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Ανδριανός Μιτάλαρος, Πρόεδρος ΒΕΠ: «Το επίδομα ανεργίας να εθαρμοζηεί 

σπό ηη μορθή κοινωνικού ταρακηήρα» 

 

Πρόηαζη προς ηο Υποσργείο Εργαζίας για ηην κοινωνική απαζτόληζη ειδικών 

καηηγοριών ανέργων 

 

 

Μεηά ηελ πξόηαζε ηνπ Βηνηερληθνύ Δπηκειεηεξίνπ Πεηξαηά πξνο ην Υπνπξγείν 

Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθώλ Αζθαιίζεσλ γηα κεηαηξνπή ηνπ επηδόκαηνο αλεξγίαο ηνπ 

ΟΑΔΓ ζε επίδνκα εξγαζίαο κε ηελ ελεξγνπνίεζε θαη δηεύξπλζε ηνπ ξόινπ ηνπ 

ΟΑΔΓ σο θύξην θαη ελεξγό πιένλ παξάγνληα ζηε δηάξζξσζε ηνπ εξγαζηαθνύ ηνπίνπ, 

ην Βηνηερληθό Δπηκειεηήξην Πεηξαηά επαλέξρεηαη κε κία επηπιένλ πξόηαζε ηνπ 

Πξνέδξνπ Αλδξηαλνύ Μηράιαξνπ κε επηζηνιή ηνπ πξνο ηνλ Υπνπξγό Δξγαζίαο θαη 

Κνηλσληθώλ Αζθαιίζεσλ θ. Γ. Βξνύηζε, πνπ θνηλνπνηείηαη θαη ζηνλ ΟΑΔΓ, ζηελ 

νπνία αλαθέξεηαη ζε εηδηθέο θαηεγνξίεο αλέξγσλ. Σπγθεθξηκέλα, ν Πξόεδξνο ηνπ 

ΒΔΠ πξνηείλεη πξνο ηνλ Υπνπξγό Δξγαζίαο ην επίδνκα αλεξγίαο λα εθαξκνζηεί ππό 

ηε κνξθή θνηλσληθνύ ραξαθηήξα. 

«Αθνύ πξνεγεζεί έιεγρνο θαη αμηνινγεζνύλ από ηνλ Οξγαληζκό ηνπ ΟΑΔΓ νη 

άλεξγνη πνπ πιεξνύλ θξηηήξηα, όπσο: Καζεγεηέο, δάζθαινη, θύιαθεο, θνηλσληθνί 

ιεηηνπξγνί, κάγεηξνη, λνζειεπηέο θ.ά. λα δηνρεηεπζνύλ σο Κνηλσληθή Απαζρόιεζε 

π.ρ. ζηελ εληζρπηηθή δηδαζθαιία, ηε θύιαμε παηδηώλ ζηα νινήκεξα ζρνιεία, ηηο 

θνηλσληθέο δνκέο απόξσλ θ.ιπ. Τα άηνκα πνπ ζα επηιεγνύλ ζα έρνπλ ηε δπλαηόηεηα, 

αθελόο απόθηεζεο εξγαζηαθήο εκπεηξίαο, πξνϋπεξεζίαο απαξαίηεηεο ζε θξηηήξηα 

πξόζιεςεο κέζσ ΑΣΔΠ δεκηνπξγώληαο θίλεηξν γηα ηνπο λένπο, εηδηθά θαη αθεηέξνπ, 

ελαζρόιεζε κε ην γλσζηηθό ηνπο αληηθείκελν θαη ηξηβή ζηελ επαγγεικαηηθή ηνπο 

ηδηόηεηα παξακέλνληαο αληαγσληζηηθνί ζηελ αγνξά εξγαζίαο. Οη  σθέιεηεο είλαη 

εκθαλείο», επηζεκαίλεη ζηελ επηζηνιή ηνπ ν Πξόεδξνο ηνπ ΒΔΠ θαη ζεκεηώλεη: «Οη 

άλεξγνη κέζσ ηεο ελαζρόιεζήο ηνπο απηήο ζα γίλνπλ πην παξαγσγηθνί θαη ζα 

απνηεινύλ κέξνο ηνπ ελεξγνύ εξγαηηθνύ δπλακηθνύ ηεο ρώξαο ρσξίο λα αηζζάλνληαη 

παξαγθσληζκέλνη. Οη λένη ζα εθαξκόδνπλ πξαθηηθά ηηο γλώζεηο ηνπο πάλσ ζην 

αληηθείκελν ησλ ζπνπδώλ ηνπο απνθηώληαο ηεθκεξησκέλε εξγαζηαθή εκπεηξία θαη 

πξώηηζηα ζα έρνπλ θαη ηεθκεξησκέλε πξνϋπεξεζία ηελ νπνία ζα ιακβάλνπλ από 

ηνπο θνηλσληθνύο θνξείο ζηνπο νπνίνπο ζα απαζρνινύληαη», ηνλίδεηαη ζηε ζρεηηθή 

επηζηνιή-πξόηαζε πξνο ηνλ Υπνπξγό Δξγαζίαο.  
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