
II. ΣΠΕΦΣΕ Νέων Ανέργων

Ομάδα - Στόχος οι Νέοι Άνεργοι, κάτω των 29 ετών. Η ομάδα αυτή είναι 
νευραλγικής σημασίας για τ ις  αναπτυξιακές προοπτικές της  χώρας, αλλά 
και σημείο - αιχμής της κοινωνικής συνοχής. Οι πόροι που διαθέτουμε 
πρέπει να διατεθούν κατά προτεραιότητα στην διευκόλυνση - με ενεργές 
πολιτικές απασχόλησης - της εισόδου και παραμονής τους στην αγορά 
εργασίας, αλλά και επίσης και στην αντιμετώπιση πιεστικών κοινωνικών 
προβλημάτων τους με την ενίσχυση του «ιστού ασφαλείας» για την 
κοινωνική προστασία τους.

Σύνολο πληθυσμού ομάδας - στόχου : 2.225.813
Σύνολο εργατικού δυναμικού ομάδας - στόχου : 1.084.043
Απασχολούμενοι : 821.312
Άνεργοι : 262.731

άνδρες : 93.340
γυναίκες : 169.391

Άνεργοι μακράς διάρκειας : 152.044

Παρακολούθηση από Υπ.Εργασίας. Συμμετέχουν ΟΑΕΔ.

ΜΕΤΡΟ 1 : ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ

Μέσα στην τρ ιετ ία  1998 - 2000, ΟΛΟΙ ΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ ΝΕΟΙ της χώρας μας θα 
μπορούν να κάνουν χρήση ενός επιδοτούμενου ποονοάυυατοο. που θα 
συμβάλλει στην προώθηση της απασχόλησής τους ε ίτ ε  :

με επαγγελματική κατάρτιση για την απόκτηση ή αναβάθμιση
δεξιοτήτων
με πρακτική άσκηση γιά τη βε?τίωση των ικανοτήτων του και την 
απόκτηση εργασιακής εμπειρίας
με επιδότηση απασχόλησης για την πλήρη ένταξή του στην αγορά 
εργασίας
με επιδότηση της δημιουργίας της  δικής του επιχείρησης

ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ :

Το πρόγραμμα θα έχε ι συνοΧική διάρκεια 3 ετών με στόχο την ενεργητική 
κάλυψη των νέων ανέργων και την οικοδόμηση μιας νέας κ ινητικότητας 
στην αγορά εργασίας.

Επιδιώκεται :

I. Η αποφασιστική μείωση του υψηλού δείκτη ανεργίας των νέων μέσα 
από την ενεργοποίηση του ίδιου του ανέργου. Από παθητικός δέκτης 
του φαινομένου να γ ίνει ενεργός διεκδικητής μιας παραγωγικής
θέσης εργασίας.

II. Η δρομολόγηση σε σαφή κατεύθυνση των προγραμμάτων 
ταχύρρυθμης κατάρτισης που θα πραγν^τοπο^θούν την προσεχή 
3ετία  από τον ΟΑΕΔ και τα ΚΕΚ.
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III. Η επιδότηση της πρακτικής άσκησης σε συνδυασμό με την επιδότηση 
της απασχόλησης να μειώσει σημαντικά το μισθολογικό κόστος για 
διάστημα που μπορεί να προσεγγίσει και το 18μηνο, ενθαρρύνοντας 
έτσ ι τ ις  νέες προσλήψεις.

Προϋπόθεση υπανωνήσ :
Εγγραφή στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ και παραμονή τους με την 
ιδ ιότητα  του ανέργου για διάστημα τουλάχιστον 3 μηνών.

Ε ιδ ικότερα  γ ια  το 1998

α) 50.000 νέοι άνεργοι θα μπορούν να κάνουν χρήση των προγραμμάτων 
ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΚΑΙ 
ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ.
Η χρήση θα γ ίνετα ι με τη χορήγηση uiac ειδικήο κάοταο από τον 
ΟΑΕΔ που θα αποδεικνύει το δικαίωμα του αυτό, αλλά και θα 
του δώσει την δυνατότητα να ενεργοποιηθεί και ο ίδιος για την 
απασχόληση του.

β) 20.000 νέοι άνεονοι θα μπορούν να κάνουν χρήση των επιδοτούμενων 
προγραμμάτων κατάρτισης ε ίτε  μέσω των κέντρων επαγγελματικής 
κατάρτισης (ΚΕΚ) ε ίτε  μέσω των σχολών του ΟΑΕΔ. Ιδ ια ίτερα θα 
ενισχυθούν τα  προγράμματα Σύνδεσης, Κατάρτισης - Απασχόλησης 
που συνδέουν την κατάρτιση με συγκεκριμένες και υπαρκτές 
ανάγκες της αγοράς εργασίας και εξασφαλίζουν σε σημαντικό βαθμό 
την εξεύρεση απασχόλησης του καταρτιζομένου.

γ) Θα προχωρήσει επιπλέον και το πρόγραμμα της μαγνητικής ΚΑΡΤΑΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ για την ενοποίηση και τον καλύτερο συντονισμό 
εφαρμογής των προγραμμάτων απασχόλησης.

Κοστολόνπσπ : Μέσα στην 3ετία  χρήση του Προγράμματος θα κάνουν 
200.000 νέοι. Το συνολικό κόστος θα υπερβεί τα  380 δισ δρχ. και θα 
καλυφθεί από τον ΟΑΕΔ , το ΕΚΤ, τον ΛΑΕΚ, και τον ειδικό λογαριασμό 
όπου εισρέουν τα έσοδα των μετοχοποιήσεων και αποκρατικοποιήσεων.



ΜΕΤΡΟ 2 ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Μεσοπρόθεσμο 

1. Γενικά: Εθνικές Πρωτοβουλίες στους νέους τομείς
Θα μελετηθεί η προώθηση "νέων τομέων απασχόλησης" ( όπως η κοινωνική 
απασχοΛΓ,ση η προστασία του περιβάλλοντος, ο τουρισμός, η πολιτιστική κληρονομιά, 
οι υπηρεσίες φροντίδας, κλπ) Στους τομείς αυτούς η απασχόληση δεν έρχεται σε 
σχέσεις ανταγωνισμού με την ιδιωτική αγορά και δεν υποκαθιστά θέσεις εργασίας που
υπάρχουν.

Η κινητοποίηση μη κυβερνητικών οργανώσεων θα έχει θετικά αποτελέσματα. Οι 
οργανώσεις αυτές θα λειτουργούν ως καταλύτες για να εντοπίζουν ευκαιρίες και 
προοπτικές στην τοπική αγορά εργασίας , να οργανώνουν συνεταιρισμούς ανέργων και 
να τους στηρίξουν τεχνικά. Ως προς την επιδότηση ανά ΑΜΔ, αυτή θα μπορούσε να 
είναι ουσιαστική (ενδεχομένως διπλάσια από αυτήν που χορηγείται σήμερα για 
αυτοαπασχόληση). Τέλος απαιτούνται ενέργειες δημοσιοποίησης και ευαισθητοποίησης 
(ενδεχομένως ακόμη και ενεργού αναζήτησης φορέων ■ πελατών και δημιουργίας 
σχημάτων)

Με βάση τα παραπάνω ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ η προκήρυξη δύο ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ:

α. Εθνική Πρωτοβουλία για την δημιουργία Συνεργατικών Επιχειρήσεων
Εφαρμογή απο το δεύτερο εξάμηνο του 1998 ολοκληρωμένης Πιλοτικής Εθνικής 
Πρωτοβουλίας που θα αφορά την επιδότηση νέων ανέργων για την δημιουργία 
"συνεργατικών επιχειρήσεων". Η αξιολόγηση των αιτήσεων θα γίνεται στη βάση 
κριτήριων που θα τεθούν με τηνΌτροκήρυξη του προγράμματος.

β. Εθνική Πρωτοβουλία για την δημιουργία από τους OTA θέσεων κοινωνικής 
εργασίας,
Εφαομογή απο το δεύτερο εξάμηνο του 1998 μιας ολοκληρωμένης Πρωτοβουλίας που 
θα αφορά την επιδότηση κατά κύριο λόγο επιχειρήσεων των OTA προκειμένου. από 
μόνοι τους, η σε συνεργασία με άλλους φορείς του Δημοσίου ή και με ιδιώτες να 
δημιουργήσουν θέσεις κοινωνικής εργασίας (φροντίδα παιδιών, ηλικιωμένων 
περιβάλλον πολιτιστική κληρονομιά κ.α.)
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Το μέτρο αυτό σχετίζεται άμεσα και με την παροχή εργατικού 
δυναμικού για την υλοποίηση των ΣΠΕΦΣΕ ηλικιωμένων και νέων
ζευγαριών.



ΜΕΤΡΟ 3: ΜΕΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΝΕΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ
Αμεση υλοποίηση

α Ασφαλιστική κάλυψη ανέργων για ασθένεια σε είδος:
Αλλανές στην νομοθεσία (Ν1539/84):
• Εξομοίωση ανέργων και σπουδαστών
• Αύξηση του ορίου ηλικίας σύμφωνα με το οποίο συνεχίζεται η κάλυψη απο την 

ασφάλιση των γονέων για τους ανέργους απο 24 που είναι σήμερα σε 29 ετών.
Προϋπόθεση η καταγραφή απο τον ΟΑΕΔ).

• Κάλυψη και εγγάμων ανέργων της ίδιας ηλικίας απο την ασφάλιση των γονέων 
*ους (επιλογή κάλυψης μεταξύ γονέων).

Επιπ/εον κόστος στα ταμεία ελάχιστο. Ηδη σε μεγάλο βαθμό καταστρατηγείται, το 
τμήμα αυτό του πληθυσμού έχει ελάχιστα έξοδα υγείας. Τα έξοδα νοσηλείας ήδη 
καλύπτονται απο το ΕΣΥ

β Ένταξη των νέων ανέργων στα προγράμματα του Ο.Ε. Εστίας και ΟΕΚ
Οι νέο άνεργοι θα δικαιούνται την ένταξή τους σε ειδικά Προγράμματα του Οργανισμού 
Εργατικής Εστίας (Κοινωνικού Τουρισμού ή Πολιτισμού ή Εκδρομών). Ομοίως οι νέοι 
(κατανεγραμμένοι) άνεργοι θα δικαιούνται την ένταξή τους σε προγράμματα επιδότησης 
ενοικίων του ΟΕΚ

Ο ΟΕΚ και ΟΕΕ θα εξειδικεύσουν τους όρους-προϋποθέσεις υλοποίησης των
προγραμμάτων αυτών. ' *

Προς διερεύνηση: >
γ Ασφάλιση δόσης στεγαστικών δανείων για ανέργους
Προς διερεύνηση. Συνεννόηση ΟΑΕΔ, ΟΕΚ, Κτηματική Τράπεζα για ασφάλιση σε 
ασφαλιστική εταιρία δόσης στεγαστικών δανείων σε περίπτωση ανεργίας.

δ. Ασφαλιστική κάλυψη υγείας διαζευγμένων γυναικών
Τώρα 0/1469/84) γυναίκες άνω των 35 που έχουν χωρίσει μπορούν να συνεχίσουν να 
καλύπτονται απο την ασφάλιση υγείας του συζύγου τους εφόσον ασκήσουν το δικαίωμα 
αυτό εντός έτους απο το διαζύγιο, καταβάλλουν οι ίδιες τις εισφορές και δεν είναι 
ασφαλισμένες αλλού. Τα δικαστήρια αποφάσισαν ότι το έτος μπορεί να αντικαθίσταται
απο "εύλογο χρόνο11 που τον κρίνουν τα ¡δια.

Πρόταση: Απάλειψη του ορίου του ενός χρόνου.
Ανεργες μητέρες ανηλίκων παιδιών συνεχίζουν να ασφαλίζονται απο τον φορέα

reu συζύγου.
Εισφορές της ως άνω περίπτωσης μειωμένες κατά 50%.


