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ΑΡ. ΠΡΩΤ: 486                                                        Θεσσαλονίκη, 24 Νοεμβρίου 2020 

 

Π Ρ Ο Σ: 

Πρωθυπουργό κ. Κυριάκο Μητσοτάκη, 

Υπουργό Ανάπτυξης & Επενδύσεων κ. Άδωνι Γεωργιάδη, 

Υπουργό Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Γιάννη Βρούτση & 

Υπουργό Οικονομικών κ. Χρήστο Σταϊκούρα 

 

 

Ανάγκη για τη Δημιουργία Προγραμμάτων Απασχόλησης του Ο.Α.Ε.Δ. για 

Ανέργους άνω των 30 ετών 

 

Εξοχότατε κ. Πρωθυπουργέ, 

Αξιότιμοι κ. Υπουργοί, 

 

Με την παρούσα επιστολή η Ομοσπονδία Επαγγελματιών & Εμπόρων Νομού 

Θεσσαλονίκης επιθυμεί να έρθει εκ νέου σε επικοινωνία μαζί σας προκειμένου να 

σας ενημερώσουμε για ένα θέμα το οποίο απασχολεί τόσο τους εργοδότες όσο τους 

ανέργους σε όλη την ελληνική επικράτεια και δεν είναι άλλο από τα προγράμματα 

απασχόλησης του Ο.Α.Ε.Δ. 

 

Ο σκοπός αυτών των προγραμμάτων είναι αφενός η απορρόφηση όσο το δυνατόν 

περισσότερων εργαζομένων από την αγορά εργασίας και αφετέρου η στήριξη 

επιχειρήσεων και εργοδοτών που έχουν ανάγκη από επιπλέον προσωπικό αλλά δεν 

είναι σε θέση να επιμεριστούν εξ ολοκλήρου το μισθολογικό κόστος αυτού. 

 

Με την υγειονομική κρίση που πλήττει τους τελευταίους μήνες τη χώρα αλλά και την 

προσπάθεια που καταβάλλει η κυβέρνηση προκειμένου να στηρίξει εργοδότες, 

μισθωτούς και ανέργους η ανάγκη για επιπλέον προγράμματα απασχόλησης 

στοχευμένα στα τωρινά δεδομένα είναι ολοένα και πιο αναγκαία.  

 

Δυστυχώς όμως τα ήδη υπάρχοντα προγράμματα δεν ανταποκρίνονται στις 

πραγματικές απαιτήσεις της αγοράς εργασίας αλλά και των ανέργων που επιθυμούν 

να απασχοληθούν με τη βοήθεια αυτών. Το μεγαλύτερο πρόβλημα έγκειται στο 

γεγονός ότι τα περισσότερα προγράμματα απευθύνονται σε νέους ανέργους από 18 

έως 29 ετών. Ως συνέπεια αυτού, το μεγαλύτερο μέρος του ανθρωπίνου δυναμικού 

της χώρας με ηλικίες ανάμεσα στα 30 και τα 54 έτη βρίσκεται στο εργασιακό 

περιθώριο. 

 

Ένας από τους στόχους που έθεσε εξ αρχής η κυβέρνηση σας με την ανάληψη των 

καθηκόντων της ήταν η μείωση της ανεργίας. Αντιλαμβανόμαστε το γεγονός ότι η 

υγειονομική κρίση που πλήττει τη χώρα μας τους τελευταίους μήνες εξαιτίας του 

κορωνοϊού Covid – 19 δυσχεραίνει ακόμη πιο πολύ την επίτευξη του συγκεκριμένου 

στόχου. Ο στόχος όμως παραμένει σε κάθε περίπτωση ο ίδιος και ακολουθώντας την 

ήδη υπάρχουσα τακτική με τα «περιορισμένα» προγράμματα απασχόλησης είναι 

αμφίβολο το εάν και κατά πόσο θα επιτευχθεί από πλευράς σας. Για το λόγο αυτό και 
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έχοντας γίνει πολλές φορές δέκτες αυτού του προβλήματος τόσο από τα Σωματεία – 

Μέλη μας όσο και από επαγγελματίες και εμπόρους της Θεσσαλονίκης αιτούμαστε 

την αναπροσαρμογή αυτών των προγραμμάτων και την διεύρυνση του ηλικιακού 

περιορισμού τους. (π.χ. είτε την προσαρμογή των προγραμμάτων για ανέργους από 

18-29 ετών σε προγράμματα για άτομα από 18-54 ετών είτε τη δημιουργία νέων 

προγραμμάτων αποκλειστικά για ανέργους από 30-54 ετών.) 

 

Ολοκληρώνοντας, εκ μέρους τόσο του Προέδρου της Ο.Ε.Ε.Θ. αλλά και του 

Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, επιθυμούμε να λάβετε υπόψη σας την παρούσα 

επιστολή καθώς μοναδικό μας μέλημα είναι η πρόταση και η υπεράσπιση θέσεων που 

αποσκοπούν προς όφελος όλων και ειδικά αυτές τις στιγμές που η χώρα μας 

πραγματικά το χρειάζεται. Παραμένουμε στη διάθεσή σας και ευελπιστούμε ότι οι 

αντίστοιχες ενέργειες θα ληφθούν από μέρους σας. 

 

Με Εκτίμηση, 

Εκ μέρους του Δ.Σ. της Ο.Ε.Ε.Θ. 

 

          Ο Πρόεδρος                                              Ο Γεν. Γραμματέας                                                                              

Ιακώβου Κωνσταντίνος                                Τσορμπατζηκωστής Γεώργιος            
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