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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1.1  Η  ΑΝΕΡΓΙΑ  ΣΤΟ  ΝΟΜΟ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  ΚΑΙ  ΟΙ  ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ  ΜΕ  ΤΙΣ  ΝΕΕΣ  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ  ΣΤΙΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ  ΤΗΣ 

ΠΕΡΙΟΧΗΣ

Ο νομός  Θεσσαλονίκης,  με  πραγματικό πληθυσμό 1.057.825 κατοίκους  (ΕΣΥΕ, 

Απογραφή 2001), ανήκει στην Περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας και αποτελεί 

το μεγαλύτερο νομό της Βόρειας Ελλάδας αφού  συγκεντρώνει ποσοστό περίπου 

9,5% του συνολικού πληθυσμού και με πρωτεύουσα τη Θεσσαλονίκη διαδραματίζει 

σημαντικό ρόλο στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της απογραφής του 2001 αναφορικά με τη διάρθρωση 

της  απασχόλησης,  στο  νομό  Θεσσαλονίκης  κυριαρχεί  η  απασχόληση  στον 

τριτογενή τομέα, με ποσοστό περίπου 63% και ακολουθούν ο δευτερογενής και ο 

πρωτογενής  τομέας  με  ποσοστά  27%  και  5%  αντίστοιχα.  Επιπλέον,  ο  νομός 

Θεσσαλονίκης καλύπτει περίπου το 15% της συνολικής μεταποιητικής παραγωγής 

και το 12% της συνολικής εμπορικής δραστηριότητας της χώρας. Όσον αφορά στο 

εργατικό δυναμικό του νομού, από το σύνολο των 457.052 οικονομικά ενεργών 

ατόμων, τα 52.049 άτομα το 2001 ήταν άνεργα (ποσοστό ανεργίας 11,4%), με 

σχεδόν τα μισά από αυτά να ανήκουν στην κατηγορία των νέων.

Λόγω  της  γεωγραφικής  του  θέσης,  της  ιστορίας  του,  του  πληθυσμιακού  του 

μεγέθους, της συγκέντρωσης βασικών διοικητικών και άλλων υπηρεσιών και των 

μεταφορικών  υποδομών  του,  ο  νομός  Θεσσαλονίκης  αποτελεί  σημαντικό 

οικονομικό, βιομηχανικό και εμπορικό κέντρο της χώρας.  Παρά την κυριαρχία του 

μεταποιητικού  κλάδου  στο  δευτερογενή  τομέα  της  απασχόλησης,  δυστυχώς τα 

τελευταία χρόνια έχει παρατηρηθεί σημαντική συρρίκνωση αρκετών κλάδων της 

μεταποίησης και  ένας μεγάλος αριθμός  μεταποιητικών επιχειρήσεων του νομού 

Θεσσαλονίκης,  με  εξειδίκευση  κυρίως  σε  παραδοσιακούς  κλάδους  όπως  η 

κλωστοϋφαντουργία, ο ιματισμός και η υπόδηση, έχουν κλείσει ή εγκατασταθεί σε 

γειτονικές χώρες. 

Το  φαινόμενο  της  μετεγκατάστασης  των  επιχειρήσεων  παρουσιάζεται  ιδιαίτερα 

έντονο  στις  περιοχές  της  Μακεδονίας  και  της  Θράκης,  με  μεταφορά  της 

παραγωγικής τους δραστηριότητας κυρίως σε Βαλκανικές χώρες. Σύμφωνα με τα 

στοιχεία που παρουσιάζει το Ινστιστούτο Εργασίας στην Ετήσια Έκθεσή του για την 
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Οικονομία και την Απασχόληση για το έτος 2006, κατά την περίοδο 2003-2006 

μετεγκαταστάθηκαν  από  την  Κεντρική,  Ανατολική  και  Δυτική  Μακεδονία  σε 

Βαλκανικές  χώρες  3.000  επιχειρήσεις,  με  αποτέλεσμα  την  απώλεια  στις 

συγκεκριμένες  περιοχές  60.000  θέσεων  εργασίας.  Πρωταρχικά  κίνητρα  για  τη 

μετεγκατάσταση των επιχειρήσεων αποτελούν το πολύ χαμηλό εργατικό κόστος 

και  η  χαμηλή  φορολογική  επιβάρυνση  στις  χώρες  υποδοχής.  Η  βασικότερη 

επίπτωση της μεταφοράς παραγωγικών δραστηριοτήτων και επενδύσεων σε άλλες 

χώρες είναι οι σημαντικές απώλειες θέσεων εργασίας και η αύξηση της ανεργίας, 

που με τη σειρά τους επηρεάζουν αρνητικά το επίπεδο και την ποιότητα ζωής στη 

χώρα (Ετήσια Έκθεση για την Οικονομία και την Απασχόληση 2006, ΙΝΕ-ΓΣΕΕ-

ΑΔΕΔΥ).

Από  πρόσφατη  "Μελέτη  προσανατολισμού  των  παρεμβάσεων  σε  σχέση  με  την 

απασχόληση  στον  τομέα  της  μεταποίησης  και  των  υπηρεσιών  στο  νομό 

Θεσσαλονίκης",  που  υλοποιήθηκε  για  το  Υπουργείο  Ανάπτυξης  και  στην  οποία 

συμμετείχε  και  ο  ΣΒΒΕ,  αναδείχθηκαν  μία  σειρά  από  παράγοντες,  οι  οποίοι 

χαρακτηρίζουν τις επιχειρήσεις που αναπτύσσονται και δημιουργούν απασχόληση, 

σε σύγκριση με αυτές οι οποίες είναι στάσιμες ή φθίνουν. Οι παράγοντες αυτοί 

είναι: 

• Το μέγεθος 

• Η δικτύωση (με την έννοια των υπεργολαβικών σχέσεων (outsourcing), 

των  συνεργασιών  ακόμα  και  της  συμμετοχής  στη  συνολική  αλυσίδα 

παραγωγής/ διανομής ενός προϊόντος) 

• Η χρήση της τεχνολογίας και ειδικότερα της πληροφορικής 

• Η καινοτομία (σε προϊόντα, μεθόδους παραγωγής, μεθόδους διοίκησης και 

διαδικασίες προώθησης / διανομής) 

• Η χρήση εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού 

• Η εδραίωση της εταιρείας πάνω στην κάλυψη επαρκούς εγχώριας ζήτησης 

• Η εξωστρέφεια / εξαγωγικός προσανατολισμός (η οποία χρονικά έπεται της 

κάλυψης της εγχώριας ζήτησης) και 

• Η  διοίκηση  των  επιχειρήσεων  με  επιστημονικό  τρόπο  (υιοθέτηση  των 

σύγχρονων τεχνικών και εργαλείων management, ανάδειξη επαγγελματιών 

στελεχών επιχειρήσεων) 

Υπάρχει  μια  σαφής  θετική  συσχέτιση  του  οικονομικού  και  τεχνολογικού 

δυναμισμού των επιχειρήσεων με την αύξηση της απασχόλησης. Γίνεται δηλαδή 

αντιληπτό ότι το ζήτημα της απασχόλησης πρέπει να αντιμετωπιστεί σε συνάρτηση 

με την στρατηγική της βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας και της 
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αξιοποίησης  των  δυνατοτήτων  που  υπάρχουν  για  κατάκτηση  αγορών  στην 

εσωτερική και τη διεθνή αγορά. 

Ο ΣΒΒΕ, πραγματοποίησε πρόσφατα μία σφυγμομέτρηση σε ένα αντιπροσωπευτικό 

δείγμα εκατό (100) επιχειρήσεων μελών του, σε μία προσπάθειά να εντοπίσει το 

βαθμό  εισόδου  των  νέων  τεχνολογιών  στις  επιχειρήσεις  της  Βορείου  Ελλάδος. 

Μερικά από τα κυριότερα συμπεράσματα της έρευνας αυτής είναι τα ακόλουθα: 

• Η νέα τεχνολογία αποτελεί όχημα της ανταγωνιστικότητας για τη Βόρεια 

Ελλάδα - Ο ρόλος της είναι  ευρέως αναγνωρισμένος στα επιχειρηματικά 

δρώμενα της περιοχής. 

• Τα τελευταία χρόνια,  ο  ρυθμός εφαρμογής  νέων τεχνολογιών εμφανίζει 

ραγδαία αύξηση 

• Ισχυρά  κίνητρα  εφαρμογής  νέων  τεχνολογιών  είναι  η  εξοικονόμηση 

χρόνου,  η  ευκολία  στην  επικοινωνία  με  συνεργάτες  και  πελάτες  και  η 

ταχύτητα λήψης πληροφοριών 

• Ισχυρά αντικίνητρα  εφαρμογής  νέων  τεχνολογιών  αποτελούν  το  υψηλό 

κόστος εφαρμογής και συντήρησης (υψηλό κόστος εκπαίδευσης, δυσκολία 

προσαρμογής) και το έλλειμμα εξειδικευμένου προσωπικού 

• Υψηλό  εμφανίζεται  το  επίπεδο  των  επιχειρήσεων  που  αντιμετώπισαν  ή 

αντιμετωπίζουν προβλήματα - Παρόλα αυτά δηλώνουν αρκετά έως πολύ 

ικανοποιημένοι από τα αποτελέσματα 

• Εντοπίζεται  σημαντικό  έλλειμμα  ενημέρωσης  και  εφαρμοσιμότητας  στα 

Συστήματα Διαχείρισης Σχέσεων με τους Πελάτες (C.R.M.s), καθώς και τα 

Συστήματα Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας (S.C.M.s). 

• Υπάρχουν περιθώρια για περισσότερη ενημέρωση σε θέματα τεχνολογικών 

δομών υποστήριξης της επιχειρηματικότητας 

Τα  παραπάνω  συμπεράσματα  καταδεικνύουν  το  υψηλό  ενδιαφέρον  των 

επιχειρήσεων  για  τις  νέες  τεχνολογίες  και  τα  σημαντικά  βήματα  προόδου  που 

έχουν ήδη πραγματοποιηθεί και από τη μεριά της πολιτείας. 

1.2 ΟΙ ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΩΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΟΥΝ ΤΑ ΠΟΣΟΣΤΑ 

ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Τα τελευταία χρόνια, η μείωση ή η παύση των εργασιών μεγάλων επιχειρήσεων ή 

η  μετεγκατάστασή  τους  σε  άλλες  χώρες,  για  λόγους  που  αναφέρθηκαν  στην 

προηγούμενη ενότητα,  έχουν αυξήσει  τη συχνότητα των ομαδικών απολύσεων 
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στην Ελλάδα. Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του νόμου 1387/1983 και την 

τροποποίησή του από τους νόμους 2736/1999 και 2874/2000, που ορίζουν τις 

διαδικασίες  εφαρμογής ομαδικών απολύσεων στην Ελλάδα,  ομαδικές  απολύσεις 

θεωρούνται εκείνες που γίνονται από επιχειρήσεις που απασχολούν περισσότερους 

από  20  εργαζόμενους,  για  λόγους  που  δεν  αφορούν  το  πρόσωπο  των 

απολυόμενων και υπερβαίνουν σε κάθε ημερολογιακό μήνα τα όρια που ορίζει ο 

νόμος. 

Το 1999 το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας πραγματοποίησε μελέτη για να εξετάσει τις 

τάσεις των ομαδικών απολύσεων στην Ελλάδα. Παρά το γεγονός ότι διαπιστώθηκε 

έλλειψη  συστηματικής  στατιστικής  καταγραφής  του  φαινομένου  των  ομαδικών 

απολύσεων,  τα  ευρήματα  της  μελέτης  κατέδειξαν  ότι  οι  ομαδικές  απολύσεις 

επικεντρώνονται σχεδόν σε όλους τους κλάδους παραγωγής και τομείς υπηρεσιών, 

με εξαίρεση τον κλάδο των τραπεζών. Ως βασικές αιτίες για την ομαδική απόλυση 

των εργαζομένων μιας επιχείρησης εμφανίζονται η φθίνουσα πορεία του κλάδου 

και τα οικονομικο-τεχνικά προβλήματα της επιχείρησης. Η ένταξη εργαζομένων σε 

διαδικασία  ομαδικής  απόλυσης  δε  φαίνεται  να  σχετίζεται  με  το  βαθμό  της 

εξειδίκευσής τους ή την επαγγελματική τους κατηγορία, αλλά ούτε και με το φύλο, 

την οικογενειακή κατάσταση και την ηλικία τους. 

Η ανεργία λοιπόν αποτελεί σημαντικό πρόβλημα για τις περισσότερες οικονομίες 

του κόσμου, αν και τα ποσοστά της διαφέρουν σημαντικά από χώρα σε χώρα. Το 

φαινόμενο  της  ανεργίας  έχει  παρουσιάσει  έξαρση  τα  τελευταία  χρόνια  όπως 

διαπιστώνεται  από  τα  παραπάνω  και  στη  χώρα  μας  και  εμφανίζεται  ιδιαίτερα 

έντονο σε ομάδες όπως οι γυναίκες και οι νέοι κάτω των 25 ετών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που προέκυψαν από την έρευνα Εργατικού Δυναμικού 

που πραγματοποίησε η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος για το Γ’ τρίμηνο 

του 2007, το μήνα Σεπτέμβριο το γενικό ποσοστό ανεργίας διαμορφώθηκε στο 

8,3%. Πιο αναλυτικά, ο αριθμός των ανέργων υπολογίστηκε στα 410.324 άτομα, 

ενώ ο οικονομικά μη ενεργός πληθυσμός διαμορφώθηκε σε 4.298.786 άτομα. Το 

ποσοστό της ανεργίας στις γυναίκες ήταν 12,7%, σε σύγκριση με το 5,3% στους 

άντρες, ενώ στο 23,3% διαμορφώθηκε το ποσοστό ανεργίας στους νέους 15-24 

ετών (Γενική Γραμματεία ΕΣΥΕ, Δεκέμβριος 2007).
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2.  Η  ΧΡΗΣΗ  ΝΕΩΝ  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ  ΚΑΙ  ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ  (ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ, 

ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ) - ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

2.1 Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

Η παγκόσμια οικονομία διανύει σήμερα μία περίοδο μετάβασης, από την εποχή της 

βιομηχανίας,  στην  εποχή  της  κοινωνίας  της  πληροφορίας.  Οι  αλλαγές  είναι 

τεράστιες και συνεχείς, ενώ ο "κινητήριος μοχλός" της οικονομίας είναι πλέον η 

πληροφορία και η ταχύτητα διακίνησης της. Ανάμεσα στις κυριότερες δυνάμεις που 

οδηγούν την τελευταία δεκαετία την παγκόσμια οικονομία ξεχωρίζει η επανάσταση 

στην τεχνολογία της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών. Η σύγκλιση των δύο 

αυτών  επιστημονικών  περιοχών  και  ιδιαίτερα  της  ασύρματης  τεχνολογίας 

δημιουργεί ένα νέο τοπίο στην επιχειρηματικότητα και την απασχόληση. 

Οι νέες τεχνολογίες έχουν εξαλείψει  τα σύνορα και τις αποστάσεις και  μέθοδοι 

όπως το ηλεκτρονικό εμπόριο παρέχουν στο χρήστη τη δυνατότητα "παγκόσμιας 

πρόσβασης"  σε  αγαθά  και  υπηρεσίες  όλων  των  οικονομιών.  Το  Διαδίκτυο 

αναδεικνύεται σήμερα ως το νέο σύγχρονο επιχειρηματικό και επικοινωνιακό μέσο. 

Αποτελείται  στην  ουσία  από  ένα  δίκτυο  ανθρώπων,  και  όχι  μηχανών,  που  σε 

καθημερινή  βάση  έρχονται  σε  επικοινωνία  και  ανταλλάσσουν  απόψεις, 

πληροφορίες, υπηρεσίες και αγαθά. Προσφέρει ένα νέο, ταχύτερο και καθολικό 

σύστημα διακίνησης των πληροφοριών,  ένα άρτιο σύστημα διενέργειας άμεσων 

συναλλαγών και ένα ολοκληρωμένο σύστημα επικοινωνίας και διανομής.

Στο σημερινό διεθνές πλαίσιο του ανταγωνισμού, με τις συχνές και πολλές φορές 

απρόβλεπτες εξελίξεις, η επιχειρηματική ευελιξία και προσαρμοστικότητα αποτελεί 

κρίσιμη παράμετρο επιτυχίας. Η διασφάλιση τους αποτελεί σημαντικό παράγοντα 

για  την  επιβίωση  μιας  επιχείρησης,  ενώ  βασικότερος  συντελεστής  προς  την 

επίτευξη της ευελιξίας αυτής είναι το Ανθρώπινο Δυναμικό της επιχείρησης που 

δημιουργεί, ένα κυρίαρχο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. 

Καθοριστικός παράγοντας λοιπόν της επιτυχίας στο σύγχρονο επιχειρείν δεν είναι 

πλέον το κεφάλαιο και οι πρώτες ύλες. Οι δύο αυτοί παράγοντες είναι απολύτως 

βέβαιο  ότι  παραμένουν ανεκμετάλλευτοι  εάν δεν συνοδεύονται  από  κατάλληλα 

καταρτισμένους και έμπειρους εργαζόμενους στις νέες επιχειρηματικές πρακτικές. 

Η  διαχείριση  της  επιχειρηματικής  αυτής  γνώσης  που  πηγάζει  από  τις  νέες 

τεχνολογικές τάσεις αποτελεί για πολλούς τη μεγαλύτερη ίσως πρόκληση για τις 

σύγχρονες επιχειρήσεις. 
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Είναι  βέβαια  γεγονός  ότι  η  νέα  τεχνολογία  απαξιώνει  μεν  θέσεις  εργασίας  σε 

ορισμένους κλάδους της βιομηχανίας, ιδιαίτερα εκείνους που αποτελούνται από 

εργατικό  δυναμικό  χαμηλού  μορφωτικού  επιπέδου,  αλλά  αποδεδειγμένα 

δημιουργεί  νέες  θέσεις  εργασίας  σε  άλλους  κλάδους  όπου  απαιτούνται 

διαφορετικές ειδικότητες. 

Ιστορικά,  αυτή  η  κυκλική  διαδικασία  δημιουργούσε  αύξηση  της  απασχόλησης, 

καθώς νέοι βιομηχανικοί κλάδοι αντικαθιστούσαν παλαιοτέρους - παραδοσιακούς 

και  οι  εργαζόμενοι  μπορούσαν να προσαρμόσουν τις  δυνατότητες -  ειδικότητες 

τους στο νέο περιβάλλον, μεταβάλλοντας και αναπτύσσοντας τη ζήτηση. 

Η σημερινή όμως ξέφρενη ταχύτητα αλλαγών που συντελείται  στο τεχνολογικό 

τομέα και οι συνεχιζόμενες μεταβολές στις δομές των οικονομιών προκαλούν την 

διατάραξη της κυκλικής αυτής διαδικασίας ανανέωσης, αποφέροντας ανεργία και 

κοινωνικά  φαινόμενα  άγχους.  Η  αναστροφή  της  παραπάνω  κατάστασης  είναι 

δυνατή εφόσον ο μηχανισμός μετάφρασης των τεχνολογικών μεταβολών σε νέες 

θέσεις  εργασίας,  δεν  συνοδεύεται  από  ελλείψεις  στα  συστήματα  κατάρτισης  - 

εκπαίδευσης και καινοτομίας, όπως επίσης και από στερεοτυπία στα προϊόντα και 

τις υπηρεσίες. 

Μέσα, λοιπόν, στο σύγχρονο αυτό επιχειρηματικό περιβάλλον και τις νέες τάσεις 

και πρακτικές που το συνοδεύουν, το ερώτημα που τίθεται είναι σε ποιο βαθμό οι 

ελληνικές επιχειρήσεις έχουν αντιληφθεί τα οφέλη του ηλεκτρονικού επιχειρείν, τις 

νέες απαιτήσεις  στην απασχόληση και  κατά πόσο η χώρα μας είναι  έτοιμη,  να 

αδράξει τις ευκαιρίες της Ψηφιακής οικονομίας και να ενισχύσει αποτελεσματικά 

την ανταγωνιστικότητα και την παραγωγικότητά της. 

Είναι  βέβαιο  ότι  η  ηλεκτρονική  επιχειρηματικότητα  στη  χώρα  μας  έχει  ακόμη 

μεγάλο δρόμο  να διανύσει,  όπως  είναι  βέβαιο  ότι  η  ευρεία  διάθεση των νέων 

εργαλείων και υπηρεσιών πληροφοριών, θα προσφέρει σημαντικές επιχειρηματικές 

ευκαιρίες.  Κρίνεται  πλέον αναγκαίο  να  επικεντρώσουμε  τις  ενέργειες  μας  στην 

προσπάθεια  να  ακολουθήσουμε  τις  τεχνολογικές  εξελίξεις,  να  αποδεχθούμε 

ουσιαστικά τις προκλήσεις της νέας τεχνολογίας και να μην τις αφήσουμε να μας 

προσπεράσουν.
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2.2 Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ 

ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

Στις  προκλήσεις  αυτές  της  νέας  πραγματικότητας  ανταποκρίθηκε  ο  ΟΑΕΔ 

καθιστώντας τις νέες τεχνολογίες εφαλτήρα στην εξυπηρέτηση των ανέργων και 

των επιχειρηματιών και στην επίτευξη των στόχων απασχολησιμότητας. 

Ο  Οργανισμός Απασχολήσεως  Εργατικού Δυναμικού (  Ο.Α.Ε.Δ.)  είναι  το  κύριο 

όργανο εφαρμογής της Πολιτικής για την απασχόληση, ώστε να εξασφαλιστούν οι 

αναγκαίες προϋποθέσεις ταχείας προσαρμογής της προσφοράς εργασίας προς τις 

απαιτήσεις της ζήτησης. Ο ρόλος του ΟΑΕΔ λοιπόν είναι σημαντικός και κρίσιμος 

στην αντιμετώπιση του φαινομένου της ανεργίας.  Ειδικότερα στα προγράμματα 

απασχόλησης  προτεραιότητα  δίνεται  σε  ομάδες  ανέργων  που  βρίσκονται  σε 

μειονεκτική  θέση,  όπως είναι  οι  νέοι,  οι  γυναίκες,  οι  μακροχρόνια  άνεργοι,  οι 

ομαδικά  απολυμένοι,  οι  άνεργοι  πλησίον  της  συνταξιοδότησης,  αλλά  και  οι 

ειδικές  κοινωνικές  ομάδες,  όπως  τα  εξαρτημένα  άτομα,  οι  πρόσφυγες,  οι 

μετανάστες, οι παλιννοστούντες, τα άτομα με αναπηρία, οι αποφυλακισμένοι και οι 

πολιτισμικές μειονότητες. 

Η  επιχειρησιακή  δράση  του  ΟΑΕΔ  στο  πλαίσιο  των  στρατηγικών  του 

προτεραιοτήτων και στόχων περιγράφεται με τους εξής άξονες:

Οι άξονες του Επιχειρησιακού Σχεδίου του Οργανισμού είναι δύο (2):

1  η   Στρατηγική προτεραιότητα  

Αναβάθμιση  του  διαμεσολαβητικού  ρόλου  του  στην  σύζευξη  προσφοράς  και 

ζήτησης.  Αυτό  επιτυγχάνεται  με  α)  την  πλήρη ενεργοποίηση  του δικτύου  των 

δομών απασχόλησης και  τη μετεξέλιξη των Κέντρων Προώθησης Απασχόλησης 

(ΚΠΑ) σε  one stop shops και β) την τοπική δικτύωση μέσω της εφαρμογής της 

περιφερειακής αποκέντρωσης, της ανίχνευσης των αναγκών των επιχειρήσεων και 

των ανέργων μέσω της εξατομικευμένης προσέγγισης καθώς και την οργάνωση 

επαφών με τους κοινωνικοοικονομικούς φορείς της τοπικής κοινωνίας και αγοράς. 

Τα ΚΠΑ δεν περιορίζονται δηλαδή στην καταγραφή των δεδομένων ανεργίας, αλλά 

αναπτύσσουν  και  εφαρμόζουν  το  πελατοκεντρικό  μοντέλο  που  ονομάζεται 

εξατομικευμένη προσέγγιση των επιχειρήσεων και των ανέργων με τη βοήθεια των 

νέων  τεχνολογιών  και  την  χρήση των  Η/Υ και  του Διαδικτύου από  τους 

εξειδικευμένους εργασιακούς συμβούλους.
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2  η   Στρατηγική προτεραιότητα   

Ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των ενεργητικών πολιτκών απασχόλησης και 

σύνδεσή τους με τις παθητικές πολιτικές απασχόλησης. Οι βασικές κατηγορίες των 

πολιτικών  που  εκφράζει  ο  ΟΑΕΔ  περιλαμβάνουν:  προγράμματα  απασχόλησης, 

προγράμματα αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης (αποτελούν έναν πρώτο πλήρη 

κύκλο κατάρτισης σε ένα συγκεκριμένο επάγγελμα), προγράμματα συνεχιζόμενης 

επαγγελματικής  κατάρτισης  (είναι  μία  διαρκής  διαδικασία  που  έχει  σκοπό  να 

διασφαλίσει ότι οι γνώσεις και οι δεξιότητες του ατόμου προσαρμόζονται συνεχώς 

και ανταποκρίνονται στις εξελισσόμενες απαιτήσεις της θέσης εργασίας του και των 

αναγκών  της  αγοράς  εργασίας)  και  προγράμματα  για  τις  Ειδικές  Κοινωνικές 

Ομάδες.  Στις  παθητικές  πολιτικές  αντιμετώπισης  εντάσσονται  τα  επιδόματα 

ανεργίας, το οικογενειακό επίδομα, επιδόματα μητρότητας, στράτευσης και άλλα 

ειδικά  βοηθήματα.  Στις  ενεργητικές  πολιτικές  εντάσσονται:  τα  προγράμματα 

επιδότησης  Νέων  Θέσεων  Εργασίας  (ΝΘΕ),  όπου  ο  επιδοτούμενος  άνεργος 

προσλαμβάνεται σε θέση εργασίας για όσο διάστημα διαρκεί η επιδότησή του, τα 

προγράμματα  Νέων  Ελεύθερων  Επαγγελματιών  (ΝΕΕ),  Τοπικές  Πρωτοβουλίες 

Απασχόλησης (ΤΠΑ), στοχευόμενα προγράμματα ενίσχυσης της απασχόλησης μετά 

την κατάρτιση στην Κοινωνία της Πληροφορίας. Οι δράσεις του ΟΑΕΔ με κύριο 

στόχο  την  απασχόληση  επικεντρώνονται  στην  αναβάθμιση  του  στελεχιακού 

δυναμικού  των  επιχειρήσεων,  στην  απόκτηση  επαγγελματικής  εμπειρίας  σε 

ειδικότητες  Πληροφορικής  και  Επικοινωνιών,  στην  προώθηση  της 

επιχειρηματικότητας με χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) 

και στην προώθηση απασχόλησης νέων ερευνητών σε επιχειρήσεις.

Για τη χρήση και διαχείριση των πληροφοριών σχετικά με τα στοιχεία των ανέργων 

και των επιχειρήσεων προκειμένου να πετύχει την όσο το δυνατόν καλύτερη και 

γρηγορότερη σύζευξη προσφοράς και ζήτησης εργασίας, ο ΟΑΕΔ χρησιμοποιεί και 

ο  ίδιος  τις  νέες  τεχνολογίες  και  το  Διαδίκτυο.  Έχοντας  αναπτύξει  μοντέλα 

ανάλυσης  και  διάγνωσης  αναγκών  για  προσδιορισμό  δράσεων  ανέργων  και 

επιχειρήσεων,  έχει  εμπλουτίσει  το  έργο  των  εργασιακών  συμβούλων οι  οποίοι 

κάνουν απαραίτητα χρήση του Η/Υ και της βάσης δεδομένων ώστε να λειτουργούν 

με  διαδικασίες  σύγχρονες  και  υπό  το  πρίσμα  ενιαίας  αντιμετώπισης  όλων  των 

παρεχόμενων υπηρεσιών στα ΚΠΑ, μία από τις οποίες είναι η νέου τύπου μέθοδος 

συνέντευξης, γνωστή ως εξατομικευμένη προσέγγιση. Η ανάπτυξη και εφαρμογή 

των αναλυτικών διαδικασιών της Εξατομικευμένης Προσέγγισης των ανέργων και 

των  επιχειρήσεων  μέσω των  πληροφοριακών  συστημάτων  και  της  χρήσης  του 
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διαδικτύου,  θα  αναπτυχθεί  παρακάτω  (κεφ.2.5  «Οι  νέες  τεχνολογίες  και  το 

διαδίκτυο στις διαδικασίες του ΟΑΕΔ»)

Στα  πλαίσια  αυτής  της  προσπάθειας  του  ΟΑΕΔ  για  την  προώθηση  στην 

απασχόληση  ανέργων,  ιδιαίτερα  εκείνων  που  ανήκουν  σε  ευάλωτες  ομάδες, 

καταρτίστηκε στις αρχές του 2006 Ειδικό Πρόγραμμα Ολοκληρωμένης Παρέμβασης 

για 2.000 ανέργους στο νομό Θεσσαλονίκης, με προτεραιότητα στους ανέργους 

που προήλθαν από ομαδικές απολύσεις τα προηγούμενα χρόνια. Το πρόγραμμα 

αυτό  εκπονήθηκε  με  τη  συνδρομή  των  υπαλλήλων  αλλά  και  τη  χρήση  των 

ηλεκτρονικών υπολογιστών και γενικότερα της νέας τεχνολογίας. 

Οι Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις αποτελούν ένα συνδυασμό δράσεων (ενέργειες 

κατάρτισης,  συνοδευτικές  υποστηρικτικές  υπηρεσίες,  προώθηση  στην 

απασχόληση) οι οποίες απευθύνονται σε άτομα για τα οποία, λόγω θέσης (π.χ. 

ομαδικά απολυμένοι),  ηλικίας,  τόπου  διαμονής,  χρόνου  ανεργίας,  πολιτισμικών 

ιδιαιτεροτήτων  ή  άλλων  παρεμφερών  παραμέτρων  απαιτούνται  συνδυασμένες 

παρεμβάσεις προκειμένου να είναι σε θέση να ενταχθούν στην αγορά εργασίας και 

να δημιουργηθούν οι  προϋποθέσεις άρσης του κοινωνικού αποκλεισμού που τα 

χαρακτηρίζει.

2.3  ΤΟ  ΕΙΔΙΚΟ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ  ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ  ΓΙΑ 

ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Ο  νομός  Θεσσαλονίκης  ανήκει  στις  γεωγραφικές  εκείνες  περιοχές  στις  οποίες 

πραγματοποιήθηκε τα τελευταία χρόνια, όπως αναλύθηκε σε προηγούμενη ενότητα 

(βλ. 1.1), σωρευτικό κλείσιμο επιχειρήσεων, με επακόλουθη την απώλεια εργασίας 

για μεγάλο αριθμό εργαζομένων. Για την υποστήριξη και την επαναπροώθηση στην 

απασχόληση ανέργων ατόμων που πλήχθηκαν από ομαδικές απολύσεις, ο ΟΑΕΔ, 

ενέκρινε  απόφαση  για  την  κατάρτιση  αυτού  του  Ειδικού  Προγράμματος 

Ολοκληρωμένης Παρέμβασης για 2.000 άνεργους του νομού Θεσσαλονίκης,  με 

προτεραιότητα  σε  εκείνους  που  προήλθαν  από  ομαδικές  απολύσεις  την 

προηγούμενη διετία. 

Το Πρόγραμμα αυτό προέβλεπε τα παρακάτω μέτρα:

 Μέτρα  για  την  κατάρτιση:  Στόχος  ήταν  η  υλοποίηση  προγράμματος 

επαγγελματικής κατάρτισης, με επιλογή ειδικοτήτων ανάλογα με τη ζήτηση 

επαγγελμάτων στην αγορά εργασίας και το αντίστοιχο επίπεδο δεξιοτήτων των 

ανέργων. Η κατάρτιση αφορούσε 400 άτομα με την ιδιότητα του ανέργου και 

περιλάμβανε 400 ώρες θεωρίας και εργαστηριακής άσκησης.
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 Μέτρο  επιχορήγησης  επιχειρήσεων:  Καταρτίστηκε  πρόγραμμα 

επιχορήγησης ιδιωτικών επιχειρήσεων για  την  απασχόληση 1.500 ανέργων 

ηλικίας 18-64 ετών,  με προτεραιότητα για την κάλυψη των θέσεων στους 

άνεργους  που  βρίσκονταν  σε  μειονεκτική  θέση,  ήτοι:  άνεργες  γυναίκες-

μητέρες  ανήλικων  τέκνων και  άνεργοι  άνω των  50  ετών.  Η  διάρκεια  της 

επιχορήγησης ορίστηκε σε 18 μήνες για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε 

24 μήνες  για τις  μεγάλες  επιχειρήσεις.  Μετά τη λήξη της επιχορήγησης οι 

μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεσμεύονταν να διατηρήσουν το προσωπικό τους 

για 6 επιπλέον μήνες και οι μεγάλες επιχειρήσεις για 12 μήνες. Το ποσό της 

επιχορήγησης για κάθε ημέρα πλήρους απασχόλησης ανερχόταν στα 20 ευρώ 

για ανέργους που βρίσκονταν σε μειονεκτική θέση και στα 16 ευρώ για τις 

υπόλοιπες κατηγορίες ανέργων.

 Μέτρο αυταπασχόλησης: Καταρτίστηκε πρόγραμμα επιχορήγησης 500 νέων 

ελεύθερων  επαγγελματιών  (ΝΕΕ)  ηλικίας  18-64  ετών.  Το  ποσό  της 

επιχορήγησης  καθορίστηκε  στα  12.000  ευρώ  καταβαλλόμενα  σε  τρεις 

ισόποσες δόσεις και η διάρκεια της επιχορήγησης ορίστηκε σε 12 μήνες από 

την ημερομηνία έκδοσης της σχετικής εγκριτικής απόφασης.

Για  την  υλοποίηση  του  Προγράμματος  Ολοκληρωμένης  Παρέμβασης  η 

υπηρεσία  του  ΟΑΕΔ  στη  Θεσσαλονίκη  πραγματοποίησε  τηλεφωνική 

επικοινωνία  με  τους  ανθρώπους  που  απολύθηκαν  ομαδικά  από  μεγάλα 

εργοστάσια του νομού κατά τη διετία πριν από την έναρξη της παρέμβασης 

και που ήταν εγγεγραμμένοι στις σχετικές καταστάσεις του Εργατικού Κέντρου 

Θεσσαλονίκης. Στόχος της τηλεφωνικής επικοινωνίας ήταν η ενημέρωση των 

ανθρώπων αυτών σχετικά με την Ολοκληρωμένη Παρέμβαση που επρόκειτο 

να  υλοποιήσει  ο  ΟΑΕΔ καθώς  και  η  καταγραφή των  προθέσεών  τους  για 

συμμετοχή σε κάποιο από τα επιμέρους προγράμματά της.  Οι  άνεργοι  που 

εκδήλωσαν  ενδιαφέρον  συμμετοχής  είτε  προχώρησαν  στην  κατάθεση  των 

δικαιολογητικών για την υπαγωγή στο πρόγραμμα επιχορήγησης των ΝΕΕ είτε 

εντάχθηκαν σε διαδικασία σύζευξης με τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις που 

συμμετείχαν στο πρόγραμμα της επιδότησης νέων θέσεων εργασίας (ΝΘΕ). 

Δυστυχώς,  τα  αποτελέσματα  από  την  προσπάθεια  εφαρμογής  της 

Ολοκληρωμένης  Παρέμβασης  για  τους  απολυμένους  άνεργους  του  νομού 

Θεσσαλονίκης  δεν  υπήρξαν  ιδιαίτερα  ικανοποιητικά,  καθώς,  σύμφωνα  με 

αναφορές  στελεχών  του  ΟΑΕΔ,  πολύ  μικρός  αριθμός  απολυμένων 

ωφελήθηκαν από τις δράσεις ΝΘΕ και ΝΕΕ, ενώ το πρόγραμμα της κατάρτισης 

δεν  πραγματοποιήθηκε  ποτέ  λόγω  της  μη  συμπλήρωσης  του  ελάχιστου 
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απαιτούμενου αριθμού συμμετεχόντων για την υλοποίησή του. Δύο ήταν οι 

βασικές διαπιστώσεις  που, σύμφωνα με αρμόδια στελέχη της υπηρεσίας του 

ΟΑΕΔ, εξηγούν το παραπάνω αποτέλεσμα: α) Το ενδιαφέρον των απολυμένων 

ανέργων για  ένταξή  τους  στα  προγράμματα  ήταν  πολύ  μικρότερο  από  το 

αναμενόμενο. β) Επιπλέον, στην περίπτωση του προγράμματος επιχορήγησης 

επιχειρήσεων, παρατηρήθηκε αρνητικότητα από την πλευρά μεγάλης μερίδας 

εργοδοτών απέναντι στην προοπτική πρόσληψης ανέργων που προήλθαν από 

ομαδικές απολύσεις.

Ωστόσο,  λόγω  της  μη  επίτευξης  του  προσδοκώμενου  αποτελέσματος,  το 

Ειδικό  Πρόγραμμα  Ολοκληρωμένης  Παρέμβασης  επανακαταρτίστηκε  το 

Σεπτέμβριο του 2007, με ορισμένες μεταβολές στα μέτρα που προέβλεπε και 

τους  όρους  που  περιλάμβανε,   με  στόχο  την  αξιοποίηση  των  διαθέσιμων 

κονδυλίων  για  την  προώθηση  στην  απασχόληση  ανέργων  του  νομού 

Θεσσαλονίκης. 

Έτσι,  εγκρίθηκε  η  υλοποίηση  προγράμματος  επιχορήγησης  ιδιωτικών 

επιχειρήσεων για την απασχόληση 1.200 ανέργων ηλικίας  18-64 ετών,  σε 

νέες  θέσεις  εργασίας  οι  οποίες  ήταν  πρόσθετες  εκείνων  που  τυχόν 

δημιουργήθηκαν  στο  πλαίσιο  επενδυτικού  σχεδίου  ενταγμένου  σε  άλλο 

καθεστώς ενισχύσεων. Για την κάλυψη των θέσεων του προγράμματος αυτού, 

δόθηκε προτεραιότητα σε ανέργους που βρίσκονταν σε μειονεκτική θέση, ήτοι 

άνεργες γυναίκες-μητέρες ανήλικων τέκνων, μακροχρόνια άνεργοι, καθώς και 

άνεργοι που προήλθαν από ομαδικές απολύσεις την προηγούμενη διετία. Η 

διάρκεια  της  επιχορήγησης  ορίστηκε  σε  24  μήνες,  με  δέσμευση  των 

επιχειρήσεων να διατηρήσουν τους εργαζόμενους για 6 επιπλέον μήνες μετά 

τη  λήξη  της  επιχορήγησης.  Το  ποσό  της  επιχορήγησης  για  κάθε  ημέρα 

πλήρους απασχόλησης ανερχόταν στα 22 ευρώ για τους πρώτους 12 μήνες 

απασχόλησης και στα 26 ευρώ για τους επόμενους 12 μήνες. Η διαδικασία 

υποβολής αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος έληξε το Νοέμβριο του 2007, 

ενώ εγκρίθηκε η ένταξη ανέργων για το σύνολο των προβλεπόμενων από το 

πρόγραμμα θέσεων εργασίας.

2.4 ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Αντικείμενο  της  παρούσας  μελέτης  αποτελεί  η  αξιολόγηση  του  Ειδικού 

Προγράμματος Ολοκληρωμένης  Παρέμβασης για τους ανέργους του νομού 

Θεσσαλονίκης με τη βοήθεια και χρήση των νέων τεχνολογιών.
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Από  την  προηγούμενη  ενότητα,  γίνεται  φανερό  ότι  το  Πρόγραμμα 

Ολοκληρωμένης  Παρέμβασης  του  νομού  Θεσσαλονίκης  υλοποιήθηκε  στην 

πραγματικότητα  σε  δύο  φάσεις:  αρχικά,  προτεραιότητα  για  ένταξη  στο 

πρόγραμμα δόθηκε σε άνεργους που προήλθαν από ομαδικές απολύσεις, ενώ 

τα επιμέρους προγράμματα προς υλοποίηση αφορούσαν τόσο στην κατάρτιση 

των ανέργων αυτών όσο και στην προώθησή τους στην απασχόληση μέσα από 

την  επιδότηση  νέων  ελεύθερων  επαγγελματιών  και  την  επιχορήγηση 

επιχειρήσεων  για  προσλήψεις  ανέργων.  Ωστόσο,  στη  συνέχεια,  λόγω  μη 

κάλυψης  των  προβλεπόμενων  θέσεων  από  απολυμένους  ανέργους,  το 

πρόγραμμα άλλαξε, ώστε να απευθύνεται σε όλες τις κατηγορίες ανέργων, με 

στόχο  την  προώθησή  τους  στην  απασχόληση  αυτή  τη  φορά  μέσα  από  το 

πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψή τους. 

Για τις ανάγκες της παρούσας μελέτης, το πρόγραμμα στην αρχική του μορφή, 

όπως δηλαδή καταρτίστηκε στις αρχές του 2006, θα ονομάζεται α΄ φάση της 

Ολοκληρωμένης  Παρέμβασης,  ενώ τη  β’  φάση  θα  αποτελεί  το  πρόγραμμα 

όπως  αναδιαμορφώθηκε  το  Σεπτέμβριο  του  2007.  Επίσης,  η  ομάδα  των 

ατόμων που  πλήχθηκαν  στο  παρελθόν  από  μαζικές  απολύσεις   μπορεί  να 

καλούνται  ως  ‘απολυμένοι  άνεργοι’,  για  λόγους  διαχωρισμού  από  τους 

ωφελούμενους της β’ φάσης, παρά το γεγονός ότι την εποχή διεξαγωγής της 

μελέτης κάποιοι από αυτούς δε διέθεταν πια την ιδιότητα του ανέργου.

Για  μία  πλήρη  αξιολόγηση  της  Ολοκληρωμένης  Παρέμβασης,  η  έρευνα 

απευθύνεται σε δύο ομάδες-στόχους: α) τους άνεργους που προήλθαν από 

ομαδικές  απολύσεις  και  που  κλήθηκαν  να  συμμετάσχουν  στην  παρέμβαση 

κατά την α’ φάση του προγράμματος, είτε εντάχθηκαν τελικά στο πρόγραμμα 

είτε όχι, και β) τους άνεργους που ωφελήθηκαν από το πρόγραμμα στη β΄ 

φάση του.

Απευθυνόμενη στην ομάδα των απολυμένων ανέργων η έρευνα αποσκοπεί να 

δώσει απαντήσεις στα παρακάτω ερωτήματα:

 Ποια  είναι  η  σημερινή  εργασιακή  κατάσταση  των  πρώην  εργαζομένων  σε 

μεγάλες  μεταποιητικές  επιχειρήσεις  της  Θεσσαλονίκης,  οι  οποίες  απέλυσαν 

ομαδικά το προσωπικό τους ύστερα από διακοπή της λειτουργίας τους;

 Σε ποιες ενέργειες προέβησαν οι άνεργοι προκειμένου να βρουν ξανά εργασία 

και τι δυσκολίες αντιμετώπισαν;
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 Κατά πόσο επωφελήθηκαν από το Πρόγραμμα Ολοκληρωμένης Παρέμβασης 

του ΟΑΕΔ;

 Ποια ήταν η γενικότερη συμμετοχή του ΟΑΕΔ στην υποστήριξή τους και ποιος 

ο βαθμός ικανοποίησης των ανέργων αυτών από τις συναλλαγές τους με τον 

Οργανισμό;

Από την άλλη, σημαντική είναι η αξιολόγηση της Ολοκληρωμένης Παρέμβασης 

με βάση τις απόψεις των ωφελούμενων της β΄ φάσης, οι οποίοι ουσιαστικά 

αποτέλεσαν  τη  μεγαλύτερη  μερίδα  ανέργων  που  ωφελήθηκαν  από  το 

πρόγραμμα  αυτό  και  οι  οποίοι  δεν  προήλθαν  απαραίτητα  από  ομαδικές 

απολύσεις. Έτσι, αναφορικά με την ομάδα των ωφελούμενων της β΄ φάσης, 

ζητήματα που τέθηκαν προς διερεύνηση στα πλαίσια της έρευνας ήταν:

 Οι προσπάθειες των ωφελούμενων να βρουν εργασία πριν από την ένταξή 

τους στο πρόγραμμα και οι δυσκολίες που αντιμετώπισαν.

 Η  διαδικασία  ένταξής  τους  στην  Ολοκληρωμένη  Παρέμβαση  και  η  μέχρι 

σήμερα ικανοποίησή τους από αυτή.

 Η  γενικότερη  συμμετοχή  του  ΟΑΕΔ  στην  υποστήριξή  τους  και  ο  βαθμός 

ικανοποίησης τους από τις συναλλαγές τους με τον Οργανισμό.

Τέλος, σημαντική είναι η σύγκριση ανάμεσα στις δύο ομάδες-στόχους, δηλαδή 

ανάμεσα  στους  απολυμένους  άνεργους  που  στην  πλειοψηφία  τους  δεν 

ωφελήθηκαν από το πρόγραμμα και στους άνεργους διαφόρων κατηγοριών 

που εντάχθηκαν σε αυτό μετά την αναδιαμόρφωσή του.  Η σύγκριση αυτή 

αφορά  κυρίως  στα  προφίλ  των  δύο  ομάδων,  δηλαδή  στα  ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά τους, όπως π.χ. η ηλικία και το μορφωτικό τους επίπεδο. Τα 

αποτελέσματα  μία  τέτοιας  σύγκρισης  μπορούν  να  καταδείξουν  τι  το 

διαφορετικό είχαν οι άνεργοι που ωφελήθηκαν από το πρόγραμμα σε σχέση 

με τους μη-ωφελημένους, αποκαλύπτοντας έτσι κάποιους από τους λόγους 

για τους οποίους η Ολοκληρωμένη Παρέμβαση δεν μπόρεσε να εφαρμοστεί με 

επιτυχία στην α’ φάση του. Αυτός άλλωστε είναι και ο απώτερος στόχος της 

μελέτης:  να  καταδείξει  τα  αδύνατα  σημεία  της  παρέμβασης,  ώστε  να 

διαφανούν τα περιθώρια βελτίωσης για την επιτυχέστερη εφαρμογή ανάλογων 

παρεμβάσεων στο μέλλον.

2.5 ΟΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΟΥ 

ΟΑΕΔ
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Από την είσοδο ενός ανέργου σε κάποιο Κέντρο Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ) 

ξεκινάει η διαδικασία ώστε να εξασφαλιστεί η ταχεία προσαρμογή της προσφοράς 

εργασίας προς τις απαιτήσεις της ζήτησης με τη χρήση των νέων τεχνολογιών.

Το πρώτο βήμα προς αυτή την κατεύθυνση είναι η  έκδοση ατομικού δελτίου 

(κάρτα  ανεργίας) σε  κάθε  άνεργο  που  εισέρχεται  στο  ΚΠΑ.  Η  έκδοση 

πραγματοποιείται μέσω Η/Υ από την ειδική εφαρμογή καταγραφής ανέργων που 

χρησιμοποιεί  ο  Οργανισμός.  Η  εφαρμογή  αυτή,  η  οποία  υποστηρίζεται  από  τα 

WINDOWS, ονομάζεται  εφαρμογή Προσφοράς-Ζήτησης εργασίας (Π/Ζ) και 

αποτελεί μία βάση καταγραφής των προσωπικών στοιχείων του εκάστοτε ανέργου 

(βλέπε Παράρτημα 3 - υπόδειγμα 1). Τα στοιχεία που καταχωρούνται αφορούν, 

εκτός από το ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, έτος γέννησης, διεύθυνση, τηλέφωνα, 

ΑΦΜ, ΑΔΤ και τον κωδικό επαγγέλματος που ασκούσε μέχρι τη δεδομένη στιγμή ή 

επιθυμεί  να  ασκήσει  αλλά  και  τα  βασικά  προσόντα  του  ανέργου.  Στα  βασικά 

προσόντα συνυπολογίζονται  τόσο ο βασικός τίτλος σπουδών όσο και η γνώση 

ξένης γλώσσας, η ύπαρξη διπλώματος οδήγησης και η γνώση Η/Υ. Η συγκεκριμένη 

εφαρμογή  περιέχει  και  σύστημα  διαχωρισμού  των  ανέργων  σε  κατηγορίες, 

ανάλογα με την υπάρχουσα κατάστασή τους, σε απολυθέντες ή νέους ανέργους ή 

ανέργους  που  ανήκουν  σε  κάποια  άλλη  ειδική  κατηγορία  (μετανάστες, 

παλιννοστούντες,  Α.με.Α) ή ακόμη σε ανέργους που έχουν μόλις  τελειώσει  τις 

σπουδές  τους και  καταχωρούνται  ως άτομα που δικαιούνται  το  επίδομα ΕΣΠΑ. 

Μετά την καταγραφή των στοιχείων του ανέργου,  η εφαρμογή απομονώνει  τα 

βασικά στοιχεία (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, έτος γέννησης, κατηγορία ανέργου, 

ημερομηνία έκδοσης κάρτας) που εκτυπώνονται σε ειδικό έντυπο, το οποίο φέρει 

μαζί  του  ο  άνεργος  σε  κάθε  επίσκεψή  του  στο  ΚΠΑ.  Η  μηνιαία  υποχρεωτική 

ανανέωση  της  κάρτας  ανεργίας  γίνεται  από  την  ίδια  εφαρμογή  της  Π/Ζ  όπου 

εισέρχεται ο χειριστής και μετατρέπει την προηγούμενη ημερομηνία ανανεώνοντας 

την κάρτα για έναν ακόμη μήνα. Η διαδικασία διαρκεί για όσους μήνες χρειαστεί 

μέχρι να τοποθετηθεί ο άνεργος σε θέση εργασίας. Το σύστημα της Π/Ζ εκτός από 

τη βάση δεδομένων για τους ανέργους, περιέχει και αρχείο εργοδοτών, ένα είδος 

«πελατολογίου»  του  ΚΠΑ.  Στην  Π/Ζ  καταχωρούνται  τα  βασικά  στοιχεία  της 

επιχείρησης (Επωνυμία,  Διεύθυνση,  τηλέφωνα, ΑΦΜ, Υπεύθυνος προσλήψεων), 

αφού  τα  αναλυτικότερα  στοιχεία  καταχωρούνται  στο  σύστημα  της 

Εξατομικευμένης, όπως θα αναλυθεί παρακάτω.

Το επόμενο στάδιο μετά την έκδοση της κάρτας ανεργίας από την εφαρμογή της 

Π/Ζ,  είναι  μια  αναλυτικότερη  διαδικασία  που  ονομάζεται  εξατομικευμένη 

προσέγγιση του  ανέργου  (δημιουργία  προφίλ  ανέργου.  Το  ΚΠΑ είναι  πλαίσιο 
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εργασίας των Εργασιακών Συμβούλων, οι  οποίοι  παρέχουν στους αναζητούντες 

εργασία το σύνολο των Εξατομικευμένων Υπηρεσιών προκειμένου να ενταχθούν 

με  ασφάλεια  στην  αγορά  εργασίας.  Με  άλλα  λόγια,  έργο  του  εργασιακού 

συμβούλου  είναι:  α)  να  συλλέξει  όλες  τις  απαραίτητες  πληροφορίες  για  τους 

αναζητούντες εργασία (γνώσεις και επιμόρφωση, επαγγελματική εμπειρία, χόμπυ) 

μέσω  της  συνέντευξης-  εξατομικευμένης  προσέγγισης  β)  να  διαγνώσει  τις 

ικανότητες και  δεξιότητες των αναζητούντων εργασία και  να αποφασίσουν από 

κοινού το επάγγελμα που ταιρίαζει στον άνεργο ή την κατάρτιση που χρειάζεται 

προκειμένου να βρει την κατάλληλη θέση στην αγορά εργασίας γ) να μεσολαβεί 

ώστε  οι  αναζητούντες  εργασία  και  οι  επιχειρήσεις  να  συναντηθούν  (σύζευξη 

προσφοράς και ζήτησης). 

Στο  έργο  των  εργασιακών  συμβούλων  πολύτιμο  εργαλείο  καταγραφής  και 

επεξεργασίας  των  παραπάνω  στοιχείων  των  ανέργων  αποτελεί  μία  ακόμη 

εφαρμογή  που  χρησιμοποιούν  μέσω  Η/Υ  και  ονομάζεται  «Εξατομικευμένη 

Προσέγγιση»  (ΕΠΑ).  Η  εφαρμογή  αυτή  περιέχει  τρία  (3)  έντυπα  (βλέπε 

Παράρτημα 3  -Υπόδειγμα  2).  Το  πρώτο  έντυπο  (Έντυπο  Α)  περιλαμβάνει  5 

καρτέλες.  Η  πρώτη  περιέχει  τα  στοιχεία  του  ανέργου  (ονοματεπώνυμο,  έτος 

γέννησης, ΑΦΜ, ΑΔΤ, διεύθυνση, τηλέφωνο, οικογενειακή κατάσταση), τα οποία 

εμφανίζονται  απευθείας  στην  οθόνη  του  Η/Υ  μόλις  ο  εργασιακός  σύμβουλος 

εισάγει τον αριθμό της κάρτας του ανέργου που έχει βγει από την Π/Ζ. Οι δύο 

εφαρμογές – Π/Ζ και Εξατομικευμένη συνεργάζονται και ταυτοποιούν τα βασικά 

στοιχεία του ανέργου ώστε ο εργασιακός σύμβουλος να μην πληκτρολογεί δύο 

φορές τα στοιχεία του ανέργου, αλλά να προχωράει κατευθείαν στην εις βάθος 

ανάλυση του αναζητούντος εργασία. Η ανάλυση ξεκινάει στην δεύτερη καρτέλα 

του  εντύπου  Α  όπου  ο  εργασιακός  εισάγει  τα  στοιχεία  της  εκπαίδευσης  του 

ανέργου (είδος εκπαίδευσης, ειδικότητα, γνώση ξένων γλωσσών, επαγγελματική 

κατάρτιση). Η εφαρμογή χρησιμοποιεί για κάθε είδος εκπαίδευσης ή ειδικότητα ή 

επίπεδο γνώσης, κωδικούς που εισάγονται αυτόματα στο ανάλογο πλαίσιο μόλις ο 

εργασιακός σύμβουλος επιλέξει την αντίστοιχη πληροφορία. Η Τρίτη καρτέλα της 

εφαρμογής περιλαμβάνει την επαγγελματική εμπειρία του ανέργου και τα χρονικά 

διαστήματα  στα  οποία  έχει  εργαστεί  και  τους  λόγους  διακοπής  από  τα 

συγκεκριμένα επαγγέλματα.  Η  εφαρμογή  αθροίζει  αυτόματα  τα  διαστήματα  και 

εμφανίζει  το  συνολικό  διάστημα  προϋπηρεσίας  του  ανέργου,  εφόσον  βέβαια 

υπάρχει. Η τέταρτη καρτέλα του Εντύπου Α περιέχει πληροφορίες σχετικά με την 

εργασία που αναζητά ο άνεργος, το ωράριο, το είδος επιχείρησης ακόμη και την 

περιοχή αναζήτησης.  Η τελευταία καρτέλα του Εντύπου Α αποτελεί  την τελική 

εκτίμηση  αναγκών  του  ανέργου  από  τον  εργασιακό  σύμβουλο.  Στην  τελική 
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εκτίμηση  καταγράφονται  τα  προγράμματα  στα  οποία  θέλει  να  συμμετέχει  ο 

άνεργος,  τα  σεμινάρια  τα  οποία  χρειάζεται  ενδεχομένως,  τη  συχνότητα  των 

συναντήσεων  του  ανέργου  με  τον  εργασιακό  σύμβουλο,  αλλά  και  σχέδια  του 

ανέργου  για  το  άμεσο  μέλλον  ή  άλλες  γενικές  παρατηρήσεις  και  σχόλια  του 

εργασιακού συμβούλου.

Το  δεύτερο  Έντυπο  (Έντυπο  Β)  της  Εξατομικευμένης  Προσέγγισης  είναι  το 

Ατομικό Σχέδιο Δράσης (ΑΣΔ), το οποίο συμπληρώνεται επίσης κατά τη διάρκεια 

της συνέντευξης και της από κοινού απόφασης του εργασιακού συμβούλου με τον 

άνεργο σχετικά με το είδος εργασίας που επιθυμεί και τις ενέργειες που πρέπει να 

κάνει για να πετύχει το επιθυμητό αποτέλεσμα. 

Το τρίτο Έντυπο (Έντυπο Γ) της Εξατομικευμένης Προσέγγισης είναι αναλυτική 

παρουσίαση των διαδικασιών προσέγγισης των επιχειρήσεων και καταγραφής και 

διάγνωσης των αναγκών τους σε κενές θέσεις εργασίας. Διαρθρώνεται σε τέσσερις 

(4) ενότητες:  α)  στοιχεία επιχείρησης β) γενικά χαρακτηριστικά επιχείρησης γ) 

κενές  θέσεις  (μέρος  Α  και  Β)  δ)  θέσεις  εργασίας  (μέρος  Α  και  Β).  Η  Βάση 

Δεδομένων  περιλαμβάνει  το  μέγεθος  επιχειρήσεων,  είδος  οικονομικής 

δραστηριότητας, ειδικότητες-επαγγέλματα σε ζήτηση, απαιτήσεις σε προσόντα, σε 

κατάρτιση/εξειδίκευση, δημιουργία-διατήρηση θέσεων εργασίας, δημιουργία νέων 

επιχειρήσεων,  φθίνουσα  πορεία  κατηγοριών  επιχειρήσεων,  αριθμό 

αυτοαπασχολούμενων.  Η  ποιοτική  καταχώρηση  των  στοιχείων  από  τους 

εργασιακούς  συμβούλους  βοηθά  στην  εγκυρότητα  των  δεδομένων  και  τη 

στατιστική επεξεργασία τους και είναι εξαιρετικά σημαντική αφού: 

α)  καταγράφονται  τα  χαρακτηριστικά  των  επιχειρήσεων  και  αποτυπώνεται  σε 

επίπεδο  ΚΠΑ  η  εικόνα  της  τοπικής  αγοράς  εργασίας,  ενώ  η  επεξεργασία  των 

στοιχείων αυτών δίνει ολοκληρωμένη πληροφόρηση για τα δεδομένα της αγοράς 

εργασίας σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο 

β) προσδιορίζονται οι ειδικότητες που είναι δύσκολο ή εύκολο να βρεθούν και τα 

αντίστοιχα προσόντα που απαιτούνται από την αγορά εργασίας και 

γ) καταγράφεται η προηγούμενη εμπειρία του επιχειρηματικού κόσμου από την 

συνεργασία με τον ΟΑΕΔ. 

Ο  σχεδιασμός  και  η  προδιαγραφές  του  συστήματος  παρακολούθησης 

πραγματοποιείται  από  την  ΕΥ  σε  συνεργασία  με  την  ΠΑΕΠ  (Παρατηρητήριο 

Απασχόλησης – Ερευνητική Πληροφορική). Ο σχεδιασμός για την οριστικοποίηση 

της μεθόδου περιλαμβάνει  και την κατασκευή και λειτουργία Βάσης Δεδομένων 

των επιχειρήσεων σε οργανική σύνδεση με το εργαλείο της Εξατομικευμένης.
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Τα τρία αυτά έντυπα της εφαρμογής της  Εξατομικευμένης Προσέγγισης αλλά 

και η  εφαρμογή Π/Ζ είναι πολύ σημαντικά και αποτελεσματικά υποστηρικτικά 

εργαλεία του έργου των Εργασιακών Συμβούλων μέσα στα ΚΠΑ. Ο λόγος που 

καθιστά  τη  χρήση  του  Η/Υ,  του  διαδικτύου  και  των  δύο  συγκεκριμένων 

εφαρμογών απαραίτητη και σημαντική είναι ότι ο συνδυασμός τους βοηθά τους 

εργασιακούς συμβούλους : α) να εκδίδουν υποδείξεις ανέργων για τις κενές θέσεις 

που υπάρχουν σε αντίστοιχες επιχειρήσεις. Οι υποδείξεις περιέχουν τα στοιχεία του 

εκάστοτε ανέργου που θα λάβει την υπόδειξη για να εμφανιστεί στη συγκεκριμένη 

επιχείρηση,  όπως  αυτά  έχουν  καταχωρηθεί  στις  εφαρμογές  της  Π/Ζ  και  της 

Εξατομικευμένης. Με την υπόδειξη αυτή ενημερώνεται και επίσημα ο εργοδότης 

για τα πρώτα βασικά χαρακτηριστικά του ανέργου (ονοματεπώνυμο, οικογενειακή 

κατάσταση,  εκπαιδευτικό  επίπεδο,  ηλικία)  β)  να  εκδίδουν  παραπεμπτικά 

σημειώματα  για  σεμινάρια  σε  περίπτωση  που  ο  εργασιακός  σύμβουλος  έχει 

διαγνώσει την ανάγκη κατάρτισης και ο άνεργος έχει δηλώσει ότι ενδιαφέρεται γ) 

να  κάνουν  σύνθετες  αναζητήσεις  μέσω  των  εφαρμογών  στον  Η/Υ  με 

συγκεκριμένα χαρακτηριστικά ανέργων, όπως τα περιγράφει μια επιχείρηση που 

αναζητά  υπάλληλο,  ώστε  να  ειδοποιηθούν  οι  συγκεκριμένοι  άνεργοι  που 

ανταποκρίνονται στις προϋποθέσεις της κενής θέσης που πρέπει να πληρωθεί δ) να 

αναζητούν ποιες  επιχειρήσεις  υπάρχουν  στην περιοχή  εμβέλειας  κάθε  ΚΠΑ,  αν 

έχουν γίνει επισκέψεις εκεί από εργασιακό σύμβουλο και αν έχει  δηλωθεί κενή 

θέση, ώστε να προγραμματιστούν ανάλογες επισκέψεις.

Σκοπός του ΟΑΕΔ όταν σχεδίασε τις εφαρμογές αυτές ήταν οι νέες τεχνολογίες να 

συμβάλλουν:

Α) στην ενιαιοποίηση των διαδικασιών που εφαρμόζονται στα ΚΠΑ

Β) στην εφαρμογή ενιαίας και κοινής μεθοδολογίας από τα ΚΠΑ

Γ)  στην  ανάλυση  βήμα  προς  βήμα  του  τρόπου  δράσης  των  Εργασιακών 

Συμβούλων σε σχέση με τους ανέργους και τις επιχειρήσεις

Δ)  στη  συστηματική  οργάνωση  των  παρεχόμενων  υπηρεσιών  προς  τον 

επιχειρηματικό κόσμο της περιοχής εμβέλειας κάθε ΚΠΑ.

Πέρα από τα παραπάνω στόχος του ΟΑΕΔ καθίσταται και η «δικτύωση», είτε ως 

μορφή  δημιουργίας  δεσμών  μεταξύ  ατόμων  ή  ομάδων  με  στόχο  την  επίτευξη 

οφέλους  το  οποίο  προκύπτει  από  τη  συνεργασία  τους,  είτε  ως  ηλεκτρονική 

διασύνδεση. Για το λόγο αυτό ο ΟΑΕΔ δημιούργησε τη δική του  ηλεκτρονική 

σελίδα όπου η «δικτύωση» γίνεται πράξη και η ενημέρωση άμεση πραγματικότητα 

(βλέπε Παράρτημα 3 -  Υπόδειγμα 3). Η συγκεκριμένη ιστοσελίδα (www.oaed.gr) 

περιέχει τόσο πληροφορίες για τον ίδιο τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού 

Δυναμικού, όσο και ανακοινώσεις για επιδόματα ή παροχές αλλά και νέες δράσεις 
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ή προγράμματα που εκπονούνται. Παράλληλα ο ΟΑΕΔ προσφέρει τη δυνατότητα 

μέσω του διαδικτύου για on-line Υπηρεσίες (προσφορά και ζήτηση εργασίας online) 

και παρουσιάζει θέσεις εργασίας στην Ευρώπη (EURES) αφού στο δυναμικό του 

είναι  ενταγμένοι  και  εργασιακοί  σύμβουλοι  που  ασχολούνται  με  ανέργους  που 

αναζητούν θέσεις εργασίας στην Ευρώπη (Ευρωσύμβουλοι).

Το  έργο  επομένως  που  επιτελείται  από  τον  ΟΑΕΔ  με  τη  βοήθεια  των  νέων 

τεχνολογιών  και  του  διαδικτύου  είναι  η  δημιουργία  και  η  προστασία  θέσεων 

εργασίας, αλλά και η εξεύρεση μίας κατάλληλης θέσης εργασίας με εύλογο μισθό 

και αρμόζουσα εξέλιξη για κάθε άνεργο.

2.6 ΟΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΣΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Για την καλύτερη δυνατή εφαρμογή του προγράμματος και την ακριβή διεξαγωγή 

των αποτελεσμάτων και συμπερασμάτων του προγράμματος της Ολοκληρωμένης 

Παρέμβασης  του  Νομού  Θεσσαλονίκης  ήταν  πολύτιμη  η  συνδρομή  της  βάσης 

δεδομένων  του  ΟΑΕΔ  από  την  εφαρμογή  Π/Ζ και  της  εξατομικευμένης 

προσέγγισης, όπως αναλύθηκαν στην προηγούμενη ενότητα.

Ήδη από το 2ο στάδιο της έρευνας, κατά την προετοιμασία των ερωτηματολογίων, 

όπως θα αναλυθεί διεξοδικά παρακάτω στο κεφάλαιο της Μεθοδολογίας, η επιλογή 

των ανέργων για την πρώτη τηλεφωνική συνέντευξη πραγματοποιήθηκε μέσω της 

βάσης δεδομένων του ΟΑΕΔ και της εφαρμογής της Π/Ζ σε συνδυασμό με την 

εξατομικευμένη  προσέγγιση.  Αυτό  συνέβαλε  στον  σχεδιασμό  ολοκληρωμένων 

ερωτηματολογίων  ώστε  αυτά  με  τη  σειρά  τους  να  οδηγήσουν  σε  ασφαλή 

συμπεράσματα. Επιπλέον στο 4ο στάδιο της έρευνας, μετά τη συμπλήρωση των 

ερωτηματολογίων καταχωρήθηκαν τα στοιχεία που συλλέχθηκαν στο πρόγραμμα 

Microsoft Excel ώστε να μπορεί να πραγματοποιηθεί στη συνέχεια στατιστική και 

ουσιαστική επεξεργασία τους. 
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ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ 

ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΘΕΜΑ:

 «Η ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΤΗΣ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – Η ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ 

ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ»

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2008
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3. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

3.1 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ – ΣΤΑΔΙΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ

Η μεθοδολογία που εφαρμόσθηκε για τη διεξαγωγή της παρούσας έρευνας μπορεί 

να χωριστεί σε τέσσερα στάδια:

 Στάδιο 1ο : Σχεδιασμός δομημένων ερωτηματολογίων. 

Από τη στιγμή που η έρευνα απευθύνεται σε δύο διαφορετικούς πληθυσμούς, 

κρίθηκε  αναγκαίος  ο  σχεδιασμός  δύο  ξεχωριστών  ερωτηματολογίων:  το 

πρώτο αφορούσε στους ανέργους που προήλθαν από ομαδικές απολύσεις και 

το  δεύτερο  στους  ανέργους  που  ωφελήθηκαν  από  τη  β’  φάση  του 

προγράμματος.  Στα  δύο  ερωτηματολόγια  περιλήφθηκαν  ερωτήματα  που 

κάλυπταν τις βασικές θεματικές προς διερεύνηση, όπως αυτές περιγράφονται 

στην ενότητα ‘Αντικείμενο της Έρευνας’.

 Στάδιο 2ο: Πιλοτική εφαρμογή των ερωτηματολογίων

Για να αξιολογηθεί  η αποτελεσματικότητα των ερωτηματολογίων ως μέσων 

διερεύνησης των βασικών θεμάτων της μελέτης πραγματοποιήθηκαν πιλοτικές 

τηλεφωνικές  συνεντεύξεις  (5  με  απολυμένους  ανέργους  και  3  με 

ωφελούμενους της β’ φάσης). Στόχος ήταν διαφανούν τυχόν προβληματικές 

περιοχές του ερωτηματολογίου, τόσο ως προς το περιεχόμενό του όσο και ως 

προς την πρακτική εφαρμογή του στις τηλεφωνικές συνεντεύξεις. Πράγματι, 

οι πιλοτικές συνεντεύξεις οδήγησαν σε μικρές αλλαγές των ερωτηματολογίων, 

χωρίς στην ουσία να αλλοιώνεται η αρχική δομή τους.  Πιο συγκεκριμένα, σε 

ορισμένες  ερωτήσεις  πολλαπλών  απαντήσεων  προστέθηκαν  επιπλέον 

επιλογές-απαντήσεις τις οποίες η ομάδα εργασίας δεν είχε συμπεριλάβει κατά 

τον  αρχικό  σχεδιασμό  των  ερωτηματολογίων,  αλλά  προέκυψαν  από  τις 

απαντήσεις των ίδιων των συμμετεχόντων. 

 Στάδιο 3ο: Διεξαγωγή της έρευνας πεδίου

Στο στάδιο αυτό πραγματοποιήθηκαν οι τηλεφωνικές συνεντεύξεις, αρχικά με 

τους ανθρώπους που στο παρελθόν απολύθηκαν ομαδικά και στη συνέχεια με 
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τους  άνεργους  που  εντάχθηκαν  στο  πρόγραμμα  μετά  την  επανακατάρτισή 

του.  Πρωταρχικό  μέλημα  ήταν  η  διαβεβαίωση  των  συμμετεχόντων  ότι  η 

συμπλήρωση  των  ερωτηματολογίων  θα  ήταν  ανώνυμη.  Οι  τηλεφωνικές 

συνεντεύξεις αποτελούν ιδιαίτερα αποτελεσματική μέθοδο για την προσέγγιση 

μεγάλου αριθμού συμμετεχόντων τους οποίους δύσκολα θα μπορούσε κανείς 

να εντοπίσει σε συγκεκριμένους χώρους για να ζητήσει τη συμμετοχή τους σε 

έρευνα. Επιπλέον, οι τηλεφωνικές συνεντεύξεις παρέχουν το πλεονέκτημα της 

πλήρους συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου και την αποφυγή παράλειψης 

απαντήσεων, αφού ο ερευνητής είναι εκείνος που φροντίζει για τη διατύπωση 

όλων  των  ερωτημάτων.  Ένα  βασικό  μειονέκτημα  των συνεντεύξεων  μέσω 

τηλεφώνου είναι η απουσία οπτικής επαφής που διευκολύνει το ‘χτίσιμο’ της 

σχέσης συνεντευκτή και συνεντευξιαζόμενου και κατ΄ επέκταση την ειλικρινή 

ανταπόκριση του δεύτερου. Ωστόσο, οι επιπτώσεις του μειονεκτήματος αυτού 

μειώνονται  σημαντικά,  όταν  η  συνέντευξη  βασίζεται  σε  δομημένο 

ερωτηματολόγιο  με  ερωτήσεις  κλειστού  τύπου,  όπως  συμβαίνει  στην 

περίπτωση της παρούσας έρευνας.

 Στάδιο 4ο:  Επεξεργασία των στοιχείων και σύνταξη έκθεσης για την 

παρουσίαση των αποτελεσμάτων

Μετά τη συμπλήρωση των ερωτηματολογίων ακολούθησαν η καταχώρηση των 

στοιχείων που συλλέχθηκαν στο πρόγραμμα Microsoft Εxcel και η επεξεργασία 

τους.  Η  παρούσα  έκθεση  συντάχθηκε  με  σκοπό  την  παρουσίαση  των 

αποτελεσμάτων της έρευνας.

3.2. ΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Όπως αναφέρεται και σε προηγούμενη παράγραφο, η έρευνα απευθύνεται σε 

δύο ομάδες-στόχους: 

α) Τους άνεργους που προήλθαν από ομαδικές απολύσεις από εργοστάσια που 

έκλεισαν στη Θεσσαλονίκη τη διετία πριν από την έγκριση του προγράμματος 

και που κλήθηκαν να συμμετάσχουν στην παρέμβαση κατά την α’ φάση της, 

είτε εντάχθηκαν τελικά στο πρόγραμμα είτε όχι, και

 β) Τους άνεργους που ωφελήθηκαν από το πρόγραμμα στη β΄ φάση του. 

Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 150 άτομα από την πρώτη ομάδα και 100 

από  τη  δεύτερη  ομάδα.  Το  δείγμα  των  150  απολυθέντων  προέκυψε  από 

καταστάσεις  του  Εργατικού  Κέντρου  Θεσσαλονίκης  στις  οποίες  ήταν 

εγγεγραμμένα τα άτομα που απολύθηκαν ομαδικά τη συγκεκριμένη χρονική 
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περίοδο  στην  περιοχή  της  Θεσσαλονίκης  και  τις  οποίες  διέθετε  και 

παραχώρησε στην ομάδα εργασίας ο ΟΑΕΔ. Πρόκειται για τις ίδιες καταστάσεις 

βάσει  των  οποίων έγινε  αρχικά από  υπαλλήλους  του ΟΑΕΔ η  τηλεφωνική 

ενημέρωση  των  απολυμένων  ανέργων  σχετικά  με  την   Ολοκληρωμένη 

Παρέμβαση και η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κάποια από τις 

δράσεις της. Στο δείγμα των 150 απολυμένων που συμμετείχαν στην έρευνα 

συμπεριλαμβάνονταν  πέντε  άτομα  τα  οποία  ωφελήθηκαν  από  την 

Ολοκληρωμένη  Παρέμβαση  κατά  την  α’  φάση  της.  Το  δείγμα  των  100 

ανέργων της β’  φάσης προέκυψε από τις  καταστάσεις  με  τα  στοιχεία  των 

ωφελούμενων  που  διέθεταν  οι  τοπικές  υπηρεσίες  του  ΟΑΕΔ  στο  νομό 

Θεσσαλονίκης.

Η  επιλογή  του  δείγματος  πραγματοποιήθηκε  με  τη  μέθοδο  της  συστηματικής 

τυχαίας δειγματοληψίας , ώστε να είναι αντιπροσωπευτικό. Σύμφωνα με τη μέθοδο 

αυτή,  τα  μέλη  του  πληθυσμού  αριθμούνται  και  η  επιλογή  γίνεται  από  τυχαίο 

σημείο  εκκίνησης  με  σταθερό  βήμα  έως  ότου  ληφθεί  ο  απαιτούμενος  αριθμός 

δείγματος. Στην παρούσα έρευνα η δειγματοληπτική διαδικασία πραγματοποιήθηκε 

χωριστά για τους δύο πληθυσμούς.

3.3 ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Για τη συλλογή των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε ερωτηματολόγιο, ξεχωριστό για 

τις δύο ομάδες-στόχους (βλ. Παραρτήματα 1 και 2). 

Το  ερωτηματολόγιο  που  απευθυνόταν  στους  ομαδικά  απολυμένους  άνεργους 

κάλυπτε τα εξής θέματα:

 Το προφίλ των ανέργων (δημογραφικά στοιχεία, μορφωτικό επίπεδο, ιδιαίτερη 

πληθυσμιακή ομάδα)

 Την  προηγούμενη  εργασιακή  τους  θέση  και  την  παρούσα  εργασιακή  τους 

κατάσταση

 Το βαθμό ικανοποίησης από την παρούσα εργασία για όσους εργάζονται και τα 

εργασιακά τους προβλήματα

 Τη διάρκεια ανεργίας για όσους δεν εργάζονται

 Τις ενέργειες για αναζήτηση εργασίας μετά την απόλυση και τις δυσκολίες που 

αντιμετώπισαν για την ένταξή τους στην αγορά εργασίας
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 Την ενημέρωσή τους για την Ολοκληρωμένη Παρέμβαση, τους λόγους για τη 

μη συμμετοχή ή το βαθμό ικανοποίησης σε περίπτωση συμμετοχής

 Τις γενικότερες υπηρεσίες που τους παρείχε και παρέχει ο ΟΑΕΔ και το βαθμό 

ικανοποίησής τους από αυτές

 Την εικόνα που έχουν για το έργο του ΟΑΕΔ και προτάσεις για βελτίωση της 

λειτουργίας και των υπηρεσιών του

Αντίστοιχα, το ερωτηματολόγιο για τους ωφελούμενους άνεργους της β΄ φάσης 

αναφερόταν στα παρακάτω θέματα:

 Το προφίλ των ανέργων (δημογραφικά στοιχεία, μορφωτικό επίπεδο, ιδιαίτερη 

πληθυσμιακή ομάδα)

 Την  προηγούμενη  ανεργία,  τις  ενέργειες  αναζήτησης  εργασίας  και  τις 

δυσκολίες που αντιμετώπισαν για την ένταξη στην αγορά εργασίας

 Τη διαδικασία ενημέρωσης και ένταξης στην Ολοκληρωμένη Παρέμβαση και το 

βαθμό ικανοποίησής τους από αυτή

 Τις γενικότερες υπηρεσίες που τους παρείχε και παρέχει ο ΟΑΕΔ και το βαθμό 

ικανοποίησής τους από αυτές

 Την  εικόνα  που  έχουν  για  το  έργο  του  ΟΑΕΔ,  καθώς  και  προτάσεις  για 

βελτίωση της λειτουργίας και των υπηρεσιών του.

Γίνεται  φανερό  ότι  τα  ερωτηματολόγια  περιλαμβάνουν  πολλές  κοινές 

θεματικές, γεγονός που θα επιτρέψει την πραγματοποίηση συγκρίσεων των 

απόψεων των δύο ομάδων-στόχων.
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4. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

4.1 ΟΜΑΔΑ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΠΛΗΧΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ

Στην παρούσα ενότητα καταγράφονται τα αποτελέσματα που προέκυψαν από τις 

απαντήσεις των ατόμων που πλήχθηκαν από ομαδικές απολύσεις από εργοστάσια 

που έκλεισαν στη Θεσσαλονίκη τη διετία πριν από την έναρξη της Ολοκληρωμένης 

Παρέμβασης. Οι περισσότερες θεματικές που αναλύονται αφορούν στο σύνολο του 

δείγματος των απολυμένων. Ωστόσο,  υπάρχουν και  ορισμένες παράγραφοι που 

αναφέρονται είτε στους απολυμένους που σήμερα εργάζονται είτε σε εκείνους που 

δεν  εργάζονται,  καθώς  στο  ερωτηματολόγιο  περιλαμβάνονταν  ερωτήσεις  που 

απευθύνονταν αποκλειστικά είτε στη μία είτε στην άλλη υπο-ομάδα1. 

4.1.1 ΠΡΟΦΙΛ ΤΩΝ ΟΜΑΔΙΚΑ ΑΠΟΛΥΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ

Στον πίνακα 1 παρουσιάζονται τα δημογραφικά στοιχεία της ομάδας των μαζικά 

απολυμένων ατόμων που συμμετείχαν στην έρευνα. Η παρουσίαση αφορά τόσο 

στο  σύνολο  των  απολυμένων  όσο  και  χωριστά  στις  δύο  υπο-ομάδες,  δηλαδή 

εκείνους που σήμερα εργάζονται και εκείνους που δεν εργάζονται.

Όπως φαίνεται στον πίνακα 1, το δείγμα των απολυμένων απαρτίζεται από 150 

άτομα, 57 άντρες και 93 γυναίκες, με μέσο όρο ηλικίας τα 46.5 έτη. Η πλειοψηφία 

του δείγματος είναι έγγαμοι (85%), ενώ σημαντικό ποσοστό έχει τουλάχιστον ένα 

ανήλικο παιδί  (44%). Όσον αφορά στο μορφωτικό τους επίπεδο,  το  37% έχει 

τελειώσει το δημοτικό σχολείο, το 25% το γυμνάσιο, το 33% το λύκειο και μόλις 

το  3% είναι  απόφοιτοι  ανώτερης  ή  ανώτατης  εκπαίδευσης.  Ποσοστό  15% του 

δείγματος ανήκουν στην ομάδα των ανέργων άνω των 50 ετών και ποσοστό 7% 

στην ομάδα των άνεργων μητέρων ανήλικων τέκνων.  Τέλος,  149 από τα  150 

άτομα του δείγματος έχουν εθνικότητα ελληνική. 

Συνολικ
ό δείγμα
(ν=150)

Απολυμένο
ι που 

σήμερα 
εργάζονται

Απολυμένο
ι που 

σήμερα 
δεν 

1 Όλα τα ποσοστά που καταγράφονται στις ενότητες ‘Αποτελέσματα’ και ‘Συμπεράσματα’ 
έχουν στρογγυλοποιηθεί.
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(ν=91) εργάζονται
(ν=59)

Ηλικία Μ.Ο. 46.5 44.2 50.2
Τ.Α. 8.2 7.7 7.6
Ελαχ
. 
τιμή 24 24 29
Μέγ. 
τιμή 62 60 62

Φύλο Άντρες 
% 
(ν) 38 (57) 48 (44) 22 (13)

Γυναίκες 
% 
(ν) 62 (93) 52 (47) 78 (46)

Οικογενειακ
ή 
Κατάσταση Έγγαμος/η 

% 
(ν) 85 (128) 84 (76) 88 (52)

Άγαμος/η 
% 
(ν) 9 (13) 9 (8) 9 (5)

Διαζευγμένος/
η- σε διάσταση 

% 
(ν) 5 (7) 7 (6) 2 (1)

Χήρος/α 
% 
(ν) 1 (2) 1 (1) 2 (1)

Παιδιά Ανήλικα μόνο 
% 
(ν) 35 (52) 42 (38) 24(14)

Ενήλικα μόνο
% 
(ν) 43 (64) 33 (30) 58 (34)

Ανήλικα & 
ενήλικα

% 
(ν) 9 (13) 11 (10) 5 (3)

Κανένα παιδί
% 
(ν) 14 (21) 14 (13) 14 (8)

Επίπεδο 
Μόρφωσης ΑΕΙ-ΤΕΙ 

% 
(ν) 3 (4) 3  (3) 2 (1)

ΙΕΚ 
% 
(ν) 3 (5) 1 (1) 7 (4)

Λύκειο/ 
τεχνική σχολή

% 
(ν) 33 (49) 44 (39) 17 (10)

Γυμνάσιο 
% 
(ν) 25 (37) 26 (24) 22 (13)

Δημοτικό 
% 
(ν) 37 (55) 26 (24) 53 (31)

Εθνικότητα Ελληνική 
% 
(ν) 99 (149) 99 (90) 100 (59)

Άλλη 
% 
(ν) 1 (1) 1 (1) 0 (0)

Ιδιαίτερη 
Πληθυσμιακ
ή Ομάδα

Άνεργες 
μητέρες 
ανήλικων 
τέκνων 

% 
(ν) 7 (10) 0 (0) 17 (10)

Άνεργοι άνω 
των 50 

% 
(ν) 15 (23) 0 (0) 39 (23)

Καμία
% 
(ν) 77 (116) 100 (91) 42 (25)

Και τα δύο
% 
(ν) 1 (1) 0 (0) 2 (1)

 Πίνακας  1. Δημογραφικά  στοιχεία  ατόμων  που  πλήχθηκαν  από  ομαδικές 

απολύσεις
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Μια γρήγορη ματιά στα στοιχεία των απολυμένων που εργάζονται και εκείνων που 

δεν εργάζονται  φανερώνει  τις  εξής  σημαντικές  διαφορές μεταξύ των δύο υπο-

ομάδων:

0. Ο μέσος όρος της ηλικίας των απολυμένων που εργάζονται (μ.ο.=44.2) είναι 

μικρότερος από εκείνος των απολυμένων που δεν εργάζονται (μ.ο.=50.2). 

1. Η κατανομή των δύο φύλων στην ομάδα των απολυμένων που εργάζονται 

είναι διαφορετική από την κατανομή των φύλων στην ομάδα εκείνων που δεν 

εργάζονται. Πιο συγκεκριμένα, μεταξύ των απολυμένων που εργάζονται, 48% 

είναι άντρες και 52% γυναίκες. Από την άλλη, μεταξύ των απολυμένων που 

δεν εργάζονται, η συντριπτική πλειοψηφία (78%) είναι γυναίκες και μόνο το 

22% είναι άντρες. 

2. Οι  απολυμένοι  που  εργάζονται  και  εκείνοι  που  δεν  εργάζονται  διαφέρουν 

επίσης  ως  προς  το  μορφωτικό  τους  επίπεδο.  Πιο  αναλυτικά,  το  53% των 

ατόμων που δεν εργάζονται είναι απόφοιτοι δημοτικού, τη στιγμή που το 44% 

των  ατόμων  που  εργάζονται  είναι  απόφοιτοι  λυκείου  ή  κάποιας  τεχνικής 

σχολής. Επίσης, ποσοστό 3% από εκείνους που εργάζονται είναι απόφοιτοι ΑΕΙ 

και  ΤΕΙ  έναντι  ποσοστού  2% από εκείνους  που  δεν  εργάζονται  με  το  ίδιο 

μορφωτικό επίπεδο.

Η ομάδα των ατόμων που δεν εργάζονται απαρτίζεται κυρίως από απολυμένους 

ανέργους που δεν κατάφεραν να ενταχθούν ξανά στην αγορά εργασίας. Ωστόσο, 

περιλαμβάνονται σε αυτή και άτομα που δεν αναζήτησαν μετά την απόλυσή τους 

εργασία και  κάποια που σήμερα βρίσκονται στη σύνταξη. Εξαιρώντας τα άτομα 

αυτά από το σύνολο των απολυμένων που δεν εργάζονται, προκύπτει η ομάδα των 

αμιγώς ανέργων, εκείνων δηλαδή των απολυμένων που, παρά τις επιθυμίες τους, 

σήμερα βρίσκονται  εκτός αγοράς εργασίας.  Για την ομάδα αυτή καταγράφηκαν 

χωριστά  τα  δημογραφικά  της  στοιχεία  ως  προς  την  ηλικία,  το  φύλο  και  το 

μορφωτικό επίπεδο (πίνακας 2),  και  έγινε ξανά η σύγκριση με την ομάδα των 

απολυμένων που σήμερα εργάζονται. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι οι διαφορές 

που  περιγράφονται  στην  παραπάνω  παράγραφο  ισχύουν  ακόμη  και  όταν  από 

αυτούς που δεν εργάζονται εξαιρεθούν οι  συνταξιούχοι και οι  μη επιθυμούντες 

εργασία. Πιο συγκεκριμένα:

1. Οι απολυμένοι που εργάζονται έχουν μικρότερο μέσο όρο ηλικίας  από εκείνους 

που είναι άνεργοι. 
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2. Οι  απολυμένοι  που  εργάζονται  έχουν  υψηλότερο  μορφωτικό  επίπεδο  από 

εκείνους που είναι άνεργοι.

3. Στην  ομάδα  εκείνων  που  είναι  άνεργοι,  η  συντριπτική  πλειοψηφία  είναι 

γυναίκες.

Ηλικία Φύλο Επίπεδο Μόρφωσης

Άντρες Γυναίκες
ΑΕΙ-
ΤΕΙ ΙΕΚ

Λύκειο
/ 

τεχνική 
σχολή

Γυμνάσι
ο

Δημοτικ
ό

Μ.Ο. % 
(ν)

% 
(ν)

% 
(ν)

% 
(ν)

% 
(ν)

%
(ν)

%
(ν)

48.6 28 
(12)

72 
(31)

2 
(1)

5 
(2)

19 
(8)

23 
(10)

51 
(22)

Πίνακας 2. Δημογραφικά στοιχεία απολυμένων που σήμερα είναι άνεργοι (ν=43)

Τα γραφήματα που ακολουθούν δείχνουν τις διαφορές των δύο υπο-ομάδων 

(απολυμένοι  εργαζόμενοι  και  άνεργοι)  σε  σχέση  με  τους  παράγοντες  του 

φύλου και του μορφωτικού επιπέδου. 

ΦΥΛΟ-ΑΠΟΛΥΜΕΝΟΙ ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ

48%

52%

ΑΝΔΡΑΣ
ΓΥΝΑΙΚΑ

Γράφημα 1. Η κατανομή των φύλων στην ομάδα των απολυμένων που 
εργάζονται
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ΦΥΛΟ-ΑΠΟΛΥΜΕΝΟΙ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΝΕΡΓΟΙ

28%

72%

ΑΝΔΡΑΣ
ΓΥΝΑΙΚΑ

Γράφημα 2. Η κατανομή των φύλων στην ομάδα των απολυμένων που είναι 
άνεργοι

ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ-ΑΠΟΛΥΜΕΝΟΙ ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ

26%

26%

44%

1% 3%
ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΛΥΚΕΙΟ
ΙΕΚ
ΑΕΙ-ΤΕΙ

Γράφημα 3. Το μορφωτικό επίπεδο των απολυμένων που εργάζονται

29



ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ-ΑΠΟΛΥΜΕΝΟΙ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΝΕΡΓΟΙ

51%

23%

19%
5% 2%

ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΛΥΚΕΙΟ
ΙΕΚ
ΑΕΙ-ΤΕΙ

Γράφημα 4. Το μορφωτικό επίπεδο των απολυμένων που είναι άνεργοι

4.1.2 ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΛΥΣΗ

Το  γράφημα  5  δείχνει  τις  θέσεις  στις  οποίες  εργάζονταν  τα  άτομα  που 

απολύθηκαν  ομαδικά  στις  επιχειρήσεις  που  έκλεισαν.  Η  συντριπτική 

πλειοψηφία (83%) εργάζονταν ως εργάτες, 5% κατείχαν θέση στελέχους και 

5% θέση υπαλλήλου γραφείου. Σε μικρότερα ποσοστά αναφέρθηκαν οι θέσεις 

του οδηγού (3%), των γενικών καθηκόντων (1%) και άλλες θέσεις εργασίας 

(3%).

ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΛΥΣΗ

5%

83%

3% 5%

1%

3%
ΣΤΕΛΕΧΟΣ

ΕΡΓΑΤΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ

ΥΠ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΓΕΝ.ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

ΑΛΛΟ

Γράφημα 5. Οι θέσεις εργασίας που κατείχαν οι απολυμένοι στις επιχειρήσεις 
από τις οποίες απολύθηκαν
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Συγκρίνοντας  τους  απολυμένους  που  σήμερα  εργάζονται  με  εκείνους  που 

είναι άνεργοι ως προς τις θέσεις εργασίας που κατείχαν πριν από την απόλυσή 

τους, διαπιστώνεται ότι:

1. Και στις δύο υπο-ομάδες περίπου το ίδιο ποσοστό ατόμων εργάζονταν ως 

εργάτες στην επιχείρηση από όπου απολύθηκαν (84% των εργαζομένων και 

83% των ανέργων).

2. Από τους 7 απολυμένους που κατείχαν θέση στελέχους στην επιχείρηση 

από  την  οποία  απολύθηκαν,  οι  6  σήμερα  εργάζονται  (ποσοστό  7%  των 

εργαζόμενων απολυμένων) και ένας έχει συνταξιοδοτηθεί.

ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΛΥΣΗ-
ΑΠΟΛΥΜΕΝΟΙ ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ

7%

84%

2%

3%
4%

ΣΤΕΛΕΧΟΣ

ΕΡΓΑΤΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ

ΥΠ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΑΛΛΟ

Γράφημα  6.  Οι  θέσεις  εργασίας  που  κατείχαν  οι  απολυμένοι  που  σήμερα 
εργάζονται

ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟΤΗΝ ΑΠΟΛΥΣΗ-ΑΠΟΛΥΜΕΝΟΙ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ 
ΑΝΕΡΓΟΙ

83%

5%
7% 5%

ΕΡΓΑΤΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ
ΥΠ. ΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΓΕΝ. ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

Γράφημα 7.  Οι θέσεις εργασίας που κατείχαν οι απολυμένοι που σήμερα είναι 
άνεργοι
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4.1.3 ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΛΥΜΕΝΩΝ

Όπως  φαίνεται  στο  γράφημα  8,  από  τα  άτομα  που  απολύθηκαν  ομαδικά  από 

μεγάλες επιχειρήσεις του νομού Θεσσαλονίκης το 61% σήμερα εργάζονται και το 

39% δεν εργάζονται.

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΜΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

61%

39%
ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ

ΔΕΝ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ

Γράφημα 8. Ποσοστά ατόμων που εργάζονται και που δεν εργάζονται σήμερα στο 
σύνολο του δείγματος των 150 ομαδικά απολυμένων

Όπως αναφέρεται και σε προηγούμενη ενότητα, στους ομαδικά απολυμένους που 

δεν  εργάζονται  ανήκουν  και  τα  άτομα  που  δεν  αναζήτησαν  εργασία  μετά  την 

απόλυσή τους, καθώς και εκείνα που έχουν συνταξιοδοτηθεί. Εξαιρώντας τα άτομα 

αυτά από το σύνολο των απολυμένων που δεν εργάζονται, προκύπτει η ομάδα των 

αμιγώς ανέργων, εκείνων δηλαδή των απολυμένων που, παρά τις επιθυμίες τους, 

σήμερα βρίσκονται εκτός αγοράς εργασίας. Στο γράφημα 9 φαίνεται (σε ποσοστά 

επί τοις εκατό) πόσοι από τους απολυμένους που επιθυμούν σήμερα να εργάζονται 

βρίσκονται  εντός  και  πόσοι  εκτός  εργασίας.  Πιο  αναλυτικά,  από  τους  ομαδικά 

απολυμένους που επιλέγουν να εργάζονται, 68% πράγματι έχουν βρει εργασία και 

32% είναι άνεργοι.
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ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΑΝΕΡΓΟΙ

68%

32%

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

ΑΝΕΡΓΟΙ

Γράφημα 9.  Ποσοστά ατόμων που εργάζονται και που είναι άνεργα στο σύνολο 
των  ομαδικά απολυμένων που επιθυμούν να εργάζονται

Αναφορικά με τον παράγοντα του φύλου, είναι σημαντικό να διερευνήσει κανείς 

πόσοι  από  τους  άντρες  που  επιλέγουν  να  εργαστούν  έχουν  καταφέρει  να 

ενταχθούν στην αγορά εργασίας και πόσοι από αυτούς δεν εργάζονται, καθώς και 

ποια  είναι  τα  αντίστοιχα  ποσοστά  των  γυναικών.  Τα  γραφήματα  10  και  11 

απεικονίζουν  χωριστά  για  κάθε  φύλο  τα  ποσοστά  εργασίας  και  ανεργίας   των 

ομαδικά απολυμένων που επιθυμούν να εργάζονται. Στην περίπτωση των αντρών 

που  επιθυμούν  να  εργάζονται,  ποσοστό  79%  το  έχουν  καταφέρει,  ενώ  το 

αντίστοιχο ποσοστό των γυναικών είναι 60%. Φαίνεται λοιπόν ότι οι γυναίκες που 

πλήχθηκαν  από  ομαδικές  απολύσεις  αντιμετωπίζουν  μεγαλύτερη  δυσκολία 

επανένταξης στην αγορά εργασίας σε σύγκριση με τους άντρες που έχουν βιώσει 

την ίδια δοκιμασία. 

33



ΟΜΑΔΙΚΑ ΑΠΟΛΥΜΕΝΟΙ ΑΝΤΡΕΣ: ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΑΝΕΡΓΟΙ

79%

21%

ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ
ΔΕΝ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ

Γράφημα 10.  Ποσοστά  ομαδικά απολυμένων αντρών που εργάζονται  και  που 
είναι άνεργοι

ΟΜΑΔΙΚΑ ΑΠΟΛΥΜΕΝΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ: ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΑΝΕΡΓΕΣ

60%

40%
ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ

ΔΕΝ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ

Γράφημα 11.  Ποσοστά ομαδικά απολυμένων γυναικών που εργάζονται και που 
είναι άνεργοι

Από  τους  απολυμένους  που  σήμερα  εργάζονται,  το  44%  κάνουν  την  ίδια  ή 

παρεμφερή εργασία με εκείνη από την οποία απολύθηκαν, ενώ το 56% ασχολείται 

με εντελώς διαφορετικό αντικείμενο (γράφημα 12).
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ΣΧΕΣΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ

30%

14%

56%

ΙΔΙΑ

ΠΑΡΕΜΦΕΡΗΣ

ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ

Γράφημα 12. Σχέση της σημερινής εργασίας των απολυμένων που εργάζονται με 
εκείνη από την οποία απολύθηκαν

4.1.4 ΑΠΟΛΥΜΕΝΟΙ ΠΟΥ ΣΗΜΕΡΑ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ: ΒΑΘΜΟΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥΣ, ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ,  ΤΡΟΠΟΙ ΕΥΡΕΣΗΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ,   ΒΑΘΜΟΣ  ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ  ΚΑΙ  ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ  ΣΤΗΝ  ΕΥΡΕΣΗ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η  ομάδα  των  απολυμένων  που  σήμερα  εργάζονται  απάντησαν  σε  μία  σειρά 

ερωτήσεων  που  αφορούσαν  στη  σημερινή  τους  εργασία,  καθώς  και  στην 

προσπάθεια που έκαναν για να ενταχθούν ξανά στην αγορά εργασίας έπειτα από 

την απόλυσή τους.

Από τις απαντήσεις τους σε ερώτηση σχετικά με το βαθμό ικανοποίησής τους από 

τη σημερινή τους εργασία, 29% απάντησαν ότι είναι πολύ ικανοποιημένοι, 38% ότι 

είναι αρκετά ικανοποιημένοι και 33% δήλωσαν λίγο έως καθόλου ικανοποιημένοι 

(γράφημα 13).
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ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

29%

38%

20%

13%

ΠΟΛΥ
ΑΡΚΕΤΑ
ΛΙΓΟ
ΚΑΘΟΛΟΥ

Γράφημα 13. Ικανοποίηση των απολυμένων που εργάζονται από τη σημερινή 
τους εργασία

Στο  γράφημα 14  παρουσιάζονται  τα  σημαντικότερα εργασιακά προβλήματα  για 

τους απολυμένους που σήμερα εργάζονται2. Ποσοστό 49% ανέφεραν το μισθό ως 

βασικό εργασιακό τους πρόβλημα, 32% δήλωσαν δυσαρεστημένοι από το ωράριο 

και 24% από τις συνθήκες απασχόλησης. Οκτώ τοις εκατό (8%) των απολυμένων 

έδωσαν την απάντηση ‘Άλλο’, ενώ ένα πολύ μικρό ποσοστό (2%) ανέφεραν ως 

εργασιακό  πρόβλημα  τις  περιορισμένες  προοπτικές  επαγγελματικής  εξέλιξης. 

Τέλος,  33% των απολυμένων που σήμερα εργάζονται  δήλωσαν ότι  δεν  έχουν 

κανένα εργασιακό πρόβλημα.

2 Τα ποσοστά που καταγράφονται στο γράφημα 14 έχουν υπολογιστεί επί του συνόλου 
των  απολυμένων  που  εργάζονται  και  που  απάντησαν  στη  σχετική  ερώτηση.  Για 
παράδειγμα, 49% των απολυμένων που εργάζονται ανέφεραν το μισθό ως εργασιακό 
πρόβλημα. Καθώς ο κάθε απολυμένος είχε τη δυνατότητα να δώσει περισσότερες από 
μία απαντήσεις, το άθροισμα των ποσοστών δεν ισούται με 100.
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ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
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Γράφημα 14. Εργασιακά προβλήματα των απολυμένων που εργάζονται

Αναφορικά  με  τους  τρόπους  με  τους  οποίους  οι  άνθρωποι  που  απολύθηκαν 

κατάφεραν να βρουν τη  θέση στην οποία  εργάζονται  σήμερα,  σχεδόν οι  μισοί 

(48%) ανέφεραν ότι βρήκαν εργασία με τη βοήθεια φιλικών τους ατόμων, 23% 

μέσω αγγελιών στον τύπο και 18% με αυθόρμητη υποψηφιότητα, δηλαδή μέσω 

προσωπικής  επαφής  με  τις  επιχειρήσεις,  ανεξάρτητα  από  το  εάν  ζητούσαν 

εργαζόμενους την περίοδο εκείνη. Ένα μικρό ποσοστό απολυμένων (5%) βρήκαν 

εργασία μέσω του ΟΑΕΔ και το ίδιο ποσοστό ανέφερε άλλους τρόπους (γράφημα 

15).
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ΤΡΟΠΟΙ ΕΥΡΕΣΗΣ ΣΗΜΕΡΙΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

5%
23%

1%

48%

18%
5%

ΚΠΑ/ ΟΑΕΔ

ΤΥΠΟΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΕ
ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΩΡΟ
ΦΙΛΟΙ

ΑΥΘΟΡΜΗΤΗ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ
ΑΛΛΟΣ ΤΡΟΠΟΣ

Γράφημα 15. Τρόποι εύρεσης εργασίας των απολυμένων που σήμερα εργάζονται

Τα  επόμενα  γραφήματα  απεικονίζουν  τις  δυσκολίες  που  αντιμετώπισαν  οι 

άνθρωποι  που  απολύθηκαν  στο  να  ενταχθούν  ξανά  στην  αγορά  εργασίας. 

Καταρχάς, όσον αφορά στο βαθμό δυσκολίας, ποσοστό 42% των απολυμένων που 

σήμερα εργάζονται δήλωσαν ότι δυσκολεύτηκαν πολύ να βρουν δουλειά και 22% 

ανέφεραν  ότι  δυσκολεύτηκαν  αρκετά.  Αντίθετα,  36%  των  απολυμένων 

υποστήριξαν ότι δε δυσκολεύτηκαν καθόλου ή δυσκολεύτηκαν λίγο στο να βρουν 

τη  νέα  τους  δουλειά  (γράφημα  16).  Ως  προς  τις  ειδικότερες  δυσκολίες  που 

αντιμετώπισαν στην εύρεση εργασίας,  το φαινόμενο της ανεργίας (42%) και η 

ηλικία (32%) αποτελούν, σύμφωνα με τους απολυμένους, τους σημαντικότερους 

παράγοντες που έκαναν δύσκολη την εύρεση μιας καινούριας εργασίας. Δυσκολίες 

που αναφέρθηκαν σε μικρότερα ποσοστά ήταν οι άσχημες συνθήκες απασχόλησης 

που  τους  ωθούσαν  στο  να  απορρίψουν  κάποιες  εργασιακές  θέσεις  (13%),  η 

έλλειψη των απαραίτητων προσόντων (4%), η έλλειψη ενημέρωσης για τις κενές 

θέσεις  εργασίας  (3%)  και  άλλες  δυσκολίες  (4%).  Τέλος,  ποσοστό  25%  των 

απολυμένων  που  σήμερα  εργάζονται  δήλωσαν  ότι  δεν  αντιμετώπισαν  κανένα 

πρόβλημα στην εξεύρεση εργασίας (γράφημα 17)3. 

3 Τα ποσοστά που καταγράφονται στο γράφημα 17 έχουν υπολογιστεί επί του συνόλου 
των  απολυμένων  που  εργάζονται.  Για  παράδειγμα,  42%  των  απολυμένων  που 
εργάζονται  ανέφεραν  την  ανεργία  ως  σημαντική  δυσκολία  στην  εξεύρεση  εργασίας. 
Καθώς ο κάθε εργαζόμενος απολυμένος είχε τη δυνατότητα να δώσει περισσότερες από 
μία απαντήσεις, το άθροισμα των ποσοστών δεν ισούται με 100.
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ΒΑΘΜΟΣ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

42%

22%

15%

21%

ΠΟΛΥ
ΑΡΚΕΤΑ
ΛΙΓΟ
ΚΑΘΟΛΟΥ

Γράφημα 16.  Βαθμός δυσκολίας των απολυμένων που σήμερα εργάζονται στην 
εύρεση εργασίας 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
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Γράφημα 17.  Προβλήματα στην εύρεση εργασίας των απολυμένων που σήμερα 
εργάζονται

4.1.5 ΑΠΟΛΥΜΕΝΟΙ ΠΟΥ ΣΗΜΕΡΑ ΔΕΝ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ: ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ 

ΚΑΙ  ΠΟΣΟΣΤΟ  ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ,  ΕΠΙΘΥΜΙΑ  ΓΙΑ  ΕΡΓΑΣΙΑ  ΚΑΙ  ΕΥΡΕΣΗ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΜΕΤΑ  ΤΗΝ  ΑΠΟΛΥΣΗ,  ΤΡΟΠΟΙ  ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ, 

ΕΜΠΟΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Οι απολυμένοι που σήμερα δεν εργάζονται κλήθηκαν να απαντήσουν σε μία σειρά 

ερωτήσεων που αφορούσαν στην εργασιακή τους πορεία έπειτα από την απόλυσή 

τους και στις δυσκολίες που αντιμετώπισαν στην προσπάθειά τους να εργαστούν 

ξανά.
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Αναφορικά με το χρόνο ανεργίας, από το γράφημα 18 προκύπτει ότι σχεδόν οι 

μισοί  (48%)  από  τους  απολυμένους  που  σήμερα  δεν  εργάζονται  παραμένουν 

άνεργοι περισσότερο από δύο έτη, ενώ ποσοστό 17% είναι άνεργοι από 1 έως 2 

έτη  και  13%  από  1  μήνα  έως  1  έτος.  Είκοσι  δύο  τοις  εκατό  (22%)  των 

απολυμένων που δεν εργάζονται δήλωσαν ότι έχουν συνταξιοδοτηθεί.

ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ

10% 3%

17%

48%

22%
1-6 ΜΗΝΕΣ
6 ΜΗΝΕΣ-1 ΕΤΟΣ
1 ΕΤΟΣ-2 ΕΤΗ
ΠΑΝΩ ΑΠΟ 2 ΕΤΗ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟI

Γράφημα 18. Χρόνος ανεργίας των απολυμένων που σήμερα δεν εργάζονται και 
ποσοστό συνταξιούχων ανάμεσα σε αυτούς

Στην ομάδα των απολυμένων που σήμερα δεν εργάζονται περιλαμβάνονται κάποια 

άτομα τα οποία δεν αναζήτησαν ξανά εργασία μετά την απόλυσή τους. Από την 

άλλη, στην ίδια ομάδα υπάρχουν άτομα που αναζήτησαν και κατάφεραν να βρουν 

εργασία στο χρονικό διάστημα που μεσολάβησε μεταξύ της απόλυσής τους και της 

διεξαγωγής  της  παρούσας έρευνας,  αλλά  σήμερα βρίσκονται  ξανά σε  συνθήκη 

ανεργίας.  Πιο  αναλυτικά,  8% του  συνόλου  των  απολυμένων που  σήμερα  δεν 

εργάζονται δεν αποπειράθηκαν να βρουν εργασία μετά το κλείσιμο της επιχείρησης 

από την οποία απολύθηκαν (γράφημα 19). Από τα άτομα τα οποία αναζήτησαν 

εργασία  μετά  την  απόλυσή  τους,  ποσοστό  44% εργάστηκαν  ξανά  για  κάποιο 

χρονικό διάστημα αλλά είχαν επανέλθει  σε συνθήκη ανεργίας την περίοδο που 

διεξαγόταν η παρούσα μελέτη (γράφημα 20).
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ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΛΥΣΗ

92%

8%

ΑΝΑΖΗΤΗΣΑΝ
ΔΕΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΑΝ

Γράφημα 19. Αναζήτηση εργασίας μετά την απόλυση από τους απολυμένους που 
σήμερα δεν εργάζονται

ΕΥΡΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΛΥΣΗ

44%

56%

ΒΡΗΚΑΝ

ΔΕ ΒΡΗΚΑΝ

Γράφημα  20.  Εύρεση  εργασίας  από  τους  απολυμένους  που  σήμερα  δεν 
εργάζονται  αλλά αναζήτησαν εργασία μετά την απόλυσή τους

Οι απολυμένοι οι οποίοι σήμερα δεν εργάζονται αλλά αναζήτησαν εργασία μετά την 

απόλυσή τους ρωτήθηκαν σχετικά με τους τρόπους με τους οποίους αναζητούσαν 

ή  εξακολουθούν  να  αναζητούν  εργασία.  Από  τις  απαντήσεις  τους  προκύπτουν 

πέντε τρόποι (γράφημα 21): η αναζήτηση μέσω φίλων και γνωστών αναφέρθηκε 

από ποσοστό 70% των ερωτηθέντων, η ανάγνωση των αγγελιών του τύπου από 

ποσοστό 61% και ο ΟΑΕΔ από ποσοστό 52%. Από μικρότερο αριθμό ερωτηθέντων 
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αναφέρθηκαν η αυθόρμητη υποψηφιότητα (15%) καθώς και το ραδιόφωνο και η 

τηλεόραση (9%)4.

ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
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Γράφημα 21.  Τρόποι  αναζήτησης  εργασίας  των απολυμένων που σήμερα δεν 
εργάζονται αλλά αναζήτησαν εργασία μετά την απόλυσή τους

Τέλος,  οι  απολυμένοι  που  αναζήτησαν  εργασία  μετά  την  απόλυσή  τους  αλλά 

σήμερα δεν εργάζονται  κλήθηκαν να δηλώσουν τα  σημαντικότερα προβλήματα 

που, κατά την άποψή τους, τους εμπόδισαν να ενταχθούν στην αγορά εργασίας. 

Όπως απεικονίζεται  στο γράφημα 22, η ηλικία  και το φαινόμενο της ανεργίας 

αναφέρθηκαν από 67% και  46%  των ερωτηθέντων αντίστοιχα ως σημαντικές 

αιτίες της δυσκολίας τους να βρουν εργασία. Ακολουθούν οι άσχημες συνθήκες 

απασχόλησης  (αναφέρθηκαν  από  το  19%  των  ερωτηθέντων),  η  έλλειψη 

απαραίτητων προσόντων (αναφέρθηκε από το 7%), η έλλειψη ενημέρωσης για τις 

κενές θέσεις (αναφέρθηκε από το 6%) και οι περιορισμένες εργασιακές προοπτικές 

(αναφέρθηκε από το 2%)5.

4 Τα ποσοστά που καταγράφονται στο γράφημα 21 έχουν υπολογιστεί επί του συνόλου 
των  απολυμένων  που  σήμερα  δεν  εργάζονται  αλλά  αναζήτησαν  εργασία  μετά  την 
απόλυσή τους. Για παράδειγμα, 70% των ατόμων αυτών ανέφεραν ότι στρέφονται στα 
φιλικά τους άτομα στην προσπάθειά τους να βρουν εργασία. Καθώς ο κάθε ερωτηθείς 
είχε  τη  δυνατότητα  να  δώσει  περισσότερες  από  μία  απαντήσεις,  το  άθροισμα  των 
ποσοστών δεν ισούται με 100.
5 Τα ποσοστά που καταγράφονται στο γράφημα 22 έχουν υπολογιστεί επί του συνόλου 
των  απολυμένων  που  σήμερα  δεν  εργάζονται  αλλά  αναζήτησαν  εργασία  μετά  την 
απόλυσή τους. Για παράδειγμα, 67% των ατόμων αυτών ανέφεραν την ηλικία τους ως 
σημαντικό εμπόδιο να βρουν εργασία. Καθώς ο κάθε ερωτηθείς είχε τη δυνατότητα να 
δώσει περισσότερες από μία απαντήσεις, το άθροισμα των ποσοστών δεν ισούται με 100.
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ΕΜΠΟΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

6% 7%
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Γράφημα 22. Εμπόδια για την ένταξη στην αγορά εργασίας των απολυμένων που 
σήμερα δεν εργάζονται αλλά αναζήτησαν εργασία μετά την απόλυσή τους

4.1.6  ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ  ΤΩΝ  ΑΠΟΛΥΜΕΝΩΝ  ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ, ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΛΟΓΟΙ ΜΗ 

ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Σύμφωνα με τα γραφήματα που ακολουθούν προκύπτει ότι, από το σύνολο του 

δείγματος των απολυμένων, ποσοστό 58% δήλωσαν ότι ποτέ δεν ενημερώθηκαν 

από υπαλλήλους του ΟΑΕΔ σχετικά με την πρόθεση του οργανισμού να υλοποιήσει 

δράση ολοκληρωμένης  παρέμβασης  στοχευμένης  στην ομάδα των απολυμένων 

ανέργων του νομού Θεσσαλονίκης (γράφημα 23). Από εκείνους που ανέφεραν ότι 

ενημερώθηκαν  για  την  Ολοκληρωμένη  Παρέμβαση,  31%  είχαν  δηλώσει  στον 

ΟΑΕΔ  την  επιθυμία  τους  να  ενταχθούν  σε  κάποιο  από  τα  προγράμματά  της 

(γράφημα  24).  Από  εκείνους  που  δεν  ενδιαφέρθηκαν  να  ενταχθούν  στην 

παρέμβαση, η συντριπτική πλειοψηφία (85%) δήλωσαν ως αιτία το γεγονός ότι 

είχαν ήδη βρει εργασία (γράφημα 25).
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ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΛΥΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ Ο.Π. ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΑΕΔ

42%

58%

ΕΝΗΜΕΡΩΘΗΚΑΝ
ΔΕΝ ΕΝΗΜΕΡΩΘΗΚΑΝ

Γράφημα  23.  Ενημέρωση  των  απολυμένων  από  τον  ΟΑΕΔ  σχετικά  με  την 
υλοποίηση της Ολοκληρωμένης Παρέμβασης (Ο.Π.)

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΤΩΝ ΑΠΟΛΥΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ Ο.Π.

31%

69%

ΕΝΔΙΑΦΕΡΘΗΚΑΝ
ΔΕΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΘΗΚΑΝ

Γράφημα  24.  Εκδήλωση  ενδιαφέροντος  για  ένταξη  στην  Ολοκληρωμένη 
Παρέμβαση (Ο.Π.) εκ μέρους των απολυμένων που δήλωσαν ότι ενημερώθηκαν 
για αυτή 
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ΛΟΓΟΙ ΜΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ 
Ο.Π.

85%

5% 5% 5%

ΕΙΧΑΝ ΒΡΕΙ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΙ ΛΟΓΟΙ

ΔΕΝ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΕΦΕΡΑΝ
ΟΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΜΙΚΡΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Γράφημα 25.  Λόγοι για τους οποίους οι απολυμένοι που ενημερώθηκαν για την 
Ολοκληρωμένη  Παρέμβαση  (Ο.Π.)  δεν  εκδήλωσαν  ενδιαφέρον  συμμετοχής  σε 
αυτή

4.1.7 ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΑΠΟΛΥΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΓΟΙ ΜΗ ΕΝΤΑΞΗΣ 

Από το σύνολο των απολυμένων οι οποίοι είχαν δηλώσει την πρόθεσή τους να 

συμμετέχουν στην Ολοκληρωμένη Παρέμβαση, μόνο το 25%  (5 άτομα από τα 

150 του δείγματος) τελικά εντάχθηκαν σε κάποια από τις δράσεις της (γράφημα 

26).

ΕΝΤΑΞΗ ΑΠΟΛΥΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ Ο.Π.

25%

75%

ΕΝΤΑΧΘΗΚΑΝ
ΔΕΝ ΕΝΤΑΧΘΗΚΑΝ

Γράφημα 26.  Ένταξη στην Ολοκληρωμένη Παρέμβαση (Ο.Π.) των απολυμένων 
που εκδήλωσαν ενδιαφέρον συμμετοχής 
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Όσοι δεν εντάχθηκαν στην Ολοκληρωμένη Παρέμβαση, παρά το γεγονός ότι το 

επιθυμούσαν, ρωτήθηκαν για τους λόγους της μη ένταξης τους. Στον πίνακα 3 

καταγράφονται οι απαντήσεις που δόθηκαν καθώς και η συχνότητα με την οποία 

αναφέρθηκε  η  κάθε  απάντηση.  Οι  περισσότεροι  δήλωσαν  είτε  ότι  δε  βρέθηκε 

εργοδότης που να επιθυμεί να τους προσλάβει είτε ότι δεν ειδοποιήθηκαν ποτέ από 

τον ΟΑΕΔ για να τοποθετηθούν σε κάποια επιχείρηση. 

ΛΟΓΟΙ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ

Δεν ειδοποιήθηκα ποτέ 6

Δε βρέθηκε εργοδότης 7

Δεν ενδιαφερόμουν πια 1

Αποδείχθηκε ότι δεν είχα δικαίωμα συμμετοχής 1

Πίνακας  3. Λόγοι  για  τους  οποίους  δεν  εντάχθηκαν  στην  Ολοκληρωμένη 
Παρέμβαση απολυμένοι που είχαν εκδηλώσει αρχικά ενδιαφέρον συμμετοχής σε 
αυτή

Αναφορικά με τις δράσεις στις οποίες εντάχθηκαν όσοι από το δείγμα συμμετείχαν 

τελικά  στην Ολοκληρωμένη Παρέμβαση,  το  80%  (4 άτομα από τα 150 του 

δείγματος) τοποθετήθηκε σε επιχειρήσεις οι οποίες επιδοτήθηκαν για την 

πρόσληψή  του  και  το  20%  (1  άτομο  από  τα  150  του  δείγματος) 

επιχορηγήθηκε για τη δημιουργία δικής του επιχείρησης (γράφημα 27).

ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΕ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Ο.Π.

20%

80%

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (ΝΕΕ)

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟΝ
ΟΑΕΔ (ΝΘΕ)
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Γράφημα  27.  Δράσεις  στις  οποίες  συμμετείχαν  όσοι  από  τους  απολυμένους 
εντάχθηκαν τελικά στην Ολοκληρωμένη Παρέμβαση

Από  τους  απολυμένους  που  εντάχθηκαν  σε  νέες  θέσεις  εργασίας  (ΝΘΕ) 

επιχειρήσεων που επιχορηγήθηκαν από τον ΟΑΕΔ, οι μισοί δήλωσαν ότι ήρθαν σε 

επαφή με την επιχείρηση ύστερα από μεσολάβηση του ΟΑΕΔ, ενώ οι άλλοι μισοί 

γνώριζαν  τον  εργοδότη  και  πρότειναν  οι  ίδιοι  την  πρόσληψή  τους  μέσω  της 

Ολοκληρωμένης Παρέμβασης (γράφημα 28). 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΛΥΜΕΝΩΝ ΣΕ ΝΘΕ

50%50%

ΜΕ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΤΟΥ
ΟΑΕΔ

ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ
ΑΝΕΡΓΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΝ
ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ
ΣΤΗΝ Ο.Π.

Γράφημα 28.  Διαδικασία ένταξης των απολυμένων στις ΝΘΕ επιχειρήσεων που 
επιχορηγήθηκαν από τον ΟΑΕΔ μέσω της Ολοκληρωμένης Παρέμβασης

4.1.8  ΒΑΘΜΟΣ  ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ  ΤΩΝ  ΑΠΟΛΥΜΕΝΩΝ  ΑΠΟ  ΤΗΝ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

Τα γραφήματα που ακολουθούν καταδεικνύουν το πόσο ικανοποιημένοι είναι οι 

απολυμένοι  που  εντάχθηκαν  στην  Ολοκληρωμένη  Παρέμβαση  γενικά  από  τη 

δράση στην οποία συμμετέχουν αλλά και ειδικότερα από τις επιμέρους πλευρές της 

εφαρμογής  της.  Σύμφωνα  με  το  γράφημα  29,  60%  των  απολυμένων  που 

εντάχθηκαν σε κάποια από τις δράσεις της Ολοκληρωμένης Παρέμβασης δήλωσαν 

ότι  είναι  αρκετά  έως  πολύ  ικανοποιημένοι  από  αυτή  και  40%  δήλωσαν  λίγο 

ικανοποιημένοι.  Αναφορικά  με  τις  ειδικότερες  πλευρές  εφαρμογής  του 

προγράμματος,  τα  γραφήματα  30-36  δείχνουν  το  βαθμό  ικανοποίησης  των 

απολυμένων από καθεμία από αυτές. Οι ειδικότερες αυτές πλευρές αφορούν: στην 

αρχική  ενημέρωση  που  έλαβαν  οι  απολυμένοι  για  την  παρέμβαση,  στην 

επικοινωνία και την πληροφόρηση κατά τη διάρκεια του προγράμματος, στο χρόνο 

ανταπόκρισης  του  ΟΑΕΔ  στα  αιτήματά  τους,  στο  ποσό  της  επιδότησης  των 

δράσεων, στη διάρκεια της επιδότησης των δράσεων, στη συνεργασία τους με τις 
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επιχειρήσεις (στην περίπτωση των ΝΘΕ), στο χρόνο καταβολής των δόσεων της 

επιδότησης (στην περίπτωση των ΝΕΕ). 

ΒΑΘΜΟΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟ Ο.Π.

40%

20%

40%
ΠΟΛΥ
ΑΡΚΕΤΑ
ΛΙΓΟ

Γράφημα  29.  Βαθμός  ικανοποίησης  των  απολυμένων  που  εντάχθηκαν  στην 
Ολοκληρωμένη Παρέμβαση (Ο.Π.)

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΑΡΧΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ Ο.Π.

80%

20%

ΠΟΛΥ
ΑΡΚΕΤΑ

Γράφημα 30. Βαθμός ικανοποίησης των απολυμένων από την αρχική ενημέρωση 
για την Ολοκληρωμένη Παρέμβαση (Ο.Π.)
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ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΤΗΣ Ο.Π.

80%

20%

ΠΟΛΥ
ΑΡΚΕΤΑ

Γράφημα 31. Βαθμός ικανοποίησης των απολυμένων από την επικοινωνία και την 
πληροφόρηση κατά τη διάρκεια της Ολοκληρωμένης Παρέμβασης (Ο.Π.)

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΟΑΕΔ 
ΣΤΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥΣ

60%

40%

ΠΟΛΥ

ΑΡΚΕΤΑ

Γράφημα 32. Βαθμός ικανοποίησης των απολυμένων από το χρόνο ανταπόκρισης 
του ΟΑΕΔ στα αιτήματά τους στα πλαίσια της Ολοκληρωμένης Παρέμβασης

49



ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΟΣΟ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΤΩΝ 
ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ Ο.Π.

40%

40%

20%

ΑΡΚΕΤΑ
ΛΙΓΟ
ΔΞ/ΔΑ

Γράφημα 33. Βαθμός ικανοποίησης των απολυμένων από το ποσό της επιδότησης 
των δράσεων της Ολοκληρωμένης Παρέμβασης (Ο.Π.)

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ 
ΤΗΣ Ο.Π.

20%

40%

40%
ΠΟΛΥ

ΑΡΚΕΤΑ

ΛΙΓΟ

Γράφημα  34.  Βαθμός  ικανοποίησης  των  απολυμένων  από  τη  διάρκεια  της 
επιδότησης των δράσεων της Ολοκληρωμένης Παρέμβασης (Ο.Π.)
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ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΙΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΓΙΑ ΝΘΕ)

75%

25%

ΠΟΛΥ
ΑΡΚΕΤΑ

Γράφημα 35.  Βαθμός ικανοποίησης των απολυμένων που εντάχθηκαν σε ΝΘΕ 
από τη συνεργασία τους με τις επιχειρήσεις

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΗΣ 
ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ (ΓΙΑ ΝΕΕ)

100%

ΛΙΓΟ

Γράφημα  36.  Βαθμός  ικανοποίησης  των  απολυμένων  ΝΕΕ  από  το  χρόνο 
καταβολής των δόσεων της επιδότησης6

4.1.9  ΠΑΡΟΧΗ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  ΤΟΥ  ΟΑΕΔ  ΣΤΟΥΣ  ΑΠΟΛΥΜΕΝΟΥΣ  ΚΑΙ 

ΒΑΘΜΟΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ

Στο γράφημα 37 παρουσιάζονται οι υπηρεσίες που οι απολυμένοι έχουν λάβει στο 

παρελθόν  ή  εξακολουθούν  να  λαμβάνουν  από  τον  ΟΑΕΔ7.  Παρατηρείται  ότι  η 
6 Στην ερώτηση σχετικά με την ικανοποίηση από το χρόνο καταβολής της επιδότησης 
απάντησε  ένας  απολυμένος,  ο  οποίος  έλαβε  επιδότηση  για  να  ανοίξει  τη  δική  του 
επιχείρηση.
7 Τα ποσοστά που καταγράφονται στο γράφημα 37 έχουν υπολογιστεί επί του συνόλου 
των  απολυμένων.  Για παράδειγμα,  97% των απολυμένων ανέφεραν ότι  διέθεταν  για 
κάποιο διάστημα στο παρελθόν ή διαθέτουν σήμερα κάρτα ανεργίας. Καθώς ο κάθε 
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συντριπτική  πλειοψηφία  των  απολυμένων  ήταν  ή  εξακολουθούν  να  είναι 

εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ και να διαθέτουν κάρτα ανεργίας 

(ποσοστό 97%). Επιπλέον, ποσοστό 95% έχουν λάβει έστω και μία φορά στη ζωή 

τους  το  επίδομα  ανεργίας.  Αυτές  οι  δύο  είναι  άλλωστε  και  οι  υπηρεσίες  που 

κυριαρχούν στις απαντήσεις των απολυμένων, με πολύ μεγάλη διαφορά σε σχέση 

με τις υπόλοιπες. Αναφορικά με τις άλλες υπηρεσίες που η ομάδα των απολυμένων 

ανέφερε  ότι  τους  παρείχε  ή  εξακολουθεί  να  τους  παρέχει  ο  ΟΑΕΔ,  12% των 

ερωτηθέντων  απάντησαν  ότι  έχουν  λάβει  άλλα  επιδόματα  βοήθειας,  όπως  για 

παράδειγμα  μία  οικονομική  ενίσχυση  που  δόθηκε  σε  ορισμένους  λόγω  του 

ομαδικού χαρακτήρα της απόλυσής τους, 3% έχουν συμμετάσχει σε πρόγραμμα 

κατάρτισης, 3% σε πρόγραμμα νέων θέσεων εργασίας, 1% σε προγράμματα νέων 

ελεύθερων επαγγελματιών και 1% έχουν φοιτήσει σε σχολές μαθητείας του ΟΑΕΔ. 

Ποσοστό 3% δήλωσαν ότι δεν έχουν λάβει ποτέ καμία υπηρεσία από τον ΟΑΕΔ8. 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΑΕΔ
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Γράφημα 37. Υπηρεσίες που παρείχε ή παρέχει ο ΟΑΕΔ στους απολυμένους

 Στα γραφήματα 38-45 απεικονίζεται το πόσο ικανοποιημένοι είναι οι απολυμένοι 

από τις υπηρεσίες που παρέχει ο ΟΑΕΔ σε σχέση με:  την ενημέρωση για τις κενές 

θέσεις  εργασίας,  τη  συμβουλευτική  υποστήριξη  των  ανέργων  για  την  εύρεση 

απολυμένος  είχε  τη  δυνατότητα  να  αναφέρει  περισσότερες  από  μία  υπηρεσίες  που 
παρέχει ο ΟΑΕΔ, το άθροισμα των ποσοστών δεν ισούται με 100.
8 Στα  ποσοστά  εκείνων  που  δήλωσαν  ότι  συμετέχουν  ή  έχουν  συμμετάσχει  σε 
προγράμματα απασχόλησης ΝΘΕ και ΝΕΕ περιλαμβάνονται και οι απολυμένοι που 
εντάχθηκαν  στα  αντίστοιχα  προγράμματα  της  Ολοκληρωμένης  Παρέμβασης  που 
αποτελεί αντικείμενο μελέτης της παρούσας έρευνας.
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εργασίας, την επάρκεια του επιδόματος ανεργίας,  το χρόνο ανταπόκρισης στην 

καταβολή  του  επιδόματος  ανεργίας,  την  επάρκεια  των  λοιπών  επιδομάτων 

βοήθειας, τα προγράμματα απασχόλησης (ΝΘΕ, ΝΕΕ και Stage), τα προγράμματα 

κατάρτισης και τη γενικότερη εξυπηρέτηση από τις υπηρεσίες του ΟΑΕΔ.

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

5%
14%

29%36%

16%
ΠΟΛΥ
ΑΡΚΕΤΑ
ΛΙΓΟ
ΚΑΘΟΛΟΥ
ΔΞ/ΔΑ

Γράφημα  38.  Βαθμός  ικανοποίησης  των  απολυμένων  από  την  ενημέρωση/ 
πληροφόρηση που λαμβάνουν από τον ΟΑΕΔ για τις κενές θέσεις εργασίας

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

3% 10%

19%

48%

20%
ΠΟΛΥ
ΑΡΚΕΤΑ
ΛΙΓΟ
ΚΑΘΟΛΟΥ
ΔΞ/ΔΑ

Γράφημα  39.  Βαθμός  ικανοποίησης  των  απολυμένων  από  τη  συμβουλευτική 
υποστήριξη που παρέχουν οι υπηρεσίες του ΟΑΕΔ για την ανεύρεση εργασίας
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ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ 
ΑΝΕΡΓΙΑΣ

1%

3%

19%

72%

5%

ΠΟΛΥ
ΑΡΚΕΤΑ
ΛΙΓΟ
ΚΑΘΟΛΟΥ
ΔΞ/ΔΑ

Γράφημα  40.  Βαθμός  ικανοποίησης  των  απολυμένων  από  την  επάρκεια  του 
επιδόματος ανεργίας

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ 
ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

71%

22%

1% 6%

ΠΟΛΥ

ΑΡΚΕΤΑ

ΚΑΘΟΛΟΥ

ΔΞ/ΔΑ

Γράφημα 41. Βαθμός ικανοποίησης των απολυμένων από το χρόνο ανταπόκρισης 
στην καταβολή του επιδόματος ανεργίας
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ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ

1% 7% 5%

87%

ΑΡΚΕΤΑ
ΛΙΓΟ
ΚΑΘΟΛΟΥ
ΔΞ/ΔΑ

Γράφημα  42.  Βαθμός  ικανοποίησης  των  απολυμένων  από  την  επάρκεια  των 
λοιπών επιδομάτων βοήθειας

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
1%

3%

1%

2%

93%

ΠΟΛΥ
ΑΡΚΕΤΑ
ΛΙΓΟ
ΚΑΘΟΛΟΥ
ΔΞ/ΔΑ

Γράφημα  43.  Βαθμός  ικανοποίησης  των  απολυμένων  από  τα  προγράμματα 
απασχόλησης του ΟΑΕΔ
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ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
1%

2%

1%

1%

95%

ΠΟΛΥ
ΑΡΚΕΤΑ
ΛΙΓΟ
ΚΑΘΟΛΟΥ
ΔΞ/ΔΑ

Γράφημα  44.  Βαθμός  ικανοποίησης  των  απολυμένων  από  τα  προγράμματα 
κατάρτισης του ΟΑΕΔ

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ

32%

33%

17%

9%
9%

ΠΟΛΥ
ΑΡΚΕΤΑ
ΛΙΓΟ
ΚΑΘΟΛΟΥ
ΔΞ/ΔΑ

Γράφημα  45.  Βαθμός  ικανοποίησης  των  απολυμένων  από  τη  γενικότερη 
εξυπηρέτηση του ΟΑΕΔ

4.1.10  Η  ΓΝΩΜΗ  ΤΩΝ  ΑΠΟΛΥΜΕΝΩΝ  ΓΙΑ  ΤΟ  ΕΡΓΟ  ΤΟΥ  ΟΑΕΔ  ΚΑΙ 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ

Οι απολυμένοι που συμμετείχαν στην παρούσα έρευνα ρωτήθηκαν σχετικά με τη 

γενικότερη γνώμη τους για το έργο που παρέχει ο ΟΑΕΔ. Επιπρόσθετα, κλήθηκαν 

να κάνουν προτάσεις για αλλαγές που θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν, ώστε 
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να  βελτιωθεί  η  λειτουργία  του  ΟΑΕΔ  και  να  γίνουν  πιο  αποτελεσματικές  οι 

υπηρεσίες  που  παρέχει.  Στο  γράφημα  και  στον  πίνακα  που  ακολουθούν 

παρουσιάζονται οι απόψεις των ερωτηθέντων. Όπως προκύπτει από το γράφημα 

46, 34% των απολυμένων δήλωσαν ότι η γνώμη τους για τον ΟΑΕΔ δεν είναι ούτε 

θετική ούτε αρνητική, 32% απάντησαν ότι έχουν μάλλον θετική έως θετική γνώμη 

και 23% εξέφρασαν μάλλον αρνητική έως αρνητική γνώμη. Ποσοστό 11% έδωσε 

την απάντηση ‘Δεν ξέρω/ Δεν απαντώ’. 

ΓΝΩΜΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ

13%

19%

34%

12%

11%
11%

ΘΕΤΙΚΗ

ΜΑΛΛΟΝ ΘΕΤΙΚΗ

ΟΥΤΕ ΘΕΤΙΚΗ-ΟΥΤΕ
ΑΡΝΗΤΙΚΗ
ΜΑΛΛΟΝ ΑΡΝΗΤΙΚΗ

ΑΡΝΗΤΙΚΗ

ΔΞ/ΔΑ

Γράφημα 46. Η γνώμη των απολυμένων για το έργο του ΟΑΕΔ

Όσον αφορά στις προτάσεις για αλλαγή της λειτουργίας του ΟΑΕΔ και βελτίωση 

των υπηρεσιών του, από το σύνολο των απολυμένων 79 άτομα απάντησαν στη 

σχετική  ερώτηση  εκφράζοντας  88  προτάσεις/  απόψεις.  Στον  πίνακα  3 

παρουσιάζονται οι προτάσεις αυτές συνοδευόμενες από τη συχνότητα με την οποία 

αναφέρθηκαν. 

Οι  πιο συχνά εμφανιζόμενες προτάσεις  αφορούν στην καλύτερη ενημέρωση εκ 

μέρους  του  ΟΑΕΔ  για  τις  κενές  θέσεις  των  επιχειρήσεων,  την  καλύτερη 

εξυπηρέτηση των ανέργων εκ μέρους των υπαλλήλων, την αύξηση του ποσού του 

επιδόματος ανεργίας, την υποστήριξη και προώθηση των ανέργων μεγαλύτερης 

ηλικίας και τη δίκαιη ένταξη των ανέργων στα προγράμματα που υλοποιούνται από 

τον ΟΑΕΔ. Τέλος, ένας σημαντικός αριθμός απολυμένων εξέφρασαν την πεποίθηση 

ότι ο ΟΑΕΔ δεν είναι σε θέση να τους βοηθήσει ουσιαστικά, εφόσον δεν μπορεί να 

λύσει το πρόβλημα της ανεργίας.

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ
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Καλύτερη ενημέρωση για τις κενές θέσεις εργασίας 16

Καλύτερη εξυπηρέτηση 10

Μεγαλύτερο ποσό επιδόματος ανεργίας 10

Προτεραιότητα στους άνεργους μεγάλης ηλικίας 9

Μεγαλύτερη  αξιοκρατία  κατά  την  ένταξη  συμμετοχής  στα 
προγράμματα απασχόλησης και τις επιδοτήσεις

7

Μεγαλύτερη διάρκεια επιδόματος 3

Περισσότερα προγράμματα απασχόλησης και κατάρτισης 3

Λιγότερη γραφειοκρατία 2

Χορήγηση  επιδόματος  ανεργίας  ανάλογο  με  τις  ανάγκες  ή  την 
ηλικία/ προϋπηρεσία του καθενός

2

Λιγότερη  καθυστέρηση  στην  έναρξη  χορήγησης  του  επιδόματος 
ανεργίας

2

Συνεπέστερη καταβολή των  δόσεων  στα  προγράμματα ΝΘΕ και 
ΝΕΕ

1

Μεγαλύτερη ελαστικότητα στην ανανέωση της κάρτας ανεργίας 1

Πιο  αποτελεσματική  αναζήτηση  εργοδοτών  από  τον  ΟΑΕΔ  για 
συμμετοχή τους στα προγράμματα ΝΘΕ

1

Προώθηση ανέργων στις κενές θέσεις ανάλογα με τις ανάγκες τους 1

Ο ΟΑΕΔ δεν μπορεί να βοηθήσει, το πρόβλημα είναι η ανεργία 20

Πίνακας 4. Προτάσεις των απολυμένων για βελτίωση της λειτουργίας του ΟΑΕΔ

4.2  ΟΜΑΔΑ  ΑΝΕΡΓΩΝ  ΠΟΥ  ΩΦΕΛΗΘΗΚΑΝ  ΑΠΟ  ΤΗ  Β’  ΦΑΣΗ  ΤΗΣ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

Η δεύτερη ενότητα των αποτελεσμάτων της παρούσας μελέτης αναφέρεται στην 

ομάδα των ανέργων οι οποίοι ωφελήθηκαν από τη β’ φάση του Προγράμματος 

Ολοκληρωμένης  Παρέμβασης  του  νομού  Θεσσαλονίκης.  Οι  εν  λόγω  άνεργοι 

ρωτήθηκαν  σχετικά  με  την  προσπάθειά  τους  για  αναζήτηση  εργασίας,  τις 

δυσκολίες που αντιμετώπισαν, τη διαδικασία ένταξής τους στην Ολοκληρωμένη 

Παρέμβαση, τις απόψεις τους για αυτή, καθώς και για τη γενικότερη συνεργασία 
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τους  με  τον  ΟΑΕΔ.  Στις  παραγράφους  που  ακολουθούν  παρουσιάζονται  τα 

αποτελέσματα που προέκυψαν από τις απαντήσεις τους. 

3.2.1 ΠΡΟΦΙΛ ΤΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΩΦΕΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗ Β’ ΦΑΣΗ

Στον πίνακα  4 παρουσιάζονται τα δημογραφικά στοιχεία της ομάδας των ανέργων 

που  εντάχθηκαν  στο  πρόγραμμα  Ολοκληρωμένης  Παρέμβασης,  όταν  αυτό 

επανακαταρτίστηκε  το  Σεπτέμβριο  του  2007.  Το  δείγμα  των  ανέργων  αυτών 

απαρτίζεται από 100 άτομα, 30 άντρες και 70 γυναίκες, με μέσο όρο ηλικίας τα 

32.2 έτη. Η πλειοψηφία του δείγματος είναι άγαμοι (56%), ποσοστό 34% είναι 

έγγαμοι, 9% διαζευγμένοι ή σε διάσταση και 1% χήροι/ ες. Επιπλέον, το 62% δεν 

έχουν  παιδιά.  Όσον  αφορά  στο  μορφωτικό  τους  επίπεδο,  η  πλειοψηφία  των 

ωφελούμενων  της  β΄  φάσης  (56%)  έχουν  αποφοιτήσει  από  το  λύκειο  ή  από 

κάποια τεχνική σχολή, το 16% έχει τελειώσει το γυμνάσιο, το 13% είναι απόφοιτοι 

ανώτερης ή ανώτατης εκπαίδευσης, το 12% απόφοιτοι ΙΕΚ και μόλις το 3% έχουν 

απολυτήριο  δημοτικού  σχολείου.  Ποσοστό  31%  του  δείγματος  ανήκουν  στην 

ομάδα  των  μακροχρόνια  ανέργων9,  ποσοστό  15%  στην  ομάδα  των  άνεργων 

μητέρων ανήλικων τέκνων, ενώ ποσοστό 7% ανήκουν και στις δύο αυτές ομάδες. 

Επίσης, ποσοστό 3% είναι άνεργοι που απολύθηκαν από επιχειρήσεις τη διετία πριν 

από την έναρξη του προγράμματος και οι οποίοι δεν εντάχθηκαν στην α’ φάση της 

Ολοκληρωμένης Παρέμβασης.  Τέλος, το 98% του δείγματος έχουν εθνικότητα 

ελληνική. 

Άνεργοι Ωφελούμενοι 
Β’ Φάσης
(ν=100)

Ηλικία Μ.Ο. 32.2
Τ.Α. 9.3
Ελαχ. 
τιμή 20
Μέγ. 
τιμή 57

Φύλο Άντρες 
% 
(ν) 30 (30)

Γυναίκες 
% 
(ν) 70 (70)

Οικογενειακή 
Κατάσταση Έγγαμος/η 

% 
(ν) 34 (34)

Άγαμος/η 
% 
(ν) 56 (56)

Διαζευγμένος/η- σε 
διάσταση 

% 
(ν) 9 (9)

9 Ως μακροχρόνια άνεργοι νοούνται τα άτομα άνω των 25 ετών που είναι άνεργα για 12 
από τους  τελευταίους  16 μήνες,  καθώς και  τα  άτομα κάτω των  25 ετών που είναι 
άνεργα για 6 από τους 8 τελευταίους μήνες.
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Χήρος/α 
% 
(ν) 1 (1)

Παιδιά Ανήλικα μόνο 
% 
(ν) 24 (24)

Ενήλικα μόνο
% 
(ν) 11 (11)

Ανήλικα & ενήλικα
% 
(ν) 3 (3)

Κανένα παιδί
% 
(ν) 62 (62)

Επίπεδο 
Μόρφωσης ΑΕΙ-ΤΕΙ 

% 
(ν) 13 (13)

ΙΕΚ 
% 
(ν) 12 (12)

Λύκειο/ τεχνική σχολή
% 
(ν) 56 (56)

Γυμνάσιο 
% 
(ν) 16 (16)

Δημοτικό 
% 
(ν) 3 (3)

Εθνικότητα Ελληνική 
% 
(ν) 98 (98)

Άλλη 
% 
(ν) 2 (2)

Ιδιαίτερη 
Πληθυσμιακή 
Ομάδα

Άνεργες μητέρες ανήλικων 
τέκνων 

% 
(ν) 15 (15)

Μακροχρόνια άνεργοι 
% 
(ν) 31 (31)

Άνεργοι από ομαδικές 
απολύσεις την τελευταία 
2ετία

% 
(ν) 3 (3)

Καμία
% 
(ν) 44 (44)

Άνεργες μητέρες ανήλικων 
τέκνων & Μακροχρόνια 
άνεργοι ταυτόχρονα

% 
(ν) 7 (7)

 Πίνακας 5. Δημογραφικά στοιχεία ανέργων που ωφελήθηκαν από τη β’ φάση της 
Ολοκληρωμένης Παρέμβασης

Τα γραφήματα 47, 48 και 49 απεικονίζουν τα χαρακτηριστικά του δείγματος των 

ανέργων-ωφελούμενων της  β’  φάσης ως  προς τις  μεταβλητές  του φύλου,  της 

οικογενειακής κατάστασης και του μορφωτικού επιπέδου.
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ΦΥΛΟ-ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ Β' ΦΑΣΗΣ

30%

70%

ΑΝΔΡΑΣ
ΓΥΝΑΙΚΑ

Γράφημα 47.  Τα ποσοστά αντρών και γυναικών στο δείγμα των άνεργων που 
ωφελήθηκαν από τη β’ φάση της Ολοκληρωμένης Παρέμβασης

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ Β' 
ΦΑΣΗΣ

56%34%

9% 1%

ΑΓΑΜΟΣ
ΕΓΓΑΜΟΣ
ΔΙΑΖΕΥΓΜΕΝΟΣ
ΧΗΡΟΣ

Γράφημα 48. Η οικογενειακή κατάσταση των άνεργων που ωφελήθηκαν από τη 
β’ φάση της Ολοκληρωμένης Παρέμβασης
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ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ-ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ Β' ΦΑΣΗΣ

3% 16%

56%

12%

13%
ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΛΥΚΕΙΟ
ΙΕΚ
ΑΕΙ-ΤΕΙ

Γράφημα 49.  Το μορφωτικό επίπεδο των άνεργων που ωφελήθηκαν από τη β’ 
φάση της Ολοκληρωμένης Παρέμβασης

4.2.2  ΧΡΟΝΟΣ  ΑΝΕΡΓΙΑΣ  ΚΑΙ  ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΠΡΙΝ  ΑΠΟ  ΤΗΝ 

ΕΝΤΑΞΗ  ΤΩΝ  ΑΝΕΡΓΩΝ  ΤΗΣ  Β’  ΦΑΣΗΣ  ΣΤΗΝ  ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

Οι  άνεργοι  που  ωφελήθηκαν  από  τη  β’  φάση  του  προγράμματος  της 

Ολοκληρωμένης Παρέμβασης ρωτήθηκαν αναφορικά με το χρόνο ανεργίας τους 

πριν από την ένταξή τους στο πρόγραμμα. Από το γράφημα 50 προκύπτει ότι 39% 

των  ερωτηθέντων  ήταν  άνεργοι  1-6  μήνες  πριν  από  την  αίτησή  τους  για 

συμμετοχή στην παρέμβαση, 31% ήταν άνεργοι 6 μήνες-1 έτος, 17% 1-2 έτη και 

13% παρέμειναν άνεργοι για περισσότερο από 2 έτη.

ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ Β' ΦΑΣΗΣ

39%

31%

17%

13%

1-6 ΜΗΝΕΣ
6 ΜΗΝΕΣ-1 ΕΤΟΣ
1 ΕΤΟΣ-2 ΕΤΗ
ΠΑΝΩ ΑΠΟ 2 ΕΤΗ

Γράφημα  50.  Χρόνος  ανεργίας  των  ωφελούμενων  της  β’  φάσης  της 
Ολοκληρωμένης Παρέμβασης πριν από την ένταξή τους σε αυτή
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Σε ερώτηση σχετικά  με τους τρόπους με  τους οποίους  οι  ωφελούμενοι  της  β’ 

φάσης αναζητούσαν εργασία,  η αναζήτηση εργασίας  μέσω φίλων και  γνωστών 

αναφέρθηκε από τη συντριπτική πλειοψηφία (79%), η ανάγνωση των αγγελιών 

του τύπου από  ποσοστό  42% και  ο  ΟΑΕΔ από  ποσοστό  38%.  Από  μικρότερο 

αριθμό  ερωτηθέντων  αναφέρθηκαν  η  αυθόρμητη  υποψηφιότητα  (17%),  το 

διαδίκτυο (3%) και άλλοι τρόποι αναζήτησης εργασίας (1%) (γράφημα 51)10.

ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
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Γράφημα 51. Τρόποι αναζήτησης εργασίας των ωφελούμενων της β’ φάσης

Επιπρόσθετα,  οι  ωφελούμενοι  της  β΄  φάσης  κλήθηκαν  να  δηλώσουν  τα 

σημαντικότερα προβλήματα που έκαναν δύσκολη την ένταξη τους  στην αγορά 

εργασίας. Όπως απεικονίζεται στο γράφημα 52, σχεδόν για το μισό δείγμα των 

ωφελούμενων της β’ φάσης (49%) το φαινόμενο της ανεργίας αποτελεί σημαντικό 

παράγοντα που έκανε δύσκολη την εύρεση μιας καινούριας εργασίας. Οι άσχημες 

συνθήκες  απασχόλησης  ήταν  για  το  10%  βασικός  λόγος  απόρριψης  κάποιων 

εργασιακών θέσεων. Επιπλέον, 10% των ωφελούμενων ανέφεραν την ηλικία ως 

σημαντικό εμπόδιο στην εύρεση εργασίας, 4% ανέφεραν την έλλειψη απαραίτητων 

προσόντων  και  9%  άλλες  δυσκολίες.  Τέλος,  ένα  σημαντικό  ποσοστό  (34%) 

δήλωσαν ότι δεν αντιμετώπισαν κανένα πρόβλημα στην εξεύρεση εργασίας11. 

10 Τα ποσοστά που καταγράφονται στο γράφημα 51 έχουν υπολογιστεί επί του συνόλου 
των  ωφελούμενων της  β’  φάσης της  Ολοκληρωμένης  Παρέμβασης.  Για  παράδειγμα, 
79%  των  ωφελούμενων  ανέφεραν  ότι  στρέφονται  στα  φιλικά  τους  άτομα  στην 
προσπάθειά τους να βρουν εργασία. Καθώς ο κάθε ερωτηθείς είχε τη δυνατότητα να 
δώσει περισσότερες από μία απαντήσεις, το άθροισμα των ποσοστών δεν ισούται με 100.
11 Τα ποσοστά που καταγράφονται στο γράφημα 52 έχουν υπολογιστεί επί του συνόλου 
των  ωφελούμενων της  β’  φάσης της  Ολοκληρωμένης  Παρέμβασης.  Για  παράδειγμα, 
49% των ωφελούμενων ανέφεραν την ανεργία ως σημαντική δυσκολία στην εξεύρεση 
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ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
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Γράφημα  52.  Προβλήματα  στην  εύρεση  εργασίας  των  ωφελούμενων  της  β’ 
φάσης της Ολοκληρωμένης Παρέμβασης 

4.2.3 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΗΣ Β’  ΦΑΣΗΣ ΣΤΗΝ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟ ΑΥΤΗ

Οι άνεργοι που ωφελήθηκαν από τη β’  φάση της Ολοκληρωμένης Παρέμβασης 

κλήθηκαν να απαντήσουν σε μία σειρά ερωτήσεων σχετικά με την ένταξή τους 

στην παρέμβαση και την ικανοποίησή τους από αυτή. Συγκεκριμένα, ρωτήθηκαν 

για τον τρόπο με τον οποίο ενημερώθηκαν για την Ολοκληρωμένη Παρέμβαση, το 

στάδιο  στο  οποίο  βρίσκονταν  την  περίοδο  που  διεξαγόταν  η  παρούσα  έρευνα 

καθώς και  τη διαδικασία ένταξής τους στη δράση των νέων θέσεων εργασίας. 

Επίσης, τους ζητήθηκε να αναφέρουν το βαθμό που έμειναν ικανοποιημένοι από 

τις ειδικότερες πλευρές του προγράμματος βάσει της μέχρι τότε εμπειρίας τους από 

αυτό.

Πιο αναλυτικά,  αναφορικά με τις  αρχικές πηγές ενημέρωσης, περισσότεροι  από 

τους μισούς ωφελούμενους της β’ φάσης (54%) ενημερώθηκαν για την υλοποίηση 

της  Ολοκληρωμένης  Παρέμβασης  από  την  ίδια  την  επιχείρηση  στην  οποία  και 

προσλήφθηκαν. Ποσοστό 24% δήλωσαν ότι φιλικά τους άτομα τους ενημέρωσαν 

για  την  παρέμβαση  και  τους  παρέπεμψαν  στον  ΟΑΕΔ για  λήψη περισσότερων 

πληροφοριών.  Επιπλέον,  20%  των  ωφελούμενων  ενημερώθηκαν  από  τους 

υπαλλήλους και τους συμβούλους του ΟΑΕΔ και μόλις ένα 2% από ανακοινώσεις 

στον τύπο (γράφημα 53). 

εργασίας. Καθώς ο κάθε απολυμένος είχε τη δυνατότητα να δώσει περισσότερες από μία 
απαντήσεις, το άθροισμα των ποσοστών δεν ισούται με 100.
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ΠΗΓΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Ο.Π.

20%

54%

2%

24%
ΚΠΑ/ΟΑΕΔ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΤΥΠΟΣ
ΦΙΛΟΙ

Γράφημα 53.  Πηγές  αρχικής  ενημέρωσης  των  ωφελούμενων ανέργων της  β’ 
φάσης σχετικά με τη Ολοκληρωμένη Παρέμβαση (Ο.Π.)

Κατά την περίοδο διεξαγωγής της παρούσας έρευνας, από το δείγμα των ατόμων 

που εντάχθηκαν στην Ολοκληρωμένη Παρέμβαση κατά τη β’ φάση της, ποσοστό 

99% είχαν ήδη προσληφθεί από επιχείρηση επιχορηγούμενη από τον ΟΑΕΔ και 

εργάζονταν,  ενώ μόνο το 1% (ένας άνεργος) ανέμενε να ειδοποιηθεί  από τον 

ΟΑΕΔ για να τοποθετηθεί σε κάποια θέση εργασίας (γράφημα 54).

ΣΤΑΔΙΟ ΤΗΣ Ο.Π. ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΟΙ 
ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΤΗΣ Β΄ΦΑΣΗΣ

99%

1%

ΕΧΟΥΝ ΕΝΤΑΧΘΕΙ
ΑΝΑΜΟΝΗ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ

Γράφημα  54.  Στάδιο  της  Ολοκληρωμένης  Παρέμβασης  (Ο.Π.)  στο  οποία 
βρίσκονται οι άνεργοι που ωφελήθηκαν από τη β’ φάση

Σε ερώτηση σχετικά με τη διαδικασία που ακολούθησαν (ή θα ακολουθήσουν) 

ώστε  να  ενταχθούν  σε  μία  επιχείρηση,  ποσοστό  54%  απάντησαν  ότι 

προσλήφθηκαν από τον εργοδότη ο οποίος εξαρχής τους παρέπεμψε στον ΟΑΕΔ 
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για να υποβάλουν αίτηση ένταξης στο πρόγραμμα12. Επίσης, μεγάλη μερίδα του 

δείγματος (40%) δήλωσαν ότι αναζήτησαν εργοδότες με δική τους πρωτοβουλία 

και ζήτησαν να τους προσλάβουν μέσω της Ολοκληρωμένης Παρέμβασης. Μόνο 

6% των ωφελούμενων της β΄ φάσης εντάχθηκαν σε επιχείρηση στην οποία τους 

παρέπεμψε ο ΟΑΕΔ (γράφημα 55).

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΙΣ ΝΘΕ

54%40%

6%

ΠΡΟΣΛΗΦΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΥ ΤΟΥΣ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΑΝ
ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΓΙΑ ΝΑ
ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΣΤΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Ο ΟΑΕΔ ΤΟΥΣ
ΠΑΡΕΠΕΜΨΕ (ΘΑ ΤΟΥΣ
ΠΑΡΑΠΕΜΨΕΙ) ΣΕ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Γράφημα 55. Διαδικασία ένταξης στις ΝΘΕ των ανέργων που ωφελήθηκαν από τη 
β’ φάση της Ολοκληρωμένης Παρέμβασης 

Τέλος, τα γραφήματα 56 έως 60 απεικονίζουν το πόσο ικανοποιημένοι δήλωσαν ότι 

είναι  οι  ωφελούμενοι  άνεργοι  της  β΄  φάσης  από  καθεμία  από  τις  επιμέρους 

πλευρές εφαρμογής της παρέμβασης βάσει της μέχρι τότε εμπειρίας τους από το 

πρόγραμμα της Ολοκληρωμένης Παρέμβασης. Οι πλευρές αυτές είναι: η αρχική 

ενημέρωση  για  την  παρέμβαση,  η  επικοινωνία/  πληροφόρηση  μέχρι  εκείνη  τη 

στιγμή,  ο  χρόνος  ανταπόκρισης  του  ΟΑΕΔ στα  αιτήματά τους,  η  διάρκεια  του 

προγράμματος και η συνεργασία τους με τις επιχειρήσεις. 

12 Πρόκειται  για  την  ίδια  ομάδα  ανέργων  που  σε  παραπάνω ερώτηση  δήλωσαν  ότι 
ενημερώθηκαν για την Ολοκληρωμένη Παρέμβαση από την επιχείρηση που τελικά τους 
προσέλαβε
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ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΑΡΧΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 
Ο.Π.

38%

13%7%
10%

32% ΠΟΛΥ
ΑΡΚΕΤΑ
ΛΙΓΟ
ΚΑΘΟΛΟΥ
ΔΞ/ΔΑ

Γράφημα 56.  Βαθμός ικανοποίησης των ανέργων που ωφελήθηκαν από τη β’ 
φάση της Ολοκληρωμένης Παρέμβασης από την αρχική ενημέρωση που έλαβαν 
για την παρέμβαση

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ Ο.Π.

75%

17%
8%

ΠΟΛΥ
ΑΡΚΕΤΑ
ΔΞ/ΔΑ

Γράφημα 57.  Βαθμός ικανοποίησης των ανέργων που ωφελήθηκαν από τη β’ 
φάση της Ολοκληρωμένης Παρέμβασης από την επικοινωνία και την πληροφόρηση 
κατά τη διάρκεια του προγράμματος

67



ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗΣ 
ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΣΤΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥΣ

75%

16%

9%

ΠΟΛΥ
ΑΡΚΕΤΑ
ΔΞ/ΔΑ

Γράφημα 58.  Βαθμός ικανοποίησης των ανέργων που ωφελήθηκαν από τη β’ 
φάση της Ολοκληρωμένης Παρέμβασης από το χρόνο ανταπόκρισης του ΟΑΕΔ στα 
αιτήματά τους

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
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ΚΑΘΟΛΟΥ
ΔΞ/ΔΑ

Γράφημα 59.  Βαθμός ικανοποίησης των ανέργων που ωφελήθηκαν από τη β’ 
φάση της Ολοκληρωμένης Παρέμβασης από τη διάρκεια του προγράμματος
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ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
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ΛΙΓΟ
ΔΞ/ΔΑ

Γράφημα 60.  Βαθμός ικανοποίησης των ανέργων που ωφελήθηκαν από τη β’ 
φάση της Ολοκληρωμένης Παρέμβασης από τη συνεργασία τους με τις επιχειρήσεις

4.2.4  ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΣΤΟΥΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΤΗΣ  Β’ 

ΦΑΣΗΣ  ΤΗΣ  ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ  ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ  ΚΑΙ  ΒΑΘΜΟΣ 

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ

Στο γράφημα 61 παρουσιάζονται οι υπηρεσίες που οι ωφελούμενοι άνεργοι της β’ 

φάσης  έχουν  λάβει  από  τον  ΟΑΕΔ,  πέρα  από  τη  συμμετοχή  τους  στην 

Ολοκληρωμένη Παρέμβαση η οποία αποτελεί αντικείμενο μελέτης της παρούσας 

έρευνας13.  Παρατηρείται  ότι  όλοι  οι  ωφελούμενοι  (100%)  έχουν  υπάρξει  στο 

παρελθόν  εγγεγραμμένοι  στα  μητρώα  ανέργων  του  ΟΑΕΔ  και  διέθεταν  κάρτα 

ανεργίας.  Το  να  διαθέτουν  κάρτα  ανεργίας  ήταν,  άλλωστε,  και  μία  από  τις 

απαραίτητες προϋποθέσεις  για να έχουν οι  άνεργοι  το δικαίωμα να υποβάλουν 

αίτηση  συμμετοχής  στην  Ολοκληρωμένη  Παρέμβαση.  Επιπλέον,  ποσοστό  42% 

έχουν λάβει έστω και μία φορά στη ζωή τους το επίδομα ανεργίας. Η κάρτα και το 

επίδομα ανεργίας αποτελούν τις δύο υπηρεσίες που κυριαρχούν στις απαντήσεις 

των  ωφελούμενων,  με  πολύ  μεγάλη  διαφορά  σε  σχέση  με  τις  υπόλοιπες. 

Αναφορικά με τις άλλες υπηρεσίες που η ομάδα των ωφελούμενων της β’ φάσης 

ανέφερε ότι  τους παρείχε  ο  ΟΑΕΔ, 10% απάντησαν ότι  έχουν συμμετάσχει  σε 

πρόγραμμα  κατάρτισης,  2%  ότι  έχουν  συμμετάσχει  σε  πρόγραμμα 

συμβουλευτικής, 2% σε πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας  Stage, 2% 

σε πρόγραμμα ΝΘΕ και 2% σε πρόγραμμα ΝΕΕ. Τέλος, από 1% δήλωσαν ότι έχουν 

13 Τα ποσοστά που καταγράφονται στο γράφημα 61 έχουν υπολογιστεί επί του συνόλου 
των ωφελούμενων της β΄ φάσης. Για παράδειγμα, 42% των ωφελούμενων ανέφεραν ότι 
έχουν λάβει τουλάχιστον μία φορά το επίδομα ανεργίας. Καθώς ο κάθε ερωτηθείς είχε 
τη δυνατότητα να αναφέρει περισσότερες από μία υπηρεσίες που του παρείχε ο ΟΑΕΔ, 
το άθροισμα των ποσοστών δεν ισούται με 100.
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λάβει άλλα επιδόματα βοήθειας και ότι έχουν φοιτήσει σε σχολές μαθητείας του 

ΟΑΕΔ.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΑΕΔ
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Γράφημα 61.  Υπηρεσίες που οι  ωφελούμενοι  της β’  φάσης έχουν λάβει  κατά 
καιρούς  από  τον  ΟΑΕΔ,  πέρα  από  τη  συμμετοχή  τους  στην  Ολοκληρωμένη 
Παρέμβαση

 Στα γραφήματα 62-69 απεικονίζεται το πόσο ικανοποιημένοι είναι οι ωφελούμενοι 

της  β΄  φάσης  από  τις  υπηρεσίες  που  παρέχει  ο  ΟΑΕΔ  σε  σχέση  με:   την 

ενημέρωση  για  τις  κενές  θέσεις  εργασίας,  τη  συμβουλευτική  υποστήριξη  των 

ανέργων για  την  εύρεση  εργασίας,  την  επάρκεια  του επιδόματος  ανεργίας,  το 

χρόνο ανταπόκρισης στην καταβολή του επιδόματος ανεργίας, την επάρκεια των 

λοιπών  επιδομάτων  βοήθειας,  τα  προγράμματα  απασχόλησης  (ΝΘΕ,  ΝΕΕ  και 

Stage),  τα  προγράμματα  κατάρτισης  και  τη  γενικότερη  εξυπηρέτηση  στις 

υπηρεσίες του ΟΑΕΔ.

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 

25%

17%
20%

10%

28% ΠΟΛΥ
ΑΡΚΕΤΑ
ΛΙΓΟ
ΚΑΘΟΛΟΥ
ΔΞ/ΔΑ
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Γράφημα 62.  Βαθμός ικανοποίησης των ωφελούμενων της β’  φάσης από την 
ενημέρωση/  πληροφόρηση που λαμβάνουν από τον ΟΑΕΔ για  τις  κενές θέσεις 
εργασίας

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

28%

20%12%
9%

31% ΠΟΛΥ
ΑΡΚΕΤΑ
ΛΙΓΟ
ΚΑΘΟΛΟΥ
ΔΞ/ΔΑ

Γράφημα 63.  Βαθμός  ικανοποίησης  των  ωφελούμενων  της  β’  φάσης  από  τη 
συμβουλευτική  υποστήριξη  που  παρέχουν  οι  υπηρεσίες  του  ΟΑΕΔ  για  την 
ανεύρεση εργασίας

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ 
ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

7% 10%

8%

18%
57%

ΠΟΛΥ
ΑΡΚΕΤΑ
ΛΙΓΟ
ΚΑΘΟΛΟΥ
ΔΞ/ΔΑ

Γράφημα 64.  Βαθμός ικανοποίησης των ωφελούμενων της β΄ φάσης από την 
επάρκεια του επιδόματος ανεργίας
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ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗΣ 
ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

43%

57%

ΠΟΛΥ
ΔΞ/ΔΑ

Γράφημα 65.  Βαθμός  ικανοποίησης  των ωφελούμενων της  β΄  φάσης από το 
χρόνο ανταπόκρισης στην καταβολή του επιδόματος ανεργίας

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ 
ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ

1%

2%

97%

ΠΟΛΥ
ΚΑΘΟΛΟΥ
ΔΞ/ΔΑ

Γράφημα 66.  Βαθμός ικανοποίησης των ωφελούμενων της β΄ φάσης από την 
επάρκεια των λοιπών επιδομάτων βοήθειας

72



ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

76%

17%
2% 5%

ΠΟΛΥ
ΑΡΚΕΤΑ
ΛΙΓΟ
ΔΞ/ΔΑ

Γράφημα 67.  Βαθμός  ικανοποίησης  των  ωφελούμενων της  β’  φάσης  από  τα 
προγράμματα απασχόλησης του ΟΑΕΔ

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

9% 1%

90%

ΠΟΛΥ
ΑΡΚΕΤΑ
ΔΞ/ΔΑ

Γράφημα 68.  Βαθμός  ικανοποίησης  των  ωφελούμενων της  β’  φάσης  από  τα 
προγράμματα κατάρτισης του ΟΑΕΔ
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ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ

72%

20%

3% 5%

ΠΟΛΥ
ΑΡΚΕΤΑ
ΛΙΓΟ
ΔΞ/ΔΑ

Γράφημα 69.  Βαθμός  ικανοποίησης  των  ωφελούμενων  της  β’  φάσης  από  τη 
γενικότερη εξυπηρέτηση του ΟΑΕΔ

4.2.5 Η ΓΝΩΜΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΗΣ Β’ ΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ 

ΟΑΕΔ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ

Η ομάδα των ανέργων που ωφελήθηκαν από τη  β’  φάση της  Ολοκληρωμένης 

Παρέμβασης και που συμμετείχαν στην παρούσα έρευνα κλήθηκαν να καταθέσουν 

τη  γενικότερη  γνώμη τους  για  το  έργο  που  παρέχει  ο  ΟΑΕΔ.  Επιπλέον,  τους 

ζητήθηκε  να  κάνουν  προτάσεις  για  αλλαγές  που  θα  μπορούσαν  να 

πραγματοποιηθούν, ώστε να βελτιωθεί η λειτουργία του ΟΑΕΔ και να γίνουν πιο 

αποτελεσματικές οι υπηρεσίες που παρέχει. 

Στο γράφημα και στον πίνακα που ακολουθούν παρουσιάζονται οι απόψεις των 

ερωτηθέντων.  Όπως  προκύπτει  από  το  γράφημα  70,  60% των  ωφελούμενων 

εξέφρασαν θετική γνώμη για τον ΟΑΕΔ και 24% μάλλον θετική γνώμη. Επίσης, 

6% δήλωσαν ότι η γνώμη τους για τον ΟΑΕΔ δεν είναι ούτε θετική ούτε αρνητική, 

ενώ 10% έδωσαν την απάντηση ‘Δεν ξέρω/ Δεν απαντώ’. Αξιοσημείωτο είναι ότι 

κανένας από τους ωφελούμενους της β’ φάσης δεν εξέφρασε αρνητική άποψη για 

το έργο του ΟΑΕΔ.
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ΓΝΩΜΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΑΕΔ

60%24%

6% 10%
ΘΕΤΙΚΗ

ΜΑΛΛΟΝ ΘΕΤΙΚΗ

ΟΥΤΕ ΘΕΤΙΚΗ-ΟΥΤΕ
ΑΡΝΗΤΙΚΗ
ΔΞ/ΔΑ

Γράφημα 70. Η γνώμη των ωφελούμενων της β’ φάσης για το έργο του ΟΑΕΔ

Όσον αφορά στις προτάσεις για αλλαγή της λειτουργίας του ΟΑΕΔ και βελτίωση 

των υπηρεσιών του, από το σύνολο των 100 ωφελούμενων της β’  φάσης που 

συμμετείχαν στην έρευνα, 24 άτομα απάντησαν στη σχετική ερώτηση εκφράζοντας 

28  προτάσεις/  απόψεις.  Στον  πίνακα  4  παρουσιάζονται  οι  προτάσεις  αυτές 

συνοδευόμενες από τη συχνότητα με την οποία αναφέρθηκαν. 

Η πιο συχνά αναφερόμενη πρόταση αφορά στην καλύτερη ενημέρωση εκ μέρους 

του ΟΑΕΔ για τις κενές θέσεις που υπάρχουν στην αγορά εργασίας καθώς και για 

τα προγράμματα που υλοποιεί ο οργανισμός. Επίσης, περισσότερες από μία φορές 

αναφέρθηκαν  οι  προτάσεις  που  αφορούσαν  στην  καλύτερη  εξυπηρέτηση  των 

ανέργων εκ μέρους των υπαλλήλων, στη μείωση της γραφειοκρατίας και  στην 

αύξηση των προγραμμάτων απασχόλησης και κατάρτισης. 

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ

Καλύτερη ενημέρωση για τις κενές θέσεις εργασίας 12

Καλύτερη εξυπηρέτηση 6

Λιγότερη γραφειοκρατία 3

Περισσότερα προγράμματα απασχόλησης και κατάρτισης 2

Μεγαλύτερο ποσό επιδόματος ανεργίας 1

Προτεραιότητα στους άνεργους μεγάλης ηλικίας 1

Προτεραιότητα στις μονογονεϊκές οικογένειες 1

Συνεπέστερη καταβολή των δόσεων στα προγράμματα ΝΘΕ και 
ΝΕΕ

1

Καλύτερος  έλεγχος  των  εργοδοτών  από  τον  ΟΑΕΔ  για  την 
εφαρμογή των όρων των προγραμμάτων απασχόλησης

1

Πίνακας  6. Προτάσεις  των  ωφελούμενων  της  β’  φάσης  για  βελτίωση  της 
λειτουργίας του ΟΑΕΔ
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5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

5.1 ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΩΝ ΟΜΑΔΙΚΑ ΑΠΟΛΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ Η ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΜΕ 

ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΗΣ Β’ ΦΑΣΗΣ

Όπως διαπιστώνεται από τα αποτελέσματα, η ομάδα των ατόμων που πλήχθηκαν 

από μαζικές απολύσεις και που συμμετείχαν στην παρούσα έρευνα είχαν μέσο όρο 

ηλικίας τα 46,5 έτη, στην πλειοψηφία τους ήταν έγγαμοι (85%) και ένα σημαντικό 

ποσοστό είχαν τουλάχιστον ένα ανήλικο παιδί (44%). Αναφορικά με το μορφωτικό 

τους επίπεδο, περισσότεροι από το ένα τρίτο ήταν απόφοιτοι δημοτικού (37%), 

ένα σημαντικό ποσοστό διέθεταν απολυτήριο λυκείου (33%) και πολύ λίγοι (3%) 

ήταν απόφοιτοι ανώτερης ή ανώτατης εκπαίδευσης.

Συγκρίνοντας  κανείς  το  προφίλ  των  απολυμένων με  εκείνο  των  ανέργων που 

ωφελήθηκαν  από  τη  β’  φάση  της  Ολοκληρωμένης  Παρέμβασης,  μπορεί  να 

διαπιστώσει τις παρακάτω σημαντικές διαφορές:

1. Οι  ωφελούμενοι  της  β’  φάσης  είχαν  πολύ  μικρότερο  μέσο  όρο  ηλικίας 

(μ.ο.=32,2 έτη) από εκείνο των απολυμένων.

2. Η πλειοψηφία των ωφελούμενων της β’ φάσης ήταν άγαμοι (56%) και δεν 

είχαν  παιδιά  (62%),  σε  αντίθεση  με  τη  συντριπτική  πλειοψηφία  των 

απολυμένων που ήταν έγγαμοι με παιδιά. 

3. Το  μορφωτικό  επίπεδο  των  απολυμένων  ήταν  εξαιρετικά  χαμηλότερο  από 

εκείνο των ωφελούμενων της β’ φάσης. Είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) των 

ωφελούμενων διέθεταν πτυχίο από ΑΕΙ, ΤΕΙ ή ΙΕΚ, σε σύγκριση με το 6% των 

απολυμένων  με  τα  ίδια  ακαδημαϊκά  προσόντα.  Από  την  άλλη,  37%  των 

απολυμένων είχαν  ολοκληρώσει  μόνο  τη  στοιχειώδη εκπαίδευση,  τη στιγμή 

που το αντίστοιχο ποσοστό στους  ωφελούμενους τη β’ φάσης ήταν μόλις 3%.

Οι διαφορές στα προφίλ των απολυμένων της α’ φάσης και των ωφελούμενων της 

β’  φάσης  θα  μπορούσαν  να  εξηγήσουν  σε  κάποιο  βαθμό  το  γιατί  από  την 

Ολοκληρωμένη Παρέμβαση δεν ωφελήθηκε ο πληθυσμός που αρχικά αποτελούσε 

την ομάδα-στόχο, δηλαδή οι άνεργοι που είχαν προέλθει από ομαδικές απολύσεις. 

Από τη σύγκριση αυτής της ομάδας με τους τελικά ωφελούμενους προκύπτει ότι η 

ηλικία,  η  οικογενειακή  κατάσταση  και  το  μορφωτικό  επίπεδο  αποτελούν 

σημαντικότατους  παράγοντες  για  την  απορρόφηση  των  ανέργων  στην  αγορά 

εργασίας. 
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Στα προγράμματα απασχόλησης, όπως είναι και αυτά που περιλαμβάνονται στις 

Ολοκληρωμένες  Παρεμβάσεις,  η  επιλογή  των  ανέργων  που  τοποθετούνται  σε 

θέσεις εργασίας πραγματοποιείται ουσιαστικά από τους ίδιους τους εργοδότες, οι 

οποίοι  προσλαμβάνουν  εργαζόμενους  ανάλογα  με  τις  ανάγκες  της  επιχείρησής 

τους. Η παρούσα έρευνα επιβεβαιώνει αυτό που οι περισσότεροι γνωρίζουν μέσα 

από  την  καθημερινή  τους  εμπειρία  και  πρακτική:  οι  εργοδότες  προτιμούν στις 

προσλήψεις που πραγματοποιούν τους νέους, οι οποίοι, όπως είναι φυσικό, από τη 

μία δεν έχουν αυξημένες οικογενειακές υποχρεώσεις και από την άλλη ξεκινούν 

την εργασιακή του πορεία χωρίς υψηλές οικονομικές απαιτήσεις, λόγω έλλειψης 

εμπειρίας. 

Επιπλέον, γίνεται φανερό ότι η ηλικία σε συνδυασμό με το πολύ χαμηλό επίπεδο 

μόρφωσης κάνει εξαιρετικά δύσκολη την εξεύρεση εργασίας από έναν ανειδίκευτο 

εργάτη,  από τη  στιγμή μάλιστα που η προϋπηρεσία  του είναι  σε κλάδους που 

έχουν  συρρικνωθεί,  όπως  αυτός  της  μεταποίησης.  Όπως  αναφέρεται  στην 

εισαγωγή  της  παρούσας  μελέτης,  ο  αριθμός  των  μεταποιητικών  επιχειρήσεων 

σήμερα έχει μειωθεί σημαντικά και οι άνθρωποι που έχουν απολυθεί δε βρίσκουν 

αντίστοιχες θέσεις  εργασίας για να απορροφηθούν.  Οι συνθήκες είναι  ίσως πιο 

ευνοϊκές  για  εκείνους  που η  εξειδίκευση τους  και  το  μορφωτικό  τους  επίπεδο 

επιτρέπει την ένταξή τους σε επιχειρήσεις με διαφορετικά αντικείμενα, στις οποίες 

μάλιστα τα χρόνια της εμπειρίας τους θα μπορούσαν να αναγνωριστούν και να 

εκτιμηθούν από τους εργοδότες. Ωστόσο, αυτοί οι άνθρωποι σπάνια έχουν ανάγκη 

από τη συμμετοχή τους σε ένα πρόγραμμα Ολοκληρωμένης Παρέμβασης για να 

βρουν εργασία. 

Η  αλήθεια  της  πρότασης  αυτής  γίνεται  φανερή  μέσα  από  τη  σύγκριση  των 

απολυμένων που σήμερα εργάζονται με εκείνους που δεν κατάφεραν να βρουν 

εργασία. Στην παρούσα έρευνα, οι μισοί από τους απολυμένους που παρέμεναν 

άνεργοι  είναι  απόφοιτοι  στοιχειώδους εκπαίδευσης,  ενώ το αντίστοιχο ποσοστό 

στους απολυμένους που εργάζονται είναι πολύ μικρότερο. Αντίστοιχα, οι απόφοιτοι 

λυκείου  αποτελούν  την  κυρίαρχη  μερίδα  ανάμεσα  στους  απολυμένους  που 

εργάζονται,  ενώ  οι  απολυμένοι  που  παραμένουν  άνεργοι  έχουν  απολυτήριο 

λυκείου  σε  ποσοστό  μικρότερο  του  20%.  Επιπλέον,  όλοι  οι  απολυμένοι  που 

κατείχαν θέση στελέχους στις επιχειρήσεις από τις οποίες απολύθηκαν είτε βρήκαν 

εργασία  είτε  συνταξιοδοτήθηκαν  μέχρι  τη  στιγμή  διεξαγωγής  της  παρούσας 

μελέτης.

Επομένως,  οι  Ολοκληρωμένες  Παρεμβάσεις  αφορούν  κυρίως  στους  ανθρώπους 

που, λόγω της ηλικίας τους και των περιορισμένων προσόντων, παραμένουν εκτός 
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της αγοράς εργασίας. Και επειδή οι παράγοντες της ηλικίας και της εξειδίκευσης 

επηρεάζουν  αρνητικά  την  επαγγελματική  τους  αποκατάσταση  ακόμη  και  στα 

πλαίσια  εξειδικευμένων  προγραμμάτων,  όπως  γίνεται  φανερό  από  τα 

αποτελέσματα της παρούσας έρευνας, θα πρέπει τέτοιου είδους παρεμβάσεις να 

σχεδιάζονται  προσεκτικά  με  βάση  τα  ιδιαίτερα  χαρακτηριστικά  των  ομάδων-

στόχων, ώστε να αυξάνονται οι πιθανότητες επιτυχίας τους.

5.2 Η ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΘΕΣΗ ΤΩΝ ΟΜΑΔΙΚΑ ΑΠΟΛΥΜΕΝΩΝ, Η 

ΠΑΡΟΥΣΑ  ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ  ΤΟΥΣ  ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΚΑΙ  ΟΙ  ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ  ΤΟΥΣ  ΓΙΑ 

ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Από τους ανθρώπους που απολύθηκαν ομαδικά και στους οποίους απευθύνθηκε η 

Ολοκληρωμένη  Παρέμβαση  κατά  την  α’  φάση  της,  η  συντριπτική  πλειοψηφία 

εργάζονταν ως εργάτες σε επιχειρήσεις του νομού Θεσσαλονίκης που έκλεισαν. 

Την περίοδο διεξαγωγής της παρούσας έρευνας, ποσοστό 61% είχαν καταφέρει να 

βρουν ξανά εργασία, ενώ 39% δεν εργάζονταν. Από τους απολυμένους που δεν 

επανεντάχθηκαν στην αγορά εργασίας, μόλις 8% δήλωσαν ότι  δεν αναζήτησαν 

ξανά εργασία μετά την απόλυση. Από εκείνους που επιθυμούσαν να εργαστούν 

ξανά,  ποσοστό  44%  είχαν  καταφέρει  να  προσληφθούν  με  συμβάσεις  μικρής 

διάρκειας,  αλλά  είχαν  επανέλθει  στη  συνθήκη  της  ανεργίας  την  περίοδο 

διεξαγωγής της παρούσας έρευνας. Από το σύνολο των απολυμένων που σήμερα 

δεν εργάζονται παρά τις προσπάθειές τους, περίπου οι μισοί (48%) παραμένουν 

άνεργοι για περισσότερο από 2 έτη. Τέλος, ποσοστό 22% των απολυμένων που 

δεν εργάζονται έχουν συνταξιοδοτηθεί. 

Αναφορικά με τα χαρακτηριστικά και τις συνθήκες της εργασίας, περισσότεροι από 

τους μισούς απολυμένους που σήμερα εργάζονται (56%) ασχολούνται με εντελώς 

διαφορετικό αντικείμενο από εκείνο στο οποίο είχαν εξειδικευθεί στην επιχείρηση 

από την οποία απολύθηκαν. Ποσοστό 69% ανέφεραν ότι είναι αρκετά έως πολύ 

ικανοποιημένοι από τη σημερινή τους εργασία και 33% δήλωσαν λίγο έως καθόλου 

ικανοποιημένοι. Το πιο συχνά αναφερόμενο εργασιακό πρόβλημα ήταν ο μισθός. 

Δεν είναι σπάνιο άνθρωποι που χάνουν τις θέσεις τους μετά από πολλά χρόνια 

εργασίας  σε  μία  επιχείρηση  να  λαμβάνουν  μικρότερη  αμοιβή  σε  μία  νέα  θέση 

εργασίας.  Άλλα  εργασιακά  προβλήματα  που  κυριάρχησαν  στις  απαντήσεις  των 

απολυμένων ήταν το επιμηκυμένο ωράριο και οι άσχημες συνθήκες απασχόλησης.

Σύμφωνα με τις απαντήσεις των απολυμένων που δεν εργάζονται, οι κυρίαρχοι 

τρόποι  για  την  εύρεση  εργασίας  είναι  η  αναζήτηση  μέσω  φιλικών  ατόμων,  η 

ανάγνωση των αγγελιών του τύπου, η επίσκεψη στις κατά τόπους υπηρεσίες του 

ΟΑΕΔ και η αυθόρμητη υποψηφιότητα.  Αντίστοιχα, οι απολυμένοι που σήμερα 
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εργάζονται ανέφεραν ότι βρήκαν εργασία πρωτίστως με τη συμβολή οικείων τους 

προσώπων  αλλά  και  μέσω  των  αγγελιών  του  τύπου  και  της  αυθόρμητης 

υποψηφιότητας. Ωστόσο, ελάχιστοι ήταν εκείνοι που δήλωσαν ότι βρήκαν εργασία 

μέσω του ΟΑΕΔ (5%). 

Όσον  αφορά  στο  βαθμό  δυσκολίας,  42%  των  απολυμένων  που  εργάζονται 

ανέφεραν ότι δυσκολεύτηκαν πολύ να βρουν εργασία μετά την απόλυσή τους. Οι 

λόγοι για τη δυσκολία των απολυμένων που εργάζονται να βρουν τη σημερινή 

τους θέση εργασίας και της αδυναμίας όσων δεν εργάζονται να ενταχθούν στην 

αγορά εργασίας είναι, σύμφωνα με τις απόψεις των ίδιων, από τη μία το φαινόμενο 

της ανεργίας, δηλαδή της περιορισμένης ζήτησης εργαζομένων σε σχέση με την 

αυξημένη  προσφορά,  και  από  την  άλλη  η  ηλικία  που  αποτελεί  αποθαρρυντικό 

παράγοντα για τους εργοδότες που πραγματοποιούν προσλήψεις. Επιπρόσθετα, οι 

άσχημες  συνθήκες  απασχόλησης  ήταν  για  αρκετούς  απολυμένους  ο  λόγος 

απόρριψης κάποιων εργασιακών θέσεων. 

5.3  Η  ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ  ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ  ΤΟΥ  ΝΟΜΟΥ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΟΜΑΔΙΚΑ ΑΠΟΛΥΜΕΝΩΝ

Περισσότεροι από τους μισούς  ομαδικά απολυμένους (58%) ανέφεραν ότι  δεν 

είχαν ακούσει ποτέ πριν σχετικά με την πρόθεση του ΟΑΕΔ να υλοποιήσει δράση 

Ολοκληρωμένης Παρέμβασης στοχευμένης στον πληθυσμό των ανέργων που είχαν 

απολυθεί  και  διαμαρτυρήθηκαν  ότι  δεν  ενημερώθηκαν  σχετικά  από  τους 

υπαλλήλους του ΟΑΕΔ.  Φαίνεται  ότι  η  τηλεφωνική επικοινωνία  που αποσκοπεί 

στην ενημέρωση μεγάλου αριθμού ατόμων δεν είναι αποτελεσματική στην επίτευξη 

του στόχου αυτού. Η τηλεφωνική επικοινωνία δεν εξασφαλίζει τον εντοπισμό του 

συνόλου της  ομάδας-στόχου  και  η  αποτελεσματική  υλοποίηση του  έργου  της 

ενημέρωσης  εξαρτάται  σε  σημαντικό  βαθμό  από  την  καλή  θέληση  και 

υπευθυνότητα του εκάστοτε εργαζόμενου που αναλαμβάνει τη διεκπεραίωσή του.

Από  το  σύνολο  των  απολυμένων  που  δήλωσαν  ότι  ενημερώθηκαν  για  την 

Ολοκληρωμένη  Παρέμβαση  και  ρωτήθηκαν  σχετικά  με  την  πρόθεσή  τους  να 

συμμετέχουν σε αυτή, περίπου το ένα τρίτο εξέφρασαν την επιθυμία να ενταχθούν 

σε  κάποια  από  τις  δράσεις  της.  Η  συντριπτική  πλειοψηφία  εκείνων  που  δεν 

εκδήλωσαν ενδιαφέρον συμμετοχής δήλωσαν ως αιτία το γεγονός ότι είχαν ήδη 

βρει  εργασία.  Πράγματι,  για  πολλούς  από  τους  ανέργους  που  πλήχθηκαν  από 

ομαδικές απολύσεις είχε μεσολαβήσει μεγάλο χρονικό διάστημα από τη στιγμή της 

απόλυσής  τους  μέχρι  την  υλοποίηση  της  Ολοκληρωμένης  Παρέμβασης.  Είναι, 

λοιπόν,  λογικό και αναμενόμενο ότι  ένας σημαντικός αριθμός αυτών είχαν στο 

μεταξύ  αναζητήσει και εξασφαλίσει κάποια θέση εργασίας. Ακόμη και εκείνοι που 
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ήταν δυσαρεστημένοι από την εργασία τους θα προτιμούσαν ίσως να διατηρήσουν 

μία όχι και τόσο ικανοποιητική θέση παρά να ενταχθούν σε ένα πρόγραμμα που 

πιθανόν θα τους εξασφάλιζε μία καλύτερη εργασία αλλά θα τους οδηγούσε ξανά 

στο ταμείο ανεργίας μετά τη λήξη του.

Οι  απολυμένοι  που  τελικά  εντάχθηκαν  σε  κάποια  από  τις  δράσεις  της 

Ολοκληρωμένης  Παρέμβασης  αποτελούσαν  το  25%  εκείνων  που  εκδήλωσαν 

ενδιαφέρον  συμμετοχής.  Οι  υπόλοιποι  είτε  δεν  ειδοποιήθηκαν  ποτέ  είτε, 

απευθυνόμενοι  στον  ΟΑΕΔ,  έλαβαν  την  απάντηση  ότι  καμία  επιχείρηση  δεν 

ενδιαφέρθηκε να τους προσλάβει. Μπορεί κανείς να συμπεράνει ότι οι παράγοντες 

που  εμπόδιζαν  προηγουμένως  τους  ανθρώπους  αυτούς  να  βρουν  εργασία 

εξακολουθούσαν να ισχύουν και  κατά τη συμμετοχή τους στην Ολοκληρωμένη 

Παρέμβαση,  παρά  το  κίνητρο  της  οικονομικής  ενίσχυσης  που  δινόταν  στους 

εργοδότες.

Από  τα  άτομα  που  τελικά  εντάχθηκαν  στην  παρέμβαση  (5  από  τους  150 

συμμετέχοντες  της  έρευνας),  η  πλειοψηφία  απορροφήθηκε  σε  επιχειρήσεις  οι 

οποίες επιδοτήθηκαν για την πρόσληψή τους. Από αυτούς, οι μισοί τοποθετήθηκαν 

σε επιχείρηση με τη μεσολάβηση του ΟΑΕΔ και οι άλλοι μισοί αναζήτησαν οι ίδιοι 

εργοδότη, στον οποίο πρότειναν την πρόσληψή τους μέσω της Ολοκληρωμένης 

Παρέμβασης. Το φαινόμενο της ανάληψης του έργου της αναζήτησης εργοδότη 

από  τους  ίδιους  τους  ανέργους  καταδεικνύει  για  άλλη  μία  φορά  τη  δυσκολία 

εύρεσης  εργοδοτών  που  είναι  δεκτικοί  στην  πρόσληψη  εργαζομένων  από  την 

ομάδα  των  μαζικά  απολυμένων.  Παρά  το  κίνητρο  της  επιχορήγησης  για  τη 

δημιουργία  νέων  θέσεων  εργασίας,  οι  επιχειρήσεις  είναι  επιφυλακτικές  στις  εν 

λόγω  προσλήψεις  και  υπάρχει  ανάγκη  αναζήτησης  εργασίας  μέσω  φίλων  και 

άλλων  οικείων  προσώπων  που  θα  αποδεχτούν  να  ενταχθούν  σε  ένα 

ολοκληρωμένο πρόγραμμα για να απασχολήσουν ανέργους που ήδη γνωρίζουν.

Αναφορικά με το βαθμό ικανοποίησης από την Ολοκληρωμένη Παρέμβαση, 60% 

από  εκείνους  που  συμμετείχαν  στις  δράσεις  της  δήλωσαν  αρκετά  έως  πολύ 

ικανοποιημένοι. Ως προς τις ειδικότερες πλευρές εφαρμογής της παρέμβασης, η 

πλειοψηφία  των  συμμετεχόντων  ήταν  πολύ  ικανοποιημένοι  από  την  αρχική 

ενημέρωση για το πρόγραμμα, από την επικοινωνία και την πληροφόρηση κατά τη 

διάρκεια του προγράμματος, από το χρόνο ανταπόκρισης του ΟΑΕΔ στα αιτήματά 

τους, καθώς και από τη συνεργασία με τις επιχειρήσεις στην περίπτωση της δράσης 

των ΝΘΕ. Λίγο έως αρκετά ικανοποιημένη δήλωσε η πλειοψηφία από το ποσό και 

τη  διάρκεια  της  επιδότησης  των  δράσεων.  Φαίνεται  ότι  από  τη  μία  οι  νέοι 

ελεύθεροι  επαγγελματίες  θα  επιθυμούσαν  οικονομική  ενίσχυση  μεγαλύτερου 
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ύψους και  οι  μισθωτοί μεγαλύτερο μισθό από τις  επιχορηγούμενες επιχειρήσεις 

καθώς και μεγαλύτερη διάρκεια σύμβασης εργασίας. 

5.4  Η  ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  ΤΟΥ  ΟΑΕΔ  ΣΤΗΝ  ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ  ΤΩΝ 

ΟΜΑΔΙΚΑ ΑΠΟΛΥΜΕΝΩΝ

Από το σύνολο των υπηρεσιών που παρέχει ο ΟΑΕΔ στους ανέργους της χώρας, η 

συντριπτική πλειοψηφία  των απολυμένων που συμμετείχαν στην παρούσα έρευνα 

δήλωσαν ότι  έχουν κάνει  χρήση του δικαιώματος  εγγραφής στα μητρώα των 

ανέργων και λήψης του επιδόματος ανεργίας. Επίσης, ποσοστό 12% έχουν λάβει 

άλλα επιδόματα βοήθειας, όπως για παράδειγμα η οικονομική ενίσχυση λόγω του 

ομαδικού  χαρακτήρα  της  απόλυσής  τους  και  τα  επιδόματα  μητρότητας  για  τις 

μητέρες  με  ανήλικα  τέκνα.  Ελάχιστοι  έχουν  συμμετάσχει  σε  προγράμματα 

απασχόλησης  και  κατάρτισης  και  κανένας  σε  πρόγραμμα  συμβουλευτικής 

υποστήριξης.

Αναφορικά  με  τη  συνολική  εικόνα  που  έχουν  οι  ομαδικά  απολυμένοι  για  το 

γενικότερο  έργο  που  προσφέρει  ο  ΟΑΕΔ,  το  ένα  τρίτο  (34%) δήλωσαν  ότι  η 

γνώμη τους  είναι  ούτε  θετική  ούτε  αρνητική,  περίπου  το  ίδιο  ποσοστό (32%) 

εκφράζουν μάλλον θετική έως θετική γνώμη, ενώ 23% εμφανίζονται να έχουν 

μάλλον αρνητική έως αρνητική εικόνα για τον ΟΑΕΔ. 

Από την άλλη, ο βαθμός ικανοποίησης των απολυμένων από την υποστήριξη που 

έχουν  λάβει  από  τον  ΟΑΕΔ διαφέρει  ανάλογα  με  την  υπηρεσία  για  την  οποία 

ερωτώνται. Λίγο έως καθόλου ικανοποιημένη εμφανίζεται να είναι η πλειοψηφία 

από την πληροφόρηση που λαμβάνει από τον ΟΑΕΔ σχετικά με τις κενές θέσεις 

εργασίας, από τη συμβουλευτική υποστήριξη που παρέχουν τα Κέντρα Προώθησης 

Απασχόλησης  για  την  ανεύρεση  εργασίας  και  από  το  ποσό  του  επιδόματος 

ανεργίας. Από την άλλη, οι περισσότεροι απολυμένοι δηλώνουν αρκετά έως πολύ 

ικανοποιημένοι  από  το  χρόνο  ανταπόκρισης  στην  καταβολή  του  επιδόματος 

ανεργίας  καθώς και  από  την  εξυπηρέτησή τους,  όταν  απευθύνονται  στις  κατά 

τόπους υπηρεσίες του οργανισμού. Η πλειοψηφία των απολυμένων δεν εξέφρασαν 

άποψη  για  υπηρεσίες  και  προγράμματα,  στα  οποία,  όπως  φαίνεται  στην 

προηγούμενη παράγραφο, δεν είχαν συμμετάσχει,  όπως είναι  τα προγράμματα 

απασχόλησης  και  κατάρτισης  και  τα  λοιπά  επιδόματα  βοήθειας,  πέρα  από  το 

επίδομα ανεργίας.

Στο  τέλος  της  τηλεφωνικής  συνέντευξης,  οι  απολυμένοι  κλήθηκαν  να  κάνουν 

προτάσεις για αλλαγές που θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν με στόχο την 

αναβάθμιση της λειτουργίας και  τη βελτίωση των υπηρεσιών του ΟΑΕΔ. Όπως 

81



είναι  λογικό,  η  πλειονότητα  των  προτάσεων  σχετίζονταν  με  τα  παράπονα  που 

εξέφρασαν οι συμμετέχοντες κατά τη συνέντευξη και αφορούσαν στις υπηρεσίες 

εκείνες για τις οποίες είχαν δηλώσει το μικρότερο βαθμό ικανοποίησης. Έτσι, οι 

προτάσεις που εκφράστηκαν περισσότερο είναι:

α) Αποτελεσματικότερος εντοπισμός των κενών θέσεων που υπάρχουν στην αγορά 

εργασίας και καλύτερη ενημέρωση των ανέργων για αυτές.

β) Καλύτερη εξυπηρέτηση από τις κατά τόπους υπηρεσίες του ΟΑΕΔ.

γ) Αύξηση του ποσού του επιδόματος ανεργίας.  

δ)  Μεγαλύτερη  υποστήριξη  των  ανέργων  μεγάλης  ηλικίας  και  προτεραιότητα 

αυτών στη συμμετοχή στα προγράμματα απασχόλησης.

ε) Δίκαιη συμμετοχή των ανέργων, με βάση τις πραγματικές τους ανάγκες, στα 

προγράμματα που υλοποιεί ο ΟΑΕΔ. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι ένας σημαντικός αριθμός απολυμένων θεωρούν τον ΟΑΕΔ 

ανήμπορο να βοηθήσει ουσιαστικά τους ανέργους. Σύμφωνα με την άποψή τους, 

το  πρόβλημα  της  ανεργίας  είναι  βαθύτερο  και  δεν  είναι  σε  θέση  ο  ΟΑΕΔ  να 

συμβάλει  αποτελεσματικά  στην  οριστική  επίλυσή  του.  Όπως  χαρακτηριστικά 

εκφράστηκε από έναν απολυμένο, ‘Η λύση του προβλήματός θα ήταν το να έπαυε 

να είναι χρήσιμος ο ΟΑΕΔ’.

5.5 ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΗΣ Β’ ΦΑΣΗΣ ΤΗΣ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Όπως  η  ομάδα  των  απολυμένων,  έτσι  και  οι  ωφελούμενοι  της  β’  φάσης  της 

Ολοκληρωμένης Παρέμβασης ρωτήθηκαν για ζητήματα σχετικά με τη συνθήκη της 

ανεργίας τους, τους τρόπους με τους οποίους προσπαθούσαν να ενταχθούν στην 

αγορά εργασίας και τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν στην προσπάθειά τους αυτή. 

Αναφορικά με το χρόνο ανεργίας, ποσοστό 70% των ωφελούμενων ήταν άνεργοι 

από 1 μήνα έως 1 έτος πριν από την ένταξή τους στο πρόγραμμα και μόλις το 13% 

ήταν άνεργοι πάνω από 2 έτη. Πρόκειται για χρόνο ανεργίας πολύ μικρότερο από 

εκείνο  της  ομάδας  των  άνεργων  απολυμένων,  από  τους  οποίους,  όπως 

προαναφέρθηκε, ποσοστό 48% παρέμεναν άνεργοι για περισσότερο από 2 χρόνια. 

Όπως  αναφέρεται  και  στη  σύγκριση  των  προφίλ  των  δύο  αυτών  ομάδων,  τα 

ιδιαίτερα  χαρακτηριστικά  των  απολυμένων  κάνουν  την  επαγγελματική  τους 

αποκατάσταση  εξαιρετικά  δύσκολη,  ακόμη  και  στην  περίπτωση  παροχής 
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οικονομικών κινήτρων στους εργοδότες για την απορρόφησή τους σε επιχειρήσεις 

του ιδιωτικού τομέα.

Παρά τη διαφορά τους στο χρόνο ανεργίας, οι άνεργοι που ωφελήθηκαν από τη β’ 

φάση  της  Ολοκληρωμένης  Παρέμβασης  υιοθετούσαν  τους  ίδιους  τρόπους 

αναζήτησης εργασίας με εκείνους που ανέφερε η ομάδα των απολυμένων: κυρίως 

απευθυνόμενοι σε φιλικά πρόσωπα, αλλά και μέσω των αγγελιών του τύπου, του 

ΟΑΕΔ και  της  αυθόρμητης υποψηφιότητας.  Επομένως,  επιβεβαιώνεται  ότι  στην 

πλειοψηφία  τους  οι  άνεργοι  προσπαθούν  να  ενταχθούν  στην  αγορά  εργασίας 

ακολουθώντας πολλές μεθόδους και κάνοντας χρήση όλων των πηγών βοήθειας: 

βασίζονται πρωτίστως στο οικείο τους περιβάλλον για την ένταξή τους στην αγορά 

εργασίας, καθώς και στην προσωπική τους προσπάθεια για εντοπισμό εργοδοτών 

και  επαφή μαζί  τους.  Σε μικρότερο ποσοστό,  απευθύνονται  στις  υπηρεσίες του 

ΟΑΕΔ για την επαγγελματική τους αποκατάσταση.

Το φαινόμενο της ανεργίας αποτελεί  για τους ωφελούμενους της β’ φάσης της 

Ολοκληρωμένης  Παρέμβασης  το  μεγαλύτερο  πρόβλημα  για  την  εξεύρεση 

εργασίας,  ενώ  από  πολύ  μικρότερα  ποσοστά  αναφέρθηκαν  ως  προβλήματα  οι 

άσχημες συνθήκες απασχόλησης και η ηλικία. Το φαινόμενο της ανεργίας είναι 

καθολικό  και  πλήττει  όλες  τις  ομάδες  ανέργων,  γι’  αυτό  και  αναφέρθηκε  ως 

σημαντικό πρόβλημα τόσο από τους απολυμένους, εργαζόμενους και μη, όσο και 

από  τους  ωφελούμενους  της  β’  φάσης.  Από  την  άλλη,  σε  αντίθεση  με  τους 

περισσότερους  απολυμένους,  η  ηλικία  δεν  ήταν  πρόβλημα  για  τους 

ωφελούμενους.  Όπως  προκύπτει  και  από  την  περιγραφή  του  προφίλ  των 

ωφελούμενων, ο μέσος όρος της ηλικίας τους ήταν πολύ μικρότερος και  αυτό 

φαίνεται ότι διευκόλυνε την ένταξή τους στην αγορά εργασίας.

5.6  Η  ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ  ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ  ΤΟΥ  ΝΟΜΟΥ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΗΣ Β’ ΦΑΣΗΣ

Η  ενημέρωση  των  ανέργων  σχετικά  με  το  Πρόγραμμα  Ολοκληρωμένης 

Παρέμβασης  καθώς  και  η  διαδικασία  τοποθέτησής  τους  σε  θέσεις  εργασίας 

αποτελούν  σημαντικά  ζητήματα  που  αφορούν  στον  τρόπο  οργάνωσης  και 

λειτουργίας  τέτοιων  προγραμμάτων.  Περισσότεροι  από  τους  μισούς  ανέργους 

(54%)  που  ωφελήθηκαν  από  τη  β’  φάση  της  Ολοκληρωμένης  Παρέμβασης 

ενημερώθηκαν εξαρχής σχετικά με αυτή από την ίδια την επιχείρηση στην οποία 

και  προσλήφθηκαν.  Επίσης,  ποσοστό  24%  ενημερώθηκαν  από  φιλικά  τους 

πρόσωπα και το 20% από υπαλλήλους του ΟΑΕΔ. Όσοι δεν παραπέμφθηκαν στον 

ΟΑΕΔ  από  κάποια  επιχείρηση,  με  σκοπό  να  προσληφθούν  σε  αυτή  μέσω  του 

προγράμματος, είτε αναζήτησαν μόνοι τους εργοδότη πρόθυμο να ενταχθεί στην 
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Ολοκληρωμένη Παρέμβαση (αυτοί ήταν και οι περισσότεροι, σε ποσοστό 40%), 

είτε τοποθετήθηκαν σε επιχειρήσεις με τη μεσολάβηση του ΟΑΕΔ (μόλις το 6%). 

Παρόμοιο  φαινόμενο  παρατηρήθηκε  και  στην  ομάδα  των  απολυμένων,  όσον 

αφορά  στη  διαδικασία  με  την  οποία  τοποθετήθηκαν  σε  ΝΘΕ  μέσω  της 

Ολοκληρωμένης  Παρέμβασης  (το  50%  γνώριζαν  τον  εργοδότη  που  τους 

προσέλαβε).  Κι  αν  στην  περίπτωσή  τους  το  φαινόμενο  αντικατοπτρίζει  τη 

γενικότερη δυσκολία των απολυμένων να προτιμηθούν από τους εργοδότες λόγω 

των  ιδιαίτερων  χαρακτηριστικών  τους,  όπως  είναι  η  ηλικία  και  το  μορφωτικό 

επίπεδο, δεν μπορεί να ισχύει το ίδιο και στην περίπτωση των ωφελούμενων της 

β΄ φάσης, οι οποίοι είναι κατά πολύ νεότεροι και με περισσότερα προσόντα. Το 

φαινόμενο αυτό κάνει  φανερή μία γενικότερη κρίση που επικρατεί  στην αγορά 

εργασίας,  η  οποία  επηρεάζει  τον  τρόπο που πραγματοποιούνται  οι  προσλήψεις 

στον  ιδιωτικό  τομέα.  Οι  εργοδότες  προχωρούν  συνήθως  σε  μικρό  αριθμό 

προσλήψεων, έχοντας τη δυνατότητα να επιλέξουν εργαζόμενους από πληθώρα 

ανέργων με πολλά προσόντα. Προτιμούν λοιπόν εργαζόμενους που γνωρίζουν και 

επιβάλλουν  το  όρο  αυτό  ακόμη  και  σε  προγράμματα  του  ΟΑΕΔ  που  τους 

χρηματοδοτούν και που γίνονται για την αποκατάσταση ατόμων που βρίσκονται σε 

μεγάλο κίνδυνο για αποκλεισμό από την αγορά εργασίας. 

Οι άνεργοι που ωφελήθηκαν από τη β’  φάση της Ολοκληρωμένης Παρέμβασης 

εμφανίζονται  εξαιρετικά  ικανοποιημένοι  από  αυτή.  Πιο  αναλυτικά,  ως  προς  τις 

επιμέρους πλευρές εφαρμογής της παρέμβασης,  περισσότεροι  από το 90% των 

ωφελούμενων της β’ φάσης δήλωσαν αρκετά έως πολύ ικανοποιημένοι από την 

πληροφόρηση που λάμβαναν κατά τη διάρκεια του προγράμματος, από το χρόνο 

ανταπόκρισης  του  ΟΑΕΔ  στα  αιτήματά  τους  και  από  τη  συνεργασία  με  τις 

επιχειρήσεις  όπου  εργάζονται.  Επίσης,  86%  εμφανίζονται  αρκετά  έως  πολύ 

ικανοποιημένοι  από  τη  διάρκεια  του  προγράμματος  –λίγοι  ήταν  εκείνοι  που 

δήλωσαν ότι θα ήθελαν η επιχορήγηση των επιχειρήσεων να συνεχιζόταν πέρα 

από τα 2 έτη, από ανησυχία μήπως ο εργοδότης τους απολύσει μετά τη λήξη του 

προγράμματος.  Τέλος,  αρκετά  έως  πολύ  ικανοποιημένοι  ήταν  το  51%  των 

ωφελούμενων από την αρχική ενημέρωση για το πρόγραμμα, ενώ ποσοστό 32% 

δεν εξέφρασαν άποψη για το θέμα αυτό (απάντησαν ‘Δεν ξέρω/ δεν απαντώ). 

Πρόκειται  για  γεγονός  αναμενόμενο,  αν  αναλογιστεί  κανείς  ότι  η  αρχική 

ενημέρωση  έγινε  στους  περισσότερους  από  την  επιχείρηση  η  οποία  τους 

προσέλαβε και αρκετοί από τους ανέργους συμμετείχαν ελάχιστα στη διαδικασία 

της  λήψης  πληροφοριών  και  υποβολής  αιτήσεων,  εφόσον  δεν  ήταν  λίγες  οι 

περιπτώσεις που το έργο αυτό είχε ανατεθεί στο λογιστή της εκάστοτε επιχείρησης.
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5.7  Η  ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  ΤΟΥ  ΟΑΕΔ  ΣΤΗΝ  ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ  ΤΩΝ 

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΗΣ Β’ ΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

Όπως  και  η  ομάδα  των  απολυμένων,  έτσι  και  οι  ωφελούμενοι  της  β’  φάσης 

ανέφεραν  την  εγγραφή  στα  μητρώα  ανέργων  και  τη  λήψη  του  επιδόματος 

ανεργίας  ως  τις  κυριότερες  υπηρεσίες  που  τους  παρείχε  ο  ΟΑΕΔ.  Βέβαια,  το 

ποσοστό των ωφελούμενων που έχουν λάβει τουλάχιστον μία φορά το επίδομα 

ανεργίας (αλλά και άλλα επιδόματα βοήθειας) είναι πολύ μικρότερο από εκείνο των 

απολυμένων,  γεγονός  που  εξηγείται  από  το  μικρότερο  μέσο  όρο  ηλικίας  της 

πρώτης  ομάδας.  Σε  μικρότερα  ποσοστά,  οι  ωφελούμενοι  της  β’  φάσης  έχουν 

συμμετάσχει σε προγράμματα κατάρτισης (10%), σε προγράμματα απασχόλησης 

(6%) και σε προγράμματα συμβουλευτικής (2%). Η μικρή συμμετοχή τόσο των 

ωφελούμενων  της  β’  φάσης  όσο  και  των  απολυμένων  σε  προγράμματα 

απασχόλησης και κατάρτισης εξηγεί και την επιθυμία-πρόταση που εκφράστηκε και 

από  τις  δύο  ομάδες  για  υλοποίηση  περισσότερων  τέτοιων  προγραμμάτων  εκ 

μέρους του ΟΑΕΔ. 

Όσον αφορά  στη συνολική εικόνα που έχουν οι ωφελούμενοι της β’ φάσης για το 

γενικότερο  έργο  που  προσφέρει  ο  ΟΑΕΔ,  η  συντριπτική  πλειοψηφία  (84%) 

εκφράζουν μάλλον θετική έως θετική γνώμη και μόλις 6%  δηλώνουν ότι η γνώμη 

τους  είναι  ούτε  θετική  ούτε  αρνητική.  Αξίζει  να  σημειωθεί  ότι  κανένας  δεν 

εμφανίζεται  να  έχει  μάλλον  αρνητική  ή  αρνητική  εικόνα  για  τον  ΟΑΕΔ. 

Συγκρίνοντας  τις  απαντήσεις  των  δύο  ομάδων  που  συμμετείχαν  στην  έρευνα, 

διαπιστώνεται ότι οι απολυμένοι εξέφρασαν μεγαλύτερη δυσαρέσκεια σε σχέση με 

τους ωφελούμενους της β’ φάσης. Από την μία, οι άνθρωποι που πλήχθηκαν από 

ομαδικές  απολύσεις  έχουν  βιώσει  περισσότερες  δυσκολίες  και  εμπόδια  στην 

εργασιακή  τους  πορεία  και  ένας  σημαντικός  αριθμός  παραμένουν  άνεργοι  ή 

εργάζονται με όρους χειρότερους μετά από την απόλυσή τους. Από την άλλη, οι 

ωφελούμενοι της β’ φάσης έχουν αντιμετωπίσει λιγότερα προβλήματα λόγω της 

μικρότερης  ηλικίας  τους  και,  το  κυριότερο,  σήμερα  εργάζονται  μέσω  της 

Ολοκληρωμένης  Παρέμβασης  του  ΟΑΕΔ.  Η  μεγαλύτερη  ικανοποίηση  των 

δεύτερων, λοιπόν, εξηγείται εύκολα και θεωρείται αναμενόμενη. 

Κατά τη διερεύνηση της ικανοποίησης των ωφελούμενων της β’ φάσης από τις 

ειδικότερες υπηρεσίες του ΟΑΕΔ, παρατηρήθηκε η τάση τους να μην εκφράζουν 

άποψη, να δίνουν δηλαδή την απάντηση ΔΞ/ΔΑ, για πολλές από τις υπηρεσίες για 

τις οποίες ρωτήθηκαν. Πιο συγκεκριμένα, πάνω από το 50% των ωφελούμενων 

δηλώνουν ΔΞ/ΔΑ σχετικά με την επάρκεια του επιδόματος ανεργίας και το χρόνο 

ανταπόκρισης του ΟΑΕΔ στην καταβολή αυτού, ενώ το ποσοστό των απαντήσεων 
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ΔΞ/ΔΑ ξεπερνά το  90%,  όταν  οι  ωφελούμενοι  καλούνται  να  αξιολογήσουν  τα 

λοιπά  επιδόματα  βοήθειας  και  τα  προγράμματα  κατάρτισης.  Όπως  φαίνεται  σε 

προηγούμενη παράγραφο, μικρό ποσοστό των ωφελούμενων είχαν συμμετάσχει σε 

προγράμματα κατάρτισης και είχαν λάβει επιδόματα βοήθειας, γεγονός που εξηγεί 

την αδυναμία τους να αξιολογήσουν τις υπηρεσίες αυτές.

Εξαιρετικά  ικανοποιημένοι  εμφανίζονται  οι  ωφελούμενοι  της  β’  φάσης  από  τα 

προγράμματα απασχόλησης καθώς και από την εξυπηρέτηση στις υπηρεσίες του 

ΟΑΕΔ.  Στην ουσία,  το  πρόγραμμα  απασχόλησης το  οποίο  αξιολόγησαν ήταν η 

Ολοκληρωμένη  Παρέμβαση  στην  οποία  είναι  σήμερα  ενταγμένοι.  Επιπλέον, 

περισσότεροι είναι οι ικανοποιημένοι από τους μη ικανοποιημένους αναφορικά με 

τις  υπηρεσίες  της  ενημέρωσης  για  τις  κενές  θέσεις  εργασίας  και  της 

συμβουλευτικής υποστήριξης για την εξεύρεση εργασίας. Ωστόσο, και για τις δύο 

αυτές υπηρεσίες ήταν σημαντικά τα ποσοστά όσων δεν εξέφρασαν άποψη (28% 

και 31% αντίστοιχα απάντησαν ΔΞ/ΔΑ). Τέλος, αναφορικά με το επίδομα ανεργίας, 

από  όσους  δεν  απάντησαν  ΔΞ/ΔΑ,  περισσότεροι  ήταν  εκείνοι  που  εξέφρασαν 

δυσαρέσκεια για το ποσό του επιδόματος (26% λίγο-καθόλου, 17% αρκετά-πολύ), 

ενώ  πιο  ευχαριστημένοι  εμφανίστηκαν  να  είναι  οι  ωφελούμενοι  με  το  χρόνο 

καταβολής αυτού. Αξίζει να σημειωθεί ότι για κάθε ειδικότερη υπηρεσία του ΟΑΕΔ 

η ικανοποίηση των ωφελούμενων είναι μεγαλύτερη από εκείνη που εξέφρασε η 

ομάδα των απολυμένων.

Οι ωφελούμενοι της β’ φάσης, όπως και οι απολυμένοι, κλήθηκαν να προτείνουν 

αλλαγές που θα μπορούσαν να συμβάλουν στην βελτίωση των υπηρεσιών του 

ΟΑΕΔ και να κάνουν τον οργανισμό πιο αποτελεσματικό στο ρόλο του. Αν και οι 

ωφελούμενοι έκαναν αναλογικά λιγότερες προτάσεις από τους απολυμένους, εν 

τούτοις  αρκετές  από τις  αλλαγές που προτάθηκαν ήταν κοινές και  για  τις  δύο 

ομάδες. Οι πιο συχνά αναφερόμενες από τους ωφελούμενους προτάσεις ήταν: 

α) Καλύτερη ενημέρωση για τις κενές θέσεις εργασίας

β) Καλύτερη εξυπηρέτηση των ανέργων στις κατά τόπους υπηρεσίες του ΟΑΕΔ

γ) Μείωση της γραφειοκρατίας

δ) Υλοποίηση περισσότερων προγραμμάτων υλοποίησης και κατάρτισης.

6. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η παρούσα έκθεση παρουσιάζει τα αποτελέσματα της έρευνας που εκπονήθηκε για 

την αξιολόγηση της εν λόγω παρέμβασης του ΟΑΕΔ. Σκοπός της έρευνας ήταν η 
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εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων αναφορικά τόσο με την οργάνωση και  τον 

τρόπο διεξαγωγής της Ολοκληρωμένης Παρέμβασης του νομού Θεσσαλονίκης όσο 

και  με  την  επίτευξη  του  προσδοκώμενου  αποτελέσματος,  με  στόχο  τον 

αποτελεσματικό σχεδιασμό και την επιτυχή διεξαγωγή ανάλογων παρεμβάσεων στο 

μέλλον.

Στην  έρευνα  συμμετείχαν  δύο  διαφορετικοί  πληθυσμοί:  α)  άνθρωποι  που 

πλήχθηκαν  τη  διετία  πριν  από  την  έναρξη  του  προγράμματος  από  ομαδικές 

απολύσεις και για τους οποίους σχεδιάστηκε αρχικά το πρόγραμμα και β) άνεργοι 

που  τελικά  ωφελήθηκαν  από  την  Ολοκληρωμένη  Παρέμβαση  μετά  από  την 

αναδιαμόρφωσή της, λόγω της αδυναμία κάλυψης των θέσεων από την αρχική 

ομάδα-στόχο, δηλαδή τους απολυμένους. 

Μετά από διερεύνηση των απόψεων των δύο ομάδων που έλαβαν μέρος στην 

έρευνα, τη σύγκριση των προφίλ τους, αλλά και ανάλυση των συμπερασμάτων 

που αναφέρθηκαν, ακολουθούν οι παρακάτω προτάσεις, που αφορούν στον τρόπο 

που μπορεί να σχεδιαστεί, να οργανωθεί και να εφαρμοστεί μία παρέμβαση που 

απευθύνεται  σε  μία  ευαίσθητη  ομάδα  ανέργων,  όπως  αυτή  των  ομαδικά 

απολυμένων. 

Οι  προτάσεις  που  ακολουθούν  θα  μπορούσαν  να  ληφθούν  επίσης  υπόψη  σε 

αντίστοιχες περιπτώσεις εφαρμογής ολοκληρωμένων προγραμμάτων.

Α) Χρονική περίοδος διεξαγωγής της Ολοκληρωμένης Παρέμβασης

Όπως προκύπτει  από  τα  αποτελέσματα της  έρευνας,  ο  λόγος  για  τον  οποίο  η 

πλειοψηφία  των  απολυμένων  που  ενημερώθηκαν  για  την  Ολοκληρωμένη 

Παρέμβαση δεν εκδήλωσε ενδιαφέρον συμμετοχής σε αυτή ήταν ότι είχε ήδη βρει 

εργασία στο διάστημα που μεσολάβησε ανάμεσα στην απόλυση και την έναρξη της 

παρέμβασης.  Ωστόσο,  η  εργασιακή  αποκατάσταση  δεν  ήταν  άμεση  και  πολλοί 

ομαδικά απολυμένοι άνεργοι δήλωσαν ότι  δυσκολεύτηκαν σε μεγάλο βαθμό να 

βρουν μία νέα θέση εργασίας, ιδιαίτερα οι γυναίκες, ενώ ένα σημαντικό ποσοστό 

δεν  ήταν  ικανοποιημένοι  από  την  θέση  αυτή.  Ακόμη  και  εκείνοι,  όμως,  που 

δήλωσαν δυσαρεστημένοι με τη νέα τους εργασία είναι κατανοητό ότι δύσκολα θα 

την  εγκατέλειπαν  για  να  συμμετάσχουν  σε  ένα  πρόγραμμα  με  περιορισμένη 

χρονική διάρκεια και με αμφίβολη εργασιακή εξασφάλιση μετά τη λήξη του. 

Επομένως,  μία  σημαντική  πλευρά  της  εφαρμογής  μίας  Ολοκληρωμένης 

Παρέμβασης είναι  ο χρόνος στον οποίο αυτή πραγματοποιείται.  Είναι εξαιρετικά 

σημαντικό  η  προσπάθεια  αποκατάστασης  των  απολυμένων  ανέργων  να  ξεκινά 
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άμεσα μετά την απόλυσή τους, ώστε να μην βιώνουν τις επιπτώσεις της ανεργίας, 

που  είναι  πιο  οδυνηρές  για  ανθρώπους  μεγάλης  ηλικίας,  με  αυξημένες 

υποχρεώσεις  και  ανασφάλεια  για  το  μέλλον.  Αυτό  προϋποθέτει  μεγαλύτερη 

ετοιμότητα από την Πολιτεία και τον ΟΑΕΔ αντιμετώπισης έκτακτων αλλά ενίοτε 

και προβλεπόμενων καταστάσεων στην τοπική απασχόληση. Για παράδειγμα, θα 

ήταν αποτελεσματικό να υπάρχει πάντα ανοιχτός ένας ειδικός λογαριασμός, ώστε 

άνθρωποι που χάνουν μαζικά τις θέσεις εργασίας τους μετά από το κλείσιμο μίας 

επιχείρησης  να  εντάσσονται  με  απλουστευμένες  διαδικασίες  σε  Πρόγραμμα 

Ολοκληρωμένης Παρέμβασης, το οποίο θα ξεκινά μετά την απόλυσή τους. Με τον 

τρόπο  αυτό  θα  αποφεύγεται  μέρος  της  γραφειοκρατίας  που  καθυστερεί  την 

εφαρμογή.  Φυσικά,  τέτοιου  είδους  αποφάσεις  προϋποθέτουν  ευρύτερες 

συνεργασίες και αποδοχές αλλά και νόμιμες διαδικασίες.

Β) Μέθοδος ενημέρωσης της ομάδας-στόχου

Περισσότεροι  από  τους  μισούς  απολυμένους  που  συμμετείχαν  στην  έρευνα 

ανέφεραν ότι δεν ενημερώθηκαν ποτέ για την πρόθεση του ΟΑΕΔ να υλοποιήσει 

Ολοκληρωμένη  Παρέμβαση  απευθυνόμενη  σε  ανέργους  που  προήλθαν  από 

ομαδικές απολύσεις. Γίνεται φανερό ότι η τηλεφωνική επικοινωνία δεν αποτελεί 

την  καλύτερη  μέθοδο  ενημέρωσης,  εφόσον  επιτρέπει  σε  μη  ελεγχόμενους 

παράγοντες  να  επηρεάσουν  το  αποτέλεσμα.  Για  παράδειγμα,  η  επαφή  μέσω 

τηλεφώνου με κάποιους εν δυνάμει ενδιαφερόμενους μπορεί να είναι αδύνατη τις 

ώρες που εργάζεται ο υπεύθυνος για την ενημέρωση υπάλληλος, με αποτέλεσμα οι 

άνθρωποι αυτοί να μην ειδοποιηθούν ποτέ για μία παρέμβαση, ακόμη και αν ο 

υπάλληλος  επιμείνει  στην  προσπάθειά  του  να  επικοινωνήσει  μαζί  τους.  Η 

ονομαστική  αποστολή  ενός  απλού  ενημερωτικού  εντύπου,  με  τη  μορφή 

πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, θα μπορούσε να είναι ένας εναλλακτικός 

τρόπος  ενημέρωσης,  ο  οποίος  δεν  κοστίζει  περισσότερο  από  την  τηλεφωνική 

επικοινωνία, ενώ εξασφαλίζει τεκμηριωμένα την ενημέρωση της ομάδας-στόχου. 

Εννοείται  ότι  απαιτείται  παράλληλα  εντατικοποίηση  των  διαδικασιών  μαζικής 

ενημέρωσης, μέσω του τύπου, του ραδιόφωνου και της τηλεόρασης. 

Γ) Κίνητρα για τις επιχειρήσεις

Από  τους  απολυμένους  που  παρέμεναν  άνεργοι  στο  διάστημα  υλοποίησης  της 

Ολοκληρωμένης  Παρέμβασης  και  που  εκδήλωσαν  ενδιαφέρον  συμμετοχής  σε 

αυτή, λίγοι  ήταν εκείνοι  που τελικά εντάχθηκαν στις  νέες θέσεις εργασίας που 

προέβλεπε  η  αντίστοιχη  δράση  της  παρέμβασης.  Οι  περισσότεροι  δεν 

ειδοποιήθηκαν  από  τον  ΟΑΕΔ για  να  τοποθετηθούν  σε  κάποια  θέση  εργασίας, 

καθώς δεν υπήρξαν πολλοί εργοδότες δεκτικοί στην πρόσληψή τους. 
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Είναι  ιδιαίτερα  σημαντικό  τα  οικονομικά  κίνητρα  για  τους  εργοδότες  να  είναι 

μεγαλύτερα από αυτά που προβλέπονται στα κοινά προγράμματα αποκατάστασης 

ανέργων, όταν οι παρεμβάσεις αφορούν την απορρόφηση στην αγορά εργασίας 

ειδικών  πληθυσμιακών  ομάδων,  μεταξύ  αυτών  και  των  ομαδικά  απολυμένων. 

Επίσης,  θα μπορούσε να επανεξεταστεί  το θέμα των κινήτρων που αφορά στα 

άτομα που ανήκουν στις ειδικές μειονεκτικές ομάδες. 

Αξίζει  να τονιστεί  ότι,  όταν η Ολοκληρωμένη Παρέμβαση αναδιαμορφώθηκε το 

Σεπτέμβριο  του  2007,  τα  κίνητρα  για  τους  εργοδότες  έγιναν  πιο  δελεαστικά, 

καθώς αυξήθηκε  το  ποσό  της  επιδότησης  για  κάθε  ημέρα απασχόλησης  και  η 

διάρκεια της επιχορήγησης έγινε μεγαλύτερη για τις ΜΜΕ. Ίσως οι αλλαγές αυτές 

να εξηγούν (φυσικά εν μέρει) την πιο επιτυχημένη υλοποίηση της παρέμβασης στη 

β’ φάση της, πέρα από τους παράγοντες που σχετίζονται με τα χαρακτηριστικά των 

ίδιων των ωφελούμενων ανέργων.

Δ) Προετοιμασία της  Ολοκληρωμένης Παρέμβασης

Η  γνώση  των  αναγκών  της  αγοράς  εργασίας  αλλά  και  των  αναγκών  των 

ωφελούμενων απολυμένων μπορεί να ενισχύσει και να βελτιώσει τις προτάσεις για 

την υλοποίηση ενός Προγράμματος Ολοκληρωμένης Παρέμβασης. Προτείνονται, 

λοιπόν,  δύο  φάσεις  προεργασίας  που  μπορούν  να  συμβάλουν  στην 

αποτελεσματικότερη εφαρμογή των δράσεων απασχόλησης μίας Ολοκληρωμένης 

Παρέμβασης, ιδιαίτερα όταν αυτή απευθύνεται σε ανέργους προερχόμενους από 

ειδικές πληθυσμιακές ομάδες.

α) Φάση διερεύνησης και αποτύπωσης της αγοράς εργασίας

Για την υλοποίηση ενός Προγράμματος Ολοκληρωμένης Παρέμβασης απαιτούνται 

γνώση και ετοιμότητα. Έτσι, κρίνεται αναγκαία η έρευνα της αγοράς εργασίας και 

η  απόκτηση  σφαιρικής  εικόνας  για  την  κατάσταση  της  απασχόλησης  σε  μία 

δεδομένη  περιοχή.  Στα  πλαίσια  αυτά  απαιτούνται  αξιόπιστες  διαδικασίες 

διερεύνησης  της  αγοράς  εργασίας  και  ταυτόχρονη  στενή  συνεργασία  και 

επικοινωνία με τους τοπικούς εμπλεκόμενους φορείς.

Καταρχάς,  προτείνεται  η  πραγματοποίηση δειγματοληπτικής έρευνας σε τοπικές 

επιχειρήσεις, η οποία θα αποσκοπεί  στη συλλογή στοιχείων αναφορικά με τους 

τομείς δραστηριοποίησης των επιχειρήσεων, τη διάρθρωσή τους, τις κενές θέσεις 

εργασίας, τις ιδιαίτερες απαιτήσεις σε επίπεδο προσόντων και δεξιοτήτων για τις 

θέσεις εργασίας κ.ο.κ. Σ’ αυτό μπορούν να συμβάλουν αποτελεσματικά η χρήση 

Η/Υ,  το  διαδίκτυο  και  γενικότερα οι  νέες  τεχνολογίες  όπως  έχει  αναλυθεί  στο 
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ειδικό κεφάλαιο. Η έρευνα αυτή θα αποτελεί παράλληλα ιδανική ευκαιρία αφενός 

για την ενημέρωση των εργοδοτών σχετικά με την υλοποίηση της Ολοκληρωμένης 

Παρέμβασης και αφετέρου για τη διερεύνηση των προθέσεών τους για πρόσληψη 

εργαζομένων από την ομάδα-στόχο της παρέμβασης, στην προκειμένη περίπτωση 

από  τους  ομαδικά  απολυμένους  άνεργους.  Μία  τέτοιας  μορφής  επικοινωνία 

επιτρέπει την προετοιμασία του επιχειρηματικού κόσμου της περιοχής να δεχτεί με 

πιο θετική προοπτική την υλοποίηση της παρέμβασης, ενώ ταυτόχρονα μπορεί να 

δώσει τη δυνατότητα τους εργοδότες να εκφράσουν τις δικές τους απόψεις και 

προτάσεις για την εφαρμογή της. 

Η  επεξεργασία  των  στοιχείων   -  μέσω  Η/Υ-  που  θα  συγκεντρωθούν  από  την 

έρευνα  αγοράς  θα  οδηγήσει  στην  εξαγωγή  συμπερασμάτων  για  τον 

αποτελεσματικό  σχεδιασμό  των  δράσεων  απασχόλησης  της  παρέμβασης.  Πιο 

συγκεκριμένα,  από  τη  μία  θα  διαφανούν  οι  δυνατότητες  απασχόλησης   και  οι 

προοπτικές  επαγγελματικής  αποκατάστασης  των  ομαδικά  απολυμένων  που 

επιθυμούν  να  προωθηθούν  σε  νέες  θέσεις  εργασίας  και  από  την  άλλη  θα 

καταδειχθούν  τα  δυναμικά  επαγγέλματα,  στα  οποία  θα  μπορούσαν  να 

κατευθυνθούν οι άνεργοι που επιδιώκουν να ανοίξουν τη δική τους επιχείρηση ως 

νέοι ελεύθεροι επαγγελματίες.

Πέρα  από  την  πραγματοποίηση  έρευνας,  η  γνώση  της  αγοράς  εργασίας 

προϋποθέτει τη συνεργασία του ΟΑΕΔ με φορείς που ασχολούνται με τα εργασιακά 

ζητήματα  και  την  απασχόληση,  όπως  είναι  οι  φορείς  εκπροσώπησης  των 

εργαζομένων και των εργοδοτών, αλλά και φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης. Η 

ανταλλαγή  απόψεων  των  αρμόδιων  φορέων  θα  συμβάλει  στην  απόκτηση 

σφαιρικής αντίληψης της κατάστασης της απασχόλησης και των επαγγελματικών 

προοπτικών  σε  μία  περιοχή,  ενώ  η  διατύπωση  προτάσεων  θα  βοηθήσει  στην 

αποτελεσματική  προετοιμασία  των  ωφελούμενων  ανέργων  και  τον  επιτυχή 

σχεδιασμό των δράσεων απασχόλησης.

Είναι  σημαντικό  η  ανάλυση  των  δεδομένων  της  αγοράς  εργασίας  να  αποτελεί 

συνεχές μέλημα του ΟΑΕΔ, και να μη συνδέεται αποκλειστικά με την υλοποίηση 

μίας Ολοκληρωμένης Παρέμβασης. Έτσι, αυξάνεται η ετοιμότητα του Οργανισμού 

να ανταποκριθεί άμεσα, στην περίπτωση που θα προκύψει η ανάγκη εφαρμογής 

μίας τέτοιας παρέμβασης.

β) Φάση προετοιμασίας των ωφελούμενων ανέργων

Η  απόκτηση  σφαιρικής  εικόνας  της  αγοράς  εργασίας  σε  συνδυασμό  με  την 

υπάρχουσα  εμπειρία  και  τεχνογνωσία  του  ΟΑΕΔ  αποτελούν  τη  βάση  για  την 

90



υλοποίηση δράσεων προετοιμασίας και υποστήριξης των ανέργων που ωφελούνται 

από μία Ολοκληρωμένη Παρέμβαση. Ο συνδυασμός κατάλληλων προγραμμάτων 

επιμόρφωσης  και  κατάρτισης  καθώς  και  συμβουλευτικών  υπηρεσιών  κρίνεται 

απαραίτητος για την προετοιμασία των ωφελούμενων πριν από την ένταξή τους 

στις δράσεις απασχόλησης.  

Όσον αφορά στα προγράμματα κατάρτισης, η ανάλυση των στοιχείων αναφορικά 

με  τις  ειδικότητες,   τα  προσόντα  και  τις  δεξιότητες  που  ζητούνται  από  τους 

εργοδότες  θα  κατευθύνει  την  κατάρτιση  των  ωφελούμενων  ανέργων  σε 

αντικείμενα χρήσιμα για την απορρόφησή τους από τις επιχειρήσεις και για την 

προσαρμογή τους στις νέες θέσεις εργασίας. Επιπλέον, προγράμματα κατάρτισης 

θα μπορούσαν να υλοποιηθούν και για τους νέους ελεύθερους επαγγελματίες, με 

στόχο τον εμπλουτισμό των γνώσεών τους γύρω από τους τομείς στους οποίους 

επιλέγουν να δραστηριοποιηθούν και για την ανάπτυξη δεξιοτήτων απαραίτητων 

για την αποδοτική λειτουργία της επιχείρησής τους.

Επιπρόσθετα, πριν από την έναρξη των δράσεων απασχόλησης, είναι σημαντικό να 

εργάζεται ειδική ομάδα συμβούλων, με στόχο την υποστήριξη των ανέργων, την 

παροχή βοήθειας στις επαγγελματικές τους επιλογές και την προετοιμασία τους για 

την αποτελεσματική απασχόλησή τους στις νέες τους θέσεις. Στην περίπτωση των 

νέων  ελεύθερων  επαγγελματιών,  οι  σύμβουλοι,  έχοντας  γνώση  της  αγοράς 

εργασίας και τη συνδρομή των εργαλείων τους μέσω των νέων τεχνολογιών (Π/Ζ, 

εξατομικευμένη προσέγγιση), θα είναι σε θέση να κατευθύνουν τους ανέργους σε 

τομείς δραστηριοποίησης που παρουσιάζουν έντονο δυναμισμό, αυξάνοντας έτσι 

τις  πιθανότητες  απόδοσης  και  κατ’  επέκταση  διατήρησης  της  επιχείρησης.  Η 

συμβουλευτική θα στοχεύει  από τη μία στην υποστήριξη και την προώθηση τη 

επιχειρηματικής ιδέας των νέων ελεύθερων επαγγελματιών και από την άλλη στη 

στήριξή τους για την αντιμετώπιση ψυχοκοινωνικών δυσκολιών, όπως είναι  για 

παράδειγμα ο συνδυασμός οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής για τις μητέρες 

επιχειρηματίες.  Αντίστοιχα,  στην  περίπτωση  του  προγράμματος  νέων  θέσεων 

εργασίας, οι σύμβουλοι θα παρέχουν υποστήριξη με στόχο την προετοιμασία των 

ανέργων για την επαφή με τους εργοδότες, την προσαρμογή τους στη νέα τους 

εργασία και την επιτυχή αντιμετώπιση των δυσκολιών που θα προκύψουν σε αυτή. 

Το έργο της συμβουλευτικής μπορεί να πραγματοποιηθεί από τους εργαζόμενους 

στα  ΚΠΑ,  από  εξωτερικούς  συνεργάτες/  ανεξάρτητους  σύμβουλους  που  θα 

εργάζονται  με  συμβάσεις  έργου,  ή  θα  μπορούσε  να  γίνει  ανάθεση  σε  τρίτους 

φορείς.  Φυσικά,  η  υποστήριξη  και  καθοδήγηση  των  ανέργων  μέσω  της 

συμβουλευτικής δε θα πρέπει να σταματά με την ένταξη των ανέργων στις δράσεις 
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απασχόλησης,  αλλά  θα  πρέπει  να  συνεχίζεται  καθ΄  όλη  τη  διάρκεια  της 

παρέμβασης,  αποσκοπώντας  από  τη  μία  στην  επίλυση  των  προβλημάτων  των 

ωφελούμενων  κατά  τη  διάρκεια  της  εργασίας  τους  και  από  την  άλλη  στη 

διερεύνηση των επαγγελματικών τους επιλογών μετά τη λήξη του προγράμματος. 

 Ε) Εναλλακτικές επαγγελματικές διέξοδοι

 Σε περίπτωση που τεκμηριωμένα καταδειχθεί ότι δεν είναι δυνατή η απορρόφηση 

των ανέργων που προέρχονται από ομαδικές απολύσεις μέσα από τις καθιερωμένες 

δράσεις  μιας  Ολοκληρωμένης  Παρέμβασης,  είναι  σημαντικό  τα  κονδύλια  να 

διοχετεύονται  εναλλακτικά  σε  διαφορετικής  μορφής  παρεμβάσεις  για  την  ίδια 

ομάδα ανέργων. Η προσωρινή απασχόληση στον κοινωνικό τομέα θα αποτελούσε 

μία πιθανή εναλλακτική πρόταση. Θα μπορούσαν δηλαδή να επιδοτηθούν δήμοι, 

ιδρύματα και άλλες υπηρεσίες για την απασχόληση απολυμένων ανέργων σε τομείς 

κοινωνικής  εργασίας,  στους  οποίους  υπάρχουν  δυνατότητες  απασχόλησης,  με 

ταυτόχρονη συμμετοχή των ανέργων σε προγράμματα συμβουλευτικής με στόχο 

την υποστήριξη τους για την αναζήτηση εργασίας μετά τη λήξη του συγκεκριμένου 

προγράμματος. Είναι φανερό ότι αυτές οι εναλλακτικές προτάσεις πρέπει να είναι 

σύννομες και απαιτούν ειδικότερες ρυθμίσεις και προσεγγίσεις σε κάθε περίπτωση.

Πέρα  από  τα  παραπάνω  όμως,  βασιζόμενοι  σε  τέτοιες  παρεμβάσεις  και  στα 

αποτελέσματά τους, αλλά και ορμώμενοι από τις τεχνολογικές μεταβολές καθώς 

και το ανταγωνιστικό ευρωπαϊκό πλαίσιο στο οποίο ανήκει και η Ελλάδα, πρέπει να 

αναγνωρίσουμε  την  ύπαρξη  στρατηγικών  στόχων-προτάσεων  που  θα 

χρησιμεύσουν  ως  πηγή  έμπνευσης  για  την  ανάπτυξη  και  την  εφαρμογή 

μακρόπνοων  πολιτικών  και  μέτρων  για  την  ολοκληρωμένη  παρέμβαση  και 

γενικότερα την απασχόληση σε συνάρτηση με τις νέες τεχνολογίες:                    

Α) Ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ δημόσιων αρχών και του ιδιωτικού τομέα, 

της ακαδημαϊκής κοινότητας και των ενώσεων και των συνδικαλιστικών φορέων 

μέσω της προώθησης πολυμερών συμπράξεων και κοινών πρωτοβουλιών για την 

παρακολούθηση της προσφοράς και της ζήτησης, της πρόβλεψης των αλλαγών, 

της  προσαρμογής  των  εκπαιδευτικών  προγραμμάτων,  της  προσέλκυσης 

αλλοδαπών φοιτητών και εργαζομένων με υψηλή ειδίκευση στον τομέα των ΤΠΕ 

και  της  προώθησης  της  εκπαίδευσης  στις  ΤΠΕ  σε  μακροπρόθεσμη  βάση 

(μακρόπνοη συνεργασία)
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Β)  Διασφάλιση  επαρκών  δημόσιων  και  ιδιωτικών  επενδύσεων  σε  ανθρώπινους 

πόρους  και  ηλεκτρονικές  δεξιότητες  και  κατάλληλη  χρηματοδοτική  στήριξη 

(επενδύσεις σε ανθρώπινους πόρους)

Γ)  Ανάπτυξη  δράσεων  για  την  ψηφιακή  εγγραμματοσύνη  και  τις  ηλεκτρονικές 

δεξιότητες  προσαρμοσμένων  στις  ανάγκες  του  εργατικού  δυναμικού  τόσο  στο 

δημόσιο  όσο  και  στον  ιδιωτικό  τομέα,  με  ιδιαίτερη  έμφαση  στις  μικρομεσαίες 

επιχειρήσεις  και  στις  ανάγκες των ανέργων, των ηλικιωμένων, των ατόμων με 

χαμηλό  μορφωτικό  επίπεδο,  των  ατόμων  με  αναπηρία  και  των 

περιθωριοποιημένων νέων (απασχολησιμότητα και ηλεκτρονική ένταξη)

Δ) Διασφάλιση της τακτικής επικαιροποίησης των ηλεκτρονικών δεξιοτήτων των 

εργαζομένων  και  ενθάρρυνση  της  βελτίωσης  και  της  αύξησης  των  μεθόδων 

κατάρτισης και μάθησης στον τομέα των ΤΠΕ (ηλεκτρονική μάθηση) με επίκεντρο 

τους χρήστες (δια βίου απόκτηση ηλεκτρονικών δεξιοτήτων) 

Το  ζητούμενο  για  κάθε  χώρα  είναι  η  ενίσχυση  της  ανταγωνιστικότητας  και  η 

θεμελίωση της αξιοκρατίας. Εκεί θα πρέπει να οδηγηθεί και η Ελλάδα, μέσα από 

μία  κατάλληλη  συνεργασία  του  δημόσιου,  στο  οποίο  ανήκει  και  ο  ΟΑΕΔ   και 

ιδιωτικού  τομέα  (επιχειρήσεις),  σε  μία  μακροχρόνια  αυτοτροφοδοτούμενη 

ανάπτυξη,  η  οποία  θα  διασφαλίσει  την  προσαρμογή  της  ελληνικής 

επιχειρηματικότητας στις σύγχρονες ανταγωνιστικές απαιτήσεις. Η νέα τεχνολογία, 

το  διαδίκτυο  καθώς  και  οι  επιχειρηματικές  πρακτικές  και  προκλήσεις  που  τη 

συνοδεύουν,  είναι  αναγκαίο να αποτελέσουν το θεμελιώδη λίθο της ανάπτυξης 

αυτής. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΟΥ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ 

ΠΛΗΧΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ
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ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΘΕΜΑ:
 «Η εργασιακή αποκατάσταση των ανέργων της Θεσσαλονίκης – Η ολοκληρωμένη παρέμβαση 

του νομού Θεσσαλονίκης»

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Η γνώμη σου βοηθάει στην Αποτελεσματική Αντιμετώπιση της Ανεργίας



Για την αξιολόγηση της  γενικότερης παρέμβασης του ΟΑΕΔ, ως προς την εργασιακή 
αποκατάσταση  ανέργων  του  νομού  Θεσσαλονίκης,  παρακαλούμε  συμπληρώστε  το 
παρακάτω ερωτηματολόγιο, απαντώντας σε όλες τις ερωτήσεις. 

- ΦΎΛΟ

 Άντρας…………..�  Γυναίκα………….�
 - ΗΛΙΚΙΑ                   

 ………………………….. 
-ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ                    

Έγγαμος/ η………..�  Άγαμος/ η …………�
Διαζευγμένος/ η- σε διάσταση……….…�  Χήρος/ α……………�

- ΠΑΙΔΙΑ
 Ανήλικα…………..  Ενήλικα………….

-ΕΠΊΠΕΔΟ ΜΌΡΦΩΣΗΣ

ΑΕΙ – ΤΕΙ………….…�  ΙΕΚ………….…�      Λύκειο/Τεχνική σχολή….�  

Γυμνάσιο…………….� Δημοτικό….…�
-ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ

………………………….. 

1. Ανήκετε σε κάποια από τις δύο παρακάτω πληθυσμιακές ομάδες;
1. Άνεργες μητέρες ανήλικων τέκνων
2. Άνεργοι άνω των 50 ετών

2. Σε τι θέση εργαζόσασταν στην επιχείρηση από την οποία απολυθήκατε;
Στέλεχος
Εργάτης
Οδηγός
Υπάλληλος Γραφείου
Γενικών καθηκόντων
Άλλο (προσδιορίστε)………………………………….

3. Σήμερα εργάζεστε;
Ναι  ÿ             Όχι    ÿ     

Α. ΑΝ ΣΗΜΕΡΑ ΕΡΓΑΖΕΣΤΕ

4. Η θέση στην οποία εργάζεστε σήμερα σε σχέση με την προηγούμενη από την οποία 
απολυθήκατε είναι:

Ίδια   � Παρεμφερής   � Διαφορετική   �

5. Είστε ικανοποιημένος/ -η από την εργασία σας;
Πολύ          
Αρκετά
Λίγο           
Καθόλου     

6. Ποια από τα παρακάτω αποτελούν για εσάς σημαντικά εργασιακά προβλήματα;
Μισθός
Ωράριο
Συνθήκες απασχόλησης
Εργασιακές προοπτικές
Άλλο (προσδιορίστε) ………………………………… 
Κανένα εργασιακό πρόβλημα

7. Πώς βρήκατε τη θέση εργασίας που κατέχετε σήμερα; 
Κ.Π.Α. / Ο.Α.Ε.Δ
Ανακοινώσεις στον τύπο
Ανακοινώσεις σε δημόσιο χώρο
Ανακοινώσεις στο ραδιόφωνο / τηλεόραση
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Φιλικά άτομα
Διαδίκτυο
Ημερίδες / Εκδηλώσεις
Αυθόρμητη υποψηφιότητα
Άλλο (προσδιορίστε) …………………………………

8.  Στη διαδικασία εύρεσης εργασίας θεωρείτε ότι δυσκολευτήκατε:
Πολύ          
Αρκετά
Λίγο           
Καθόλου     

9. Ποια από τα παρακάτω ήταν για εσάς σημαντικά προβλήματα για την εύρεση εργασίας;
Έλλειψη ενημέρωσης για τις θέσεις εργασίας
Έλλειψη προσόντων / δεξιοτήτων
Ανεργία
Δυσάρεστες συνθήκες εργασίας
Αρνητικές εργασιακές προοπτικές
Δυσπιστία των εργοδοτών λόγω της ηλικίας μου
Άλλο (προσδιορίστε)…………………………………
Κανένα πρόβλημα

10.  Ενδιαφέρθηκε  ο  ΟΑΕΔ  να  σας  βοηθήσει  να  βρείτε  εργασία  μέσα  από  το  πρόγραμμα 
Ολοκληρωμένης Παρέμβασης για την εργασιακή αποκατάσταση των απολυμένων ανέργων του 
νομού Θεσσαλονίκης;

Ναι  ÿ             Όχι    ÿ   (Αν όχι, παραλείψτε τις ερ. 11-17)  

11. Εκδηλώσατε ενδιαφέρον για ένταξη στις  δράσεις της Ολοκληρωμένης Παρέμβασης του 
ΟΑΕΔ για την εργασιακή αποκατάσταση των απολυμένων ανέργων του νομού Θεσσαλονίκης;

Ναι  ÿ             Όχι    ÿ   (Αν ναι, παραλείψτε την ερ. 12)  

12. Αν όχι, για ποιο λόγο;
Είχα βρει εργασία
Προσωπικοί λόγοι δεν μου επέτρεπαν να εργαστώ ή να καταρτιστώ
Δεν με ενδιέφεραν οι δράσεις του προγράμματος
Τα ποσά της επιδότησης ήταν ανεπαρκή
Η προβλεπόμενη διάρκεια της επιχορηγουμένης εργασίας ήταν μικρή
Η ηλικία μου έκανε δύσκολη την ένταξή μου στις υπαγόμενες στο πρόγραμμα 
επιχειρήσεις
Άλλο (προσδιορίστε) …………………………………

     (Παραλείψτε τις ερ. 13-17)

13. Ενταχθήκατε σε κάποια δράση της Ολοκληρωμένης Παρέμβασης του ΟΑΕΔ;
Ναι  ÿ             Όχι    ÿ  (Αν όχι, αιτιολογείστε:……………………………………………………………………………………)
(Αν όχι, παραλείψτε τις ερ. 14-17)

 
14. Σε ποια δράση της Ολοκληρωμένης Παρέμβασης του ΟΑΕΔ ενταχθήκατε;

Κατάρτιση
Επιδότηση για Δημιουργία Επιχείρησης (NEE)
Επιδότηση επιχείρησης για την πρόσληψή σας 
(ΝΘΕ)

15. Πόσο ικανοποιημένος/ -η μείνατε από τη δράση στην οποία συμμετείχατε;
Πολύ
Αρκετά
Λίγο
Καθόλου

16.  Εάν  βρήκατε  εργασία  μέσω  των  ΝΘΕ,  με  ποια  διαδικασία  έγινε  η  ένταξή  σας  στην 
επιχείρηση στην οποία εργάζεστε;
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
____________
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17. Αναφορικά με τις ειδικότερες πλευρές εφαρμογής της Ολοκληρωμένης Παρέμβασης, πόσο 
ικανοποιημένος /η είστε από: 

ΠΟΛ
Υ

ΑΡΚΕΤ
Α

ΛΙΓ
Ο

ΚΑΘΟΛ
ΟΥ

ΔΞ/Δ
Α

Την αρχική ενημέρωση για το πρόγραμμα � � � � �
Την επικοινωνία και την πληροφόρηση κατά τη διάρκεια 
του προγράμματος

� � � � �

Το χρόνο ανταπόκρισης στα αιτήματα σας � � � � �
Το ποσό της επιδότησης των δράσεων � � � � �
Τη διάρκεια της επιδότησης των δράσεων � � � � �
Το αντικείμενο κατάρτισης (Κατάρτιση) � � � � �
Τη συνεργασία με τις επιχειρήσεις (ΝΘΕ) � � � � �
Το χρόνο καταβολής των δόσεων της επιδότησης (ΝΕΕ) � � � � �

18. Ποιες από τις παρακάτω υπηρεσίες σας παρείχε ή σας παρέχει ο ΟΑΕΔ;
Συμβουλευτική
Κατάρτιση
Απόκτηση Εργασιακής Εμπειρίας (STAGE)
Επιδότηση για Δημιουργία Επιχείρησης (NEE)
Επιδότηση επιχείρησης για την πρόσληψή σας 
(ΝΘΕ)
Χορήγηση κάρτας ανεργίας
Επίδομα ανεργίας
Άλλα επιδόματα βοηθείας
Σχολές μαθητείας
Καμία υπηρεσία

19. Γενικά ως προς τη λειτουργία του ΟΑΕΔ, πόσο ικανοποιημένος/ η είστε από τις υπηρεσίες 
που παρέχει ο ΟΑΕΔ σε σχέση με τα παρακάτω:

ΠΟΛΥ ΑΡΚΕΤ
Α

ΛΙΓΟ ΚΑΘΟΛ
ΟΥ

ΔΞ/Δ
Α

Την ενημέρωση/ πληροφόρηση για θέσεις εργασίας � � � � �
Τη συμβουλευτική υποστήριξη από τα ΚΠΑ για την 
ανεύρεση εργασίας

� � � � �

Την επάρκεια του επιδόματος ανεργίας � � � � �
Το χρόνο ανταπόκρισης στην καταβολή επιδομάτων 
ανεργίας

� � � � �

Την επάρκεια των λοιπών επιδομάτων βοήθειας � � � � �
Τα προγράμματα απασχόλησης (ΝΘΕ, ΝΕΕ, STAGE) � � � � �
Τα προγράμματα κατάρτισης � � � � �
Την εξυπηρέτησή σας, όταν απευθύνεστε στην υπηρεσία 
του ΟΑΕΔ (συνολικά)

� � � � �

20. Ποια η γνώμη σας γενικότερα για την εικόνα και το έργο που προσφέρει ο ΟΑΕΔ;
Θετική
Μάλλον Θετική
Ούτε Θετική – Ούτε Αρνητική
Μάλλον Αρνητική
Αρνητική
ΔΞ/ ΔΑ

21. Θα θέλατε να προτείνετε κάποια/ -ες αλλαγή/ -ές που θα βελτίωνε/ -αν τη λειτουργία του 
ΟΑΕΔ και θα έκανε/ -αν τις υπηρεσίες που παρέχει πιο αποτελεσματικές;
__________________________________________________________________________
______
__________________________________________________________________________
______

Ευχαριστούμε πολύ για την συμμετοχή σας στην έρευνα που πραγματοποιεί ο ΟΑΕΔ για την 
εργασιακή  αποκατάσταση  των  ανέργων  της  Θεσσαλονίκης  και  τα  αποτελέσματα  της 
ολοκληρωμένης παρέμβασης του νομού Θεσσαλονίκης.
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Β. ΑΝ ΣΗΜΕΡΑ ΔΕΝ ΕΡΓΑΖΕΣΤΕ

4. Αν σήμερα δεν εργάζεστε, πόσο καιρό παραμένετε άνεργος /η
1-6 μήνες
6 μήνες-1 έτος
1 έτος – 2 έτη
Πάνω από 2 έτη
Είμαι συνταξιούχος

5. Μετά την απόλυσή σας, αναζητήσατε ξανά εργασία;
Ναι  ÿ             Όχι    ÿ    (Αν όχι, παραλείψτε τις ερ. 6-8) 

6. Μετά την απόλυσή σας εργαστήκατε ξανά;
Ναι  ÿ             Όχι    ÿ    

7. Πώς αναζητήσατε εργασία; 
Κ.Π.Α. / Ο.Α.Ε.Δ
Ανακοινώσεις στον τύπο
Ανακοινώσεις σε δημόσιο χώρο
Ανακοινώσεις στο ραδιόφωνο / 
τηλεόραση
Φιλικά άτομα
Διαδίκτυο
Ημερίδες / Εκδηλώσεις
Αυθόρμητη υποψηφιότητα
Άλλο (προσδιορίστε) ………………………………
…

8.  Ποια  από  τα  παρακάτω  ήταν  για  εσάς  σημαντικά  προβλήματα που  σας  εμπόδισαν  να 
ενταχθείτε στην αγορά εργασίας;

Έλλειψη ενημέρωσης για τις θέσεις εργασίας
Έλλειψη προσόντων / δεξιοτήτων
Ανεργία
Δυσάρεστες συνθήκες εργασίας
Αρνητικές εργασιακές προοπτικές
Δυσπιστία των εργοδοτών λόγω της ηλικίας μου
Άλλο (προσδιορίστε)…………………………………

9.  Ενδιαφέρθηκε  ο  ΟΑΕΔ  να  σας  βοηθήσει  να  βρείτε  εργασία  μέσα  από  το  πρόγραμμα 
Ολοκληρωμένης Παρέμβασης για την εργασιακή αποκατάσταση των απολυμένων ανέργων του 
νομού Θεσσαλονίκης;

Ναι  ÿ             Όχι    ÿ   (Αν όχι, παραλείψτε τις ερ. 10-16)  

10. Εκδηλώσατε ενδιαφέρον για ένταξη στις  δράσεις της Ολοκληρωμένης Παρέμβασης του 
ΟΑΕΔ για την εργασιακή αποκατάσταση των απολυμένων ανέργων του νομού Θεσσαλονίκης;

Ναι  ÿ             Όχι    ÿ   (Αν ναι, παραλείψτε την ερ.11)  

11. Αν όχι, για ποιο λόγο;
Είχα βρει εργασία
Προσωπικοί λόγοι δεν μου επέτρεπαν να εργαστώ ή να καταρτιστώ
Δεν με ενδιέφεραν οι δράσεις του προγράμματος
Τα ποσά της επιδότησης ήταν ανεπαρκή
Η προβλεπόμενη διάρκεια της επιχορηγουμένης εργασίας ήταν μικρή
Η ηλικία μου έκανε δύσκολη την ένταξή μου στις υπαγόμενες στο πρόγραμμα 
επιχειρήσεις
Άλλο (προσδιορίστε) …………………………………

     (Παραλείψτε τις ερ. 12-16)

12. Ενταχθήκατε σε κάποια δράση της Ολοκληρωμένης Παρέμβασης του ΟΑΕΔ;
Ναι  ÿ             Όχι    ÿ   (Αν όχι, αιτιολογείστε:…………………………………………………………………………………

…)
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(Αν όχι, παραλείψτε τις ερ. 13-16)
 

13. Σε ποια δράση της Ολοκληρωμένης Παρέμβασης του ΟΑΕΔ ενταχθήκατε;
Κατάρτιση
Επιδότηση για Δημιουργία Επιχείρησης (NEE)
Επιδότηση επιχείρησης για την πρόσληψή σας 
(ΝΘΕ)

14. Πόσο ικανοποιημένος/ -η μείνατε από τη δράση στην οποία συμμετείχατε; 
Πολύ
Αρκετά
Λίγο
Καθόλου

15.  Εάν  βρήκατε  εργασία  μέσω  των  ΝΘΕ,  με  ποια  διαδικασία  έγινε  η  ένταξή  σας  στην 
επιχείρηση στην οποία εργάζεστε;
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
____________

16. Αναφορικά με τις ειδικότερες πλευρές εφαρμογής της Ολοκληρωμένης Παρέμβασης, πόσο 
ικανοποιημένος /η είστε από: 

ΠΟΛ
Υ

ΑΡΚΕΤ
Α

ΛΙΓ
Ο

ΚΑΘΟΛ
ΟΥ

ΔΞ/Δ
Α

Την αρχική ενημέρωση για το πρόγραμμα � � � � �
Την επικοινωνία και την πληροφόρηση κατά τη διάρκεια 
του προγράμματος

� � � � �

Το χρόνο ανταπόκρισης στα αιτήματα σας � � � � �
Το ποσό της επιδότησης των δράσεων � � � � �
Τη διάρκεια της επιδότησης των δράσεων � � � � �
Το αντικείμενο κατάρτισης (Κατάρτιση) � � � � �
Τη συνεργασία με τις επιχειρήσεις (ΝΘΕ) � � � � �
Το χρόνο καταβολής των δόσεων της επιδότησης (ΝΕΕ) � � � � �

17. Ποιες από τις παρακάτω υπηρεσίες σας παρείχε ή σας παρέχει ο ΟΑΕΔ;
Συμβουλευτική
Κατάρτιση
Απόκτηση Εργασιακής Εμπειρίας (STAGE)
Επιδότηση για Δημιουργία Επιχείρησης (NEE)
Επιδότηση επιχείρησης για την πρόσληψή σας 
(ΝΘΕ)
Χορήγηση κάρτας ανεργίας
Επίδομα ανεργίας
Άλλα επιδόματα βοηθείας
Σχολές μαθητείας
Καμία υπηρεσία

18. Γενικά ως προς τη λειτουργία του ΟΑΕΔ, πόσο ικανοποιημένος/ η είστε από τις υπηρεσίες 
που παρέχει ο ΟΑΕΔ σε σχέση με τα παρακάτω:

ΠΟΛΥ ΑΡΚΕΤ
Α

ΛΙΓΟ ΚΑΘΟΛ
ΟΥ

ΔΞ/Δ
Α

Την ενημέρωση/ πληροφόρηση για θέσεις εργασίας � � � � �
Τη συμβουλευτική υποστήριξη από τα ΚΠΑ για την 
ανεύρεση εργασίας

� � � � �

Την επάρκεια του επιδόματος ανεργίας � � � � �
Το χρόνο ανταπόκρισης στην καταβολή επιδομάτων 
ανεργίας

� � � � �

Την επάρκεια των λοιπών επιδομάτων βοήθειας � � � � �
Τα προγράμματα απασχόλησης (ΝΘΕ, ΝΕΕ, STAGE) � � � � �
Τα προγράμματα κατάρτισης � � � � �
Την εξυπηρέτησή σας, όταν απευθύνεστε στην υπηρεσία � � � � �
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του ΟΑΕΔ (συνολικά)

19. Ποια η γνώμη σας γενικότερα για την εικόνα και το έργο που προσφέρει ο ΟΑΕΔ;
Θετική
Μάλλον Θετική
Ούτε Θετική – Ούτε Αρνητική
Μάλλον Αρνητική
Αρνητική
ΔΞ/ΔΑ

20. Θα θέλατε να προτείνετε κάποια/ -ες αλλαγή/ -ές που θα βελτίωνε/ -αν τη λειτουργία του 
ΟΑΕΔ και θα έκανε/ -αν τις υπηρεσίες που παρέχει πιο αποτελεσματικές;
__________________________________________________________________________
______
__________________________________________________________________________
______

Ευχαριστούμε πολύ για την συμμετοχή σας στην έρευνα που πραγματοποιεί ο ΟΑΕΔ για την 
εργασιακή αποκατάσταση των ανέργων της Θεσσαλονίκης και τα αποτελέσματα της 
ολοκληρωμένης παρέμβασης του νομού Θεσσαλονίκης.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ  ΠΟΥ  ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ  ΣΤΗΝ  ΟΜΑΔΑ  ΤΩΝ 

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΗΣ Β’ ΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ



ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΘΕΜΑ:
 «Η εργασιακή αποκατάσταση των ανέργων της Θεσσαλονίκης – Η 

ολοκληρωμένη παρέμβαση του νομού Θεσσαλονίκης»

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Η γνώμη σου βοηθάει στην Αποτελεσματική Αντιμετώπιση της Ανεργίας



Για την αξιολόγηση της γενικότερης παρέμβασης του ΟΑΕΔ, ως 
προς  την  εργασιακή  αποκατάσταση  ανέργων  του  νομού 
Θεσσαλονίκης,  παρακαλούμε  συμπληρώστε  το  παρακάτω 
ερωτηματολόγιο, απαντώντας σε όλες τις ερωτήσεις. 

                  - ΦΎΛΟ

 Άντρας…………..�  Γυναίκα………….�
 - ΗΛΙΚΙΑ                   

 ………………………….. 
-ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ                    

Έγγαμος/ η………..�  Άγαμος/ η …………�
Διαζευγμένος/ η- σε διάσταση……….…�  Χήρος/ α……………

�
- ΠΑΙΔΙΑ

 Ανήλικα…………..  Ενήλικα………….
-ΕΠΊΠΕΔΟ ΜΌΡΦΩΣΗΣ

ΑΕΙ – ΤΕΙ………….…�  ΙΕΚ………….…�  
Λύκειο/Τεχνική σχολή….�  

Γυμνάσιο…………….� Δημοτικό….…�
-ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ

………………………….. 

1. Ανήκετε σε κάποια από τις παρακάτω πληθυσμιακές ομάδες;
1. Άνεργες μητέρες ανήλικων τέκνων
2. Μακροχρόνια άνεργοι *
3. Άνεργοι που προήλθαν από ομαδικές απολύσεις την τελευταία διετία

      *Άτομα άνω των 25 ετών: άνεργα για 12 από τους 16 τελευταίους μήνες. Άτομα 
κάτω των 25 ετών: άνεργα για 6 από τους 8 τελευταίους μήνες

2. Πόσο καιρό ήσαστε άνεργος /η πριν από την ένταξή σας στο πρόγραμμα 
Ολοκληρωμένης Παρέμβασης;

1-6 μήνες
6 μήνες-1 έτος
1 έτος – 2 έτη
Πάνω από 2 έτη

3. Πώς αναζητούσατε εργασία; 
Κ.Π.Α. / Ο.Α.Ε.Δ
Ανακοινώσεις στον τύπο
Ανακοινώσεις σε δημόσιο χώρο
Ανακοινώσεις στο ραδιόφωνο / 
τηλεόραση
Φιλικά άτομα
Διαδίκτυο
Ημερίδες / Εκδηλώσεις
Αυθόρμητη υποψηφιότητα
Άλλο (προσδιορίστε) ………………………………
…

4. Ποια από τα παρακάτω ήταν για εσάς σημαντικά προβλήματα που σας 
δυσκόλευαν να ενταχθείτε στην αγορά εργασίας;

Έλλειψη ενημέρωσης για τις θέσεις εργασίας
Έλλειψη προσόντων / δεξιοτήτων
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Ανεργία
Δυσάρεστες συνθήκες εργασίας
Αρνητικές εργασιακές προοπτικές
Δυσπιστία των εργοδοτών λόγω της ηλικίας μου
Άλλο (προσδιορίστε)…………………………………
Κανένα πρόβλημα

5.  Από  πού  ενημερωθήκατε  εξαρχής  σχετικά  με  το  πρόγραμμα 
Ολοκληρωμένης Παρέμβασης του ΟΑΕΔ;

Κ.Π.Α. / Ο.Α.Ε.Δ
Από την ίδια την επιχείρηση στην οποία προσελήφθην/ θα προσληφθώ
Ανακοινώσεις στον τύπο
Ανακοινώσεις σε δημόσιο χώρο
Ανακοινώσεις στο ραδιόφωνο / τηλεόραση
Φιλικά άτομα
Διαδίκτυο
Ημερίδες / Εκδηλώσεις
Άλλο (προσδιορίστε) …………………………………

6. Σε ποια φάση του προγράμματος βρίσκεστε αυτή τη στιγμή;
Βρίσκομαι στη διαδικασία της αίτησης και της κατάθεσης δικαιολογητικών
Έχω καταθέσει αίτηση και δικαιολογητικά και αναμένω να ενταχθώ σε επιχείρηση
Έχω ενταχθεί σε επιχείρηση και ήδη εργάζομαι

7. Με ποια διαδικασία έγινε/ θα γίνει η ένταξή σας σε επιχείρηση; 
__________________________________________________________
________________________

8. Αναφορικά με τις ειδικότερες πλευρές εφαρμογής της Ολοκληρωμένης 
Παρέμβασης, πόσο ικανοποιημένος/ η είστε από: 

ΠΟΛ
Υ

ΑΡΚΕΤ
Α

ΛΙΓ
Ο

ΚΑΘΟΛ
ΟΥ

Την αρχική ενημέρωση για το πρόγραμμα � � � �
Την επικοινωνία και την πληροφόρηση μέχρι την παρούσα 
φάση του προγράμματος

� � � �

Το χρόνο ανταπόκρισης στα αιτήματα σας � � � �
Τη διάρκεια του προγράμματος � � � �
Τη συνεργασία με τις επιχειρήσεις (ΝΘΕ) � � � �

9.  Πέρα  από  το  παρόν  πρόγραμμα  Ολοκληρωμένης  Παρέμβασης,  ποιες 
άλλες από τις παρακάτω υπηρεσίες σας παρείχε ή σας παρέχει ο ΟΑΕΔ;

Συμβουλευτική
Κατάρτιση
Απόκτηση Εργασιακής Εμπειρίας (STAGE)
Επιδότηση για Δημιουργία Επιχείρησης (NEE)
Επιδότηση επιχείρησης για την πρόσληψή σας 
(ΝΘΕ)
Χορήγηση κάρτας ανεργίας
Επίδομα ανεργίας
Άλλα επιδόματα βοηθείας
Σχολές μαθητείας

10. Γενικά ως προς τη λειτουργία του ΟΑΕΔ, πόσο ικανοποιημένος/ η είστε 
από τις υπηρεσίες που παρέχει ο ΟΑΕΔ σε σχέση με τα παρακάτω:

ΠΟΛΥ ΑΡΚΕΤ ΛΙΓΟ ΚΑΘΟΛ
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Α ΟΥ
Την ενημέρωση/ πληροφόρηση για θέσεις εργασίας � � � �
Τη συμβουλευτική υποστήριξη από τα ΚΠΑ για την ανεύρεση 
εργασίας

� � � �

Την επάρκεια του επιδόματος ανεργίας � � � �
Το χρόνο ανταπόκρισης στην καταβολή επιδομάτων ανεργίας � � � �
Την επάρκεια των λοιπών επιδομάτων βοήθειας � � � �
Τα προγράμματα απασχόλησης (ΝΘΕ, ΝΕΕ, STAGE) � � � �
Τα προγράμματα κατάρτισης � � � �
Την εξυπηρέτησή σας, όταν απευθύνεστε στην υπηρεσία του 
ΟΑΕΔ (συνολικά)

� � � �

11.  Ποια  η  γνώμη  σας  γενικότερα  για  την  εικόνα  και  το  έργο  που 
προσφέρει ο ΟΑΕΔ;

Θετική
Μάλλον Θετική
Ούτε Θετική – Ούτε Αρνητική
Μάλλον Αρνητική
Αρνητική
ΔΞ/ΔΑ

12. Θα θέλατε να προτείνετε κάποια/ -ες αλλαγή/ -ές που θα βελτίωνε/ 
-αν τη λειτουργία του ΟΑΕΔ και θα έκανε/ -αν τις υπηρεσίες που παρέχει 
πιο αποτελεσματικές;
__________________________________________________________
______________________
__________________________________________________________
______________________

Ευχαριστούμε πολύ για την συμμετοχή σας στην έρευνα που 
πραγματοποιεί ο ΟΑΕΔ για την εργασιακή αποκατάσταση των ανέργων της 
Θεσσαλονίκης και τα αποτελέσματα της ολοκληρωμένης παρέμβασης του 
νομού Θεσσαλονίκης.
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
1.1 Η  ΑΝΕΡΓΙΑ  ΣΤΟ  ΝΟΜΟ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  ΚΑΙ  ΟΙ  ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ (ΣΕΛ. 2-4)

1.2 ΟΙ ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΩΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΟΥΝ ΤΑ ΠΟΣΟΣΤΑ 
ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (ΣΕΛ.4-5)

2. Η ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ (ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ-
ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ) – ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
2.1 Η  ΠΡΟΚΛΗΣΗ  ΤΗΣ  ΝΕΑΣ  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ  ΣΤΗΝ  ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 

(ΣΕΛ.6-7)
2.2 Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΜΕΣΩ 

ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (ΣΕΛ. 8-10)
2.3 ΤΟ  ΕΙΔΙΚΟ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ  ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ  ΓΙΑ 

ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΣΕΛ.10-12)
2.4 ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΣΕΛ.12-14)
2.5 ΟΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΟΥ 

ΟΑΕΔ (ΣΕΛ.14-19)
2.6 ΟΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΣΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΣΕΛ.19)

3. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ
3.1 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ – ΣΤΑΔΙΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ (ΣΕΛ.21-22)
3.2 ΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΣΕΛ.22-23)
3.3 ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (ΣΕΛ.23-24)

4. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
4.1 ΟΜΑΔΑ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΠΛΗΧΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ 

(ΣΕΛ.25)
4.1.1 ΠΡΟΦΙΛ ΤΩΝ ΟΜΑΔΙΚΑ ΑΠΟΛΥΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ (ΣΕΛ.25-29)
4.1.2 ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΛΥΣΗ (ΣΕΛ.29-31)
4.1.3 ΣΗΜΕΡΙΝΗ  ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ  ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΤΩΝ  ΑΠΟΛΥΜΕΝΩΝ 

(ΣΕΛ.31-34)
4.1.4 ΑΠΟΛΥΜΕΝΟΙ  ΠΟΥ  ΣΗΜΕΡΑ  ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ.  ΒΑΘΜΟΣ 

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ  ΑΠΟ  ΤΗΝ  ΕΡΓΑΣΙΑ  ΤΟΥΣ,  ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ 
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ,  ΤΡΟΠΟΙ  ΕΥΡΕΣΗΣ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ,  ΒΑΘΜΟΣ 
ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ   ΚΑΙ  ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ  ΣΤΗΝ  ΕΥΡΕΣΗ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
(ΣΕΛ.34-38)

4.1.5 ΑΠΟΛΥΜΕΝΟΙ  ΠΟΥ  ΣΗΜΕΡΑ  ΔΕΝ  ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ:  ΧΡΟΝΟΣ 
ΑΝΕΡΓΙΑΣ  ΚΑΙ  ΠΟΣΟΣΤΟ  ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ,  ΕΠΙΘΥΜΙΑ  ΓΙΑ 
ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΥΡΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΛΥΣΗ, ΤΡΟΠΟΙ 
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ,  ΕΜΠΟΔΙΑ  ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΕΝΤΑΞΗ  ΣΤΗΝ 
ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΕΛ.38-42)

4.1.6 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ  ΤΩΝ  ΑΠΟΛΥΜΕΝΩΝ  ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ 
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ, ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ 
ΛΟΓΟΙ ΜΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΣΕΛ.42-44)

4.1.7 ΕΝΤΑΞΗ  ΤΩΝ  ΑΠΟΛΥΜΕΝΩΝ  ΣΤΙΣ  ΔΡΑΣΕΙΣ  ΤΗΣ 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ  ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ  ΚΑΙ  ΛΟΓΟΙ  ΜΗ  ΕΝΤΑΞΗΣ 
(ΣΕΛ.44-46)

4.1.8 ΒΑΘΜΟΣ  ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ  ΤΩΝ  ΑΠΟΛΥΜΕΝΩΝ  ΑΠΟ  ΤΗΝ 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ (ΣΕΛ.46-50)

4.1.9 ΠΑΡΟΧΗ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  ΤΟΥ  ΟΑΕΔ  ΣΤΟΥΣ  ΑΠΟΛΥΜΕΝΟΥΣ  ΚΑΙ 
ΒΑΘΜΟΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ (ΣΕΛ.50-55)

4.1.10  Η ΓΝΩΜΗ ΤΩΝ ΑΠΟΛΥΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΚΑΙ 
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ
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4.2 ΟΜΑΔΑ  ΑΝΕΡΓΩΝ  ΠΟΥ  ΩΦΕΛΗΘΗΚΑΝ  ΑΠΟ  ΤΗ  Β’  ΦΑΣΗ  ΤΗΣ 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ (ΣΕΛ.57-58)

4.2.1 ΠΡΟΦΙΛ ΤΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΩΦΕΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗ Β’ ΦΑΣΗ 
(ΣΕΛ.58-60)

4.2.2 ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΤΗΣ Β’ ΦΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ 
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ (ΣΕΛ.61-63)

4.2.3 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ  ΕΝΤΑΞΗΣ  ΤΩΝ  ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ  ΤΗΣ  Β’  ΦΑΣΗΣ 
ΣΤΗΝ  ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ  ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ  ΚΑΙ  ΒΑΘΜΟΣ 
ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟ ΑΥΤΗ (ΣΕΛ.63-68)

4.2.4 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΣΤΟΥΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΤΗΣ 
Β’ ΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΣ 
ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ (ΣΕΛ.68-73)

4.2.5 Η ΓΝΩΜΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΗΣ Β’  ΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ 
ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΚΑΙ  ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΤΟΥ (ΣΕΛ.73-74)

5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
5.1 ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΩΝ ΟΜΑΔΙΚΑ ΑΠΟΛΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ Η ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΜΕ 

ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΗΣ Β’ ΦΑΣΗΣ (ΣΕΛ.75-77)
5.2 Η ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΘΕΣΗ ΤΩΝ ΟΜΑΔΙΚΑ ΑΠΟΛΥΜΕΝΩΝ, 

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΟΥΣ 
ΓΙΑ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΕΛ.77-78)

5.3 Η  ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ  ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ  ΤΟΥ  ΝΟΜΟΥ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΣΥΜΦΩΝΑ  ΜΕ  ΤΙΣ  ΑΠΟΨΕΙΣ  ΤΩΝ  ΟΜΑΔΙΚΑ  ΑΠΟΛΥΜΕΝΩΝ 
(ΣΕΛ.78-80)

5.4 Η ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΣΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ 
ΟΜΑΔΙΚΑ ΑΠΟΛΥΜΕΝΩΝ (ΣΕΛ.80-81)

5.5 ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΗΣ Β’ ΦΑΣΗΣ 
(ΣΕΛ.81-82)

5.6 Η  ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ  ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ  ΤΟΥ  ΝΟΜΟΥ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΗΣ Β’ ΦΑΣΗΣ 
(82-84)

5.7 Η ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΣΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ 
ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ  ΤΗΣ  Β’  ΦΑΣΗΣ  ΤΗΣ  ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ 
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ (ΣΕΛ.84-85)

6. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ (ΣΕΛ.86-92)
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