
Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ (ΣΗΜΕΡΑ) 
 

ΚΠΑ: Τρόποι Προσέγγισης – Καταπολέμησης της Ανεργίας 
 
 
Ο ΟΑΕΔ είναι ΝΠΔΔ και ανήκει στο Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας 
 

1) Ο ΟΑΕΔ έχει διαμεσολαβητικό ρόλο για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση της 
ανεργίας. 

2) Πρόσφατα (από το 2008 και εντεύθεν) συγχωνεύθηκαν οι Τ.Υ. και τα ΚΠΑ σε ΚΠΑ 2 
που είναι ενιαίες κατά πόλη ή περιοχή υπηρεσιακές μονάδες. 

3) Κάθε ΚΠΑ 2 εντάσσεται ως οργανική μονάδα στην Ειδική Υπηρεσία ΚΠΑ του ΟΑΕΔ 
και απαρτίζεται από 3 γραφεία: α) γραφείο Υποστήριξης β) γραφείο Ασφάλισης και 
γ) γραφείο Απασχόλησης με αντίστοιχους υπευθύνους τα οποία έχουν τις παρακάτω 
δραστηριότητες: 

 Γραφείο Υποστήριξης (επιμελείται όλων των θεμάτων που αφορούν το προσωπικό 
της Υπηρεσίας – παρακολουθεί προσέλευση αποχώρηση υπαλλήλων – ασχολείται με 
τα οικονομικά – τήρηση αρχείων). 

 Γραφείο Ασφάλισης (ασχολείται με τα πάσης φύσεως επιδόματα ανεργίας, εποχικά, 
βοηθήματα, ΔΛΟΕΜ, μητρότητας, πρακτική άσκηση σπουδαστών ΤΕΙ, επισχέσεις 
κ.λ.π. 

 Γραφείο Απασχόλησης (ενδεικτικά αναφέρονται): 
 

1) Εγγράφει ανέργους 
2) Πληροφορεί και υποστηρίζει ανέργους, εργαζόμενους, επιχειρήσεις και 

λοιπούς φορείς αναπτύσσοντας για το σκοπό αυτό ανάλογο πληροφοριακό 
σύστημα. 

3) Εφαρμόζει τα μεθοδολογικά εργαλεία της εξατομικευμένης προσέγγισης, το 
Ατομικό Σχέδιο Δράσης, καθώς και τα μεθοδολογικά εργαλεία ταξινόμησης 
των ανέργων, την παρακολούθηση της πορείας τους και αποτίμησης και 
αξιολόγησης των αποτελεσμάτων της εν γένει λειτουργίας του ΚΠΑ.  

4) Εφαρμόζει μεθόδους και προγράμματα επαγγελματικού προσανατολισμού, 
τεχνικών αναζήτησης εργασίας, συμβουλευτικής ανάληψης επιχειρηματικών 
πρωτοβουλιών, ομαδική συμβουλευτική κ.λ.π. 

5) Εφαρμόζει μεθοδολογία σύνδεσης με τις επιχειρήσεις της περιοχής ευθύνης 
του και συνεργάζεται με τοπικούς, επιστημονικούς φορείς και κοινωνικούς 
εταίρους. 

6) Παραλαμβάνει αναγγελίες πρόσληψης, καταγγελίες σύμβασης εργασίας, 
λύσεις σύμβασης ορισμένου χρόνου και οικειοθελείς αποχωρήσεις 
εργαζομένου. 

7) Εφαρμόζει τα εγκεκριμένα προγράμματα απασχόλησης σε συνδυασμό με την 
εφαρμογή της εξατομικευμένης παρέμβασης και την παρακολούθηση των 
τοποθετήσεων. 

8) Εκδίδει μετά από σύμφωνη γνώμη της Συμβουλευτικής Επιτροπής βιβλιάρια 
υγεία και εργασίας ξενοδοχοϋπαλλήλων. 

 
4) Το ΚΠΑ 2 μέσω του γραφείου Απασχόλησης προσπαθεί για την αναβάθμιση του 

διαμεσολαβητικού ρόλου προσφοράς και σύζευξης, ενίσχυση αποτελεσματικότητας 
ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης, ποιοτική και ποσοτική βελτίωση των 
υπηρεσιών του, οργάνωση επαφών με κοινωνικοοικονομικούς φορείς της τοπικής 
αγοράς (επιμελητήρια – εμπορικοί σύλλογοι κ.λ.π.) , ολοκλήρωση κτηριακού 
εκσυγχρονισμού και την επέκταση της ποσοτικής και ποιοτικής ανάπτυξης του 
στελεχιακού του δυναμικού. 

5) Έχει ως αποστολή α) την αύξηση της απασχολησιμότητας των δεξιοτήτων και της 
κινητικότητας των αναζητούντων εργασία ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες 
της αγοράς εργασίας συμβάλλοντας στην προώθηση της ανταγωνιστικότητας και της 
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κοινωνικής συνοχής (απασχολησιμότητα σημαίνει τη βελτίωση της δυνατότητας του 
ατόμου να διεκδικήσει με πιθανότητες επιτυχίας μία θέση στην αγορά εργασίας) και 
β) τη συμβολή στη βελτίωση των συνθηκών της τοπικής αγοράς εργασίας ιδιαίτερα 
μέσω της εξατομικευμένης παροχής υπηρεσιών προς τους αναζητούντες απασχόληση. 

6) Υπηρεσίες που προσφέρουν τα ΚΠΑ 2 : 
 Υποδοχή – πληροφόρηση 
 Εγγραφή στην Π/Ζ (εγγραφή ανέργου) 
 Διαμεσολάβηση άμεσης τοποθέτησης 
 Εξατομικευμένη προσέγγιση αναζητούντων εργασία μέσω συνέντευξης 
 Ολοκληρωμένη πληροφόρηση (κανόνες αγοράς εργασίας, ευκαιρίες 
κατάρτισης, απασχόλησης, δράσεων άλλων φορέων κ.λ.π.) 

 Κατάρτιση ατομικού σχεδίου δράσης 
 Καταγραφή κενών θέσεων και παρακολούθηση τάσεων της αγοράς εργασίας 
 Διαμεσολάβηση – παραπομπές ανέργων σε δράσεις εντός και εκτός ΚΠΑ 2 
 Διαμεσολάβηση – τοποθέτηση στην ανοιχτή αγορά εργασίας 
 Διαμεσολάβηση – τοποθέτηση σε ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης  
 Παρακολούθηση ατομικού σχεδίου δράσης 
 Συνεργασία με κοινωνικούς και οικονομικούς φορείς 
 Εφαρμογή συμβουλευτικής αναζήτησης εργασίας 
 Εφαρμογή επαγγελματικού προσανατολισμού 
 Εφαρμογή συμβουλευτικής επιχειρηματικότητας  
 Διοικητική και οικονομική υποστήριξη προγραμμάτων 

 
Θα αναλύσουμε με λίγα λόγια κάθε Υπηρεσία που προσφέρουν τα ΚΠΑ 2. 
(Το 4ο-5ο-6ο-7ο είναι μαζί) και δίνουμε βάρος στην εξατομικευμένη και ΑΣΔ και 
Συμβουλευτικές 
Τα ΚΠΑ 2 προσφέρουν στους ανέργους μέσω της διαδικασίας της συμβουλευτικής και 
εξατομικευμένης προσέγγισης ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών που καλύπτει υπηρεσίες 
ενημέρωσης, τοποθέτησης, κατάρτισης για την ένταξη στην αγορά εργασίας. 
Τα εργαλεία μέσω των οποίων εφαρμόζεται η εξατομικευμένη προσέγγιση είναι α) η ίδια η 
εξατομικευμένη για καταγραφή των χαρακτηριστικών και των αναγκών των ανέργων β) το 
ΑΣΔ για τη διαμόρφωση και από κοινού (άνεργος & εργασιακός) υλοποίηση πρότασης 
προκειμένου να ενταχθεί ο άνεργος στην κατάλληλη θέση απασχόλησης γ) τη καταγραφή 
αναγκών των επιχειρήσεων για την καταγραφή των αναγκών, απαιτήσεων και τάσεων των 
επιχειρήσεων στην απασχόληση εξειδικευμένου προσωπικού. 
 
Σε μερικά ΚΠΑ 2 (πιλοτικά) εφαρμόζονται πρότυπες διαδικασίες όπως χωρισμός των 
εργασιακών κατά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας ώστε να είναι πιο αποτελεσματική η 
σύζευξη και το συμβόλαιο συνεργασίας. 
 
Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης 
 
Συγχρηματοδοτούμενα η αυτοχρηματοδοτούμενα και απευθύνονται σε ομάδες - στόχους  

1) Προγράμματα ΝΘΕ 
2) Προγράμματα  ΝΕΕ 
3) Προγράμματα ΑΜΕΑ ΝΘΕ / ΝΕΕ 
 
ΝΘΕ  
π.χ. 18-64 ετών 14 ή 18 € ημερησίως για 24 μήνες 

     18-30 ετών 22 για τους 2 πρώτους μήνες και 18 € για τους υπόλοιπους 
     Κοινωνία της Πληροφορίας 
     Λιανικού Εμπορίου ως 3 άτομα μερικής απασχόλησης  
     Επιδοτούμενων ανέργων 
     Πλησίον σύνταξης ΛΑΕΚ/ΛΑΕΚ επαγγελματικής κατάρτισης εργαζομένων 0,45%  
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ΝΕΕ  
π.χ. Επιχειρηματική αποκέντρωση 12.000 € 
       Πολυμελών οικογενειών 12.000 € 

             ΝΕΕ Γενικό 
       Κοινωνία της Πληροφορίας 

             Επιστημόνων 
 
ΝΕΕ – ΝΘΕ / ΑΜΕΑ 
Αυξημένες επιχορηγήσεις – μεγαλύτερη διάρκεια – λειτουργία ειδικών γραφείων ΕΚΟ 
που ασχολούνται με τα άτομα ευπαθών κοινωνικών ομάδων π.χ. ΝΘΕ / 36 μήνες 
επιδότηση και 12 μήνες δέσμευση / 25 € την ημέρα και 1,50 € εάν το επιδοτούμενο άτομο 
είναι γυναίκα, ΝΕΕ / 16.000 ή 18.000 € για 2 χρόνια και 1500 € εάν είναι γυναίκα. 
 
Πρόγραμμα επιχορήγησης εργονομικής διευθέτησης χώρου εργασίας ΑΜΕΑ που 
εντάσσονται στα προγράμματα ΝΘΕ ή ΝΕΕ π.χ. κατασκευή ράμπας, τουαλέτας, πάγκου 
εργασίας κ.λ.π., με συμμετοχή στη δαπάνη ως 90% του συνολικού κόστους μέχρι 2.500 € 
για κάθε εργονομική διευθέτηση. 
 
Στο Γ’ ΚΠΣ στα πλαίσια του ΕΠ απασχόλησης και επαγγελματικής κατάρτισης 
προκηρύχτηκαν προγράμματα κατάρτισης – εκμάθησης ελληνικής γλώσσας και 
προγράμματα από φορείς παροχής συνοδευτικών υποστηρικτικών υπηρεσιών σε ομάδες 
– στόχους ΑΜΕΑ όπως αποφυλακισμένοι, παλιννοστούντες, πρόσφυγες, μετανάστες, 
παραβατικά άτομα, τσιγγάνοι, πομάκοι, αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών κ.λ.π. που 
εντάσσονταν σε ειδικά προγράμματα ΝΘΕ – ΝΕΕ. 
 
ΕΣΠΑ – Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη – Προαιρετική ασφάλιση 
 
Η ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΗΜΕΡΑ 
 
1) Αδυναμία εξασφάλισης μονιμότητας στην επιχείρηση που οφείλεται στην ποικιλία 

επιλογών ως προς την απασχόληση (μερική – σύμβαση έργου – εξ’ αποστάσεως 
απασχόληση) 

2) Οριζόντια μετακίνηση διαφόρων θέσεων στην ίδια επιχείρηση ή σε διαφορετικές 
επιχειρήσεις που οφείλεται στην πολυειδίκευση  και στην συνεχή αξιολόγηση. 

3) Ενδιαφέρον προφίλ αλλά να μην προσλαμβάνεται ο άνεργος επειδή δεν έχει 
στρατηγική προσέγγιση στην αγορά εργασίας. 

 
Από στατιστικά της ΕΣΥΕ – ICAP – HELLASTAT – Επιμελητήρια φαίνεται ότι η αγορά 
εργασίας συνάδει με την υποχώρηση του Πρωτογενή Τομέα, υποχώρηση ορισμένων κλάδων 
του Δευτερογενή Τομέα και άνοδο του Τριτογενή Τομέα. 
 
ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ  
 
ΑΝΕΡΧΟΜΕΝΟΙ -------- 
 
ΦΘΙΝΟΝΤΕΣ : Γεωργία, δασοκομία, υλοτομία 
 
ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ 
 
ΑΝΕΡΧΟΜΕΝΟΙ ΦΘΙΝΟΝΤΕΣ 
Εξόρυξη μεταλλευμάτων, εκδόσεις – 
εκτυπώσεις, αναπαραγωγή ήχου-εικόνας, 
βασικά μέταλλα, συσκευές ραδιοφωνίας – 
τηλεοράσεις – επικοινωνίες, ιατρικά όργανα, 
όργανα ακριβείας, οπτικά, ανακύκλωση, 
κατασκευές 

Άντληση πετρελαίου – αέρια, παραγωγή 
προϊόντων καπνού, παραγωγή 
κλωστοϋφαντουργικών υλών, είδη δέρματος, 
ταξιδίου, υποδημάτων, κατασκευή χαρτιού 
και προϊόντων του, ηλεκτρικές συσκευές 
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ΤΡΙΓΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ 
 
ΑΝΕΡΧΟΜΕΝΟΙ ΦΘΙΝΟΝΤΕΣ 
Εμπόριο, επισκευή αυτοκινήτων, πωλήσεις 
καυσίμων, μεταφορές μέσω υδάτινων πόρων, 
βοηθητικές μεταφορικές δραστηριότητες, 
ταχυδρομεία και τηλεπικοινωνίες, ενοικίαση 
μηχανημάτων, πληροφορική και συναφείς 
δραστηριότητες, διάθεση και επεξεργασία 
λυμάτων και απορριμμάτων, ψυχαγωγικές – 
πολιτιστικές – αθλητικές δραστηριότητες, 
νοικοκυριά με οικιακό προσωπικό, 
νομισματική οργανισμοί - τράπεζες 

 

 

              Αεροπορικές μεταφορές 

 
 
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 
 
Την τελευταία πενταετία, το μεγαλύτερο μερίδιο των νέων επιχειρήσεων που δημιουργούνται 
ανήκει στον τομέα των υπηρεσιών 46,40 % και ακολουθούν το εμπόριο 29,90 % - βιομηχανία 
16,50 % και τουρισμός 7,20 % 
 
ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
 
Συγκεντρώνει το 10 % του πληθυσμού της χώρας με αυξητική τάση και το 57% του 
πληθυσμού της Κεντρικής Μακεδονίας. 
Διατηρεί τον αστικό χαρακτήρα του και στηρίζεται στον Τριτογενή Τομέα που απασχολεί τα 
2/3 του εργατικού δυναμικού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. 
Ακολουθεί ο Δευτερογενής ενώ ο Πρωτογενής κατέχει πολύ μικρό μερίδιο παραγωγής. 
 
Παρόλα αυτά ο Νομός Θεσσαλονίκης κατατάσσεται στην 1η θέση ως παραγωγός ρυζιού και 
γάλακτος, στην 3η και 4η θέση ως παραγωγός περιοχή τυριού και κρέατος. 
 
Τέλος οι Νομοί Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής αποτελούν τα κύρια κέντρα ανάπτυξης της 
αλιείας ενώ σημαντική είναι η οστρακοκαλλιέργεια με εξαγωγικό κυρίως προσανατολισμό. 
 
 
Θεσσαλονίκη, 13/3/2008 
Απόστολος Λιούτας 
Προϊστάμενος ΚΠΑ2 Τούμπας 
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