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Στο κόκκινο το κοντέρ του ΟΑΕ∆

Του ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΕΓΑ

Τους 800.000 εγγεγραµµένους ανέργους άγγιξε το κοντέρ του Οργανισµού Απασχόλησης Εργατικού ∆υναµικού
(ΟΑΕ∆) στα µέσα Φεβρουαρίου, καταγράφοντας τον µεγαλύτερο αριθµό στην ιστορία του.

Παράλληλα και οι επιδοτούµενοι άνεργοι σηµειώνουν, µήνα µε τον µήνα, αύξηση. Ετσι αυτό το µήνα έλαβαν
επιδότηση 250.000 άτοµα, αν και οι υπηρεσίες του ΟΑΕ∆ περίµεναν να πάρουν το επίδοµα των 454 ευρώ (συν
τυχόν επιδόµατα τέκνων κ.ά.) περισσότεροι από 270.000. Απ' αυτούς τους 20.000 που «απουσιάζουν» εκτιµάται
ότι οι 12.000 θα λάβουν το επίδοµα εκτός ηλεκτρονικού συστήµατος. Αυτό σηµαίνει απλά ότι το χειρόγραφο
σύστηµα µε το οποίο ακόµη δουλεύει ο οργανισµός δεν µπορεί να διαγράψει όσους βρήκαν εργασία και, προς
τιµήν τους (ορισµένοι απ' αυτούς) αρνήθηκαν το επίδοµα. Σε διαφορετική περίπτωση, εάν δηλαδή θα ελάµβαναν
το επίδοµα, ενώ ταυτόχρονα είχαν αναλάβει εργασία, ο ΟΑΕ∆ θα ήταν δύσκολο να τους εντοπίσει. Απαιτείται
διασταύρωση στοιχείων µε το ΙΚΑ, κάτι που έως τώρα δεν έχει γίνει. Και µε τα διαθέσιµα µέσα είναι δύσκολος ο
εντοπισµός.

«Βρήκαµε στα υπόγεια του οργανισµού ένα σύστηµα διασταύρωσης των στοιχείων που είχε παραγγείλει η
προηγούµενη διοίκηση, αλλά ουδέποτε είχε θέσει σε λειτουργία», αναφέρει στην «Κ.Ε.» ο νέος διοικητής του ΟΑΕ∆
Ηλίας Κικήλιας.

Πέραν των επιδοτούµενων ανέργων οι µακροχρόνια άνεργοι και οι νεοεισερχόµενοι άνεργοι υπολογίζονται σε άλλα
284.000 άτοµα, τα οποία δεν δικαιούνται καµία παροχή, συν άλλους 240.000 οι οποίοι είναι εγγεγραµµένοι στον
ΟΑΕ∆ αλλά δηλώνουν ότι δεν επιθυµούν εργασία. Και αυτή η κατηγορία στοχεύει, κυρίως, στη µοριοδότηση για
την πρόσληψή τους στο ∆ηµόσιο (ΑΣΕΠ), καθώς «στη χώρα επιδοτείται µε περισσότερα µόρια η ανεργία ή η
αεργία προκειµένου να προσληφθεί κάποιος στο ∆ηµόσιο παρά η απασχόληση και η ασφάλιση στο αντίστοιχο
ταµείο» σχολίαζε, µάλλον δηκτικά, ο διοικητής του οργανισµού.

Ψάχνουν µόρια για διορισµό

Ο κ. Κικήλιας τονίζει ότι ο καθένας µπορεί να εγγραφεί στον ΟΑΕ∆, ακόµη και ένας εργαζόµενος προς αναζήτηση
καλύτερης εργασίας και δηλώνει οπαδός αυτής της τακτικής, «παρά να στέλνει ο ΟΑΕ∆ σε επιχειρήσεις (σ.σ. σε
εξαιρετικά σπάνιες περιπτώσεις πάντως) εγγεγραµµένους ανέργους και αυτοί να εµφανίζονται εκεί και να λένε στον
προσωπάρχη "ψάξτε για άλλον, εµείς δεν είµαστε"».

Το πλέον εντυπωσιακό από τα στοιχεία του ΟΑΕ∆ είναι το γεγονός ότι ανελλιπώς κάθε µήνα ή δίµηνο και για
διάστηµα πάνω από ένα χρόνο σχεδόν 225.000 άτοµα συρρέουν στα κατά τόπους γραφεία προκειµένου να
ανανεώσουν τις κάρτες ανεργίας, ενώ δεν αναζητούν εργασία. Μπαίνουν σε αυτόν τον κόπο και υποβάλλονται σε
αυτή τη γραφειοκρατία µόνο και µόνο προκειµένου να κατοχυρώσουν τα πολυπόθητα µόρια για τον διορισµό στο
∆ηµόσιο.

Από τους περίπου 555.000 ανέργους που αναζητούν εργασία οι σχεδόν 385.000 είναι µακροχρόνια άνεργοι,
δηλαδή παραµένουν εκτός παραγωγικής διαδικασίας πάνω από ένα χρόνο. Και γι' αυτή την κατηγορία ανθρώπων
δεν υπάρχει καµία µέριµνα ή οικονοµική στήριξη. Εκτός ίσως από ένα επίδοµα 200 ευρώ το µήνα για όσους δεν
έχουν εισόδηµα πάνω από 5.000 ευρώ το χρόνο. «Παροχή» που µένει αναλλοίωτη εδώ και 20 έτη, ενώ δεν την
γνωρίζουν όλοι οι άνεργοι από ελλιπή ενηµέρωση του ΟΑΕ∆.

Ως προς τους επίσηµους δείκτες, τα ποσοστά ανεργίας κινούνται σε επίπεδα λίγο πάνω από το 10% (10,6% τον
περασµένο Νοέµβριο σύµφωνα µε την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία). Ωστόσο αυτό το ποσοστό σηµαίνει 532.000
άνεργοι, σχεδόν 150.000 περισσότεροι από το αντίστοιχο διάστηµα του 2008. Την ίδια στιγµή ο υπουργός
Εργασίας Α. Λοβέρδος προβλέπει ότι «σύντοµα και αν δεν ανακάµψει η οικονοµία, όσοι είναι ουσιαστικά άνεργοι θα
φτάσουν το 1 εκατ. πολίτες». Σε αυτούς το υπουργείο Εργασίας συγκαταλέγει τους ωροµίσθιους, όσους
εργάζονται λίγες ώρες την εβδοµάδα, την κρυφή ανεργία (απογοητευµένοι οι οποίοι δεν δηλώνουν ότι αναζητούν
πλέον εργασία). Πρόκειται για ισπανικό ή, καλύτερα, εφιαλτικό νούµερο, όταν ακόµη και το Ινστιτούτο Εργασίας
της ΓΣΕΕ προβλέπει 850.000 ανέργους.

Βεβαίως η κατάσταση δεν είναι οµοιόµορφη µεταξύ των γηγενών και των αλλοδαπών εργαζοµένων. Τον περασµένο
Ιούνιο, σύµφωνα µε τα επίσηµα στοιχεία της ΕΣΥΕ, για κάθε δύο θέσεις εργασίας που χανόταν εδηµιουργείτο µια
θέση αλλοδαπού. Αυτό δείχνει ότι οι επιχειρήσεις αναζητούν µάλλον χαµηλής ειδίκευσης εργατικό δυναµικό, ενώ η
γεωγραφική και επαγγελµατική (από ειδικότητα σε ειδικότητα) κινητικότητα που επιδεικνύουν οι αλλοδαποί, πολλές
φορές σε βάρος των εργασιακών και ασφαλιστικών τους δικαιωµάτων, είναι η «απάντηση» στην ανεργία.
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Για την αντιµετώπιση του συνεχώς αυξανόµενου όγκου ανέργων, το υπουργείο Εργασίας έχει καταρτίσει τρία νέα
προγράµµατα. Ωστόσο, η καθηµερινότητα στην οδό Πειραιώς είναι εντελώς πιο... πεζή. Εκεί, καθηµερινά συρρέουν
άνθρωποι κατά µόνας ή συλλογικά και διαδηλώνοντας µε την ελπίδα για ένα έκτακτο επίδοµα. Με έκτακτες
ενισχύσεις και µε συνεννοήσεις µε τις πιστώτριες τράπεζες σώθηκαν προσωρινά (;) οι 250 θέσεις εργασίας στην
υποδηµατοποιία Elite.

Αλλά ο ΟΑΕ∆ δεν έχει πια άλλους πόρους. Τα άδεια ταµεία δεν επιτρέπουν όχι µόνο έκτακτες ενισχύσεις αλλά ούτε
τη διαµόρφωση ενός σχεδίου δηµιουργίας νέων θέσεων εργασίας.

Νέα προγράµµατα

Τα προγράµµατα που θα τεθούν σε ισχύ από τον επόµενο µήνα, και εκτίθενται παρακάτω, θα στηριχτούν στα
κονδύλια που οφείλει το ΙΚΑ στον ΟΑΕ∆ (6 δισ. από τις εισφορές που εισπράττει το ασφαλιστικό ταµείο -
αλληλόχρεοι λογαριασµοί- αλλά δεν αποδίδει στους δικαιούχους) και στα κοινοτικά κονδύλια (ΕΣΠΑ).
Συγκεκριµένα, οι τρεις παρεµβάσεις του ΟΑΕ∆ στην αγορά εργασίας είναι οι ακόλουθες:

1 Πρόγραµµα επιδότησης της 4ης και της 5ης εργάσιµης ηµέρας την εβδοµάδα µε τη µορφή σεµιναρίων,
προκειµένου να αντιµετωπιστούν οι µαζικές απολύσεις. Με βάση το σχέδιο, οι εργαζόµενοι θα επιµορφώνονται 1-2
ηµέρες την εβδοµάδα ή την τέταρτη εβδοµάδα (5 εργάσιµες ηµέρες) του µήνα εντός της επιχείρησης στη βάση
σχεδίου που εκπονεί η επιχείρηση και το οποίο θα εγκρίνεται από τριµερή επιτροπή στο υπουργείο Εργασίας.
Επίσης θα επιδοτούνται οι ασφαλιστικές εισφορές όσων ηλικιωµένων ανέργων είναι κοντά στη σύνταξη (2-5 έτη) και
µέχρι το συµβατικό όριο προκειµένου να µη χάσουν τα ασφαλιστικά τους δικαιώµατα (προσυνταξιοδοτικό
καθεστώς). Το πρόγραµµα θα διαρκέσει 3 έτη (µέχρι το 2013) µε στόχο την προστασία 10.000 θέσεων εργασίας.

2 Το δεύτερο πρόγραµµα προβλέπει την επιδότηση των ασφαλιστικών εισφορών έως 4 χρόνια για την πρόσληψη
νέων και µακροχρόνια ανέργων. Το πρόγραµµα ξεκινά φέτος και θα διαρκέσει µέχρι το 2013, µε στόχο κάθε χρόνο
να δηµιουργούνται 60.000-65.000 θέσεις εργασίας. ∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν νέοι από 18 έως 30 ετών αλλά και
µακροχρόνια άνεργοι άνω των 50 ετών. Τον πρώτο χρόνο η επιδότηση θα αφορά το σύνολο των εισφορών και το
ποσοστό αυτό θα µειώνεται κατά 25% το χρόνο µέχρι εξαφάνισης της κρατικής επιδότησης σε µια τετραετία.
Εξετάζεται η πιθανότητα το πρόγραµµα να διαρκέσει δύο έτη και η κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών να
ανέρχεται στο 100% για 24 µήνες.

3 Θα επιδοτηθούν οι δήµοι για την απασχόληση σε κοινωνική ή κοινωφελή εργασία µακροχρόνια ανέργων καθώς
και ειδικών οµάδων του πληθυσµού. Το σχέδιο αναφέρεται σε 5.000 άτοµα το χρόνο, ενώ προτεραιότητα θα
δοθεί στους µακροχρόνια ανέργους που βρίσκονται από δύο έως τέσσερα χρόνια πριν από το όριο
συνταξιοδότησης. Οι δήµοι θα καταβάλλουν µόνο το βασικό µισθό, ενώ τις ασφαλιστικές εισφορές στα ταµεία θα
τις δίνει ο ΟΑΕ∆.
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