελληνικό οικονομύα (Μεταπούηςη και Υπηρεςύεσ), ενώ ςε 

ότι αφορϊ τα Προγρϊμματα ϊμεςησ δημιουργύασ θϋςεων απαςχόληςησ και κατϊρτιςησ 

οι προτϊςεισ αφορούν ςυγκεκριμϋνεσ ομϊδεσ του πληθυςμού όπωσ εύναι : α) Άνεργοι 

ϊνω των 55 ετών, β) Νϋοι ϋωσ 35 ετών με χαμηλό επύπεδο εκπαύδευςησ και γ) Ειδικϋσ κατη-

γορύεσ ανϋργων. 

 

Ακολούθωσ, ςύμφωνα με τισ ςυμβατικϋσ υποχρεώςεισ, παρατύθεται ςύνοψη των παραδο-

τϋων του ϋργου.  

 

2.2 φνοψθ 1ου παραδοτζου: Καταγραφι και Αποτίμθςθ τθσ 
εφαρμογισ των υφιςτάμενων πεδίων πολιτικισ των ενεργθ-
τικϊν πολιτικϊν Απαςχόλθςθσ και του υφιςτάμενου ςυςτι-
ματοσ εςωτερικισ Αξιολόγθςθσ 

 

Σο παρόν παραδοτϋο περιλαμβϊνει τισ ακόλουθεσ κύριεσ ενότητεσ:  

Θεωρητικό πλαύςιο αναφορϊσ των Ενεργητικών Πολιτικών Απαςχόληςησ  

Με τον όρο Ενεργητικϋσ Πολιτικϋσ Απαςχόληςησ (ΕΠΑ) περιγρϊφονται παρεμβϊςεισ ςτην 

αγορϊ εργαςύασ, οι οπούεσ θεωρητικϊ ςτοχεύουν ςτην αντιμετώπιςη των αιτιών που προ-
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καλούν την ανεργύα. Αντύςτοιχα, οι ΕΠΑ διακρύνονται από τισ παθητικϋσ πολιτικϋσ απας-

χόληςησ οι οπούεσ θεωρεύται ότι δεν αντιμετωπύζουν τα αύτια τησ ανεργύασ, αλλϊ ςτοχεύ-

ουν ςτην ελαχιςτοπούηςη των αρνητικών τησ επιπτώςεων ςτον ϊνεργο 

Βϊςει των παραπϊνω, ςτισ ΕΠΑ ςυνόθωσ περιλαμβϊνονται τρεισ μεγϊλεσ ομϊδεσ παρεμ-

βϊςεων-μϋτρων:1 

1. μϋτρα και πολιτικϋσ που ςτοχεύουν ςτην καλύτερη αντίςτοιχη τησ προςφοράσ με τη 

ζήτηςη εργαςίασ και ςτην υποςτόριξη του ανϋργου ςτην αναζότηςη εργαςύασ, 

2. πολιτικϋσ κατϊρτιςησ που ςτοχεύουν ςτην αναβάθμιςη, βελτίωςη ή και προςαρμογή 

των δεξιοτήτων των εργαζομένων, και 

3. μϋτρα άμεςησ δημιουργίασ θέςεων εργαςίασ μέςω επιδοτήςεων προσ το δημόςιο ό τον 

ιδιωτικό τομϋα. 

ύμφωνα με τη θεωρύα, τα παραπϊνω μϋτρα επιδρούν ϊμεςα ωσ προσ την ϊρςη των πα-

ραγόντων που προκαλούν την ανεργύα. Η πρώτη ομϊδα (ςύζευξη προςφορϊσ-ζότηςησ ερ-

γαςύασ), ςτοχεύει να αντιμετωπύςει την ανεργύα τριβόσ όπωσ αυτό νοηματοδοτόται από τισ 

αναλύςεισ του Pissarides,2 η δεύτερη ομϊδα (κατϊρτιςη) αντιμετωπύζει την ανεργύα που 

προκαλεύται λόγω των χαμηλών δεξιοτότων των ανϋργων, και η τρύτη ομϊδα (επιδοτόςε-

ισ), που θεμελιώνεται θεωρητικϊ από τισ αναλύςεισ των Layard, Nickell, Jackman και 

Johnson3,  αντιμετωπύζει την ανεργύα μϋςω τησ μεύωςησ που προκαλεύ ςτο οριακό κόςτοσ 

εργαςύασ. 

Αντύςτοιχα, ςτισ παθητικϋσ πολιτικϋσ, περιλαμβϊνονται τα μϋτρα επιδοματικόσ ςτόριξησ 

των ανϋργων εύτε αυτϊ εύναι επιδόματα ανεργύασ, εύτε ϊλλου τύπου ειςοδηματικϋσ ενιςχύ-

ςεισ που εντϊςςονται ςτη γενικό κατηγορύα τησ αςφϊλιςησ από την ανεργύα. ύμφωνα με 

την θεωρύα, αυτϋσ οι παρεμβϊςεισ δεν αντιμετωπύζουν τα ύδια τα αύτια τησ ανεργύασ, αλλϊ 

εύναι ςημαντικϋσ προκειμϋνου να ελαχιςτοποιηθούν οι αρνητικϋσ ςυνϋπειεσ τησ ανεργύασ 

ςτον ϊνεργο. 

 

Σκιαγρϊφηςη των Πεδύων Πολιτικόσ Ενεργητικών Πολιτικών Απαςχόληςησ ςτην Ελλϊδα 

Οι ενεργητικϋσ πολιτικϋσ απαςχόληςησ εύναι παρεμβϊςεισ ςτην αγορϊ εργαςύασ που ςτο-

χεύουν ςε ςυγκεκριμϋνεσ ομϊδεσ του πληθυςμού. Τπό αυτό την ϋννοια, διαφϋρουν από τισ 

γενικϋσ πολιτικϋσ απαςχόληςησ που, εξ οριςμού δεν απευθύνονται ςε κϊποια ιδιαύτερη 

ομϊδα. Οι ενεργητικϋσ πολιτικϋσ απαςχόληςησ βαςικϊ αποςκοπούν ςτην αύξηςη τησ πι-

θανότητασ απαςχόληςησ ό ςτην βελτύωςη των ειςοδηματικών προοπτικών ανϋργων ατό-

μων ό ομϊδων που αντιμετωπύζουν δυςκολύεσ να ειςϋλθουν ςτην αγορϊ εργαςύασ» 

Η ςτατιςτικό παρακολούθηςη των παρεμβϊςεων ςτην αγορϊ εργαςύασ, ακολουθεύ ϋνα 

ςύςτημα κατηγοριοπούηςησ, το οπούο διακρύνει τρεισ μεγϊλεσ ομϊδεσ παρεμβϊςεων. 

 

                                                             
1 Calmfors L. (1994), “Active Labour Market Policy and Unemployment - A Framework for the Analysis of Crucial 

Design Features”, OECD Economic Studies No. 22, Spring 1994 
2
 Pissarides, C. (1985), “Short-run equilibrium dynamics of unemployment, vacancies and real wages”, American Eco-

nomic Review, Vol. 75,Pissarides, C. (1990), Equilibrium Unemployment Theory, Basil Blackwell 
3
 Layard, R. θαη  Nickell, S. (1986), “Unemployment in Britain”, Economica , Vol. 53, No. 5,Johnson, G.E. and Layard, 

R. (1986), “The natural rate of unemployment: explanation and policy”, Handbook of Labour Economics, North-
Holland, Amsterdam, Layard, R., Jackman, R. θαη Nickell, S. (1991), Unemployment, Oxford University Press 
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Πίνακασ 1 

Συπολογία ενεργθτικϊν πολιτικϊν απαςχόλθςθσ 

Είδοσ παρζμβαςθσ Ομάδα τόχοσ 
Αίτιο ανεργίασ ι δυς-

χζρειασ 
Θεωρθτικι βάςθ ανα-

φοράσ 

Τπθρεςίεσ τοποκζτθ-
ςθσ 

φνολο πλθκυςμοφ εργάςιμθσ θλικί-
ασ 

Ανεργία τριβισ 
Διαρκρωτικι ανεργία 
με γεωγραφικά αίτια 

Ανεργία διερεφνθςθσ 
υνάρτθςθ ςφηευξθσ  
Θεωρία κοινωνικοφ 
κεφαλαίου 

Κατάρτιςθ - Νζοι με ελλιπείσ εργαςιακζσ δεξιό-
τθτεσ 
Κατάρτιςθ εργαηομζνων 
- Επανακατάρτιςθ εργαηομζνων ςε 
επιςφαλείσ εργαςίασ 
- Κατάρτιςθ ατόμων που επιχειροφν 
εκ νζου ζνταξθ ςτθν αγορά εργαςίασ 

Διαρκρωτικι ανεργία Θεωρία ανκρϊπινου 
κεφαλαίου 

Επιδοτοφμενθ Απας-
χόλθςθ 

- Άτομα με χαμθλότερθ από τθ μζςθ 
παραγωγικότθτα 
- Νζοι χωρίσ εργαςιακι εμπειρίασ 
- Μακροχρόνια άνεργοι 
Ευπακείσ ομάδεσ του πλθκυςμοφ 

Νεοκλαςικι ανεργία 
(επίπεδο μιςκοφ υψθ-
λότερθ τθσ αξίασ του 
οριακοφ προϊόντοσ τθσ 
εργαςίασ 

Νεοκλαςικό υπόδειγμα 

Δεδουςόπουλοσ A. (2007), Ενεργθτικζσ Πολιτικζσ Απαςχόλθςθσ. Θεωρία και αξιολογιςεισ, Πάντειο Πανεπιςτιμιο, ς. 
21 

 

ύμφωνα με το ΟΑΕΔ4 από τισ αρχϋσ του 2010, υλοποιόθηκαν ό υλοποιούνται ςαρϊντα επ-

τϊ (47) επιμϋρουσ προγρϊμματα με ςυνολικό κόςτοσ 3,2 δισ €, ςτα οπούα ενεπλϊκηςαν ϊ-

μεςα περύπου 808.000 ϊτομα, ενώ κατϊ την ολοκλόρωςό τουσ αναμϋνεται ο ςυνολικόσ 

αριθμόσ των ωφελούμενων να ανϋλθει ςε 1,1 εκατ. ϊτομα . ύμφωνα με τον Οργανιςμό, οι 

δρϊςεισ αυτϋσ κατϊφεραν να περιορύςουν το ποςοςτό ανεργύα τουλϊχιςτον κατϊ 4%-5%, αν 

και δεν αναφϋρεται η μεθοδολογύα βϊςει τησ οπούασ προκύπτει αυτόσ ο υπολογιςμόσ.  

Αντύςτοιχα, η δαπϊνη για παθητικϋσ πολιτικϋσ (επιδόματα ανεργύασ, προγρϊμματα πληςύ-

ον τησ ςύνταξησ, ιατροφαρμακευτικό κϊλυψη μακροχρόνια ανϋργων, οικογενειακϊ επιδό-

ματα, παροχϋσ μητρότητασ κοκ.), ανόλθε ςε 2,8 δισ €, και αφορούςε περύπου 1.200.000 ϊ-

τομα.  

Ειδικότερα, ςύμφωνα με τον ΟΑΕΔ, τα μϋχρι ςόμερα εφαρμοζόμενα προγρϊμματα ϋχουν 

αποδώςει τα εξόσ: 

 διατόρηςη 302.198 θϋςεων εργαςύασ, 

 ϋνταξη 74.068 ανϋργων ςε θϋςεισ εργαςύασ ό ςε νϋεσ ευκαιρύεσ επιχειρηματικότη-

τασ μικρόσ κλύμακασ, 

 διατόρηςη 8.295 θϋςεων εργαςύασ και διεύρυνςη τησ εποχικόσ απαςχόληςησ ςτον 

τουριςμό κατϊ 53.979 θϋςεισ εργαςύασ, το ϋτοσ 2010 

 διεύρυνςη τησ εποχικόσ απαςχόληςησ 25.436 εργαζομϋνων ςε επιχειρόςεισ του το-

υριςτικού τομϋα την περύοδο 2011 

 επαγγελματικό εκπαύδευςη 330.882 εργαζομϋνων μϋςω των προγραμμϊτων του 

Λ.Α.Ε.Κ και των προγραμμϊτων διαρθρωτικόσ προςαρμογόσ 

 τη φούτηςη 13.195 ςπουδαςτών ςε 52 χολϋσ Μαθητεύασ και 31 Ινςτιτούτα Επαγ-

γελματικόσ Κατϊρτιςησ (ΙΕΚ). 

                                                             
4
 ΟΑΔΓ, Γειηίν Τύπνπ, 10.10.2011 κε ζέκα «Υινπνίεζε πξνγξακκάηωλ ΟΑΔΓ θαηά πεξηθέξεηα θαη λνκό» 
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Επύςησ, κατϊ το επόμενο διϊςτημα, ϋχει προγραμματιςτεύ η υλοπούηςη πϋντε (5) προγ-

ραμμϊτων ςυνολικού προώπολογιςμού 289 εκατ. ευρώ που αφορούν την προώθηςη ςτην 

απαςχόληςη 31.000 ανϋργων. Ειδικότερα, ςύμφωνα με τον ςχεδιαςμό του Οργανιςμού 

προβλϋπεται οι ενεργοπούηςη των εξόσ προγραμμϊτων: 

 Πρόγραμμα «Επιταγό επανϋνταξησ» ςτην αγορϊ εργαςύασ. Αφορϊ την μετατροπό 

του επιδόματοσ ανεργύασ ςε οικονομικό ενύςχυςη (μϋςω ςχετικών κουπονιών). 

Απευθύνεται  ςε 10.000 επιδοτούμενουσ ϊνεργουσ και ϋχει προώπολογιςμό 120 εκ. 

ευρώ. 

 Πρόγραμμα επιχορόγηςησ επιχειρόςεων τησ τοπικόσ αυτοδιούκηςησ πρώτου & δε-

υτϋρου βαθμού (Δόμων & Περιφερειών) για την απαςχόληςη 5.000 ανϋργων ηλικύ-

ασ 55-64 ετών, προώπολογιςμού 75 εκατ. ευρώ. 

 Πρόγραμμα διατόρηςησ 10.000 θϋςεων εργαςύασ ςε τουριςτικϋσ επιχειρόςεισ ςυνε-

χούσ λειτουργύασ με επιχορόγηςη μϋρουσ των εργοδοτικών ειςφορών,  προώπολο-

γιςμού 18,6 εκατ. ευρώ . 

 Επιχορόγηςησ Επιχειρόςεων για την πρόςληψη 5.000 ανϋργων πτυχιούχων ανώτα-

των εκπαιδευτικών ιδρυμϊτων πανεπιςτημιακού & τεχνολογικού τομϋα ωσ 35 ε-

τών,  με προώπολογιςμό 70 εκατ. ευρώ. 

 Σοπικό Ολοκληρωμϋνο Πρόγραμμα για 680 ανϋργουσ των επιχειρόςεων: «ΣΕΞΑΠ-

ΡΕΣ Α.Ε.», «ΜΑΦΙΜ ΠΕΡΣΙΝΙΔΗ Α.Ε.», «ROBERTO Α.Β.Ε.Ε.», «ΝΟΒΑ ΚΝΙΣ Α.Ε.» 

«BELLE Α.Ε.», «ΠΑΚ. ΚΕΝΣΑΠΟΣΖΙΔΗ Α.Ε.», «ΕΤΡΩΒΑΥΗ Α.Ε.», «EUROHOUSE Α.Ε.», 

«ΘΕΜΕΛΙΟΔΟΜΗ Α.Ε.»  του Νομού Θεςςαλονύκησ, προώπολογιςμού 7,2 εκατ. ευρώ. 

 

Τα βαςικϊ χαρακτηριςτικϊ των πολιτικών απαςχόληςησ ςτην Ελλϊδα  

 Οι δαπϊνεσ για παρεμβϊςεισ ςτην αγορϊ εργαςύασ ςτην Ελλϊδα, εύναι από τισ χαμηλό-

τερεσ ςτη Ευρώπη των 27.  

 Σο χαμηλό ύψοσ των δαπανών για παρεμβϊςεισ ςτην αγορϊ εργαςύασ, αντικατοπτρύζε-

ται και ςτον ςυνολικό αριθμό των ωφελούμενων 

 Σο μεγαλύτερο ποςοςτό των δαπανών του ΟΑΕΔ αφορϊ ςτην καταβολό επιδομϊτων 

με το επύπεδο προςταςύασ από την ανεργύα να εύναι ικανοποιητικό και να διαμορφώ-

νεται ανϊλογα με την ειδικό κατηγορύα που υπϊγεται ο ϊνεργοσ.   

 Ωσ προσ τισ ενεργητικϋσ πολιτικϋσ, αυτϋσ κατϊ την περύοδο 2000-2009 απορρόφηςαν 

μεςοςταθμικϊ το 25,9% των δαπανών για παρεμβϊςεισ ςτην αγορϊ εργαςύασ, ϋναντι 

31,4% του ευρωπαώκού μϋςου όρου.  

 Ωσ προσ την εςωτερικό διϊρθρωςη τησ δαπϊνησ για παρεμβϊςεισ ςτην αγορϊ εργαςύ-

ασ, εύναι ςαφόσ η κυριαρχύα των πολιτικών επιδότηςησ εργοδοτών και των προγραμ-

μϊτων ενύςχυςησ τησ αυτοαπαςχόληςησ και τησ επιχειρηματικότητασ. 

 Η κυριαρχύα, των προγραμμϊτων ΝΘΕ, ΝΕΕ και κατϊρτιςησ, ςτο ςύνολο των παρεμβϊ-

ςεων για την αγορϊ εργαςύασ, ϋχει ωσ ϊμεςο αποτϋλεςμα, ϊλλα πεδύα πολιτικόσ, όπωσ 

τα μϋτρα διαμοιραςμού θϋςεων εργαςύασ ό οι πολιτικϋσ ϋνταξησ ςτην αγορϊ εργαςύασ 

ειδικών ομϊδων του πληθυςμού, να μην αςκούν ςημαντικό ρόλο ςτην πολιτικό απας-

χόληςησ, τουλϊχιςτον ςε ό,τι αφορϊ την χρηματοδότηςη.  

 

Αξιολόγηςη τησ αποτελεςματικότητασ Ενεργητικών Πολιτικών Απαςχόληςησ 
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Αντικεύμενο αυτού του κεφαλαύου εύναι η ςυνοπτικό παρουςύαςη των μελετών αξιολόγη-

ςησ που πραγματοποιόθηκαν κατϊ την δεκαετύα του 2000, με ςτόχο την ανϊδειξη ακριβώσ 

αυτών των κοινών ςημεύων. Βϊςει τησ επιςκόπηςησ που πραγματοποιόθηκε, αναδεικνύ-

ονται κϊποιεσ ςταθερϋσ, που χαρακτηρύζουν τα περιςςότερα από τα προγρϊμματα ενερ-

γητικών πολιτικών εφαρμόςτηκαν κατϊ την δεκαετύα του 2000. Ειδικότερα: 

Γενικϊ για όλα τα προγρϊμματα 

1. Ο ςτόχοσ για την κατανομό των θϋςεων ανϊμεςα ςτισ ομϊδεσ ςτόχουσ ςυχνϊ δεν 

επιτυγχϊνεται. Όπωσ προκύπτει από την ανϊλυςη των ςχετικών υπουργικών απο-

φϊςεων, ςτόχοσ τόςο των προγραμμϊτων ΝΘΕ, όςο και των προγραμμϊτων ΝΕΕ, 

όταν διαχρονικϊ: 

√ η προνομιακό αντιμετώπιςη των γυναικών, 

√ η προνομιακό αντιμετώπιςη των νϋων, 

√ η ενύςχυςη τησ αποτρεπτικόσ παρϋμβαςησ ωσ προσ την μακροχρόνια ανεργύα. 

Αυτόσ ο ςτόχοσ επιδιώχθηκε, εύτε με τον καθοριςμό ποςοςτώςεων ςτισ θϋςεισ, εύτε με τον 

καθοριςμό υψηλότερησ επιδότηςησ για κϊποιεσ κατηγορύεσ ανϋργων. Ωςτόςο, η πλειονό-

τητα των ερευνών διαπιςτώνει ότι αυτϋσ οι ομϊδεσ υποεκπροςωπούνται ςε ςχϋςη με τουσ 

ϊνδρεσ, ϊτομα ηλικύασ 25-45 ετών και μακροχρόνια ϊνεργουσ αντύςτοιχα.   

Βϊςει των παραπϊνω, τα προγρϊμματα ΝΘΕ, και δευτερευόντωσ τα προγρϊμματα ΝΕΕ, 

φαύνεται να λειτουργούν περιςςότερο ωσ καθολικϊ προγρϊμματα ςτόριξησ τησ απαςχό-

ληςησ γενικϊ, ενώ ο επιλεκτικόσ τουσ χαρακτόρασ υποχωρεύ ςημαντικϊ. 

2. Οι κενϋσ θϋςεισ των προγραμμϊτων εύναι πολλϋσ, αν και φαύνεται ότι η κατϊςταςη 

ϋχει βελτιωθεύ κατϊ τα τελευταύα χρόνια. ύμφωνα με τισ μελϋτεσ αξιολόγηςησ οι 

κενϋσ θϋςεισ ςε κϊθε πρόγραμμα κυμαύνονται από 0% ϋωσ 60%.. Η βελτύωςη των επι-

δόςεων του Οργανιςμού εύναι ςαφώσ θετικό και κατϊ πϊςα πιθανότητα οφεύλεται 

ςτην περιφερειακό κατανομό των θϋςεων και με κριτόριο τισ προηγούμενεσ επιδό-

ςεισ κϊθε τοπικόσ υπηρεςύασ.  

Πρϋπει να ςημειωθεύ, ότι για την αξιολόγηςό τησ αποτελεςματικότητασ των τοποθετόςε-

ων πρϋπει να καταςκευαςτεύ ϋνασ ςύνθετοσ δεύκτησ, ο οπούοσ θα περιλαμβϊνει και την κα-

τϊςταςη των υπηρεςιών απαςχόληςησ. Με αυτόν τον τρόπο, εύναι δυνατόν να διαπιςτω-

θεύ κατϊ πόςο η μη κϊλυψη των προβλεπόμενων θϋςεων οφεύλεται ςε κακϋσ εκτιμόςεισ 

ωσ προσ την κατϊςταςη τησ αγορϊσ εργαςύασ, ό ςε οργανωτικϊ και διοικητικϊ προβλόμα-

τα των υπηρεςιών του Οργανιςμού. 

3. Δεν εύναι ςαφϋσ εϊν οι ενεργητικϋσ πολιτικϋσ ευνοούν την αύξηςη του ποςοςτού 

ςυμμετοχόσ. Κϊποιεσ από τισ μελϋτεσ αξιολόγηςησ υποςτηρύζουν ότι η πλειονότητα 

των ωφελούμενων προϋρχεται από όδη ενεργϋσ ομϊδεσ (δηλαδό εύναι κατϊ κύριο 

λόγω ϊνεργοι), ϊλλεσ πϊλι, βρύςκουν ότι πϊνω από το 60% των θϋςεων καλύφθηκε 

από ϊτομα που πριν το πρόγραμμα όταν ανενεργϊ.  

4. Η ςημαςύα των επιδοτόςεων ςτη ςυνολικό διαμόρφωςη τησ απαςχόληςησ εμφανύ-

ζεται πολύ ςημαντικό. Για την ακρύβεια, οι 98 χιλιϊδεσ θϋςεισ που επιδοτόθηκαν από 

τα διϊφορα προγρϊμματα κατϊ την περύοδο 2005-2009 ιςούνται με το 49% τησ κα-

θαρόσ αύξηςησ τησ απαςχόληςησ τησ ύδιασ περιόδου, ςυμπεριλαμβανομϋνου του δη-

μόςιου τομϋα. 

5. Από τα παραπϊνω προκύπτει μια ιδιϊζουςα εικόνα: 
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√ Η δαπϊνη για παρεμβϊςεισ ςτην αγορϊ εργαςύασ ςτην Ελλϊδα εύναι από τισ μικ-

ρότερεσ ςτην Ευρώπη, 

√ Περύπου το 50% των θϋςεων που προςφϋρονται από τα προγρϊμματα ϊμεςησ 

δημιουργύασ νϋων θϋςεων εργαςύασ παραμϋνουν αδιϊθετεσ λόγω ενδεχόμενησ 

αςτοχύασ ςτον αρχικό ςχεδιαςμό των εν λόγω προγραμμϊτων, 

√ Περύπου το 50% τησ καθαρόσ αύξηςησ τησ απαςχόληςησ ςτο ςύνολο τησ οικονο-

μύασ ϋχει επιδοτηθεύ με τον ϋνα ό τον ϊλλο τρόπο από τϋτοια προγρϊμματα. 

το μϋτρο που τα παραπϊνω ιςχύουν, προκύπτουν κϊποιεσ ςυνϋπειεσ και «ευκαιρύεσ» ωσ 

προσ την μελλοντικό δραςτηριότητα του Οργανιςμού. Ο ΟΑΕΔ ϋχει ςημαντικϊ περιθώρια 

αναπροςανατολιςμού των παρεμβϊςεών του ακόμα και εντόσ ενόσ περιβϊλλοντοσ υποχ-

ρηματοδότηςησ. Από τα πορύςματα των ςχετικών ερευνών προκύπτει ότι οι βαςικϋσ κατε-

υθύνςεισ αυτού του αναπροςανατολιςμού πρϋπει να εύναι: 

 η ςημαντικό ενύςχυςη των δαπανών για την οργϊνωςη και λειτουργύα των υπηρεςιών 

υποςτόριξησ των ανϋργων από τισ τοπικϋσ υπηρεςύεσ του Οργανιςμού, και, 

 η κλιμϊκωςη του ύψουσ τησ επιδότηςησ για προγρϊμματα ΝΘΕ και ΝΕΕ αναλόγωσ και 

των χαρακτηριςτικών των επιχειρόςεων, δηλαδό όχι αποκλειςτικϊ βϊςει των χαρακ-

τηριςτικών των ανϋργων. Με ϊλλα λόγια, υπϊρχει ςημαντικό περιθώριο επαναςύνδε-

ςησ των πολιτικών επιδότηςησ με ϋνα ευρύτερο ςτρατηγικό ςχϋδιο και την οργανικό 

ςύνδεςη αυτών των πολιτικών με την βιομηχανικό πολιτικό, 

 η επϋκταςη των προγραμμϊτων ςε νϋα πεδύα που ϋωσ ςόμερα παραμϋνουν περιθωρι-

ακϊ, όπωσ τα προγρϊμματα ςτόριξησ των ΜΚΟ, πολιτικϋσ διαμοιραςμού θϋςεων ερ-

γαςύασ, προγρϊμματα δημιουργύασ πρόςκαιρησ απαςχόληςησ ςτον δημόςιο τομϋα, 

 προώπόθεςη για τα παραπϊνω, εύναι η ανϊπτυξη ενόσ αποτελεςματικού και αδιϊβλη-

του ςυςτόματοσ επιλογόσ των ωφελούμενων και παρακολούθηςησ τησ υλοπούηςησ 

ϋκαςτου προγρϊμματοσ. Η επιλογό και τοποθϋτηςη των ωφελούμενων ςε επιδοτού-

μενεσ θϋςεισ εργαςύασ πρϋπει να αποςυνδεθεύ από διοικητικϋσ αποφϊςεισ του Οργα-

νιςμού και να ςτηριχθεύ κυρύωσ ςε αντικειμενικϊ ςυςτόματα μοριοδότηςησ τύπου Α-

ΕΠ. 

 Η ςυνεργαςύα των επιχειρόςεων και των ωφελούμενων με τον ΟΑΕΔ εύναι καλό, και 

δεν αντιμετωπύζει ιδιαύτερα προβλόματα. Παρϊ τα επιμϋρουσ παρϊπονα, ςε γενικϋσ 

γραμμϋσ τα προγρϊμματα δεν αντιμετωπύζουν προβλόματα υλοπούηςησ ωσ προσ το 

τυπικό τουσ ςκϋλοσ.  

 Το ςύςτημα ςτατιςτικόσ παρακολούθηςησ αν και ϋχει βελτιωθεύ χρύζει περαιτϋρω βελ-

τιώςεων. Με την πϊροδο των ετών ϋχει βελτιωθεύ το ςύςτημα ποςοτικόσ παρακολού-

θηςησ, ωςτόςο υπϊρχουν ςημαντικϊ προβλόματα ςτην πρόςβαςη των ερευνητών ςτισ 

ςχετικϋσ πληροφορύεσ. Κατϊ δεύτερο λόγω, δεν ϋχει ςυςτηματικοποιηθεύ η ςυλλογό 

και παρουςύαςη μιασ ςειρϊσ επιπλϋον ποιοτικών πληροφοριών (όπωσ π.χ. το εύδοσ τησ 

θϋςησ ςτην οπούα τοποθετόθηκαν οι ωφελούμενοι από ΝΘΕ, το μϋγεθοσ των επιχειρό-

ςεων που ςυμμετεύχαν κ.ο.κ.) Αντύςτοιχα, ςημαντικϋσ ενϋργειεσ πρϋπει να γύνουν ωσ 

προσ τη δημοςιοπούηςη των ποριςμϊτων των μελετών αξιολόγηςησ 

Για τα προγρϊμματα Νϋων Θϋςεων Εργαςύασ 

1. Το νεκρό βϊροσ, ςτα προγρϊμματα ΝΘΕ εύναι ιδιαύτερα υψηλό και κινεύται από 56% 

ϋωσ 50%. Αυτό το ςτοιχεύο, ςε ςυνδυαςμό με το γεγονόσ ότι η ςυντριπτικό πλειονό-

τητα των ατόμων (60%-75%) που προςλαμβϊνεται από τισ επιχειρόςεισ δεν ϋχουν 
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προταθεύ από τισ υπηρεςύεσ του ΟΑΕΔ, αλλϊ από τον μελλοντικό τουσ εργοδότη, ε-

νιςχύει την υπόθεςη ότι τα προγρϊμματα ΝΘΕ παύζουν περιςςότερο ρόλο ςτόριξησ 

τησ απαςχόληςησ γενικϊ, παρϊ προώθηςησ ςτην απαςχόληςη ειδικών ομϊδων που 

αντιμετωπύζουν προβλόματα πρόςβαςησ ςτην αγορϊ εργαςύασ.  

2.  Απαιτεύται η καλύτερη διαςύνδεςη των προγραμμϊτων ΝΘΕ με τισ πραγματικϋσ α-

νϊγκεσ των επιχειρόςεων, ούτωσ ώςτε να ςυμβϊλουν ςτον τεχνολογικό και οργα-

νωτικό εκςυγχρονιςμό αυτών με ςτόχο την ποιοτικό αύξηςη τησ ανταγωνιςτικότη-

τϊσ τουσ ςε μια διαρκώσ διευρυνόμενη οικονομύα. 

3. Μακροχρόνια, δεν εύναι ςαφϋσ κατϊ πόςο οι θϋςεισ που δημιουργούνται μϋςω των 

προγραμμϊτων ΝΘΕ εύναι διατηρόςιμεσ. ύμφωνα με τισ ςχετικϋσ αξιολογόςεισ πε-

ρύπου ϋνασ (1) ςτουσ τρεισ (3) ωφελούμενουσ από τα ςχετικϊ προγρϊμματα ςταμϊ-

τηςε την εργαςύα του με το τϋλοσ του προγρϊμματοσ, εύτε λόγω απόλυςησ, εύτε λόγο 

οικιοθελούσ αποχώρηςησ. 

4. Υπϊρχουν ενδεύξεισ ότι τα προγρϊμματα ΝΘΕ, δεν επηρϋαςαν ςημαντικϊ την κατα-

νομό τησ απαςχόληςησ ανϊ κλϊδο οικονομικόσ δραςτηριότητασ. Ο μη διαφοριςμόσ 

τησ επιδότηςησ ανϊλογα με το βαθμό ανταγωνιςτικότητασ τησ επιχεύρηςησ και την 

κατηγορύα τησ επιδοτούμενησ εργαςύασ ό τον κλϊδο ςτον οπούο εντϊςςεται η επιχε-

ύρηςη ςυνϋτεινε ςτο να αναπαραχθεύ μϋςω των προγραμμϊτων η ύδια περύπου δομό 

τησ απαςχόληςησ που προώπόρχε αυτών.  

5. Ένα ςύςτημα επιλεκτικών επιδοτόςεων προσ τισ επιχειρόςεισ των κλϊδων που χρη-

ςιμοποιούν περιςςότερο καινοτομικϋσ τεχνολογύεσ και τισ περιςςότερο καινοτομι-

κϋσ τεχνολογύεσ και τισ περιςςότερο ευϊλωτεσ ομϊδεσ ανϋργων με βϊςη τα κριτόρια 

αυτϊ θα όταν μϊλλον περιςςότερο αποτελεςματικό. Ενα τϋτοιο ςύςτημα θα ςυνϋ-

βαλλε περιςςότερο ςτην επιτϊχυνςη των αναδιαρθρώςεων που απαιτούνται ςτη 

χώρα, με προφανεύσ επιπτώςεισ ςτη διανομό του ειςοδόματοσ. 

 

Για τα προγρϊμματα Νϋων Ελεύθερων Επαγγελματιών 

1. Το νεκρό βϊροσ των προγραμμϊτων ΝΕΕ εύναι υψηλό (κινεύται κοντϊ ςτο 60%). Η 

τϊςη αυτό ενιςχύεται ακόμα περιςςότερο, δεδομϋνου ότι ςτισ περιςςότερεσ των 

περιπτώςεων προώπόθεςη για τη ςυμμετοχό ςτο πρόγραμμα εύναι η επιχεύρηςη να 

ϋχει όδη ιδρυθεύ. Τπ’ αυτό την ϋννοια το πρόγραμμα ΝΕΕ παύρνει τη μορφό τησ εκ 

των υςτϋρων ενύςχυςησ μιασ επιχειρηματικόσ πρωτοβουλύασ, παρϊ τησ προςπϊθε-

ιασ να προκληθεύ αυτό η πρωτοβουλύα. 

2. Η βιωςιμότητα των επιχειρόςεων που ιδρύονται μϋςω των προγραμμϊτων ΝΕΕ εύ-

ναι αρκετϊ υψηλό και κινεύται ανϊμεςα ςε 75%-85% δύο χρόνια μετϊ την ϋναρξη τησ 

επιχεύρηςησ. Οι ϋρευνεσ ςχετικϊ με τισ αιτύεσ αποτυχύασ δεν ϋχουν καταλόξει ςε κο-

ινϊ ςυμπερϊςματα. Οριςμϋνεσ βρύςκουν θετικό ςυςχϋτιςη τησ πιθανότητασ απο-

τυχύασ με το φύλο, την ηλικύα και το εκπαιδευτικό επύπεδο. Άλλεσ μελϋτεσ όμωσ 

δεν επιβεβαιώνουν αυτϊ τα αποτελϋςματα. 

3. Το μεγαλύτερο ύςωσ πρόβλημα ςε ςχϋςη με τουσ ωφελούμενουσ από τα προγρϊμ-

ματα ΝΕΕ, εύναι η ϋλλειψη υποςτόριξησ ςε ϊλλεσ παραμϋτρουσ τησ επιχειρηματικόσ 

τουσ προςπϊθειασ. Ο ΟΑΕΔ, ςωςτϊ ανϋπτυξε ςυςτόματα υποςτόριξησ (ςεμινϊρια 

επιχειρηματικότητασ, βοόθεια ςτη ςύνταξη επιχειρηματικού ςχεδύου), ωςτόςο το 

ςημαντικότερο πρόβλημα που εύναι η πρόςβαςη ςτον τραπεζικό δανειςμό παρα-

μϋνει ακόμα ϊλυτο. 
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Για το πρόγραμμα διαρθρωτικόσ προςαρμογόσ επιχειρόςεων με περιςςότερουσ από 50 

απαςχολούμενουσ 

Η ωσ τώρα εφαρμογό του προγρϊμματοσ αφορϊ κατϊ κύριο λόγο Ανώνυμεσ Εταιρύεσ, που 

εδρεύουν ςτην Αθόνα και την Θεςςαλονύκη και δραςτηριοποιούνται ςτουσ κλϊδουσ τησ 

μεταπούηςησ, του εμπορύου και των μεταφορών. Ωςτόςο, η αξιολόγηςη των δρϊςεων κα-

τϊρτιςησ που υλοποιούνται ςε αυτϋσ τισ επιχειρόςεισ δεν εύναι δυνατό βϊςει των ςτοιχεύων 

που διατϋθηκαν, δεδομϋνου ότι για κϊτι τϋτοιο θα απαιτούταν πρώτων η αναλυτικό μελϋ-

τη του περιεχομϋνου των προγραμμϊτων κατϊρτιςησ που υλοποιούνται ανϊ επιχεύρηςη 

και επιτόπια ϋρευνα ςε δεύγμα των επιχειρόςεων που ςυμμετϋχουν ςτο πρόγραμμα, ώςτε 

να διαπιςτωθεύ η ςυνϊφεια των αντικειμϋνων κατϊρτιςησ με την δραςτηριότητα τησ επι-

χεύρηςησ, τα ειδικϊ χαρακτηριςτικϊ των καταρτιζόμενων και ο τρόποσ με τον οπούο η κα-

τϊρτιςη αναμϋνεται να τα επηρεϊςει, οι αναμενόμενεσ ςυνϋπειεσ τησ κατϊρτιςησ ςτην αν-

ταγωνιςτικότητα των επιχειρόςεων κ.ο.κ. 

ε ϋνα πρώτο επύπεδο, η εικόνα που δύνουν τα διαθϋςιμα ςτοιχεύα εύναι αντιφατικό. Από 

τη μύα πλευρϊ, εύναι θετικό το γεγονόσ ότι ο βαθμόσ διεύςδυςησ του προγρϊμματοσ ςτισ 

επιχειρόςεισ τησ μεταπούηςησ εύναι υψηλόσ. Από την ϊλλη πλευρϊ, δεν εύναι ςαφόσ γιατύ οι 

εμπορικϋσ επιχειρόςεισ ϋχουν τόςο υψηλϊ ποςοςτϊ ςυμμετοχόσ. Με ϊλλα λόγια, δεν μπο-

ρεύ να αποκλειςτεύ το ενδεχόμενο, επιχειρόςεισ που χρηςιμοποιούν κατϊ κανόνα ανειδύκε-

υτη εργαςύα να προςϋτρεξαν ςτο πρόγραμμα όχι με κύνητρο την βελτύωςη των δεξιοτότων 

των εργαζομϋνων, αλλϊ με ςτόχο την μεύωςη του κόςτουσ εργαςύασ μϋςω τησ αμοιβόσ που 

λαμβϊνουν οι εργαζόμενοι για τη ςυμμετοχό ςτα προγρϊμματα αυτϊ. ε κϊθε περύπτωςη, 

για τον ϋλεγχο αυτόσ τησ υπόθεςησ απαιτεύται επιτόπια ϋρευνα ςτισ ύδιεσ τισ επιχειρόςεισ.  

 

Αξιολόγηςη του Συςτόματοσ Αξιολόγηςησ Ενεργητικών Πολιτικών Απαςχόληςησ 

Γενικϊ, ςτο ςύνολο των προςπαθειών για την ανϊπτυξη ενόσ ςυςτόματοσ αξιολόγηςησ 

των ΕΠΑ του ΟΑΕΔ διαπιςτώνονται ςημαντικϋσ αδυναμύεσ που ςυνοψύζονται: 

1. Αδυναμύα ςυςτηματοπούηςησ των διαδικαςιών εκ των υςτϋρων αξιολόγηςησ των 

ΕΠΑ του ΟΑΕΔ. 

2. Μονοδιϊςτατο μη ςυςτηματοποιημϋνο ςύςτημα on going αξιολόγηςησ των Προγ-

ραμμϊτων ΕΠΑ του ΟΑΕΔ. 

3. Απουςύα ex ante αξιολόγηςησ των Προγραμμϊτων ΕΠΑ του ΟΑΕΔ. 

 

Ωσ εκ τούτου, εύναι αναγκαύα η ανϊπτυξη ενόσ μόνιμου  ολοκληρωμϋνουν ςυςτόματοσ αξι-

ολόγηςησ των πολιτικών απαςχόληςησ του ΟΑΕΔ που θα αποςκοπεύ ςτη διαρκό εξαγωγό 

ποςοτικών και ποιοτικών δεδομϋνων προςμϋτρηςησ του βαθμού  αποτελεςματικότητϊσ 

τουσ, ςε ςχϋςη με τουσ ςτόχουσ που ϋχουν τεθεύ,  καθώσ και ςτον προςδιοριςμό των πα-

ραγόντων εκεύνων, που πρϋπει να ληφθούν υπόψη για τον προγραμματιςμό αντύςτοιχων 

μελλοντικών δρϊςεων. Επύςησ το ςύςτημα αυτό θα πρϋπει να επιτϋπει την αξιολόγηςη 

ανϊ κατηγορύα ΕΠΑ. Επύκεντρο του ςυςτόματοσ θα πρϋπει να εύναι η αξιολόγηςη των ε-

πιδρϊςεων των ΕΠΑ ςτα ακόλουθα ενδεικτικϊ αλληλοςυςχετιζόμενα πεδύα αξιολόγηςησ 

των ΕΠΑ: 
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√ Επιδρϊςεισ των Προγραμμϊτων Κατϊρτιςη (training).  

√ Επιδρϊςεισ των Προγραμμϊτων Πρωτοβουλιών απαςχόληςησ (employment 

incentives).  

√ Επιδρϊςεισ των Πρωτοβουλύεσ απαςχόληςησ (employment incentives).  

√ Επιδρϊςεισ των Προγραμμϊτων υποςτόριξησ και επανϋνταξησ ςτην αγορϊ ερ-

γαςύασ (supported employment and rehabilitation).  

√ Επιδρϊςεισ των Προγραμμϊτων ϊμεςησ δημιουργύασ θϋςεων εργαςύασ (direct job 

creation).  

√ Επιδρϊςεισ των Προγραμμϊτων ενύςχυςησ τησ επιχειρηματικότητασ (start-up 

incentives). 

 

Αξιολογικϊ ςυμπερϊςματα τησ εφαρμογόσ των υφιςτϊμενων πεδύων πολιτικόσ των Ενερ-

γητικών Πολιτικών Απαςχόληςησ και του υφιςτϊμενου ςυςτόματοσ εςωτερικόσ Αξιολό-

γηςησ 

1. Παρϊ το γεγονόσ ότι οι ενεργητικϋσ πολιτικϋσ απαςχόληςησ αποτελούν διακριτό πεδύο 

δραςτηριότητασ του ΟΑΕΔ εδώ και 30 χρόνια, ςτο διϊςτημα αυτό ο ςχεδιαςμόσ και η 

αξιολόγηςη των προγραμμϊτων, όπωσ και η αποτελεςματικό διοικητικό τουσ διαχεύ-

ριςη δεν ϋχει επιφϋρει τα αναμενόμενα αποτελϋςματα. Ωσ εκ τούτου, εύναι αναγκαύο 

να η επανακαθοριςτεύ η κατεύθυνςη του Οργανιςμού ωσ προσ τη φιλοςοφύα, τον ςχε-

διαςμό, την υλοπούηςη και την αξιολόγηςη των παρεμβϊςεών του. 

2. Πρϋπει να γύνει κατανοητό από όλουσ τουσ εμπλεκόμενουσ παρϊγοντεσ ότι τα προγ-

ρϊμματα ενεργητικών πολιτικών δεν μπορούν να αποτελϋςουν μια ςυνολικό πολιτικό 

για την απαςχόληςη. Οφεύλουν να εςτιϊζονται ςε ομϊδεσ του εργατικού δυναμικού 

που αντιμετωπύζουν προβλόματα απαςχόληςησ, ενώ, ταυτοχρόνωσ, να διαθϋτουν την 

κατϊλληλη ευελιξύα και προςαρμοςτικότητα. Μϋχρι τώρα, τα προγρϊμματα λειτουρ-

γούν ωσ μορφό γενικευμϋνησ επιδότηςησ, οδηγώντασ ςε υπερεπιδότηςη (Νϋεσ Θϋςεισ 

Εργαςύασ). 

3. Βαςικό αλλαγό και προώπόθεςη για την αναμόρφωςη των προγραμμϊτων εύναι να με-

ταβληθούν αυτϊ από προγρϊμματα που εξυπηρετούν τα προγρϊμματα ςε προγρϊμ-

ματα που εξυπηρετούν τισ ανϊγκεσ των ανϋργων και των επιχειρόςεων. Με ϊλλα λόγι-

α, η δραςτηριότητα του ΟΑΕΔ να παύςει να εύναι προγραμμο-κεντρικό και να γύνει αν-

θρωποκεντρικό. 

4. Ουςιώδη και καθοριςτικό ρόλο οφεύλει να διαδραματύςει η εξατομικευμϋνη παρϋμβα-

ςη. Η αναλυτικό και ςε βϊθοσ ςυνϋντευξη των ανϋργων και η διϊγνωςη των εργαςια-

κών αδυναμιών. Σα προγρϊμματα πρϋπει να προςαρμοςτούν ςτισ αδυναμύεσ των α-

νϋργων και ςτη δυναμικό των επιχειρόςεων.  

5. Η εκπαύδευςη, ευαιςθηςύα και η εργαςιακό εμπειρύα των ςυμβούλων απαςχόληςησ 

αποτελεύ τον καθοριςτικό παρϊγοντα αναβϊθμιςησ, όχι μόνον τησ εφαρμογόσ, αλλϊ 

και του ςχεδιαςμού και τησ προςαρμογόσ των προγραμμϊτων.  

6. Επιβϊλλεται να δημιουργηθεύ και να λειτουργόςει ενιαύο πληροφοριακό ςύςτημα α-

παςχόληςησ – αςφϊλιςησ με πλόρη δικτύωςη και κατϊγραφη των ςχετικών πληρο-

φοριών. 
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7. Παρϊλληλα, επιβϊλλεται η δημιουργύα ενόσ ςυςτόματοσ ανϊλυςησ των πληροφοριών 

ςε τοπικό, περιφερειακό και κεντρικό επύπεδο και η τακτό υποβολό (ανϊ τρύμηνο) εκ-

θϋςεων από τουσ εργαςιακούσ ςυμβούλουσ με βϊςη διαρθρωμϋνου ερωτηματολογύου.  

8. Θα πρϋπει να διαχωριςτεύ, ϋςτω και προςωρινϊ, ο ςχεδιαςμόσ των προγραμμϊτων 

από τη διοικητικό λειτουργύα ϋγκριςησ των προγραμμϊτων. Ο ςχεδιαςμόσ πρϋπει να 

βαςύζεται ςε όδη διαθϋςιμο ςτατιςτικό υλικό για την αγορϊ εργαςύασ και ςε καλό γνώ-

ςη τησ εμπειρύασ ςχεδιαςμού ςε ϊλλεσ χώρεσ τησ ΕΕ. Η εφαρμογό ενόσ ςύνθετου ςυς-

τόματοσ ςχεδιαςμού που θα περιλαμβϊνει δύο φϊςεισ (top-down και εν ςυνεχεύα 

bottom – up) εύναι δυνατό μόλισ επιτευχθεύ η επαρκόσ λειτουργύα των ΚΠΕ, παρϊλληλα 

με την εφαρμογό αρχών ΜΒΟ (management by objectives). 

9. Η on going αξιολόγηςη εξαρτϊται από το βϊθοσ των πληροφοριών και την ταχύτητα 

ςυλλογόσ και επεξεργαςύασ. Μπορεύ να αποτυπωθεύ ςε ςειρϊ δεικτών αποτελεςμϊτων 

και χρηματικών ροών που θα επιτρϋπουν την ϊμεςη αντύληψη των προβλημϊτων και 

το πού εμφανύζονται. 

10. Οι ex post αξιολογόςεισ οφεύλουν να ανταποκριθούν ςτα διεθνό πρότυπα αξιολόγη-

ςησ. Η μϋχρι ςόμερα πρακτικό δεν ϋχει δώςει αποτελϋςματα, ενώ και οι υποδεύξεισ δεν 

ϋχουν ληφθεύ υπ΄όψη ςε μεγϊλο βαθμό. 

11. κοπόσ τησ αξιολόγηςησ πρϋπει να εύναι η υποβοόθηςη του ϋργου που επιτελεύται, ο 

εντοπιςμόσ λαθών και η διόρθωςό τουσ. 

12. Σα προγρϊμματα ενεργητικών πολιτικών απαςχόληςησ του ΟΑΕΔ οφεύλουν να αναζη-

τόςουν ςυνϋργειεσ με υπόλοιπεσ εφαρμοζόμενεσ πολιτικϋσ εύτε του ύδιου του ΟΑΕΔ, εύ-

τε, κυρύωσ, με προγρϊμματα λοιπών υπουργεύων, οργανιςμών ό κοινωνικών εταύρων. 

 

2.3 φνοψθ 2ου παραδοτζου: Αναπροςδιοριςμόσ Πεδίων Πο-
λιτικισ Ενεργθτικϊν Πολιτικϊν Απαςχόλθςθσ / Αναςχεδι-
αςμόσ και Προςδιοριςμόσ Εφαρμογισ ςυγκεκριμζνων 
δράςεων ανά πεδίο πολιτικισ 

 

Σο παρόν παραδοτϋο περιλαμβϊνει τισ ακόλουθεσ κύριεσ ενότητεσ:  

Ανϊλυςη των διαχρονικών και ςυγκυριακών τϊςεων τησ αγορϊσ εργαςύασ ςτην Ελλϊδα 

Σα βαςικϊ χαρακτηριςτικϊ τησ απαςχόληςησ και τησ ανεργύασ, όπωσ αυτό διαμορφώνεται 

υπό την ύφεςη τησ ελληνικόσ οικονομύασ εύναι τα εξόσ: 

1. Η ύφεςη τησ ελληνικόσ οικονομύασ ϋχει τερϊςτιεσ αρνητικϋσ ςυνϋπειεσ ςτην απας-

χόληςη, οι οπούεσ όχι μόνο υπερβαύνουν κατϊ πολύ τισ αναμενόμενεσ, αλλϊ εύναι 

πρωτόγνωρεσ ωσ προσ την ϋνταςό τουσ τουλϊχιςτον ςε εθνικό επύπεδο Κατϊ την 

περύοδο 2008-2011, η ςυνολικό απαςχόληςη μειώθηκε κατϊ 425.800 ϊτομα, δηλαδό 

ποςοςτιαύα μεύωςη ύςη με 9,3% 

2. ε όλεσ τισ επιμϋρουσ κατηγορύεσ που εξετϊζονται η θϋςη των γυναικών εύναι περύ-

που δύο φορϋσ χειρότερη από εκεύνη των ανδρών. Ωςτόςο πρϋπει να τονιςτεύ ότι η 

κρύςη ςτην αγορϊ εργαςύασ, λόγω του καθολικού χαρακτόρα που απϋκτηςε, ϋπλη-

ξε κατϊ κύριο λόγο εκεύνεσ τισ ομϊδεσ που μϋχρι πρότινοσ όταν καλύτερα ενταγμϋ-

νεσ ςτην αγορϊ εργαςύασ. Όπωσ θα φανεύ ςτα επόμενα, παρϊ το γεγονόσ ότι το 
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ποςοςτό ανεργύασ των γυναικών παραμϋνει αρκετϊ υψηλότερα από εκεύνο των 

ανδρών, η μεύωςη τησ απαςχόληςησ των ανδρών όταν εντονότερη και αφορϊ τισ 

μεςαύεσ ηλικιακϋσ ομϊδεσ.  

3. Από την εξϋλιξη των ετόςιων ρυθμών μεταβολόσ προκύπτει ότι τόςο η μεύωςη τησ 

απαςχόληςησ, όςο και η αύξηςη τησ ανεργύασ εύναι επιταχυνόμενεσ. Κατϊ ςυνϋπει-

α, εϊν δεν ληφθούν ϊμεςα εκτεταμϋνα μϋτρα ανϊςχεςησ τησ τϊςησ μεύωςησ τησ 

απαςχόληςησ και αύξηςησ τησ ανεργύασ η  κατϊςταςη τησ απαςχόληςησ ςτην Ελ-

λϊδα θα επιδεινωθεύ περαιτϋρω κατϊ τα επόμενα χρόνια, ακόμα και εϊν παρατη-

ρηθεύ οικονομικό ανϊκαμψη ςτο ϊμεςο μϋλλον 

4. Από τα εμπειρικϊ ςτοιχεύα, φαύνεται ότι ϋχει ενεργοποιηθεύ μια δεύτερη φϊςη 

προςαρμογόσ τησ αγορϊσ εργαςύασ, η οπούα ςηματοδοτεύ την υποχώρηςη ακόμα 

και εκεύνων των ςτοιχεύων που ςυγκρατούςαν κϊπωσ την ϊνευ ελϋγχου επιδεύνω-

ςη τησ κατϊςταςησ τησ αγορϊσ εργαςύασ. 

5. Κατϊ την διϊρκεια τησ παρούςασ ύφεςησ η μεταπούηςη και οι καταςκευϋσ παρου-

ςιϊζουν τισ μεγαλύτερεσ μειώςεισ. Σο πλϋον ανηςυχητικό εύναι ότι ο ρυθμόσ μεύω-

ςησ τησ απαςχόληςησ εύναι επιταχυνόμενοσ. Η μεύωςη τησ απαςχόληςησ ςτην με-

ταπούηςη αφορϊ πλϋον το ςύνολο των επιμϋρουσ κλϊδων, δηλαδό ακόμα και εκεύ-

νουσ (α) που παρουςιϊζουν μια διαχρονικό δυναμικότητα και εύχαν καταφϋρει να 

διατηρόςουν ό και να αυξόςουν την απαςχόληςη κατϊ τα δύο πρώτα χρόνια τησ 

ύφεςησ, (β) παρουςιϊζουν θετικϋσ εξαγωγικϋσ επιδόςεισ. Αντύςτοιχα, όδη «προβ-

ληματικού» κλϊδοι, οι οπούοι όμωσ από ϊποψη μεγϋθουσ εύναι εξαιρετικϊ ςημαντι-

κό για την απαςχόληςη, αντιμετωπύζουν ϊμεςα το ενδεχόμενο κατϊρρευςησ (π.χ. 

κλωςτοώφαντουργύα, παραγωγό ειδών ϋνδυςησ) 

6. Οι υπηρεςύεσ εμφανύζουν ςημαντικϋσ απώλειεσ, ςε ςχϋςη, όμωσ, με τισ αντύςτοιχεσ 

μεταβολϋσ ςτην μεταπούηςη και τισ καταςκευϋσ εμφανύζουν μια ςχετικό «αντοχό» 

υπό την ϋννοια ότι η περιςτολό τησ απαςχόληςησ εύναι μικρότερη. ε γενικϋσ 

γραμμϋσ, η εικόνα που διαμορφώνεται ςτισ υπηρεςύεσ εύναι ότι ςε εκεύνουσ τουσ 

κλϊδουσ που χαρακτηρύζονται από μεγαλύτερο βαθμό τεχνολογικόσ εξϊρτιςησ 

(π.χ. τηλεπικοινωνύεσ, προγραμματιςμόσ Τ/Η, πληροφορύεσ κ.ο.κ.) η απαςχόληςη 

εύτε μειώθηκε ςε μικρό βαθμό, εύτε αυξόθηκε, εικόνα η οπούα όμωσ ανατρϋπεται 

από τισ εξελύξεισ μεταξύ 2010 -2011 . Αντύθετα, ςε κλϊδουσ όπου η ανειδύκευτη ό η 

χαμηλόσ ειδύκευςησ εργαςύα εύναι κυρύαρχη η απαςχόληςη παρουςύαςε ςημαντικό 

υποχώρηςη. Σο πρόβλημα ςτην προκειμϋνη εύναι ότι οι κλϊδοι που απαςχολούν 

ανειδύκευτη η χαμηλόσ ειδύκευςησ εργαςύασ εύναι και οι μαζικότεροι των υπηρεςιών 

7. Η κύρια μεύωςη τησ απαςχόληςησ προϋρχεται από τον ιδιωτικό τομϋα (82% των ςυ-

νολικών απωλειών). Ωςτόςο, το μϋτρο τησ εφεδρεύασ, ςε ςυνδυαςμό με το «πϊγω-

μα» των προςλόψεων ςτο δημόςιο και ευρύτερο δημόςιο τομϋα, αναμϋνεται να 

αςκόςει επιπλϋον καθοδικϋσ πιϋςεισ 

8. Ο λόγοσ εργαζόμενων προσ εργοδότεσ αυξόθηκε κατϊ την περύοδο 2008-2011. Έτςι 

ενώ το 2008 ςε κϊθε εργοδότη αντιςτοιχούςαν 7,8 μιςθωτού, η αντύςτοιχη αναλο-

γύα το 2011 εύχε διαμορφωθεύ ςτο 8,1. Υαύνεται δηλαδό ότι η κρύςη ϋχει ενεργοποιό-

ςει και μια διαδικαςύα πόλωςησ των επιχειρόςεων πλόττοντασ περιςςότερο τισ με-

ςαύου μεγϋθουσ επιχειρόςεισ 
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9. Οι μεγαλύτερεσ απώλειεσ καταγρϊφονται ςτισ επιχειρόςεισ μεςαύου μεγϋθουσ και 

ειδικότερα ςε εκεύνεσ τησ επιχεύρηςησ που απαςχολούν από 11 ϋωσ 49 ϊτομα προ-

ςωπικό. Μικρότερεσ μειώςεισ εμφανύζουν οι πολύ μικρϋσ επιχειρόςεισ (ϋωσ 10 ϊτο-

μα προςωπικό) και οι μεγϊλεσ επιχειρόςεισ (ϊνω των 50 ατόμων προςωπικό). Κα-

τϊ ςυνϋπεια, οι περιςςότερο εκτεθειμϋνεσ επιχειρόςεισ ςτην κρύςη εύναι οι μεςαύου 

μεγϋθουσ 

10. Ωσ προσ το εκπαιδευτικό επύπεδο, εύναι ςαφϋσ ότι η μεύωςη τησ απαςχόληςησ αφο-

ρϊ κυρύωσ τα ϊτομα μϋςησ και χαμηλόσ εκπαύδευςησ, ενώ οι κϊτοχοι πτυχύου τρι-

τοβϊθμιασ εκπαύδευςησ παρουςιϊζουν μια ςχετικό αντοχό με την ϋννοια ότι πλότ-

τονται λιγότερο 

11. Η ύφεςη πλόττει το ςύνολο των ηλικιακών ομϊδων, γεγονόσ που μεταβϊλλει και 

την ηλικιακό κατανομό των ανϋργων εισ βϊροσ των μεςαύων ηλικιακϊ ομϊδων. Σο 

φαινόμενο εύναι ϋντονότερο ςτην περύπτωςη των ανδρών, γεγονόσ που αυξϊνει 

τουσ κοινωνικούσ κινδύνουσ τησ φτώχειασ και του κοινωνικού αποκλειςμού. 

12. Σο ποςοςτό ανεργύασ των γυναικών εύναι υψηλότερο από εκεύνο των ανδρών.  

13. Σο ποςοςτό ανεργύασ των νεότερων εύναι υψηλότερο από εκεύνο των μεγαλύτερων 

ςε ηλικύα. 

14. Οι ϊγαμοι και οι χόροι/εσ-διαζευγμϋνοι-εσ, εμφανύζουν υψηλότερα ποςοςτϊ ανερ-

γύασ από τουσ ϋγγαμουσ-εσ. Σο γεγονόσ ότι  αυτϋσ οι διαφορϋσ ςυντηρούνται και 

ςτισ μεγαλύτερεσ ηλικύεσ κϊτι που καταδεικνύει ότι οι μονογονεώκϋσ οικογϋνειεσ 

αντιμετωπύζουν υψηλότερο κύνδυνο ανεργύασ απ’ ότι η «τυπικό» μορφό οικογϋνει-

ασ. 

15. Σο ποςοςτό ανεργύασ των ομϊδων του πληθυςμού με υψηλότερο εκπαιδευτικό ε-

πύπεδο εύναι χαμηλότερο από εκεύνο των ομϊδων με χαμηλότερο εκπαιδευτικό ε-

πύπεδο.   

16. Αξύζει όμωσ να ςημειωθεύ ότι το ποςοςτό ανεργύασ των αποφούτων ςχολών ανώ-

τερησ τεχνικόσ επαγγελματικόσ εκπαύδευςησ εύναι υψηλότερο από εκεύνο των α-

ποφούτων μϋςησ εκπαύδευςησ, φαινόμενο που χαρακτηρύζει παραδοςιακϊ την ελ-

ληνικό αγορϊ εργαςύασ, καταδεικνύει την μειωμϋνη αξιοπιςτύα τησ τεχνικόσ εκπαύ-

δευςησ ςτην Ελλϊδα. 

17. Σα παραπϊνω χαρακτηριςτικϊ επιδρούν ςωρευτικϊ. Με ϊλλα λόγια, το υψηλότερο 

ποςοςτό ανεργύασ ςτον πληθυςμό εμφανύζουν οι νϋεσ γυναύκεσ, με χαμηλό εκπαι-

δευτικό επύπεδο, που εύναι ϊγαμεσ. Αντύθετα, τα χαμηλότερα ποςοςτϊ ανεργύασ 

εμφανύζουν οι μεγαλύτερησ ηλικύασ ϊνδρεσ, υψηλού εκπαιδευτικού επιπϋδου που 

εύναι παντρεμϋνοι.  

18. Περύπου ϋνασ ςτουσ δύο ϊνεργουσ εύναι μακροχρόνια ϊνεργοσ, δηλαδό ϊνεργοσ πϊ-

νω από 12 μόνεσ. Σο ποςοςτό αυτό εύναι ελαφρόσ χαμηλότερο από εκεύνο του 2008, 

λόγω τησ ςυνεχούσ τροφοδότηςησ τησ ανεργύασ από νϋουσ ϊνεργουσ.  

19. Ένασ ςτουσ δύο ϊνεργουσ εύναι ηλικύασ ϋωσ 35 ετών και το 37,5% εύναι ηλικύασ ϋωσ 29 

ετών. Λόγω τησ ύφεςησ η αναλογύα των νϋων ςε ηλικύα ανϋργων ςτο ςύνολο των 

ανϋργων ϋχει υποχωρόςει, αυτό όμωσ οφεύλεται ςτην ταχύτερη αύξηςη του αριθ-

μού των ανϋργων μεγαλύτερησ ηλικύασ (ϊνω των 35 ετών). 
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20. Η ανεργύα ςτην Ελλϊδα εύναι ςχεδόν αποκλειςτικϊ ακούςια. Μόλισ το 6,7% των α-

νϋργων ϋχει απορρύψει πρόταςη για εργαςύα. 

21. Η ςυντριπτικό πλειονότητα των ανϋργων δεν ϋχει παρακολουθόςει κανϋνα πρόγ-

ραμμα ςυνεχιζόμενησ επαγγελματικόσ κατϊρτιςησ. 

22. Παρατηρεύται ςημαντικό μεύωςη των νϋων ανϋργων, δηλαδό των ανϋργων που δεν 

εύχαν εργαςτεύ ςτο παρελθόν, η οπούα οφεύλεται αποκλειςτικϊ ςτην ςημαντικό αύ-

ξηςη των απολύςεων λόγω τησ ύφεςησ, οι οπούεσ τροφοδότηςαν την ανεργύα με 

πολύ υψηλότερο ρυθμό απ’ ότι η φυςικό αύξηςη του εργατικού δυναμικού.   

23. Η ςυντριπτικό πλειονότητϊ των ανϋργων που εύχαν εργαςτεύ ςτο παρελθόν, εύχαν 

απαςχοληθεύ ωσ μιςθωτού. Ιδιαύτερα ανηςυχητικό εύναι το γεγονόσ ότι μεγϊλο πο-

ςοςτό αυτών των ανϋργων απαςχολούταν ωσ ειδικευμϋνοι τεχνύτεσ, ωσ χειριςτϋσ 

μηχανημϊτων ςε βιομηχανικϋσ εγκαταςτϊςεισ ό αςκούςε επιςτημονι-

κϊ/καλλιτεχνικϊ επαγγϋλματα.  

24. Οι περιςςότεροι από τουσ ϊνεργουσ με προηγούμενη εργαςιακό εμπειρύα προϋρχε-

ται από τουσ κλϊδουσ του εμπορύου, τησ μεταπούηςησ, τησ καταςκευϋσ και τα ξε-

νοδοχεύα-εςτιατόριο. 

 

Ανϊλυςη των χαρακτηριςτικών διατόρηςησ τησ απαςχόληςησ ανϊ κλϊδο – Μεταβολϋσ α-

παςχόληςησ κατϊ κλϊδο (2010-2011) 

Ωσ προσ την γενικό εξϋλιξη τησ απαςχόληςησ παρατηρεύται ότι η μεύωςη τησ απαςχόληςησ 

των ανδρών εύναι ςυγκριτικϊ μεγαλύτερη από τη μεύωςη τησ απαςχόληςησ των γυναικών. 

Ειδικότερα, οι ϊνδρεσ εργαζόμενοι μειώθηκαν κατϊ 5,3% περιςςότερο του ςυνολικού μϋ-

ςου όρου, ενώ οι γυναύκεσ απαςχολούμενεσ μειώθηκαν κατϊ 7,3% λιγότερο από την αντύς-

τοιχη μεύωςη του εθνικού μϋςου όρου. 

Βϊςει των τιμών του Δεύκτη ΜΑ, οι μονοψόφιοι κλϊδοι που εμφανύζουν την υψηλότερη 

μεύωςη τησ απαςχόληςησ εύναι οι κλϊδοι: 

√  Καταςκευϋσ: μεύωςη 143,9% υψηλότερη από το μϋςο όρο τησ οικονομύασ, 

√ Ενημϋρωςη και Επικοινωνύα: μεύωςη 108,6% υψηλότερη από το μϋςο όρο τησ οι-

κονομύασ 

√ Μεταπούηςη: μεύωςη 59,6% υψηλότερη από το μϋςο όρο τησ οικονομύασ, 

√ Δραςτηριότητεσ νοικοκυριών ωσ εργοδοτών: μεύωςη 46,6% υψηλότερη από το 

μϋςο όρο τησ οικονομύασ, 

√ Επαγγελματικϋσ, επιςτημονικϋσ και τεχνικϋσ δραςτηριότητεσ: μεύωςη 44,5% υ-

ψηλότερη τησ οικονομύασ, 

√ Εκπαύδευςη: μεύωςη 30,9% υψηλότερη από το ςύνολο τησ οικονομύασ. 

 

Ανϊλυςη των χαρακτηριςτικών διατόρηςησ τησ απαςχόληςησ ανϊ εκπαιδευτικό επύπεδο – 

Μεταβολϋσ απαςχόληςησ κατϊ εκπαιδευτικό επύπεδο (2010-2011) 

Από τισ κατανομϋσ ανϊ εκπαιδευτικό επύπεδο και ηλικιακό ομϊδα προκύπτει: 

1. Ωσ προσ του πτυχιούχουσ ΑΕΙ-ΣΕΙ (ςυμπεριλαμβϊνονται και οι κϊτοχοι μεταπτυχια-

κών και διδακτορικών τύτλων), η κύρια μεύωςη τησ απαςχόληςησ ϋχει προϋλθει 
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από τισ ηλικιακϋσ ομϊδεσ 25-29, 30-34 και 55-59 ετών (Διϊγραμμα 18). Οι κινόςεισ 

αυτϋσ εύναι πανομοιότυπεσ για τουσ ϊνδρεσ και τισ γυναύκεσ.  Κατϊ την περύοδο 

2010-2011, οι πτυχιούχοι ΑΕΙ-ΣΕΙ όλων των ηλικιών, μειώθηκαν κατϊ 6,6%, εμφανύ-

ζοντασ τη μικρότερη μεύωςη ςε ςχϋςη με τισ ϊλλεσ εκπαιδευτικϋσ ομϊδεσ. 

2. Ωσ προσ τουσ κατόχουσ πτυχύων ςχολών Σεχνικόσ Εκπαύδευςησ (Διϊγραμμα 19), οι 

μειώςεισ εκτεύνονται ςτο ςύνολο των ηλικιακών ομϊδων, αν και εύναι εντονότερεσ 

ςτισ νεότερεσ ομϊδεσ. ε όλεσ τισ ηλικιακϋσ ομϊδεσ οι μειώςεισ εύναι εντονότερεσ 

ςτισ γυναύκεσ. 

3. Οι πτυχιούχοι ςχολών τεχνικόσ και επαγγελματικόσ κατϊρτιςησ εμφανύζουν την 

μεγαλύτερη ποςοςτιαύα μεύωςη τησ απαςχόληςησ μετϊ τουσ απόφοιτουσ δημοτι-

κού. Δηλαδό, η μεύωςη τησ απαςχόληςόσ τουσ εύναι μεγαλύτερη από την αντύςτοι-

χη των αποφούτων μϋςησ εκπαύδευςησ, παρϊ το γεγονόσ ότι το εκπαιδευτικό τουσ 

επύπεδο εύναι υψηλότερο. Η περιςτολό τησ απαςχόληςησ ςε αυτό την ομϊδα ςχετύ-

ζεται ςτενϊ με την ηλικύα και το φύλο. Οι μικρότερεσ ηλικύεσ εμφανύζουν υψηλότε-

ρη μεύωςη, ενώ οι απώλειεσ τησ γυναικεύασ απαςχόληςησ εύναι ςχεδόν τριπλϊςιεσ 

τησ αντρικόσ (-12,9% ςτισ γυναύκεσ, ϋναντι -5,6% ςτουσ ϊνδρεσ).  

4. Η μεύωςη τησ απαςχόληςησ των αποφούτων μϋςησ εκπαύδευςησ κινεύται κοντϊ 

ςτον εθνικό μϋςο όρο (-8,9%). Οι απώλειεσ χαρακτηρύζουν όλεσ τησ ηλικιακϋσ ομϊ-

δεσ και τεύνουν να περιορύζονται μετϊ την ηλικύα των 50 ετών και για τα δύο φύλα 

(Διϊγραμμα 20), αν και ςε απόλυτα μεγϋθη η μεύωςη τησ απαςχόληςησ προόλθε 

κυρύωσ από τουσ ϊνδρεσ, λόγω του ότι υπερεκπροςωπούνται ςε αυτό την κατηγο-

ρύα. Έτςι, κατϊ την περύοδο 2010-2011, περύπου 25 χιλιϊδεσ ϊνδρεσ κϊτοχοι απολυ-

τηρύου μϋςησ εκπαύδευςησ ϋχαςαν την δουλειϊ τουσ, ϋναντι περύπου 6.000 γυναι-

κών. 

5. Οι κϊτοχοι απολυτόριου δημοτικού εμφανύζουν τισ υψηλότερεσ μειώςεισ (-11,8%).  

ε απόλυτα νούμερα η απαςχόληςη των αποφούτων δημοτικού μειώθηκε κατϊ 33 

χιλιϊδεσ, εκ των οπούων οι 25 χιλιϊδεσ όταν ϊνδρεσ (Διϊγραμμα 21) 

6. Ιδιαύτερη προςοχό πρϋπει να δοθεύ ςτο γεγονόσ ότι από τισ 33 χιλιϊδεσ, οι 9.500 ό-

ταν νϋοι ϋωσ 29 ετών. όμερα, απαςχολούνται περύπου 31 χιλιϊδεσ νϋοι που ωσ α-

νώτερο επύπεδο εκπαύδευςησ ϋχουν το δημοτικό. Αυτόσ ο πληθυςμόσ αποτελεύ το 

12,4% τησ ςυγκεκριμϋνησ εκπαιδευτικόσ κατηγορύασ (1,8% τησ ςυνολικόσ απαςχόλη-

ςησ) και πρϋπει να αποτελϋςει ομϊδα πρώτησ προτεραιότητασ ωσ προσ τα προγ-

ρϊμματα κατϊρτιςησ. 

Σα παραπϊνω ςτοιχεύα ορύζουν το γενικό πλαύςιο των προγραμμϊτων κατϊρτιςησ. Από 

την ανϊλυςη των ςτοιχεύων, αλλϊ και την ςχετικό βιβλιογραφύα αναφορικϊ με τα προγ-

ρϊμματα κατϊρτιςησ: 

 τα προγρϊμματα θα ϋχουν μικρό μόνο αποτελεςματικότητα ςτην περύπτωςη των α-

ποφούτων ΑΕΙ-ΣΕΙ και των αποφούτων Σεχνικόσ Εκπαύδευςησ.  

 Ωσ προσ τουσ απόφοιτουσ ΑΕΙ-ΣΕΙ, αυτού διαθϋτουν κατϊ κανόνα υψηλότερο εκπαιδευ-

τικό επύπεδο από εκεύνο που προςφϋρεται από την ςυντριπτικό πλειονότητα των 

προγραμμϊτων.  
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 Ωσ προσ τουσ απόφοιτουσ Σεχνικόσ Εκπαύδευςησ, εμφανύζονται μεγϊλεσ διαφορϋσ α-

νϊμεςα ςτην απώλεια θϋςεων εργαςύασ ανϊμεςα ςτα δύο φύλα, ςτοιχεύο που δεν 

μπορεύ να ςχετιςτεύ με διαφορϋσ ςτην παραγωγικότητα των εργαζομϋνων. 

 Ωςτόςο, ςτοχευμϋνα προγρϊμματα κατϊρτιςησ για τουσ αποφούτουσ Σεχνικόσ Εκπαύ-

δευςησ 30-54 ετών, με ιδιαύτερη ϋμφαςη ςτισ γυναύκεσ δύνανται να ενιςχύςουν ςημαν-

τικϊ την παραγωγικότητα αυτών των εργαζομϋνων ςυνεπώσ να βοηθόςουν ςτη δια-

τόρηςη θϋςεων εργαςύασ. Απαραύτητη προώπόθεςη για κϊτι τϋτοιο, εύναι η επικϋντρω-

ςη των προγραμμϊτων ςε ειδικϋσ ανϊγκεσ των επιχειρόςεων και των εργαζομϋνων. 

 Σα προγρϊμματα κατϊρτιςησ πρϋπει να επικεντρώςουν κυρύωσ ςτουσ απόφοιτουσ μϋ-

ςησ εκπαύδευςησ, ϊνδρεσ και γυναύκεσ, ηλικύασ από 25 ϋωσ 44 ετών. Αυτϋσ οι ομϊδεσ 

εμφανύζουν τισ υψηλότερεσ απώλειεσ ςτην απαςχόληςη, αλλϊ ταυτόχρονα βρύςκονται 

ςε ηλικύα όπου η εκπαύδευςη εύναι εφικτό και μπορεύ να αποδώςει. Και ςε αυτό την πε-

ρύπτωςη πρϋπει να αποφεύγονται τα γενικού χαρακτόρα προγρϊμματα και να προτι-

μούνται ςτοχευμϋνεσ δρϊςεισ. 

 Οι απόφοιτοι δημοτικού (ςυμπεριλαμβϊνονται και εκεύνοι που δεν ϋχουν ολοκληρώςει 

το δημοτικό) αποτελούν την δυςκολότερη ομϊδα. Πρώτησ προτεραιότητασ ομϊδα 

πρϋπει να αποτελϋςουν οι 31 χιλιϊδεσ νϋοι ϋωσ 29 ετών που απαςχολούνται ςόμερα ωσ 

μιςθωτού και το ανώτερο πτυχύο τουσ εύναι το απολυτόριο δημοτικού. 

 

Στρατηγικό πλαύςιο αναςχεδιαςμού Ενεργητικών Πολιτικών Απαςχόληςησ ςε ςυνθόκεσ 

κρύςησ 

Για  το νϋο πλαύςιο αναςχεδιαςμού των Ενεργητικών Πολιτικών Απαςχόληςησ πρϋπει να 

ληφθούν υπόψη τα ακόλουθα: 

1. Η κρύςη ςτην Ελλϊδα ϋχει λϊβει πολύ ςημαντικϋσ διαςτϊςεισ, ενώ ταυτοχρόνωσ, εμφα-

νύζεται μετϊλλαξη των μορφών, με τισ οπούεσ εκδηλώνεται. Από την κρύςη χρϋουσ πε-

ρϊςαμε ςτη δημοςιονομικό κρύςη και από τη δημοςιονομικό κρύςη ςε ιδιαύτερα ςοβα-

ρό κρύςη απαςχόληςησ. Οι μορφϋσ κρύςησ εύναι ανατροφοδοτούμενεσ ςε μια διαδικα-

ςύα ςπειροειδούσ κύνηςησ προσ τα κϊτω, με αποτϋλεςμα καταςτροφικό για τον παρα-

γωγικό ιςτό τησ οικονομύασ. 

2. Ελϊχιςτοι κλϊδοι τησ ελληνικόσ οικονομύασ εμφϊνιςαν ςημεύα αντοχόσ τησ απαςχόλη-

ςησ, ενώ κλϊδοι οικονομικόσ δραςτηριότητασ όπωσ οι καταςκευϋσ, ςημαντικού κλϊδοι 

τησ μεταπούηςησ, το εμπόριο και κλϊδοι των υπηρεςιών παρουςιϊζουν υψηλϊ ποςος-

τϊ απωλειών. 

3. Ιδιαύτερα ανηςυχητικό εύναι το φαινόμενο τησ μεύωςησ του αριθμού των επιχειρόςεων, 

μεύωςη που δεν περιορύζεται ςτισ ατομικϋσ ό μικρϋσ επιχειρόςεισ, αλλϊ εμφανύζεται με 

ϋνταςη και ςτισ μεγαλύτερεσ επιχειρόςεισ με νομικό μορφό ΑΕ και ΕΠΕ. 

4. Η διεθνόσ εμπειρύα δεν εύναι πλούςια ςτην αξιολόγηςη των ενεργητικών πολιτικών 

απαςχόληςησ ςε περιόδουσ υψηλόσ ύφεςησ. Ο OECD εύχε επιςημϊνει την αναποτελες-

ματικότητα των πολιτικών αυτών ςε ϋνα υφεςιακό μακροοικονομικό περιβϊλλον και 

θεωρούςε ωσ αναγκαύα προώπόθεςη αποτελεςματικότητασ την ύπαρξη ενόσ μακροοι-

κονομικού περιβϊλλοντοσ ςταθεροποιημϋνησ ανϊπτυξησ. Η εμπειρύα τησ ουηδύασ, 

χώρασ με μακρϊ παρϊδοςη ςτο ςχεδιαςμό και εφαρμογό ενεργητικών πολιτικών α-

παςχόληςησ, κατϊ την περύοδο τησ ςύντομησ ύφεςησ των αρχών τησ δεκαετύασ του 

1990, ϋδειξε την ουςιαςτικό διολύςθηςη των ενεργητικών πολιτικών (ιδιαύτερα των 

προγραμμϊτων κατϊρτιςησ) ςε πολιτικϋσ αναπλόρωςησ του ειςοδόματοσ, κατϊ μύα 
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ϋννοια ςτην «παθητικοπούηςη» των ενεργητικών πολιτικών. Από την ϊλλη πλευρϊ, 

υποςτηρύζεται ότι ςτη διϊρκεια τησ ύφεςησ η ϋμφαςη ςτα προγρϊμματα εκπαύδευςησ 

και κατϊρτιςησ εύναι αποτελεςματικότερη, καθώσ το κόςτοσ ευκαιρύασ των εκπαιδευ-

ομϋνων εύναι ςχεδόν μηδενικό. 

5. Η υψηλό και η παρατεταμϋνη ύφεςη τησ ελληνικόσ οικονομύασ ϋχει μεταβϊλλει τα βα-

ςικϊ χαρακτηριςτικϊ τησ διϊρθρωςησ τησ ανεργύασ. Αν και εξακολουθούν οι παραδο-

ςιακϊ ευπαθεύσ ομϊδεσ του εργατικού δυναμικού να αντιμετωπύζουν οξυμϋνα προβλό-

ματα, ωςτόςο, η ανεργύα διαχϋεται πλϋον και ςε ομϊδεσ που όταν μϋχρι ςόμερα ςχετι-

κϊ προςτατευμϋνεσ. Εμφανύζονται υψηλϋσ απώλειεσ θϋςεων εργαςύασ ςε ηλικύεσ μετα-

ξύ των 30 και 50 ετών, δηλαδό ςε ώριμεσ εργαςιακϊ ομϊδεσ, με υψηλό αναλογύα ςτουσ 

ϊνδρεσ. Ακόμα και αν δεχθούμε ότι η ςύγχρονη ελληνικό οικογϋνεια δεν ςτηρύζει τα ει-

ςοδόματϊ τησ αποκλειςτικϊ ό κυρύωσ ςτην εργαςύα των αρρϋνων μελών τησ, η μετα-

βολό αυτό δεύχνει την ϋκταςη μιασ εν δυνϊμει κοινωνικόσ κρύςησ υψηλόσ επικινδυνό-

τητασ. 

 

Εξειδύκευςη των Πεδύων Ενεργητικών Πολιτικών Απαςχόληςησ ςε περιόδουσ ύφεςησ 

Η ςτρατηγικό του αναςχεδιαςμού των Ενεργητικών Πολιτικών εύναι απαραύτητο να ενςω-

ματωθεύ ςτα επιμϋρουσ Προγρϊμματα, τα οπούα με τη ςειρϊ τουσ εντϊςςονται ςε ςυγκεκ-

ριμϋνα Πεδύα Πολιτικών ΕΠΑ (βλ. Παραδοτϋο 1). Σα Προγρϊμματα ΕΠΑ ςτην αγορϊ εργαςύ-

ασ ςε περιόδουσ ύφεςησ μπορούν να κωδικοποιηθούν ςε τρεισ μεγϊλεσ κατηγορύεσ: 

 ενϋργειεσ διατόρηςησ τησ απαςχόληςησ, 

 ενϋργειεσ δημιουργύασ νϋων θϋςεων εργαςύασ και 

 ενϋργειεσ κατϊρτιςησ.   

Επιπρόςθετα ςε περιόδουσ ύφεςησ δεδομϋνησ τησ μεγϊλησ αύξηςησ του αριθμού των α-

νϋργων, ςημαντικό ρόλο μπορεύ να διατελϋςει και η ςυμβουλευτικό των ανϋργων . 

Δράςεισ διατήρηςησ τησ απαςχόληςησ 

Οι δρϊςεισ διατόρηςησ τησ απαςχόληςησ ςτοχεύουν ςτην ανϊςχεςη του ρυθμού μεύωςησ 

τησ απαςχόληςησ, μϋςω διαφόρων μορφών ςτόριξησ προσ τισ επιχειρόςεισ. Ωςτόςο, εκτόσ 

από τα ζητόματα που ςχετύζονται με την οργϊνωςη των προγραμμϊτων, η αποτελεςματι-

κό υλοπούηςη αυτών των πολιτικών ϋχει μια ςειρϊ «εξωτερικών» προώποθϋςεων που α-

φορούν το πλαύςιο εντόσ των οπούων υλοποιούνται αυτϋσ οι πολιτικϋσ. 

Για παρϊδειγμα, η αυςτηρότητα του νομοθετικού πλαιςύου παύζει ρόλο. Όταν η απόλυςη 

του εργαζομϋνου ςυνεπϊγεται υψηλό κόςτοσ αποζημύωςησ, η επιχεύρηςη αναζητϊ ϊλλουσ 

τρόπουσ μεύωςησ του όγκου τησ απαςχόληςησ. Αντύςτοιχα, ςτην περύπτωςη όπου η με-

τατροπό θϋςεων πλόρουσ εργαςύασ, ςε θϋςεισ μερικόσ απαςχόληςησ εύναι δύςκολη, η επι-

χεύρηςη εύναι πιο πιθανό να επιδιώξει την ϋνταξό τησ ςε προγρϊμματα επιδότηςησ (ϋμμε-

ςησ ό ϊμεςησ) τησ αναδιοργϊνωςησ του χρόνου εργαςύασ. 

Επύςησ, πρϋπει να τονιςτεύ η ςημαςύα των προςδοκιών ςχετικϊ με το μελλοντικό επύπεδο 

τησ ζότηςησ. Επειδό η ϋνταξη τησ επιχεύρηςησ ςε προγρϊμματα διατόρηςησ τησ απαςχό-

ληςησ (π.χ. επιδότηςη αςφαλιςτικών ειςφορών) ςυνεπϊγεται δϋςμευςη τησ επιχεύρηςησ 

για διατόρηςη τησ απαςχόληςησ για ϋνα χρονικό διϊςτημα (π.χ. +6-12 μόνεσ μετϊ το πϋρασ 

του προγρϊμματοσ), οι προςδοκύεσ για το μελλοντικό επύπεδο τησ ζότηςησ παύζουν καθο-
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ριςτικό ρόλο. την περύπτωςη όπου η επιχεύρηςη αναμϋνει ότι η ζότηςη για το προώόν τησ 

δεν πρόκειται να ενιςχυθεύ εύναι πιθανό να επιλϋξει τισ απολύςεισ δεδομϋνου ότι με αυτόν 

τον τρόπο αναλαμβϊνει μικρότερεσ δεςμεύςεισ ϋναντι του δημοςύου. 

Βϊςει των παραπϊνω, η κατϊςταςη ςτην Ελλϊδα εύναι αρκετϊ προβληματικό, εκ του γε-

γονότοσ ότι το νομοθετικό πλαύςιο ϋχει καταςτόςει τισ απολύςεισ ευκολότερεσ· ότι η με-

τατροπό των θϋςεων πλόρουσ απαςχόληςησ ςε μερικό δεν ςυνεπϊγεται κανϋνα κόςτοσ 

για τισ επιχειρόςεισ· ότι οι προςδοκύεσ για το μελλοντικό επύπεδο τησ ζότηςησ εύναι εξαιρε-

τικϊ απαιςιόδοξεσ. Παρϊ ταύτα, ο ΟΑΕΔ, ορθϊ ϋχει υιοθετόςει εκτεταμϋνα προγρϊμματα 

διατόρηςησ των θϋςεων εργαςύασ που κατϊ κύριο λόγο προςφϋρουν επιδότηςη των ας-

φαλιςτικών ειςφορών (για μια αναλυτικότερη παρουςύαςη των προγραμμϊτων αυτών βλ. 

1ο παραδοτϋο). ημειώνεται ότι και η διεθνόσ εμπειρύα ςυνηγορεύ υπϋρ τησ διατόρηςησ αυ-

τών των προγραμμϊτων. Ωςτόςο, πρϋπει να τονιςτεύ ότι ςτην παρούςα φϊςη ο ΟΑΕΔ δεν 

διαθϋτει αξιόπιςτα ςτοιχεύα για την αξιολόγηςη αυτών των πολιτικών. Κατϊ ςυνϋπεια, με 

δεδομϋνο τον όγκο των πόρων που αντλούν αυτϊ τα προγρϊμματα, εύναι ϊμεςη ανϊγκη 

να δρομολογηθούν διαδικαςύεσ on-going αξιολόγηςησ που θα επιτρϋψουν τισ αναγκαύεσ 

προςαρμογϋσ.  

Βϊςει των παραπϊνω, η ςτόχευςη των προγραμμϊτων ςτισ ειδικϋσ ανϊγκεσ των απαςχο-

λούμενων, όπωσ διαμορφώνονται ςε κϊθε ειδικό κλϊδο εύναι καύριασ ςημαςύασ. Αντύςτοι-

χα, η λογικό που φαύνεται να ϋχει επικρατόςει μϋχρι ςόμερα (αυτό τησ μαζικόσ και αδια-

φοροπούητησ ςτόριξησ) πρϋπει να περιοριςτεύ. 

Προγράμματα δημιουργίασ νέων θέςεων εργαςίασ 

Εκτόσ από την προςπϊθεια ςτόριξησ τησ απαςχόληςησ, το πρόβλημα που γεννιϋται ςε πε-

ριόδουσ ύφεςησ, εύναι ότι η ςυνολικό ζότηςη εργαςύασ υποχωρεύ ςημαντικϊ, κατϊ ςυνϋπε-

ια η οικονομύα τησ αγορϊσ δεν δημιουργεύ νϋεσ θϋςεισ απαςχόληςησ. Ειδικϊ ςτην Ελλϊδα, 

οι δύο κύκλοι προκηρύξεων του Αναπτυξιακού Νόμου που ϋχουν διενεργηθεύ ϋωσ ςόμερα, 

ϋληξαν αφόνοντασ ςημαντικϊ ποςϊ αδιϊθετα λόγω τησ επενδυτικόσ αποχόσ (εφημερύδα 

Καθημερινό, 20/11/2011). ύμφωνα με τα ςτοιχεύα του Τπ. Ανϊπτυξησ, κατϊ τον δεύτερο 

κύκλο προκηρύξεων ςτα πλαύςια του αναπτυξιακού νόμου, εγκρύθηκαν ενιςχύςεισ για ε-

πενδύςεισ ςυνολικού ύψουσ 854 εκατ. € τη ςτιγμό που οι διαθϋςιμοι πόροι μπορούςαν να 

καλύψουν επενδύςεισ ϋωσ και 3,27 δισ €. Η αιτύα για τα παραπϊνω εύναι ο μικρόσ αριθμόσ 

των αιτόςεων. Ωσ προσ τισ νϋεσ θϋςεισ απαςχόληςησ, οι επενδυτικϋσ προτϊςεισ που εγκρύ-

θηκαν προβλϋπουν την δημιουργύα μόλισ 1.590 νϋων θϋςεων εργαςύασ, εκ των οπούων οι 

600 αφορούν μόνο μια πρόταςη.  

Βϊςει των παραπϊνω, εκ των πραγμϊτων η πολιτικό απαςχόληςησ οφεύλει να ςυμπεριλϊ-

βει και ενϋργειεσ-προγρϊμματα δημιουργύασ νϋων θϋςεων εργαςύασ. Και ςε αυτό την πε-

ρύπτωςη η ςτόχευςη των προγραμμϊτων εύναι καθοριςτικόσ ςημαςύασ, δεδομϋνου ότι (α) 

δεν πλόττονται όλεσ οι ομϊδεσ του πληθυςμού με την ύδια ϋνταςη, (β) η «ϋκταςη» τησ πα-

ρϋμβαςησ δεν εύναι η ύδια για όλεσ τισ ομϊδεσ (π.χ. προγρϊμματα μερικόσ απαςχόληςησ 

μπορεύ να εύναι περιςςότερο αποτελεςματικϊ ςτην περύπτωςη νϋων εργαζομϋνων 20-24 

ετών, αλλϊ απολύτωσ ανεπαρκό ςε περιπτώςεισ μονογονεώκών οικογενειών όπου απαιτεύ-

ται η εύρεςη θϋςησ εργαςύασ πλόρουσ απαςχόληςησ).Αυτό ςημαύνει ότι τα προγρϊμματα 

δημιουργύασ νϋων θϋςεων εργαςύασ πρϋπει να διαφοροποιούνται βϊςει τησ ομϊδασ των 

ανϋργων ςτην οπούα απευθύνονται και να διαθϋτουν ϋνα διευρυμϋνο «οπλοςτϊςιο» που 

να επιτρϋπει την αντιμετώπιςη ειδικών αναγκών κϊθε πληθυςμιακόσ ομϊδασ.  
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Προγράμματα κατάρτιςησ 

ε περιόδουσ κρύςησ τα προγρϊμματα κατϊρτιςησ τεύνουν να «παθητικοποιούνται», δηλα-

δό να λειτουργούν κυρύωσ ωσ μηχανιςμού ειςοδηματικόσ ενύςχυςησ των καταρτιζόμενων. 

Αν και κϊτι τϋτοιο μπορεύ να εμφανύζεται δελεαςτικό, το τελικό αποτϋλεςμα εύναι η μη 

αποτελεςματικό διαχεύριςη των πόρων λόγω του ότι τα προγρϊμματα κατϊρτιςησ ϋχουν 

μεγϊλο κόςτοσ λειτουργύασ και μικρό χρονικό διϊςτημα υλοπούηςησ.  

υμβουλευτική 

Επιπρόςθετα ςε περιόδουσ ύφεςησ δεδομϋνησ τησ μεγϊλησ αύξηςησ του αριθμού των α-

νϋργων, ςημαντικό ρόλο μπορεύ να διατελϋςει και η ςυμβουλευτικό των ανϋργων.  

 

Προτϊςεισ αναπροςδιοριςμού Προγραμμϊτων ωσ προσ τισ Ομϊδεσ Στόχου 

Προγρϊμματα διατόρηςησ τησ απαςχόληςησ 

Α. Mεταπούηςη 

Ωσ προσ την ςτόχευςη των προγραμμϊτων, από την ανϊλυςη αναγκών, προκύπτει ότι οι  

ομϊδεσ υψηλού κινδύνου ςτο τομϋα τησ μεταπούηςησ εύναι οι ακόλουθεσ: 

√ Άνδρεσ και γυναύκεσ ηλικύασ 20-24 ετών.  

√ Άνδρεσ και γυναύκεσ ηλικύασ 45-49 ετών.  

 

Κλϊδοι υψηλού κινδύνου 

Ωσ προσ την ςτόχευςη των προγραμμϊτων, περιςςότερο εκτεταμϋνα μϋτρα πρϋπει να 

παρθούν για την ςτόριξη τησ απαςχόληςησ ςε οριςμϋνουσ κλϊδουσ τησ μεταπούηςησ. ε 

αυτό την περύπτωςη, εκτόσ από την επιδότηςη των αςφαλιςτικών ειςφορών, το Τπουργε-

ύο Εργαςύασ και ο ΟΑΕΔ θα ϊξιζε να εξετϊςει το ενδεχόμενο ενεργοπούηςησ περιςςότερο 

επιθετικών μϋτρων παρϋμβαςησ όπωσ:  

√  η κϊλυψη τμόματοσ και του μιςθολογικού κόςτουσ,  

√ η κϊλυψη τμόματοσ τησ διαφορϊσ ςτο μιςθό που προκύπτει ωσ αποτϋλεςμα τησ 

υιοθϋτηςησ μικρότερου ωραρύου. 

ε κϊθε περύπτωςη αυτού του τύπου οι παρεμβϊςεισ πρϋπει να ςυνδυαςτούν με ϊλλα μϋτ-

ρα αναδιϊρθρωςησ τησ παραγωγόσ, ϋτςι ώςτε η επιδότηςη να ςτοχεύει ςτην κϊλυψη τμό-

ματοσ του κόςτουσ προςαρμογόσ και όχι ςτην αναπαραγωγό πεπαλαιωμϋνων μεθόδων 

παραγωγόσ. 

Ειδικότερα, οι κλϊδοι υψηλού κινδύνου τησ μεταπούηςησ εύναι: 

√ Καταςκευό ειδών ϋνδυςησ 

√ Καταςκευό δϋρματοσ και δερμϊτινων ειδών 

√ Εκτυπώςεισ και αναπαραγωγό προεγγεγραμμϋνων μϋςων  

√ Παραγωγό βαςικών φαρμακευτικών προώόντων 

√ Παραγωγό ϊλλων μη μεταλλικών ορυκτών προώόντων και Καταςκευό μεταλλι-

κών προώόντων με εξαύρεςη τα μηχανόματα 

√ Καταςκευό μηχανών και ειδών εξοπλιςμού 

√ Βιομηχανύα τροφύμων 
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Β. Υπηρεςύεσ 

Ομϊδεσ υψηλού κύνδυνου 

Από την ανϊλυςη που προηγόθηκε προκύπτει ότι οι ομϊδεσ των απαςχολούμενων ςτισ 

υπηρεςύεσ που πλόττονται περιςςότερο από την κρύςη ςτην απαςχόληςη εύναι οι παρακϊ-

τω: 

Απαςχολούμενεσ γυναίκεσ ςτο εμπόριο άνω των 40 ετών 

Νέοι πτυχιούχοι ΑΕΙ-ΣΕΙ έωσ 34 ετών 

 

Προγρϊμματα ϊμεςησ δημιουργύασ θϋςεων απαςχόληςησ και κατϊρτιςησ 

Α. Άνεργοι ϊνω των 55 ετών 

Σο ποςοςτό ανεργύασ τησ ηλικιακόσ ομϊδασ ϊνω των 55 ετών διαμορφώθηκε το 2011 ςτο 

7,1%, δηλαδό ςε επύπεδα αρκετϊ χαμηλότερα του ςυνολικού μϋςου όρου. Ωςτόςο, εύναι 

διαπιςτωμϋνο ότι οι ϊνεργοι αυτόσ τησ ηλικιακόσ ομϊδασ αντιμετωπύζουν ανυπϋρβλητα 

προβλόματα ςτην πρόςβαςη ςτην αγορϊ εργαςύασ, η ϊρςη των οπούων εύναι εξαιρετικϊ 

δύςκολη.  

Οι πολιτικϋσ για αυτούσ τουσ ανθρώπουσ πρϋπει και μπορούν να διαφοροποιηθούν περαι-

τϋρω αναλόγωσ τησ ηλικιακόσ ομϊδασ ςτην οπούα ανόκουν. υνολικϊ, οι ϊνεργοι ϊνω των 

55 ετών μπορούν να επιμεριςτούν ςε τρεισ μεγϊλεσ ηλικιακϋσ κατηγορύεσ: (α) ϊνω των 65 

ετών, (β) 60-64 ετών και (γ) 55-59 ετών. 

Άνεργοι ϊνω των 65 ετών  

Πρόκειται ύςωσ για την πιο «δύςκολη» ομϊδα ανϋργων. ύμφωνα με την ΕΕΔ, το 2011 κα-

ταγρϊφηκαν 1.419 τϋτοιεσ περιπτώςεισ. Πρόκειται για ϊτομα που εύτε δεν ϋχουν θεμελιώ-

ςει ακόμα δικαύωμα ςυνταξιοδότηςησ, εύτε για ϊτομα των οπούων η ςύνταξη δεν επαρκεύ 

προκειμϋνου να ςυντηρηθούν οπότε αναζητούν εργαςύα. Σα ςτοιχεύα τησ ΕΕΔ δεν μασ ε-

πιτρϋπουν να εκτιμόςουμε το μϋγεθοσ κϊθε επιμϋρουσ ομϊδασ. 

Η ςυμμετοχό τουσ ςτα ςυνόθη προγρϊμματα μϊλλον δεν θα ϋχει αποτϋλεςμα, κατϊ ςυνϋ-

πεια απαιτεύται η υλοπούηςη ειδικού προγρϊμματοσ προςαρμοςμϋνου ειδικϊ ςε αυτό την 

ηλικιακό ομϊδα. Βϊςει των παραπϊνω ςτα πλαύςια τησ πολιτικόσ απαςχόληςησ μπορούν 

να προβλεφθούν τα εξόσ: 

(α) ςε ό,τι αφορϊ τουσ ϊνεργουσ ςυνταξιούχουσ ϊνω των 65 ετών, που εύναι εγγεγραμμϋ-

νοι ςτα μητρώα ανεργύασ του ΟΑΕΔ, μπορεύ να διαμορφωθεύ ειδικό πρόγραμμα απαςχό-

ληςόσ τουσ ςε κοινωφελεύσ εργαςύεσ ςε Δόμουσ, με ημερόςια διϊρκεια απαςχόληςησ που 

δεν θα ξεπερνϊ τισ 2 ώρεσ ημερηςύωσ. Η μιςθολογικό δαπϊνη θα βαρύνει τον ΛΑΕΚ. 

(β) οι ϊνεργοι ϊνω των 65 ετών που δεν ϋχουν ςυμπληρώςει δικαύωμα ςυνταξιοδότηςησ 

μπορούν επύςησ να ςυμμετϊςχουν ςτο πρόγραμμα, με τη διαφορϊ ότι ο ΟΑΕΔ (μϋςω του 

ΛΑΕΚ) θα καλύπτει και τισ αςφαλιςτικϋσ ειςφορϋσ μϋχρισ  ότου ςυμπληρώςουν τισ προώ-

ποθϋςεισ ςυνταξιοδότηςησ. 

Άνεργοι 60-64 ετών 
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Η ΕΕΔ κατϋγραψε 12.200 ϊτομα τϋτοιεσ περιπτώςεισ. Για την αντιμετώπιςη τησ ανεργύασ 

αυτόσ τησ ομϊδασ προτεύνεται ϋνα πρόγραμμα αντύςτοιχο με εκεύνο που προτεύνεται για 

τουσ ϊνεργουσ ϊνω των 65 ετών, με τη διαφορϊ ότι ςε αυτό την περύπτωςη η ημερόςια 

απαςχόληςη μπορεύ να εύναι μεγαλύτερησ διϊρκειασ.  

Άνεργοι 55-59 ετών 

υνολικϊ αριθμούν 33.800 ϊτομα (21.200 ϊνδρεσ και 12.600 γυναύκεσ). Κύριοσ ςτόχοσ πρϋ-

πει να εύναι η προώθηςη αυτών των ανθρώπων ςτην απαςχόληςη. 

Οι ειδικϋσ ςυνθόκεσ που αντιμετωπύζουν οι ϊνεργοι αυτόσ τησ ηλικιακόσ ομϊδασ απαιτούν 

το ςχεδιαςμό και την υλοπούηςη ειδικών προγραμμϊτων προςαρμοςμϋνων ςτισ ιδιαύτερεσ 

ανϊγκεσ τουσ. Σα προγρϊμματα αυτϊ πρϋπει να περιλαμβϊνουν: 

(α)  Ενιςχυμϋνεσ επιδοτόςεισ πρόςληψησ κυρύωσ για τουσ αποφούτουσ ΑΕΙ. Αυτού αριθ-

μούν τα 1.921 ϊτομα, δηλαδό το 5,7% των ανϋργων αυτόσ τησ ηλικιακόσ ομϊδασ. Ιδι-

αύτερη προςοχό πρϋπει να δοθεύ ςτο να μην υπϊρχουν αντιφϊςεισ ό ςυγκρούςεισ 

με ϊλλεσ δρϊςεισ-προγρϊμματα. 

 (β) Διαδικαςύεσ κατϊρτιςησ, κυρύωσ για τουσ κατόχουσ πτυχύου τεχνικόσ εκπαύδευςησ 

(2.727 ϊτομα) και τουσ απόφοιτουσ μϋςησ εκπαύδευςησ (13.100 ϊτομα) και ςτη ςυ-

νϋχεια προγρϊμματα προώθηςησ ςτην απαςχόληςη.  

Σο 8,1% (2.727 ϊτομα) των ανϋργων ηλικύασ 55-59 ετών διαθϋτει πτυχύο Ανώτερησ 

Σεχνικόσ Επαγγελματικόσ Εκπαύδευςησ. Η επανακατϊρτιςη τουσ ςε αντικεύμενα 

ςυναφό με τισ ςπουδϋσ τουσ ό την εργαςιακό τουσ εμπειρύα πρϋπει να αποτελϋςει 

προτεραιότητα ώςτε ςτη ςυνϋχεια μϋςω αυξημϋνων επιδοτόςεων μιςθολογικού 

κόςτουσ να προωθηθούν ςτην απαςχόληςη.. Επύςησ να αξύζει να προωθηθεύ ϋνα 

πιλοτικό πρόγραμμα εργαςιακού μϋντορϊ, κατϊ το οπούο επιχειρεύται η αξιοπούη-

ςη τησ ςυςςωρευμϋνησ εμπειρύασ αυτών των εργαζομϋνων. 

(γ) Σϋλοσ, υπϊρχουν και 16.100 ϊνεργοι, ηλικύασ 55-59 ετών, κϊτοχοι απολυτηρύου Δη-

μοτικού. Οι προοπτικϋσ απαςχόληςησ αυτόσ τησ ομϊδασ εύναι δυςμενϋςτερεσ λόγω 

του χαμηλού εκπαιδευτικού τουσ επιπϋδου. Προτεύνεται, περύπου το 50% (8.000 

ϊτομα) να μπορούν να ενταχθούν ςτα ειδικϊ προγρϊμματα ανϋργων ϊνω των 60 

ετών. 

 

Β. Νϋοι ϋωσ 35 ετών με χαμηλό επύπεδο εκπαύδευςησ 

Ο αριθμόσ των ανϋργων ϋωσ 35 ετών με ςχετικϊ χαμηλό επύπεδο εκπαύδευςησ (ϋωσ απολυ-

τόριο Λυκεύου), εύναι εντυπωςιακϊ ψηλόσ και φτϊνει τισ 258.200 ϊτομα. Από αυτούσ-εσ, οι 

163.000 διαθϋτουν απολυτόριο Λυκεύου, οι 49.000 απολυτόριο Γυμναςύου και οι 46.200 εύτε 

διαθϋτουν απολυτόριο Δημοτικού, εύτε ϋχουν παρακολουθόςει κϊποιεσ τϊξεισ του Δημοτι-

κού. Η ακριβόσ κατανομό του πληθυςμού ϋωσ 35 ετών και τησ κατϊςταςησ απαςχόληςόσ 

του παρουςιϊζεται ςτον Σφϊλμα! Το αρχεύο προϋλευςησ τησ αναφορϊσ δεν βρϋθηκε..  

τόχοσ τησ παρϋμβαςησ του ΟΑΕΔ πρϋπει να εύναι να ϋχει ςυμμετϊςχει ςε πρόγραμμα ε-

παγγελματικόσ εκπαύδευςησ και κατϊρτιςησ διϊρκειασ τουλϊχιςτον 6 μηνών, εντόσ 2 ετών 

τουλϊχιςτον  

√ το 80% των κατόχων απολυτηρύου Δημοτικού,  
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√ το 60% των κατόχων απολυτηρύου Γυμναςύου που δεν διαθϋτει ϊλλη επαγγελ-

ματικό εκπαύδευςη και,  

√ το 50% των κατόχων απολυτηρύου Λυκεύου που δεν διαθϋτει ϊλλη επαγγελματι-

κό εκπαύδευςη 

Ωσ προσ την κατϊςταςη απαςχόληςησ: 

(α) την περύπτωςη των απαςχολούμενων, προτιμητϋα εύναι τα προγρϊμματα ενδοεπιχει-

ρηςιακόσ κατϊρτιςησ. Ωςτόςο, πϊνω από το 90% αυτόσ των απαςχολούμενων με μϋγιςτο 

επύπεδο εκπαύδευςησ το απολυτόριο Λυκεύου, απαςχολεύται ςε επιχειρόςεισ με λιγότερα 

από 20 ϊτομα προςωπικό, ςτοιχεύο που εγεύρει ερωτόματα ωσ προσ την δυνατότητϊ τουσ 

να ανταποκριθούν ςτισ ανϊγκεσ διοργϊνωςησ και υλοπούηςησ προγραμμϊτων ενδοεπιχει-

ρηςιακόσ κατϊρτιςησ.  

Για την αντιμετώπιςη αυτού του προβλόματοσ, πρϋπει να προβλεφθεύ ειδικό πρόγραμμα 

βϊςει του οπούου οι απαςχολούμενοι τησ ομϊδασ ςτόχου θα μπορούν να παρακολουθούν 

6μηνα προγρϊμματα κατϊρτιςησ ςε χώρουσ εκτόσ τησ επιχεύρηςησ. ε αυτό την περύπτω-

ςη, η μεύωςη του μικτού μιςθού που θα προκύψει από την μεύωςη των ωρών εργαςύασ θα 

πρϋπει να καλυφθεύ από τον ΟΑΕΔ, ϋτςι ώςτε να διατηρηθεύ το ειςόδημα του εργαζόμενο-

υ-καταρτιζόμενου. Αντύςτοιχα, η επιχεύρηςη αναλαμβϊνει την υποχρϋωςη να διατηρόςει 

τον ςυγκεκριμϋνο εργαζόμενο-νη για επιπλϋον χρονικό διϊςτημα ύςο με την διϊρκεια του 

προγρϊμματοσ. Οι μειωμϋνεσ ώρεσ απαςχόληςησ αυτών των απαςχολούμενων μπορούν 

να καλυφτούν από ϊνεργουσ που θα προτεύνουν οι υπηρεςύεσ του ΟΑΕΔ. 

Βϊςει των ςτόχων που τϋθηκαν παραπϊνω, ο ςυνολικόσ αριθμόσ των θϋςεων κατϊρτιςησ 

που απαιτούνται φτϊνει  τισ 82.000 για κατόχουσ απολυτηρύου Δημοτικού, ενώ πρϋπει να 

προβλεφτούν ϊλλεσ τόςεσ για τουσ απόφοιτουσ Γυμναςύου και Λυκεύου χωρύσ ϊλλα επαγ-

γελματικϊ προςόντα..  

 (β) την περύπτωςη των ανϋργων, οι θϋςεισ που απαιτούνται αγγύζουν 34.500 θϋςεισ για 

κατόχουσ απολυτηρύου Δημοτικού, ςύν ϊλλεσ τόςεσ για  κατόχουσ απολυτηρύου Γυμναςύου 

και Λυκεύου χωρύσ ϊλλα επαγγελματικϊ εφόδια. . 

Γ. Ειδικϋσ κατηγορύεσ ανϋργων 

Σϋλοσ, υπϊρχουν τρεισ επιπλϋον κατηγορύεσ ανϋργων, οι οπούεσ δεν εύναι εύκολο να πολι-

τικοποιηθούν βϊςει των ςτοιχεύων τησ ΕΕΔ, γνωρύζουμε όμωσ ότι αντιμετωπύζουν οξυμϋνα 

προβλόματα. Σε αυτϋσ τισ κατηγορύεσ πρϋπει να αποδύδεται το μεγαλύτερο ποςό επιδότη-

ςησ που προβλϋπουν τα προγρϊμματα ΝΘΕ, ενώ ο Οργανιςμόσ πρϋπει να θϋςει ωσ ποςοτι-

κό ςτόχο την μεύωςό τουσ κατϊ 60% ανϊ ϋτοσ, βϊςει των καταςτϊςεων ανεργύασ που δια-

τηρεύ. Πρόκειται για τουσ: 

(α) Άνεργουσ-εσ επικεφαλεύσ οικογενειών 

(β) Άνεργουσ-εσ επικεφαλεύσ μονογονεώκών οικογενειών και, 

(γ) Άνεργουσ ςε οικογϋνειεσ όπου κανϋνα μϋλοσ τουσ δεν εργϊζεται με  

 πλόρη απαςχόληςη 

 

Προτϊςεισ αναςχεδιαςμού του τρόπου και των προώποθϋςεων εφαρμογόσ των Προγραμ-

μϊτων 
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Σα Προγρϊμματα Ενεργητικών Πολιτικών Απαςχόληςησ που υλοποιεύ και διαχειρύζεται ο 

ΟΑΕΔ, ςύμφωνα με τισ προςκλόςεισ τουσ αλλϊ και από ςτοιχεύα των αντύςτοιχων προκη-

ρύξεων, αναφϋρονται κυρύωσ : 

√ ςε απόκτηςη εργαςιακόσ εμπειρύασ ό/και ςε προώθηςη τησ απαςχόληςησ. 

√ ςτη διατόρηςη θϋςεων εργαςύασ και προςαρμοςτικότητα εργαζομϋνων και επι-

χειρόςεων 

Σα Προγρϊμματα αυτϊ αποτελούν μϋροσ / τμόμα ενόσ ευρύτερου ςυνόλου Προγραμμϊτων 

Ενεργητικών Πολιτικών Απαςχόληςησ ό/και Προγραμμϊτων Προςαρμοςτικότητασ εργα-

ζομϋνων και επιχειρόςεων, που υλοποιεύ και διαχειρύζεται κυρύωσ ο ΟΑΕΔ, αλλϊ και ϊλλοι 

φορεύσ ςε μικρότερη κλύμακα ό/και προςανατολιςμϋνα εύτε ςε ςυγκεκριμϋνεσ ομϊδεσ ςτό-

χουσ, εύτε ςε εξειδικευμϋνα αντικεύμενα. Σα προγρϊμματα, πλην του ΟΑΕΔ, χρηματοδοτο-

ύνται και από Επιχειρηςιακϊ Προγρϊμματα του ΕΠΑ, ςτο πλαύςιο προώθηςησ τησ επιχει-

ρηματικότητασ ό/και τησ καινοτομύασ / ϋρευνασ και τεχνολογύασ αλλϊ και από αμιγώσ εθνι-

κούσ πόρουσ. Σα Προγρϊμματα Προςαρμοςτικότητασ εργαζομϋνων και επιχειρόςεων, κυ-

ρύωσ, ό ςχεδόν αποκλειςτικϊ χρηματοδοτούνται από τον ΟΑΕΔ. 

Σο γεγονόσ αυτό, ότοι τησ εφαρμογόσ ενόσ πλόθουσ προγραμμϊτων ενεργητικών πολιτι-

κών απαςχόληςησ  ό/και προςαρμοςτικότητασ εργαζομϋνων και επιχειρόςεων, κατϊ την 

ύδια περύοδο ό ϋςτω με τομϋσ ςτισ περιόδουσ εφαρμογόσ τουσ, αποτελεύ ό δύναται να απο-

τελεύ καθοριςτικό παρϊγοντα επηρεαςμού τησ αποτελεςματικότητασ και τησ αποδοτικό-

τητασ καθενόσ Προγρϊμματοσ. Οι παρϊμετροι που προςδιορύζουν το ςυγκεκριμϋνο παρϊ-

γοντα επηρεαςμού τησ αποτελεςματικότητασ και τησ αποδοτικότητασ των παρϊλληλα 

εφαρμοζόμενων Προγραμμϊτων και οι οπούεσ ςυντελούν, εύτε ςτην μεταξύ των Προγραμ-

μϊτων ανταγωνιςτικότητα, εύτε ςτην ςυμπληρωματικότητα, εύτε ςτη ςυνϋργεια μεταξύ 

των Προγραμμϊτων, εύναι κυρύωσ οι εξόσ: 

√ Οι όροι και προώποθϋςεισ ςυμμετοχόσ ς΄ αυτϊ τα Προγρϊμματα των ϊμεςα ω-

φελούμενων ανϋργων ό/και επιχειρόςεων. 

√ Σα κύνητρα ςυμμετοχόσ, 

√ Οι διοικητικϋσ διαδικαςύεσ ςυμμετοχόσ ό/και εφαρμογόσ των Προγραμμϊτων. 

√ Ο φορεύσ και ο τρόποσ υλοπούηςησ των Προγραμμϊτων 

√ Σο «μύγμα» κατοχύρωςησ δικαιωμϊτων και ανϊληψησ υποχρεώςεων των ςυμ-

μετεχόντων ανϋργων και επιχειρόςεων. 

√ Η εφαρμογό καθεςτώτων ενύςχυςησ με ιδιαύτερουσ όρουσ και δεςμεύςεισ, η 

ςυςςώρευςη κρατικών ενιςχύςεων ό/και ό εφαρμογό του Κανονιςμού περύ  de 

minimis. 

√ Η εξϋταςη των ςυνεργειών και η δυνατότητα αξιοπούηςησ των αποτελεςμϊτων 

ενόσ Προγρϊμματοσ για την εφαρμογό ενόσ ϊλλου. 

√ Οι Φρηματοοικονομικϋσ δεςμεύςεισ. 
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2.4 φνοψθ 3ου παραδοτζου: χεδιαςμόσ Εςωτερικοφ υςτι-
ματοσ / Μθχανιςμοφ Αξιολόγθςθσ των Δράςεων Ενεργθτι-
κϊν Πολιτικϊν Απαςχόλθςθσ ςτον ΟΑΕΔ - Πλαίςιο Λειτο-
υργίασ 

 

Σο παρόν παραδοτϋο περιλαμβϊνει τισ ακόλουθεσ κύριεσ ενότητεσ:  

Γενικό θεώρηςη τησ Αξιολόγηςησ Ενεργητικών Πολιτικών Απαςχόληςησ 

Η ανϊγκη για αξιολόγηςη ενόσ προγρϊμματοσ ό μιασ πολιτικόσ προκύπτει ςε κϊθε περύπ-

τωςη που τύθενται ζητόματα και ερωτόματα ςχετικϊ με την αποτελεςματικότητα  από την 

εφαρμογό του προγρϊμματοσ ό τησ πολιτικόσ.  

Η αξιολόγηςη ςτα προγρϊμματα και πολιτικϋσ γύνεται για πϊρα πολλούσ λόγουσ. Καταρ-

χόν, υπϊρχουν διϊφορεσ ομϊδεσ ανθρώπων που με τον ϋνα ό τον ϊλλο τρόπο εμπλϋκονται 

ςε ϋνα πρόγραμμα και ενδιαφϋρονται για την πορεύα και τα αποτελϋςματα του προγρϊμ-

ματοσ. Αυτϋσ οι ομϊδεσ εύναι οι διαμορφωτϋσ πολιτικόσ, οι οργανιςμού που ςχεδιϊζουν και 

υλοποιούν προγρϊμματα, το προςωπικό αυτών των οργανιςμών που εμπλϋκεται ςτην 

οποιαδόποτε φϊςη ςχεδιαςμού ό εφαρμογόσ των προγραμμϊτων, οι ςυμμετϋχοντεσ ςτα 

προγρϊμματα κλπ. Όλεσ αυτϋσ οι ομϊδεσ εμπλεκομϋνων θϋτουν ερωτόματα όπωσ τα ακό-

λουθα: 

 ποιϊ εύναι η φύςη του προβλόματοσ του οπούου η λύςη επιδιώκεται μϋςω του 

προγρϊμματοσ; 

 ποιούσ, πόςουσ και ςε τύ βαθμό επηρεϊζει το πρόβλημα; 

 τύ εύδουσ δρϊςη απαιτεύ το πρόβλημα, δηλαδό την υιοθϋτηςη ενόσ νϋου προγρϊμ-

ματοσ ό την επϋκταςη ό προςαρμογό ενόσ υπϊρχοντοσ 

 προγρϊμματοσ; 

 ποιϋσ ακριβώσ ενϋργειεσ θα πρϋπει να γύνουν για την αντιμετώπιςη του προβλόμα-

τοσ; 

 ποιόσ ακριβώσ εύναι ο πληθυςμόσ ςτόχοσ του προγρϊμματοσ και πώσ το πρόγραμ-

μα θα φτϊςει ςε αυτόν; 

 το πρόγραμμα εφαρμόζεται ϋτςι όπωσ ςχεδιϊςτηκε και παρϋχονται οι υπηρεςύεσ 

ϋτςι όπωσ προγραμματύςτηκε; 

 επιτυγχϊνονται μϋςω τησ εφαρμογόσ του προγρϊμματοσ τα αναμενόμενα αποτε-

λϋςματα και ςε τύ βαθμό; 

 ϋχει το πρόγραμμα αποδοτικότητα και λειτουργικότητα ςε ςχϋςη με το κόςτοσ του 

και με τα οφϋλη που προκύπτουν για τον πληθυςμό ςτόχο, αλλϊ και ςε ςχϋςη με 

τισ επιδρϊςεισ του ςτο γενικότερο πληθυςμό; 

Ο οριςμόσ τησ αξιολόγηςησ προγραμμϊτων που φαύνεται ο πλϋον κατϊλληλοσ και ολοκ-

ληρωμϋνοσ εύναι ο εξόσ: «Αξιολόγηςη προγράμματοσ είναι η χρηςιμοποίηςη ερευνητικών με-

θόδων των κοινωνικών επιςτημών για τη ςυςτηματική διερεύνηςη τησ αποτελεςματικότη-

τασ μιασ κοινωνικήσ παρέμβαςησ, με τρόπο ώςτε αυτή η διερεύνηςη να προςαρμόζεται ςτισ 

εκάςτοτε επικρατούςεσ ςυνθήκεσ του πολιτικού και οργανωςιακού περιβάλλοντοσ και να 
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είναι ςχεδιαςμένη για να πληροφορήςει τουσ κοινωνικούσ εταίρουσ και να προκαλέςει δρας-

τηριότητα για τη βελτίωςη των κοινωνικών ςυνθηκών»5. 

 

Οριοθϋτηςη τησ αξιολόγηςησ προγραμμϊτων / πολιτικών ςτα πλαύςια τησ Ε.Ε. 

Η ορολογύα που χρηςιμοποιεύται από την Ευρωπαώκό Επιτροπό ςυνδϋεται ςτενϊ με την 

διαρθρωτικό βοόθεια τησ Ευρωπαώκόσ Ένωςησ (π.χ. Ευρωπαώκό Κοινωνικό Σαμεύο, Ευρω-

παώκό Σαμεύο Περιφερειακόσ Ανϊπτυξησ). Η αξιολόγηςη των δραςτηριοτότων που ςχετύ-

ζονται με διαρθρωτικϋσ παρεμβϊςεισ τησ Ευρωπαώκόσ Ένωςησ πρϋπει να λϊβουν χώρα εν-

τόσ του λογικού πλαιςύου των διαρθρωτικών παρεμβϊςεων τησ ΕΕ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχόμα 1: Λογικό παρϋμβαςησ ενόσ προγρϊμματοσ 

 

 

 

Ανεξϊρτητα από την προςϋγγιςη τησ αξιολόγηςησ η ςυνόθησ πρακτικό που υιοθετεύται 

ςτο πλαύςιο αξιολόγηςησ των προγραμμϊτων των Διαρθρωτικών Σαμεύων περιλαμβϊνει 

τρύα επύπεδα, που ςυγκροτούν και αντύςτοιχα ςτϊδια τησ αξιολόγηςησ. Σα ςτϊδια αυτϊ 

εύναι: 

√ εκ των προτϋρων αξιολόγηςη (ex ante evaluation) 

√ ενδιϊμεςη αξιολόγηςη (mid-term evaluation) 

√ εκ των υςτϋρων αξιολόγηςη (ex post evaluation) 

 

Επιςκόπηςη των μϋχρι ςόμερα ακολουθουμϋνων από τον ΟΑΕΔ προςεγγύςεων και πρακ-

τικών αξιολόγηςησ δρϊςεων Ενεργητικών Πολιτικών Απαςχόληςησ 

Από την επιςκόπηςη των μϋχρι ςόμερα προςεγγύςεων και πρακτικών που ακολουθεύ ο 

ΟΑΕΔ για την αξιολόγηςη ενεργητικών πολιτικών απαςχόληςησ, φαύνεται ότι ο κύριοσ ϊ-

ξονασ αξιολόγηςησ, μϋχρι ςόμερα, όταν οι ad hoc απολογιςτικϋσ ϋρευνεσ και μελϋτεσ, που 

                                                             
5 Rossi, P.H., M.W. Lipsey, H.E. Freeman (2004), Evaluation: A Systematic Approach, 7th edition, Sage Publications, 
London. 
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διεξϊγονταν εύτε από εξωτερικούσ αξιολογητϋσ εύτε από τον ύδιο φορϋα. Η μεθοδολογύα 

και η ποιότητα των αξιολογόςεων φυςικϊ ποικύλει, για λόγουσ που ςχετύζονται με τον δι-

αθϋςιμο χρόνο κϊθε ερευνητικόσ ομϊδασ, τα ςτοιχεύα που εύχε ςτη διϊθεςό τησ, τα ερωτό-

ματα που ϋθεςε κ.ο.κ.  

Κατϊ την τελευταύα δεκαετύα ϋχουν πραγματοποιηθεύ εννϋα (9) αξιολογόςεισ προγραμ-

μϊτων του ΟΑΕΔ:   

1) Η μελϋτη αξιολόγηςησ προγραμμϊτων επιχορόγηςησ επιχειρόςεων για την δημιο-

υργύα Νϋων Θϋςεων Εργαςύασ, η οπούα μεθοδολογικϊ βαςύςτηκε ςε ςυνεντεύξεισ 

με 5.000 επιχειρόςεισ που εύχαν ενταχθεύ ςε Πρόγραμμα Επιχορόγηςησ Νϋων Θϋ-

ςεων Εργαςύασ (Πρόγραμμα Ν.Θ.Ε.) του ΟΑΕΔ κατϊ την περύοδο 1998-2000 και ςε 

ςυνεντεύξεισ με 1.612 ανϋργουσ που εύχαν ενταχθεύ ςε Πρόγραμμα Επιχορόγηςησ 

Νϋων Θϋςεων Εργαςύασ (Πρόγραμμα Ν.Θ.Ε.) του ΟΑΕΔ κατϊ την περύοδο 1998-

2000.  

 

2) Έκθεςη Παρουςύαςησ και Αποτύμηςησ του Προγρϊμματοσ Νϋων Ελεύθερων Επαγγελμα-

τιών (ΝΕΕ), του ϋτουσ 2002,  

3) Έκθεςη Παρουςύαςησ και Αποτύμηςησ του Προγρϊμματοσ Νϋων Θϋςεων Εργαςύασ, του 

ϋτουσ 2002,  

4) Έκθεςη ςύνθεςησ αποτελεςμϊτων των προγραμμϊτων ΝΘΕ & ΝΕΕ του ΟΑΕΔ, του ϋτουσ 

2002,  

5) Σελικό ϋκθεςη παρουςύαςησ ςτοιχεύων προγρϊμματοσ Νϋων Ελεύθερων Επαγγελματιών 

(ΝΕΕ), περιόδου 2003 – 2004,  

6) Σελικό ϋκθεςη παρουςύαςησ ςτοιχεύων του προγρϊμματοσ Νϋων Θϋςεων Εργαςύασ 2003,  

7) Ανϊπτυξη πιλοτικού ςυςτόματοσ αξιολόγηςησ μϋτρων πολιτικών απαςχόληςησ ςε το-

πικό επύπεδο - Αξιολόγηςη ενεργητικών πολιτικών απαςχόληςησ (ΝΘΕ, ΝΕΕ, stage) που 

διενεργόθηκαν κατϊ το 2002 ςτουσ Νομούσ Πειραιϊ και Ξϊνθησ.  

8) Αξιολόγηςη του προγρϊμματοσ Νϋων Ελεύθερων Επαγγελματιών (ΝΕΕ), ϋτουσ 2004.  

9) Αξιολόγηςη του προγρϊμματοσ Νϋων Θϋςεων Εργαςύασ (Ν.Θ.Ε.)  ϋτουσ 2005.  

 

Σα κυριότερα κοινϊ μεθοδολογικϊ ςτοιχεύα των μελετών εύναι: 

√ Ανϊλυςη των διοικητικών διαδικαςιών υλοπούηςησ των προγραμμϊτων (Τπουργι-

κϋσ αποφϊςεισ, εγκύκλιοι εφαρμογόσ, διαδικαςύεσ ελϋγχου) και περιγραφό των δι-

αδικαςιών που ακολουθεύ ο ΟΑΕΔ ςτην ςυγκϋντρωςη και καταγραφό ςτοιχεύων 

√ Σαξινόμηςη και παρουςύαςη των ςτοιχεύων ανϊ ομϊδεσ ωφελουμϋνων (ηλικύα, φύ-

λο, χρονικό διϊςτημα παραμονόσ ςτην ανεργύα) 

√ Παρουςύαςη των παραπϊνω ςτοιχεύων ανϊ γεωγραφικό περιοχό 

√ Δημιουργύα  ερωτηματολογύου     προσ τουσ  ωφελούμενουσ κϊθε προγρϊμματοσ, 

√ Έρευνα πεδύου 

√ υμπερϊςματα επύ του αξιολογούμενου προγρϊμματοσ. 
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Στρατηγικό για το ςχεδιαςμό ολοκληρωμϋνου ςυςτόματοσ αξιολόγηςησ των ενεργητικών 

πολιτικών απαςχόληςησ του ΟΑΕΔ  

Η δημιουργύα ενόσ ολοκληρωμϋνου μηχανιςμού ςυςτόματοσ παρακολούθηςησ και αξιολό-

γηςησ των προγραμμϊτων ενύςχυςησ τησ απαςχόληςησ οφεύλει να ςτοχεύει κυρύωσ : 

√ την παρουςύαςη τελικών προτϊςεων για την αναπροςαρμογό κα  αναδιαμόρ-

φωςη των προγραμμϊτων που υλοποιούνται, 

√ τον ςχεδιαςμό νϋων προγραμμϊτων ενύςχυςησ τησ απαςχόληςησ ώςτε να κα-

ταςτούν πιο αποτελεςματικϋσ οι πολιτικϋσ ενύςχυςησ τησ απαςχόληςησ, 

√ ςτην βελτύωςη τησ διαχεύριςησ, 

√ ςτην υποβοόθηςη τησ κατανομόσ κονδυλύων ό πόρων γενικότερα, 

√ την παρουςύαςη τελικών προτϊςεων για την αναπροςαρμογό και αναδιαμόρ-

φωςη των προγραμμϊτων που υλοποιούνται,  

√ τον ςχεδιαςμό νϋων προγραμμϊτων ενύςχυςησ τησ απαςχόληςησ ώςτε να κα-

ταςτούν πιο αποτελεςματικϋσ οι πολιτικϋσ ενύςχυςησ τησ απαςχόληςησ, 

√ ςτην βελτύωςη τησ διαχεύριςησ, 

√ ςτην υποβοόθηςη τησ κατανομόσ κονδυλύων ό πόρων γενικότερα. 

 

Προκειμϋνου να καταςτεύ λειτουργικό ϋνα ςύςτημα παρακολούθηςησ και αξιολόγηςησ ε-

νεργητικών πολιτικών απαςχόληςησ θα πρϋπει να πληρού οριςμϋνεσ προώποθϋςεισ, όπωσ : 

√ Να εντϊςςεται ςε ϋνα θεςμικό πλαύςιο το οπούο θα προβλϋπει τη λειτουργύα το-

υ, 

√ Να βαςύζεται ςε προδιαγραφϋσ οι οπούεσ θα εξαςφαλύζουν την εφαρμογό του 

και την δυνατότητα υλοπούηςησ των επιμϋρουσ τμημϊτων του ςυςτόματοσ, 

√ Να ενςωματώνει από τον ςχεδιαςμό του τα ςτοιχεύα εκεύνα που θα ςυνδϋουν το 

ςύςτημα με τισ τϊςεισ ςτην ευρωπαώκό και ελληνικό αγορϊ εργαςύασ καθώσ επύ-

ςησ και με τουσ φορεύσ υλοπούηςησ των πολιτικών απαςχόληςησ, 

√ Να διαςφαλύζει την βιωςιμότητϊ του και ωσ προσ το πλαύςιο αναφορϊσ μϋςα 

ςτο οπούο θα λειτουργόςει αλλϊ και ωσ προσ την δυνατότητα ενςωμϊτωςησ 

ςτοιχεύων που αποτελούν εξελικτικό παρϊγοντα των μεθόδων και εργαλεύων 

παρακολούθηςησ και αξιολόγηςησ. 

 

Τα ςυςτατικϊ μϋρη του ολοκληρωμϋνου ςυςτόματοσ αξιολόγηςησ των ενεργητικών πολι-

τικών απαςχόληςησ του ΟΑΕΔ 

ύμφωνα με τισ προδιαγραφϋσ ανϊπτυξησ του Ολοκληρωμϋνου υςτόματοσ Αξιολόγηςησ 

των πολιτικών του ΟΑΕΔ το περιεχόμενο του θα αποτελεύται από τα κϊτωθι ςυςτατικϊ 

μϋρη: 

√ Πολυετϋσ Πλϊνο Αξιολογόςεων   

Σο Πολυετϋσ Πλϊνο αφορϊ την αναλυτικό τεκμηρύωςη και παρουςύαςη των επι-

μϋρουσ εκθϋςεων, αναφορών και μελετών αξιολόγηςησ που ςυνθϋτουν το ΟΑ. 

Οι αναφορϋσ αυτϋσ διαρθρώνονται ςτη βϊςη του ενιαύου ςτρατηγικού πλαιςύου 

και με τρόπο που να αναπτύςςουν ςυνϋργειεσ και ςυμπληρωματικότητα τόςο 

μεταξύ τουσ όςο και με τον εγκεκριμϋνο ςτρατηγικό και επιχειρηςιακό ςχεδι-



 

  34 
ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΦΕΔΙΟ ΔΡΑΗ ΚΑΙ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΩΝ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΑΠΑΦΟΛΗΗ ΚΑΙ ΣΟΤ  

ΤΣΗΜΑΣΟ ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ  ΑΝΑ ΠΕΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΚΗ 

 

 

αςμό του οργανιςμού και με γνώμονα καθοριςμϋνο χρονοπρογραμματιςμό και 

πόρουσ για την υλοπούηςη τουσ. Σο πολυετϋσ πλϊνο διευκρινύζει τα ςυγκεκριμϋ-

να εργαλεύα που θα αξιοποιεύ (ϋρευνεσ, ςτοιχεύα, μεθοδολογύεσ) και κατευθύνει 

τη μεςομακροπρόθεςμη διαδικαςύα διαρκούσ αποτύμηςησ τησ απόδοςησ, του 

προγραμματιςμού αλλϊ και των επιδρϊςεων του οργανιςμού και των παρεμβϊ-

ςεων τησ με βϊςη τουσ διακηρυγμϋνουσ ςτόχουσ του ςτρατηγικού τησ ςχεδιας-

μού.  

√ Σύςτημα Δεικτών Παρακολούθηςησ και Αξιολόγηςησ των ενεργητικών πολιτι-

κών του ΟΑΕΔ για διαςφϊλιςη τησ ποςοτικόσ και ποιοτικόσ επϊρκειασ των διε-

νεργούμενων αξιολογόςεων. 

√ Τεχνολογικϋσ Υποδομϋσ και Άλλα Εργαλεύα Υποςτόριξησ του Ολοκληρωμϋνου 

υςτόματοσ Αξιολόγηςησ, ςυμπεριλαμβανομϋνου ενόσ ςύγχρονου ολοκληρω-

μϋνου ςυςτόματοσ ηλεκτρονικόσ τεκμηρύωςησ και διϊχυςησ των αποτελεςμϊ-

των των αξιολογόςεων. 

 

Η αποτελεςματικό λειτουργύα του ΟΑ απαιτεύ την υποςτόριξη από ςύγχρονα και κα-

τϊλληλα προςαρμοςμϋνα εργαλεύα πληροφορικόσ που θα επιτρϋπουν την ϋγκαιρη και 

ϋγκυρη ςυλλογό και επεξεργαςύα των απαραύτητων για τισ επιμϋρουσ αξιολογόςεισ 

ςτοιχεύων. Οι τεχνολογικϋσ αυτϋσ εφαρμογϋσ αποτελούν διακριτό τμόμα του ΟΑ και 

περιλαμβϊνουν μια ολοκληρωμϋνη πρόταςη για τισ προςαρμογϋσ και ςυμπληρώςεισ 

των όδη αναπτυςςομϋνων πληροφοριακών ςυςτημϊτων (ύςτημα ηλεκτρονικόσ τεκ-

μηρύωςησ και διϊχυςησ αποτελεςμϊτων) κατϊ τρόπο λειτουργικϊ ενιαύο και με δυνα-

τότητεσ ςυνεχούσ επϋκταςησ και υποςτόριξησ των ερευνών και αξιολογόςεων που 

προβλϋπει το ΟΑ. 

 

Μεθοδολογύα ετοιμαςύασ Πολυετούσ Πλϊνου Αξιολογόςεων των ενεργητικών πολιτικών 

απαςχόληςησ του ΟΑΕΔ  

Η διαμόρφωςη του Πολυετούσ Πλϊνου Αξιολογόςεων βαςύζεται αφενόσ ςτουσ όρουσ εν-

τολόσ ςχεδιαςμού του ΟΑ και αφετϋρου ςτισ αρχϋσ επιχειρηςιακού ςχεδιαςμού για την 

ετοιμαςύα μακροχρόνιων ςχεδύων αξιολόγηςησ. Ειδικότερα, η ετοιμαςύα του Πολυετούσ 

Πλϊνου Αξιολογόςεων ϋλαβε υπ’ όψιν και ενςωματώνει:  

√ τουσ ςτόχουσ και τισ προτεραιότητεσ του ΟΑΕΔ τόςο ςε ευρύτερο ςτρατηγικό 

πλαύςιο, όςο και ςε ςχϋςη με την ανϊπτυξη και λειτουργύα των μηχανιςμών αξι-

ολόγηςησ του ϋργου και τησ ςυμβολόσ τησ, όπωσ αυτϋσ αναδεικνύονται ςτα 

προγραμματικϊ τησ ϋγγραφα και προκύπτουν από τισ ςυζητόςεισ με τα αρμόδια 

ςτελϋχη τησ. 

√ θεωρητικϊ μοντϋλα αξιολόγηςησ και πρακτικϋσ που ακολουθούνται διεθνώσ για 

την αξιολόγηςη του ϋργου και των παρεμβϊςεων οργανιςμών κατϊρτιςησ, ό-

πωσ παρουςιϊςτηκαν ανωτϋρω. 

√ τα τρύα βαςικϊ πεδύα αξιολόγηςησ που προςδιορύζονται ςτισ προδιαγραφϋσ α-

νϊπτυξησ του ΟΑ: 

i. Διατόρηςη τησ Απαςχόληςησ 
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ii. Δημιουργύα Νϋων Θϋςεων Εργαςύασ 

iii. Κατϊρτιςη 

√ το υφιςτϊμενο διοικητικό και οργανωτικό πλαύςιο του ΟΑΕΔ και τουσ περιορις-

μούσ που αφορούν τη ςυγκϋντρωςη και επεξεργαςύα ςτοιχεύων για τουσ ςυμμε-

τϋχοντεσ ςε δρϊςεισ του ΟΑΕΔ. 

√ τη ςυνϋργεια και ςυμπληρωματικότητα με τα υπόλοιπα ςυςτατικϊ μϋρη του 

ΟΑ (ύςτημα Δεικτών, Σεχνολογικϋσ Τποδομϋσ και Εργαλεύα, Μηχανιςμούσ Δι-

ακυβϋρνηςησ). 

√ τον επιχειρηςιακό ςχεδιαςμό και τον προγραμματιςμό για την υλοπούηςη πα-

ρεμβϊςεων ςτο πλαύςιο του ΕΠΑ 2007-2013. 

√ τισ τεχνικϋσ του χρονοπρογραμματιςμού και τισ αρχϋσ τησ αποτελεςματικότη-

τασ, εφικτότητασ και οικονομικότητασ. 

τη ςυνϋχεια παρουςιϊζονται ςυνοπτικϊ οι παρϊγοντεσ που κατευθύνουν τον προςδιο-

ριςμό των επιμϋρουσ αξιολογόςεων που ςυνθϋτουν το Πολυετϋσ Πλϊνο Αξιολογόςεων. 

 

Πύνακασ 1: Πύνακασ Προςδιοριςτικών Παραγόντων Πολυετούσ Πλϊνου Αξιολογόςεων 

Κατηγορία Αξι-
ολόγηςησ 

κοπόσ χετική Ανάγκη Κύρια Θέματα Αντικείμενο 

Αξιολόγηςη 
Επιδράςεων 
Προγραμμάτων 
Διατήρηςη τησ 
Απαςχόληςησ 

Σεκμηρύωςη 
τησ ςυμβολόσ 
του ΟΑΕΔ ςτην 
ενύςχυςη τησ 
διατόρηςησ τησ 
απαςχόληςησ  

- Απαύτηςη για 
δημόςια λογο-
δοςύα 

- Επιβεβαύωςη 
τησ ρεαλιςτι-
κότητασ των 
ςτόχων του 
ΟΑΕΔ 

 

Ποια εύναι τα απο-
τελϋςματα από την 
υλοπούηςη των πα-
ρεμβϊςεων του 
ΟΑΕΔ ςτο ςυγκεκ-
ριμϋνο πεδύο; 
 
Ποια εύναι η αξιο-
πούηςη των διατι-
θϋμενων πόρων; 
 
Ποιοι παρϊγοντεσ 
ςυνϋβαλαν ςτην 
επιτυχύα ό την απο-
τυχύα τησ υλοπούη-
ςησ των παρεμβϊ-
ςεων; 

Αξιολόγηςη επιδ-
ρϊςεων ςτισ επω-
φελούμενεσ επιχει-
ρόςεισ 

Αξιολόγηςη επιδ-
ρϊςεων ςτουσ ε-
πωφελούμενουσ  

Αξιολόγηςη 
Επιδράςεων 
Προγραμμάτων 
Δημιουργίασ 
Νέων Θέςεων 
Εργαςίασ 

Σεκμηρύωςη 
τησ ςυμβολόσ 
του ΟΑΕΔ ςτη 
Δημιουργύα 
Νϋων Θϋςεων 
Εργαςύασ 

- Απαύτηςη για 
δημόςια λογο-
δοςύα 

- Επιβεβαύωςη 
τησ ρεαλιςτι-
κότητασ των 
ςτόχων του 
ΟΑΕΔ 
 

Ποια εύναι τα απο-
τελϋςματα από την 
υλοπούηςη των πα-
ρεμβϊςεων του 
ΟΑΕΔ ςτο ςυγκεκ-
ριμϋνο πεδύο; 
 
Ποια εύναι η αξιο-
πούηςη των διατι-
θϋμενων πόρων; 
 
Ποιοι παρϊγοντεσ 
ςυνϋβαλαν ςτην 
επιτυχύα ό την απο-
τυχύα τησ υλοπούη-
ςησ των παρεμβϊ-
ςεων; 

Αξιολόγηςη επύδ-
ραςησ ςτην επιχει-
ρηματικότητα 

Αξιολόγηςη επιδ-
ρϊςεων ςτουσ ε-
πωφελούμενουσ  
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Κατηγορία Αξι-
ολόγηςησ 

κοπόσ χετική Ανάγκη Κύρια Θέματα Αντικείμενο 

Αξιολόγηςη 
Επιδράςεων 
Προγραμμάτων 
Κατάρτιςησ 

Σεκμηρύωςη 
τησ ςυμβολόσ 
του ΟΑΕΔ ςτην 
κατϊρτιςη   

- Απαύτηςη για 
δημόςια λογο-
δοςύα 
 

- Επιβεβαύωςη 
τησ ρεαλιςτι-
κότητασ των 
ςτόχων του 
ΟΑΕΔ 
 

- Σεκμηρύωςη 
του βαθμού 
ςυμβολόσ τησ 
κατϊρτιςησ  

 

Ποια εύναι τα απο-
τελϋςματα από την 
υλοπούηςη των πα-
ρεμβϊςεων του 
ΟΑΕΔ ςτο ςυγκεκ-
ριμϋνο πεδύο; 
 
Ποια εύναι η αξιο-
πούηςη των διατι-
θϋμενων πόρων; 
 
Ποιοι παρϊγοντεσ 
ςυνϋβαλαν ςτην 
επιτυχύα ό την απο-
τυχύα τησ υλοπούη-
ςησ των παρεμβϊ-
ςεων; 

Αξιολόγηςη επιδ-
ρϊςεων ςτισ επω-
φελούμενεσ επιχει-
ρόςεισ 

Αξιολόγηςη επιδ-
ρϊςεων ςτουσ ςυμ-
μετϋχοντεσ ςε δρϊ-
ςεισ κατϊρτιςησ 
 

 

2.5 φνοψθ 4ου παραδοτζου: Καταγραφι και Αποτίμθςθ τθσ 
εφαρμογισ των υφιςτάμενων πεδίων πολιτικισ των ενερ-
γθτικϊν πολιτικϊν Απαςχόλθςθσ και του υφιςτάμενου 
ςυςτιματοσ εςωτερικισ Αξιολόγθςθσ 

 

Σο παρόν παραδοτϋο περιλαμβϊνει τισ ακόλουθεσ κύριεσ ενότητεσ:  

1. υνοπτικό περύληψη των παραδοτϋων του ϋργου 

2. Παρουςύαςη του προτεινόμενου ςυςτόματοσ εςωτερικόσ αξιολόγηςησ ανϊ πεδύο πολι-

τικόσ  

3. Δομό και αναλυτικϋσ προδιαγραφϋσ του ςυςτόματοσ 

ύμφωνα με τισ προδιαγραφϋσ ανϊπτυξησ του Ολοκληρωμϋνου υςτόματοσ Αξιολό-

γηςησ των πολιτικών του ΟΑΕΔ το περιεχόμενο του θα αποτελεύται από τα κϊτωθι 

ςυςτατικϊ μϋρη: 

Πολυετϋσ Πλϊνο Αξιολογόςεων   

Σο Πολυετϋσ Πλϊνο αφορϊ την αναλυτικό τεκμηρύωςη και παρουςύαςη των επιμϋρουσ 

εκθϋςεων, αναφορών και μελετών αξιολόγηςησ που ςυνθϋτουν το ΟΑ. Οι αναφορϋσ 

αυτϋσ διαρθρώνονται ςτη βϊςη του ενιαύου ςτρατηγικού πλαιςύου και με τρόπο που 

να αναπτύςςουν ςυνϋργειεσ και ςυμπληρωματικότητα τόςο μεταξύ τουσ όςο και με 

τον εγκεκριμϋνο ςτρατηγικό και επιχειρηςιακό ςχεδιαςμό του οργανιςμού και με 

γνώμονα καθοριςμϋνο χρονοπρογραμματιςμό και πόρουσ για την υλοπούηςη τουσ. Σο 

πολυετϋσ πλϊνο διευκρινύζει τα ςυγκεκριμϋνα εργαλεύα που θα αξιοποιεύ (ϋρευνεσ, 

ςτοιχεύα, μεθοδολογύεσ) και κατευθύνει τη μεςομακροπρόθεςμη διαδικαςύα διαρκούσ 

αποτύμηςησ τησ απόδοςησ, του προγραμματιςμού αλλϊ και των επιδρϊςεων του ορ-

γανιςμού και των παρεμβϊςεων τησ με βϊςη τουσ διακηρυγμϋνουσ ςτόχουσ του ςτρα-

τηγικού τησ ςχεδιαςμού.  
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ύςτημα Δεικτών Παρακολούθηςησ και Αξιολόγηςησ των ενεργητικών πολιτικών του 

ΟΑΕΔ για διαςφϊλιςη τησ ποςοτικόσ και ποιοτικόσ επϊρκειασ των διενεργούμενων α-

ξιολογόςεων. 

Η διαμόρφωςη του ςυςτόματοσ δεικτών εξειδικεύει τα πεδύα επιδρϊςεων και τα ςημε-

ύα αξιολόγηςησ των αναφορών που περιλαμβϊνονται ςτο ΟΑ τόςο ςε ποςοτικό, όςο 

και ςε ποιοτικό επύπεδο, καλύπτοντασ τουσ κρύςιμουσ για την αποτελεςματικότητα, 

αποδοτικότητα και λογοδοςύα του ΟΑΕΔ τομεύσ ενδιαφϋροντοσ. Σο ςύςτημα δεικτών 

εμπεριϋχει τισ βϋλτιςτεσ και επιςτημονικϊ τεκμηριωμϋνεσ μεθοδολογικϋσ προςεγγύςε-

ισ για την ϋγκυρη αποτύμηςη τησ προςτιθϋμενησ αξύασ και των επιδρϊςεων τησ δρας-

τηριότητασ τησ. 

Σεχνολογικϋσ Τποδομϋσ και Άλλα Εργαλεύα Τποςτόριξησ του Ολοκληρωμϋνου υςτό-

ματοσ Αξιολόγηςησ, ςυμπεριλαμβανομϋνου ενόσ ςύγχρονου ολοκληρωμϋνου ςυςτό-

ματοσ ηλεκτρονικόσ τεκμηρύωςησ και διϊχυςησ των αποτελεςμϊτων των αξιολογό-

ςεων. 

Η αποτελεςματικό λειτουργύα του ΟΑ απαιτεύ την υποςτόριξη από ςύγχρονα και κα-

τϊλληλα προςαρμοςμϋνα εργαλεύα πληροφορικόσ που θα επιτρϋπουν την ϋγκαιρη και 

ϋγκυρη ςυλλογό και επεξεργαςύα των απαραύτητων για τισ επιμϋρουσ αξιολογόςεισ 

ςτοιχεύων. Οι τεχνολογικϋσ αυτϋσ εφαρμογϋσ αποτελούν διακριτό τμόμα του ΟΑ και 

περιλαμβϊνουν μια ολοκληρωμϋνη πρόταςη για τισ προςαρμογϋσ και ςυμπληρώςεισ 

των όδη αναπτυςςομϋνων πληροφοριακών ςυςτημϊτων (ύςτημα ηλεκτρονικόσ 

τεκμηρύωςησ και διϊχυςησ αποτελεςμϊτων) κατϊ τρόπο λειτουργικϊ ενιαύο και με δυ-

νατότητεσ ςυνεχούσ επϋκταςησ και υποςτόριξησ των ερευνών και αξιολογόςεων που 

προβλϋπει το ΟΑ. 

Μηχανιςμού Αποτελεςματικόσ Διακυβϋρνηςησ του Ολοκληρωμϋνου υςτόματοσ Αξιο-

λόγηςησ  

Οι Μηχανιςμού Αποτελεςματικόσ Διακυβϋρνηςησ του ΟΑ, αφορούν τισ διαδικαςύεσ 

εφαρμογόσ του, ςυμπεριλαμβανομϋνων των οργανωτικών και ϊλλων διευθετόςεων 

που εύναι απαραύτητεσ προκειμϋνου να καθύςτανται διοικητικϊ αποτελεςματικϋσ και 

οικονομικϊ εφικτϋσ οι επιμϋρουσ δρϊςεισ αξιολόγηςησ και να μεγιςτοποιούνται τα 

οφϋλη από αυτϋσ. Για το ςκοπό αυτό το ΟΑ περιλαμβϊνει αναλυτικό περιγραφό των 

μηχανιςμών διούκηςησ και παρακολούθηςησ του, των ρόλων και αρμοδιοτότων των 

εμπλεκόμενων τμημϊτων και ςτελεχών, καθώσ και των εςωτερικών διαδικαςιών δι-

αςφϊλιςησ τησ ποιότητασ του ςυςτόματοσ ςυνολικϊ, με τρόπο που να εύναι ςαφεύσ οι 

ευθύνεσ για τη λειτουργύα και να τυποποιούνται ςτο δυνατό μεγαλύτερο βαθμό τα 

ςτϊδια για την ςυνολικό, αλλϊ και την καθημερινό υλοπούηςη του από τα τμόματα και 

τα ςτελϋχη του ΟΑΕΔ. 

4. Περύγραμμα Προδιαγραφών Αξιολόγηςησ Επιδρϊςεων των Προγραμμϊτων Ενερ-

γητικών Πολιτικών 

5. Σο ύςτημα Δεικτών Παρακολούθηςησ και Αξιολόγηςησ για διαςφϊλιςη τησ ποςοτικόσ 

και ποιοτικόσ επϊρκειασ των διενεργούμενων αξιολογόςεων 

6. Αναλυτικϊ χϋδια Δρϊςησ και Εφαρμογόσ των Ενεργητικών Πολιτικών Απαςχόληςησ  
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3 Παρουςίαςθ του προτεινόμενου ςυςτιματοσ εςωτερικισ 
αξιολόγθςθσ ανά πεδίο πολιτικισ  

 

3.1 Ειςαγωγι 

Η ςτρατηγικό αξιολόγηςησ των ενεργητικών πολιτικών απαςχόληςησ του ΟΑΕΔ διαμορ-

φώνεται με βϊςη αφενόσ τισ ευρύτερεσ επιδιώξεισ αλλϊ και την ςτόχευςη των παρεχόμε-

νων προγραμμϊτων ΕΠΑ όπωσ εύναι η διατόρηςη τησ απαςχόληςησ, η δημιουργύα νϋων 

θϋςεων εργαςύασ και η κατϊρτιςη. 

Έτςι η ςτρατηγικό για το ςχεδιαςμό του ςυςτόματοσ αξιολόγηςησ κατευθύνεται από τουσ 

ακόλουθουσ ϊξονεσ: 

1. Σεκμηρύωςη του ςχεδιαςμού ςύμφωνα με τα πλϋον αναγνωριςμϋνα θεωρητικϊ 

μοντϋλα αξιολόγηςησ και τισ βϋλτιςτεσ διεθνεύσ πρακτικϋσ για την ανϊπτυξη και λε-

ιτουργύα αξιολογόςεων των επιδρϊςεων κοινωνικών παρεμβϊςεων.  Σο Ολοκλη-

ρωμϋνο ύςτημα Αξιολόγηςησ θα λϊβει υπ’ όψιν τισ μεθοδολογύεσ που ϋχουν α-

ναπτυχθεύ και εφαρμοςτεύ με επιτυχύα για την ανϊλυςη των επιδρϊςεων κοινωνι-

κών παρεμβϊςεων / πολιτικών, αλλϊ και τουσ πλϋον αποτελεςματικούσ μηχανις-

μούσ δημοκρατικόσ και διαφανούσ λογοδοςύασ που προωθούνται με βϊςη το θες-

μικό πλαύςιο ςτην Ελλϊδα, αλλϊ και διεθνώσ για την παρουςύαςη και αποτύμηςη 

του ϋργου και τησ προςτιθϋμενησ αξύασ δημοςύων αρχών και οργανιςμών και ιδιαύ-

τερα όςων εμπλϋκονται ςτα θϋματα ανθρωπύνων πόρων.  

2. Καθώσ η εφαρμογό του Ολοκληρωμϋνου υςτόματοσ Αξιολόγηςησ (ΟΑ) θα εξυ-

πηρετεύ πρωτύςτωσ την επύτευξη των ςτρατηγικών προτεραιοτότων του ΟΑΕΔ, ο 

ςχεδιαςμόσ του εύναι προςανατολιςμϋνοσ ςτη ςυμπερύληψη αξιολογόςεων που 

από την ϊποψη των ςτόχων, του περιεχομϋνου και των δεικτών κατευθύνονται 

ςτην ανϊλυςη και βελτύωςη των πεδύων που βρύςκονται ςτο επύκεντρο τησ ςτρα-

τηγικόσ του ΟΑΕΔ. 

3. Διαμόρφωςη του περιεχομϋνου του πολυετούσ πλϊνου αξιολόγηςησ, αλλϊ και του 

ΟΑ ςυνολικϊ ςτη βϊςη των επιδιώξεων, των αναγκών, αλλϊ και των προςδοκιών 

του ΟΑΕΔ. το πλαύςιο αυτό η διαδικαςύα ςχεδιαςμού του ΟΑ από το ύμβουλο 

βαςύζεται ςτη ςυνεχό διαβούλευςη με τα αρμόδια ςτελϋχη του οργανιςμού, αλλϊ 

και τουσ λοιπούσ εμπλεκόμενουσ ςτη μελλοντικό εφαρμογό του, προκειμϋνου να 

ενςωματώςει ςτο μϋγιςτο δυνατό βαθμό τισ απόψεισ τουσ για τη λειτουργύα του 

ΟΑ, τόςο ςε επύπεδο περιεχομϋνου, όςο και ςε επύπεδο μηχανιςμών διούκηςησ και 

λειτουργύασ του. Η ςυμμετοχικό αυτό προςϋγγιςη για το ςχεδιαςμό του ΟΑ εξυ-

πηρετεύ επύςησ την πληρϋςτερη και εγκυρότερη κατανόηςη των διοικητικών και 

οργανωτικών διευθετόςεων και ςυνθηκών λειτουργύασ του οργανιςμού και των 

δραςτηριοτότων τησ, ϋτςι ώςτε να προςαρμοςτούν ανϊλογα οι προτεινόμενεσ δι-

αδικαςύεσ εφαρμογόσ του ΟΑ. 

4. Αναγνώριςη των αρχών διαφανούσ δημόςιασ λογοδοςύασ και αξιολόγηςησ των δη-

μοςύων οργανιςμών. Η ανϊπτυξη του ΟΑ θα λϊβει υπ’ όψιν πϋρα από τισ τεχνικϋσ, 

τισ πρακτικϋσ και τα θεωρητικϊ μοντϋλα αξιολόγηςησ τη θεςμικό, αλλϊ κυρύωσ την 

κοινωνικοπολιτικό διϊςταςη τησ αξιολόγηςησ των επιδρϊςεων που ϋχουν οι πα-
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ρεμβϊςεισ των δημόςιων οργανιςμών. το πλαύςιο αυτό η ςτρατηγικό για το ςχε-

διαςμό του προςανατολύζεται ςτη διαμόρφωςη διαδικαςιών και εκροών που θα 

ανταποκρύνονται ςτην ανϊγκη, αλλϊ και επιδύωξη του ΟΑΕΔ για διαφανό και ουςι-

αςτικό αναφορϊ των επιδρϊςεων του ϋργου τησ ςτην ελληνικό οικονομύα και κοι-

νωνύα . 

Η δημιουργύα ενόσ ολοκληρωμϋνου μηχανιςμού ςυςτόματοσ παρακολούθηςησ και αξιολό-

γηςησ των προγραμμϊτων ενύςχυςησ τησ απαςχόληςησ οφεύλει να ςτοχεύει κυρύωσ : 

 την παρουςύαςη τελικών προτϊςεων για την αναπροςαρμογό κα  αναδιαμόρφωςη 

των προγραμμϊτων που υλοποιούνται, 

 τον ςχεδιαςμό νϋων προγραμμϊτων ενύςχυςησ τησ απαςχόληςησ ώςτε να καταςτούν 

πιο αποτελεςματικϋσ οι πολιτικϋσ ενύςχυςησ τησ απαςχόληςησ, 

 ςτην βελτύωςη τησ διαχεύριςησ, 

 ςτην υποβοόθηςη τησ κατανομόσ κονδυλύων ό πόρων γενικότερα, 

 την παρουςύαςη τελικών προτϊςεων για την αναπροςαρμογό και αναδιαμόρφωςη 

των προγραμμϊτων που υλοποιούνται,  

 τον ςχεδιαςμό νϋων προγραμμϊτων ενύςχυςησ τησ απαςχόληςησ ώςτε να καταςτούν 

πιο αποτελεςματικϋσ οι πολιτικϋσ ενύςχυςησ τησ απαςχόληςησ, 

 ςτην βελτύωςη τησ διαχεύριςησ, 

 ςτην υποβοόθηςη τησ κατανομόσ κονδυλύων ό πόρων γενικότερα. 

Προκειμϋνου να καταςτεύ λειτουργικό ϋνα ςύςτημα παρακολούθηςησ και αξιολόγηςησ ε-

νεργητικών πολιτικών απαςχόληςησ θα πρϋπει να πληρού οριςμϋνεσ προώποθϋςεισ, όπωσ : 

 Να εντϊςςεται ςε ϋνα θεςμικό πλαύςιο το οπούο θα προβλϋπει τη λειτουργύα του, 

 Να βαςύζεται ςε προδιαγραφϋσ οι οπούεσ θα εξαςφαλύζουν την εφαρμογό του και την 

δυνατότητα υλοπούηςησ των επιμϋρουσ τμημϊτων του ςυςτόματοσ, 

 Να ενςωματώνει από τον ςχεδιαςμό του τα ςτοιχεύα εκεύνα που θα ςυνδϋουν το ςύς-

τημα με τισ τϊςεισ ςτην ευρωπαώκό και ελληνικό αγορϊ εργαςύασ καθώσ επύςησ και με 

τουσ φορεύσ υλοπούηςησ των πολιτικών απαςχόληςησ, 

 Να διαςφαλύζει την βιωςιμότητϊ του και ωσ προσ το πλαύςιο αναφορϊσ μϋςα ςτο οπο-

ύο θα λειτουργόςει αλλϊ και ωσ προσ την δυνατότητα ενςωμϊτωςησ ςτοιχεύων που 

αποτελούν εξελικτικό παρϊγοντα των μεθόδων και εργαλεύων παρακολούθηςησ και 

αξιολόγηςησ. 

 

3.2 κοποί και ςτόχοι του ςυςτιματοσ 

3.2.1 Δομή και αναλυτικέσ προδιαγραφέσ του ςυςτήματοσ 

ύμφωνα με τισ προδιαγραφϋσ ανϊπτυξησ του Ολοκληρωμϋνου υςτόματοσ Αξιολόγηςησ 

των πολιτικών του ΟΑΕΔ το περιεχόμενο του θα αποτελεύται από τα κϊτωθι ςυςτατικϊ 

μϋρη: 

 Πολυετϋσ Πλϊνο Αξιολογόςεων   

Σο Πολυετϋσ Πλϊνο αφορϊ την αναλυτικό τεκμηρύωςη και παρουςύαςη των επιμϋρουσ 

εκθϋςεων, αναφορών και μελετών αξιολόγηςησ που ςυνθϋτουν το ΟΑ. Οι αναφορϋσ 

αυτϋσ διαρθρώνονται ςτη βϊςη του ενιαύου ςτρατηγικού πλαιςύου και με τρόπο που 
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να αναπτύςςουν ςυνϋργειεσ και ςυμπληρωματικότητα τόςο μεταξύ τουσ όςο και με 

τον εγκεκριμϋνο ςτρατηγικό και επιχειρηςιακό ςχεδιαςμό του οργανιςμού και με 

γνώμονα καθοριςμϋνο χρονοπρογραμματιςμό και πόρουσ για την υλοπούηςη τουσ. Σο 

πολυετϋσ πλϊνο διευκρινύζει τα ςυγκεκριμϋνα εργαλεύα που θα αξιοποιεύ (ϋρευνεσ, 

ςτοιχεύα, μεθοδολογύεσ) και κατευθύνει τη μεςομακροπρόθεςμη διαδικαςύα διαρκούσ 

αποτύμηςησ τησ απόδοςησ, του προγραμματιςμού αλλϊ και των επιδρϊςεων του ορ-

γανιςμού και των παρεμβϊςεων τησ με βϊςη τουσ διακηρυγμϋνουσ ςτόχουσ του ςτρα-

τηγικού τησ ςχεδιαςμού.  

 Σύςτημα Δεικτών Παρακολούθηςησ και Αξιολόγηςησ των ενεργητικών πολιτικών 

του ΟΑΕΔ για διαςφϊλιςη τησ ποςοτικόσ και ποιοτικόσ επϊρκειασ των διενεργού-

μενων αξιολογόςεων. 

Η διαμόρφωςη του ςυςτόματοσ δεικτών εξειδικεύει τα πεδύα επιδρϊςεων και τα ςημε-

ύα αξιολόγηςησ των αναφορών που περιλαμβϊνονται ςτο ΟΑ τόςο ςε ποςοτικό, όςο 

και ςε ποιοτικό επύπεδο, καλύπτοντασ τουσ κρύςιμουσ για την αποτελεςματικότητα, 

αποδοτικότητα και λογοδοςύα του ΟΑΕΔ τομεύσ ενδιαφϋροντοσ. Σο ςύςτημα δεικτών 

εμπεριϋχει τισ βϋλτιςτεσ και επιςτημονικϊ τεκμηριωμϋνεσ μεθοδολογικϋσ προςεγγύςεισ 

για την ϋγκυρη αποτύμηςη τησ προςτιθϋμενησ αξύασ και των επιδρϊςεων τησ δραςτη-

ριότητασ τησ. 

 Τεχνολογικϋσ Υποδομϋσ και Άλλα Εργαλεύα Υποςτόριξησ του Ολοκληρωμϋνου υς-

τόματοσ Αξιολόγηςησ, ςυμπεριλαμβανομϋνου ενόσ ςύγχρονου ολοκληρωμϋνου 

ςυςτόματοσ ηλεκτρονικόσ τεκμηρύωςησ και διϊχυςησ των αποτελεςμϊτων των α-

ξιολογόςεων. 

Η αποτελεςματικό λειτουργύα του ΟΑ απαιτεύ την υποςτόριξη από ςύγχρονα και κα-

τϊλληλα προςαρμοςμϋνα εργαλεύα πληροφορικόσ που θα επιτρϋπουν την ϋγκαιρη και 

ϋγκυρη ςυλλογό και επεξεργαςύα των απαραύτητων για τισ επιμϋρουσ αξιολογόςεισ 

ςτοιχεύων. Οι τεχνολογικϋσ αυτϋσ εφαρμογϋσ αποτελούν διακριτό τμόμα του ΟΑ και 

περιλαμβϊνουν μια ολοκληρωμϋνη πρόταςη για τισ προςαρμογϋσ και ςυμπληρώςεισ 

των όδη αναπτυςςομϋνων πληροφοριακών ςυςτημϊτων (ύςτημα ηλεκτρονικόσ τεκ-

μηρύωςησ και διϊχυςησ αποτελεςμϊτων) κατϊ τρόπο λειτουργικϊ ενιαύο και με δυνα-

τότητεσ ςυνεχούσ επϋκταςησ και υποςτόριξησ των ερευνών και αξιολογόςεων που 

προβλϋπει το ΟΑ. 

 Μηχανιςμού Αποτελεςματικόσ Διακυβϋρνηςησ του Ολοκληρωμϋνου Συςτόματοσ 

Αξιολόγηςησ  

Οι Μηχανιςμού Αποτελεςματικόσ Διακυβϋρνηςησ του ΟΑ, αφορούν τισ διαδικαςύεσ 

εφαρμογόσ του, ςυμπεριλαμβανομϋνων των οργανωτικών και ϊλλων διευθετόςεων 

που εύναι απαραύτητεσ προκειμϋνου να καθύςτανται διοικητικϊ αποτελεςματικϋσ και 

οικονομικϊ εφικτϋσ οι επιμϋρουσ δρϊςεισ αξιολόγηςησ και να μεγιςτοποιούνται τα ο-

φϋλη από αυτϋσ. Για το ςκοπό αυτό το ΟΑ περιλαμβϊνει αναλυτικό περιγραφό των 

μηχανιςμών διούκηςησ και παρακολούθηςησ του, των ρόλων και αρμοδιοτότων των 

εμπλεκόμενων τμημϊτων και ςτελεχών, καθώσ και των εςωτερικών διαδικαςιών δι-

αςφϊλιςησ τησ ποιότητασ του ςυςτόματοσ ςυνολικϊ, με τρόπο που να εύναι ςαφεύσ οι 

ευθύνεσ για τη λειτουργύα και να τυποποιούνται ςτο δυνατό μεγαλύτερο βαθμό τα 

ςτϊδια για την ςυνολικό, αλλϊ και την καθημερινό υλοπούηςη του από τα τμόματα και 

τα ςτελϋχη του ΟΑΕΔ. 
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Σχόμα 2: Τα ςυςτατικϊ μϋρη του ΟΣΑ και η ςύνδεςη τουσ με τισ φϊςεισ αξιολόγηςησ των προγραμμϊτων 

 

3.3 Περιγραφι Πολυετοφσ Πλάνου Αξιολογιςεων των ενεργθ-
τικϊν πολιτικϊν απαςχόλθςθσ του ΟΑΕΔ  

Η ανϊπτυξη Ολοκληρωμϋνου υςτόματοσ Αξιολόγηςησ (ΟΑ) των ενεργητικών πολιτικών 

του ΟΑΕΔ εντϊςςεται ςτην ευρύτερη επιδύωξη για μϋτρηςη τησ αποτελεςματικότητασ, τησ 

αποδοτικότητασ και του ευρύτερου αντύκτυπου του οργανιςμού και ενύςχυςη τησ κοινω-

νικόσ τησ λογοδοςύασ και ευθύνησ.  

Ο εν λόγω μηχανιςμόσ αποτύμηςησ αποτελεύ ϋνα ςημαντικό εργαλεύο διούκηςησ των οργα-

νιςμών, καθώσ ςυμβϊλλει:  

 ςτη διαρκό και ανταποκρινόμενη ςτισ ανϊγκεσ τουσ πληροφόρηςη των ενδιαφε-

ρομϋνων μερών (stakeholders) για τα αποτελϋςματα των δραςτηριοτότων του ορ-

γανιςμού, δηλαδό τησ αντιςτούχιςησ των διοικητικών εκροών και αποτελεςμϊτων 

προσ τισ ανϊγκεσ των «πελατών» τησ (ςτην περύπτωςη του ΟΑΕΔ των εργοδοτών, 

εργαζομϋνων, ανϋργων και αδρανούσ δυναμικού) και των αντύςτοιχων κοινωνικών 

αναγκών και αιτημϊτων.   

 ςτην ομαλό, ςυςτηματικό και με κανονικότητα ςυλλογό αξιόπιςτων και αξιοποιό-

ςιμων δεδομϋνων 
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 ςτην ορθολογικό διαμόρφωςη δημοςύων πολιτικών και τη λόψη των ανϊλογων 

αποφϊςεων 

 ςτη βελτύωςη τησ προγραμματικόσ ικανότητασ και του οργανικού ςχεδιαςμού τησ 

Διούκηςησ κϊθε τύπου Δημόςιασ Οργϊνωςησ 

το πλαύςιο ενύςχυςησ τησ κοινωνικόσ λογοδοςύασ και ευθύνησ του ΟΑΕΔ, αλλϊ πρωτύςτωσ 

για τη διαςφϊλιςη και βελτύωςη τησ αποτελεςματικότητασ των πόρων που κατευθύνονται 

μϋςω του ΟΑΕΔ για την ενύςχυςη του ανθρώπινου δυναμικού και τησ παραγωγικότητασ 

και ανταγωνιςτικότητασ τησ ελληνικόσ οικονομύασ, εύναι επιβεβλημϋνη η διενϋργεια αξιο-

λογόςεων για τισ ευρύτερεσ επιδρϊςεισ του ϋργου ΟΑΕΔ ςτην Ελληνικό οικονομύα και κοι-

νωνύα. 

Σο Πλϊνο Αξιολογόςεων ςυντύθεται από ϋνα ςύνολο εκ των υςτϋρων αξιολογόςεων επιδ-

ρϊςεων, μϋςω των οπούων θα εξετϊζονται και θα τεκμηριώνονται ζητόματα, όπωσ η απο-

τελεςματικότητα και αποδοτικότητα του προγραμματιςμού του ΟΑΕΔ, οι κοινωνικοοικο-

νομικϋσ επιδρϊςεισ από την εφαρμογό των παρεμβϊςεων και ο βαθμόσ αξιοπούηςησ των 

πόρων. Επύςησ, θα προςδιορύζονται οι παρϊγοντεσ που ςυνϋβαλαν ςτην επιτυχύα ό την 

αποτυχύα τησ υλοπούηςησ των παρεμβϊςεων και θα εντοπύζονται οι ορθϋσ πρακτικϋσ. Η 

αξιολόγηςη των αποτελεςμϊτων που επιτεύχθηκαν βαςύζεται ςτα κριτόρια των αρχικών 

ςυνθηκών διεξαγωγόσ των παρεμβϊςεων - προγραμμϊτων (context), των ςτόχων που δι-

αμορφώθηκαν (target achievement analysis), όπωσ επύςησ και ςτισ εκούςιεσ ό ακούςιεσ ςυ-

νϋπειεσ των παρεμβϊςεων. Οι αξιολογόςεισ αυτού του τύπου ςυμπεριλαμβϊνονται ςτο 

πολυετϋσ πλϊνο, καθώσ παρϋχουν υλικό τεκμηρύωςησ για τα αποτελϋςματα των προγ-

ραμμϊτων και των λοιπών δραςτηριοτότων του ΟΑΕΔ, μϋςω ςύγκριςησ των αρχικών ςτό-

χων με τα τελικϊ επιτεύγματα. Οι αξιολογόςεισ αυτού του τύπου χρηςιμοποιούνται για να 

αξιολογόςουν μύα παρϋμβαςη ωσ ςύνολο με ςκοπό να παρϊςχουν πληροφορύεσ χρόςιμεσ 

για τη λόψη μακροπρόθεςμου χαρακτόρα αποφϊςεων ςχετικϊ με τη ςυνϋχιςη, διακοπό, ό 

τροποπούηςη μιασ παρϋμβαςησ. Μπορούν επύςησ να απαντόςουν ςε ερωτόματα για το εϊν 

χρειϊζονται περιςςότερα δεδομϋνα, εϊν πρϋπει να υπϊρξουν περιςςότεροι επωφελούμε-

νοι ό ϊλλα ϋμμεςα οφϋλη για τισ επιχειρόςεισ και το ςύςτημα κατϊρτιςησ, ό εϊν χρειϊζεται 

να τροποποιηθούν οι ςτόχοι τησ παρϋμβαςησ ό οι μϋθοδοι εφαρμογόσ του. Πρόκειται με 

ϊλλα λόγια για αναλύςεισ επιδρϊςεων, καθώσ εντοπύζονται ςτη διερεύνηςη τησ ςχϋςησ 

μεταξύ τησ παρεχόμενησ κατϊρτιςησ και του αριθμού οφελών για τα ϊτομα, τισ επιχειρό-

ςεισ, την οικονομύα και την κοινωνύα, ανεξϊρτητα από επιμϋρουσ προγρϊμματα και δρϊςε-

ισ. Επύςησ ςτο Πολυετϋσ Πλϊνο Αξιολογόςεων περιλαμβϊνονται και οι λοιπϋσ δρϊςεισ αξιο-

λόγηςησ που δεν αφορούν ϊμεςα τισ επιδρϊςεισ, αλλϊ εντοπύζονται εύτε ςτην εκτύμηςη τησ 

καταλληλότητασ του ςχεδιαςμού, εύτε ϋχουν περιςςότερο διαμορφωτικό χαρακτόρα και 

ςυνδϋονται με τισ διαδικαςύεσ παρακολούθηςησ των δρϊςεων του ΟΑΕΔ. 

Σο Πολυετϋσ Πλϊνο Αξιολόγηςησ των επιδρϊςεων καλύπτει τισ εξόσ προτεραιότητεσ: 

 ύνδεςη των προγραμμϊτων του ΟΑΕΔ με τισ προτεραιότητεσ που τύθενται ςε εθ-

νικό και ευρωπαώκό επύπεδο  

 Παροχό εικόνασ ςχετικϊ με τη ςυμβολό του κϊθε προγρϊμματοσ / ςχεδύου / δρας-

τηριότητασ ςτη δημιουργύα απαςχόληςησ και νϋων θϋςεων εργαςύασ. 

 Εντοπιςμόσ των κλϊδων οικονομικόσ δραςτηριότητασ και των τύπων επιχειρόςε-

ων που ωφελούνται περιςςότερο από την υλοπούηςη των προγραμμϊτων του ΟΑ-

ΕΔ. 
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 Εντοπιςμόσ των περιοχών (περιφϋρειεσ, επαρχύεσ) ςτισ οπούεσ παρατηρεύται τόνω-

ςη τησ απαςχόληςησ, λόγω τησ εφαρμογόσ των προγραμμϊτων. 

 Εικόνα τησ εργαςιακόσ κατϊςταςησ των ωφελουμϋνων από τα προγρϊμματα του 

ΟΑΕΔ μετϊ τη λόξη των προγραμμϊτων και για ϋνα εύλογο χρονικό διϊςτημα που 

ϋπεται αυτόσ. 

 Ανϊλυςη τησ ςχϋςησ κόςτουσ / οφϋλουσ των εν λόγω προγραμμϊτων και παρεμβϊ-

ςεων. 

Επύςησ, τα αποτελϋςματα των αξιολογόςεων του Πολυετούσ Πλϊνου θα τροφοδοτούν με 

υλικό τεκμηρύωςησ και θα διευκολύνουν τισ διαδικαςύεσ αξιολόγηςησ που υποχρεωτικϊ 

προβλϋπονται για τισ ςυγχρηματοδοτούμενεσ από το ΕΚΣ παρεμβϊςεισ που υλοποιεύ ο ΟΑ-

ΕΔ. 

Η κατϊρτιςη του Πολυετούσ Πλϊνου Αξιολογόςεων λαμβϊνει υπόψη τισ παρεμβϊςεισ που 

προωθεύ ο ΟΑΕΔ για την επύτευξη των ειδικών ςτόχων / επιδιώξεων ςε ςχϋςη με: 

 τη διατόρηςη τησ απαςχόληςησ 

 τη δημιουργύα νϋων θϋςεων εργαςύασ 

 την κατϊρτιςη 

και καθορύζει επιμϋρουσ αξιολογόςεισ που ςυνδϋονται με τισ εξειδικευμϋνεσ παρεμβϊςεισ 

ςτουσ παραπϊνω τομεύσ. 

Οι δεύκτεσ που θα χρηςιμοποιούν για την εκτύμηςη των επιδόςεων αντιπροςωπεύουν μια 

ςημαντικό πηγό πληροφοριών ςτισ οπούεσ θα πρϋπει να βαςιςτεύ η αξιολόγηςη και γι’ αυτό 

θα πρϋπει να καθορύζονται εκ των προτϋρων ό πολύ νωρύσ κατϊ τη φϊςη ςχεδιαςμού ό 

υλοπούηςησ των παρεμβϊςεων. Οι δεύκτεσ που αντιςτοιχούν ςτα δεδομϋνα του υφιςτϊμε-

νου ςυςτόματοσ παρακολούθηςησ του ΟΑΕΔ, αλλϊ και αυτού που θα αξιοποιούν ϊλλεσ πη-

γϋσ ςτοιχεύων, θα πρϋπει να προςφϋρουν χρόςιμεσ πληροφορύεσ για τη βελτύωςη τησ ποιό-

τητασ και τησ αποτελεςματικότητασ των προωθούμενων παρεμβϊςεων. Θα πρϋπει επύςησ 

να εύναι ςχετικού και μετρόςιμοι ςε διϊφορα ςτϊδια υλοπούηςησ των παρεμβϊςεων.  

Η ςυλλογό και επεξεργαςύα των πληροφοριών που εύναι απαραύτητεσ για την παρακολού-

θηςη και την αξιολόγηςη - τόςο των ποςοτικών πληροφοριών για τη μϋτρηςη των δεικ-

τών, όςο και των ποιοτικών πληροφοριών για την περιγραφό των ςυνεπειών των ενεργε-

ιών – θα ςχεδιαςθεύ ωσ ολοκληρωμϋνο ςύςτημα. Η περιγραφό αυτού του ςυςτόματοσ θα 

αςχοληθεύ εκτόσ των ϊλλων και με τα ακόλουθα ερωτόματα: 

 Ποιοσ διαςφαλύζει τη ςυλλογό των πληροφοριών; (π.χ. ο ύδιοσ ο ΟΑΕΔ, ό μϋςω ειδι-

κών ερευνών που αναθϋτει ςε υπεργολϊβουσ). 

 Ποιεσ εύναι οι πληροφορύεσ που πρϋπει να ςυλλϋγονται; (Ο καθοριςμόσ των πληρο-

φοριών που πρϋπει να ςυλλϋγονται διενεργεύται βϊςει των ςτόχων των παρεμβϊςεων 

και των ςχετικών δεικτών). 

 Πότε ςυλλϋγονται αυτϋσ οι πληροφορύεσ; (Η περιγραφό των μηχανιςμών παρακολο-

ύθηςησ περιλαμβϊνει επύςησ τον χρόνο και τη διϊρκεια ςυλλογόσ των πληροφοριών. Οι 

μετρόςεισ των ειδικών δεικτών ειςροών, εκροών και ςυνεπειών θα ςυλλϋγονται ςτα-

διακϊ, κατϊ την εφαρμογό των ενεργειών). 

Σο πολυετϋσ πλϊνο αξιολογόςεων για την περύοδο από το 2012 και ϋπειτα, περιλαμβϊνει 

διαφορετικϋσ διαδικαςύεσ και αναφορϋσ ςε επύπεδο επιμϋρουσ επιδρϊςεων, ςτοχοθεςύασ, 

μεθοδολογύασ και χρονοπρογραμματιςμού. Ειδικότερα, προβλϋπεται η διενϋργεια τριών 

(3) διαφορετικών αξιολογόςεων: 
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 Αξιολόγηςη 1: Αξιολόγηςη Επιδρϊςεων των Προγραμμϊτων Δημιουργύασ Νϋων Θϋ-

ςεων Εργαςύασ. 

 Αξιολόγηςη 1: Αξιολόγηςη Επιδρϊςεων των Προγραμμϊτων ενύςχυςησ αυτοαπας-

χολουμϋνων 

 Αξιολόγηςη 3: Αξιολόγηςη Επιδρϊςεων των Προγραμμϊτων Κατϊρτιςησ  

 

3.4  Περίγραμμα Προδιαγραφϊν Αξιολόγθςθσ Επιδράςεων των 
Προγραμμάτων Ενεργθτικϊν Πολιτικϊν 

3.4.1 Προγράμματα δημιουργίασ νέων θέςεων εργαςίασ 

Η αξιολόγηςη των εν λόγω προγραμμϊτων ςυνύςταται ςτα ακόλουθα:  

Έρευνεσ πεδίου 

Εξεταζόμενοσ πληθυςμόσ 

Για την ϋρευνα εξεταζόμενοσ πληθυςμόσ αποτελεύ το ςύνολο των επιχειρόςεων που εν-

τϊχθηκαν ςτο επιδοτούμενο πρόγραμμα των Νϋων Θϋςεων  Εργαςύασ του ΟΑΕΔ για το 

ϋτοσ (ό τα ϋτη) αναφορϊσ. Ο πληθυςμόσ θα πρϋπει να δύδεται ςε μορφό καταλόγου από 

τον ΟΑΕΔ . 

 

Επιλογό δεύγματοσ - Κριτόρια ςτρωματοπούηςησ του δεύγματοσ  

Η επιλογό του δεύγματοσ θα γύνεται με βϊςη διαςτρωματικό τυχαύα δειγματοληψύα. Σα 

κριτόρια επιλογόσ του δεύγματοσ πρϋπει να εύναι η  αναλογικό κατανομό ςύμφωνα με: 

 Σισ δεκατρεύσ περιφϋρειεσ τησ χώρασ.  

 Σην κατανομό των επιδοτηθϋντων επιχειρόςεων  ανϊ ϋτοσ  

 Σον κλϊδο οικονομικόσ δραςτηριότητασ (ομαδοπούηςη ΟΑΕΔ) 

 Σον αριθμό των επωφελούμενων ατόμων  

τισ περιπτώςεισ μη λόψησ των επιλεγμϋνων μονϊδων από τον ςυνολικό πληθυςμό θα 

πρϋπει να γύνεται αντικατϊςταςη αυτών. Η αντικατϊςταςη ϋγινε πϊντα  ςτο επύπεδο τησ 

ύδιασ περιφϋρειασ με βϊςη τα κριτόρια:  

  κλϊδοσ τησ επιχεύρηςησ  

 αριθμόσ των επωφελούμενων από πρόγραμμα   

Δεν πρϋπει να ςυμπεριλαμβϊνονται ςτο δεύγμα επιχειρόςεισ που : 

 Δεν ϋκαναν χρόςη του προγρϊμματοσ επιδότηςησ παρόλο που εγκρύθηκαν 

 Έγινε ανϊκληςη τησ απόφαςησ επιχορόγηςησ 

 Έγινε διακοπό τησ επιχορόγηςησ με επιςτροφό του αναλογούντοσ ποςού 

 Έγινε διακοπό χωρύσ επιπτώςεισ (χωρύσ επιςτροφό χρημϊτων) 

 

Μϋγεθοσ του δεύγματοσ 

Σο μϋγεθοσ του δεύγματοσ προτεύνεται να εύναι 10% του ςυνολικού αριθμού επιχειρόςεων 

που ςυμμετεύχαν ςτο Πρόγραμμα Νϋων Θϋςεων Εργαςύασ την περύοδο αναφορϊσ.. 

 

Τύποσ ϋρευνασ 

Η ϋρευνα μπορεύ να πραγματοποιηθεύ με την μϋθοδο τησ τηλεφωνικόσ ςυνϋντευξησ ςτουσ 

υπευθύνουσ των επιχειρόςεων ςτην ϋδρα τησ κϊθε επιχεύρηςησ. Για όποιεσ ερωτόςεισ δεν 
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εύναι ςε θϋςη να απαντόςει ο ερωτώμενοσ κατϊ τη διϊρκεια τησ ςυνϋντευξησ, μπορεύ να 

γύνει εύτε νϋα τηλεφωνικό κλόςη εύτε αποςτολό φαξ με ςκοπό τη λόψη όλησ τησ δυνατόσ 

πληροφορύασ, δηλαδό τη ςυμπλόρωςη των ερωτόςεων που δεν εύχαν απαντηθεύ ςτην 

πρώτη προςπϊθεια επαφόσ με τη δειγματοληπτικό μονϊδα (ςτο οπούο  ςυμπληρώνονταν 

οι ερωτόςεισ που δεν ϋχουν απαντηθεύ ). Παρϊλληλα μπορεύ να γύνει και ηλεκτρονικό ςυμ-

πλόρωςη ερωτηματολογύων με ερωτηματολόγιο ηλεκτρονικϊ αναρτηθϋν ςτην ιςτοςελύδα 

του ΟΑΕΔ. 

 

Οικονομετρική Διερεύνηςη  

Πϋραν των ερευνών πεδύου ςτην αξιολόγηςη των προγραμμϊτων μπορεύ να προςτεθούν 

και οικονομετρικϋσ αναλύςεισ. Η οικονομετρικό ανϊλυςη αφορϊ ςτην εξειδύκευςη κατϊλ-

ληλων οικονομετρικών υποδειγμϊτων, τα οπούα εκτιμώνται με τη μϋθοδο τησ ςτατιςτικόσ 

παλινδρόμηςησ. Ωσ κύρια πηγό δεδομϋνων μπορεύ να θεωρεύται η δειγματοληπτικό ϋρευνα 

των επιχειρόςεων για τα προγρϊμματα τύπου ΝΘΕ δηλ. των επιχειρόςεων, οι οπούεσ εύχαν 

ενταχθεύ ςε πρόγραμμα  του ΟΑΕΔ κατϊ την περύοδο αναφορϊσ. Οι βαςικϋσ οικονομετρι-

κϋσ εξιςώςεισ καθώσ και οι a-priori υποθϋςεισ τουσ, διαμορφώνονται ϋτςι ώςτε να περι-

λαμβϊνουν ωσ ανεξϊρτητεσ μεταβλητϋσ όχι μόνον δεύκτεσ και ϊλλεσ  ποςοτικϋσ μεταβλη-

τϋσ, αλλϊ και ποιοτικϋσ ψευδο-μεταβλητϋσ. 

Ειδικότερα, η ανϊλυςη μπορεύ να επικεντρωθεύ ςτη διερεύνηςη τησ ςχϋςησ μεταξύ των 

επιδοτηθϋντων (κυρύωσ) και των μη επιδοτηθϋντων θϋςεων εργαςύασ με το αρχικό επύπε-

δο και τη μεταβολό τησ απαςχόληςησ. το πλαύςιο αυτό, οι βαςικϋσ (εξαρτημϋνεσ) μεταβ-

λητϋσ εξειδικεύονται ενδεικτικϊ ωσ ακολούθωσ και υποχρεωτικϊ πρϋπει να περιλαμβϊ-

νονται ςτο ερωτηματολόγιο των επιχειρόςεων. 

  Ποιοσ όταν  ο αριθμόσ των απαςχολούμενων ςτην επιχεύρηςό j πριν την υπαγωγό 

ςε πρόγραμμα τύπου ΝΘΕ την περύοδο αναφορϊσ;  

Ο αριθμόσ κατϊ ϋτοσ αθρούζεται και δημιουργεύται το αθροιςτικό ςύνολο τησ εν 

λόγω ερώτηςησ. 

 Ποιοσ εύναι ο αριθμόσ των νϋων θϋςεων εργαςύασ που επιδοτόθηκαν από τον ΟΑΕΔ 

την περύοδο αναφορϊσ;  

Ο αριθμόσ κατϊ ϋτοσ αθρούζεται και δημιουργεύται το αθροιςτικό ςύνολο τησ εν 

λόγω ερώτηςησ. 

 Με βϊςη το ςύνολο (αθροιςτικϊ) των  οι ςυνολικών Νϋων Θϋςεων Εργαςύασ μπορεύ 

να τεθεύ η ερώτηςη «Πόςα από τα ϊτομα αυτϊ εξακολουθούν να εργϊζονται ςτην 

επιχεύρηςό j παρϊ το ότι ϋληξε η επιδότηςη τουσ»; Οι  δυνατϋσ απαντόςεισ τησ εν 

λόγω ερώτηςησ μπορεύ να εύναι:  

o Εξακολουθούν να απαςχολούνται  

o Δεν απαςχολούνται πλϋον 

 

3.4.2  Προγράμματα ενίςχυςησ αυτοαπαςχολούμενων  

Η αξιολόγηςη των εν λόγω προγραμμϊτων ςυνύςταται ςτα ακόλουθα:  

Ανϊπτυξη εφαρμογόσ βϊςησ δεδομϋνων 

Η ανϊπτυξη εφαρμογόσ βϊςησ δεδομϋνων για την καταχώρηςη και ςτατιςτικό επεξεργα-

ςύα μιασ ςειρϊσ δεδομϋνων παρακολούθηςησ τησ πορεύασ των προτϊςεων υπαγωγόσ ςτο 



 

  46 
ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΦΕΔΙΟ ΔΡΑΗ ΚΑΙ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΩΝ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΑΠΑΦΟΛΗΗ ΚΑΙ ΣΟΤ  

ΤΣΗΜΑΣΟ ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ  ΑΝΑ ΠΕΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΚΗ 

 

 

πρόγραμμα και των επιχορηγούμενων ϋργων εύναι το πρώτο ςτϊδιο διαδικαςιών. Συπικϊ 

μια τϋτοια εφαρμογό θα περιϋχει τουλϊχιςτον τα ακόλουθα υποςυςτόματα: 

 υποςύςτημα καταχώρηςησ δεδομϋνων προτϊςεων υπαγωγόσ ςτο πρόγραμμα 

 υποςύςτημα καταχώρηςησ ςυνοπτικών πληροφοριακών δελτύων (διαφόρων ει-

δών) 

 υποςύςτημα ςυγκεντρωτικών παρουςιϊςεων και αναφορών (reports) 

 υποςύςτημα εξαγωγόσ ςτατιςτικών παραμϋτρων 

 υποςύςτημα διαχειριςτικών εργαςιών (administration) 

 

Παρακολούθηςη των χαρακτηριςτικών των εγκρινόμενων και απορριπτόμενων προτϊ-

ςεων  

Η παρακολούθηςη των χαρακτηριςτικών των εγκρινόμενων και απορριπτόμενων προτϊ-

ςεων υπαγωγόσ ςτο πρόγραμμα και επαναξιολόγηςη των κριτηρύων ϋνταξησ, με καταχώ-

ρηςη επιλεγμϋνων δεδομϋνων των προτϊςεων υπαγωγόσ, μαζύ με πληροφορύα για την ϋγ-

κριςη ό απόρριψη, ςε web-based εφαρμογό βϊςησ δεδομϋνων τη ςυνϋχεια, η επεξεργαςύα 

των δεδομϋνων αυτών θα μπορούςε να: 

1. παρϊςχει πληροφορύα για το προφύλ των ανϋργων που καλύπτουν ό δεν κα-

λύπτουν τα κριτόρια ϋνταξησ, και ϊρα να οδηγόςει ςε ςυμπερϊςματα για την 

αποτελεςματικότητα των κριτηρύων αυτών με όρουσ κοινωνικόσ πολιτικόσ 

2. ςυνδυαςθεύ με τα αποτελϋςματα τησ παρακολούθηςησ τησ βιωςιμότητασ των 

δημιουργηθειςών επιχειρόςεων  για τον εντοπιςμό ενδεχόμενων ςυςχετύςεων 

ανϊμεςα ςε εκπλόρωςη κριτηρύων ϋνταξησ και (θετικϊ ό αρνητικϊ) ςτοιχεύα βι-

ωςιμότητασ τησ επιχεύρηςησ. 

Παρακολούθηςη τησ εξϋλιξησ του προγρϊμματοσ 

Σα ςτοιχεύα παρακολούθηςησ τησ εξϋλιξησ του προγρϊμματοσ  (παρακολούθηςη τησ επιχε-

ύρηςησ κατϊ τη διϊρκεια τησ επιχορόγηςησ μϋχρι και την ολοκλόρωςό τησ) μπορεύ να εύναι 

ενδεικτικϊ : 

1. Πλεονϋκτημα από την επιχορόγηςη του ΟΑΕΔ ϋναντι ϊλλων όμοιων επιχειρόςεων 

τησ περιοχόσ 

2. Εκτοπιςμόσ ανταγωνιςτών από την αγορϊ ό ζημιώθηκε εξαιτύασ τησ δικόσ ςασ πα-

ρουςύασ ςτην αγορϊ 

3. Φρόςη υποςτηρικτικών μηχανιςμών 

4. Φρόςη τησ επιχορόγηςησ από τον ΟΑΕΔ 

5. Βαθμόσ ςημαντικότητασ τησ επιχορόγηςησ του ΟΑΕΔ ςε ςχϋςη με ϊλλεσ δυςκολύεσ 

που προβλϋπατε ότι θα αντιμετωπύζατε ωσ επιχειρηματύασ  

6. Ύψοσ ποςού εύςπραξησ από τον ΟΑΕΔ ςε ςχϋςη με αυτϊ που χρειαςτόκατε. 

7. Εύδοσ υποςτόριξη από τον ΟΑΕΔ 

8. Προβλόματα ςτη ςυνεργαςύα με τον ΟΑΕΔ  

9. Φρόνοσ εύςπραξησ προκαταβολόσ τησ επιχορόγηςησ - ETO 

10. Νομικό μορφό τησ επιχεύρηςόσ ςασ ςόμερα  

11. Ποςό που εγκρύθηκε από τον ΟΑΕΔ 

12. Ποςό εύςπραξησ μϋχρι ςόμερα 

13. ημαντικότητα προβλημϊτων πριν την λειτουργύα τησ επιχεύρηςησ.  

14. Ειςοδηματικό κατϊςταςη ςόμερα ςε ςχϋςη με την ϋναρξη τησ επιχεύρηςησ 

15. Σρόποι υποςτόριξησ ςτη διϊρκεια δημιουργύασ τησ επιχεύρηςησ. 
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Παρακολούθηςη των αποτελεςμϊτων του προγρϊμματοσ 

Σα ςτοιχεύα παρακολούθηςησ των αποτελεςμϊτων του προγρϊμματοσ (παρακολούθηςη 

και αξιολόγηςη τησ επιχεύρηςησ μετϊ την ϋναρξη δραςτηριότητασ) μπορεύ να εύναι:. 

1. Αριθμόσ ςυνεταύρων ςόμερα 

2. Αριθμόσ απαςχολουμϋνων ατόμων ςτην επιχεύρηςό.  

3. Μετακύνηςη ςε ϊλλο χώρο από την ϋναρξη 

4. Λόγοι μετακύνηςησ 

5. Αριθμόσ απαςχολουμϋνων ατόμων ςτην επιχεύρηςό.  

6. Αριθμόσ απαςχολουμϋνων ςτην επιχεύρηςό ςασ που επιχορηγόθηκαν από το 

πρόγραμμα νϋων θϋςεων του ΟΑΕΔ 

7. Εξϋλιξη τησ παραγωγόσ ςτην επιχεύρηςό ςασ διαχρονικϊ και με ςύγκριςη την παρα-

γωγό που εύχατε ςτο πρώτο ϋτοσ λειτουργύασ τησ επιχεύρηςησ 

8. Οικονομικϊ ςτοιχεύα τησ επιχεύρηςό. 

9. ημαντικότητα προβλημϊτων μετϊ την λειτουργύα τησ επιχεύρηςησ 

10. Ειςοδηματικό κατϊςταςη ςόμερα ςε ςχϋςη με την ϋναρξη τησ επιχεύρηςησ 

11. ύγκριςη ςυνθηκών εργαςύασ ςασ  ελεύθερου επαγγελματύα και μιςθωτού - Ώρεσ 

εργαςύασ 

12. ύγκριςη ςυνθηκών εργαςύασ ςασ ελεύθερου επαγγελματύα και μιςθωτού  

13. Προτϊςεισ ςτον ΟΑΕΔ για την υποςτόριξη των Νϋων Ελευθϋρων Επαγγελματιών   

14. Σρόποι υποςτόριξησ λειτουργύασ τησ επιχεύρηςησ. 

15. Οικονομικό κατϊςταςη μετϊ τη ςυμμετοχό ςασ ςτο πρόγραμμα ΟΑΕΔ  

16. Λόγοι χειροτεύρευςησ οικονομικόσ κατϊςταςησ 

17. Έτοσ κλειςύματοσ τησ επιχεύρηςησ 

18. Διϊςτημα παραμονόσ τησ επιχεύρηςησ ωσ ενεργόσ  

19. Βαθμόσ ςημαντικότητασ ςτο κλεύςιμο τησ επιχεύρηςόσ  

20. Κατϊςταςη μετϊ την αποτυχύα 

21. Φαρακτηριςμόσ εμπειρύασ τησ επιδότηςόσ ςασ 

22. Πρόβλεψη για την πορεύα ανϊπτυξησ τησ επιχεύρηςησ ςτα επόμενα τρύα χρόνια  

 

3.4.3  Προγράμματα κατάρτιςησ  

Η ανϊγκη τησ ςυγκεκριμϋνησ αξιολόγηςησ εκπορεύεται από την ςτοχοθϋτηςη του Οργα-

νιςμού για την κατϊρτιςη και ανϊπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού μϋςω τησ υλοπούηςησ 

αναςχεδιαςμϋνων και ποιοτικϊ αναβαθμιςμϋνων προγραμμϊτων επαγγελματικόσ κατϊρ-

τιςησ και δια βύου μϊθηςησ  που θα ανταποκρύνονται ςτισ ανϊγκεσ και τισ τϊςεισ τησ αγο-

ρϊσ εργαςύασ και ςτην ενδυνϊμωςη των προςόντων και των δεξιοτότων του ανθρώπινου 

δυναμικού, καθώσ και ςτην ενύςχυςη τησ απαςχοληςιμότητασ ειδικών ομϊδων ςτόχου πϋ-

ραν των εργαζομϋνων. Η διερεύνηςη τησ ςυγκεκριμϋνησ επύδραςησ αφορϊ ποιοτικϋσ με-

ταβολϋσ και παραμϋτρουσ του ανθρώπινου δυναμικού, με βϊςη την παραδοχό ότι η ποιό-

τητα του ανθρώπινου δυναμικού κρύνεται πρώτησ προτεραιότητασ μεταβλητό για μια «αν-

ταγωνιςτικό οικονομύα» και για ιςόρροπη κοινωνικό ανϊπτυξη (ανϊπτυξη με κοινωνικό 

ςυνοχό). Η αναγνώριςη τησ αξύασ του ανθρώπινου δυναμικού για την ανταγωνιςτικότητα 

των επιχειρόςεων και ευρύτερα κλϊδων τησ οικονομύασ, αντανακλϊται και ςτο επύπεδο 

αξιολόγηςησ των επιχειρόςεων για επενδυτικούσ ό χρηματοδοτικούσ ςκοπούσ. το πλαύ-
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ςιο αυτό ϋχουν υιοθετηθεύ και αρχύςει να εφαρμόζονται μϋθοδοι αποτύμηςησ τησ επενδυ-

τικόσ ό μετοχικόσ και μακροπρόθεςμησ αξύασ των δαπανών για εκπαύδευςη και κατϊρτιςη 

ςτα διϊφορα μεγϋθη των επιχειρόςεων.  

Βαςικό πεδύο αξιολόγηςησ τησ επύδραςησ των Προγραμμϊτων Κατϊρτιςησ του ΟΑΕΔ ςτουσ 

ϊμεςα επωφελούμενουσ – ςυμμετϋχοντεσ – από τισ δρϊςεισ τησ εύναι η ενύςχυςη τησ α-

παςχοληςιμότητασ τουσ, που ορύζεται ωσ η ικανότητα ενόσ ατόμου να βρει ό να διατηρό-

ςει μύα θϋςη εργαςύασ ςτο δεδομϋνο κοινωνικο-οικονομικό περιβϊλλον και ςε οποιεςδό-

ποτε ςυνθόκεσ ςτην αγορϊ εργαςύασ. Ειδικϊ για τουσ ανϋργουσ και νεοειςερχόμενουσ ςτην 

αγορϊ εργαςύασ η απαςχοληςιμότητα αφορϊ την καταλληλότητα των προςόντων ςε ςχϋ-

ςη με τισ απαιτόςεισ τησ αγορϊσ εργαςύασ, ϋτςι ώςτε το ϊτομο να μπορεύ να βρει μύα θϋςη 

εργαςύασ υπό κανονικϋσ ςυνθόκεσ και μϋςα ςε εύλογο χρονικό διϊςτημα.  

Ειδικότεροι ςτόχοι τησ ςυγκεκριμϋνησ αξιολόγηςησ εύναι η αποτύμηςη των επιδρϊςεων 

των Προγραμμϊτων Κατϊρτιςησ ςτουσ ςυμμετϋχοντεσ ςε προγρϊμματα επαγγελματικόσ 

κατϊρτιςησ που προωθούνται από τον ΟΑΕΔ και ιδιαύτερα ςε ότι αφορϊ τη βελτύωςη και 

πιςτοπούηςη των γνώςεων, των δεξιοτότων και των προςόντων τουσ, την εργαςιακό τουσ 

κατϊςταςη (απαςχοληςιμότητα) και τισ επαγγελματικϋσ τουσ προοπτικϋσ και ςε ότι αφο-

ρϊ τισ δρϊςεισ που αφορούν ανϋργουσ ό αδρανεύσ ςτη μεύωςη τησ ανεργύασ..  

Η ςυγκεκριμϋνη αξιολόγηςη θα βαςύζεται ςε δεδομϋνα που θα ςυλλϋγονται μϋςω ειδικόσ 

δειγματοληπτικόσ ϋρευνασ πεδύου. Ο υπό διερεύνηςη πληθυςμόσ τησ ποςοτικόσ ϋρευνασ 

(«κοινό – ςτόχοσ») θα εύναι τα ϊτομα που ϋχουν ςυμμετϊςχει ςε ϋνα τουλϊχιςτον πρόγ-

ραμμα κατϊρτιςησ του ΟΑΕΔ. 

Η επιλογό του δεύγματοσ τησ ϋρευνασ θα πραγματοποιηθεύ με χρόςη τησ μεθόδου τησ 

τρωματοποιημϋνησ Συχαύασ Δειγματοληψύασ. Η επιλογό του δεύγματοσ των επωφελουμϋ-

νων θα γύνεται με βϊςη το φύλο, την εργαςιακό κατϊςταςη και το εύδοσ του προγρϊμμα-

τοσ κατϊρτιςησ ςτο οπούο ςυμμετεύχαν. 

Η δειγματοληπτικό ϋρευνα πεδύου θα ςυλλϋγει και ςτοιχεύα που επιτρϋπουν την εκτύμηςη 

των ποιοτικών αποτελεςμϊτων και ϋμμεςων επιδρϊςεων των προγραμμϊτων κατϊρτιςησ 

και δια βύου μϊθηςησ ςτουσ ϊμεςα επωφελούμενουσ (εργαζόμενουσ, νεοειςερχόμενουσ, 

ανϋργουσ, αδρανεύσ). Σϋτοια ςτοιχεύα για παρϊδειγμα εύναι πληροφορύεσ για αλλαγϋσ ςτισ 

ςτϊςεισ, ςυνθόκεσ και ςυμπεριφορϋσ (προςαρμογό ςε νϋεσ τεχνολογύεσ, νϋεσ ςυνθόκεσ και 

πρότυπα οργϊνωςησ, μεγαλύτερη ανταπόκριςη ςτισ απαιτόςεισ τησ θϋςησ εργαςύασ), ςτην 

εργαςιακό κατϊςταςη (ανώτερη θϋςη ςτην ιεραρχύα τησ επιχεύρηςησ, αύξηςη αποδοχών, 

επαγγελματικό κινητικότητα) ό ςτισ επιδόςεισ (παραγωγικότητα τησ εργαςύασ) των ωφε-

λουμϋνων εργαζομϋνων και για τουσ ανϋργουσ και νεοειςερχόμενουσ πληροφορύεσ για την 

εργαςιακό κατϊςταςη, τη θϋςη και εύδοσ εργαςύασ, τη διϊρκεια εργαςύασ, τισ αποδοχϋσ, τη 

διϊρκεια αναζότηςησ εργαςύασ μετϊ την κατϊρτιςη, τη ςυνϊφεια τησ κατϊρτιςησ με τισ 

ανϊγκεσ τησ θϋςησ εργαςύασ, τουσ λόγουσ που οι ερωτώμενοι παραμϋνουν ϊνεργοι (εϊν 

εξακολουθούν να εύναι ϊνεργοι), το βαθμό ικανοπούηςησ από το πρόγραμμα κατϊρτιςησ 

ςτο οπούο ςυμμετεύχαν κτλ. 

Επειδό οι επιδρϊςεισ ενδϋχεται να εύναι πολλϋσ και ςε διαφορετικϊ επύπεδα, ςκόπιμο εύναι 

να διαχωρύζονται ςε ϊμεςεσ και ϋμμεςεσ. τισ ϊμεςεσ περιλαμβϊνονται η βελτύωςη τησ ι-

κανότητασ του ατόμου (δεξιότητεσ και γνώςεισ), τησ παραγωγικότητϊσ του και του επιπϋ-

δου αποδοχών του. τισ ϋμμεςεσ περιλαμβϊνονται γενικότερεσ ςυνϋπειεσ όπωσ η ανοδικό 

κινητικότητα (εντόσ και εκτόσ τησ επιχεύρηςησ), η πληρϋςτερη γνώςη τησ επιχεύρηςησ και 
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του επαγγϋλματοσ, η ϊνοδοσ τησ αυτοεκτύμηςησ, η βελτύωςη των προοπτικών του / τησ 

απαςχοληςιμότητϊσ του κλπ.  

Για την ποςοτικοπούηςη των επιδρϊςεων, θα διερευνηθεύ μϋςω τησ ϋρευνασ πεδύου ςε πο-

ιο βαθμό οι καταρτιςθϋντεσ εμφανύζονται πιο ικανού να ανταποκριθούν ςτισ απαιτόςεισ 

τησ εργαςύασ τουσ, ςε τι ποςοςτό ανϋλαβαν νϋα καθόκοντα, ςε τι ποςοςτό πληρώνονται 

με μεγαλύτερο μιςθό, ςε τι ποςοςτό πόραν προαγωγό, ςε ποιο βαθμό εκτιμούν ότι ϋγιναν 

πιο παραγωγικού και ςε ποιο βαθμό θεωρούν ότι η κατϊρτιςη εύχε επύδραςη ςτην παραγω-

γικότητα και γενικότερα ςτην ανταγωνιςτικότητα τησ επιχεύρηςησ όπου εργϊζονται, ό ςε 

ποιο ποςοςτό και μετϊ από πόςο διϊςτημα από την κατϊρτιςη οι ϊνεργοι βρόκαν εργαςύα 

και εϊν αυτό εύχε ςχϋςη με το αντικεύμενο τησ κατϊρτιςησ.  

Η αξιολόγηςη των προγραμμϊτων ςτουσ επωφελούμενουσ προβλϋπεται να διεξϊγεται ανϊ 

διετύα. Με τον τρόπο αυτό η αξιολόγηςη αυτό θα μπορεύ να λειτουργεύ και ςτο επύπεδο τησ 

αναςκόπηςησ των αρχικώσ εκτιμηθϋντων επιδρϊςεων, ώςτε ο ΟΑΕΔ να ϋχει τη δυνατότη-

τα για διαμορφωτικού χαρακτόρα αλλαγϋσ – βελτιώςεισ που θα μεγιςτοποιόςουν τα οφϋ-

λη και την προςτιθϋμενη αξύα ενόσ Προγρϊμματοσ. 

 

3.5 Σο φςτθμα Δεικτϊν Παρακολοφκθςθσ και Αξιολόγθςθσ 
για διαςφάλιςθ τθσ ποςοτικισ και ποιοτικισ επάρκειασ 
των διενεργοφμενων αξιολογιςεων 

Η δημιουργύα ενόσ ςυςτόματοσ δεικτών για τον ϋλεγχο εφαρμογόσ (monitoring) των ενερ-

γητικών πολιτικών απαςχόληςησ εξαρτϊται από τρεισ βαςικϋσ παραμϋτρουσ: 

 Ση ςυςτηματικό ςυλλογό, επεξεργαςύα και διαθεςιμότητα των κατϊλληλων ςτοιχε-

ύων 

 Σο ςκοπό του ελϋγχου εφαρμογόσ, αν δηλαδό αποςκοπεύ ο ϋλεγχοσ ςτην ϋγκυρη 

διϊγνωςη προβλημϊτων και ςτην παρϋμβαςη για την διόρθωςη ό αν αποςκοπεύ 

ςτην ανακατανομό διαθϋςιμων πόρων μεταξύ τοπικών υπηρεςιών ό/και προγραμ-

μϊτων 

 Σον τρόπο διαχεύριςησ (management) των προγραμμϊτων (υιοθϋτηςη ςτόχων, κα-

τανομό πόρων / προςωπικού – κεντρικό διαχεύριςη ό τοπικό διαχεύριςη – βαθμού 

αυτονομύασ των τοπικών υπηρεςιών. 

χετικϊ με τον τρόπο διαχεύριςησ, οι Οργανιςμού Απαςχόληςησ τησ ΕΕ – με την εξαύρεςη 

του ΟΑΕΔ – ϋχουν υιοθετόςει μορφϋσ ΜΒΟ (Management by Objective)6. Η κύρια ιδϋα εύναι 

                                                             
6 Οη βαζηθέο αξρέο ηνπ ΜΒΟ είλαη: α)  Καζνξηζκόο Σηόρωλ θαη Γεηθηώλ Απνηειέζκαηνο (Performance Indicators). Οη 
ζηόρνη θαζίζηαληαη ζαθείο θαη ε επίηεπμε ηωλ ζηόρωλ απνηππώλεηαη ζε πνζνηηθνύο δείθηεο, β) Υηνζέηεζε ζπζηήκαηνο 
απνηίκεζεο ηωλ δαπαλώλ πνπ ζπλδένληαη κε ηα πξνγξάκκαηα (cost accounting). Η απνηίκεζε ηωλ δαπαλώλ επηηξέπεη ηελ 

εθαξκνγή cost-benefit analysis θαη ηε ζπγθξηζηκόηεηα ηωλ απνηειεζκάηωλ δηαθνξεηηθώλ πξνγξακκάηωλ, γ) Δμεηδίθεπζε 
— θαηαλνκή ηωλ ζηόρωλ θαη ηωλ πόξωλ ζην πξνζωπηθό ηωλ πθηζηακέλωλ κνλάδωλ, δ) Δπέιηθηνη πξνϋπνινγηζκνί πθηζ-
ηακέλωλ κνλάδωλ ωο πξνο ηελ αλαθαηαλνκή πόξωλ από ην έλα πξόγξακκα ζε άιιν ε) Δπαξθέο ζύζηεκα παξαθνινύζε-
ζεο (monitoring) ηεο εθηέιεζεο ηωλ πξνγξακκάηωλ, ζη) On-going αμηνιόγεζε (assessment) ηεο εθαξκνγήο ηωλ πξνγξακ-
κάηωλ θαη ηνπ βαζκνύ επίηεπμεο ηωλ ζηόρωλ βάζε ηωλ πνζνηηθώλ δεηθηώλ, δ) Δθαξκνγή θύθιωλ πνιηηηθήο, κε ηελ αμην-
ιόγεζε, αλαζεώξεζε ηωλ ζηόρωλ θαη ηελ πξνζαξκνγή ηωλ πνζνηηθώλ δεηθηώλ απνηειέζκαηνο ( Η. Mosley and Δ. Sol, 
(2001, ζ. 168). 
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η υιοθϋτηςη ςειρϊσ ετόςιων ποςοτικών και ποιοτικών ςτόχων, οι οπούοι εξειδικεύονται 

κατϊ τοπικό υπηρεςύα μϋςω μιασ γραπτόσ ςυμφωνύασ μεταξύ κεντρικόσ υπηρεςύασ και 

τοπικόσ υπηρεςύασ. τη ςυμφωνύα αυτό περιγρϊφονται οι ςτόχοι και οι πόροι που θα γύ-

νουν διαθϋςιμοι ςτην τοπικό υπηρεςύα, τα κύνητρα και οι επιπτώςεισ από την μη επύτευξη 

των ςτόχων. το πλαύςιο αυτό, οι δεύκτεσ παρακολούθηςησ και ελϋγχου προκύπτουν από 

τουσ ςτόχουσ που ϋχουν υιοθετηθεύ. 

ε μια απλό μορφό, οι δεύκτεσ ςυγκροτούνται από ςτοιχεύα φυςικού αντικειμϋνου και 

χρηματικών διαθϋςιμων πόρων κατϊ παρϋμβαςη. Προώποθϋτουν, δηλαδό, την καταςκευό 

ενόσ Πύνακα τριπλόσ ειςόδου τησ μορφόσ που περιγρϊφεται κατωτϋρω και τα ςτοιχεύα του 

οπούου ενημερώνονται ςε μηνιαύα βϊςη. 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΜΗΝΑ 1 ΜΗΝΑ 2 ΜΗΝΑ 12 

ΠΟΟ ΑΣΟΜΑ ΠΟΟ ΑΣΟΜΑ ΠΟΟ ΑΣΟΜΑ 
Α       
Β       
Γ       

 

Μια πρώτη μορφό δεύκτη εύναι η ςχϋςη μηνιαύων αποτελεςμϊτων προσ ςυνολικϊ προβ-

λεφθϋντα (βλ. πύνακα που ακολουθεύ) 

 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΗΝΑ 1 ΜΗΝΑ 2 ΜΗΝΑ 12 ΤΝΟΛΟ 

ΠΟΟ ΑΣΟΜΑ ΠΟΟ ΑΣΟΜΑ ΠΟΟ ΑΣΟΜΑ ΠΟΟ ΑΣΟΜΑ 
Α % του 

ςυνόλου 
% του 
ςυνόλου 

% του 
ςυνόλου 

% του 
ςυνόλου 

% του 
ςυνόλου 

% του 
ςυνόλου 

100 100 

Β         
Γ         

Η οργϊνωςη αυτού του Πύνακα επιτρϋπει την εκτύμηςη τησ ταχύτητασ υλοπούηςησ των 

προγραμμϊτων και ενδεχομϋνωσ, προςφϋρει μιαν πρώτη εκτύμηςη για την επϊρκεια του 

ςχεδιαςμού και τησ κατανομόσ των πόρων. Οι Πύνακεσ αυτού εξειδικεύονται κατϊ τοπικό 

υπηρεςύα. Από τουσ Πύνακεσ  προκύπτουν οι ςυγκεντρωτικού Πύνακεσ κατϊ κατηγορύα πα-

ρεμβϊςεων ςτην αγορϊ εργαςύασ όπωσ ορύζονται οι κατηγορύεσ αυτϋσ από την κωδικοπού-

ηςη τησ ΕΕ. 

Πϋραν των δεικτών αυτών κρύνεται αναγκαύο να δημιουργηθούν δεύκτεσ που επιτρϋπουν 

την αποτελεςματικότερη οργϊνωςη τησ αςκούμενησ πολιτικόσ, ςε όλα τα ςτϊδιϊ τησ: 

ςχεδιαςμού, διαχεύριςησ και εκτύμηςησ αποτελϋςματοσ. 

 

ΔΕΙΚΣΕ ΦΕΔΙΑΜΟΤ – ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 

1. Βαςικού Δεύκτεσ αγορϊσ εργαςύασ 

 Ποςοςτό ανεργύασ 

 Ποςοςτό Μακροχρόνιασ Ανεργύασ 

 Δεύκτησ υμμετοχόσ 

 Δεύκτησ Απαςχόληςησ 

2. Οι δεύκτεσ αυτού εκτιμώνται με αναφορϊ ςε εξειδικευμϋνεσ ομϊδεσ εργατικού δυναμι-

κού με κριτόρια εξειδύκευςησ 
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 Υύλο 

 Ηλικύα 

 Επύπεδο Εκπαύδευςησ 

 Οικογενειακό Κατϊςταςη 

 Επϊγγελμα ςτην Προηγούμενη Εργαςύα 

 Διϊρκεια Ανεργύασ 

3. Η εξειδύκευςη των Ομϊδων προκύπτει από τη χρόςη του ςυνόλου των κριτηρύων και 

όχι από οριςμϋνα μόνο. 

4. Πηγό πληροφοριών 

 Διοικητικϊ ςτοιχεύα ΟΑΕΔ (καταγραφό εντύπου εξατομικευμϋνησ ςυνϋντευξησ για 

την εγγεγραμμϋνη ανεργύα) 

 Έρευνα Εργατικού Δυναμικού – τριμηνιαύα ςτοιχεύα 

 

ΔΕΙΚΣΕ ΦΕΔΙΑΜΟΤ – ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 

1. Οι ανωτϋρω δεύκτεσ υπολογύζονται κατϊ περιφϋρεια επύςησ – ανϊγκη εναρμόνιςησ 

περιφερειακών δομών ΟΑΕΔ με περιφϋρειεσ χώρασ 

2. Από τουσ περιφερειακούσ δεύκτεσ προκύπτουν οι δεύκτεσ περιφερειακόσ εξειδύκευςησ, 

ωσ εξόσ: 

 Αν Dij όπου i ϋνασ από τουσ βαςικούσ δεύκτεσ, και j η περιφϋρεια, ο δεύκτησ εξειδύκευ-

ςησ ορύζεται ωσ  Dij/Di, όπου Di ο εθνικόσ αντύςτοιχοσ δεύκτησ 

 Η κρύςιμη τιμό εύναι η μονϊδα. Αν Dij/Di > Di (όπου Di ποςοςτό ανεργύασ ό ποςοςτό 

μακροχρόνιασ ανεργύασ) υπϊρχει υψηλό ςυγκϋντρωςη ανεργύασ ςτην περιφϋρεια 

ςτα ςυγκεκριμϋνα χαρακτηριςτικϊ ανϋργων, και χρειϊζεται να ληφθούν εξειδικευ-

μϋνα μϋτρα (μεγαλύτερη κατανομό πόρων/θϋςεων ςτην περιφϋρεια) 

 Οι ςυντελεςτϋσ εξειδύκευςησ μπορούν να χρηςιμοποιηθούν για την περιφερειακό 

κατανομό των θϋςεων / πόρων των προγραμμϊτων.  

  

ΔΕΙΚΣΕ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ 

1. Δεύκτεσ Εξατομικευμϋνησ Προςϋγγιςησ – Κατϊ ΚΠΑ και ςτο ςύνολο 

 Ποςοςτό υνεντεύξεων ςτο ςύνολο των νϋων εγγεγραμμϋνων ανϋργων 

 Ποςοςτό ατομικών ςχεδύων ϋνταξησ ςτο ςύνολο των ςυνεντεύξεων 

 Ποςοςτό αναζότηςησ ςτην ανοικτό αγορϊ ςτο ςύνολο των ςχεδύων 

 Ποςοςτό κατϊρτιςησ ςτο ςύνολο των ςχεδύων 

 Ποςοςτό ΝΘΕ ςτο ςύνολο των ςχεδύων 

 Ποςοςτό ΝΕΕ ςτο ςύνολο των ςχεδύων 

 Ποςοςτό ϊμεςων τοποθετόςεων (κοινωνικόσ τομϋασ) ςτο ςύνολο των ςχεδύων 

 Επαγγελματικόσ Προςανατολιςμόσ  ςτο ςύνολο των ςχεδύων 

 Σεχνικϋσ Αναζότηςησ Εργαςύασ ςτο ςύνολο των ςχεδύων 

 Λοιπϋσ Ενιςχυτικϋσ Ενϋργειεσ ςτο ςύνολο των ςχεδύων 

 Κατανομό Ενεργειών που προβλϋπονται ςτα ατομικϊ ςχϋδια δρϊςησ ανϊ ομϊδα 

ςτόχο (ϊνεργοι ανϊ ηλικύα, φύλο, επύπεδο εκπαύδευςησ, εργαςιακό εμπειρύα, οικογε-

νειακό κατϊςταςη) 
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 Ποςοςτό επιτυχούσ ολοκλόρωςησ ατομικού ςχεδύου ανϊ μόνα και ομϊδα ανϋργων 

 υνεντεύξεισ ανϊ εργαςιακό ςύμβουλο κατϊ μόνα  

 Επιςκϋψεισ ςε επιχειρόςεισ ανϊ εργαςιακό ςύμβουλο ανϊ μόνα 

 Κενϋσ θϋςεισ ανϊ επύςκεψη  

2. Δεύκτεσ Νϋων Θϋςεων Εργαςύασ - Κατϊ ΚΠΑ και ςτο ςύνολο 

 Επιδοτούμενεσ Θϋςεισ Εργαςύασ ανϊ κατηγορύα ανϋργων (ϊνεργοι ανϊ ηλικύα, φύλο, 

επύπεδο εκπαύδευςησ, εργαςιακό εμπειρύα, οικογενειακό κατϊςταςη) 

 Επιδοτούμενεσ Θϋςεισ Εργαςύασ ανϊ κατηγορύα επιχειρόςεων (κλϊδοσ, μϋγεθοσ α-

παςχόληςησ) 

 Ποςοςτό επιδοτούμενων θϋςεων εργαςύασ που καταλαμβϊνονται από ευπαθεύσ ο-

μϊδεσ 

 Ποςοςτό επιδοτούμενων θϋςεων εργαςύασ που προκύπτει από προτϊςεισ εργοδο-

τών 

 Ποςό επιδότηςησ προσ κατώτερο ημερομύςθιο 

 Ποςό επιδότηςησ προσ επύδομα ανεργύασ 

 Ποςοςτό διατόρηςησ θϋςεων εργαςύασ ϋνα χρόνο μετϊ την ολοκλόρωςη του προγ-

ρϊμματοσ (χαρακτηριςτικϊ ανϋργων – χαρακτηριςτικϊ επιχειρόςεων) 

3. Σα ωσ ϊνω επαναλαμβϊνονται για τα λοιπϊ προγρϊμματα (ΝΕΕ, Stage, κλπ) 

 

ΤΣΗΜΑ ΣΕΛΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

1. Οριςτικοπούηςη του πλϊνου αξιολογόςεων ΕΠΑ (πιλοτικϊ για τα πεδύα κατϊρτιςησ, 

διατόρηςη απαςχόληςησ και δημιουργύα ΝΘΕ ςυμπεριλαμβανομϋνου προγραμμϊτων 

απόκτηςησ εργαςιακόσ εμπειρύασ).  

2. Επιλογό ςυςτόματοσ αξιολόγηςησ μεταξύ πειραματικόσ και οιονεύ πειραματικόσ με-

θόδου. 

3. Κατϊρτιςη ερωτηματολογύων για την διενϋργεια ερευνών πεδύου ςτουσ ωφελούμενων 

των ΕΠΑ (κατϊρτιςη, δημιουργύα ΝΘΕ, διατόρηςη ςτην απαςχόληςη). Ενδεικτικϋσ ε-

ρωτόςεισ για την αξιολόγηςη προγραμμϊτων Κατϊρτιςησ: 

Α.Στοιχεύα Καταρτιςθϋντοσ 

 Υύλο 

 Ηλικύα 

 Μορφωτικό Επύπεδο 

 Περιοχό (Δόμοσ) μόνιμησ διαμονόσ 

 Κατϊςταςη Απαςχόληςησ 

 Επϊγγελμα 

 Σομϋασ Οικονομικόσ δραςτηριότητασ 

 Αναζότηςη εργαςύασ εφόςον δεν εργϊζεται 

 Επύπεδο βαςικών δεξιοτότων ςασ ςτισ Σεχνολογύεσ τησ Πληροφορύασ και Επικοι-

νωνύασ (ΣΠΕ) (π.χ.Η/Τ) 

 Επύπεδο βαςικών δεξιοτότων ςασ ςε ξϋνεσ γλώςςεσ 

 Επύπεδο βαςικών δεξιοτότων ςασ ςε αριθμητικϋσ γνώςεισ (numeracy) 

 Επύπεδο βαςικών δεξιοτότων ςασ ςτισ γραμματικϋσ γνώςεισ (literacy) 

 Αριθμόσ προγραμμϊτων κατϊρτιςησ ςτα οπούα ϋχετε ςυμμετϊςχει  
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Β. Αναγνωριςιμότητα ΟΑΕΔ 

 Γνώςη για τομεύσ τησ κοινωνύασ/ οικονομύασ ςυνειςφϋρει ο ΟΑΕΔ 

 Γνώςη για το εύδοσ υπηρεςιών που παρϋχει ο ΟΑΕΔ 

 Βαθμόσ γνώςησ των υπηρεςιών που παρϋχει ο ΟΑΕΔ 

 Αξιολόγηςη του επιπϋδου ενημϋρωςησ που παρϋχει ο ΟΑΕΔ για τα προγρϊμματα 

και τισ υπηρεςύεσ τησ  

 Σρόποσ ενημϋρωςησ για τισ υπηρεςύεσ που παρϋχει ο ΟΑΕΔ 

 Αποτελεςματικότεροσ τρόποσ ενημϋρωςησ για τα νϋα προγρϊμματα και τισ δρας-

τηριότητεσ του ΟΑΕΔ 

 Βαθμόσ αξιολόγηςησ του ϋργου του ΟΑΕΔ 

Γ. Συμμετοχό ςε προγρϊμματα κατϊρτιςησ ΟΑΕΔ 

 Λόγοι / κύνητρα ςυμμετοχόσ ςτα προγρϊμματα κατϊρτιςησ ΟΑΕΔ 

 Αξιολόγηςη βαθμού επϊρκειασ τησ οικονομικόσ επιχορόγηςησ που προςφϋρεται 

από τον ΟΑΕΔ για την παρακολούθηςη προγραμμϊτων κατϊρτιςησ 

 Αξιολόγηςη των διαδικαςιών που εφαρμόζονται για την ϋνταξη των επωφελου-

μϋνων ςτα προγρϊμματα που επιχορηγούνται από τον ΟΑΕΔ 

Δ. Αξιολόγηςη των προγραμμϊτων κατϊρτιςησ ΟΑΕΔ 

 Αξιολόγηςη ςυνολικού βαθμού ικανοπούηςησ από την ποιότητα των επιχορηγού-

μενων από τον ΟΑΕΔ προγραμμϊτων κατϊρτιςησ 

 Αξιολόγηςη βαθμού ικανοπούηςησ από επιμϋρουσ ςτοιχεύα των προγραμμϊτων 

κατϊρτιςησ του ΟΑΕΔ (Περιεχόμενο κατϊρτιςησ, εκπαιδευτϋσ, ωρϊριο, διαδικαςύ-

εσ υποβολόσ αύτηςησ κ.α.) 

 Αξιολόγηςη του βαθμού ςυμβολόσ των προγραμμϊτων ςτην αναβϊθμιςη του ε-

πιπϋδου γνώςεων και δεξιοτότων 

 Εργαςιακό κατϊςταςη πριν την ςυμμετοχό ςτο τελευταύο επιχορηγούμενο από 

τον ΟΑΕΔ πρόγραμμα κατϊρτιςησ 

 Εργαςιακό κατϊςταςη μετϊ την ςυμμετοχό ςτο τελευταύο επιχορηγούμενο από 

τον ΟΑΕΔ πρόγραμμα κατϊρτιςησ; 

 Απαςχόληςη ςτην ύδια επιχεύρηςη μϋχρι ςόμερα 

 Απαςχόληςη ςτην ύδια επιχεύρηςη μϋχρι ςόμερα 

 Αύξηςη των αποδοχών ςασ μετϊ την παρακολούθηςη προγραμμϊτων κατϊρτι-

ςησ επιχορηγούμενα από τον ΟΑΕΔ 

 Πρώτη εργαςύα 

 Φρονικό διϊςτημα (ςε μόνεσ) που παρόλθε από τη ςυμμετοχό ςασ ωσ ϊνεργοσ ςε 

προγρϊμματα κατϊρτιςησ μϋχρι την ανεύρεςη εργαςύασ 

 Ολοκλόρωςη 6 μηνών εργαςύασ από την ςυμμετοχό ςτο πρόγραμμα 

 Βαθμόσ αξιοπούηςησ των γνώςεων που αποκτόθηκαν 

 Όφελοσ από την παρακολούθηςησ προγραμμϊτων κατϊρτιςησ (π.χ εύρεςη εργα-

ςύασ, αύξηςη μιςθού κλπ) 

 Αξιολόγηςη του βαθμού ανταπόκριςησ των προγραμμϊτων κατϊρτιςησ ςτισ α-

νϊγκεσ των επιχειρόςεων 

4. Ανϊπτυξη ςυςτόματοσ δεικτών. Ενδεικτικού δεύκτεσ για την αξιολόγηςη προγραμμϊ-

των Κατϊρτιςησ: 
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 Ποςοςτό ςυμμετοχόσ ατόμων κατϊ κατηγορύα απαςχόληςησ (ϊνεργοσ, αδρανόσ, 

απαςχολούμενοσ /αυτοαπαςχολούμενουσ) ςε προγρϊμματα κατϊρτιςησ  

 Αριθμόσ προγραμμϊτων κατϊρτιςησ ανϊ καταρτιζόμενο 

 Ποςοςτό ςυνειςφορϊσ τησ ΑνΑΔ ανϊ τομϋα  

 Επύπεδο γνώςησ των προςφερόμενων υπηρεςιών του ΟΑΕΔ 

 Ποςοςτό καταρτιζομϋνων που ενημερώνεται για τισ προςφερόμενεσ υπηρεςύεσ 

του ΟΑΕΔ ανϊ πηγό (ΜΜΕ, διαδύκτυο, ενημερωτικϊ ϋντυπα, ΚΠΑ κ.α.) 

 Επύπεδο ενημϋρωςησ και δημοςιότητασ για τα διαθϋςιμα προγρϊμματα κατϊρτι-

ςησ και τισ παρεχόμενεσ υπηρεςύεσ από τον ΟΑΕΔ  

 Βαθμόσ καταλληλότητασ επικοινωνιακών μϋςων για ενημϋρωςη ςχετικϊ με τισ 

δραςτηριότητεσ του ΟΑΕΔ 

 Ποςοςτό καταρτιζομϋνων που εύχαν ωσ κύνητρο ςυμμετοχόσ την απόκτηςη ερ-

γαςύασ 

 Ποςοςτό καταρτιζομϋνων που εύχαν ωσ κύνητρο ςυμμετοχόσ την βελτύωςη τησ 

εργαςιακόσ τουσ θϋςησ 

 Ποςοςτό καταρτιζομϋνων που εύχαν ωσ κύνητρο ςυμμετοχόσ την επαγγελματικό 

εξειδύκευςη 

 Ποςοςτό καταρτιζομϋνων που εύχαν ωσ κύνητρο ςυμμετοχόσ την βελτύωςη ό την 

ανανϋωςη των όδη υπαρχουςών γνώςεων και δεξιοτότων τουσ ςτο αντικεύμενο 

κατϊρτιςησ 

 Ποςοςτό καταρτιζομϋνων που εύχαν ωσ κύνητρο ςυμμετοχόσ την απόκτηςη νϋων 

εναλλακτικών γνώςεων και δεξιοτότων που θα μπορούςαν να χρηςιμοποιηθούν 

ςτην εργαςύα τουσ. 

 Ποςοςτό καταρτιζομϋνων που εύχαν ωσ κύνητρο ςυμμετοχόσ την διεκδύκηςη αύ-

ξηςησ των αποδοχών τουσ. 

 Ποςοςτό καταρτιζομϋνων που εύχαν ωσ κύνητρο ςυμμετοχόσ τον εμπλουτιςμό 

του βιογραφικό τουσ. 

 Ποςοςτό καταρτιζομϋνων που εύχαν ωσ κύνητρο ςυμμετοχόσ την αξιοπούηςη του 

ελεύθερου χρόνου 

 Ποςοςτό καταρτιζομϋνων που εύχαν ωσ κύνητρο ςυμμετοχόσ την απόκτηςη επι-

δόματοσ κατϊρτιςησ 

 Ποςοςτό καταρτιζομϋνων που η ςυμμετοχό τουσ ςτο πρόγραμμα κατϊρτιςησ του 

ΟΑΕΔ εύναι αποτϋλεςμα επιθυμύασ του εργοδότη τουσ 

 Βαθμόσ επϊρκειασ τησ οικονομικόσ επιχορόγηςησ που προςφϋρεται για την πα-

ρακολούθηςη προγραμμϊτων που επιχορηγούνται από τον ΟΑΕΔ 

 Βαθμόσ ικανοπούηςησ από τισ διαδικαςύεσ ϋνταξόσ των προγραμμϊτων που επι-

χορηγούνται από τον ΟΑΕΔ 

 Βαθμόσ ςυμβολόσ του Προγρϊμματοσ ςτην αναβϊθμιςη του επιπϋδου γνώςεων 

και δεξιοτότων. 

 Ποςοςτό επωφελουμϋνων που πριν την τελευταύα τουσ ςυμμετοχό ςε πρόγραμ-

μα όταν απαςχολούμενοι  

 Ποςοςτό επωφελουμϋνων που πριν την τελευταύα τουσ ςυμμετοχό ςε πρόγραμ-

μα όταν ϊνεργοι 

 Ποςοςτό επωφελουμϋνων που απαςχολούνται ςτην ύδια επιχεύρηςη όπωσ και 

πριν από την ςυμμετοχό του ςτο τελευταύο πρόγραμμα κατϊρτιςησ 

 Ποςοςτό καταρτιζομϋνων που παρϋμειναν ςτο ύδιο πόςτο εργαςύασ 
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 Ποςοςτό καταρτιζομϋνων που ϊλλαξαν εργαςύα μϋςα ςτην ύδια επιχεύρηςη 

 Ποςοςτό επωφελουμϋνων που ϊλλαξαν εργαςύα 

 Ποςοςτό επωφελουμϋνων που αύξηςαν τισ αποδοχϋσ τουσ μετϊ την παρακολού-

θηςη προγραμμϊτων κατϊρτιςησ επιχορηγούμενα από τον ΟΑΕΔ 

 Ποςοςτό ςυμμετοχόσ νεοειςερχομϋνων καταρτιζόμενων ςτην αγορϊ εργαςύασ 

μετϊ τη ςυμμετοχό τουσ ςε προγρϊμματα κατϊρτιςησ επιχορηγούμενα από τον 

ΟΑΕΔ 

 Φρονικό διϊςτημα που παρόλθε από τη ςυμμετοχό των ανϋργων ςε προγρϊμμα-

τα κατϊρτιςησ μϋχρι την ανεύρεςη εργαςύασ ςτο αντικεύμενο τησ κατϊρτιςησ που 

ςυμμετεύχαν 

 Ποςοςτό ανϋργων που ωφελούνται από προγρϊμματα κατϊρτιςησ ΟΑΕΔ και 

βρύςκουν/ παραμϋνουν ςε θϋςη εργαςύασ 6 μόνεσ μετϊ την ολοκλόρωςη τησ πα-

ρϋμβαςησ 

 Φρονικό διϊςτημα που παρόλθε από τη ςυμμετοχό των αδρανών ατόμων ςε 

προγρϊμματα κατϊρτιςησ μϋχρι την ανεύρεςη εργαςύασ ςτο αντικεύμενο τησ κα-

τϊρτιςησ που ςυμμετεύχαν 

 Ποςοςτό αδρανών ατόμων που ωφελούνται από προγρϊμματα κατϊρτιςησ ΟΑΕΔ 

και βρύςκουν/ παραμϋνουν ςε θϋςη εργαςύασ 6 μόνεσ μετϊ την ολοκλόρωςη τησ 

παρϋμβαςησ 

 Βαθμόσ αξιοπούηςησ των γνώςεων που αποκτόθηκαν από το πρόγραμμα κατϊρ-

τιςησ του ΟΑΕΔ 

 Ποςοςτό επωφελουμϋνων που βρόκαν εργαςύα μετϊ την παρακολούθηςη προγ-

ρϊμματοσ κατϊρτιςησ  

 Ποςοςτό επωφελουμϋνων που βελτύωςαν την γενικό τουσ θϋςη ςτην αγορϊ ερ-

γαςύασ μετϊ την παρακολούθηςη προγρϊμματοσ κατϊρτιςησ  

 Ποςοςτό επωφελουμϋνων που πόραν προαγωγό μετϊ την παρακολούθηςη 

προγρϊμματοσ κατϊρτιςησ  

 Ποςοςτό επωφελουμϋνων που αυξόθηκε ο μιςθόσ τουσ μετϊ την παρακολούθη-

ςη προγρϊμματοσ κατϊρτιςησ  

 Ποςοςτό επωφελουμϋνων που βελτύωςαν τισ επαγγελματικϋσ δεξιότητεσ / ικανό-

τητϋσ τουσ μετϊ την παρακολούθηςη προγρϊμματοσ κατϊρτιςησ  

 Ποςοςτό επωφελουμϋνων που βελτύωςαν τισ προςωπικϋσ δεξιότητεσ / ικανότη-

τϋσ τουσ μετϊ την παρακολούθηςη προγρϊμματοσ κατϊρτιςησ  

 Ποςοςτό επωφελουμϋνων που ενύςχυςαν την προςωπικό τουσ ανϊπτυξη μετϊ 

την παρακολούθηςη προγρϊμματοσ κατϊρτιςησ  

 Ποςοςτό επωφελουμϋνων που δεν εύχαν κανϋνα όφελοσ μετϊ την παρακολού-

θηςη προγρϊμματοσ κατϊρτιςησ  

 Βαθμόσ ανταπόκριςησ των προγραμμϊτων του ΟΑΕΔ ςτισ ανϊγκεσ των επιχειρό-

ςεων 
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4 Αναλυτικά χζδια Δράςθσ και Εφαρμογισ των Ενεργθτι-
κϊν Πολιτικϊν Απαςχόλθςθσ  

4.1 Ειςαγωγι 

Για τη διαμόρφωςη και ανϊπτυξη χεδύων Δρϊςησ ενεργητικών πολιτικών απαςχόληςησ, 

ο ύμβουλοσ βαςύςτηκε ςε ςυγκεκριμϋνεσ μεθοδολογικϋσ αρχϋσ ςχεδιαςμού, οι οπούεσ ορ-

γανώνουν και ςυντονύζουν τισ επιμϋρουσ ενϋργειεσ ςε ϋνα πλαύςιο κοινόσ ςτρατηγικόσ και 

ςτοχοθϋτηςησ. Η ανϊπτυξη και ο ςχεδιαςμόσ αναλυτικών χεδύων Δρϊςησ για ολοκληρω-

μϋνεσ παρεμβϊςεισ κοινωνικόσ και επαγγελματικόσ ϋνταξησ ευϊλωτων κοινωνικϊ ομϊδων 

διαρθρώνεται ςε επιμϋρουσ ενότητεσ, οι οπούεσ ςυγκροτούν ϋνα ενιαύο ςώμα ενεργειών 

και δραςτηριοτότων. Ωσ προσ τη δομό των χεδύων Δρϊςησ ακολουθόθηκε η εξόσ γραμμό 

ςκϋψησ:  

Στοχοθεςύα δρϊςησ όπου παρατύθενται ο κεντρικόσ και οι επιμϋρουσ ςτόχοι  τησ προτεινό-

μενησ δρϊςησ. 

Περιγραφό δρϊςησ: η περιγραφό δρϊςησ χωρύζεται ςε δυο επύπεδα: ςε ϋνα πρώτο επύπεδο 

παρατύθεται το περιεχόμενο δηλ. το φυςικό αντικεύμενο του προτεινόμενου ςχεδύου και 

ςτη ςυνϋχεια περιγρϊφεται η διαδικαςύα με την οπούα μπορεύ να υλοποιηθεύ το ςχϋδιο 

δρϊςησ με αναφορϊ ςε κανονιςτικϊ πλαύςια. 

Ακολουθεύ ο προώπολογιςμόσ τησ προτεινόμενησ δρϊςησ με αδρομερό ανϊλυςη τησ κος-

τολογικόσ προςϋγγιςησ. το ςημεύο αυτό πρϋπει να αναφερθεύ ότι όλα τα χϋδια Δρϊςησ 

θα χρηματοδοτηθούν από το ΕΠΑΝΑΔ και ειδικότερα από τουσ Θεματικούσ  Άξονεσ Προ-

τεραιότητασ  2 και 3. Ωςτόςο πρϋπει να επιςημανθεύ ότι το ΕΠΑΝΑΔ βρύςκεται ςε φϊςη  

αναθεώρηςησ και ςυνεπώσ ενδϋχεται να τεθεύ θϋμα διαθϋςιμησ χρηματοδότηςησ. Προσ 

τούτο κρύνεται ςκόπιμο να γύνει μύα μικρό αναφορϊ ςτην κατϊςταςη του ΕΠΑΝΑΔ ςόμερα  

Σϋλοσ παρουςιϊζονται οι ωφελούμενοι και ο χρονικόσ προγραμματιςμόσ κϊθε ςχεδύου 

δρϊςησ.  

 

4.1.1 Η χρηματοοικονομική κατάςταςη του ΕΠΑΝΑΔ  

Η χρηματοοικονομικό πορεύα  υλοπούηςησ του ΕΠΑΝΑΔ μϋχρι και 31/12/20117 καταδεικνύει 

ποςοςτό ενεργοπούηςησ πϊνω από το 100%, γεγονόσ που ςημαύνει ότι ο προώπολογιςμόσ 

των προςκλόςεων υπερκαλύπτει τον αρχικϊ – προγραμματικϊ εγκεκριμϋνο προώπολο-

γιςμό του ΕΠ. Ο προώπολογιςμόσ των ενταγμϋνων πρϊξεων ανϋρχεται ςτα 1.782.319.269 €, 

ενώ οι νομικϋσ δεςμεύςεισ των ενταγμϋνων ϋργων ανϋρχονται ςε 1.283.363.303 € και οι δη-

λωθεύςεσ δαπϊνεσ ςτο ΟΠ ανϋρχονται ςτα 709.501.013 € 

 

 

 

                                                             
7 Σηνηρεία από ΟΠΣ Φεβξνπάξηνο 2012 
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Σχόμα 3: Χρηματοοικονομικό υλοπούηςη του ΕΠΑΝΑΔ 

Μεταξύ των Θεματικών Αξόνων Προτεραιότητασ (ΘΑΠ) του ΕΠΑΝΑΔ ο ΑΠ 3 εμφανύζει τη 

μεγαλύτερη δϋςμευςη προγραμματικών πόρων, καθώσ ο προώπολογιςμόσ των ενταγμϋ-

νων πρϊξεων προσ τον εγκεκριμϋνο προώπολογιςμό του προγρϊμματοσ ανϊ ΘΑΠ ανϋρχε-

ται ςτο 92%. υνεπώσ θα υπϊρξει πρόβλημα χρηματοδότηςησ των προτεινόμενων δρϊςε-

ων ενεργητικών πολιτικών απαςχόληςησ εϊν δεν ενιςχυθεύ μϋςω τησ αναμόρφωςησ του 

ΕΠΑΝΑΔ ο ςυγκεκριμϋνοσ Άξονασ Προτεραιότητασ. 

Καλύτερη εύναι η κατϊςταςη ςτον ΘΑΠ 2 όπου ο προώπολογιςμόσ των προςκλόςεων α-

νϋρχεται ςτα 293.658.500 €, ότοι το ποςοςτό ενεργοπούηςησ ανϋρχεται ςτο 60% περύπου 

πλην όμωσ ο εν λόγω ΘΑΠ δύςκολα θα μπορούςε να δεχθεύ δρϊςεισ ςτοχευόμενουσ ςε α-

νϋργουσ 

Σχόμα 4: Χρηματοοικονομικό υλοπούηςη του ΕΠΑΝΑΔ ςε επύπεδο Θεματικών Αξόνων Προτεραιότητασ 
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4.2 Δράςεισ ςυμβουλευτικισ υποςτιριξθσ ανζργων 

4.2.1 Εργαςτήρια τεχνικών αναζήτηςησ εργαςίασ 

Στόχοσ 

Η δρϊςη ςτοχεύει ςτην οργϊνωςη και διεξαγωγό Εργαςτηρύων, με αντικεύμενο την απόκ-

τηςη ικανοτότων/δεξιοτότων αναζότηςησ εργαςύασ ςε περύπου 250.000 ανϋργουσ/εσ-

αναζητούντεσ εργαςύα, με βαςικό ςκοπό να εφοδιϊςει τουσ/τισ ςυμμετϋχοντεσ/ουςεσ, με 

ςυγκεκριμϋνεσ τεχνικϋσ και μεθοδολογύα, ούτωσ ώςτε να οργανώςουν αποτελεςματικϊ τη 

διαδικαςύα αναζότηςησ εργαςύασ. 

Περιεχόμενο 

Η βαςικό θεματολογύα των Εργαςτηρύων Σεχνικών Αναζότηςησ Εργαςύασ, τα οπούα θα διε-

ξαχθούν ςτο πλαύςιο τησ παρούςασ Δρϊςησ,  ςυνύςταται ςτα ακόλουθα: 

 Εντοπιςμό αποτελεςματικών τρόπων αναζότηςησ εργαςύασ ςτισ ςημερινϋσ ςυνθόκεσ 

οικονομικόσ κρύςησ. 

 ύνταξη αποτελεςματικού βιογραφικού ςημειώματοσ ςε ϊμεςη ςχϋςη με τον επαγ-

γελματικό ςτόχο  

Επύςησ, μϋςω τησ παρούςασ δρϊςησ θα παρϋχεται ςτουσ/ισ ςυμμετϋχοντεσ/ουςεσ όλη η 

απαραύτητη πληροφόρηςη, αναφορικϊ με τη δομό και το περιεχόμενο τησ δρϊςησ του Ορ-

γανιςμού που αφορϊ ςτην παροχό ςυμβουλευτικών υπηρεςιών ςε ομϊδεσ ανϋργων. 

Διαδικαςύα 

Με την προςϋλευςη των ανϋργων ςτα ΚΠΑ2, εύτε για νϋα εγγραφό εύτε για ανανϋωςη τησ 

εγγραφόσ τουσ, ενημερώνονται από τα ςτελϋχη του Οργανιςμού για τη δυνατότητα παρα-

κολούθηςησ των Εργαςτηρύων εκμϊθηςησ τεχνικών  αναζότηςησ εργαςύασ. Επύςησ, ςχετι-

κό ενημϋρωςη δύνανται να λϊβουν οι ενδιαφερόμενοι/εσ από την Ιςτοςελύδα του Οργα-

νιςμού, από ςχετικϊ ενημερωτικϊ ϋντυπα ό από ϊλλεσ ςυναφεύσ πηγϋσ πληροφόρηςησ.  

Εφ’ όςον κϊποιοσ/α η εκδηλώςει ςχετικό ενδιαφϋρον, υποβϊλλει ςε ηλεκτρονικό μορφό 

τη ςχετικό αύτηςη ςυμμετοχόσ. Σα ςτοιχεύα των ενδιαφερόμενων ανϋργων/ αναζητούντων 

εργαςύα θα παραλαμβϊνονται ςτη Διούκηςη του ΟΑΕΔ, ςτη Διεύθυνςη υντονιςμού και 

Ανϊπτυξησ Δικτύου Τπηρεςιών Απαςχόληςησ, η οπούα αναλαμβϊνει τον προγραμματιςμό 

των Εργαςτηρύων ανϊ ομϊδα-ςτόχο, ενώ ϋχει το γενικό ςυντονιςμό τησ εφαρμογόσ τησ 

δρϊςησ ςτην επικρϊτεια. 

Σα εργαςτόρια θα εύναι ομαδικϊ, διϊρκειασ 5 ωρών και θα διεξϊγονται εύτε ςε δομϋσ του 

Οργανιςμού εύτε ςε ενοικιαζόμενεσ δομϋσ. 

Σα Εργαςτόρια θα ϋχουν ωσ ειςηγητϋσ εξωτερικούσ ςυμβούλουσ/ςυνεργϊτεσ του Οργανις-

μού (φυςικϊ ό/και νομικϊ πρόςωπα), οι οπούοι θα  επιλεγούν κατόπιν ςχετικών προςκλό-

ςεων/ προκηρύξεων, όπωσ ορύζεται από το ιςχύον θεςμικό πλαύςιο, με βϊςη ςυγκεκριμϋνα 

κριτόρια που θα θϋςει ο Οργανιςμόσ.  
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Προώπολογιςμόσ:  

Οι επιλϋξιμεσ δαπϊνεσ τησ δρϊςησ αφορούν ςε (ενδεικτικό αναφορϊ): 

 Αμοιβϋσ εξωτερικών ςυνεργατών-ςυμβούλων (φυςικών ό/και νομικών προςώπων) 

 Αναπαραγωγό ενημερωτικού και εκπαιδευτικού υλικού  

 Έξοδα φιλοξενύασ (catering) των ςυμμετεχόντων ανϋργων  

 Ενοικύαςη αύθουςασ 

 Μετακινόςεισ-Διαμονό-Διατροφό ςτελεχών Αναθϋτουςασ Αρχόσ 

Για την κοςτολόγηςη τησ εν λόγω δρϊςησ εξετϊζονται δύο ςεναρύα ωσ ακολούθωσ: 

Σενϊριο 1: Διεξαγωγό των εργαςτηρύων ςε δομϋσ του ΟΑΕΔ 

το ςενϊριο αυτό τα εργαςτόρια διενεργούνται ςε χώρουσ του ΟΑΕΔ ςε ομϊδεσ των 15 α-

τόμων 

ΚΟΣΟ ΑΝΑ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ 

 
ΩΡΕ ΑΣΟΜΑ €/ΩΡΑ ΤΝΟΛΟ 

Αμοιβι ειςθγθτι 5 1 50 250 

διατροφι ανζργων  
 

15 5 75 

ζντυπο υλικό 
 

15 10 150 

ενοικίαςθ αίκουςασ 
   

0 

ΤΝΟΛΟ (€) 
   

475 

Εκτιμϊται ότι την περύοδ0 υλοπούηςησ τησ δρϊςησ θα διοργανωθούν 16.700 εργαςτόρια 

προκειμϋνου να καλύψουν τον πληθυςμό τησ ομϊδασ ςτόχουσ και ςυνεπώσ το ςυνολικό 

κόςτοσ ανϋρχεται ςε 475 x 16.700 = 7.932.500 €  

 

Σενϊριο 2: Διεξαγωγό των εργαςτηρύων ςε ενοικιαζόμενεσ δομϋσ  

το ςενϊριο αυτό τα εργαςτόρια διενεργούνται ςε χώρουσ εκτόσ ΟΑΕΔ δηλ. ςε ενοικιαζό-

μενεσ δομϋσ και κϊθε εργαςτόριο μπορεύ να εξυπηρετόςει 100 ϊτομα. Σο ςενϊριο αυτό θα 

ακολουθηθεύ μόνο ςτισ περιοχϋσ, όπου δεν εύναι εφικτό να υλοποιηθούν τα εργαςτόρια ςε 

δομϋσ του ΟΑΕΔ ό ςυνεργαζόμενων Δόμων) 

 

ΚΟΣΟ ΑΝΑ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ 

 
ΩΡΕ ΑΣΟΜΑ €/ΩΡΑ ΤΝΟΛΟ 

Αμοιβι ειςθγθτι 5 1 50 250 

διατροφι ανζργων  
 

100 5 500 

ζντυπο υλικό 
 

100 10 1000 

ενοικίαςθ αίκουςασ 
   

500 

ΤΝΟΛΟ 
   

2.250 

Εκτιμϊται ότι την περύοδ0 υλοπούηςησ τησ δρϊςησ θα διοργανωθούν 2.500 εργαςτόρια 

προκειμϋνου να καλύψουν τον πληθυςμό τησ ομϊδασ ςτόχου και ςυνεπώσ το ςυνολικό 

κόςτοσ ανϋρχεται ςε 2.500 εργαςτόρια  x 2.250 = 5.625.000 €  

Ωφελούμενοι:  

250.000 ϊνεργοι/εσ αναζητούντεσ εργαςύα  
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Χρονοδιϊγραμμα  

 Η δρϊςη θα διαρκϋςει από την ϋνταξό τησ ϋωσ  31/12/2015 

 

4.2.2 Παροχή υμβουλευτικών Τπηρεςιών ςε ομάδεσ ανέργων-
αναζητούντων εργαςία    

Στόχοσ 

Η παρούςα Δρϊςη ςυνύςταται ςτην παροχό Συμβουλευτικών Υπηρεςιών (Συμβουλευτικό 

Αναζότηςησ Εργαςύασ, Συμβουλευτικό Ανϊληψησ Επιχειρηματικών Πρωτοβουλιών, Συμβο-

υλευτικό Διαχεύριςησ Σταδιοδρομύασ) ςε ανϋργουσ/εσ-αναζητούντεσ εργαςύα ςε ομαδικό 

επύπεδο.  

Η παροχό υμβουλευτικών Τπηρεςιών ςε ομϊδεσ ανϋργων/αναζητούντων εργαςύα, αφο-

ρούν ςτη(ν): 

1. υμβουλευτικι Αναηιτθςθσ Εργαςίασ, η οπούα ϋχει ςτόχο την παροχό βοόθειασ 

ςτουσ ανϋργουσ/  αναζητούντεσ εργαςύα, ώςτε να βρουν την καλύτερη δυνατό ερ-

γαςύα μϋςα ςτο ςυντομότερο χρονικό διϊςτημα. 

Θα υλοποιεύται ςε τμόματα των 15-20 ατόμων, ςυνολικόσ διϊρκειασ 25 ωρών. Οι κύριεσ 

θεματικϋσ ενότητεσ τησ παρούςασ υμβουλευτικόσ αφορούν ςε:  

 Γνώςη κανόνων και διαδικαςιών αγορϊσ εργαςύασ 

 Εντοπιςμόσ αποτελεςματικών τρόπων αναζότηςησ εργαςύασ 

 Δημιουργύα δικτύου επαφών-γνωριμιών για αναζότηςη θϋςησ εργαςύασ 

 Προετοιμαςύα επιχειρημϊτων για τη διεκδύκηςη θϋςησ εργαςύασ 

 ύνταξη αποτελεςματικού βιογραφικού ςημειώματοσ ςε ϊμεςη ςχϋςη με τον επαγ-

γελματικό ςτόχο.  

 ύνταξη ςυνοδευτικών, ςυςτατικών επιςτολών 

 Προετοιμαςύα για ςυνϋντευξη πρόςληψησ με εργοδότη 

 Δημιουργύα ατομικού καταλόγου επιχειρόςεων ςε ϊμεςη ςχϋςη με τον επαγγελμα-

τικό ςτόχο 

 Σεχνικϋσ Διαχεύριςησ Άγχουσ 

2. Ανϊληψη Επιχειρηματικών Πρωτοβουλιών, η οπούα ϋχει ςτόχο την παροχό ολοκ-

ληρωμϋνησ υποςτόριξη ςτουσ ανϋργουσ, ώςτε να δημιουργόςουν τη δικό τουσ επι-

χεύρηςη με βιώςιμεσ προοπτικϋσ. 

Θα υλοποιεύται ςε τμόματα των 15-20 ατόμων, ςυνολικόσ διϊρκειασ 25 ωρών. Οι κύριεσ 

θεματικϋσ ενότητεσ τησ παρούςασ υμβουλευτικόσ αφορούν ςε:  

 Διερεύνηςη προφύλ υποψόφιου/ασ επιχειρηματύα 

 Διερεύνηςη επιχειρηματικόσ ιδϋασ 

 Αξιολόγηςη και καταγραφό τησ επιχειρηματικόσ ιδϋασ 

 Προςδιοριςμόσ μεθοδολογικών βημϊτων δημιουργύασ επιχεύρηςησ (επιχειρηματικό 

ςχϋδιο) 

 Βόματα εγκατϊςταςησ τησ επιχεύρηςησ-ϋναρξη δραςτηριοτότων 

 Σεχνικϋσ Διαχεύριςησ Άγχουσ 
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3. Διαχεύριςη Σταδιοδρομύασ, η οπούα ϋχει ςτόχο  την προςωπικό και επαγγελματικό 

ανϊπτυξη του ατόμου. Πιο ςυγκεκριμϋνα η υμβουλευτικό Διαχεύριςησ ταδιοδρο-

μύασ βοηθϊ και υποςτηρύζει τον/την ϊνεργο/η να αποφαςύςει ποιό επϊγγελ-

μα/εξειδύκευςη θα ακολουθόςει, με βϊςη το επαγγελματικό του προφύλ και τα βό-

ματα που πρϋπει να κϊνει για να υλοποιόςει την επαγγελματικό του απόφαςη. 

4. Θα υλοποιεύται ςε τμόματα των 15-20 ατόμων, ςυνολικόσ διϊρκειασ 25 ωρών. Οι 

κύριεσ θεματικϋσ ενότητεσ τησ παρούςασ υμβουλευτικόσ αφορούν ςε:  

 Ο απολογιςμόσ προςόντων 

 Η δημιουργύα ατομικού προφύλ 

 Η εναλλακτικό επαγγελματικό πληροφόρηςη 

 Η λόψη απόφαςησ για επαγγελματικϋσ επιλογϋσ/ εξειδικεύςεισ 

 Ο προςδιοριςμόσ επαγγελματικών ςτόχων 

 Η δημιουργύα επαγγελματικού ςχεδύου δρϊςησ, τρόποι υλοπούηςησ του 

 Σεχνικϋσ Διαχεύριςησ Άγχουσ 

Διαδικαςύα 

Με την προςϋλευςη των ανϋργων ςτα ΚΠΑ2, εύτε για νϋα εγγραφό, εύτε για ανανϋωςη τησ 

εγγραφόσ τουσ, ενημερώνονται από τα ςτελϋχη  του Οργανιςμού για τη δυνατότητα πα-

ρακολούθηςησ των Εργαςτηρύων ομαδικόσ ςυμβουλευτικόσ. Επύςησ, ςχετικό ενημϋρωςη 

δύναται να λϊβουν οι ενδιαφερόμενοι/εσ από την Ιςτοςελύδα του Οργανιςμού, από ςχετι-

κϊ ενημερωτικϊ ϋντυπα, ό από ϊλλεσ ςυναφεύσ πηγϋσ πληροφόρηςησ.  

Εφόςον κϊποιοσ/α η εκδηλώςει ςχετικό ενδιαφϋρον, υποβϊλλει ςε ηλεκτρονικό μορφό τη 

ςχετικό αύτηςη ςυμμετοχόσ. Σα ςτοιχεύα των ενδιαφερόμενων ανϋργων/ αναζητούντων 

εργαςύα θα παραλαμβϊνονται ςτη Διούκηςη του ΟΑΕΔ, ςτη Διεύθυνςη υντονιςμού και 

Ανϊπτυξησ Δικτύου Τπηρεςιών Απαςχόληςησ, η οπούα αναλαμβϊνει τον προγραμματιςμό 

των Εργαςτηρύων ανϊ ομϊδα ςτόχο, ενώ ϋχει και το γενικό ςυντονιςμό τησ εφαρμογόσ τησ 

δρϊςησ ςτην επικρϊτεια. 

ε κϊθε εργαςτόριο δύναται να ςυμμετϊςχουν 15-20 ϊνεργοι και θα διεξϊγονται εύτε ςε 

δομϋσ του Οργανιςμού εύτε ςε ενοικιαζόμενεσ δομϋσ. 

Σα Εργαςτόρια θα ϋχουν ωσ ειςηγητϋσ εξωτερικούσ ςυμβούλουσ/ςυνεργϊτεσ του Οργανις-

μού (φυςικϊ ό/και νομικϊ πρόςωπα), οι οπούοι θα  επιλεγούν κατόπιν ςχετικών προςκλό-

ςεων/ προκηρύξεων, όπωσ ορύζεται από το ιςχύον θεςμικό πλαύςιο, με βϊςη ςυγκεκριμϋνα 

κριτόρια που θα θϋςει ο Οργανιςμόσ.  

Προώπολογιςμόσ:  

Οι επιλϋξιμεσ δαπϊνεσ τησ δρϊςησ αφορούν ςε (ενδεικτικό αναφορϊ): 

 Αμοιβϋσ εξωτερικών ςυνεργατών-ςυμβούλων 

 Μετακινόςεισ-Διαμονό-Διατροφό ςτελεχών τησ Αναθϋτουςασ Αρχόσ 

 Αναπαραγωγό ενημερωτικού και εκπαιδευτικού υλικού  

 Έξοδα φιλοξενύασ (catering) των ςυμμετεχόντων ανϋργων  
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   ΚΟΣΟ ΑΝΑ ΣΜΗΜΑ 

 
ΩΡΕ ΑΣΟΜΑ €/ΩΡΑ ΤΝΟΛΟ 

Αμοιβι ειςθγθτι 25 1 50 1250 

διατροφι ανζργων  
 

15 5 75 

ζντυπο υλικό 
 

15 10 150 

μετακινιςεισ ςτελεχϊν 
Ανακζτουςασ Αρχισ 

   
30 

ΤΝΟΛΟ 
   

1505 

Για τον αριθμό των ωφελουμϋνων εκτιμϊται ότι θα ςυςταθούν και θα λειτουργόςουν 

2.000 τμόματα οπότε το ςυνολικό κόςτοσ εκτιμϊται ςε : 1.505 €/τμόμα x 2000 τμόματα = 

3.010.000€  

Ωφελούμενοι:  

30.000 ϊνεργοι/εσ αναζητούντεσ εργαςύα  

Χρονοδιϊγραμμα  

 Η δρϊςη θα διαρκϋςει από την ϋνταξό τησ ϋωσ  31/12/2015. 

 

4.2.3 Εργαςτήρια εξειδικευμένησ επαγγελματικήσ πληροφόρηςησ 

Στόχοσ 

Η παρούςα Δρϊςη αφορϊ ςτο ςχεδιαςμό και ςτην υλοπούηςη Εργαςτηρύων που θα παρϋ-

χουν εξειδικευμϋνη πληροφόρηςη ςε ςυγκεκριμϋνουσ επαγγελματικούσ κλϊδουσ, οι οπούοι 

ενδεικτικϊ εύναι: 

 Σουριςμόσ, 

 Εφαρμοςμϋνεσ τϋχνεσ 

 Διαφόμιςη-Επικοινωνύα 

 Πληροφορικό 

 Οικονομύα-Διούκηςη 

 Ανανεώςιμεσ Πηγϋσ Ενϋργειασ 

 Σεχνολογύα, υγιεινό & αςφϊλεια τροφύμων 

Η διοργϊνωςη των εν λόγω κλαδικών εργαςτηρύων θα πραγματοποιηθεύ με τη ςυμμετοχό 

ςυλλογικών φορϋων και ςτελεχών επιχειρόςεων και  με την αξιοπούηςη των εκπαιδευτι-

κών του Οργανιςμού, με ςτόχο την ολοκληρωμϋνη και πολύπλευρη πληροφόρηςη των 

ανϋργων,  μεταξύ ϊλλων για : 

 Σισ ειδικότητεσ τησ αγορϊσ εργαςύασ των ςυγκεκριμϋνων κλϊδων 

 Σα ζητούμενα επαγγελματικϊ προςόντα ανθρώπινου δυναμικού των επιχειρόςεων 

ςε ειδικότητεσ ςυγκεκριμϋνων κλϊδων, ςτη βϊςη των ςυντελούμενων αλλαγών 

 Σισ ανϊγκεσ τησ αγορϊσ ςε νϋεσ ικανότητεσ/δεξιότητεσ 

 Ση χρόςη νϋων τεχνολογιών ςτουσ ςυγκεκριμϋνουσ κλϊδουσ 

 Σρόπουσ προςϋγγιςησ των επιχειρόςεων του κλϊδου 

 Σο επιχειρηματικό περιβϊλλον ςτο οπούο καλούνται να λειτουργόςουν οι νεοειςερ-

χόμενοι 
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 Σισ ςυνθόκεσ εργαςύασ και την απαιτούμενη εκπαύδευςη ό τισ κατϊλληλεσ ςπουδϋσ 

για επαγγϋλματα με αυξανόμενη ζότηςη ςτο μϋλλον. 

Στόχοι των κλαδικών εργαςτηρύων: 

 Η βελτύωςη τησ ικανότητϊσ τουσ να  παρακολουθούν τισ εξελύξεισ τησ ειδικότητασ 

τουσ ςτην αγορϊ εργαςύασ  

 Η Απόκτηςη τησ ικανότητασ προςϋγγιςησ των επιχειρόςεων 

 Η βελτύωςη τησ τεχνογνωςύασ των αναζητούντων εργαςύα  

 Η αύξηςη των δυνατοτότων απαςχόληςησ των ανϋργων-αναζητούντων εργαςύα και 

τησ ικανότητασ προςαρμογόσ τουσ 

Διαδικαςύα 

Με την προςϋλευςη των ανϋργων ςτα ΚΠΑ εύτε για νϋα εγγραφό εύτε για ανανϋωςη τησ 

εγγραφόσ τουσ, ενημερώνονται από τα ςτελϋχη  του Οργανιςμού για τη δυνατότητα πα-

ρακολούθηςησ των Εργαςτηρύων εξειδικευμϋνησ επαγγελματικόσ πληροφόρηςησ. Επύςησ, 

ςχετικό ενημϋρωςη δύναται να λϊβουν οι ενδιαφερόμενοι/εσ από την Ιςτοςελύδα του Ορ-

γανιςμού, από ςχετικϊ ενημερωτικϊ ϋντυπα ό από ϊλλεσ ςυναφεύσ πηγϋσ πληροφόρηςησ.  

Εφ’ όςον κϊποιοσ/α θελόςει να εκδηλώςει ςχετικό ενδιαφϋρον, υποβϊλλει ςε ηλεκτρονικό 

μορφό τη ςχετικό αύτηςη ςυμμετοχόσ. Σα ςτοιχεύα των ενδιαφερόμενων ανϋργων/ αναζη-

τούντων εργαςύα θα παραλαμβϊνονται ςτη Διούκηςη του ΟΑΕΔ, από τη Διεύθυνςη υντο-

νιςμού και Ανϊπτυξησ Δικτύου Τπηρεςιών Απαςχόληςησ, η οπούα αναλαμβϊνει τον προγ-

ραμματιςμό των Εργαςτηρύων ανϊ ομϊδα ανϋργων με ςυναφϋσ προφύλ, ενώ ϋχει και  το 

γενικό ςυντονιςμό τησ εφαρμογόσ τησ δρϊςησ ςτην επικρϊτεια. 

ε κϊθε εργαςτόριο,  ςυνολικόσ διϊρκειασ από 6 ϋωσ 18  ώρεσ,, ανϊλογα με τισ εκπαιδευτι-

κϋσ ανϊγκεσ, μπορούν να ςυμμετϋχουν ϋωσ 20 ϊνεργοι/αναζητούντεσ εργαςύα. 

Θα διεξαχθούν ςυνολικϊ 50 εργαςτόρια , ςτισ δομϋσ του ΟΑΕΔ ό ςε ϊλλουσ χώρουσ και θα 

ϋχουν ωσ ειςηγητϋσ εξωτερικούσ ςυμβούλουσ/ςυνεργϊτεσ του Οργανιςμού (φυςικϊ ό/και 

νομικϊ πρόςωπα), οι οπούοι θα  επιλεγούν κατόπιν ςχετικών προςκλόςεων/ προκηρύξε-

ων, όπωσ ορύζεται από το ιςχύον θεςμικό πλαύςιο, με βϊςη ςυγκεκριμϋνα κριτόρια που θα 

θϋςει ο Οργανιςμόσ.  

ε πρώτη φϊςη, η δρϊςη περιλαμβϊνει πιλοτικό εφαρμογό με τη διοργϊνωςη 10 Εργαςτη-

ρύων ςτην Περιφϋρεια Αττικόσ, με ςτόχο τη διερεύνηςη τησ αποτελεςματικότητασ τησ 

δρϊςησ, προκειμϋνου να επεκταθεύ ςτη ςυνϋχεια και ςτισ υπόλοιπεσ  Περιφερειακϋσ Διευ-

θύνςεισ του ΟΑΕΔ.  

Προώπολογιςμόσ:  

Ο προώπολογιςμόσ τησ δρϊςησ εκτιμϊται ςε  735.000 €  

Οι επιλϋξιμεσ δαπϊνεσ τησ δρϊςησ αφορούν ςε (ενδεικτικό αναφορϊ): 

 Αμοιβϋσ εξωτερικών ςυνεργατών-ςυμβούλων 

 Αναπαραγωγό ενημερωτικού και εκπαιδευτικού υλικού  

 Έξοδα φιλοξενύασ (catering)  

 Έξοδα μετακύνηςησ, διαμονόσ & διατροφόσ των ςτελεχών του ΟΑΕΔ που θα μετα-

κινηθούν εκτόσ ϋδρασ 



 

  64 
ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΦΕΔΙΟ ΔΡΑΗ ΚΑΙ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΩΝ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΑΠΑΦΟΛΗΗ ΚΑΙ ΣΟΤ  

ΤΣΗΜΑΣΟ ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ  ΑΝΑ ΠΕΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΚΗ 

 

 

Ωφελούμενοι:  
250.000 ϊνεργοι/εσ αναζητούντεσ εργαςύα  

Χρονοδιϊγραμμα  

 Η δρϊςη θα διαρκϋςει από την ϋνταξό τησ ϋωσ  31/12/2015. 

 

4.2.4 Διοργάνωςη Forum Εργαςίασ 

Στόχοσ 

το πλαύςιο μύασ ςειρϊσ νϋων καινοτόμων πρωτοβουλιών και δρϊςεων για την καταπολϋ-

μηςη τησ ανεργύασ, η παρούςα Δρϊςη αφορϊ ςτο ςχεδιαςμό και ςτην υλοπούηςη διόμερων 

Forum Εργαςύασ, τα οπούα αποςκοπούν αφενόσ ςτην προβολό και ςτη διϊχυςη των νϋων 

διευρυμϋνων υπηρεςιών του ΟΑΕΔ, με ϋμφαςη ςτισ ευκαιρύεσ καριϋρασ και ςτισ υπηρεςύεσ 

ςυμβουλευτικόσ, και αφετϋρου ςτη δικτύωςη του με φορεύσ του Ιδιωτικού τομϋα. Η πρω-

τοβουλύα αυτό  αποτελεύ την πρώτη οργανωμϋνη κινητοπούηςη για ςυςτηματικό ςυνερ-

γαςύα μεταξύ ΟΑΕΔ και ιδιωτικόσ πρωτοβουλύασ. 

Βαςικόσ ςτόχοσ του Οργανιςμού εύναι ςτα πλαύςια τησ παρούςασ δρϊςησ, να αναδεύξει το 

Υόρουμ Εργαςύασ ςε θεςμό που θα προϊγει δημιουργικϋσ ςυνεργαςύεσ με τον επιχειρημα-

τικό κόςμο, προςφϋροντασ παρϊλληλα προσ τουσ ανϋργουσ ευκαιρύεσ (επαν)ϋνταξόσ τουσ 

ςτην αγορϊ  εργαςύασ. 

Επιμϋρουσ ςτόχοι του τησ δρϊςησ εύναι: 

 Η προβολό των διευρυμϋνων υπηρεςιών του ΟΑΕΔ, προσ τουσ ενδιαφερόμενουσ με 

ϋμφαςη ςτα προγρϊμματα του Οργανιςμού, ςτισ ευκαιρύεσ καριϋρασ και ςτην ατομικό 

ςυμβουλευτικό, καθώσ και ςτη ςυμβουλευτικό ςε νϋουσ ελεύθερουσ επαγγελματύεσ για 

την ϋναρξη τησ επιχειρηματικόσ τουσ δραςτηριότητασ. 

 Η θωρϊκιςη των αναζητούντων εργαςύα με την απαραύτητη γνώςη για τη διεκδύκηςη 

απαςχόληςησ. 

 Η αμφύδρομη επικοινωνύα τησ αγορϊσ εργαςύασ προςεγγύζοντασ προςφορϊ και ζότηςη 

με ποιοτικϊ κριτόρια. 

Αναλυτικότερα η δρϊςη περιλαμβϊνει τισ εξόσ δραςτηριότητεσ: 

 Εργαςτήρια (workshops) απόκτηςησ δεξιοτήτων αναζήτηςησ εργαςίασ, τα οπούα υ-

λοποιούν ϋμπειρα ςτελϋχη –Εργαςιακού ύμβουλοι τησ ΕΤ-ΚΠΑ, τησ Διεύθυνςησ Ε-

παγγελματικού Προςανατολιςμού και των ϊλλων υπηρεςιών του Οργανιςμού. 

 Παροχή πληροφόρηςησ για προγράμματα ΕΠΑ του Οργανιςμού, από τα καθ΄ ύλην 

αρμόδια ςτελϋχη τησ Διούκηςησ του ΟΑΕΔ. (Τπηρεςύα Διεθνών χϋςεων , Διεύθυνςη 

Απαςχόληςησ). 

 Ενημέρωςη από ςτελέχη μεγάλων επιχειρήςεων για ςύγχρονεσ μεθόδουσ αναζήτηςησ 

εργαςίασ μϋςω διαδικτύου και για τισ εξελύξεισ ςτην αγορϊ εργαςύασ 

 Παροχή πληροφόρηςησ από ςυμβούλουσ EURES του Οργανιςμού, με την παρουςύα 

ςυμβούλων από Δ.Τ.Α. ϊλλων κρατών μελών τησ Ε.Ε. (ουηδύα, Ολλανδύα και Ηνω-

μϋνο Βαςύλειο) 
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 Φορήγηςη υποτροφιών από ιδιωτικούσ εκπαιδευτικούσ φορείσ 

 Ευκαιρίεσ καριέρασ, μϋςα από ατομικϋσ ςυνεντεύξεισ με υπεύθυνουσ προςωπικού 

(HR Managers) μεγϊλων επιχειρόςεων. 

υνολικϊ προβλϋπεται να οργανωθούν 15 διόμερα Forum Εργαςύασ.  

Προώπολογιςμόσ 

  7.200.000 ευρώ. 

Οι επιλϋξιμεσ δαπϊνεσ τησ δρϊςησ αφορούν ςε (ενδεικτικό αναφορϊ): 

 Αμοιβϋσ Αναδόχων-εταιριών για τη διοργϊνωςη τησ εκδόλωςησ (ενοικύαςη χώρου, 

καταςκευό διαφημιςτικού υλικού κλπ) 

 Αναπαραγωγό ενημερωτικού και εκπαιδευτικού υλικού  

 Έξοδα φιλοξενύασ (catering)  

 Έξοδα μετακύνηςησ, διαμονόσ & διατροφόσ των ςτελεχών του ΟΑΕΔ που θα μετα-

κινηθούν εκτόσ ϋδρασ 

Ωφελούμενοι:  
50.000  ϊνεργοι/αναζητούντεσ εργαςύα. 

Χρονοδιϊγραμμα  

Η δρϊςη θα διαρκϋςει από την ϋνταξό τησ ϋωσ  31/12/2015 

 

4.3 Δράςεισ κατάρτιςθσ 

4.3.1 Επιταγή  κατάρτιςησ-εργαςιακήσ εμπειρίασ  για νέουσ 
(workplace training for youth)»     

Στόχοσ 

Η δρϊςη ςτοχεύει ςτην τοποθϋτηςη νϋων ανϋργων (18-30 ετών) ςε επιχειρόςεισ με πλόρη 

απαςχόληςη ωσ πρακτικϊ αςκούμενων για απόκτηςη εργαςιακόσ εμπειρύασ. Η πρακτικό 

ϊςκηςη ωσ πλόρησ απαςχόληςη μπορεύ να ϋχει διϊρκεια 6 μηνών.  

Περιεχόμενο 

Η δρϊςη αναφϋρεται ςτην επιχορόγηςη 6μηνησ πρακτικόσ ϊςκηςησ νϋων ανϋργων ςε επι-

χειρόςεισ με επιταγϋσ κατϊρτιςησ-εργαςιακόσ εμπειρύασ,  αφού προηγηθεύ ςύντομη θεω-

ρητικό κατϊρτιςη των ανϋργων ςε θϋματα όπωσ υγιεινό και αςφϊλεια, ςυμπεριφορϊ ςτον 

εργαςιακό χώρο κλπ. Η θεωρητικό κατϊρτιςη μπορεύ να ϋχει διϊρκεια μϋχρι 100 ώρεσ και 

θα ςχετύζεται με το αντικεύμενο τησ πρακτικόσ ϊςκηςησ. Σα προγρϊμματα θα υλοποιηθούν 

από πιςτοποιημϋνα Κϋντρα Επαγγελματικόσ Κατϊρτιςησ (ΚΕΚ), τα οπούα θα περιληφθούν 

ςε Μητρώο ΚΕΚ, που θα ςυγκροτόςει ο Δικαιούχοσ τησ δρϊςησ. Σα ΚΕΚ ϋχουν την ευθύνη 

παροχόσ τησ ειςαγωγικόσ κατϊρτιςησ και τησ εξεύρεςησ των επιχειρόςεων υποδοχόσ 

πρακτικόσ ϊςκηςησ των ανϋργων.  
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Διαδικαςύα 

Η επιχορόγηςη τησ κατϊρτιςησ-εργαςιακόσ εμπειρύασ των ωφελουμϋνων νϋων ανϋργων θα 

γύνει με επιταγό κατϊρτιςησ-εργαςιακόσ εμπειρύασ (training voucher), η οπούα ενςωματώ-

νει μια ςυγκεκριμϋνη οικονομικό αξύα με αποκλειςτικό ςκοπό την ανταλλαγό τησ με υπη-

ρεςύεσ κατϊρτιςησ και πρακτικόσ ϊςκηςησ-εργαςιακόσ εμπειρύασ.  

Οι νϋοι ϊνεργοι, που θα καταρτιςτούν με τα προγρϊμματα, θα επιλεγούν κατόπιν αύτηςησ 

τουσ με ςυγκεκριμϋνη διαδικαςύα όμοια με εκεύνη ϊλλων προγραμμϊτων υλοποιούμενων 

με επιταγϋσ κατϊρτιςησ. Οι ϊνεργοι που θα επιλεγούν, θα περιληφθούν ςε Μητρώο Ωφε-

λουμϋνων και θα λϊβουν μια επιταγό κατϊρτιςησ με την οπούα θα πληρωθεύ το πρόγραμ-

μα. Οι ωφελούμενοι ϊνεργοι θα λαμβϊνουν εκπαιδευτικό επύδομα. 

Παρϊλληλα θα δημιουργηθεύ Μητρώο ΚΕΚ ςτο οπούο θα εγγραφούν όςα ΚΕΚ επιθυμούν να 

ςυμμετϋχουν ςτο ςυγκεκριμϋνο πρόγραμμα.  Δικαύωμα ςυμμετοχόσ ςτο Μητρώο ΚΕΚ θα 

ϋχουν μόνο τα Κϋντρα Επαγγελματικόσ Κατϊρτιςησ (ΚΕΚ) τησ ημεδαπόσ ό τησ αλλοδαπόσ 

ςύμφωνα με τισ διατϊξεισ τησ υπ' αρ. 110327/14-2-2005 Κοινόσ Απόφαςησ Τπουργών Οικο-

νομύασ και Οικονομικών και Απαςχόληςησ και Κοινωνικόσ Προςταςύασ (ΥΕΚ 230/Β/21-2-

2005) που ορύζει το «ύςτημα Πιςτοπούηςησ Κϋντρων Επαγγελματικόσ, Κατϊρτιςησ 

(Κ.Ε.Κ.)», καθώσ και τησ υπ' αρ.111384/13-5-2003 (ΥΕΚ 616/Β/19-5-2003) Κοινόσ Απόφαςησ 

των Τπουργών Οικονομύασ και Οικονομικών και Εργαςύασ και Κοινωνικών Αςφαλύςεων για 

το «ύςτημα Παρακολούθηςησ και Αξιολόγηςησ των Κϋντρων Επαγγελματικόσ Κατϊρτι-

ςησ». Σα ΚΕΚ θα μπορούν να υποβϊλουν αύτηςη για την εγγραφό τουσ ςτο Μητρώο ΚΕΚ για 

τισ Διοικητικϋσ Περιφϋρειεσ ςτισ οπούεσ μπορούν να δραςτηριοποιούνται ςύμφωνα με το 

ΕΚΕΠΙ και τα οριζόμενα ςτην υπ’ αριθμ110327/14-2-2005 Κοινό Απόφαςη Τπουργών Οικο-

νομύασ και Οικονομικών και Απαςχόληςησ και Κοινωνικόσ Προςταςύασ (ΥΕΚ 230/Β/21-2-

2005) και ςτην υπ’αριθμ.111384/13-5-2003 (ΥΕΚ 616/Β/19-5-2003) Κοινό Απόφαςη Τπουργών 

Οικονομύασ και Οικονομικών και Εργαςύασ και Κοινωνικών Αςφαλύςεων. Σα ΚΕΚ που θα 

περιληφθούν ςτο Μητρώο μπορούν να υλοποιόςουν προγρϊμματα κατϊρτιςησ αποκλεις-

τικϊ ςε πιςτοποιημϋνεσ δομϋσ. Ειδικϊ ςε νηςιϊ, ςτα οπούα δεν υπϊρχουν πιςτοποιημϋνεσ 

δομϋσ, τα ΚΕΚ του Μητρώου μπορούν να υλοποιόςουν προγρϊμματα ςε ςχολικϊ κτύρια, 

που λειτουργούν, ςύμφωνα με τισ διατϊξεισ τησ υπ' αρ. 9.16031/Οικ.3.2815/10.9.2009 

(ΥΕΚ1999/Β/15.9.2009) Κοινόσ Απόφαςησ Τπουργών Οικονομύασ και Οικονομικών και Α-

παςχόληςησ και Κοινωνικόσ Προςταςύασ, εφόςον αυτϊ παραχωρηθούν νομύμωσ προσ τού-

το.  

Η επιλογό του ΚΕΚ από το ςύνολο των μελών του Μητρώου ΚΕΚ, γύνεται από τον ωφελο-

ύμενο, που ϋχει λϊβει επιταγό κατϊρτιςησ-εργαςιακόσ εμπειρύασ  με βϊςη τισ ανϊγκεσ, τισ 

δυνατότητεσ και εν γϋνει τα κριτόριϊ του.  Οι ωφελούμενοι ϊνεργοι  αφού επιλϋξουν το 

ΚΕΚ που επιθυμούν θα πρϋπει να εγγραφούν ςε αυτό υπογρϊφοντασ ςχετικό ςύμβαςη. Με 

την υπογραφό τησ ςύμβαςησ ο ωφελούμενοσ αναλαμβϊνει την υποχρϋωςη να ςυμμετϊς-

χει ςε πρόγραμμα κατϊρτιςησ και εργαςιακόσ εμπειρύασ  ςτο ΚΕΚ που ϋχει επιλϋξει, το οπο-

ύο θα πραγματοποιηθεύ, θα ελεγχθεύ και θα πληρωθεύ, επύςησ ςύμφωνα με τουσ όρουσ τησ 

παρούςασ και το ΚΕΚ αναλαμβϊνει την υποχρϋωςη να παρϊςχει το πρόγραμμα αυτό, να 

ελεγχθεύ και να πληρωθεύ ςύμφωνα με τουσ όρουσ τησ προκόρυξησ. Επύςησ με τη ςύμβαςη 

ο ωφελούμενοσ ϊνεργοσ εξουςιοδοτεύ το ΚΕΚ να ειςπρϊξει αντ΄ αυτού, την επιταγό κατϊρ-

τιςησ-εργαςιακόσ εμπειρύασ, που δικαιούται ωσ επιχορόγηςη τησ ςυνεχιζόμενησ επαγγελ-

ματικόσ κατϊρτιςόσ του ςτο πλαύςιο τησ δρϊςησ . 
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Σο ϋργο θα υποςτηριχθεύ από τα Πληροφοριακϊ υςτόματα και εργαλεύα, τα οπούα ϋχουν 

όδη αναπτυχθεύ ςτο πλαύςιο ϊλλων προγραμμϊτων κατϊρτιςησ με επιταγό κατϊρτιςησ. 

Δυνητικόσ δικαιούχοσ 

Δικαιούχοσ του προγρϊμματοσ μπορεύ να εύναι ο ΟΑΕΔ, ενώ μπορεύ να εξεταςθούν και ϊλ-

λοι δικαιούχοι ςε ςυνεργαςύα με τον ΟΑΕΔ, όπωσ τα Επιμελητόρια.  

Προώπολογιςμόσ:  

Ο προώπολογιςμόσ τησ δρϊςησ εκτιμϊται ςε 100.000.000€. Για την κοςτολόγηςη τησ δρϊ-

ςησ λαμβϊνονται υπόψη οι ακόλουθεσ παραδοχϋσ: 

 Εργαςιακό εμπειρύα 6 μηνών πλόρουσ απαςχόληςησ ιςοδυναμεύ με 1056 ώρεσ, οι ο-

πούεσ ςυνδυαζόμενεσ με 100 ώρεσ θεωρύασ ςυναθρούζονται ςε 1156 ώρεσ. Με εκπαιδευ-

τικό επύδομα 3€/ΑΩ για χρονικό περύοδο περύπου 6,5 μηνών δύδει ιςοδύναμη μηνιαύα 

αμοιβό για τον νϋο ϊνεργο 533€ (εϊν το εκπαιδευτικό επύδομα μειωθεύ ςε 2,5 €/ΑΩ ιςο-

δυναμεύ με 445€ ανϊ μόνα). 

 Η αμοιβό τησ επιχεύρηςησ υποδοχόσ πρακτικόσ-εργαςιακόσ εμπειρύασ  μπορεύ να εύναι 

επύςησ τησ ύδια τϊξησ μεγϋθουσ (ό και μικρότερη) 

 Σο κόςτοσ ανϊ ωφελούμενο ϊνεργο μπορεύ να κυμαύνεται από 8.000-10.000 € 

Ωφελούμενοι 

 10.000 -12.000 νϋοι ϊνεργοι 

Χρονοδιϊγραμμα  

Απρύλιοσ 2012- Μϊιοσ 2015 

 

4.3.2 Κατάρτιςη νέων με χρήςη επιταγήσ κατάρτιςησ ςε επιλεγμένουσ 
αναπτυξιακούσ τομείσ 

Στόχοσ 

κοπόσ τησ ςυγκεκριμϋνησ δρϊςησ εύναι η κατϊρτιςη νϋων ανϋργων ςε τομεύσ με αναπτυ-

ξιακό προοπτικό. 

Αντικεύμενο 

Η δρϊςη αφορϊ ςτην υλοπούηςη προγραμμϊτων κατϊρτιςησ για νϋουσ 18-35 ετών ςε τομε-

ύσ του πρωτογενούσ, δευτερογενούσ και τριτογενούσ τομϋα με βαςικό προςτιθϋμενη αξύα 

και αναπτυξιακό προοπτικό (υποδομών, περιβϊλλοντοσ και ενϋργειασ με προτεραιότητα 

ςτον τεχνικό και καταςκευαςτικό κλϊδο, ςτην αντιμετώπιςη τησ κλιματικόσ αλλαγόσ, 

ςτην αειφόρο διαχεύριςη και ςτην αναβϊθμιςη τησ ποιότητασ ζωόσ με ςεβαςμό ςτο περι-

βϊλλον, με δρϊςεισ όπωσ ανακύκλωςη και διαχεύριςη αποβλότων, ορυκτού πλούτου κλπ). 

ύμφωνα με πρόςφατεσ μελϋτεσ διϊγνωςησ αναγκών αγορϊσ εργαςύασ ςε περιφερειακό 

επύπεδο,  αλλϊ και ςτο ςύνολο τησ Φώρασ υπϊρχει μύα αρχικό καταγραφό επαγγελμϊτων 

που παρουςιϊζουν δυναμικό ανϊπτυξη (με βϊςη απόλυτησ και ποςοςτιαύασ μεταβολόσ τησ 

απαςχόληςησ ςτα επαγγϋλματα ςτο ςύνολο τησ χώρασ την περύοδο 2008-2010). Για τα ε-
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παγγϋλματα που εμφανύζουν δυναμιςμό θα αναπτυχθούν προγρϊμματα κατϊρτιςησ επύ 

τη βϊςει και των επαγγελματικών περιγραμμϊτων, που εύναι διαθϋςιμα. 

Σα προγρϊμματα κατϊρτιςησ θα εύναι διαθϋςιμα για ανϋργουσ ηλικύασ μϋχρι 30 ετών. 

Διαδικαςύα 

Οι νϋοι ϊνεργοι, που θα καταρτιςτούν με τα προγρϊμματα, θα επιλεγούν κατόπιν αύτηςησ 

τουσ με ςυγκεκριμϋνη διαδικαςύα όμοια με εκεύνη ϊλλων προγραμμϊτων υλοποιούμενων 

με επιταγϋσ κατϊρτιςησ. Οι ϊνεργοι που θα επιλεγούν, θα περιληφθούν ςε Μητρώο Ωφε-

λουμϋνων και θα λϊβουν μια επιταγό κατϊρτιςησ με την οπούα θα πληρωθεύ το πρόγραμ-

μα. Οι ωφελούμενοι ϊνεργοι θα λαμβϊνουν εκπαιδευτικό επύδομα. 

Παρϊλληλα θα δημιουργηθεύ Μητρώο ΚΕΚ ςτο οπούο θα εγγραφούν όςα ΚΕΚ επιθυμούν να 

ςυμμετϋχουν ςτο ςυγκεκριμϋνο πρόγραμμα. Σα ΚΕΚ που θα περιληφθούν ςτο Μητρώο 

μπορούν να υλοποιόςουν προγρϊμματα κατϊρτιςησ αποκλειςτικϊ ςε πιςτοποιημϋνεσ δο-

μϋσ. Ειδικϊ ςε νηςιϊ, ςτα οπούα δεν υπϊρχουν πιςτοποιημϋνεσ δομϋσ, τα ΚΕΚ του Μητρώου 

μπορούν να υλοποιόςουν προγρϊμματα ςε ςχολικϊ κτύρια.  

Η επιλογό του ΚΕΚ από το ςύνολο των μελών του Μητρώου ΚΕΚ, γύνεται από τον ωφελο-

ύμενο, που ϋχει λϊβει επιταγό κατϊρτιςησ με βϊςη τισ ανϊγκεσ, τισ δυνατότητεσ και εν γϋ-

νει τα κριτόριϊ του.  Οι ωφελούμενοι ϊνεργοι  αφού επιλϋξουν το ΚΕΚ που επιθυμούν θα 

πρϋπει να εγγραφούν ςε αυτό υπογρϊφοντασ ςχετικό ςύμβαςη. Με την υπογραφό τησ 

ςύμβαςησ ο ωφελούμενοσ αναλαμβϊνει την υποχρϋωςη να ςυμμετϊςχει ςε πρόγραμμα 

κατϊρτιςησ ςτο ΚΕΚ που ϋχει επιλϋξει, το οπούο θα πραγματοποιηθεύ, θα ελεγχθεύ και θα 

πληρωθεύ, επύςησ ςύμφωνα με τουσ όρουσ τησ παρούςασ και το ΚΕΚ αναλαμβϊνει την υ-

ποχρϋωςη να παρϊςχει το πρόγραμμα αυτό, να ελεγχθεύ και να πληρωθεύ ςύμφωνα με 

τουσ όρουσ τησ προκόρυξησ. Επύςησ με τη ςύμβαςη ο ωφελούμενοσ ϊνεργοσ εξουςιοδοτεύ 

το ΚΕΚ να ειςπρϊξει αντ΄ αυτού, την επιταγό κατϊρτιςησ-εργαςιακόσ εμπειρύασ, που δικαι-

ούται ωσ επιχορόγηςη τησ ςυνεχιζόμενησ επαγγελματικόσ κατϊρτιςόσ του ςτο πλαύςιο τησ 

δρϊςησ . 

Σο ϋργο θα υποςτηριχθεύ από τα Πληροφοριακϊ υςτόματα και εργαλεύα, τα οπούα ϋχουν 

όδη αναπτυχθεύ ςτο πλαύςιο ϊλλων προγραμμϊτων κατϊρτιςησ με επιταγό κατϊρτιςησ. 

Δικαιούχοσ 

Δυνητικού δικαιούχοι μπορεύ να εύναι ο ΟΑΕΔ, Επιμελητόρια, το Ινςτιτούτο Νεολαύασ και 

Δια Βύου Μϊθηςησ ό ϊλλοι. 

Προώπολογιςμόσ 

Ο προώπολογιςμόσ τησ δρϊςησ εκτιμϊται ςε 70.000.000€ 

Η κοςτολόγηςη εδρϊζεται ςτην παραδοχό 200 ωρών κατϊρτιςησ με κόςτοσ περύπου 

14€/ανθρωποώρα κατϊρτιςησ 

Ωφελούμενοι 

 25.000 νϋοι ϊνεργοι ηλικύασ μϋχρι 30 ετών 

 



 

  69 
ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΦΕΔΙΟ ΔΡΑΗ ΚΑΙ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΩΝ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΑΠΑΦΟΛΗΗ ΚΑΙ ΣΟΤ  

ΤΣΗΜΑΣΟ ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ  ΑΝΑ ΠΕΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΚΗ 

 

 

Χρονοδιϊγραμμα  

  Μϊώοσ 2012 – Μϊώοσ 2015 

 

4.4 Δράςεισ δθμιουργίασ νζων κζςεων εργαςίασ 

4.4.1 Προγράμματα κοινωφελούσ εργαςίασ ςτον πολιτιςμό για νέουσ  

Στόχοσ 

τόχοσ του προγρϊμματοσ εύναι η  απαςχόληςη νϋων ανϋργων (ηλικύασ ϋωσ 30 ετών) ςε 

εποχιακϋσ απαιτόςεισ απαςχόληςησ ςε ςυγχρηματοδοτούμενα ϋργα καταςκευόσ, ανϊδει-

ξησ και ςυντόρηςησ  πολιτιςτικών υποδομών. 

Αντικεύμενο 

Σο προτεινόμενο πρόγραμμα περιλαμβϊνει την εξϊμηνη ό επτϊμηνη (ςτη διϊρκεια ενόσ 

ϋτουσ) απαςχόληςη ανϋργων ςε ςυγχρηματοδοτούμενα ϋργα καταςκευόσ, ανϊδειξησ και 

ςυντόρηςησ  πολιτιςτικών υποδομών. Επύςησ, μπορεύ να περιλαμβϊνει την ιςόχρονη α-

παςχόληςη ςε υπηρεςύεσ φύλαξησ των αρχαιολογικών χώρων και μουςεύων, ςε ημϋρεσ και 

ώρεσ επϋκταςησ του ωραρύου κατϊ το οπούο οι αρχαιολογικού χώροι ό τα μουςεύα εύναι ε-

πιςκϋψιμοι από το κοινό, για την κϊλυψη των οπούων δεν επαρκεύ το μόνιμο προςωπικό ό 

για την κϊλυψη των διευρυμϋνων αναγκών αςφϊλειασ κατϊ τη διϊρκεια εκδηλώςεων που 

διενεργούνται νόμιμα και κατόπιν ϊδειασ εντόσ των χώρων αυτών. 

Ειδικότερα το εν λόγω πρόγραμμα θα υλοποιηθεύ από Δικαιούχουσ, Υορεύσ Μη Κερδοςκο-

πικού Φαρακτόρα, οι οπούοι θα ςυνεργαςτούν μϋςω εγγρϊφων Μνημονύων ςυνεργαςύασ 

με τισ περιφερειακϋσ και ειδικϋσ περιφερειακϋσ υπηρεςύεσ (Εφορεύεσ Αρχαιοτότων, Τπηρε-

ςύεσ Νεοτϋρων Μνημεύων και Σεχνικών ϋργων, μουςεύα) καθώσ και ϊλλουσ εποπτευόμενο-

υσ φορεύσ (Ν.Π.Δ.Δ. – Ν.Π.Ι.Δ.)  του Τπουργεύου Πολιτιςμού και Σουριςμού (ΤΠ.ΠΟ.Σ.) για 

την  απαςχόληςη ανϋργων ςε ϋργα, ό δρϊςεισ κοινωφελούσ χαρακτόρα ςτον πολιτιςτικό 

τομϋα. 

Διαδικαςύα 

Σο Πρόγραμμα «Δημιουργύα θϋςεων απαςχόληςησ ςε τοπικό επύπεδο μϋςω προγραμμϊ-

των κοινωφελούσ χαρακτόρα ςτον τομϋα του πολιτιςμού» δύναται να υλοποιηθεύ  με βϊ-

ςη τη με αριθμ. 1.5131/οικ.3.949/ΚΤΑ  (ΥΕΚ Β΄613/15-4-2011) ΚΤΑ. Οι αςφαλιςτικϋσ ειςφορϋσ 

(εργοδότη και εργαζόμενου) των μιςθωτών, ςτο ςύνολό τουσ, θα καλυφθούν από το 

πρόγραμμα. 

Η επιλογό των ανϋργων θα γύνεται από τουσ δικαιούχουσ φορεύσ απαςχόληςησ με αντικει-

μενικό ςύςτημα μοριοδότηςησ  ςύμφωνα με τισ προβλϋψεισ του Άρθρου 36 του Ν. 

4024/2011 (ΥΕΚ Α΄ 226/27-10-2011) «Συνταξιοδοτικϋσ ρυθμύςεισ, ενιαύο μιςθολόγιο – βαθμολόγι-

ο, εργαςιακό εφεδρεύα και ϊλλεσ διατϊξεισ εφαρμογόσ του μεςοπρόθεςμού πλαιςύου δημοςιο-

νομικόσ ςτρατηγικόσ 2012 – 2015».  

Δικαύωμα ςυμμετοχόσ θα μπορούν να ϋχουν: 

 Άνεργοι Νϋοι  ϋωσ 30 ετών που αναζητούν εργαςύα 



 

  70 
ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΦΕΔΙΟ ΔΡΑΗ ΚΑΙ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΩΝ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΑΠΑΦΟΛΗΗ ΚΑΙ ΣΟΤ  

ΤΣΗΜΑΣΟ ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ  ΑΝΑ ΠΕΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΚΗ 

 

 

 Επιςτόμονεσ (αρχαιολόγοι, αρχιτϋκτονεσ, μηχανικού, κοκ) εγγεγραμμϋνοι ςτα ειδι-

κϊ μητρώα του Ο.Α.Ε.Δ. 

Προώπολογιςμόσ 

Ο προώπολογιςμόσ τησ δρϊςησ εκτιμϊται ςε 15.000.000€  

Ο προώπολογιςμόσ του Προγρϊμματοσ θα καλύπτει το μιςθολογικό κόςτοσ και τισ λοιπϋσ 

αςφαλιςτικϋσ δαπϊνεσ, για την απαςχόληςη των ωφελουμϋνων. Η πρϊξη δεν μπορεύ να 

αφορϊ ςε κϊλυψη πϊγιων και διαρκών αναγκών των δικαιούχων. 

Ωφελούμενοι 

 3.200 ϊνεργοι 18-30 ετών  

Χρονοδιϊγραμμα 

 Μϊιοσ  2012- Ιούνιοσ 2013 

 

4.4.2 Απαςχόληςη νέων ςε κοινωνικέσ δομέσ άμεςησ αντιμετώπιςησ 
τησ φτώχειασ (εθνικό δίκτυο κοινωνικήσ παρέμβαςησ για την 
κοινωνική ένταξη και ενδυνάμωςη ευπαθών κοινωνικών ομά-
δων) 

Στόχοσ 

τόχοσ του προγρϊμματοσ εύναι η  απαςχόληςη νϋων ανϋργων (ηλικύασ ϋωσ 35 ετών) ςε 

δομϋσ που πρόκειται να δημιουργηθούν, ό όδη υφύςτανται ςτο πλαύςιο του εθνικού δικτύ-

ου ϊμεςησ κοινωνικόσ παρϋμβαςησ για την κοινωνικό ϋνταξη και ενδυνϊμωςη ευπαθών 

κοινωνικών ομϊδων 

Αντικεύμενο 

Αντικεύμενο του ϋργου εύναι η χρηματοδότηςη χεδύων Δρϊςησ που αφορούν ςτη δημιο-

υργύα ενόσ ςυνόλου νϋων ό τη ςυνϋχιςη τησ λειτουργύασ υπαρχουςών Κοινωνικών Δομών 

Άμεςησ Αντιμετώπιςησ τησ Υτώχειασ (Κοινωνικϊ Παντοπωλεύα, Κοινωνικϊ Υαρμακεύα, 

Ανοιχτϊ Κϋντρα Ημερόςιασ Τποδοχόσ Αςτϋγων, Τπνωτόρια, Δομϋσ παροχόσ υςςιτύων, 

Κϋντρα Διαμεςολϊβηςησ, Σρϊπεζεσ χρόνου, κα), οι οπούεσ θα παρϋχουν μύα δϋςμη ομογε-

νοποιημϋνων υπηρεςιών προσ τουσ ωφελούμενουσ και θα λειτουργούν με ςυγκεκριμϋνεσ 

προδιαγραφϋσ προκειμϋνου να διαςφαλύζεται: 

 η αποτελεςματικότητϊ τουσ με μετρόςιμα αποτελϋςματα  

 η ςυνϋργια τουσ με την τοπικό κοινωνύα, 

 η κινητοπούηςη και ευαιςθητοπούηςη τησ κοινόσ γνώμησ για την αλλαγό ςτερεοτύπων, 

με ςτόχο την ενεργό ςυμμετοχό το δυνατόν περιςςότερων φορϋων 

 η βιωςιμότητϊ τουσ και μετϊ το πϋρασ τησ χρηματοδότηςόσ τουσ  

Οι Κοινωνικϋσ Δομϋσ θα λειτουργόςουν από Δικαιούχουσ – Κοινωνικϊ Εταιρικϊ χόματα– ςε 

όμορουσ δόμουσ τησ Αττικόσ που ςυγκεντρώνουν πληθυςμό ϊνω των 80.000 κατούκων και 

δόμουσ όλησ τησ χώρασ  οι οπούοι ςυγκεντρώνουν πληθυςμό ϊνω των  80.000 κατούκων, 

δεδομϋνου ότι ς’ αυτούσ παρατηρεύται και η μεγαλύτερη ςυγκϋντρωςη του πληθυςμού που 
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πλόττεται από το φαινόμενο τησ Υτώχειασ και των ςυνεπειών τησ. Σο ϋργο θα ςυγχρημα-

τοδοτηθεύ από το Ε.Π «Ανϊπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού ςτο πλαύςιο του Θεματικού Άξο-

να Προτεραιότητασ  4: «Πλόρησ ενςωμϊτωςη του ςυνόλου του ανθρώπινου δυναμικού ςε 

μια κοινωνύα ύςων ευκαιριών» και του ειδικού ςτόχου: « Προώθηςη τησ κοινωνικόσ και ε-

παγγελματικόσ ενςωμϊτωςησ των Ευπαθών Κοινωνικών Ομϊδων». 

Η διϊρκεια υλοπούηςησ κϊθε χεδύου Δρϊςησ ορύζεται ςτουσ  εύκοςι τϋςςερισ (24) μόνεσ. Σο 

ανώτατο όριο προώπολογιςμού κϊθε χεδύου Δρϊςησ ορύζεται ςτο ποςό των  1.360.000€.  

Σο ϋργο θα χρηματοδοτόςει για δύο ϋτη:  

i. Κϊθε νϋα θϋςη εργαςύασ, ςύμφωνα με τον αριθμό που προβλϋπεται ςτην πρόςκλη-

ςη  για τισ θϋςεισ εργαςύασ τησ κϊθε Κοινωνικόσ Δομόσ,  που θα δημιουργηθεύ ςτο 

πλαύςιο τησ υλοπούηςησ του χεδύου Δρϊςεων από τουσ Δικαιούχουσ με το ποςό 

των 13.600€/ϋτοσ.  

ii. Λειτουργικϋσ δαπϊνεσ των Κοινωνικών Δομών ϋωσ του ποςού του 20% του κόςτουσ 

των δαπανών των νϋων θϋςεων εργαςύασ που θα δημιουργηθούν. 

Δυνητικού δικαιούχοι 

Δυνητικού Δικαιούχοι τησ πρϊξησ θα εύναι Κοινωνικϊ Εταιρικϊ χόματα– ςε όμορουσ δόμο-

υσ τησ Αττικόσ που ςυγκεντρώνουν πληθυςμό ϊνω των 80.000 κατούκων και δόμουσ όλησ 

τησ χώρασ  οι οπούοι ςυγκεντρώνουν πληθυςμό ϊνω των  80.000 κατούκων. 

Προώπολογιςμόσ 

Ο προώπολογιςμόσ τησ δρϊςησ εκτιμϊται ςε 36.000.000€  

Ωφελούμενοι 

1.200 ϊνεργοι 18-30 ετών  

Χρονοδιϊγραμμα 

  Ιούνιοσ 2012- Μϊιοσ 2015 

 

4.5 υγκεντρωτικά ςτοιχεία 

την ενότητα αύτη ςυςτηματοποιούνται τα οικονομικϊ ςτοιχεύα και οι χρονιςμού των επι-

μϋρουσ χεδύων Δρϊςησ ςε ςυγκεντρωτικϊ ςτοιχεύα. Επύςησ γύνεται αναλυτικό αναφορϊ 

ςτον καινοτομικό χαρακτόρα των χεδύων Δρϊςησ καθώσ και ςτισ ομϊδεσ ςτόχουσ, ενώ 

παρατύθενται ςτοιχεύα για το ςυνολικό αριθμό των ωφελούμενων ανϊ ομϊδα ςτόχου.  

 

4.5.1 Οικονομικόσ προγραμματιςμόσ 
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Πύνακασ 2: Συγκεντρωτικόσ πύνακασ προτεινόμενων δρϊςεων  

ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΡΑΗ ΤΝΣΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΩΥΕΛΟΤΜΕΝΟΙ 
ΜΟΝΑΔΙΑΟ 
ΚΟΣΟ 

ΟΜΑΔΑ 
ΣΟΦΟ 

 Εργαςτόρια τεχνικών αναζότηςησ εργα-
ςύασ 

οργϊνωςη και διεξαγωγό Εργαςτηρύων, με 
αντικεύμενο την απόκτηςη ικανοτό-
των/δεξιοτότων αναζότηςησ εργαςύασ ςε 
περύπου 250.000 ανϋργουσ/εσ-
αναζητούντεσ εργαςύα, με βαςικό ςκοπό να 
εφοδιϊςει τουσ/τισ ςυμμετϋχοντεσ/ουςεσ, 
με ςυγκεκριμϋνεσ τεχνικϋσ και μεθοδολογύ-
α, ούτωσ ώςτε να οργανώςουν αποτελες-
ματικϊ τη διαδικαςύα αναζότηςησ εργαςύασ 

   
ϊνεργοι 

Σενάριο 1: Διεξαγωγή των εργαστηρίων 
σε δομές του ΟΑΕΔ 

7.932.000 250.000 31,73 
 

Σενάριο 2: Διεξαγωγή των εργαστηρίων 
σε ενοικιαζόμενες δομές  

5.625.000 250.000 22,50 
 

 Παροχό υμβουλευτικών Τπηρεςιών ςε 
ομϊδεσ ανϋργων-αναζητούντων εργαςύα    

παροχό υμβουλευτικών Τπηρεςιών (υμ-
βουλευτικό Αναζότηςησ Εργαςύασ, υμβο-
υλευτικό Ανϊληψησ Επιχειρηματικών 
Πρωτοβουλιών, υμβουλευτικό Διαχεύρι-
ςησ ταδιοδρομύασ) ςε ανϋργουσ/εσ-
αναζητούντεσ εργαςύα ςε ομαδικό επύπεδο 

3.010.000 30.000 100,33 ϊνεργοι 

 Εργαςτόρια εξειδικευμϋνησ επαγγελμα-
τικόσ πληροφόρηςησ 

υλοπούηςη Εργαςτηρύων που θα παρϋχουν 
εξειδικευμϋνη πληροφόρηςη ςε ςυγκεκρι-
μϋνουσ επαγγελματικούσ κλϊδουσ, οι οπού-
οι ενδεικτικϊ εύναι: 
- Σουριςμόσ, 
- Εφαρμοςμϋνεσ τϋχνεσ 
- Διαφόμιςη-Επικοινωνύα 
- Πληροφορικό 
- Οικονομύα-Διούκηςη 
- Ανανεώςιμεσ Πηγϋσ Ενϋργειασ 
- Σεχνολογύα, υγιεινό & αςφϊλεια τροφύ-
μων 

735.000 250.000 2,94 ϊνεργοι 

 Διοργϊνωςη Forum Εργαςύασ 

ςχεδιαςμό και ςτην υλοπούηςη διόμερων 
Forum Εργαςύασ, τα οπούα αποςκοπούν 
αφενόσ ςτην προβολό και ςτη διϊχυςη των 
νϋων διευρυμϋνων υπηρεςιών του ΟΑΕΔ, 
με ϋμφαςη ςτισ ευκαιρύεσ καριϋρασ και ςτισ 
υπηρεςύεσ ςυμβουλευτικόσ, και αφετϋρου 

7.200.000 25.000 288,00 ϊνεργοι 
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ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΡΑΗ ΤΝΣΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΩΥΕΛΟΤΜΕΝΟΙ 
ΜΟΝΑΔΙΑΟ 
ΚΟΣΟ 

ΟΜΑΔΑ 
ΣΟΦΟ 

ςτη δικτύωςη του με φορεύσ του Ιδιωτικού 
τομϋα 

Επιταγό  κατϊρτιςησ-εργαςιακόσ εμπει-
ρύασ  για νϋουσ (work-place training for 
youth)»     

τοποθϋτηςη νϋων ανϋργων (18-30 ετών) 
ςε επιχειρόςεισ με πλόρη απαςχόληςη ωσ 
πρακτικϊ αςκούμενων για απόκτηςη ερ-
γαςιακόσ εμπειρύασ. Η πρακτικό ϊςκηςη 
ωσ πλόρησ απαςχόληςη μπορεύ να ϋχει 
διϊρκεια 6 μηνών 

100.000.000 12.000 8.333,33 

νϋοι ϊ-
νεργοι 
18-30 
ετών 

Κατϊρτιςη νϋων με χρόςη επιταγόσ κα-
τϊρτιςησ ςε επιλεγμϋνουσ αναπτυξιακούσ 
τομεύσ 

υλοπούηςη προγραμμϊτων κατϊρτιςησ για 
νϋουσ 18-35 ετών ςε τομεύσ του πρωτογε-
νούσ, δευτερογενούσ και τριτογενούσ το-
μϋα με βαςικό προςτιθϋμενη αξύα και ανα-
πτυξιακό προοπτικό (υποδομών, περιβϊλ-
λοντοσ και ενϋργειασ με προτεραιότητα 
ςτον τεχνικό και καταςκευαςτικό κλϊδο, 
ςτην αντιμετώπιςη τησ κλιματικόσ αλλα-
γόσ, ςτην αειφόρο διαχεύριςη και ςτην α-
ναβϊθμιςη τησ ποιότητασ ζωόσ με ςεβαςμό 
ςτο περιβϊλλον, με δρϊςεισ όπωσ ανακύκ-
λωςη και διαχεύριςη αποβλότων, ορυκτού 
πλούτου κλπ). 

70.000.000 25000 2.800,00 

νϋοι ϊ-
νεργοι 
18-30 
ετών 

Προγρϊμματα κοινωφελούσ εργαςύασ 
ςτον πολιτιςμό για νϋουσ  

απαςχόληςη νϋων ανϋργων (ηλικύασ ϋωσ 
30 ετών) ςε εποχιακϋσ απαιτόςεισ απας-
χόληςησ ςε ςυγχρηματοδοτούμενα ϋργα 
καταςκευόσ, ανϊδειξησ και ςυντόρηςησ  
πολιτιςτικών υποδομών. 

15.000.000 3200 4.687,50 

νϋοι ϊ-
νεργοι 
18-30 
ετών 

 Απαςχόληςη νϋων ςε κοινωνικϋσ δομϋσ 
ϊμεςησ αντιμετώπιςησ τησ φτώχειασ 
(εθνικό δύκτυο κοινωνικόσ παρϋμβαςησ 
για την κοινωνικό ϋνταξη και ενδυνϊμω-
ςη ευπαθών κοινωνικών ομϊ-δων) 

η  απαςχόληςη για 2 ϋτη νϋων ανϋργων 
(ηλικύασ ϋωσ 35 ετών) ςε δομϋσ που πρόκε-
ιται να δημιουργηθούν, ό όδη υφύςτανται 
ςτο πλαύςιο του εθνικού δικτύου ϊμεςησ 
κοινωνικόσ παρϋμβαςησ για την κοινωνικό 
ϋνταξη και ενδυνϊμωςη ευπαθών κοινωνι-
κών ομϊδων 

36.000.000 1200 30.000,00 

νϋοι ϊ-
νεργοι 
18-30 
ετών 
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Η χρηματοδοτικό βαρύτητα των χεδύων Δρϊςησ ανϊ κατηγορύα πολιτικό  δύδεται ςτο α-

κόλουθο ςχόμα: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχόμα 5: Χρηματοδοτικό βαρύτητα Σχεδύων Δρϊςησ Ενεργητικών Πολιτικών ανϊ κατηγορύα πολιτικόσ 

 

4.5.2 Φρονικόσ προγραμματιςμόσ 

Ο χρονικόσ προγραμματιςμόσ προτεινόμενων ςχεδύων δρϊςησ  δύδεται ςτο ακόλουθο 

ςχόμα.  

  

170.000.000

18.877.000

51.000.000
ΚΑΣΑΡΣΙΗ

ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΗ

ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΘΕΕΩΝ 
ΕΡΓΑΙΑ
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Πύνακασ 3: Χρονικόσ προγραμματιςμόσ ςχεδύων δρϊςησ
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