ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΙ∆ΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ Ο.Α.Ε.∆.
Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ (1998-2006)
Η ανεργία αποτελεί σύνθετο οικονοµικό και κοινωνικό φαινόµενο, η αντιµετώπιση
του οποίου βρίσκεται στο επίκεντρο της οικονοµικής και της κοινωνικής πολιτικής. Πέραν
της οικονοµικής στήριξης των ανέργων µέσω των σχετικών επιδοµάτων, σηµαντικό στόχο
αποτελεί η αύξηση της απασχόλησης και η (επανα-) προώθηση των ανέργων στην αγορά
εργασίας. Για την επίτευξη του στόχου αυτού εφαρµόζονται οι λεγόµενες «ενεργητικές
πολιτικές» απασχόλησης, οι οποίες αποσκοπούν στην ενεργοποίηση του ανέργου ή του
αέργου για την (επαν-) ένταξή του στην αγορά εργασίας, καθώς και στην πρόληψη της
ανεργίας.
Οι ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης έχουν σηµαντικές ιδιαιτερότητες. ∆εν
πρόκειται για ερµηνεία και εφαρµογή κανόνων δικαίου που εµφανίζουν γενικό και διαρκή
χαρακτήρα. Οι πολιτικές αυτές διαµορφώνονται και υλοποιούνται ως προγράµµατα τα
οποία αντιστοιχούν σε περιορισµένη χρηµατοδότηση, έχουν µικρή χρονική διάρκεια και
απευθύνονται σε συγκεκριµένες οµάδες στόχους. Επιπλέον, µε τις πολιτικές αυτές
επιχειρείται η εξατοµίκευση των παρεµβάσεων, η οποία επιτυγχάνεται µέσω των τεχνικών
του «σχεδίου» ή του «συµβολαίου» µε τον επωφελούµενο.
Η ευρωπαϊκή πολιτική για την απασχόληση δίνει πλέον ιδιαίτερη έµφαση στην
προώθηση ενεργητικών πολιτικών, οι οποίες αποτελούν το κυρίαρχο µοντέλο πολιτικής
στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο ελληνικό διοικητικό σύστηµα κύριος φορέας
υλοποίησης ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης είναι ο Οργανισµός Απασχόλησης
Εργατικού ∆υναµικού (Ο.Α.Ε.∆.), ο οποίος αναπτύσσει ευρύ φάσµα δράσεων µε στόχο
την ενίσχυση της απασχόλησης και την πρόληψη της ανεργίας.
Ι. Στην Ανεξάρτητη Αρχή του Συνηγόρου του Πολίτη έχει υποβληθεί σηµαντικός
αριθµός αναφορών σχετικά µε την υλοποίηση ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης από
τον Ο.Α.Ε.∆., συγκεκριµένα 556 αναφορές από την έναρξη λειτουργίας της Αρχής µέχρι
το τέλος του 2006. Από το σύνολο των δράσεων ενεργητικών πολιτικών που αναπτύσσει
ο Οργανισµός, ο Συνήγορος του Πολίτη δέχτηκε αναφορές που αφορούν κυρίως
Προγράµµατα Επιχορήγησης Νέων Ελεύθερων Επαγγελµατιών (Προγράµµατα Ν.Ε.Ε.),
Προγράµµατα Επιχορήγησης Επιχειρήσεων για την Απασχόληση Ανέργων (Προγράµµατα
Ν.Θ.Ε.) και Προγράµµατα Απόκτησης Εργασιακής Εµπειρίας (Προγράµµατα STAGE). Στις
αναφορές αυτές οι πολίτες καταθέτουν την εµπειρία από την επαφή τους µε τις δηµόσιες
υπηρεσίες απασχόλησης, κατά την προσπάθεια ένταξης, είτε ως άνεργοι είτε ως
εργοδότες, σε δράσεις που υλοποιεί ο Ο.Α.Ε.∆. στο πλαίσιο εφαρµογής ενεργητικών
πολιτικών απασχόλησης.
Έχοντας διερευνήσει τα ζητήµατα που έθεταν οι αναφορές, αλλά και τον τρόπο
αντιµετώπισής τους από τις περιφερειακές υπηρεσίες και τη ∆ιοίκηση του Ο.Α.Ε.∆., ο
Συνήγορος του Πολίτη συνέταξε Ειδική Έκθεση, προκειµένου αφενός να επεξεργαστεί τη
συσσωρευµένη εµπειρία του για τη συναγωγή γενικότερων συµπερασµάτων αναφορικά
µε τη λειτουργία των υπηρεσιών του Ο.Α.Ε.∆. κατά την υλοποίηση ενεργητικών
πολιτικών απασχόλησης και αφετέρου να αναδείξει περιοχές της δραστηριότητας του
Οργανισµού που επιδέχονται βελτιωτικές παρεµβάσεις.
ΙΙ. Η περιπτωσιολογία που τέθηκε υπόψη του Συνηγόρου του Πολίτη αφορά
ενδεικτικά:
Α. Προβλήµατα και δυσλειτουργίες που αναδείχθηκαν λόγω του χαρακτήρα
και των ιδιαιτεροτήτων των υλοποιούµενων ενεργητικών πολιτικών
απασχόλησης και συνδέονται µε :
• την αστάθεια του νοµοθετικού πλαισίου και της διοικητικής εφαρµογής του:
µεταβολές του κανονιστικού πλαισίου των προγραµµάτων, καθώς και «αιφνίδιες»
µεταβολές στη διοικητική πρακτική.

• τη διαχειριστική ευελιξία στον καθορισµό των θέσεων υπαγωγής στα επιµέρους
προγράµµατα: α) σύντµηση προθεσµιών για την υποβολή αιτήσεων λόγω πλήρωσης των
διατιθέµενων θέσεων και β) αδυναµία υπαγωγής στα προγράµµατα λόγω ανακατανοµής
των θέσεων µεταξύ των επιµέρους υπηρεσιών του Ο.Α.Ε.∆.
• την πολυπλοκότητα και τη συνθετότητα του κανονιστικού πλαισίου όσον αφορά
τις προϋποθέσεις υπαγωγής (κριτήρια επιλεξιµότητας), τις διαδικασίες ένταξης, καθώς και
τις υποχρεώσεις που αναλαµβάνουν οι επωφελούµενοι άνεργοι ή οι επιδοτούµενες
επιχειρήσεις για απασχόληση ανέργων.
Β. Προβλήµατα κατά τα στάδια υλοποίησης των ενεργητικών πολιτικών
απασχόλησης από τις υπηρεσίες του Ο.Α.Ε.∆. που σχετίζονται µε :
• τις προβλεπόµενες προϋποθέσεις υπαγωγής σε προγράµµατα ενίσχυσης της
απασχόλησης [ενδεικτικά: ορισµός και πιστοποίηση της ιδιότητας του
ανέργου,
επαγγελµατικές κατηγορίες και δραστηριότητες που εξαιρούνται από την επιχορήγηση
προγραµµάτων Ν.Ε.Ε., τήρηση όρων και προϋποθέσεων που αφορούν τη λειτουργία των
επιχορηγούµενων επιχειρήσεων σε προγράµµατα Ν.Ε.Ε., δεσµεύσεις και υποχρεώσεις
επιχειρήσεων που επιδοτούνται για την απασχόληση ανέργων]
• τον έλεγχο των προϋποθέσεων υπαγωγής σε δράσεις ενεργητικών πολιτικών
απασχόλησης [ενδεικτικά : έγκαιρη και ορθή διενέργεια ελέγχου των προϋποθέσεων
υπαγωγής από τις υπηρεσίες απασχόλησης, διοικητικός έλεγχος αποφάσεων των τοπικών
υπηρεσιών απασχόλησης (καθυστερήσεις κατά τη διαδικασία εξέτασης των ενστάσεων µεταβολή των διοικητικών οργάνων εξέτασης των ενστάσεων), διακοπή επιχορήγησης και
αναζήτηση αναλογούντος ποσού]
•

τη µη έγκαιρη καταβολή επιχορηγήσεων

Γ. Προβλήµατα πληµµελούς εξυπηρέτησης των πολιτών που εστιάζονται σε :
από τις Υπηρεσίες
• ελλιπή ή εσφαλµένη πληροφόρηση των δικαιούχων
Απασχόλησης, ιδιαίτερα κατά το στάδιο της εξατοµικευµένης παρέµβασης
• συµπεριφορά των υπαλλήλων του Οργανισµού
• παραβίαση διατάξεων του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας.
Πρέπει να επισηµανθεί ότι η περιπτωσιολογία των υποθέσεων που
απασχόλησαν τον Συνήγορο του Πολίτη σχετικά µε την υλοποίηση
ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης από τον Ο.Α.Ε.∆. είναι ενδεικτική. ∆εν
αφορά το σύνολο των υλοποιούµενων προγραµµάτων από τον Οργανισµό,
ούτε το σύνολο των συναλλασσόµενων µε τις δηµόσιες υπηρεσίες
απασχόλησης.
Επίσης, από το Συνήγορο του Πολίτη δεν υποτιµάται το γεγονός ότι ο
Οργανισµός διαχειρίζεται µεγάλο αριθµό προγραµµάτων και δράσεων και
επιτελεί σηµαντικό έργο στον τοµέα της προώθησης της απασχόλησης.
Μάλιστα, ορισµένες επισηµάνσεις της Αρχής αναφέρονται σε θέµατα στα οποία
πολύ συχνά το ζήτηµα δεν είναι η νοµιµότητα των ενεργειών του Οργανισµού.
Ωστόσο, εµφανίζονται πτυχές πληµµελούς εξυπηρέτησης των αποδεκτών της
δραστηριότητάς του, µε αποτέλεσµα να επέρχονται δυσµενείς συνέπειες στους
τελικούς δικαιούχους των ενεργητικών πολιτικών για την απασχόληση, δηλαδή
τους ανέργους.
ΙΙΙ. Στοχεύοντας στην ανάδειξη περιοχών στις οποίες θα µπορούσε να αναληφθεί
βελτιωτική δράση εκ µέρους του Ο.Α.Ε.∆., ο Συνήγορος του Πολίτη διατυπώνει ορισµένες
επισηµάνσεις και παρατηρήσεις συµπερασµατικού χαρακτήρα. Προνοµιακό πεδίο των
επισηµάνσεων αυτών αποτελεί η ίδια η λειτουργία των δηµοσίων υπηρεσιών
απασχόλησης, στις οποίες και πέφτει το βάρος όσον αφορά την προώθηση και την
επιτυχή υλοποίηση των ενεργητικών πολιτικών, δεδοµένου ότι οι ενεργητικές πολιτικές
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απασχόλησης περιλαµβάνουν σηµαντικές διαδικαστικές διαστάσεις που ασκούν
βαρύνουσα επίδραση στην πρόσβαση στις σχετικές δυνατότητες από τους
επωφελούµενους.
Α. ∆ιαχείριση των προγραµµάτων: σχεδιασµός, ευελιξία και εσωστρέφεια
1. Από την εξέταση του κανονιστικού πλαισίου των προγραµµάτων ενίσχυσης της
απασχόλησης (Προγράµµατα Ν.Ε.Ε., Ν.Θ.Ε. και STAGE) που υλοποιεί ο Ο.Α.Ε.∆. και της
συχνότητας µεταβολής των ουσιαστικών προϋποθέσεων και των διαδικασιών υπαγωγής
στα εν λόγω προγράµµατα, συνάγεται η δυσκολία διαχείρισης της πολυπλοκότητας που
συνεπάγεται η υλοποίηση ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης. Η δυσκολία αυτή έχει ως
αποτέλεσµα να διακυβεύεται η ασφάλεια δικαίου και τελικά η αξιοπιστία του Οργανισµού
σε ό,τι αφορά την εκπλήρωση των στόχων του.
Από τις περιπτώσεις που διερευνήθηκαν διαφαίνεται σε ορισµένο βαθµό µια
διαχειριστικής φύσης αδυναµία του Ο.Α.Ε.∆. σε ό,τι αφορά την υλοποίηση των παραπάνω
δράσεων ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης. Αυτό φαίνεται να συνίσταται στο ότι
εφαρµόζονται πολιτικές ενίσχυσης της απασχόλησης µέσω του Ο.Α.Ε.∆., χωρίς όµως να
υπάρχει σαφής εικόνα των δεδοµένων της αγοράς εργασίας κατά περίπτωση,
προκειµένου να προσαρµοσθούν αναλόγως οι παρεχόµενες υπηρεσίες. Ως προς αυτό, η
καταγραφή των χαρακτηριστικών και των εργασιακών δεξιοτήτων των εγγραφόµενων
ανέργων δεν φαίνεται να αποδίδει τα αναµενόµενα, αφού ο Οργανισµός φαίνεται να
διαθέτει περιορισµένη γνώση των χαρακτηριστικών των ανέργων που εξυπηρετεί. Για
παράδειγµα, οι συντµήσεις προθεσµιών και οι ανακατανοµές θέσεων µεταξύ διαφόρων
γεωγραφικών περιοχών της χώρας, που αποτελούν στοιχείο ευελιξίας της διαχείρισης των
προγραµµάτων, βασίστηκαν σε προσωρινή και ατελή εικόνα της ζήτησης των
προγραµµάτων αυτών. Αυτό επιβεβαιώνεται από τα προβλήµατα που δηµιούργησε η
προσπάθεια διόρθωσης και προσαρµογής εκ µέρους του Οργανισµού: αφενός
δηµιουργήθηκαν προβλήµατα και δυσλειτουργίες στις υπηρεσίες και αφετέρου
αιφνιδιάστηκαν οι αποδέκτες των προγραµµάτων. Στο πλαίσιο αυτό εµφανίζεται ανάγκη
καλύτερου σχεδιασµού των πολιτικών ενίσχυσης της απασχόλησης µε βάση αξιόπιστα
στοιχεία, συστηµατοποίησης της καταγραφής των ανέργων, µελέτης της «απόληψης» και
«µη απόληψης» των υπηρεσιών του Ο.Α.Ε.∆. και των λόγων που την ερµηνεύουν κ.λπ.
2. Η (κατά τα λοιπά απαραίτητη) διαχειριστική ευελιξία στην υλοποίηση των
ενεργητικών πολιτικών δεν µπορεί εξάλλου να σηµαίνει (ή να καταλήγει σε) αδιαφορία
για τις επιπτώσεις των αποφάσεων του Ο.Α.Ε.∆. στους αποδέκτες της πολιτικής του, τους
ανέργους, οι οποίοι αποτελούν ιδιαίτερα ευπαθή οµάδα. Είναι χρήσιµο να κατανοηθεί ο
ιδιαίτερα δυσµενής χαρακτήρας των επιπτώσεων της απόρριψης επιδότησης της
επιχειρηµατικής δραστηριότητας ανέργων, οι οποίοι αρχικά ενθαρρύνονται και
προτρέπονται σε ενεργοποίηση για την (επαν-)ένταξή τους στην αγορά εργασίας, ωστόσο
αποστερούνται αναµενόµενων οικονοµικών πόρων, οι οποίοι είναι απολύτως απαραίτητοι
και επιτακτικά αναγκαίοι κατά το πρώτο στάδιο λειτουργίας των επιχειρήσεων, ιδιαίτερα
για την εξυπηρέτηση δανειακών αναγκών τους. Η πρακτική των αιφνιδιαστικών και
συχνάκις µεταβαλλόµενων αποφάσεων της διοίκησης έχει ως παρεπόµενη συνέπεια
οικονοµική επιβάρυνση των ανέργων την οποία δεν ανέµεναν, δεδοµένου ότι αποφάσισαν
να ξεκινήσουν µια δραστηριότητα προσδοκώντας την οικονοµική ενίσχυση του Ο.Α.Ε.∆..
3. Στις περιπτώσεις που εξετάστηκαν από το Συνήγορο του Πολίτη διαπιστώνεται µια
αντίθεση (και ενίοτε η ανεπιτυχής αντιµετώπισή της) µεταξύ µιας διαχειριστικής,
εσωστρεφούς λογικής της διοίκησης και µιας εξωστρεφούς λογικής, αποτελεσµατικής
αντιµετώπισης της ανεργίας, µέσω της εφαρµογής πολιτικών ενεργοποίησης των ανέργων
για ένταξη στην αγορά εργασίας. Ενώ για λόγους εσωστρεφείς - διαχειριστικούς, που
ενδιαφέρουν τον Οργανισµό, αξιοποιείται κατά κόρον η ευελιξία, δεν συµβαίνει το ίδιο
όταν πρόκειται για την εξωστρεφή προσαρµοστικότητα στην πραγµατικότητα των
ανέργων (για παράδειγµα, νέες µορφές εργασίας ή νέοι όροι απασχόλησης, λ.χ. τηλεεργασία).
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Η εσωστρεφής - διαχειριστική λογική οδηγεί στο να δίνεται έµφαση σε διαδικασίες
ελέγχου για την αποτροπή της καταχρηστικής πρόσβασης (από µη δικαιούχους) ενώ
λιγότερο απασχολεί η (εξωστρεφής) επίτευξη του στόχου των προγραµµάτων, που είναι
η ενίσχυση της απασχόλησης και η καταπολέµηση της ανεργίας. Έτσι, για παράδειγµα,
κάθε παράλειψη εκ µέρους των πολιτών εύκολα οδηγεί σε διακοπή της επιχορήγησης και
επιστροφή των αναλογούντων ποσών, ενώ δεν αξιολογείται η βαρύτητα της σχετικής
παράλειψης ούτε οι λόγοι που την προκάλεσαν (π.χ. ανωτέρα βία, γραφειοκρατικές
καθυστερήσεις άλλων υπηρεσιών κ.λπ.). Η αυστηρότητα αυτή που τυπικά είναι απολύτως
σύννοµη, µπορεί να υπονοµεύει την αποτελεσµατικότητα των δράσεων, είτε
αποθαρρύνοντας – άρα αποτυγχάνοντας στην επιδιωκόµενη «ενεργοποίηση» – είτε,
ακόµα χειρότερα, αφήνοντας έκθετους τους πρώην ανέργους µε ανειληµµένες
οικονοµικές υποχρεώσεις στις οποίες αδυνατούν να ανταποκριθούν, χωρίς την
επιχορήγηση στην οποία είχαν βασιστεί. Η ευελιξία θα µπορούσε να βοηθήσει στην
εξωστρεφή αποτελεσµατικότητα, εκτιµώντας κατά πόσον η αυστηρότητα στην τήρηση
ορισµένων δεσµεύσεων είναι η ενδεδειγµένη λύση.
4. Η πολυπλοκότητα των διαδικασιών, η µη ύπαρξη σταθερού κανονιστικού πλαισίου

τόσο σε ό,τι αφορά τις προϋποθέσεις, όσο και τη διαδικασία υπαγωγής στα σχετικά

προγράµµατα, καθώς και λειτουργικά και οργανωτικά προβλήµατα των υπηρεσιών του
Ο.Α.Ε.∆. έχουν δυσµενείς επιπτώσεις στους αποδέκτες των πολιτικών αυτών, δηλαδή
τους ανέργους.

Επιπλέον, η πολυπλοκότητα των προγραµµάτων αυξάνει τις πιθανότητες
εσφαλµένων ενεργειών ή παράλειψης ενεργειών τόσο από την πλευρά των ανέργων, όσο
και από την πλευρά των υπαλλήλων. Επίσης, επηρεάζει τη δυνατότητα πλήρους, έγκαιρης
και αποτελεσµατικής πληροφόρησης των δικαιούχων, αλλά και των υπηρεσιών που
εµπλέκονται στην υλοποίηση των προγραµµάτων και προκαλεί ή εντείνει υφιστάµενα
προβλήµατα σε διαχειριστικό επίπεδο (δυσχέρεια ελέγχου των προϋποθέσεων υπαγωγής
από τις υπηρεσίες απασχόλησης, αδυναµία ταχείας ολοκλήρωσης των διαδικασιών κ.λπ.).
Η ανεπαρκής ανταπόκριση των δηµοσίων υπηρεσιών απασχόλησης στις αυξηµένες
διαχειριστικές απαιτήσεις υλοποίησης των ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης, ενισχύει
την ανασφάλεια των πολιτών και τους δηµιουργεί αίσθηση αδικίας και απογοήτευση,
επιφέροντας ως δυσµενή συνέπεια τη µη πρόσβαση στις προσφερόµενες δυνατότητες και
τα δικαιώµατα. Ταυτόχρονα, πλήττεται η αποτελεσµατικότητα των πολιτικών
απασχόλησης.
Β. Οι υπηρεσίες απασχόλησης και οι αποδέκτες των πολιτικών τους
Η σηµασία των δηµοσίων υπηρεσιών απασχόλησης είναι µεγάλη, όχι µόνο λόγω της
συγκυρίας αυξηµένης ανεργίας, αλλά και λόγω της έµφασης στις ενεργητικές πολιτικές. Η
εύρυθµη και αποτελεσµατική λειτουργία τους επηρεάζει καθοριστικά την
αποτελεσµατικότητα των ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης, ενώ αντιθέτως
προβλήµατα και δυσλειτουργίες κατά το στάδιο εφαρµογής των πολιτικών αυτών
αντιστρατεύονται τους στόχους τους.
Σηµαντική αποστολή έχουν τα Κέντρα Προώθησης στην Απασχόληση (Κ.Π.Α.), τα
οποία εξατοµικεύουν τις πολιτικές προώθησης της απασχόλησης µέσω των
συµβουλευτικών υπηρεσιών τους και της στήριξης των ανέργων. ∆εδοµένης της
διαφοροποίησης του πληθυσµού των ανέργων ως προς τα προσόντα, τις επιδιώξεις και
την ιδιαίτερη κατάστασή τους, η επιτυχία της αποστολής των Κ.Π.Α. εξαρτάται σε µεγάλο
βαθµό από την πραγµατική εξατοµίκευση της προσέγγισης των προβληµάτων. Από την
εµπειρία του Συνηγόρου του Πολίτη διαπιστώθηκε ότι οι υπηρεσίες του Ο.Α.Ε.∆.
αντιµετωπίζουν τους πολίτες µε κριτήρια γενικού πληθυσµού και όχι ως ανέργους σε
κατάσταση ανάγκης για την άµεση αντιµετώπιση του προβλήµατος ανεργίας.
Τα Κ.Π.Α. φαίνεται να προωθούν τα επιδοτούµενα προγράµµατα από την Ευρωπαϊκή
Ένωση, παραµένουν δηλαδή «προγραµµατο-κεντρικά» και όχι «ατοµο-κεντρικά» όπως
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ήταν τουλάχιστον η δηλωµένη πρόθεση. Εν προκειµένω, έλλειµµα εµφανίζεται στην
ποιότητα της υπηρεσίας που παρέχεται στους ανέργους, και ιδιαίτερα της
εξατοµικευµένης παρέµβασης. Αυτή περικλείει τόσο την ακρίβεια και πληρότητα της
ενηµέρωσης όσο και την αντιστοίχηση µε και την προσαρµογή στα χαρακτηριστικά των
ανέργων.
Ειδικότερα, αν και δεδηλωµένος στόχος των πολιτικών απασχόλησης του Ο.Α.Ε.∆.,
είναι η υπαγωγή των ανέργων στα προγράµµατα που υλοποιεί ύστερα από την
αξιολόγηση ποιοτικών χαρακτηριστικών και εκτίµηση των πραγµατικών αναγκών και της
ιδιαίτερης κατάστασης κάθε ανέργου, διαπιστώνεται ότι στην πράξη τα κριτήρια ένταξής
τους σε πρόγραµµα είναι αφενός η προτεραιότητα εκδήλωσης ενδιαφέροντος, και –
ακόµη περισσότερο – η ικανότητά τους να ανταποκριθούν στις σηµαντικές διαδικαστικές
προϋποθέσεις των υλοποιούµενων προγραµµάτων.
Μεγάλο µέρος των ανέργων – και ενίοτε µακροχρονίως – φαίνεται να είναι άτοµα που
στερούνται πρόσβασης σε πόρους, έχουν χαµηλό µορφωτικό επίπεδο, δεν είναι
εξοικειωµένα µε διοικητικές διαδικασίες, αντιµετωπίζουν δυσµενείς κοινωνικές συνθήκες
και τελούν σε δυσχερή οικονοµική και ψυχολογική κατάσταση. Η προσέγγισή τους εκ
µέρους των δηµοσίων υπηρεσιών απασχόλησης και µάλιστα των Κ.Π.Α. πρέπει να
λαµβάνει υπόψη τα χαρακτηριστικά τους αυτά και να προσαρµόζει ανάλογα τις υπηρεσίες
που παρέχει. Αυτό αφορά τόσο τη διαµόρφωση των προγραµµάτων, ώστε να µην
υπερτιµάται η ικανότητα των ατόµων αυτών να εµπλακούν σε γραφειοκρατικές
διαδικασίες, όσο και την πλήρη και ακριβή ενηµέρωσή τους για τις υποχρεώσεις και
δεσµεύσεις οι οποίες απορρέουν από την ένταξή τους σε ορισµένο πρόγραµµα.
Εν προκειµένω η λύση είναι η κατά το δυνατόν απλοποίηση των διοικητικών
διαδικασιών. Αυτή βέβαια δεν αφορά αποκλειστικά τον Ο.Α.Ε.∆., αλλά και πολλές άλλες
υπηρεσίες του δηµοσίου, ενώ αποτελεί ευρύτερο στόχο πολιτικής που συνδέεται
γενικότερα µε την αναβάθµιση της δηµόσιας διοίκησης, αλλά και µε την ενίσχυση της
επιχειρηµατικότητας στη χώρα. Από την πλευρά του ωστόσο, ο Ο.Α.Ε.∆. πρέπει µε
περισσή ευαισθησία να περιορίζει συστηµατικά τα γραφειοκρατικά εµπόδια που
υπονοµεύουν τη δυνατότητα των ανέργων να επωφεληθούν από τις δράσεις του και που
συνεπώς πλήττουν την αποτελεσµατικότητα των πολιτικών του.
Επιπλέον, ως µείζον ζήτηµα αναδεικνύεται η πληρότητα και η ακρίβεια της
πληροφόρησης προς τους ενδιαφερόµενους (είτε ανέργους είτε επιχειρηµατίες) για
ένταξη σε προγράµµατα. Ειδικής βαρύτητας είναι η έµφαση στην ενηµέρωσή τους για τις
υποχρεώσεις που αναλαµβάνουν.
Η ελλιπής ή εσφαλµένη ενηµέρωση ή η ανεύθυνη προφορική διαβεβαίωση εκ µέρους
των τοπικών υπηρεσιών του Ο.Α.Ε.∆. σχετικά µε διάφορες υποχρεώσεις ή προσδοκίες
του ανέργου ή σχετικά µε τους όρους των προγραµµάτων και τον «αυστηρό» χαρακτήρα
των δεσµεύσεων που αναλαµβάνει µε τη συµµετοχή σε αυτά ή ακόµη σχετικά µε τις
δυσµενείς επιπτώσεις της µη τήρησης των όρων των προγραµµάτων στα οποία
εντάσσεται, καταλήγει σε σηµαντικά προβλήµατα των αποδεκτών των πολιτικών του
Ο.Α.Ε.∆.. Έτσι µετακυλίεται η ευθύνη των παραλείψεων και λαθών στον άνεργο (ή τον
εκάστοτε αποδέκτη της πολιτικής του Ο.Α.Ε.∆.).
Το ζήτηµα της ελλιπούς ή εσφαλµένης πληροφόρησης των ενδιαφερόµενων να
υπαχθούν σε δράσεις ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης ανέδειξε περαιτέρω το
πρόβληµα της ενηµέρωσης και της κατάλληλης κατάρτισης των ίδιων των στελεχών των
Κ.Π.Α. και γενικότερα του Ο.Α.Ε.∆. που αναλαµβάνουν αυτά τα καθήκοντα.
Η δυσχέρεια παροχής αξιόπιστων πληροφοριών από υπαλλήλους των Κ.Π.Α.
οφείλεται ενδεχοµένως στο µεγάλο αριθµό των δράσεων που υλοποιεί ταυτόχρονα ο
Οργανισµός. Η πληθώρα των προϋποθέσεων που απαιτούνται για την υπαγωγή στα
προγράµµατα σε συνδυασµό µε τον µεγάλο αριθµό των υλοποιούµενων δράσεων
επηρεάζουν τη δυνατότητα παροχής ακριβούς, πλήρους και αξιόπιστης πληροφόρησης
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των ανέργων από τους υπαλλήλους των υπηρεσιών απασχόλησης για τις δράσεις του
Οργανισµού.
Συνοπτικά, µπορεί να επισηµανθεί ότι κατά την κατάρτιση και υλοποίηση ενεργητικών
πολιτικών απασχόλησης από τον Ο.Α.Ε.∆., θα πρέπει να είναι σε κάθε βήµα συνειδητοί,
σε όλα τα επίπεδα διοίκησης, οι στόχοι του Οργανισµού που αφορούν την ενίσχυση της
απασχόλησης και την καταπολέµηση της ανεργίας. Ο ρόλος των δηµοσίων υπηρεσιών
απασχόλησης είναι εν προκειµένω ιδιαίτερα κρίσιµος.
IV. Ο Συνήγορος του Πολίτη αναγνωρίζει ότι ο δυναµικός και µεταβαλλόµενος
χαρακτήρας των προγραµµάτων καθιστά επιµέρους προτάσεις ανεπίκαιρες και
αλυσιτελείς. Κρίνεται ωστόσο σκόπιµη η διατύπωση ορισµένων προτάσεων που αφορούν
κατά οριζόντιο τρόπο τη διαχείριση των προγραµµάτων και την εξυπηρέτηση των
αποδεκτών τους. Οι προτάσεις αυτές αφορούν ταυτόχρονα διάφορες επιµέρους πλευρές
της λειτουργίας των υπηρεσιών απασχόλησης και οργανώνονται σε τρεις οµάδες ως
ακολούθως:
Α. Εσωτερική διαχείριση
o

Η αναγκαία διαχειριστική ευελιξία κατά τη φάση υλοποίησης των προγραµµάτων
πρέπει να αξιοποιείται µε φειδώ, λόγω των δυσµενών επιπτώσεων των
τροποποιήσεων στους αποδέκτες τους αλλά και λόγω της δυσπιστίας την οποία
προκαλούν. Εποµένως, πρέπει να δοθεί έµφαση στην αρτιότερη αρχική διαµόρφωσή
τους, ώστε να ελαχιστοποιείται η ανάγκη τροποποιήσεων στη διάρκεια της
εφαρµογής τους.

o

Σε περίπτωση ωστόσο που ο Ο.Α.Ε.∆. για απολύτως εξαιρετικούς λόγους µεταβάλει
τα δεδοµένα του προγράµµατος οφείλει: α) να ενηµερώσει εγκαίρως τις
περιφερειακές υπηρεσίες του για την επικείµενη διακοπή του προγράµµατος λόγω
πλήρωσης των θέσεων ή την άλλου είδους τροποποίησή του, β) να µεριµνήσει ώστε
η τροποποίηση να λάβει την απαιτούµενη δηµοσιότητα, και γ) να καταστήσει σαφή
τα κριτήρια επιλογής για την υπαγωγή στο πρόγραµµα µετά την τροποποίηση.

o

Για τη συλλογή των αιτήσεων των υποψηφίων για προγράµµατα απόκτησης
εργασιακής εµπειρίας (STAGE), την κατάρτιση των πινάκων των ασκούµενων και τη
διαχείριση κατά τρόπο ασφαλή των δεδοµένων που αυτοί περιέχουν, θα ήταν
σκόπιµη η τήρηση των συγκεκριµένων αρχείων τόσο σε τοπικό επίπεδο όσο και σε
επίπεδο κεντρικών υπηρεσιών ώστε να ελαχιστοποιείται η πιθανότητα λαθών και να
παρέχεται δυνατότητα διασταύρωσης των καταχωρηµένων στοιχείων.

o

Να διασφαλίζεται η έγκαιρη και ορθή διενέργεια του ελέγχου των προϋποθέσεων
υπαγωγής σε προγράµµατα από τις υπηρεσίες απασχόλησης σε ό,τι αφορά την
εξέταση της πληρότητας και της ορθότητας των δικαιολογητικών που προσκοµίζονται
από τους ενδιαφερόµενους και τη διερεύνηση της συνδροµής ή της τήρησης των
προϋποθέσεων και των όρων υπαγωγής στα προγράµµατα.

o

Ο διοικητικός έλεγχος των πράξεων που διενεργείται σε πρώτο βαθµό ελέγχου από
τις Περιφερειακές ∆/νσεις του Ο.Α.Ε.∆. να προβαίνει σε ουσιαστική εξέταση του
αιτήµατος και των ισχυρισµών των πολιτών. Το ∆.Σ. διατηρεί ωστόσο την ευχέρεια
να κρίνει την υπαγωγή στα προγράµµατα µε βάση γενικότερα κριτήρια.

o

Προβλήµατα, στα οποία προφανώς υφίσταται περίπτωση ανωτέρας βίας ή ευθύνης
άλλων υπηρεσιών του δηµοσίου, µε συνέπεια αντικειµενική αδυναµία συµµόρφωσης
των ενδιαφερόµενων σε υποχρεώσεις που έχουν αναλάβει, να µπορούν να κριθούν
ταχύτερα και σε πρώτο βαθµό σε αποκεντρωµένο επίπεδο (τοπική υπηρεσία
Ο.Α.Ε.∆.).

o

Να λαµβάνεται µέριµνα για την έγκαιρη καταβολή των επιχορηγήσεων από τις
υπηρεσίες απασχόλησης εντός των προβλεπόµενων χρονικών ορίων που τίθενται σε
επίπεδο κανονιστικής ρύθµισης.
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Β. Προγράµµατα
o

Να προβλεφθούν από τις κανονιστικές διατάξεις (και άλλες) εξαιρέσεις σε ό,τι αφορά
την υποχρέωση λειτουργίας της επιχείρησης σε χώρο εκτός της κατοικίας του
επαγγελµατία, προκειµένου να ληφθούν υπόψη σύγχρονες µορφές εργασίας,
ενδεχοµένως µε λοιπές διαφοροποιήσεις του προγράµµατος (π.χ. ως προς το ύψος
της καταβαλλόµενης επιχορήγησης) για τις περιπτώσεις αυτές.

o

Όσον αφορά τη διατήρηση σε σταθερό επίπεδο της απασχολησιµότητας σε ετήσια
βάση, σκόπιµο θα ήταν να λαµβάνεται υπόψη η φυσιολογική ροή λειτουργίας
επιχειρήσεων που εµφανίζουν περιοδικότητα στη ζήτηση εργασίας (εποχικές
διακυµάνσεις).

o

Όταν πρόκειται για διαπίστωση της συνδροµής πραγµατικών καταστάσεων, να
διαµορφώνονται ενιαία κριτήρια για τη διαµόρφωση της κρίσης των οργάνων που
διενεργούν τους επιτόπιους ελέγχους, ώστε να αποφεύγονται
υποκειµενικές,
ευκαιριακές και εν µέρει αυθαίρετες κρίσεις και να κατανοούνται ενδεχοµένως
καλύτερα οι ιδιαίτερες συνθήκες λειτουργίας κάθε µορφής επιχείρησης. Κριτήριο για
τη διαπίστωση της καταλληλότητας διαµόρφωσης του επαγγελµατικού χώρου πρέπει
να είναι η εξυπηρέτηση του σκοπού λειτουργίας της επιχείρησης.

o

Οι µηχανισµοί ελέγχου συνδροµής των προϋποθέσεων υπαγωγής στα προγράµµατα
δεν θα πρέπει να έχουν απλώς κυρωτικό, αλλά και διορθωτικό χαρακτήρα.
Προτείνεται η διαφοροποίηση στην αντιµετώπιση προϋποθέσεων ουσιαστικού και
διαδικαστικού τύπου (οι οποίες δεν είναι της ίδιας βαρύτητας) κατά την εξέταση των
ενστάσεων, σε ό,τι αφορά τις προβλεπόµενες και επιβαλλόµενες κυρώσεις σε
περίπτωση παράβασής τους, στη βάση της αρχής της αναλογικότητας.

o

Στα Προγράµµατα Ν.Ε.Ε. και ενόψει της ενίσχυσης της βιωσιµότητας των νέων
επιχειρήσεων, η τεχνική στήριξη (νοµική, λογιστική, επιχειρηµατική κ.λπ.) των νέων
ελεύθερων επαγγελµατιών θα µπορούσε να αποτελεί µέρος της αντίστοιχης
ενεργητικής πολιτικής, ώστε αυτή να µην εξαντλείται στην οικονοµική στήριξη του
νέου επαγγελµατία.

Γ. Σχέσεις µε πολίτες
o

Να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στο στάδιο της εξατοµικευµένης παρέµβασης, διότι οι
σχετικές πληµµέλειες και παραλείψεις έχουν δυσµενείς επιπτώσεις για τους ανέργους.

o

Σε περίπτωση που ανακύπτει εκ των υστέρων πρόβληµα λόγω µη πλήρωσης µιας
προϋπόθεσης ένταξης σε πρόγραµµα, για την οποία όµως ο Ο.Α.Ε.∆. όφειλε να έχει
αντίληψη (π.χ. διότι ο ενδιαφερόµενος πέρασε από διαδικασία εξατοµικευµένης
παρέµβασης ή διότι το ζήτηµα διέλαθε της προσοχής του υπευθύνου για τον έλεγχο
των προϋποθέσεων κ.λπ.), να µη µετακυλίεται στον αποδέκτη η ευθύνη για το λάθος
της υπηρεσίας.

o

Να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην κατάρτιση και διαρκή επιµόρφωση και ενηµέρωση
των στελεχών του Ο.Α.Ε.∆. που πληροφορούν προφορικά τους ενδιαφερόµενους για
τις προσφερόµενες δυνατότητες και τις προϋποθέσεις τους. Επιπλέον, χρήσιµη θα
ήταν εν προκειµένω η ύπαρξη εντύπου µε την κωδικοποίηση των προϋποθέσεων που
απαιτούνται από κάθε πρόγραµµα (checklist), ώστε προτού ο εργασιακός σύµβουλος
δώσει κατευθύνσεις, να ελέγχει τα βασικά στοιχεία του προφίλ του ανέργου βάσει
του καταλόγου αυτού.

o

Αντίστοιχα ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στα πληροφοριακά έντυπα του Οργανισµού
για την ενηµέρωση των ενδιαφεροµένων σχετικά µε τους όρους και τις προϋποθέσεις
υπαγωγής στις δράσεις που υλοποιεί. Οι σχετικές πληροφορίες να είναι κατανοητές,
σαφείς, ακριβείς, συνοπτικές και να µη δηµιουργούν την ανάγκη παρεµβολής
διαµεσολαβητών ή διεκπεραιωτών στη σχέση πολίτη (ανέργου ή επιχείρησης) και
δηµοσίων υπηρεσιών απασχόλησης.
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o

Κατά την έκδοση δυσµενών διοικητικών πράξεων από τα αρµόδια διοικητικά όργανα
του Ο.Α.Ε.∆. να παρέχεται πάντοτε η δυνατότητα άσκησης του δικαιώµατος της
προηγούµενης ακρόασης εκ µέρους του ενδιαφερόµενου, ύστερα από σχετική κλήση
του από το διοικητικό όργανο.

o

Επειδή η πληµµελής εξυπηρέτηση πολιτών συνήθως συνίσταται σε µη τήρηση των
διατάξεων του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας (αποκλειστικές προθεσµίες,
πρωτοκόλληση εγγράφων κ.λπ.), θα ήταν σκόπιµη η επιµόρφωση του προσωπικού
σε σχέση µε τις απαιτήσεις του Κ.∆.∆.
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