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και 2004. Μετά από µελέτη του σχετικού υλικού συντάσσεται το παρόν πόρισµα το οποίο
γνωστοποιείται και κοινοποιείται αρµοδίως.
Στο Συνήγορο του Πολίτη έχουν υποβληθεί αναφορές πολιτών από όλη την Ελλάδα σχετικά
µε το Πρόγραµµα Ν.Ε.Ε., έτους 2003, το οποίο καταρτίσθηκε µε απόφαση των Yπουργών
Oικονοµίας και Oικονοµικών, Eργασίας και Kοινωνικών Aσφαλίσεων (αριθµ.31590/02,
ΦEK Β’1606/30-12-02) και τροποποιήθηκε µε την αριθµ 31428/03 ΚΥΑ (ΦEKB739/10-603).
Aναφορές πολιτών έχουν υποβληθεί επίσης σχετικά µε το Πρόγραµµα N.E.E. έτους 2004 που
καταρτίσθηκε µε απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών, Εργασίας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων (αριθµ. 33391/04-ΦΕΚ 84Β’/21-1-04) και υλοποιήθηκε από τον
Οργανισµό Απασχόλησης Εργατικού ∆υναµικού (ΟΑΕ∆).
Kατόπιν της έρευνας που διεξήγαγε και λαµβάνοντας υπόψη του το περιεχόµενο των
αναφορών των αιτούντων για την υπαγωγή στο πρόγραµµα Νέων Ελευθέρων Επαγγελµατιών
έτους- 2003 και 2004 καθώς και των συνηµµένων σε αυτές εγγράφων ο ΣτΠ σας γνωστοποιεί
τα ακόλουθα:
1. Ιστορικό
Α. Πρόγραµµα Ν.Ε.Ε. 2003
Αναφορικά µε το πρόγραµµα Νέων Ελευθέρων Επαγγελµατιών έτους 2003 εκφράστηκαν
διαµαρτυρίες των ενδιαφεροµένων, εξαιτίας της τροποποίησης στα µέσα του έτους των
κριτηρίων για τη διαδικασία υπαγωγής. Η τροποποίηση στα µέσα του έτους δηµιούργησε
µεγάλη αναστάτωση τόσο στους πολίτες όσο και στις τοπικές υπηρεσίες και τους αρµοδίους
υπαλλήλους του Ο.Α.Ε.∆. ως προς τις διαδικασίες που έπρεπε να τηρηθούν.
Οι ενδιαφερόµενοι διαθέτοντας θετικές αξιολογήσεις των τοπικών υπηρεσιών και θετικές
αξιολογήσεις του επιτόπιου ελέγχου οι οποίες, σύµφωνα µε την ΚΥΑ 31590/02, οδηγούσαν
στην ένταξη τους στο πρόγραµµα, απορρίφθηκαν µε την Κοινή Υπουργική Απόφαση
31428/03, η οποία τροποποιούσε την 31590/02. Σύµφωνα µε την 31428/03 Kοινή Yπουργική
Aπόφαση τροποποιήθηκαν κριτήρια και διαδικασίες γεγονός που αιφνιδίασε τους πολίτες και τους υπαλλήλους των τοπικών υπηρεσιών-και είχε ως συνέπεια την απόρριψη των
ενδιαφεροµένων από το πρόγραµµα. Η αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η έγγραφη θετική
αξιολόγηση, η αίτηση ένταξης καθώς και τα έντυπα υπολογισµού µορίων ΝΕΕ, η
επισυναπτόµενη κατάσταση µε τις «οµάδες ειδικών κατηγοριών» τροποποιούνται χωρίς να
υπάρχει κατάλληλος χρόνος ενηµέρωσης τόσο των πολιτών όσο και των υπαλλήλων του
ΟΑΕ∆.
Κατόπιν ερωτηµάτων πολλών τοπικών υπηρεσιών σχετικά µε το αν οι θέσεις που αναλογούν
στην κατανοµή του προγράµµατος ΝΕΕ έτους 2003 θα καλυφθούν µόνο από τον αριθµό των
εγκριτικών αποφάσεων ή και από τον αριθµό των απορριπτικών αποφάσεων, ενστάσεων, υπό
έγκριση, εκκρεµοτήτων και επιλαχόντων, η ∆ιοίκηση του ΟΑΕ∆ µε εγκύκλιο στις 10-12-03
(αριθµ.πρωτ. Β131669) ενηµέρωσε τις Περιφερειακές ∆ιευθύνσεις, τα ΚΠΑ και τις τοπικές
υπηρεσίες του Ο.Α.Ε.∆. ότι «οι θέσεις της κατανοµής του προγράµµατος ανά υπηρεσία
καλύπτουν αθροιστικά το σύνολο των θέσεων προς χρηµατοδότηση από την Ευρωπαϊκή
Ένωση και τα αντίστοιχα κονδύλια που έχουν ζητηθεί». Στο έγγραφο αναφέρεται ότι «δεν
υπάρχει δυνατότητα υπέρβασής τους και όλες οι ενέργειες των υπηρεσιών θα πρέπει να
διατηρήσουν ως γνώµονα αυτόν τον περιορισµό».
Η γενική οδηγία της ∆ιοίκησης του OAE∆ προς τις υπηρεσίες σαφώς όριζε ότι θα πρέπει να
καλυφθούν οι θέσεις της κατανοµής που τους αναλογούν στο πρόγραµµα ΝΕΕ έτους 2ΟΟ3
σύµφωνα µε τον αριθµό των αιτήσεων που τους έχουν υποβληθεί κατά προτεραιότητα,
ακολουθώντας την αύξουσα σειρά του αριθµού πρωτοκόλλου, χωρίς να λαµβάνουν υπόψη σε
πρώτη φάση την εξέλιξη της αίτησης (έγκριση, απόρριψη ή ένσταση). Τέλος στην εγκύκλιο
αναφέρεται ότι «για τις θέσεις που ο αριθµός τους υπερβαίνει τις θέσεις της υπηρεσίας, οι
αιτούµενοι επαγγελµατίες θα ενηµερώνονται άµεσα και εγγράφως για τη µη ύπαρξη
θέσεων µε απαντητικό έγγραφο».

Ιδιαίτερα σηµαντικό κρίνεται το σηµείο της εγκυκλίου (αριθµ.πρωτ. Β131669) του ΟΑΕ∆
στο οποίο αναφέρεται ότι «οι εγκριτικές αποφάσεις της Ειδικής Επιτροπής, θεραπεύουν
το πρόβληµα για το οποίο έγινε η απόρριψη της αίτησης του ενδιαφεροµένου από την
υπηρεσία, η τελική υπαγωγή του όµως στο πρόγραµµα εξαρτάται από το αν υπάρχουν
διαθέσιµες θέσεις στην υπηρεσία. Αυτό άλλωστε αναφέρεται και στην παράγραφο
«Προϋποθέσεις» του Πληροφοριακού Εντύπου του Προγράµµατος του οποίου έχει λάβει
γνώση (ο πολίτης) προσκοµίζοντας και Υπεύθυνη ∆ήλωση».
H ∆ιοίκηση του OAE∆ δηλώνει ότι δεν φέρει καµία ευθύνη ως προς τις πράξεις της εφόσον
οι πολίτες έχουν υπογράψει υπεύθυνη δήλωση του N. 1599/86 θεωρηµένη για το γνήσιο της
υπογραφής τους, στην οποία δηλώνουν ότι γνωρίζουν και αποδέχονται τη διαδικασία και
«τους όρους ένταξης και συµµετοχής τους στο πρόγραµµα».
Β. Πρόγραµµα Ν.Ε.Ε έτους 2004.
Οι αναφορές των πολιτών εστιάζονται στην αιφνίδια ανακατανοµή των θέσεων, µετά την
συνεδρίαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του ΟΑΕ∆ στις 8-6-04. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο
του ΟΑΕ∆ συνεδρίασε στις 8-6-2004 και ενέκρινε ανακατανοµή θέσεων για το Πρόγραµµα
ΝΕΕ έτους 2004.
Με έγγραφό της η ∆ιοίκηση του ΟΑΕ∆ κοινοποίησε στις 9-6-04 και αριθµ. πρωτ. Β114229
προς όλες τις περιφερειακές διευθύνσεις κατάλογο µε την ανακατανοµή των θέσεων µε
αποτέλεσµα πολίτες, οι οποίοι είχαν υποβάλει αίτηση για υπαγωγή στο πρόγραµµα,
ξεκινώντας µια επιχειρηµατική δραστηριότητα, µε την πεποίθηση ότι θα ενισχυθούν
οικονοµικά ώστε να τη συνεχίσουν, και πριν το πρόγραµµα λήξει, έλαβαν την απάντηση ότι
δεν µπορούν να ενταχθούν σ’ αυτό επειδή οι θέσεις που εγκρίθηκαν από την ανακατανοµή,
έχουν συµπληρωθεί.
Στην ιστοσελίδα του Υπουργείου σας µέχρι και σήµερα και κάτω από την καταχώρηση
«ενεργές δράσεις» υπάρχει ανακοίνωση για
την επιχορήγηση Νέων Ελευθέρων
Επαγγελµατιών έτους 2004, η οποία αναφέρει το στόχο του προγράµµατος, τις προϋποθέσεις
συµµετοχής και τη διαδικασία υπαγωγής στο πρόγραµµα, ποιοι εξαιρούνται από αυτό, το
ποσό της επιχορήγησης και την προθεσµία υποβολής των αιτήσεων. H προθεσµία υποβολής
των αιτήσεων για τους ενδιαφεροµένους άνεργους ορίζεται από τις 22-01-2004 µέχρι και 3112-2004 εφόσον υπάρχουν θέσεις που έχουν κατανεµηθεί ανά υπηρεσία του Ο.Α.Ε.∆.

2. Το Νοµικό Πλαίσιο
Υπενθυµίζεται ότι τα προγράµµατα ΝΕΕ πρέπει να διέπονται από τις ακόλουθες γενικές και
ειδικές αρχές:
2.1. Ειδικές ρυθµίσεις περί Προγράµµατος ΝΕΕ
Σύµφωνα µε το Nόµο 1545/85 (ΦEK 91 A΄) περί Eθνικού Συστήµατος Προστασίας από την
ανεργία και άλλες διατάξεις» στο άρθρο 3 ορίζεται ότι «άνεργος θεωρείται εκείνος που µετά
τη λύση ή τη λήξη της εργασιακής σχέσης αναζητεί εργασία, αποδέχεται να απασχοληθεί σε
εργασία που του προσφέρεται από τις αρµόδιες υπηρεσίες του OAE∆ στον ευρύτερο
επαγγελµατικό του κλάδο ή δέχεται να παρακολουθήσει προγράµµατα επαγγελµατικής
εκπαίδευσης ή µετεκπαίδευσης και γενικά επωφελείται από κάθε περίπτωση δυνατότητας για
απασχόληση».
1. Σύµφωνα µε την Κοινή Υπουργική Απόφαση 31590/02 (ΦΕΚ Β 1606/30-12-02) περί
Προγράµµατος Επιχορήγησης Νέων Ελευθέρων Επαγγελµατιών 2003 η έγγραφη
θετική αξιολόγηση της Υπηρεσίας συνάγει τη δυνατότητα ένταξης στο πρόγραµµα
καθώς ορίζεται το χρονικό πλαίσιο σύµφωνα µε το οποίο, εντός µηνός από την
υποβολή της αίτησης ένταξης στο πρόγραµµα η αρµόδια υπηρεσία ελέγχει τα

προσκοµισθέντα δικαιολογητικά και προβαίνει σε επιτόπιο έλεγχο στην έδρα της
επιχείρησης που έχει δηλώσει ο ενδιαφερόµενος.
2. Mε την Kοινή Yπουργική Aπόφαση 31428/03 (ΦΕΚ Β 739/10-6-03) παύουν να
ισχύουν συγκεκριµένα κριτήρια για τις «Προϋποθέσεις και τη ∆ιαδικασία
Υπαγωγής» (παρ.3 εδάφιο 6) όπως το «να έχουν αξιολογηθεί θετικά από τον ΟΑΕ∆,
βάσει συστήµατος µοριοδότησης, το οποίο θα εγκρίνει µε απόφαση του το ∆.Σ. του
Ο.Α.Ε.∆.» και επιπλέον το ότι «η επιχορήγηση θα δοθεί στην περίπτωση που θα
αξιολογηθεί θετικά».
3. Mε την 31428/03 Kοινή Yπουργική Aπόφαση τροποποιείται η 31590/18-12-03
Kοινή Yπουργική Aπόφαση περί Προγράµµατος επιχορήγησης Nέων Eλευθέρων
Eπαγγελµατιών 2003, µε την οποία ορίζεται ότι «ο άνεργος θα πρέπει να κάνει
έναρξη επιτηδεύµατος µετά την διαδικασία της εξατοµικευµένης παρέµβασης και
υποχρεωτικά µετά την 1.1.2003».
Συνεπώς, τροποποιείται η διαδικασία µε την οποία είχε κάποια σπουδαιότητα η πράξη της
«θετικής αξιολόγησης» αφήνοντας σε απορία αλλά και υποψία πολλούς πολίτες για τους
λόγους για τους οποίους οι τοπικές υπηρεσίες απέστειλαν αρχικά την θετική αξιολόγηση
αφού εκ των υστέρων απορρίφθηκε το αίτηµα υπαγωγής τους στο πρόγραµµα. Επισηµαίνεται
ότι. όταν η έκθεση του επιτόπιου ελέγχου ήταν θετική, ενηµερώνονταν οι ενδιαφερόµενοι για
την ένταξη τους στο πρόγραµµα..
H πράξη της ∆ιοίκησης καταδεικνύει ότι έχει παραλείψει να δώσει την δέουσα προσοχή στα
ακόλουθα:
•

Σύµφωνα µε την ΚΥΑ 31590/02 ορίζεται ως πρώτη προϋπόθεση ένταξης των
ενδιαφεροµένων στο πρόγραµµα «να έχουν την ιδιότητα του ανέργου (άρθρο 3 του Ν.
1545/85) και να διαθέτουν ∆ελτίο Ανεργίας σε ισχύ». Η υποχρέωση αυτή διατηρείται
µέχρι την ηµεροµηνία έναρξης της δραστηριότητάς τους.

•

Σύµφωνα µε την ΚΥΑ 33391/13-1-2004, στην παράγραφο 1 «προτεραιότητες και
δικαιούχοι» του προγράµµατος αναφέρεται ότι από τις 7.500 θέσεις ποσοστό
τουλάχιστον 65% θα καλυφθεί στο πλαίσιο της πολιτικής πρόληψης της µακροχρόνιας
ανεργίας και θα αφορά τις κατηγορίες µακροχρόνια ανέργων, νέοι και νέες ηλικίας 18-25
ετών εγγεγραµµένοι έως 6 µήνες στα µητρώα ανέργων του ΟΑΕ∆, άνεργοι ηλικίας 26-64
ετών εγγεγραµµένοι άνεργοι έως 12 µήνες στα µητρώα ανέργων του ΟΑΕ∆. ∆ηλώνεται
επίσης ότι θα τηρηθεί προτεραιότητα στην κάλυψη σύµφωνα µε την οποία ποσοστό
60% των θέσεων θα καλυφθούν από γυναίκες.

Το πρόγραµµα Νέων Ελευθέρων Επαγγελµατιών έτους 2003 και 2004 εντάσσεται στα
πλαίσια του Γ’ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και στους στρατηγικούς στόχους του
Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Απασχόληση και Επαγγελµατική Κατάρτιση», Αξονας 4
Μέτρο 1 «ενίσχυση ανέργων για αυταπασχόληση και σύσταση νέων επιχειρήσεων» και έχει
σχεδιαστεί σύµφωνα µε το Εθνικό Σχέδιο ∆ράσης για την Απασχόληση µε στόχο την
ενθάρρυνση των ανέργων εκείνων που σκέπτονται να επιλύσουν το πρόβληµα της ανεργίας
τους µέσω της δηµιουργίας νέων επιχειρήσεων. Το πρόγραµµα Νέων Ελευθέρων
Επαγγελµατιών συγχρηµατοδοτείται από το ΕΚΤ. Οι θέσεις που κατανέµονται ανά υπηρεσία
βασίζονται στην εγγεγραµµένη ανεργία σε επίπεδο υπηρεσίας υπολογιζόµενη σε
συγκεκριµένη χρονική περίοδο και στις εγκρίσεις του προγράµµατος ΝΕΕ 2001 (σχετική η µε
αριθµ. 3444/26-11-2002 απόφαση του ∆.Σ. του ΟΑΕ∆). Στο πρόγραµµα αυτό η θετική
αξιολόγηση των ανέργων εξαρτάται αποκλειστικά και µόνο από σύστηµα µοριοδότησης
στο οποίο προτεραιότητες αποτελούν ποιοτικά χαρακτηριστικά και κριτήρια καθώς και η
πρόληψη και καταστολή της ανεργίας, η ανεργία των γυναικών και η διασφάλιση της
βιωσιµότητας των επιχειρήσεων.
Οι τοπικές Υπηρεσίες είναι υπεύθυνες του υποέργου και στο πλαίσιο του ρόλου τους
παρακολουθούν την εξέλιξη του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου του υποέργου,

σύµφωνα µε το νέο κανονιστικό πλαίσιο των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων. Υποέργο είναι το
σύνολο των εγκριτικών αποφάσεων που εκδίδονται από τις τοπικές Υπηρεσίες.
2.2. Γενικές κατευθυντήριες γραµµές
Σύµφωνα µε το Εθνικό Σχέδιο ∆ράσης για την Κοινωνική Ενσωµάτωση 2003-2005, η
Ελληνική στρατηγική στο πλαίσιο της στρατηγικής της Λισσαβόνας στηρίζεται στην
αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναµικού και θέτει ως στόχο τις υπηρεσίες υψηλής ποιοτικής
στάθµης. «Ο πολίτης χρειάζεται τις υπηρεσίες σε στιγµές προσωπικής αδυναµίας. Το να
αποδειχθούν οι υπηρεσίες αυτές κατώτερες των απαιτήσεων του την κρίσιµη στιγµή
έχει πολλαπλασιαστικές αρνητικές συνέπειες».
Οι δράσεις του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης αποτελούν σωρευτικά την µεγαλύτερη
παρέµβαση στην αγορά εργασίας, µια τεράστια επένδυση στο ανθρώπινο δυναµικό και την
κοινωνική ένταξη. Η επιτυχία των παρεµβάσεων του ΚΠΣ ιδίως όσον αφορά τις ευπαθείς
οµάδες συνδέεται µε την δυνατότητα εξατοµικευµένης προσέγγισης των ατόµων όσον
αφορά τα προβλήµατα εργασίας. Στο Εθνικό Σχέδιο ∆ράσης για την Κοινωνική Ενσωµάτωση
2003-2005 ορίζεται ότι έχουν τεθεί σε λειτουργία θεσµοί και δοµές που θα επιτρέψουν την
µεγάλη επέκταση τέτοιας προσέγγισης καθώς «έχει δροµολογηθεί στον ΟΑΕ∆ η λειτουργία
και στελέχωση 67 Κέντρων Προώθησης Απασχόλησης ως τον Σεπτέµβριο του 2003 σε όλη
την χώρα». Βάσει του συστήµατος αυτού, οι εργασιακοί σύµβουλοι στον ΟΑΕ∆ θα έχουν την
δυνατότητα «να παρακολουθούν την πορεία του κάθε ανέργου κάθε τρεις, έξι και δώδεκα
µήνες, δίδοντας έτσι νέες δυνατότητες ενεργοποίησης».
Σύµφωνα µε την Απόφαση του Συµβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003 (2003/578/ΕΚ) σχετικά µε
τις κατευθυντήριες γραµµές για τις πολιτικές των κρατών µελών για την απασχόληση
ορίζεται ότι τα «κράτη µέλη ασκούν τις πολιτικές τους για την απασχόληση κατά τρόπο ώστε
να τηρούνται οι στόχοι και οι προτεραιότητες δράσης και να σηµειώνεται πρόοδος ως προς
την επίτευξη των στόχων. Ιδιαίτερη προσοχή αποδίδεται στην εξασφάλιση της καλής
διαχείρισης των πολιτικών για την απασχόληση».
Σύµφωνα µε το θεµατολόγιο της Λισσαβόνας, οι πολιτικές απασχόλησης των κρατών µελών
προωθούν τους τρεις γενικούς και αλληλένδετους στόχους της πλήρους απασχόλησης , της
ποιότητας και παραγωγικότητας στην εργασία και της κοινωνικής συνοχής και ένταξης.
Συγκεκριµένα, τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι παρέχεται στους αιτούντες εργασία, από τα
πρώτα στάδια της περιόδου ανεργίας, έγκαιρος προσδιορισµός των αναγκών, καθώς και
υπηρεσίες όπως συµβουλές και προσανατολισµός, βοήθεια κατά την αναζήτηση εργασίας
και εξατοµικευµένα σχέδια δράσης. Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι «σε κάθε άνεργο
προσφέρεται η δυνατότητα νέας αρχής πριν από την πάροδο έξι µηνών ανεργίας, αν
πρόκειται για νέους, και δώδεκα µηνών ανεργίας, αν πρόκειται για ενήλικους, σε συνδυασµό
µε την κατάλληλη βοήθεια για αναζήτηση εργασίας.
Σύµφωνα µε το Κανονισµό (ΕΚ) αριθµ. 1784/1999 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 12ης Ιουλίου 1999 σχετικά µε το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο, αναφέρεται
στο άρθρο 2 ότι «το Tαµείο υποστηρίζει και συµπληρώνει τις δραστηριότητες των κρατών
µελών για την ανάπτυξη της αγοράς εργασίας καθώς και του ανθρώπινου δυναµικού
ιδιαίτερα στο πλαίσιο των πολυετών εθνικών σχεδίων δράσης για την απασχόληση».
Αναφέρεται σε ειδικά µέτρα για την ανάπτυξη και προώθηση ενεργών πολιτικών στην αγορά
εργασίας για την καταπολέµηση και την πρόληψη της ανεργίας, για την αποφυγή της
µακροχρόνιας ανεργίας γυναικών και ανδρών, καθώς για τη διευκόλυνση της επανένταξης
των µακροχρονίως ανέργων.

3. ∆ιαπιστώσεις του Συνηγόρου του Πολίτη
3.1. Πρόγραµµα ΝΕΕ 2003
Η τροποποίηση των προϋποθέσεων µέσα στο ίδιο έτος για το πρόγραµµα ΝΕΕ έτους 2003
(µε την υπ. Αριθµ. ΚΥΑ 31428/03) καθώς και οι κατευθύνσεις της ∆ιοίκησης προς τα ΚΠΑ
δεν διασφάλισαν την πλήρη και αξιόπιστη ενηµέρωση των πολιτών. Οι πολίτες
αιφνιδιάστηκαν για τις αλλαγές που είχαν προκύψει και συγχρόνως διαπίστωσαν ότι δεν
τηρήθηκαν οι διαδικασίες.
Στην εγκύκλιο της ∆ιοίκησης του ΟΑΕ∆ Β101746 στις 20-1-03 προς όλες τις Περιφερειακές
∆ιευθύνσεις και τα ΚΠΑ, ορίζεται ότι «η θετική αξιολόγηση των άνεργων εξαρτάται
αποκλειστικά και µόνο από σύστηµα µοριοδότησης στο οποίο προτεραιότητες αποτελούσαν
ποιοτικά χαρακτηριστικά και κριτήρια, καθώς η πρόληψη και καταστολή της ανεργίας, η
ανεργία των γυναικών και η διασφάλιση της βιωσιµότητας των επιχειρήσεων». Αναφέρεται
επίσης ότι, σε περίπτωση που διαπιστωθεί ύστερα από τον έλεγχο των δικαιολογητικών ότι
δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις υπαγωγής των ενδιαφεροµένων στο πρόγραµµα, οι
ενδιαφερόµενοι θα ενηµερώνονται µε σχετικό έγγραφο το αργότερο µέσα σε δέκα ηµέρες
µετά την υποβολή της αιτήσεως τους. Στην εγκύκλιο αναφέρεται ότι «η µοριοδότηση και
αξιολόγηση των αιτήσεων και η τελική κατάταξη των υποψηφίων θα αναφέρεται στην
Υπηρεσία στην αρµοδιότητα της οποίας θα λειτουργήσει η επιχείρηση και θα
πραγµατοποιηθεί σε συνάρτηση µε τον αριθµό των αιτήσεων και την κατανοµή των θέσεων
που αφορούν την συγκεκριµένη Υπηρεσία». Η αξιολόγηση των αιτήσεων ακολουθούσε
σύστηµα µοριοδότησης στο οποίο προτεραιότητες αποτελούσαν το µορφωτικό
επαγγελµατικό κριτήριο, ο τοµέας κλάδος οικονοµικής δραστηριότητας και τα οικογενειακά
χαρακτηριστικά. Στην ίδια εγκύκλιο στο κεφάλαιο 6. Κατανοµή των Θέσεων –Προέγκριση
ορίζεται ότι «ο πίνακας των δικαιούχων θα πρέπει να αναρτηθεί στης υπηρεσίες σε εµφανές
σηµείο και ότι οι αναφερόµενοι ως δικαιούχοι στον πίνακα θα πρέπει να ενηµερώνονται µε
συστηµένη επιστολή µέσα σε δέκα ηµέρες από την ανάρτηση του πίνακα και µέσα σε δέκα
ηµέρες από την ανάρτηση του πίνακα υποχρεούνται να προσέλθουν στην υπηρεσία για να
παραλάβουν µε υπογραφή τους το έγγραφο θετικής αξιολόγησης»
Οι πολίτες διαµαρτύρονται, καθώς ισχυρίζονται ότι δεν υλοποιήθηκαν ποτέ αυτές οι
διαδικασίες και συγχρόνως ότι δεν ενηµερώθηκαν για την τροποποίηση των σχετικών
διατάξεων.
Συµπληρωµατικά πρέπει να αναφερθεί ότι η µείωση της εµπιστοσύνης των πολιτών προς τον
Oργανισµό διαφαίνεται και από τα προηγούµενα έτη υλοποίησης του Προγράµµατος NEE.
Στο Πρόγραµµα NEE έτους 2000 υπήρξε επίσης αιφνίδια σύντµηση της προθεσµίας
υποβολής αιτήσεων για υπαγωγή στο πρόγραµµα και όσον αφορά το έτος 2001 υπήρχε
εσφαλµένη πληροφόρηση των υπαλλήλων του OAE∆ αναφορικά µε τις απαιτούµενες
προϋποθέσεις υπαγωγής στο σχετικό πρόγραµµα (επισυνάπτεται το σχετικό πόρισµα του
Συνηγόρου του Πολίτη).
Είναι σαφές ότι η ∆ιοίκηση του ΟΑΕ∆ αντιµετωπίζει τους πολίτες µε κριτήρια γενικού
πληθυσµού και όχι ως ανέργους σε κατάσταση ανάγκης για την άµεση αντιµετώπιση του
προβλήµατος της εργασίας τους. Απευθύνεται µε τον όρο «αιτούµενοι επαγγελµατίες»
παραβλέποντας το γεγονός ότι µέχρι την ηµεροµηνία υποβολής αιτήσεως τους ήταν όλοι
άνεργοι, καθώς και ότι το πρόγραµµα απευθύνεται σε ανέργους.
Για την επίτευξη των τεθέντων στόχων των προγραµµάτων παρέµβασης και ενόψει του
έντονου κοινωνικού χαρακτήρα του έργου του OAE∆ στους κρίσιµους τοµείς της προστασίας
των ανέργων, της προώθησης της απασχόλησης και της συνδροµής στην ανάληψη
επιχειρηµατικών πρωτοβουλιών που πρέπει να παρέχεται µε βάση τις αρχές της ισότητας, της
αξιοκρατίας και της διαφάνειας, η ∆ιοίκηση του OAE∆ όφειλε να καταβάλει κάθε δυνατή
προσπάθεια προκειµένου να διασφαλισθεί αφενός η πλήρης και αξιόπιστη ενηµέρωση των
πολιτών στους τοµείς παρέµβασής του, ώστε να είναι δυνατόν να λαµβάνονται οι σχετικές

αποφάσεις των πολιτών µέσα σε συνθήκες ασφάλειας δικαίου, και αφετέρου να
αποφεύγονται λάθη και παραλείψεις, που είναι δυνατό να βλάψουν έστω και έµµεσα τα
συµφέροντα και να δηµιουργήσουν κίνδυνο επισφάλειας στην ήδη επιβαρηµένη κατηγορία
πληθυσµού που είναι οι άνεργοι.
Oι υπογεγραµµένες από τους πολίτες δηλώσεις του N. 1599/86 «ότι γνωρίζουν και
αποδέχονται τη διαδικασία και τους όρους ένταξης και συµµετοχής τους στο πρόγραµµα», τις
οποίες επικαλούνται αρµόδιοι των KΠA και άλλα στελέχη του OAE∆, κρίνονται ως τυπική
διαδικασία και δεν εξασφαλίζουν στη ∆ιοίκηση την νοµιµότητα των πράξεων της.
Aντιθέτως, καταδεικνύουν ότι αρµόδια στελέχη δεν έχουν κατανοήσει το ρόλο του
Oργανισµού και την ευθύνη που φέρουν οι τοπικές υπηρεσίες ως προς το υποέργο το οποίο
επιτελούν και το οποίο διέπεται τόσο από εθνικές όσο και από Eυρωπαϊκές αποφάσεις και
συµβάσεις.

3.2. Πρόγραµµα ΝΕΕ 2004
Η δράση του ΟΑΕ∆, η οποία είναι σύννοµη ως προς τα τυπικά της στοιχεία, παραβιάζει όλες
τις αρχές της χρηστής διοίκησης, της καλής πίστης και της δικαιολογηµένης εµπιστοσύνης
του πολίτη προς τη διοίκηση, στο βαθµό που, πριν τη λήξη του προγράµµατος, η απόφαση
του ΟΑΕ∆, περί ανακατανοµής των θέσεων, αιφνιδιάζει τους πολίτες δηµιουργώντας τους
µια οικονοµική επιβάρυνση την οποία δεν ανέµεναν. Τουναντίον, αποφάσισαν να
ξεκινήσουν µια δραστηριότητα προσδοκώντας στην οικονοµική ενίσχυση του ΟΑΕ∆,
προκειµένου να αντιµετωπίσουν το πρόβληµα της εργασίας τους.
Οι πολίτες, και πολλές γυναίκες σε µακροχρόνια ανεργία, είχαν λάβει διαβεβαιώσεις από τα
ΚΠΑ ότι υπάρχουν θέσεις και χρονικά περιθώρια κατάθεσης των δικαιολογητικών. Την ίδια
ακριβώς ηµέρα βεβαίωσης της καταχώρισης αιτήµατος για την ένταξη στο πρόγραµµα ΝΕΕ
2004, οι τοπικές υπηρεσίες του ΟΑΕ∆ παρέδιδαν απαντητικό έγγραφο µε το οποίο
αιτιολογούσαν ότι δεν ήταν δυνατή η υπαγωγή στο πρόγραµµα λόγω πλήρωσης των θέσεων.
Το αποτέλεσµα αυτής της αιφνίδιας ανακατανοµής της ∆ιοίκησης ήταν:
1. Σοβαρή οικονοµική επιβάρυνση και σοβαρός κινδύνους επισφάλειας πολιτών οι
οποίοι προέβησαν σε δανεισµό για να αντιµετωπίσουν τα κριτήρια του
συγκεκριµένου προγράµµατος και να προκαταβάλουν τα απαραίτητα τιµολόγια.
2. ∆ιαγραφή από τα µητρώα ανέργων και συγχρόνως σοβαρή οικονοµική επιβάρυνση
για το κλείσιµο της επιχείρησης, καθώς δεν είναι δυνατόν «χθεσινοί
καταγεγραµµένοι άνεργοι» να αντιµετωπίσουν τις συνθήκες ανταγωνιστικότητας της
αγοράς χωρίς την οικονοµική ενίσχυση του προγράµµατος. Tα προγράµµατα των
Nέων Eλευθέρων Eπαγγελµατιών στοχεύουν στη στήριξη της βιωσιµότητας της
επιχείρησης και στην απασχόληση του νέου επαγγελµατία ιδιαίτερα κατά το πρώτο
χρονικό διάστηµα της λειτουργίας που είναι κρίσιµο για την περαιτέρω πορεία του.
3. Ελλιπής στήριξη των απορριφθέντων από τους εργασιακούς συµβούλους και τα
KΠA, µε κίνδυνο να εµφανιστεί µια νέας κοινωνική οµάδα «πρώην ανέργων σε
δανεισµό».
4. Παραπλάνηση των ενδιαφεροµένων καθώς η σπουδαιότητα και η προσοχή της όλης
διαδικασίας περιοριζόταν από τους εργασιακούς συµβούλους και τους υπαλλήλους
των ΚΠΑ στα δικαιολογητικά και όχι στις επιπτώσεις µιας απορριπτικής απόφασης
για τον άνεργο/η. Ειδικότερα, σύµφωνα µε τους ισχυρισµούς των πολιτών, οι
αρµόδιοι υπάλληλοι του ΟΑΕ∆ διαβεβαίωναν τους ενδιαφερόµενους και τους έδιδαν
οδηγίες να προχωρήσουν στις απαιτούµενες διαδικασίες για την έναρξη
επιτηδεύµατος υποβαλλόµενοι σε όλα τα σχετικά έξοδα και προσδοκώντας βάσιµα
την επιδότηση των επαγγελµατικών τους σχεδίων. Υπάρχουν αναφορές πολιτών που
δηλώνουν ότι υπάλληλοι τους καθοδηγούσαν για τις ηµεροµηνίες που έπρεπε να
υπογράψουν γραµµάτια και επιταγές ώστε να είναι εξασφαλισµένη χρονικά η πρώτη
προκαταβολή της επιδότησης, δηµιουργώντας σοβαρές προσδοκίες στους πολίτες και
προκαλώντας έντονη αντίδραση µετά την απόρριψη τους.

Τα ανωτέρω ζητήµατα τέθηκαν υπόψη των αρµοδίων υπηρεσιών του Ο.Α.Ε.∆ από τον
Συνήγορο του Πολίτη ενόψει της υποβολής σχετικών αναφορών από τους πολίτες και της
εξέτασης των ενστάσεων που υποβλήθηκαν από τους ενδιαφεροµένους στις τοπικές
υπηρεσίες και τη ∆ιοίκηση του ΟΑΕ∆, κατά των απορριπτικών αποφάσεων υπαγωγής τους
στο πρόγραµµα. Οι ενστάσεις των πολιτών δεν έχουν εξετασθεί και έχει δηµιουργηθεί
µεγάλη αναστάτωση ανάµεσα στους ενδιαφεροµένους.
4. Συµπεράσµατα
Oι πράξεις της ∆ιοίκησης του OAE∆ αποκλίνουν από τους Kανονισµούς και τις αποφάσεις
του Eυρωπαϊκού Συµβουλίου για την απασχόληση, ιδιαίτερα κατά το στάδιο υλοποίησης των
έργων. Παρουσιάζουν ασυµφωνία µε το Eθνικό Σχέδιο ∆ράσης για την Kοινωνική
Eνσωµάτωση το οποίο προβλέπει συγκεκριµένη στήριξη προς τους ανέργους. Το ίδιο
προβλέπεται και από το Eθνικό Σχέδιο ∆ράσης για την Aπασχόληση.
∆εν αποδεικνύεται η ύπαρξη προόδου µε όρους διαφάνειας και αξιοκρατίας και σε συνθήκες
ασφάλειας δικαίου, η οποία αναγκαστικά επιβάλλει την ύπαρξη σαφούς πλαισίου
προϋποθέσεων υπαγωγής στα σχετικά προγράµµατα, το οποίο δεν επιτυγχάνεται µε την
πρόβλεψη από την κανονιστική απόφαση καθορισµένης ηµεροµηνίας υποβολής αιτήσεων, η
οποία µπορεί όµως εκ των υστέρων οποτεδήποτε να τροποποιηθεί µε απόφαση του ∆.Σ.
του O.A.E.∆.
H πρακτική της ∆ιοίκησης η οποία επαναλαµβάνεται µε τις γνωστές συνέπειες για τους
πολίτες αποδεικνύει αδυναµία σωστής προετοιµασίας κατά την εφαρµογή του προγράµµατος,
έλλειψη µέτρων για την αξιολόγηση των υπαρχουσών δυσκολιών και ανεύρεση λύσεων για
τη βελτίωση της εφαρµογής του.
Oπως αναφέρεται εξάλλου στο Eθνικό Σχέδιο ∆ράσης για την Aπασχόληση 2003, οι τοµείς
όπου η αποτελεσµατικότητα των πολιτικών χρειάζεται ενίσχυση (παράγραφος 5)
περιλαµβάνουν και τις υπηρεσίες του OAE∆. Συγκεκριµένα αναφέρεται ότι «το εγχείρηµα
της εξατοµικευµένης προσέγγισης στους ανέργους, η λειτουργία των KΠA και ευρύτερα
η αναβάθµιση των προσφεροµένων υπηρεσιών για την καταπολέµηση και την πρόληψη
της ανεργίας παρουσίασε σοβαρές καθυστερήσεις».
H ∆ιοίκηση του O.A.E.∆. όφειλε να γνωστοποιήσει µε επαρκή µέσα την αλλαγή της τελικής
προθεσµίας υποβολής των αιτήσεων ώστε να προφυλάξει από οικονοµικές και άλλες
επιβαρύνσεις τους πολίτες εκείνους που βρίσκονταν σε διαδικασία.
Oι πολίτες λάµβαναν ενηµέρωση µόλις κατέθεταν τα δικαιολητικά τους στις τοπικές
υπηρεσίες. Οι πολίτες δεν ενηµερώθηκαν κατάλληλα ούτε και είχαν την αναγκαία
πληροφόρηση µέσα από το πληροφοριακό έντυπο για το Πρόγραµµα Επιχορήγησης Νέων
Ελευθέρων Επαγγελµατιών έτους 2004, το οποίο κατά βάση αντιγράφει την υπουργική
απόφαση και τις υποχρεώσεις των πολιτών αφήνοντας «τυπικά σύννοµη» την ∆ιοίκηση και
«απρόσεκτο ή αδιάβαστο » τον πολίτη. Οι πολίτες θεώρησαν ότι µε το πρόγραµµα αυτό θα
αντιµετωπίσουν την ανεργία τους και ότι η δηµιουργία µικρής επιχείρησης µε την
επιχορήγηση που θα λάµβαναν θα βοηθούσε στην οικονοµική ένταξη τους.
Επιπλέον το πληροφοριακό έντυπο δεν ήταν φιλικό και διευκρινιστικό και δεν επισήµανε
στους ενδιαφεροµένους τους πιθανούς κινδύνους που συνεπάγονται από µια απόρριψη.
Αντίθετα, το κείµενο ήταν προτρεπτικό για την υποβολή αιτήσεων ιδίως για εκείνους τους
ανέργους οι οποίοι θεώρησαν το πρόγραµµα ως λύση στην αντιµετώπιση της ανεργίας τους.
Oι εργασιακοί σύµβουλοι δεν ανέφεραν τον περιορισµένο αριθµό θέσεων του
προγράµµατος για το 2004 κατά τους ισχυρισµούς των πολιτών, και δεν συµβούλευαν τους
πολίτες για τις επιπτώσεις που µπορεί να φέρει µια απορριπτική απόφαση ένταξης στο
πρόγραµµα. Η εξατοµικευµένη παρέµβαση περιορίστηκε στην εξέταση και συλλογή
δικαιολογητικών και δεν εξαντλήθηκε στη συµβουλευτική απασχόλησης που φέρει
χαρακτήρα προσωπικό για την ιδιαίτερη κατάσταση κάθε ανέργου.

Η τακτική του αιφνιδιασµού, την οποία ακολούθησε ο ΟΑΕ∆, δε συνάδει µε τις
προαναφερόµενες αρχές, οι οποίες αποτελούν πηγές δικαίου για τη δράση της δηµόσιας
διοίκησης. Τόσο η θεωρία όσο και η νοµολογία του ΣτΕ, µε σχετικές αποφάσεις,
χαρακτηρίζει ορισµένες πράξεις ή παραλείψεις της διοικήσεως ως αντικείµενες στην αρχή
της χρηστής ή εύρυθµης διοίκησης (ΣτΕ 620/33, 1382/48, 1810/57 κ.λπ.). Η δράση της
δηµόσιας διοίκησης οφείλει να ακολουθεί αυτές τις αρχές στο βαθµό που αυτές εµπίπτουν
στη διακριτική ευχέρεια της διοίκησης, η οποία δεν επιτρέπει στη διοίκηση να ταλαιπωρεί
χωρίς λόγο τον πολίτη. Σύµφωνα µε τις προαναφερόµενες αρχές αντιθέτως, και όταν δρα στο
πλαίσιο της διακριτικής της ευχέρειας, η δηµόσια διοίκηση οφείλει να διαφυλάττει τα έννοµα
συµφέροντα του πολίτη και να τον διευκολύνει στην άσκηση των δικαιωµάτων του.
H ∆ιοίκηση δεν έλαβε υπόψη της τις ιδιαίτερες δυσκολίες ένταξης που αντιµετωπίζουν οι
γυναίκες και µε τις πράξεις της συνέβαλε στην αύξηση των προβληµάτων τους καθώς
πολλές είχαν ήδη προβεί σε δανεισµό για να υπαχθούν στις διαδικασίες.. Σας υπενθυµίζουµε
ότι σύµφωνα µε τους ∆είκτες του LAEKEN (∆είκτης 6: ποσοστό µακροχρόνιας ανεργίας,
∆είκτης: 16 µερίδιο µακροχρόνιας ανεργίας, και ∆είκτης 17: ποσοστό ιδιαίτερα
µακροχρόνιας ανεργίας) η χώρα µας διατηρεί τα µεγαλύτερα ποσοστά και µερίδια ανεργίας
ανάµεσα στις χώρες της E.E. όσον αφορά τις γυναίκες.
Προτάσεις
Yστερα από τα παραπάνω και λαµβάνοντας υπόψη αφενός τη σηµασία των προγραµµάτων
παρέµβασης που υλοποιεί ο OAE∆ στον κοινωνικά ευαίσθητο χώρο της απασχόλησης και
της εργασίας και αφετέρου την ανάγκη διαφύλαξης της αξιοπιστίας και εξασφάλισης της
καλής λειτουργίας των εµπλεκοµένων υπηρεσιών ώστε, κατά το σχεδιασµό και την
εφαρµογή των σχετικών προγραµµάτων, να µη διαπιστώνονται φαινόµενα κακοδιοίκησης,
παρακαλούµε:
1. Να προβείτε σε κάθε ενέργεια και να παρέµβετε για την επίλυση των εκτεθέντων
προβληµάτων µε κάθε πρόσφορο µέσο προκειµένου να καταστεί δυνατή η
υποστήριξη των πολιτών εκείνων που δεν έτυχαν εγκρίσεων και απορρίφθηκαν και οι
οποίοι αντιµετωπίζουν σοβαρούς κινδύνους φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισµού.
Oι τοπικές υπηρεσίες οφείλουν µέσω των εργασιακών τους συµβούλων αλλά και
άλλων υπαλλήλων Ο.Α.Ε.∆., να παρακολουθήσουν όλες αυτές τις περιπτώσεις
πολιτών που δεν εντάχθηκαν στο πρόγραµµα, στις κατά τόπους υπηρεσίες KΠA του
O.A.E.∆. που βρίσκονται σε δύσκολη οικονοµική κατάσταση και να υποστηρίξουν
µε κάθε δυνατό τρόπο και λύση.
2. Να εξασφαλισθεί η έγγραφη απάντηση σε σύντοµο χρονικό διάστηµα στις ενστάσεις
των πολιτών. Oι πολίτες δικαιούνται έγγραφης απάντησης και οπωσδήποτε να
προβλέπεται η εξέταση των ενστάσεων τους.
3. Να αναθεωρήσετε το πληροφοριακό υλικό σε «φιλική γλώσσα» ώστε να προβλέπεται
σαφώς η ενηµέρωση των πολιτών για τους κινδύνους ή τις επιπτώσεις µιας
απορριπτικής απόφασης και των οικονοµικών συνεπειών της.
4. Επειδή υπήρξαν καταγγελίες από τους πολίτες για την παροχή υπηρεσιών από
συγκεκριµένα KΠA και για την τήρηση της νοµιµότητας των διαδικασιών των
πρωτοκόλλων που κρατούνται στις τοπικές υπηρεσίες και γνωρίζοντας ότι ο έλεγχος
των προγραµµάτων διενεργείται από υπαλλήλους του OAE∆ σύµφωνα µε την ΚΥΑ
2/34255/0022/6-6-01, παρακαλούµε να αξιολογηθούν ή και να εξετασθούν εκ νέου οι
µηχανισµοί ελέγχου οι οποίοι κατά την άποψη του Συνηγόρου του Πολίτη θα πρέπει
να ενεργούνται από ανεξάρτητους µηχανισµούς ώστε να µην παρεµβαίνουν άλλοι
παράγοντες στη διαδικασία ελέγχου.
5. Tέλος, να επισηµαίνετε την αναγκαιότητα σωστής προετοιµασίας των όλων των
εµπλεκοµένων στελεχών του ΟΑΕ∆ πριν από την υλοποίηση του προγράµµατος,
έγκυρης πληροφόρησης των πολιτών µε απλουστευµένες διαδικασίες ώστε να είναι
κατανοητή η διαδικασία µε επεξηγήσεις όρων για την διαδικασία ένταξης.
Τα κριτήρια για παράδειγµα µε τα “εξοφληµένα τιµολόγια” αξίας ίσης µε το 50% του
ποσού της επιχορήγησης, τα οποία έχουν επανειληµµένα απασχολήσει την Επιτροπή

Ενστάσεων, θα πρέπει να ορίζονται µε σαφήνεια στο τι περιλαµβάνουν και να
αναφέρονται όλες εκείνες οι κατηγορίες που δεν δικαιολογούνται, ώστε να µην
αιφνιδιάζονται οι πολίτες, αφού ήδη έχουν προβεί σε αγορές, ότι τα έξοδα τους δεν
εµπίπτουν στις απαραίτητες κατηγορίες για την επιχορήγηση.
6. Η ύπαρξη τεχνικής υποστήριξης προς τους ενδιαφεροµένους πολίτες θα συνέβαλε
αφενός στην µείωση των ενστάσεων και στο φόρτο εργασίας της Επιτροπής
Ενστάσεων και αφετέρου στην µείωση εκείνων των πόρων που διαρρέουν προς
άλλες κατηγορίες επαγγελµατιών (π.χ. τους λογιστές ). Η ύπαρξη τέλος τεχνικής
υποστήριξης θα συνέβαλε στην αποκατάσταση της εµπιστοσύνης των πολιτών προς
τον Οργανισµό.
7. Η αξιολόγηση του έργου των εργασιακών συµβούλων και η ουσιαστική στήριξη τους
µε ειδικά εργαλεία και µεθόδους θα συνέβαλε στην καλύτερη προετοιµασία και
αποδοτικότητα των υπηρεσιών.

Σας ευχαριστούµε εκ των προτέρων για τη συνεργασία και εν αναµονή των απόψεών σας για
το θέµα παραµένουµε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση θελήσετε.

Mε εκτίµηση

Καλλιόπη Σπανού
Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη

