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Editorial
Αγ. Βαρβάρα, Παρασκευή 31 Ιουλίου 2010
Βρισκόμαστε στα μέσα του καλοκαιριού πιστοί στο τριμηνιαίο ραντεβού μας. Βασικό θέμα του παρόντος τεύχους είναι ο ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ.
Τον προηγούμενο μήνα το ΚΕΚ ΑΝΕΛΙΞΙΣ διοργάνωσε δυο ημερίδες. Η πρώτη απευθυνόταν σε
μαθητές της Β και Γ λυκείου και η δεύτερη στους αποφοίτους. Παρουσιάστηκαν αναλυτικά όλα τα
τμήματα των ανώτερων και ανώτατων σχολών καθώς και τα στρατιωτικά τμήματα. Ήρθαμε κοντά
στους μαθητές και στις οικογένειες τους προσπαθώντας όσο μπορούμε να τους ενημερώσουμε και
να τους κατευθύνουμε.
Διαπιστώσαμε για ακόμα μια φορά την αδυναμία της δημόσιας παιδείας ως προς την καθοδήγηση
των νέων. Με πικρία είδαμε ότι οι ώρες του σχολικού επαγγελματικού προσανατολισμού υπήρξαν
χαμένες ώρες. Δυστυχώς το μάθημα του ΣΕΠ γίνεται από καθηγητές που υπολείπονται ώρες για να
συμπληρώσουν το ωράριο τους. Με ελλιπή εκπαίδευση και άγνοια του πόσο σημαντικός είναι ο επαγγελματικός προσανατολισμός. Ίσως κάποτε να αλλάξουν τα πράγματα αλλά μέχρι τότε το κακό
θα έχει γίνει για χιλιάδες μαθητές και οικογένειες.
Θεωρούμε ότι η επιλογή επαγγέλματος είναι απόφαση ζωής. Αυτό φαίνεται και από το άρθρο για
τον επαγγελματικό προσανατολισμό που ακολουθεί στις επόμενες σελίδες καθώς και από τη συνέντευξη του καθηγητή κ. Γιαννακουδάκη για το τεστ Άριστον που είναι ένα σύστημα επαγγελματικού προσανατολισμού και το οποίο το ΚΕΚ ΑΝΕΛΙΞΙΣ το παρείχε στους μαθητές που συμμετείχαν
στις προαναφερθείσες ημερίδες δωρεάν.
Ακολουθεί ένα άρθρο για τη μερική απασχόληση. Στην οποία καταγράφονται οι τωρινές συνθήκες
και γίνεται μια πρόταση αναθεώρησης των προϋπάρχονταν κανονισμών από το ΙΚΑ- ΕΤΑΜ προς το
όφελος των εργαζομένων.
Σας ευχόμαστε καλό καλοκαίρι κλείνοντας με :
Και η πιο βαριά εργασία όταν
Γίνεται με ευχαρίστηση παύει
Να είναι κοπιαστική.
ΣΑΙΞΠΗΡ
Νινιράκη Αμαλία – Μαμάκης Στέφανος
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ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ
Αναρωτηθήκαμε πότε θα έμπαινε ο ηλεκτρισμός στη ζωή της ανθρωπότητας αν, ο Τόμας Έντισον ο εφευρέτης
του ηλεκτρικής λυχνίας και όχι μόνο, συνέχιζε να δουλεύει ως τηλεγραφητής; Πόσο φτωχή θα ήταν η λογοτεχνία μας αν ο Καζαντζάκης ακολουθούσε το επάγγελμα του δικηγόρου που σπούδασε; Πόσοι άνθρωποι θα είχαν
πεθάνει αν ο Φλέμιγκ αντί για γιατρός είχε επιλέξει το επάγγελμα του πάστορα; Ίσως ακόμα να νομίζαμε ότι
προερχόμαστε από ένα κομμάτι πηλό αν ο Δαρβίνος σπούδαζε δικηγόρος και η Μόνα Λίζα σίγουρα δε θα υπήρχε αν ο Νταβίντσι ήταν έμπορος!
Επιμέλεια: Νινιράκη Αμαλία
Διευθύντρια Κ.Ε.Κ. ΑΝΕΛΙΞΙΣ

Τ

ο σίγουρο είναι ότι δεν κάνουν όλοι
για όλα. Αν το άτομο δεν έχει τις
κατάλληλες ικανότητες και κλίσεις
που απαιτεί η δουλειά που επιλέγει έχει αποτύχει σε επαγγελματικό αλλά και σε προσωπικό επίπεδο.
Στη δουλειά μας περνάμε πάνω από το ένα
τρίτο της ζωής μας. σκεφτείτε τι θα γινόταν
αν δεν μας άρεσε ή αν δε μας ταίριαζε αυτό
που είχαμε επιλέξει. Κλείστε τα μάτια και
φανταστείτε. Αλλά πολύ δεν τα κλείνετε,
γιατί το βιώνετε ήδη.
Παρόλο που η επιλογή επαγγέλματος είναι
απόφαση ζωής οι περισσότεροι νέοι αποφασίζουν χωρίς να γνωρίζουν τον εαυτό τους.
Γνώμονας τους είναι η «σίγουρη» επαγγελματική αποκατάσταση, το κύρος και η εύκολη λύση πολλές φορές. Τελειώνουν σχολές που βρίσκονται στις τελευταίες προτιμήσεις τους για να μην ανέβουν ξανά στο
Γολγοθά των εξετάσεων. Και γιατί να ξαναπροσπαθήσουν όταν μέσα στο μυαλό τους
είναι συγκεχυμένα τα θέλω τους; Έτσι λοιπόν παίρνουν ένα πτυχίο, οι περισσότεροι τα
καταφέρνουν κυρίως για να ευχαριστήσουν
τους γονείς τους, και στη συνέχεια αφού
εξασκήσουν για λίγο το επάγγελμα που
σπούδασαν ή τα παρατούν ή τους διώχνουν
και εγγράφονται στο ταμείο ανεργίας ή συνεχίζουν τη δουλειά ξυπνώντας κάθε πρωί
με πονοκέφαλο και κάνοντας κάτι που ποτέ
δε θα αποδώσει στο μέγιστο. Έχοντας ανασφάλεια και συναισθηματική αστάθεια που
με τη σειρά τους δημιουργούν σοβαρά οικογενειακά και ατομικά προβλήματα.
Κι όμως υπάρχει λύση πριν οδηγηθούν εκεί
τα πράγματα, το όνομα της είναι:
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ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ
ΣΜΟΣ.

ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙ- η πλήρης αναρχία θα τα καταφέρει να δουλέψει σαν λογιστής σε κάποιο γραφείο χωρίς να τσακιστούν τα νεύρα του, αλλά και
Προσανατολίζομαι επαγγελματικά σημαίνει των υπόλοιπων εργαζόμενων εκεί; Αν ένας
ότι ακολουθώ καλή κατεύθυνση στη δου- άλλος αντικοινωνικός μοναχικός τύπος που
λειά που επιλέγω.
του αρέσουν τα μαθηματικά, περνάει στον
ΑΣΕΠ και διδάσκει σε δημόσιο σχολείο με
Αν ανατρέξουμε στο παρελθόν θα δούμε τις την πλάτη μόνιμα γυρισμένη στους μαθητές,
ρίζες του επαγγελματικού προσανατολισμού πόσοι από εκείνους θα κατάφερναν να αγαστην αρχαία Αίγυπτο, την αρχαία Ρώμη και πήσουν τα μαθηματικά; Ή αν τελικά μετά
στην αρχαία Ελλάδα. Στην πολιτεία μάλιστα από πολύ κόπο κάποιος χωρίς να είναι πρατου Πλάτωνα είχε αναπτυχθεί μία ολοκλη- κτικός τύπος κατάφερνε να τελειώσει μηχαρωμένη πρόταση για την αξιοποίηση των νολόγος, τι προοπτικές θα είχε;
πολιτών ανάλογα με τις ικανότητες τους.
Αλλά ως θεσμός άρχισε να διαμορφώνεται Η κατάλληλη ηλικία για να γίνει ο επαγγελστα μέσα περίπου του δέκατου ένατου αιώ- ματικός προσανατολισμός είναι η εφηβεία,
να, ενώ στην πράξη κατάφερε να αναπτυ- όπου οι νέοι θέτουν τα θεμέλια της επαγχθεί με γρήγορο ρυθμό στις αρχές του εικο- γελματικής τους πορείας. Όχι ότι δεν μπορεί
στού αιώνα χάρη στην άνοδο της εργατικής να γίνει αργότερα αφού το άτομο έχει μπει
τάξης.
ήδη στον επαγγελματικό στίβο. Έχουν μεγαλύτερη ωριμότητα, γνωρίζουν πλέον πιο
Ο επαγγελματικός προσανατολισμός είναι καλά τον εαυτό τους και νιώθουν αν η αρχιμια διαδικασία προσωπικής συμβουλευτικής κή τους επιλογή ήταν σωστή ή όχι. Έτσι με
και εξειδικευμένης πληροφόρησης, που βα- τη σωστή καθοδήγηση βλέπουν τι θα τους
σίζεται στη βαθιά κατανόηση των ιδιαίτε- ταίριαζε και προσπαθούν να το πετύχουν.
ρων χαρακτηριστικών του κάθε ανθρώπου. Τολμούν την ανατοποθέτηση. Αρχίζουν
Το κλειδί για το σωστό επαγγελματικό προ- ευτυχισμένοι να διαβάζουν αν καταφέρουν
σανατολισμό είναι η κατανόηση ότι πρόκει- να επιτύχουν στο ανοιχτό πανεπιστήμιο ή σε
ται για μια σύνθετη διαδικασία, που δεν κάποια άλλη σχολή. Αλλά δυστυχώς οι τολεπικεντρώνεται απλά στην διαπίστωση των μηροί είναι λίγοι. Οι περισσότεροι προτιενδιαφερόντων του ατόμου, αλλά επεκτείνε- μούν να μη σκαλίζουν παλιές πληγές, συνεται στη διερεύνηση όλης της προσωπικότη- χίζουν να πηγαίνουν στη δουλειά βαριεστητας και των ικανοτήτων του. Βοηθά δηλαδή μένα και περιμένουν τη σύνταξη (αλίμονο
στο γνώθι σε εαυτόν, στις αξίες και τις αντι- τώρα με τα καινούργια μέτρα του ΔΝΤ) και
λήψεις, στα ταλέντα και στις κλίσεις του τα όνειρα τους τα μεταθέτουν στα παιδιά
κάθε ατόμου. Επίσης του παρουσιάζει τις τους. Ελπίζουν αυτά να κάνουν πραγματικόαπαιτήσεις των διαφόρων επαγγελμάτων και τητα αυτό που δεν κατάφεραν εκείνοι, άσχετου δείχνει την αντιστοίχηση των δυνατοτή- τα αν στα παιδιά ταιριάζει κάτι εντελώς διτων του με αυτούς. πχ αν ένας μαθητής είναι αφορετικό. Έτσι ο φαύλος κύκλος επαναακατάστατος και στο δωμάτιο του επικρατεί λαμβάνεται.
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ Κ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Ι. ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΔΑΚΗ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ
Επιμέλεια: Νινιράκη Αμαλία
Διευθύντρια Κ.Ε.Κ. ΑΝΕΛΙΞΙΣ

-Τι είναι το σύστημα επαγγελματικού
προσανατολισμού, γνωστό ως Άριστον,
που σχεδιάσατε;
Το ΑΡΙΣΤΟΝ είναι ένα πρωτοποριακό
έμπειρο σύστημα Επαγγελματικού Προσανατολισμού, το οποίο αναλύει την ανθρώπινη προσωπικότητα εφαρμόζοντας
σύγχρονα μοντέλα και κανόνες τεχνητής
νοημοσύνης προκειμένου να εντοπίσει τις
ειδικότητες που ταιριάζουν στο άτομο.
Ομιλώντας για έμπειρο σύστημα, εννοούμε ένα σύνολο εξειδικευμένων προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών που
αξιοποιούν κωδικοποιημένη ανθρώπινη
εμπειρία και γνώση, τις οποίες αντλούν
από ειδικές ψυχομετρικές βάσεις δεδομένων.
Η ανάλυση της προσωπικότητας στηρίζεται σε σύγχρονα προηγμένα μαθηματικά
μοντέλα (π.χ. Fuzzy logic, Clustering,
Decomposition) και αλγορίθμους τεχνητής νοημοσύνης. Σημειώσατε ότι ο προγραμματισμός ενός έμπειρου συστήματος
αποτελεί μια επίπονη και εξαιρετικά χρονοβόρα διαδικασία που εκτελείται, συνήθως, μέσω ειδικών γλωσσών, τις οποίες
χρησιμοποιούν εξειδικευμένοι επιστήμονες του κλάδου της Πληροφορικής.
Το έμπειρο σύστημα περιλαμβάνει ανιχνευτή ψεύδους και, εφόσον ο εξεταζόμενος απαντήσει με συνέπεια και ειλικρίνεια
σε όλες τις ερωτήσεις, παράγει, αυτομάτως, μια εξατομικευμένη αναφορά σε
μορφή αρχείου WORD/PDF. Η εν λόγω
αναφορά περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων,
αναλυτική περιγραφή της προσωπικότητας του εξεταζόμενου και σχετικά ιστογράμματα και γραφήματα, τις ειδικότητες
(επαγγέλματα) που σχετίζονται άμεσα με
την προσωπικότητα του εξεταζόμενου,
βαθμούς αυτοεκτίμησης, εσωτερικό &
εξωτερικό έλεγχο, ηγετικές ικανότητες,
κ.ο.κ.
-Ποια ακριβώς είναι η διαδικασία που
ακολουθεί ο υποψήφιος;
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Το λογισμικό (το πρόγραμμα) που χρησιμοποιεί ο χρήστης είναι ιδιαιτέρως εύχρηστο και φιλικό και ολοκληρώνεται σε
40 περίπου λεπτά. Ο ενδιαφερόμενος,
χρησιμοποιώντας έναν προσωπικό κωδικό
που του παρέχεται από τον Σύμβουλο,
ενεργοποιεί στον υπολογιστή το τεστ και
απαντά σε σειρά ειδικών ερωτήσεων. Οι
ερωτήσεις δεν αφορούν γνώσεις και δεν
προϋποθέτουν καμία εκπαίδευση ή εμπειρία σε συγκεκριμένο τομέα. Οι απαντήσεις που δίδονται κρυπτογραφούνται και
έπειτα αναλύονται σε ειδικό κεντρικό
υπολογιστή (Server), από όπου εκδίδεται
αυτομάτως και εντός μίας ημέρας το επαγγελματικό προφίλ του εξεταζόμενου
σε μορφή αρχείου WORD. Ειδικά εκπαιδευμένοι σύμβουλοι αναλαμβάνουν, εν
συνεχεία, να παρουσιάσουν σε εκείνον τα
αποτελέσματα (την εξατομικευμένη αναφορά με το προφίλ).

-Είναι ορθό όταν λέμε για κάποιον ότι
είναι "γεννημένος" για να κάνει το συγκεκριμένο επάγγελμα;
Από την έρευνα που έχω διεξαγάγει, προκύπτει ότι όλοι ανεξαιρέτως οι άνθρωποι
είμαστε καλοί σε κάποιο συγκεκριμένο
τομέα, καθώς επίσης και ότι η έμφυτη
δυνατότητα που έχουμε να ανταποκριθούμε στις επιμέρους απαιτήσεις της εξειδίκευσης που μας ταιριάζει είναι μετρήσιμη. Επομένως, αναφερόμαστε στο βαθμό
κατά τον οποίο κάποιος είναι «γεννημένος» (για να χρησιμοποιήσω την ορολογία
σας) να κάνει κάποιο επάγγελμα. Μελετήστε το ακόλουθο παράδειγμα από
πραγματική αναφορά του ΑΡΙΣΤΟΝ:
1

Τέχνες
(83)

2

Εκπαίδευση (68)

Ειδικός
γραφικών
τεχνών
Δάσκαλος

1.1

A

3.1

D

Από την ανάλυση των μετρήσεων του
έμπειρου συστήματος, συνάγουμε το συμπέρασμα ότι το άτομο αυτό είναι «γεν-

νημένο» για Γραφιστική (απόλυτη ταύτιση 1.1), αλλά όχι τόσο για Διδασκαλία.
-Με βάση ποια θεωρία μπορούν να ανιχνευτούν οι ικανότητες που έχει ο καθένας για να ακολουθήσει τον έναν ή τον
άλλο κλάδο;
Η επιστήμη της Ψυχομετρίας ασχολείται
με παράγοντες της προσωπικότητας που
θεωρούνται μετρήσιμοι. Βασικοί στόχοι
της αποτελούν η μελέτη και η πρόβλεψη
της συμπεριφοράς του ατόμου, για την
επίτευξη των οποίων σχεδιάζονται και
υλοποιούνται σχετικά έμπειρα πληροφοριακά συστήματα με την αρωγή των κλάδων της Στατιστικής και της Πληροφορικής. Το ΑΡΙΣΤΟΝ αξιοποιεί τις πλέον
σύγχρονες θεωρίες επαγγελματικού προσανατολισμού, στις οποίες συγκαταλέγονται και οι ακόλουθες:
(α) Επαγγελματική - Περιβαλλοντική τυπολογία που εκτελεί συσχέτιση τύπων
προσωπικότητας με εργασιακά περιβάλλοντα. Κάθε ειδικότητα έχει συγκεκριμένες απαιτήσεις από συγκεκριμένες ικανότητες, όπως για παράδειγμα, γλωσσικές,
αριθμητικές, μηχανικές, λογικής, χωροαντιληπτική, νοητική, επικοινωνιακή, λήψη
αποφάσεων, κ.λπ. Πολλά επαγγέλματα
απαιτούν συνδυασμό προσωπικότητας ικανοτήτων – δεξιοτήτων.
(β) Σύμφωνα με τη σύγχρονη θεωρία για
την αυτοεκτίμηση, το μεγαλύτερο πρόβλημα που εγείρεται στις μέρες μας αφορά την αδυναμία ενός ατόμου να εκτιμήσει σωστά τόσο τις προσωπικές του ικανότητες όσο και το περιβάλλον του γενικότερα. Πολλές φορές, αδιαφορεί για το
βαθμό της ευφυΐας του, καθώς και για τον
τρόπο με τον οποίο οι άλλοι το αξιολογούν, κ.ο.κ. Επομένως, κρίνεται ως επιβεβλημένη η διάγνωση της αυτοεκτίμησης
του ατόμου.
(γ) Η θεωρία του επικέντρου ελέγχου
(Locus of Control) αναφέρεται στη δυνατότητα που έχει το άτομο να ελέγχει τον
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εαυτό του και το περιβάλλον του, καθώς
επίσης και τις πεποιθήσεις του όσον αφορά τους παράγοντες εκείνους που επηρεάζουν την πρόοδο και την επιτυχία στη
ζωή.
(δ) Η θεωρία των εργασιακών περιβαλλόντων απαιτεί όπως μελετηθούν οι ειδικότητες που προκύπτουν από τα εκπαιδευτικά ιδρύματα κάθε χώρας, καθώς και όπως
συσχετιστούν με τύπους προσωπικότητας.
Στην περίπτωσή μας, έχουμε περίπου 600
Τμήματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και
19 Σχολές υπό την ευρύτερη έννοια. Η
κλίμακα CAPS που χρησιμοποιεί το ΑΡΙΣΤΟΝ εμπεριέχει όλες ανεξαιρέτως τις
ειδικότητες της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Ελλάδας (διεπιστημονικές και
μη).
(ε) Για αντικειμενική συγκριτική μελέτη
και διερεύνηση της προσωπικότητας σε
εθνικό επίπεδο απαιτείται Στάθμιση, δηλαδή στατιστική επεξεργασία απαντήσεων (επί συγκεκριμένων εννοιών) από μεγάλο και αντιπροσωπευτικό δείγμα ατόμων, με σκοπό την παραγωγή κανονικοποιημένων μετρήσεων (Norms).
-Είναι μύθος τα λεγόμενα "αντρικά" ή
"γυναικεία" επαγγέλματα;
Απαντώντας μονολεκτικά και κατόπιν
πολυετούς έρευνας, «Ναι». Έχει πλέον
αποδειχθεί επιστημονικώς, για παράδειγμα, ότι οι άνδρες και οι γυναίκες είναι
εξίσου ικανοί στην ανάπτυξη επιχειρηματικής δράσης και διαπρέπουν σε ειδικότητες που απαιτούν ηγετικές ικανότητες.

www.anelixiskek.gr

Ωστόσο, σπεύδω να διευκρινίσω ότι παρατηρείται ισχυρή τάση κάθε φύλου προς
συγκεκριμένες επαγγελματικές κατηγορίες.
-Πως μπορεί ο ενδιαφερόμενος να επιλέξει το επάγγελμα που του ταιριάζει
και να γνωρίσει το Άριστον;
Υπάρχουν πάνω από 400 αντιπρόσωποι
σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια.
Με μια αναζήτηση στο διαδίκτυο, ο ενδιαφερόμενος θα εντοπίσει τον πλησιέστερο
σε εκείνον σύμβουλο. Όσον αφορά την
έρευνα που διεξήχθη, οι ενδιαφερόμενοι
δύνανται να επικοινωνούν με το ΚΕΚ
ΑΝΕΛΙΞΙΣ.

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Ι.
ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΔΑΚΗΣ
Καθηγητής Πληροφορικής, Έφορος της Βιβλιοθήκης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Αντιπρόεδρος του Κέντρου Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών διδάσκει
βάσεις δομένων, και στο Πανεπιστήμιο
Αθηνών διδάσκει στο Μεταπτυχιακό
Πρόγραμμα Σπουδών «Βασική και Εφαρμοσμένη Γνωσιακή Επιστήμη» πληροφοριακά συστήματα και ψυχομετρικές βάσεις δεδομένων. Σύμβουλος και κριτής
ερευνητικών προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το 1982, Associate

Editor / Referee σε διάφορα διεθνή επιστημονικά περιοδικά, Μέλος Εξεταστικών Επιτροπών πολλών Ευρωπαϊκών Διδακτορικών Διατριβών, καθώς και Σωμάτων εκλογής Πανεπιστημιακών Καθηγητών.
Σπούδασε Πληροφορική και μετεκπαιδεύτηκε στο Πανεπιστήμιο του Bradford της
Βρετανίας, από όπου έλαβε Διδακτορικό
Δίπλωμα (Ph.D.) στην Πληροφορική με
διάκριση το 1979. Δίδαξε στο Πανεπιστήμιο του Bradford από το 1975 έως το
1989. Το 1988 εξελέγη Καθηγητής Πληροφορικής και το 1989 ανέλαβε καθήκοντα στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Το 1986 εξελέγη Fellow (FBCS) του
Βρετανικού Ινστιτούτου Πληροφορικής
(BCS) και το 1988 εξελέγη C.Eng. και
CITP (Ορκωτός Πληροφορικής Βρετανίας). Είναι μέλος του Βρετανικού Ινστιτούτου Διοίκησης Πληροφοριακών Συστημάτων (MIMIS), και μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Επιστημόνων Πληροφορικής (ΕΠΥ).
Έχει διατελέσει Ειδικός Σύμβουλος του
Υπουργού Παιδείας (1988-1989) με αρμοδιότητα την εισαγωγή της Πληροφορικής στη Β/θμια Εκπαίδευση, Σύμβουλος
της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος
(1989-1991), Επιστημονικός Υπεύθυνος
ίδρυσης του Ελληνικού Εθνικού Κέντρου
Επαγγελματικού Προσανατολισμού και
εκπρόσωπος της χώρας στα πλαίσια του
προγράμματος PETRA της Ευρωπαϊκής
Ένωσης (1993-1995), καθώς επίσης και
σε πολλές άλλες θέσεις.
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ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΕΡΙΚΩΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΑΠΟ ΤΟ Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.
Στις δύσκολες μέρες που διανύουμε, οι ευέλικτες μορφές απασχόλησης έχουν πρωτεύονται ρόλο στην αγορά εργασίας. Ιδιαίτερα, η μερική απασχόληση τείνει να γίνει πλέον θεσμός στις εργασιακές σχέσεις. Μια ιδιαίτερη μορφή απασχόλησης, που για διάφορους λόγους, ευνοεί μάλλον τους εργοδότες, παρά τους εργαζομένους. Σε πολλές περιπτώσεις, μάλιστα, πολλοί εργαζόμενοι «συμφωνούν» σε μετατροπή των συμβάσεών τους σε συμβάσεις μερικής απασχόλησης, αντί να αντικρίσουν την απόλυση και την ανεργία.
Επιμέλεια: Μαμάκης Στέφανος
Οικονομολόγος MSc - Λογιστής Α' Τάξης

Ο

πότε, οι εργαζόμενοι έχουν πλέον
να αντιμετωπίσουν τη δραματική
μείωση του μισθού τους και συνεπώς της αγοραστικής τους δύναμης, αδυνατώντας να καλύψουν πλέον
τις οικογενειακές τους ανάγκες. Εκτός,
όμως, από τη μείωση του εισοδήματός
τους, οι μερικώς απασχολούμενοι έχουν
και ένα δεύτερο μέτωπο να αντιμετωπίσουν: τις μειωμένες ασφαλιστικές ημέρες
που αναγνωρίζει το ΙΚΑ!
Ειδικότερα, για τους εργαζόμενους που
απασχολούνται ανελλιπώς με σύστημα
5ήμερης εργασίας, αμείβονται με ημερήσια αμοιβή μεγαλύτερη του Τεκμαρτού
Ημερομισθίου (Τ.Η.) της 1ης Ασφαλιστικής Κλάσης ή με μηναία αμοιβή μεγαλύτερη του 25πλάσιου του Τ.Η. της 1ης
Ασφαλιστικής Κλάσης και με ημερήσιο
ωράριο μεγαλύτερο ή ίσο του 1/2 του
νόμιμου ωραρίου πλήρους απασχόλησης
(δηλαδή μεγαλύτερο ή ίσο των 4 ωρών),
το ΙΚΑ αναγνωρίζει μόνο τόσες ημέρες
ασφάλισης όσες ακριβώς είναι οι πραγματικές ημέρες εργασίας του πενθήμερου,
δηλαδή 20, 21, 22 ή 23, ενώ κανονικά θα
έπρεπε να ισχύει ότι και για τους εργαζόμενους με πλήρη απασχόληση, δηλαδή να
αναγνωρίζονται 25 ασφαλιστικές ημέρες.
Αυτός ο τρόπος υπολογισμού των ημερών
ασφάλισης για τους ανωτέρω εργαζόμενους είναι τυπικά και ουσιαστικά μη νόμιμος, δεδομένου ότι δεν στηρίζεται σε
καμία διάταξη νόμου και ως εκ τούτου
αυθαίρετος.
Το πρόβλημα αυτό έχει εντοπιστεί και
παλαιότερα, και έχουν γίνει αρκετές προσπάθειες (κυρίως σε ατομικό επίπεδο από
συνάδελφους λογιστές) να θεραπευτεί και
να αλλάξει άποψη και πρακτική το ΙΚΑ.
Η τελευταία προσπάθεια αφορά την αποστολή επιστολής στον Συνήγορο του Πο-
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λίτη από τη Πανελλήνια Διαδικτυακή
Ομάδα Σκέψης & Παρέμβασης Λογιστών1.

ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ
Ωστόσο, έχει σημαντικές επιπτώσεις,
κοινωνικές αλλά και οικονομικές, οι
κυριότερες των οποίων είναι:
 Οι μερικώς απασχολούμενοι χάνουν
3-4 ασφαλιστικά ημερομίσθια μηνιαίως
και 36-48 ετησίως, δηλαδή σχεδόν δύο
μήνες ασφάλισης το χρόνο με άμεσο αντίκτυπο στο χρόνο θεμελίωσης δικαιώματος σύνταξής τους. Ιδιαίτερα, σε
συνάρτηση με τις μεταβολές που γίνονται αυτές τις μέρες με νομοθετικές
πράξεις στο συνταξιοδοτικό σύστημα
της χώρας, η αναγνώριση αυτών των
ασφαλιστικών ημερών γίνεται ακόμα
πιο καίρια και κρίσιμη.
 Δεν θεμελιώνονται (ελλείψει των
απαιτούμενων ασφαλιστικών ημερομισθίων) παροχές από δημόσιους φορείς,
όπως ΙΚΑ (π.χ. επιδόματα μητρότητας),
ΟΑΕΔ (π.χ. επίδομα ανεργίας), Οργανισμός Εργατικής Εστίας (π.χ. εισιτήρια
κοινωνικού τουρισμού), Οργανισμός
Εργατικής Κατοικίας (π.χ. λήψη στεγαστικού δανείου) και γενικότερα όπου
προαπαιτείται συγκεκριμένος αριθμός

1

Η επιστολή παραδόθηκε στο Συνήγορο
του Πολίτη με τα εξής στοιχεία: Αριθμός
πρωτοκόλλου: 17926-30/6/10, Αριθμός
φακέλου: 129997 και Χειριστής - συνήγορος του πολίτη έχει οριστεί ο κ. Κωστής Ιωάννης. Επίσης, έχει κοινοποιηθεί
στη Διοίκηση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, στη Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων
του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικής
Ασφάλισης, τη Γ.Σ.Ε.Ε. και την
Π.Ο.Φ.Ε.Ε.

ενσήμων για την χορήγηση παροχών
κοινωνικού χαρακτήρα από το κράτος.
 Δημιουργούνται προστριβές μεταξύ
των συναδέλφων λογιστών και των πελατών τους (εργοδότες), καθώς πολλές φορές θεωρείται από τους τελευταίους ότι
η διαγραφή από το ΙΚΑ των ασφαλιστικών ημερομισθίων των μερικώς απασχολούμενων αποτελεί σφάλμα του
λογιστή. Θίγεται η επαγγελματική μας
υπόσταση, η κατάρτισή μας και σε πολλές περιπτώσεις, μάλιστα, υπάρχει και
άμεσος οικονομικός αντίκτυπος.
Υπάρχουν μάλιστα συγκεκριμένα περιστατικά ελέγχων, όπου ενώ ο λογιστής
εφάρμοσε το νόμο και όχι τις οδηγίες του
ΙΚΑ, ο έλεγχος του ΙΚΑ καταλόγισε διαφορές για εργαζόμενους μερικής απασχόλησης, καθώς θεωρήθηκε ότι, επειδή ο
λογιστής έβαζε 25 ένσημα το μήνα, η απασχόληση ήταν πλήρης και όχι μερική!
Αν υπολογίσουμε ότι η ένσταση θα εκδικαστεί σε διάστημα 1-2 ετών από την
Τ.Δ.Ε., ότι ο διευθυντής του υποκαταστήματος μάλλον θα προσφύγει (σε περίπτωση θετικής απόφασης της Τ.Δ.Ε.) στα
διοικητικά δικαστήρια, τα οποία θα δικάσουν σε 2-3 χρόνια, ενώ παράλληλα το
ΙΚΑ θα απαιτεί ως καταβλητέα αυτά τα
πρόστιμα και δεν θα χορηγεί ασφαλιστική
ενημερότητα, μπορούμε να καταλάβουμε
τον αντίκτυπο που έχει η όλη αυτή διαδικασία (οικονομικά, ψυχολογικά κ.α.) στον
ίδιο τον εργοδότη, αλλά και στις σχέσεις
του με τον λογιστή του (διεκδίκηση αποζημίωσης, απώλεια πελάτη κτλ).
 Εάν, ο επαγγελματίας λογιστής εφαρμόσει την τακτική του ΙΚΑ, κινδυνεύει να βρεθεί αντιμέτωπος με τους εργαζόμενους στα δικαστήρια, κατηγορούμενος από τους ίδιους τους εργαζόμε-
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νους ότι δεν εφάρμοσε το γράμμα του
νόμου, και τους ασφάλισε για λιγότερα
ημερομίσθια από ότι ο νόμος προβλέπει,
στερώντας τους το δικαίωμα να προσφύγουν με ένσταση κατά του ελέγχου
του ΙΚΑ.

– άρθρα 38 & 39, όπως τροποποιήθηκε
με το άρθρο 2 του Ν. 2639/1998 και με
το άρθρο 2 του Ν. 3846/2010.

 Δημιουργούνται κοινωνικά θέματα
άνισης μεταχείρισης, ανάλογα αν ο ασφαλισμένος έχει ημερομίσθιο μικρότερο της
1ης ειδικής ασφαλιστικής κλάσης, μεγαλύτερο της 1ης ειδικής και μικρότερο της 1ης
ασφαλιστικής κλάσης, ή μεγαλύτερο της
1ης ασφαλιστικής κλάσης, αφού αναγνωρίζονται διαφορετικές ασφαλιστικές ημέρες σε κάθε περίπτωση. Για παράδειγμα,
είναι δυνατόν ένας εργαζόμενος που εργάζεται μισή ώρα την ημέρα να παίρνει 25
ασφαλιστικά (διότι ασφαλίζεται με το
Τ.Η. της 1ης ειδικής και εκεί το ΙΚΑ δέχεται το Τ.Η.*25) και ένας συνάδελφός
του που εργάζεται 3 ώρες την ημέρα να
παίρνει 20-22 ένσημα, γεγονός κοινωνικά
ανεπίτρεπτο.

1. το άρθρο 39 του Ν. 1892/1990 προβλέπει ότι:

 Με πρόσφατο έγγραφό του (αυθαίρετα, αλλά αυτό είναι ένα άλλο μεγάλο
θέμα), ο Ο.Α.Ε.Ε. διατάσσει τα παραρτήματά του να μην χορηγούν απαλλαγή
από την ασφάλιση στον ΟΑΕΕ των νέων ασφαλισμένων, οι οποίοι έχουν δικαίωμα επιλογής κύριου ασφαλιστικού
φορέα, καθώς ορίζει σε αυτό:
«ο αριθμός των ημερομισθίων που θα
πρέπει να έχει στην ασφάλισή του άλλου
φορέα ο "Νέος" ασφαλισμένος για να έχει
δυνατότητα επιλογής, είναι τα είκοσι πέντε
(25) ημερομίσθια μηνιαία, αφού ο ΟΑΕΕ
και με μια ημέρα εργασίας το μήνα τον
υποχρεώνει στην καταβολή εισφοράς για
ολόκληρο μήνα».
Είναι ευνόητο ότι νέος ασφαλισμένος,
μερικώς απασχολούμενος, σύμφωνα με
την πρακτική και τακτική του ΙΚΑ, ασφαλιζόμενος για 21-23 ημερομίσθια κάθε μήνα, θα υπάγεται αυτόματα και στην
πλήρη ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε.!

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
Οι όροι εργασίας και ασφάλισης των
μερικώς απασχολουμένων διέπονται
από τις διατάξεις του νόμου 1892/1990
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Ειδικότερα, και όσον αφορά την ασφάλιση των μερικώς απασχολουμένων,

«2. Κατ' εξαίρεση στην ασφάλιση του μερικώς απασχολουμένου, ανεξαρτήτως του αν
αμείβεται με μισθό ή ημερομίσθιο αναγνωρίζονται όλες οι ημέρες εργασίας που
πραγματοποιεί σε κάθε μισθολογική περίοδο, εφαρμοζομένων αναλόγως και των
διατάξεων για την αναγνώριση περισσότερων ημερών εργασίας επί πενθήμερης εβδομαδιαίας εργασίας.»

έχουν τεράστια εμπειρία σε εργατικά και
ασφαλιστικά θέματα, ενώ παράλληλα
έχουν πλούσια βιβλιογραφία στο εν λόγω
ζήτημα, οι οποίοι έχουν τοποθετηθεί εναντίον των θέσεων του ΙΚΑ, ζητώντας
στην ουσία αναθεώρηση αυτού του τρόπου υπολογισμού. Ενδεικτικά αναφέρονται οι θέσεις των κ.κ. Νιάρχος, Ψηλός,
Λεοντάρης, Ραπανάκης κ.α. Επιπλέον,
ανάλογες δημοσιεύσεις έχουν γίνει από
τις επιστημονικές ομάδες επαγγελματικών
περιοδικών, όπως για παράδειγμα αυτή
του περιοδικού «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ».

Επομένως, για εργασία τουλάχιστον 3
ημερών εβδομαδιαίως, αναγνωρίζεται
ασφαλιστικά επιπλέον 1 ημέρα ανά εβδομάδα, ήτοι σε καθεστώς πενθήμερης
απασχόλησης 25 ασφαλιστικές ημέρες
ανά μήνα, και για αυτούς που εργάζονται
με καθεστώς μερικής απασχόλησης.

5. Επιπλέον, αξίζει να σημειωθεί ότι δεν
χωρεί άλλος τρόπος υπολογισμού των
ημερών ασφάλισης, όπως για παράδειγμα
ο τρόπος που αναφέρεται στο άρθρου 18
παρ. 3 του κανονισμού ασφαλίσεως του
ΙΚΑ, που προβλέπει την διαίρεση του
συνόλου των μηνιαίων αποδοχών δια του
ποσού των του εκάστοτε ισχύοντος τεκμαρτού ημερομισθίου της 1ης ασφαλιστικής κλάσεως, καθώς απαραίτητη προϋπόθεση είναι ο εργαζόμενος να απασχολείται ημερησίως λιγότερο από 4 ώρες (απόφαση Σ.τ.Ε. 2331/2003).

2. Επιπλέον, το άρθρο 38 του ίδιου νόμου ορίζει ότι:

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ

«17. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται για τους
μερικώς απασχολούμενους όλες οι διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας.»
Ακόμα και ο Ν. 3846/2010 (άρθρο 2),
αφήνει αναλλοίωτη την ανωτέρω παράγραφο, θέλοντας να δείξει την πρόθεση
του νομοθέτη να διατηρήσει την ισότητα στα δικαιώματα μερικώς και πλήρως απασχολουμένων, δηλαδή ότι ισχύει
για τους εργαζόμενους με πλήρη απασχόληση, να ισχύει και για αυτούς με μερική.
3. Ακόμα, να τονιστεί ότι και για τους
μισθωτούς μερικής απασχόλησης, ισχύει
το πενθήμερο και ο εργοδότης δεν έχει
δικαίωμα να επιμηκύνει τις ημέρες εργασίας πέραν των πέντε (5) κατά εβδομάδα
(έγγραφα 1162/1996, 2288/1999 και
10390/2001 του Υπουργείου Εργασίας).

Βάσει όλων των ανωτέρω, οι μισθωτοί
που απασχολούνται ανελλιπώς με ημερήσιο ωράριο πλέον του 1/2 του νόμιμου ωραρίου πλήρους απασχόλησης και
με ημερήσια αμοιβή μεγαλύτερη του
Τ.Η. της 1ης Ασφαλιστικής Κλάσης ή
με μηνιαία αμοιβή μεγαλύτερη του
25πλάσιου της 1ης Ασφαλιστικής Κλάσης, πρέπει να ασφαλίζονται οι μεν αμειβόμενοι με μισθό με 25 ημέρες κατά μήνα, οι δε αμειβόμενοι με ημερομίσθιο με
24-28 ημέρες κατά μήνα.
Επομένως, θεωρούμε ότι το Ι.Κ.Α.Ε.Τ.Α.Μ. πρέπει να αναθεωρήσει τον
τρόπο χειρισμού, εφαρμόζοντας το νόμο
στα πλαίσια της χρηστής δημόσιας διοίκησης, δίνοντας λύση σε ένα τόσο ευαίσθητο θέμα, δικαιολογώντας παράλληλα
το «…Σκοπός αυτού, η προστασία των
παρ’ αυτώ ησφαλισμένων…».

4. Επί του συγκεκριμένου θέματος, έχουν
τοποθετηθεί έγκριτοι εργατολόγοι και
τέως Επιθεωρητές του ΙΚΑ, των οποίων η
γνώμη είναι ιδιαιτέρως βαρύνουσα, καθώς
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΈΤΟΥΣ 2009 –
Β΄ ΚΥΚΛΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΑΕΔ.
Προκηρύχθηκε πρόγραμμα Νέων Ελεύθερων Επαγγελματιών από τον ΟΑΕΔ, με σκοπό την προώθηση ανέργων ηλικίας 22-64 ετών στην απασχόληση, μέσω της οικονομικής ενίσχυσης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών.
Επιμέλεια: Μαμάκης Στέφανος
Οικονομολόγος MSc - Λογιστής Α' Τάξης

Τ

α γενικά στοιχεία του προγράμματος έχουν ως εξής:

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ – ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
1. Να έχουν την ιδιότητα του ανέργου
(διαθέτοντας δελτίο ανεργίας σε ισχύ την
ημερομηνία έναρξης της δραστηριότητάς
τους ή μέχρι και τριάντα (30) ημέρες πριν
την έναρξη)
2. Να έχουν ωφεληθεί από τη διαδικασία
της εξατομικευμένης παρέμβασης.
3. Να έχουν παρακολουθήσει σεμινάριο
επιχειρηματικότητας σε Κέντρο Προώθησης της Απασχόλησης (ΚΠΑ) του ΟΑΕΔ.
4. Να έχουν ελληνική υπηκοότητα ή υπηκοότητα άλλου Κράτους – Μέλους της
Ε.Ε. ή να είναι ομογενείς που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη
χώρα μας.
5. Να διαθέτουν αριθμό φορολογικού
μητρώου (ΑΦΜ) και (οι άντρες υποψήφιοι) να έχουν εκπληρώσει ή νόμιμα απαλλαγεί από τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις.
6. Να έχουν κάνει έναρξη δραστηριότητας από την 01/10/2009 και μετά.
7. Να έχουν συμπληρώσει το 22ο έτος της
ηλικίας τους και να είναι μέχρι 64 ετών.
8. Δύναται να υπαχθεί στο Πρόγραμμα,
με την προϋπόθεση ότι μετέχει με ποσοστό τουλάχιστον 51% στο εταιρικό κεφάλαιο, μέλος:
- Ομόρρυθμης Εταιρείας (Ο.Ε.)
- Ετερόρρυθμης Εταιρείας(Ε.Ε.), μόνο για
το ομόρρυθμο μέλος της και - Ε.Π.Ε.
ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ
www.anelixiskek.gr

5. Πλανόδιες επιχειρήσεις.
1. Επαγγέλματα που απαιτούν την ύπαρξη
κενής θέσης (π.χ. συμβολαιογράφοι, δικαστικοί επιμελητές κλπ.).
2. Όσοι απασχοληθούν με την εκμετάλλευση επιβατικού δημοσίας χρήσεως
(ΤΑΧΙ), λεωφορείου ή φορτηγού δημοσίας χρήσεως.
3. Όσοι δημιουργούν εποχικές επιχειρήσεις, επιχειρήσεις αποκλειστικά χωματουργικών εργασιών, φροντιστήρια, εργαστήρια ή κέντρα ελευθέρων σπουδών,
καντίνες, περίπτερα, φαρμακεία, επιχειρήσεις που λειτουργούν αποκλειστικά και
μόνο τις βραδινές ώρες (10 μ.μ. – 6 π.μ.),
καθώς και επιχειρήσεις που παρέχουν
ψυχαγωγικές υπηρεσίες μαζικού χαρακτήρα (νυκτερινά κέντρα διασκέδασης,
αναψυκτήρια, κ.ά.), τυχερά, ψυχαγωγικά
ή ηλεκτρονικά παιχνίδια, πρακτορεία
ΠΡΟΠΟ, ΛΟΤΤΟ, λαχείων και συναφή
αυτών.
4. Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της αλιείας (από την
πρωτογενή αλιεία και την υδατοκαλλιέργεια έως και την τελική διάθεση και εμπορία των προϊόντων της στην αγορά,
π.χ. ιχθυοπωλεία), στον τομέα του άνθρακα (π.χ. εταιρείες εξόρυξης, ορυχεία κλπ),
στον τομέα της πρωτογενούς παραγωγής
γεωργικών προϊόντων, καθώς και οι επιχειρήσεις που ασχολούνται με τη μεταπώληση σε μεταπράτες ή εμπόρους των γεωργικών προϊόντων και η επιχορήγηση
μετακυλύει στους παραγωγούς, άμεσα ή
έμμεσα [οι δραστηριότητες στη γεωργική
εκμετάλλευση, οι οποίες είναι απαραίτητες προκειμένου να προετοιμασθεί το
προϊόν για την πρώτη πώληση (π.χ. συγκομιδή, κοπή και αλώνισμα των σιτηρών, συσκευασία των αυγών) ή η πρώτη
πώληση προς μεταπωλητές ή προς μεταποιητικές επιχειρήσεις].

6. Οι επιχειρήσεις εκείνες που έχουν σύνθετο αντικείμενο δραστηριότητας και το
ένα εξ’ αυτών περιλαμβάνεται στις εξαιρέσεις.
7. Ανώνυμες Εταιρείες (Α.Ε.),
8. Όσοι δημιουργούν επιχείρηση που έχει
το ίδιο αντικείμενο δραστηριότητας με
επιχείρηση που λειτουργούσε στον ίδιο
χώρο από άλλο επαγγελματία μέσα στο
τελευταίο εξάμηνο πριν από την ημερομηνία έναρξης εργασιών της νέας επιχείρησης στη ΔOΥ.
9. Όσοι έχουν επιχορηγηθεί από προγράμματα ΝΕΕ κατά το παρελθόν
10. Όσοι είχαν άλλη επιχείρηση από την
1.1.2000 και μετά.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΣΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
Η διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται
σε τριάντα έξι (36) μήνες.
Το ποσό της επιχορήγησης για κάθε νέο
ελεύθερο επαγγελματία που υπάγεται
στο πρόγραμμα καθορίζεται στα
24.000,00 €.
Η πρώτη δόση, ύψους 6.000,00 ευρώ καταβάλλεται μετά την έκδοση της απόφασης υπαγωγής και τα υπόλοιπα 18.000,00
ευρώ σε τρεις (3) ισόποσες ετήσιες δόσεις
των 6.000,00 ευρώ η κάθε μία, καταβαλλόμενη στο τέλος κάθε έτους από την
υπαγωγή του.
Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν
αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος από
05/07/2010. Η ημερομηνία λήξης της υποβολής των αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο πρόγραμμα,
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θα καθοριστεί με σχετική απόφαση του
Διοικητή του ΟΑΕΔ.
Για την περιφέρεια της Κρήτης, ημερομηνία λήξης υποβολής πρότασης είναι η 24/8/2010.
ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παράβαση
όρου ή όρων ή προϋποθέσεων, μετά από
οποιαδήποτε πληρωμή ποσού της επιχορήγησης στον Ν.Ε.Ε., θα εφαρμόζονται οι
διατάξεις των παρ. 7 και 8 του άρθρου 29
του Ν.1262/82, όπως συμπληρώθηκε από
τα άρθρα 6 και 7 του Ν. 1836/89 και η
επιχορήγηση θα διακόπτεται με επιστροφή του αναλογούντος ποσού.

τησης συστήματος ηλεκτρονικών αιτήσεων (helpdesk) τις εργάσιμες μέρες και
ώρες 08:00-14:00. στα τηλέφωνα 210
9989 014, 210 9989 016 και 210 9989
017.

ανεργίας και δεν θα διαρκέσει παραπάνω από 15’.
1.3. η παρακολούθηση προγράμματος
συμβουλευτικής επιχειρηματικότητας σε Κ.Π.Α. του Ο.Α.Ε.Δ.

Για πληροφορίες σχετικά με θέματα υπαγωγής σε προγράμματα ΝΕΕ οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα
ΚΠΑ ή ΚΠΑ2 όπου κατατίθενται οι αιτήσεις.

Τα σεμινάρια επιχειρηματικότητας
διαρκούν περίπου 3 ημέρες και πρέπει ο άνεργος να επικοινωνήσει με το
τοπικό κατάστημα του ΟΑΕΔ προκειμένου να εγγραφεί σε λίστα αναμονής.

Πληροφοριακή Σελίδα Προγράμματος:
http://www.oaed.gr/Pages/SN_1133.pg

1.4. η έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.
Για την έναρξη επιτηδεύματος στην
Εφορία καλό θα ήταν να συνεργαστείτε με ένα επαγγελματία λογιστή –
φοροτέχνη, προκειμένου να σας κατατοπίσει κατάλληλα για όλα τα θέματα της φορολογικής, εργατικής και
ασφαλιστικής νομοθεσίας που τυχόν
ανακύψουν.

Σελίδα Αίτησης Προγράμματος:
Ειδικότερα, ο Προϊστάμενος της αρμόδιας
Υπηρεσίας Απασχόλησης του Οργανισμού, στις περιπτώσεις αυτές αποφαίνεται
με αιτιολογημένη απόφασή του για τη
διακοπή της επιχορήγησης που ο νέος
επαγγελματίας έχει λάβει από τον ΟΑΕΔ
και την επιστροφή:
- τμήματος του καταβληθέντος ποσού,
κατ΄ αναλογία του χρονικού διαστήματος
που απομένει από την ημερομηνία εμφάνισης του λόγου διακοπής ή της μη τήρησης των όρων ή των προϋποθέσεων του
προγράμματος μέχρι τη συμπλήρωση του
συνολικού χρόνου επιχορήγησης.
- ολόκληρου του ποσού σε περίπτωση που
διαπιστώνεται μη τήρηση εξ αρχής των
όρων και των προϋποθέσεων του προγράμματος.
Η επιστροφή του ανωτέρω ποσού πρέπει
να γίνει με εφάπαξ καταβολή του εντός
δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης στον ενδιαφερόμενο.
Εφόσον δεν επιστραφεί εμπρόθεσμα το
ποσό που αναζητείται, συντάσσεται μετά
από απόφαση του Δ.Σ. του Οργανισμού,
Πράξη Βεβαίωσης Οφειλής και αποστέλλεται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. για βεβαίωση
και είσπραξή του.
Σε περίπτωση φυλάκισης ή θανάτου ή
σοβαρής ασθένειας, η επιχορήγηση θα
διακόπτεται χωρίς άλλες επιπτώσεις για
τον επαγγελματία από την ημερομηνία
που εμφανίσθηκε το πρόβλημα.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Οδηγίες για την συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης δίνονται επίσης και
τηλεφωνικά μέσω του κέντρου εξυπηρέ-

www.anelixiskek.gr

http://ait.oaed.gr/reqNee/?id=15

Χρήσιμα:
1. Πριν την υποβολή της ηλεκτρονικής
αίτησης, θα πρέπει να έχουν προηγηθεί κατά σειρά:

Αν και ανάλογα την περίπτωση ενδέχεται να διαφέρουν, σε γενικές γραμμές, για την έναρξη επιτηδεύματος
ατομικής επιχείρησης απαιτούνται:

1.1. η έκδοση κάρτας ανεργίας από το
τοπικό κατάστημα του Ο.Α.Ε.Δ. που
ανήκει χωρικά η κατοικία του ανέργου.

1.
2.

Δικαιολογητικά για την έκδοση της
κάρτας ανεργίας:

3.
1. Ταυτότητα.
2. Πρόσφατο λογαριασμό στο όνομα
του ανέργου (ΔΕΗ, ΟΤΕ κ.α.) ή συζύγου ή γονέων.

2.

Είναι απαραίτητη η σύνταξη ενός
mini επιχειρηματικού πλάνου, όπου
θα αναφέρετε βασικά πράγματα (κόστος αρχικής επένδυσης, δυνατότητας χρηματοδότησης, περιγραφή απαιτούμενου τεχνικού εξοπλισμού,
περιγραφή ανταγωνισμού κτλ.) για
την επιχείρηση που θέλετε να δημιουργήσετε.

3.

Ο Ο.Α.Ε.Δ. θα πραγματοποιεί συνεχώς επιτόπιους ελέγχους στο χώρο
της επιχείρησης (κάθε μήνα ή δίμηνο)
για τη διαπίστωση της λειτουργίας
της επιχείρησης και μέχρι τη λήξη
του προγράμματος.

3. Τελευταία καρτέλα ενσήμων.
4. Τελευταίο εκκαθαριστικό ή φορολογική δήλωση ( αν δεν υπάρχει, βεβαίωση από την εφορία ότι δεν υπάρχει υποχρέωση για υποβολή φορολογικής δήλωσης).
5. Προσωπικό Α.Φ.Μ., επίσημο έντυπο από εφορία εφόσον δεν έχει γίνει φορολογική δήλωση.
6. Απόλυση (πρόσφατη έως και δύο
μήνες ) εφόσον υπάρχει.

Εγγραφή στον Ο.Α.Ε.Ε.
Εγγραφή σε Επαγγελματικό Επιμελητήριο.
Μισθωτήριο
επαγγελματικής
στέγης ή δωρεάν παραχωρητήριο
ή Ε9 ιδιόκτητου ακινήτου.

1.2. η εξατομικευμένη παρέμβαση από
εργασιακό σύμβουλο του Ο.Α.Ε.Δ., η
οποία διαδικασία μπορεί να γίνει αμέσως μετά την έκδοση της κάρτας

Σελίδα 9 από 10

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΑΝΕΛΙΞΙΣ – Τεύχος 2 – Ιούλιος 2010

ΕΡΓΑΣΙΑ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
Στο υψηλότερο ποσοστό έφτασε - 11,7% - το πρώτο τρίμηνο του έτους
από το 2000 η ανεργία
Πηγή:
http:// www.tanea.gr

Σ

το 11,7% αυξήθηκε η ανεργία στο
πρώτο τρίμηνο του 2010, από 9,3%
στο αντίστοιχο τρίμηνο του 2009.
Πρόκειται για το υψηλότερο ποσοστό τριμήνου που έχει καταγραφεί από το 2000.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής
Στατιστικής Αρχής, 132.356 άτομα τα οποία
ένα χρόνο πριν ήταν απασχολούμενα, στο
πρώτο τρίμηνο 2010 ήταν άνεργα και άλλα
77.349 άτομα που ήταν απασχολούμενα,
είναι πλέον οικονομικά μη ενεργά.

Νήσους με 20,4% και στο Νότιο Αιγαίο με
18,9%. Στον αντίποδα, το μικρότερο ποσοστό ανεργίας παρατηρείται στο Βόρειο Αιγαίο με 7,6% και στη Πελοπόννησο με 8,8%

Εξετάζοντας την εξέλιξη του αριθμού των
απασχολουμένων, ανά τομέα της οικονομίας, παρατηρούμε ότι στον πρωτογενή τομέα
έχουμε αύξηση σε σχέση με το αντίστοιχο
περσινό τρίμηνο (8,2%). Αντίθετα, μείωση
Το ποσοστό των μισθωτών, το οποίο εκτι- παρουσιάζεται στη δευτερογενή (7.8%) και
μάται σε 63,5%, εξακολουθεί να είναι χα- στον τριτογενή τομέα (0,9%).
μηλότερο του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, στην οποία ανέρχεται στο 80% του Το ποσοστό μερικής απασχόλησης παραμέσυνόλου των απασχολουμένων.
νει χαμηλό και ανέρχεται στο 6,4% των απασχολουμένων. Από το υποσύνολο αυτό
Από το σύνολο των ανέργων (586.767), το των εργαζομένων το 50,5% έκανε αυτή την
87,3% αναζητά εργασία ως μισθωτός με επιλογή διότι δεν μπόρεσε να βρει πλήρη
πλήρη απασχόληση. Από το σύνολο των απασχόληση, ενώ το 7,3% διότι φροντίζει
ανέργων που αναζητούν μισθωτή απασχό- μικρά παιδιά ή εξαρτώμενους ενήλικες.
ληση, το 51,0% αναζητά αποκλειστικά πλήρη απασχόληση, ενώ το 39,7% αναζητά
Ποσοστά Ανεργίας
πλήρη αλλά στην ανάγκη είναι διατεθειμένο
να εργαστεί και με μερική απασχόληση.
1ο Τρίμηνο

Την ίδια περίοδο βρήκαν απασχόληση
85.244 άτομα, τα οποία ήταν άνεργα πριν
από ένα έτος, ενώ 65.734 άτομα μετακινήθηκαν από τον οικονομικά μη ενεργό πληθυσμό σε θέσεις απασχόλησης. Επιπλέον,
92.061 άτομα, που πριν ένα έτος ανήκαν
στον οικονομικά μη ενεργό πληθυσμό, εισήλθαν στην αγορά εργασίας αναζητώντας Ένα σημαντικό ποσοστό ανέργων (8,9%)
απασχόληση, αλλά είναι άνεργα.
απέρριψε κάποια πρόταση ανάληψης εργασίας για διάφορους λόγους, κυρίως επειδή:
Το ποσοστό ανεργίας των γυναικών ανήλθε
στο 15,5% και είναι σημαντικά υψηλότερο α) δεν ήταν ικανοποιητικές οι αποδοχές
από το αντίστοιχο των ανδρών (9%).
(17,8%),

2009

1ο Τρίμηνο
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Από την κατά ομάδες ηλικιών διάρθρωση β) δεν εξυπηρετούσε ο τόπος εργασίας
της ανεργίας προκύπτει ότι το υψηλότερο (22,3%),
ποσοστό παρατηρείται στους νέους ηλικίας
15-29 ετών (22,3%). Για νέες γυναίκες το γ) δεν εξυπηρετούσε το ωράριο (17,3%).
αντίστοιχο ποσοστό φθάνει στο 27,4%.
Το ποσοστό των «νέων ανέργων», δηλαδή
Ως προς το επίπεδο εκπαίδευσης, το υψηλό- όσων εισέρχονται για πρώτη φορά στην
τερο ποσοστό ανεργίας παρατηρείται σε αγορά εργασίας αναζητώντας απασχόληση,
όσους δεν έχουν πάει καθόλου σχολείο ανέρχεται στο 23,6% του συνόλου των α(18,1%), σε όσους έχουν απολυτήριο τριτά- νέργων ενώ οι μακροχρόνια άνεργοι αποτεξιας μέσης εκπαίδευσης (14,0%) και στους λούν αντίστοιχα το 44,6%.
απόφοιτους ανώτερης τεχνολογικής επαγγελματικής εκπαίδευσης (13,4%).
Το ποσοστό ανεργίας των ατόμων με ξένη
υπηκοότητα, είναι ανώτερο από το αντίΤο χαμηλότερο ποσοστό (7,1%) παρατηρεί- στοιχο των Ελλήνων υπηκόων (14,5% έναται στους πτυχιούχους της τριτοβάθμιας ντι 11,4%). Επίσης, το 73,8% των ξένων
εκπαίδευσης και σε όσους έχουν διδακτορι- υπηκόων είναι οικονομικά ενεργό, ποσοστό
κό ή μεταπτυχιακό (7,4%)
σημαντικά υψηλότερο από το αντίστοιχο
των Ελλήνων το οποίο είναι 52,4%.
Σε επίπεδο Περιφέρειας το μεγαλύτερο ποσοστό ανεργίας παρατηρείται στις Ιόνιους
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