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* Αναλαμβάνοντας κ. Πρωτοψάλτη το 2019 τη Δι-
οίκηση του Οργανισμού είχατε θέσει κάποιες προ-
τεραιότητες. Κάνατε λόγο για προστασία ανέργων,
για διεύρυνση και ενίσχυση ενεργητικών πολιτικών
για την καταπολέμηση της ανεργίας, για σύζευξη
προσφοράς και ζήτησης εργασίας, για αναβάθμιση
της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.
Θεωρείτε σήμερα πως είστε σε καλό δρόμο για την
επίτευξη αυτών των στόχων;
- Από τον Σεπτέμβριο του 2019 που ανέλαβε κα-
θήκοντα η νέα Διοίκηση έχει σημειωθεί σημαντική
πρόοδος στην υλοποίηση των προτεραιοτήτων που
θέσαμε αρχικά, όπως η μεγαλύτερη εξωστρέφεια,
η σταδιακή αναβάθμιση της ποιότητας των υπηρε-
σιών μας προς τους πολίτες, η ενίσχυση των ενερ-
γητικών πολιτικών απασχόλησης και η διεύρυνση
των συνεργασιών με τους κοινωνικούς εταίρους
και τον κόσμο του επιχειρείν. Στο ξεκίνημα του
2020, η ανεργία μειωνόταν σταθερά, σημειώνοντας
χαμηλό 9ετίας και οι προοπτικές ανάπτυξης και δη-
μιουργίας νέων θέσεων εργασίας ήταν αδιαμφισβή-
τητα θετικές. Όμως όλα άλλαξαν με την πανδημία
και ο ΟΑΕΔ βρέθηκε άμεσα στην πρώτη γραμμή
για την αποτελεσματική στήριξη του εργατικού δυ-
ναμικού μέσα σε πρωτόγνωρες συνθήκες. Θέσαμε
ως στόχο μας να αντιμετωπίσουμε την πρόκληση
ως μία ευκαιρία για μεγάλες αλλαγές σε μικρό χρο-
νικό διάστημα. Με ευελιξία και γρήγορα αντανα-
κλαστικά, υλοποιήσαμε με ταχύτητα έκτακτα μέτρα,
νέα προγράμματα και καινοτόμες πολιτικές. Ενδυ-
ναμώσαμε το κοινωνικό δίχτυ προστασίας, κατα-
βάλλοντας εντός του 2020 συνολικά 1,6 δισ. ευρώ
σε επιδόματα, παροχές και βοηθήματα, προσφέ-
ροντας την αναγκαία ανακούφιση σε περισσότερους
από 800.000 συμπολίτες μας. Ενεργοποιήσαμε 11
ενισχυμένα και απλουστευμένα προγράμματα απα-
σχόλησης στο β’ εξάμηνο, δίνοντας την ευκαιρία
σε ανέργους να εργαστούν σε επιδοτούμενες θέσεις
εργασίας και σημειώνοντας ιστορικό ρεκόρ απορ-
ροφητικότητας στον ιδιωτικό τομέα. Βελτιώσαμε το
φετινό πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού επιδο-
τώντας για πρώτη φορά τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια,
σχεδόν τριπλασιάζοντας τις επιταγές και επιμηκύ-
νοντας τη διάρκεια των διακοπών, συμβάλλοντας
με αυτόν τον τρόπο καθοριστικά στη στήριξη του
εσωτερικού τουρισμού και σημειώνοντας ρεκόρ
στον αριθμό των αιτήσεων. Αναβαθμίσαμε τις δε-
ξιότητες 65.000 εργαζομένων και ανέργων, καθώς
και 15.000 μαθητών και σπουδαστών, μέσω των
εκπαιδευτικών δομών μας, αλλά και νέων συνερ-
γασιών με την Google Ελλάδας, το Coursera και το
ΟΠΑ, σε τομείς αιχμής και ειδικότητες υψηλής ζή-
τησης. Αυξήθηκε θεαματικά ο αριθμός αιτήσεων
μαθητών στις ΕΠΑΣ και σπουδαστών στα ΙΕΚ και
δημιουργήθηκαν νέες ειδικότητες και τμήματα σε
σύμπραξη με τοπικές επιχειρήσεις. Επιταχύνθηκε
θεαματικά ο ψηφιακός μετασχηματισμός του ΟΑΕΔ,
εξασφαλίζοντας την απρόσκοπτη εξυπηρέτηση των
πολιτών και προστατεύοντας τη Δημόσια Υγεία. Για

πρώτη φορά, οι δύο βασικές υπηρεσίες για τις οποί-
ες προσέρχονταν οι πολίτες στα ΚΠΑ του Οργανι-
σμού, δηλαδή η εγγραφή στο μητρώο ανέργων και
η αίτηση επιδόματος είναι πλέον ψηφιακές. Επιπλέ-
ον, δημιουργήθηκαν νέες υπηρεσίες, όπως τα «ψη-
φιακά ραντεβού» μέσω της πλατφόρμας myOAED-
live και η ηλεκτρονική δήλωση παρουσίας επιδο-
τούμενων ανέργων. Μόλις ενεργοποιήσαμε νέα
εφαρμογή για κινητά και tablets με περισσότερες
από 40 υπηρεσίες. Αξιοποιώντας πλήρως την τε-
χνολογία, ο ΟΑΕΔ εξέρχεται από αυτήν την κρίση
με νέα εργαλεία και νέες δυνατότητες.

* Η υγειονομική κρίση όμως έχει δημιουργήσει νέα
δεδομένα, οι συνθήκες έχουν καταστεί αντίξοες. Το
2020 ήταν δύσκολη χρονιά. Κοιτάζοντας πίσω σ’
αυτήν την πρωτόγνωρη χρονιά θεωρείτε ότι καλύ-
φθηκαν επαρκώς και δίκαια οι ανάγκες εργαζομέ-
νων και ανέργων;
- Η κυβέρνηση έδειξε πολύ γρήγορα αντανακλα-
στικά και τα έκτακτα μέτρα που έλαβε συνέβαλαν
άμεσα και αποτελεσματικά στην ανθεκτικότητα της
αγοράς εργασίας και στην ανάσχεση μιας πιθανής
απότομης αύξησης της ανεργίας. Ο ΟΑΕΔ, με ισχυ-
ρό κοινωνικό πρόσωπο και υψηλό αίσθημα ευθύ-
νης, επιτέλεσε τον ρόλο του ως ένας από τους πυ-
λώνες του κοινωνικού κράτους υλοποιώντας άμεσα
και αποτελεσματικά τα κυβερνητικά μέτρα στήριξης,
δίνοντας αναγκαία ανακούφιση σε εκατοντάδες χι-
λιάδες συμπολίτες μας. Επιπλέον των τακτικών πλη-
ρωμών, περίπου 400 εκατ. ευρώ καταβλήθηκαν σε
έκτακτες δράσεις στήριξης των ανέργων, όπως η
δίμηνη παράταση όλων των επιδομάτων ανεργίας
που έληξαν το 2020 για περίπου 370.000 ανέργους,
η οικονομική ενίσχυση 400 ευρώ για 250.000 μα-
κροχρόνια ανέργους και η μηνιαία αποζημίωση για
20.000 εποχικά απασχολούμενους στον τουρισμό
και επισιτισμό χωρίς δικαίωμα υποχρεωτικής επα-
ναπρόσληψης τους καλοκαιρινούς μήνες. Επίσης,
μειώθηκαν από 100 σε 50 οι απαιτούμενες ημέρες
ασφάλισης για τη θεμελίωση δικαιώματος για την
τακτική επιδότηση ανεργίας των εποχικά εργαζο-
μένων. Με το νέο έτος, έχουν ήδη ανακοινωθεί
πρόσθετα μέτρα στήριξης του εργατικού δυναμικού,
όπως η δίμηνη παράταση των επιδομάτων που έλη-
ξαν το πρώτο δίμηνο του έτους, η έκτακτη οικονο-
μική ενίσχυση ύψους 400 ευρώ σε αυτοαπασχο-
λούμενους επιστήμονες και η έκτακτη αποζημίωση
για το πρώτο δίμηνο του έτους των εποχικά εργα-
ζομένων του τουριστικού και επισιτιστικού κλάδου
χωρίς δικαίωμα υποχρεωτικής επαναπρόσληψης,
ύψους ίσου προς το τελευταίο μηνιαίο επίδομα
ανεργίας που έλαβαν. Πέρα όμως από τις παραπά-
νω παθητικές πολιτικές, ο Οργανισμός υλοποίησε
πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας 8μηνης διάρ-
κειας για 36.500 ανέργους και σχεδίασε ένα ολο-
κληρωμένο πλαίσιο ενεργητικών πολιτικών απα-
σχόλησης, με έμφαση στον ιδιωτικό τομέα, που πε-
ριλαμβάνει 18 προγράμματα με 100.000 επιδοτού-
μενες θέσεις εργασίας. Σήμερα επίσης είναι «ανοι-
κτά» 7 προγράμματα με συνολικά 38.600 επιδο-

τούμενες νέες θέσεις εργασίας και ποσοστά επιχο-
ρήγησης 60-100% του μισθού και των ασφαλιστι-
κών εισφορών. Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι έχουν
απλουστευτεί οι προϋποθέσεις συμμετοχής, έχουν
επιταχυνθεί οι διαδικασίες ένταξης, πρόσληψης και
πληρωμής και δεν υπάρχουν δεσμεύσεις μετά το
τέλος της επιχορήγησης, ενώ στην επιδότηση του
μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους συμ-
περιλαμβάνονται τα αντίστοιχα δώρα Χριστουγέν-
νων, Πάσχα, επιδόματος αδείας στον ιδιωτικό τομέα.
Εμείς θα συνεχίσουμε την προσπάθεια να μετατρα-
πούμε σε παραγωγό ενεργητικών πολιτικών απα-
σχόλησης και στο αμέσως επόμενο διάστημα θα
ενεργοποιήσουμε νέα στοχευμένα προγράμματα,
ιδιαίτερα στην ψηφιακή οικονομία και σε άλλους
τομείς αιχμής.

* Και η φετινή χρονιά όμως δεν ξεκινά με τους κα-
λύτερους οιωνούς. Η αγορά εργασίας δοκιμάζεται
από τα βίαια κύματα της πανδημίας. Πόσο προετοι-
μασμένος είναι ο Οργανισμός; Έχετε εμπλουτίσει το
«οπλοστάσιό» σας;
- Σίγουρα η επόμενη περίοδος θα είναι δύσκολη
για την αγορά εργασίας, όμως ο ΟΑΕΔ είναι έτοιμος,
με σχέδιο, εμπειρία, τεχνογνωσία και νέα εργαλεία
να υποστηρίξει όσους έχουν ανάγκη και να συν-
δράμει ουσιαστικά στην ανάταξη της οικονομίας.
Κυρίως όμως, ο Οργανισμός έχει αρχίσει να αφο-
μοιώνει την κουλτούρα της συνεχούς βελτίωσης
με βασικό στόχο τη γρηγορότερη, αποτελεσματι-
κότερη και ποιοτικότερη εξυπηρέτηση των συναλ-
λασσόμενων πολιτών και επιχειρήσεων και να δίνει
την πρέπουσα έμφαση στις ενεργητικές πολιτικές
απασχόλησης και κατάρτισης, που αποτελεί κεντρι-
κή κυβερνητική επιλογή. Ο νέος ΟΑΕΔ είναι έτοιμος
για τις προκλήσεις της επόμενης μέρας και θα συν-
δράμει καίρια την κοινή προσπάθεια για γρήγορη
επαναφορά στην τροχιά της ανάπτυξης. Η ψηφιακή
μετάβαση του Οργανισμού θα συνεχιστεί με ακόμα
πιο εντατικούς ρυθμούς, ιδιαίτερα όσον αφορά την
αποτελεσματικότερη σύζευξη προσφοράς και ζή-
τησης στην αγορά εργασίας, στην απλούστευση
των διαδικασιών και στη μείωση του χρόνου και
των δικαιολογητικών που απαιτούνται για πολλές
από τις παροχές και τα προγράμματά μας. Ταυτό-
χρονα, θα ενεργοποιήσουμε προγράμματα «νέας
γενιάς» στην κατάρτιση και την επιδότηση της ερ-
γασίας, ώστε οι άνεργοι να αποκτήσουν νέες γνώ-
σεις και δεξιότητες και να επανενταχτούν ταχύτερα
σε νέες θέσεις πλήρους απασχόλησης. Τέλος, συ-
νεχίζουμε να επενδύουμε στη διασύνδεση της επαγ-
γελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης με τις ανάγ-
κες των τοπικών αγορών εργασίας και τη διαρκή
ανανέωση και αναβάθμιση των ειδικοτήτων που
προσφέρουμε στους μαθητές και σπουδαστές. Ο
ΟΑΕΔ είναι έτοιμος να συμβάλει με το σύνολο της
ευρείας εργαλειοθήκης του στην κοινή προσπάθεια
ανάκαμψης της οικονομίας.

* Υπάρχουν κάποια προγράμματα, «εργαλεία» ή
δράσεις που αναμένεται να υλοποιηθούν στο επό-
μενο διάστημα για τις ανάγκες ανέργων και εργα-
ζομένων που πλήττονται από την πανδημία;
- Παρακολουθούμε και αξιολογούμε την πορεία
των ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης με στόχο
να ανταποκρίνονται στις διαρκώς μεταβαλλόμενες
ανάγκες της οικονομίας, όπως για παράδειγμα η με-
τάβαση στην ψηφιακή οικονομία. Για παράδειγμα,
πρόσφατα προχωρήσαμε σε ένα νέο πιλοτικό πρό-
γραμμα αναβάθμισης των δεξιοτήτων των εποχικά
εργαζομένων στον τουρισμό, μέσω συνεργασίας
με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και ανα-
σχεδιάσαμε το «Πρόγραμμα δεύτερης επιχειρημα-
τικής ευκαιρίας» ώστε να στηρίξουμε 3.000 ανέρ-
γους που έκλεισαν τις επιχειρήσεις τους να δημι-
ουργήσουν μια νέα επιχείρηση, ενώ οι επιχειρημα-
τικές πρωτοβουλίες στην ψηφιακή οικονομία θα
λαμβάνουν 40% επιπλέον μόρια. Επίσης, σύντομα
ξεκινάει το νέο πρόγραμμα για την απόκτηση επαγ-
γελματικής εμπειρίας στην ψηφιακή οικονομία για
5.000 νέους ανέργους, διάρκειας 6 μηνών. Ταυτό-
χρονα, σχεδιάζουμε νέα προγράμματα για την επο-
μένη μέρα για τη στήριξη της απασχόλησης και τη
δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

* Επαρκούν οι πόροι του ΟΑΕΔ για τη χρηματοδό-
τηση των σχεδίων σας; Οι ασφαλιστικές εισφορές
των εργαζομένων υπέρ του Οργανισμού έχουν μει-
ωθεί ενώ την ίδια στιγμή οι οφειλές του ΕΦΚΑ,
όπως εξελίσσεται η κατάσταση, θα αυξάνονται. Με
μειωμένα κεφάλαια πώς θα τα καταφέρετε;

- Ο κρατικός προϋπολογισμός αναπλήρωσε τα μει-
ωμένα έσοδα του αναπτυξιακού μέτρου της μεί-
ωσης των ασφαλιστικών εισφορών και επιπλέον
όσοι πόροι χρειαστούν θα δοθούν από την κυβέρ-
νηση για τη διαμόρφωση προγραμμάτων υπέρ των
ανέργων, όπως έχει ανακοινωθεί στη Βουλή. Ο ανα-
βαθμισμένος ρόλος του ΟΑΕΔ, όπως εισηγείται και
η τελική έκθεση της «Επιτροπής Πισσαρίδη», έχει
ήδη ανακοινωθεί από τον υπουργό Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων, τον κ. Χατζηδάκη και η
πλήρης αξιοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανά-
καμψης και Ανθεκτικότητας, όπως και του ΕΣΠΑ,
αποτελούν προτεραιότητα.

* Έχουν προαναγγελθεί συζητήσεις και ζυμώσεις
για να αναπροσαρμογή του θεσμικού πλαισίου του
επιδόματος ανεργίας. Σε ποια κατεύθυνση κινούνται,
θα έχουμε περισσότερους δικαιούχους, μεγαλύτερο
ύψος και διάρκεια και πότε αναμένεται να υλοποι-
ηθούν;
- Όπως έχει δηλώσει ο Υπουργός, στόχος μας είναι
να εξετάσουμε πώς το επίδομα ανεργίας μπορεί να
γίνει πιο αποτελεσματικό, να στηρίζει καλύτερα τους
ανέργους και να διευκολύνει την επανένταξή τους
στην αγορά εργασίας, στο πλαίσιο πάντα των υγει-
ονομικών και δημοσιονομικών εξελίξεων. Θέλουμε
ο μηχανισμός του επιδόματος ανεργίας να γίνει κα-
λύτερος και πιο επωφελής για τους άνεργους, λαμ-
βάνοντας υπόψη και τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές.
Η ανεξάρτητη έκθεση της «Επιτροπής Πισσαρίδη»
δεν αποτελεί κυβερνητικό πρόγραμμα αλλά απο-
τελεί έναν οδικό χάρτη και οι προτάσεις για «ου-
σιαστικότερη υποστήριξη των ανέργων» και «με
την προϋπόθεση ότι οι ενεργητικές πολιτικές απα-
σχόλησης θα ενισχυθούν» αξίζουν να εξεταστούν
στον σχεδιασμό πολιτικών που έχουν ως στόχο οι
άνεργοι να ξαναβρούν τη θέση που τους αξίζει στην
αγορά εργασίας. Άρα συζητάμε όλες τις προτάσεις
και ιδέες για τη βελτίωση και ενίσχυση του κοινω-
νικού διχτυού προστασίας για τους ανέργους.

* Πάντως κ. Διοικητά κατά καιρούς υπάρχουν πολ-
λά παράπονα για καθυστερήσεις στη χορήγηση επι-
δομάτων. Η έλλειψη επαρκούς προσωπικού στις
υπηρεσίες είναι εμφανής. Υπάρχει σκέψη για ενί-
σχυση του δυναμικού;
- Κατά τη διάρκεια των έκτακτων μέτρων, η δημόσια
διοίκηση λειτουργεί με το απολύτως αναγκαίο προ-
σωπικό βάσει των οδηγιών του Υπουργείου Εσω-
τερικών σε περίοδο αυξημένου φόρου εργασίας.
Όλοι οι δημόσιοι φορείς κοινωνικής πολιτικής, πολ-
λώ δε μάλλον ο κεντρικός επιχειρησιακός βραχίονας
του κράτους για την καταπολέμηση της ανεργίας,
αντιμετωπίζουν μεγάλες προκλήσεις στην εκπλή-
ρωση των σκοπών τους και στην εμπρόθεσμη πα-
ροχή ποιοτικών υπηρεσιών εν μέσω πανδημίας. Ο
συνδυασμός του ιδιαίτερα μειωμένου αριθμού δια-
θέσιμων υπαλλήλων και του διαρκώς αυξανόμενου
φόρτου εργασίας δοκιμάζουν τις αντοχές του Ορ-
γανισμού και απαιτούν τη μέγιστη αποτελεσματικό-
τητα των Υπηρεσιών και την πλήρη αξιοποίηση
όλων των ανθρώπινων πόρων, των εργαλείων και
της τεχνογνωσίας μας. Πέρα από την υλικοτεχνική
και μηχανογραφική ενίσχυση για την ψηφιακή με-
τάβαση, που έχει συμβάλει τα μέγιστα στην απρό-
σκοπτη εξυπηρέτηση του κοινού, η Διοίκηση κατα-
βάλλει προσπάθειες και λαμβάνει πρωτοβουλίες
για την ενίσχυση της δυναμικότητας των υπηρεσιών,
με κύριο γνώμονα την αποτελεσματική εκπλήρωση

του πολύτιμου κοινωνικού ρόλου του Οργανισμού,
τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας και την
παροχή ποιοτικών υπηρεσιών προς τους πολίτες.
Για πρώτη φορά φέτος ο ΟΑΕΔ συμμετείχε στον Κύ-
κλο του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (ΕΣΚ)
έτους 2020. Η συμμετοχή είναι ιδιαίτερα σημαντική
καθώς κλείνει τον κύκλο διαρροής που είχε δημι-
ουργηθεί από προηγούμενους Κύκλους του ΕΣΚ
στους οποίους υπήρχαν μόνο εκροές υπαλλήλων,
διότι ο ΟΑΕΔ δεν συμμετείχε ως φορέας υποδοχής.
Επίσης δρομολογείται η πρόσληψη ανέργων μέσω
προγράμματος απασχόλησης καθώς και 56 υπαλ-
λήλων, ενώ έχουν ήδη προσληφθεί 69 υπάλληλοι.
Θέλω να ευχαριστήσω τους εργαζόμενους για την
προσπάθεια και την εργατικότητά τους καθ' όλη τη
διάρκεια αυτής της δύσκολης περιόδου που δια-
νύουμε και είμαι πεπεισμένος πως ο ΟΑΕΔ, με υψη-
λό αίσθημα ευθύνης, θα συνεχίσει να εκπληρώνει
το κρίσιμο έργο του με τη μέγιστη δυνατή αποτελε-
σματικότητα, όπως απαιτούν οι έκτακτες συνθήκες.

* Οι επιχειρήσεις επίσης όλο και περισσότερο ανα-
ζητούν εργαζόμενους με αναβαθμισμένες ψηφιακές
δεξιότητες. Πόσο συμβάλλουν τα προγράμματα
επαγγελματικής κατάρτισης του ΟΑΕΔ στην κατεύ-
θυνση αυτήν, ειδικά σε πληττόμενους από την παν-
δημία κλάδους, όπως είναι ο τουρισμός, η εστίαση
και το λιανεμπόριο;
- Η αναντιστοιχία προσφοράς και ζήτησης δεξιοτή-
των στην αγορά εργασίας αποτελεί ένα διαχρονικό
πρόβλημα που οφείλεται, σε μεγάλο βαθμό, στην
έλλειψη διασύνδεσης του συστήματος εκπαίδευσης
και κατάρτισης με τις ανάγκες της οικονομίας. Εδώ
απαιτείται ριζική μεταρρύθμιση, αλλά στο ενδιάμεσο
είναι απαραίτητες στοχευμένες δράσεις σε τομείς
αιχμής και σε ειδικότητες υψηλής ζήτησης μέσω τα-
χύρρυθμης αλλά ποιοτικής κατάρτισης και επανα-
κατάρτισης σε δεξιότητες που ζητάει η αγορά εργα-
σίας, όπως οι ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες. Ο
ΟΑΕΔ και η Google Ελλάδας, ως μέλη της Εθνικής
Συμμαχίας για τις Ψηφιακές Δεξιότητες και την Απα-
σχόληση, συνεργάστηκαν στην αντιμετώπιση του
ψηφιακού χάσματος μέσω ενός νέου καινοτόμου
προγράμματος δωρεάν εξ αποστάσεως κατάρτισης
νέων ανέργων στο ψηφιακό μάρκετινγκ που τώρα
θα πλαισιωθεί από επιδοτούμενο πρόγραμμα από-
κτησης εργασιακής εμπειρίας σε επιχειρήσεις της
ψηφιακής οικονομίας. Επιπλέον, ολοκληρώθηκε
με επιτυχία το πρόγραμμα δωρεάν πρόσβασης
ανέργων σε διαδικτυακά μαθήματα διαφορετικών
θεματικών ενοτήτων και ειδικοτήτων, στο πλαίσιο
της συνεργασίας του ΟΑΕΔ με το Coursera. Συνο-
λικά, στην παγκοσμίως αναγνωρισμένη διαδικτυακή
πλατφόρμα εκπαίδευσης εγγράφηκαν 24.626 άνερ-
γοι, οι οποίοι παρακολούθησαν 400.489 διδακτικές
ώρες και ολοκλήρωσαν 31.377 μαθήματα από κο-
ρυφαία πανεπιστήμια του κόσμου.

«Η επόμενη περίοδος θα είναι δύσκολη για την αγορά εργασίας, όμως ο

ΟΑΕΔ είναι έτοιμος, με σχέδιο, εμπειρία, τεχνογνωσία και νέα εργαλεία να

υποστηρίξει όσους έχουν ανάγκη και να συνδράμει ουσιαστικά στην ανάταξη

της οικονομίας»... Με τα λόγια αυτά ο διοικητής του ΟΑΕΔ κ. Σπύρος Πρω-

τοψάλτης, δίνει το στίγμα των ενεργειών που δρομολογεί ο Οργανισμός,

στο πλαίσιο των νέων οικονομικών δεδομένων και των αντίξοων συνθηκών

που δημιουργεί η υγειονομική κρίση.

«Αξιοποιώντας πλήρως την τεχνολογία, ο ΟΑΕΔ εξέρχεται από αυτήν την

κρίση με νέα εργαλεία και νέες δυνατότητες», επισημαίνει σε συνέντευξή

του στην «Ε» και καταθέτει τον σχεδιασμό νέων προγραμμάτων για την επο-

μένη μέρα, για τη στήριξη της απασχόλησης και τη δημιουργία νέων θέσεων

εργασίας, αναλύει τους στόχους της διοίκησης που θα μετατρέψουν τον

ΟΑΕΔ σε παραγωγό ενεργητικών πολιτικών, που θα βοηθήσουν τους ανέρ-

γους να βρουν τη θέση που τους αξίζει μέσα σε μία αγορά εργασίας που

μεταβάλλεται συνεχώς και αποκωδικοποιεί τα έκτακτα μέτρα και τις καινο-

τόμες πολιτικές που ελήφθησαν για την αποτελεσματική στήριξη του εργα-

τικού δυναμικού και των επιχειρήσεων.

Την ίδια στιγμή, όπως είπε, συζητούνται όλες οι προτάσεις και ιδέες για τη

βελτίωση και την ενίσχυση του κοινωνικού διχτυού προστασίας για τους

ανέργους, επιβεβαιώνει, χωρίς να ανοίγει τα χαρτιά του, την αναμόρφωση

του θεσμικού πλαισίου του επιδόματος ανεργίας, προαναγγέλλει πως σύν-

τομα ξεκινά νέο πρόγραμμα για την απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας

στην ψηφιακή οικονομία για 5.000 νέους ανέργους, διάρκειας 6 μηνών,

γνωστοποιεί πως δρομολογείται η πρόσληψη ανέργων μέσω προγράμματος

απασχόλησης αλλά και 56 υπαλλήλων για τη διασφάλιση της εύρυθμης

λειτουργίας και την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών προς τους πολίτες και

δηλώνει πως η ψηφιακή μετάβαση του Οργανισμού θα συνεχιστεί με ακόμα

πιο εντατικούς ρυθμούς, για την αποτελεσματικότερη σύζευξη προσφοράς

και ζήτησης στην αγορά εργασίας, αλλά και τη μείωση των δικαιολογητικών

που απαιτούνται για πολλές από τις παροχές και τα προγράμματά του...

Συνέντευξη: Γιώργος Νούλης

ΣΠΥΡΟΣ ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ:

Ενισχύουμε 
το δίχτυ προστασίας     

για τους ανέργους
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΕΙ ΣΤΗΝ «Ε» 

ΤΗΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ 

ΚΑΙ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΛΕΙ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΘΕΣΕΙΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΤΟΙΜΟΙ ΚΑΙ ΦΕΤΟΣ 

ΝΑ ΣΥΜΒΑΛΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ 

ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ» ΔΗΛΩΝΕΙ 

ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΕΙ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥΣ 

ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Ενδυναμώσαμε 

το κοινωνικό 

δίχτυ προστασίας,

καταβάλλοντας εντός 

του 2020 συνολικά 1,6

δισ. ευρώ σε επιδόματα,

παροχές και βοηθήματα,

προσφέροντας την

αναγκαία ανακούφιση 

σε περισσότερους 

από 800.000 

συμπολίτες μας.

❝

❞

Στόχος μας είναι 

να εξετάσουμε πώς 

το επίδομα ανεργίας 

μπορεί να γίνει πιο

αποτελεσματικό, 

να στηρίζει καλύτερα 

τους ανέργους και να 

διευκολύνει την

επανένταξή τους 

στην αγορά εργασίας, 

στο πλαίσιο πάντα 

των υγειονομικών 

και δημοσιονομικών 

εξελίξεων. 

❝

❞

Επίσης, σύντομα

ξεκινάει το νέο πρόγραμμα

για την απόκτηση 

επαγγελματικής εμπειρίας

στην ψηφιακή οικονομία

για 5.000 νέους ανέργους,

διάρκειας 6 μηνών.

Ταυτόχρονα, σχεδιάζουμε

νέα προγράμματα για την

επομένη μέρα για τη 

στήριξη της απασχόλησης

και τη δημιουργία νέων

θέσεων εργασίας.

❝

❞

Ο νέος ΟΑΕΔ 

είναι έτοιμος για τις

προκλήσεις της επόμενης

μέρας και θα συνδράμει

καίρια την κοινή

προσπάθεια για γρήγορη

επαναφορά στην τροχιά

της ανάπτυξης.

❝

❞


