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Με ιδιαίτερη χαρά βρίσκομαι σήμερα εδώ, στην 

Καλλιθέα, για να εγκαινιάσω το πρώτο Κέντρο 

Προώθησης Απασχόλησης του Ο.Α.Ε.Δ.

Πρόκειται για μία πρότυπη δομή στήριξης της 

απασχόλησης, μεγάλης σημασίας. Το Κέντρο 

Προώθησης της απασχόλησης δίνει όλες τις 

απαραίτητες πληροφορίες σε επιχειρήσεις και 

εργαζομένους. Όταν το δίκτυο των Κέντρων 

Προώθησης Απασχόλησης απλωθεί σ’ όλη τη χώρα 

μέχρι το τέλος του 1999 με το σύγχρονο τεχνολογικό 

εξοπλισμό που διαθέτουν, θα έχουμε πετύχει την 

γρήγορη και ασφαλή τοποθέτηση των εργαζομένων σε 

θέσεις εργασίας.

Το Κέντρο Προώθησης Απασχόλησης είναι ένα από τα 

διάφορα μέτρα της πολιτικής μας για την απασχόληση. 

Όλα μαζί θα συμβάλουν στο να αλλάξει το τοπίο στην 

αγορά εργασίας.



Κεντρικός στόχος της πολιτικής της πολιτικής μας είναι 

να διατηρήσουμε τις θέσεις εργασίας και να 

δημιουργήσουμε νέες, με τελικό σκοπό κάθε Έλληνας 

να έχει εργασία. Η ανεργία όχι μόνο δημιουργεί 

κοινωνικά προβλήματα αλλά απαξιώνει τον άνθρωπο. 

Εμείς θέλουμε ενεργούς Έλληνες πολίτες. Βασική 

προϋπόθεση γι’ αυτό είναι να έχουν δουλειά, να 

βρίσκουν χωρίς δυσκολίες απασχόληση, να βρίσκουν 

εργασία, που τους βοηθά να ζήσουν καλύτερα.

Διαθέτουμε σήμερα μια ολοκληρωμένη πολιτική 

απασχόλησης, με μέτρα πρωτόγνωρα για την Ελλάδα 

και με πόρους που ουδέποτε άλλοτε είχαν διατεθεί γι’ 

αυτό το σκοπό.

Υλοποιούμε ένα Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την 

Απασχόληση. Το Σχέδιο αυτό είναι ενταγμένο στην 

κοινή προσπάθεια όλων των χωρών μελών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης να καταπολεμήσουν με 

σύγχρονα, δραστικά μέσα την κοινωνική μάστιγα της 

ανεργίας. Από το περασμένο χρόνο υπάρχει ήδη η



κοινή βάση για την αντιμετώπιση του προβλήματος. 

Πιστεύουμε ότι τα αποτελέσματα δεν θα αργήσουν να 

φανούν. Εμείς αυτή τη στιγμή έχουμε ποσοστό 

ανεργίας, χαμηλότερο από το μέσο όρο της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Όμως δεν εφησυχάζουμε. Για μας το πρόβλημα 

εντοπίζεται στην στενότητα εξεύρεσης εργασίας. Είναι 

λίγοι εκείνοι που χάνουν τη δουλειά που είχαν αλλά 

πολλοί περισσότεροι εκείνοι που δεν έχουν βρει 

δουλειά.

Επιδίωξή μας είναι να μειώσουμε ακόμα περισσότερο 

το ποσοστό της ανεργίας, παρά τις δυσκολίες 

προσαρμογής, που έχει η Ελληνική κοινωνία.

Θέτουμε για να ελέγξουμε μετρήσιμους στόχους και 

αναπτύσσουμε συγκεκριμένες δράσεις.



Η πολιτική της απασχόλησης είναι αναπόσπαστα 

δεμένη με την αναπτυξιακή πολιτική μας. Προχωρούν 

παρά πολλά έργα στον τόπο που βοηθούν την 

ανάπτυξη και την απασχόληση.

Στηρίζουμε ιδιαίτερα τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, 

που όπως έχει αποδειχθεί μπορούν να συμβάλλουν 

σημαντικά στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Προσανατολιζόμαστε σταθερά στην εφαρμογή 

πολιτικών που προωθούν την απασχόληση και όχι 

μόνο εξασφαλίζουν κάποιους πόρους στους ανέργους. 

Παράδειγμα είναι η Σύνδεση της Κατάρτισης με την 

απασχόληση με την εφαρμογή της Κάρτας 

Απασχόλησης πολλαπλών χρήσεων που θα χορηγούν 

τα Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης.

Κατευθύνουμε τις δράσεις μας προς ομάδες-στόχους, 

που βρίσκονται στο σκληρό πυρήνα της ανεργίας, 

όπως οι νέοι, οι γυναίκες, οι μακροχρόνια άνεργοι. Και 

σας αναφέρω χαρακτηριστικά στα προγράμματα του



Ο.Α.Ε.Δ. που θα δώσουν σε 50.000 νέους, φέτος, και 

σε 200.000 νέους μέχρι το 2000 μια ευκαιρία 

αποκατάστασης και επανένταξης, καθώς και σε 20.000 

περίπου μακροχρόνια άνεργους.

Εφαρμόζουμε σύνθετα μέτρα κοινωνικής προστασίας 

σε περιοχές- θύλακες υψηλής ανεργίας και 

υποστηρίζουμε τοπικές πρωτοβουλίες απασχόλησης.

Προωθούμε διαρθρωτικές αλλαγές με στόχο την 

επαναρύθμιση των εργασιακών σχέσεων και τη 

βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων 

ώστε να έχουν περισσότερες δουλειές και να 

απασχολήσουν περισσότερους εργαζόμενους.

Επενδύουμε στη γνώση και στη δια βίου μάθηση 

υλοποιώντας μεγάλα προγράμματα επαγγελματικής 

κατάρτισης και επανακατάρτισης.



Πιστεύω ότι δημιουργούμε τις προϋποθέσεις και 

είμαστε αποφασισμένοι να κερδίσουμε αυτό το 

στοίχημα.

Η κυβέρνηση θα χρησιμοποιήσει όλες της τις δυνάμεις 

για μια Ελλάδα με ισχυρή οικονομία και συνεκτική 

κοινωνικά.

Και θα πετύχουμε.


