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ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ Ι∆ΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ 

Α∆ΗΛΩΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ (ΟΑΕ∆ ΚΑΙ Ι∆. ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ) 

Οι αγορές εργασίας πολλών χωρών του ανεπτυγµένου κόσµου έχουν πλέον παρουσιάσει 

διάφορα προβλήµατα και αδυναµίες µε αποτέλεσµα  η ανεργία να καλπάζει και βεβαίως 

παράλληλα να έχουµε το παράδοξο φαινόµενο της αδυναµίας κάλυψης των κενών θέσεων 

(εργασίας) διότι οι εργοδότες δεν µπορούν να «βρουν» τον κατάλληλο εργαζόµενο. 

Εκτός από τις πολυσυζητηµένες τάσεις στην αγορά εργασίας των αναπτυγµένων χωρών, 

όπως λόγου χάριν ο αυξανόµενος γηράσκων πληθυσµός και  ο µειούµενος αριθµός νέων που 

εισέρχεται στην αγορά εργασίας, πρέπει να αντιµετωπίσουµε την αυξανόµενη ανάγκη για 

γεωγραφική κινητικότητα του εργατικού δυναµικού, την αναγκαιότητα περισσότερης και 

καλύτερης ποιότητας πληροφόρηση καθώς και την προστακτική ανάγκη για περισσότερη 

διαφάνεια µια και η αδήλωτη εργασία παραµένει στην Ελλάδα σε απαράδεκτα υψηλά 

επίπεδα. 

Περισσότερο παρά ποτέ είναι αναγκαία η συνεργασία ΟΑΕ∆ και Ιδ. Γραφείων Απασχόλησης 

στην οποία συνεργασία θα εµπλακούν ΜΚΟ και τοπική αυτοδιοίκηση, προκειµένου να 

µοιραστεί η γνώση, τα εργαλεία και τα συστήµατα αναζήτησης και αξιολόγησης και να 

παρασχεθούν ποιοτικές και στοχευµένες υπηρεσίες τόσο στους ανέργους αλλά και στις 

επιχειρήσεις. 

Πιο συγκεκριµένα, σύµφωνα µε τον ∆ιεθνή Οργανισµό Εργασίας (ILO Convention 181 on 

PrEAS1, 1997 και Recommendation 188 on PrEAS, 1997) τα µέτρα για την προώθηση της 

συνεργασίας µεταξύ ΟΑΕ∆ και Ιδ. Γραφείων Απασχόλησης, θα πρέπει να περιλαµβάνουν: 

- Άντληση πληροφοριών και χρήση κοινής ορολογίας ώστε να προωθηθεί η διαφάνεια 

στη λειτουργία της αγοράς εργασίας. 

- Ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά µε τις ανοικτές θέσεις εργασίας και των δύο 

µερών. 

- Εφαρµογή κοινών σχεδίων δράσης, πχ σχετικών µε την εκπαίδευση. 

- Σύναψη συµφωνιών (µεταξύ ΟΑΕ∆ και Ιδ.Γραφείων Απασχόλησης) σχετικά µε την 

εφαρµογή ορισµένων δραστηριοτήτων, πχ που αφορούν την επιστροφή και 

ενσωµάτωση µακροχρόνια ανέργων στην αγορά εργασίας. 

- Εκπαίδευση συµβούλων. 

- Συστηµατική παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών (µε παρακολούθηση της 

εφαρµογής και αξιολόγηση της απόδοσης) µε σκοπό την βελτίωση των 

επαγγελµατικών πρακτικών. 

Παράλληλα, και σε ευρωπαϊκό επίπεδο έχει γίνει αποδεκτή η ανάγκη συνεργασίας τόσο δια 

στόµατος του πρώην Επιστρόπου για την Απασχόληση Vladimir Spidla (15.5.2009) όσο και 

γραπτώς στη συνάντηση Κορυφής της ΕΕ (7.5.2009). 
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 Private Employment Agencies 

 



 

Τέλος, είναι πολύ σηµαντικό να αναφέρουµε ότι σε παγκόσµιο επίπεδο η Συνοµοσπονδία 

Εργοδοτών (CIETT)2 και η συνοµοσπονδία εργαζοµένων (UNI Global) όχι µόνο έχουν προβεί 

σε ενθαρρυντικά σχόλια για τη συνεργασία αλλά έχουν και υπογράψει κοινή δήλωση 

σχετικά µε την ασφάλεια και την ευελιξία στην αγορά εργασίας (Flexicurity) η οποία (κοινή 

δήλωση) περιλαµβάνει οτι για να επιτευχθεί κάτι τέτοιο χρειάζεται να προωθηθεί η 

συνεργασία µεταξύ Ιδιωτικού Και ∆ηµόσιου Τοµέα καθώς και να καθιερωθεί η Σύµβαση 181 

του ILO ως το διεθνές πλαίσιο για τη ρύθµιση της Προσωρινής Απασχόλησης, το οποίο σε 

ευρωπαϊκό επίπεδο ρυθµίζεται από την Οδηγία 108/2004. 

Προκειµένου στην Ελλάδα του 2011 να επιτευχθεί  συνεργασία θα πρέπει να διανύσουµε 

κάποια στάδια: 

1. Οι δογµατικές θέσεις και από τις δύο πλευρές θα πρέπει να απαληφθούν εντελώς. 

2. Να αντιµετωπιστούν αποτελεσµατικά τα όποια «προβλήµατα» στη νοοτροπία 

δηµιουργούν αγκιλώσεις και να δηµιουργηθεί κλίµα αµοιβαίας εµπιστοσύνης. 

3. Να υιοθετηθεί µία συστηµατική προσέγγιση, ώστε: 

3.1. Να «γνωριστούν» οι φορείς µεταξύ τους 

3.2. Να οριστούν οι κανόνες και οι ρόλοι των µερών 

3.3. Να αρχίσει ηανταλλαγή πληροφοριών 

3.4. Να αναπτυχθεί περισσότερο η συνεργασία (πχ µέσω δηµόσιων διαγωνισµών) 

3.5. Να οριστούν τα κριτήρια επιτυχίας της συνεργασίας και να πραγµατοποιηθούν 

µετρήσεις της αποτελεσµατικότητας της συνεργασίας. 

 

Πιθανές µορφές συνεργασίας αναφέρονται κατωτέρω: 

 

ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ για τις τάσεις στην αγορά εργασίας και τους τοµείς της 

οικονοµίας 

ΑΝΤΛΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ µέσω κοινών ή συνεργαζόµενων βάσεων δεδοµένων 

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ∆ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ µέσω αποτελεσµατικών µεθόδων αξιολόγησης και 

στη συνέχεια δηµιουργίας δεξιοτήτων 

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ µέσω υπηρεσιών επανατοποθέτησης στην αγορά εργασίας 

µακροχρόνια ανέργων ή µέσω τοποθέτησης νέων για απόκτηση επαγγελµατικής 

εµπειρίας σχετικής µε τις σπουδές τους. 

 

Η συνεργασία Ιδ.Εταιρειών Απασχόλησης µε τον ΟΑΕ∆ µπορεί να συµβάλλει µόνο 

θετικά 

1. Στη διαφάνεια της αγοράς εργασίας και στη µείωση της αδήλωτης εργασίας 

2. Στη σύζευξη προσφοράς και ζήτησης  

3. Στην αύξηση της κινητικότητας των εργαζοµένων 

4. Στην ενεργοποίηση πολιτικών για την απασχόληση, στην ενθάρρυνση µέτρων 

για την ενθάρρυνση της συµµετοχής των ευπαθών οµάδων  και στη µείωση 

πολιτικών αποκλεισµού 

5. Στη δηµιουργία υπηρεσιών που να ταιριάζουν κατά περίπτωση σε 

συγκεκριµένες οµάδες υποψηφίων ανάλογα µε την εργασιακή τους εµπειρία 

και τον τοµέα της οικονοµικής δραστηριότητας. 
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 Confederation Internationale des Entreprises de Travail Temporaire 



 

ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΚΑΛΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΑΣ  

Μέχρι το 1994 ο Γαλλικός ΟΑΕ∆ (Pole Emploi)3 και οι Ιδ.Εταιρείες Απασχόλησης δρούσαν 

ανταγωνιστικά. Την χρονιά εκείνη υπογράφηκε ένα σύµφωνο συνεργασίας µεταξύ της 

Ενωσης Εταιρειών Απασχόλησης και του ∆ηµ. Οργανισµού. 

Κύριοι στόχοι ήταν να εργαστούν από κοινού ώστε να µειωθεί η ανεργία, αρχίζοντας από 

την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά µε τις τάσεις στην αγορά εργασίας καθώς και τη 

συστηµατική ενηµέρωση σχετικά µε τις κενές θέσεις και τους υποψηφίους. 

Με το νέο νόµο του 2005, ο γαλλικός ΟΑΕ∆ (Pole Emploi) µπορούσε να απευθύνεται στις 

Ιδ.Εταιρείες Απασχόλησης για την εύρεση θέσεων εργασίας µέσω της Ενωσης των Γαλλικών 

Ιδιωτικών  Εταιρειών Απασχόλησης (PRISME) 

Το 2008, οι Ιδ. Εταιρείες Απασχόλησης έστειλαν 623.900 θέσεις στον Pole Emploi από τις 

οποίες οι 116.247 ήταν αορίστου χρόνου η για περιόδους µεγαλύτερες από 6 µήνες. 

Επίσης πραγµατοποιήθηκαν 9.600 αξιολογήσεις υποψηφίων από τις Ιδ. Εταιρείες 

Απασχόλησης για λογαριασµό του Pole Emploi. 

To 2009 και το 2010 ο Pole Emploi έχει ήδη ζητήσει τη βοήθεια των Ιδ. Εταιρειών 

Απασχόλησης προκειµένου να βοηθηθούν περίπου 320.00 άνεργοι να επανέλθουν στην 

αγορά εργασίας. 

Καλές πρακτικές από τη συνεργασία ∆ηµόσιου και Ιδωτικού Τοµέα υπάρχουν και από το 

Ην.Βασίλειο, την Ολλανδία κλπ. 
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 Ο Γαλλικός ΟΑΕΔ 


