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Αξιότιµε κύριε ∆ιοικητή,
∆υστυχώς καθηµερινά γινόµαστε αποδέκτες όχι µόνο καταγγελιών αλλά και εκδηλώσεων
αγωνίας & αγανάκτησης από συναδέλφους επαγγελµατίες οι οποίοι µε αφορµή την προκή ρυξη των
προγραµµάτων του ΟΑΕ∆ έχουν για πρώτη φορά προβεί σε έναρξη εργασιών µέσω του
προγράµµατος ΝΕΕ, ή έχουν ενταχθεί στο πρόγραµµα 2 "τ επιχειρηµατικής ευκαιρίας ή σε διάφορα
προγράµµατα απασχόλησης προσωπικού.
∆υστυχώς παντού ανά την Ελλάδα προκύπτουν λίγο πολύ τα ίδια προβλήµατα. Τα κατά

τόπους ΚΠΑ υπολειτουργού ν, η επικοινωνία είναι ελλιπής, οι υπάλληλοι µετακινούνται συνεχώς

εντός της υπηρεσίας σε διάφορα τµήµατα ή λείπουν σε άδεια ή βρίσκονται σε τηλεργασία ή δεν

έχουν πλήρη γνώση µε αποτέλεσµα οι επαγγελµατίες/επιχειρηµατίες και οι άνεργοι να

ταλαιπωρούνται έντονα και σαφώς το έργο του Οργανισµού να µην αποδίδει.

Κατανοούµε πλήρως ότι τον τελευταίο χρόνο διανύ ουµε µια πρωτόγνωρη υγειονοµική

κρίση µε αρνητικές συνέπειες σε όλο το φάσµα και τους τοµείς λειτουργ ίας του κράτους και της
επιχειρηµατικότητας.

∆υστυχώς όµως τα φαινόµενα που προαναφέραµε δεν µας ήταν παντελώς άγνωστα και
πριν την κρίση του COVID-19. Σήµερα απλά έχουν ενταθεί στον µέγιστο βαθµό και οφείλουµε να
σας το µεταφέρουµε. Υπάρχουν περιπτώσεις συναδέλφων και όχι µόνο στον Νοµό Φθιώτιδας αλλά
και σε άλλους Νοµούς όπως π.χ. και στην Αττική, όπου νέοι ελεύθεροι επαγγελµατίες ή
επαγγελµατίες που εντάχθηκαν στη 2η επιχειρηµατική ευκαιρία είναι ακόµη απλήρωτοι για την Α
δόση του προγράµµατος της οποίας ο έλεγχος πραγµατοποιήθηκε το περασµένο καλοκαίρι. Τώρα
θα έπρεπε να ελέγχονται και να πληρώνονται την Β δόση.
Υπάρχουν περιπτώσεις επιχειρήσεων οι οποίες είναι απλήρωτες για το προσωπικό που
προσέλαβαν µέσω προγραµµάτων ΟΑΕ∆ για το έτος 2019. Σας γνωρίζουµε ότι ένα από τα
σηµαντικότερα στοιχεία για την επιβίωση µιας επιχείρησης είναι η διατήρηση της ρευστότητάς της
βάσει συγκεκριµένου χρονοδιαγράµµατος. ∆υστυχώς, µε τη χρονοκαθυστέρηση που παρατηρείται,
το χρονοδιάγραµµα κάθε εµπλεκόµενου επαγγελµατία/επιχειρηµατία µε τον ΟΑΕ∆ εκτροχιάζεται.
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Το τελευταίο διάστηµα, ανατρέχοντας σε αρκετά από τα προγρά
µµατα του ΟΑΕ∆ που ε ίναι
αναρτηµέ να στην επίσηµη ιστοσελίδα του οργανισµού παρατηρήσαµε
ότι ∆ΕΝ γ ίνονται
τροποποιή σεις των προσκλήσεων αυτών µε διορθώσεις, επισηµάνσεις, προσθ
ήκες κ.ο.κ.

∆εν είδαµε σε κανένα πρόγραµµα να έχει αναρτηθε ί επίσηµο αρχεί
ο συχνών ερωτήσεων —
απαντήσεων στο οποίο να µπορεί να ανατρέ ξει ο οποιοσδήποτε ώ
στε να αντλήσει επιπλέον
πληροφορίες, να επιλύ σει τυχόν απορίες για την πληρέστερη και ορθότερη υποβολή
αιτήσεων.

Σας γνωρίζουµε ότι ο ΕΦΕΠΑΕ, µε µόνο 7 παραρτή µατα σε όλη την επικρ
άτεια, που
διαχειρίζεται όµως την πλειοψηφία των προγραµµάτων του ΕΠΑνΕΚ στα πλαί
σια του ΕΣΠΑ κατά
µέσο όρο εκδίδει σε κάθε του ∆ράση πέ ντε (5) τροποποιήσεις της πρόσκλησης και αρχε
ίο συχνών
ερωτήσεων - απαντήσεων το οποίο εµπλουτίζεται συνεχώς αναλύοντας κάθε λεπτοµέ
ρεια του
προγράµµατος που συγκεντρώνεται και προκύ πτει κατά την υλοποί ηση αυτού.

Την περασµένη εβδοµάδα είδαµε δηµοσιεύ µατα σχετικά µε νέα προγράµµατα τα οποί
α
αναµέ νονται να προκηρυχθο ύν µέσω του ΟΑΕ∆ για την ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας αλλ
ά και

την τόνωση της απασχόλησης και ειλικρινά τροµοκρατηθή καµε.

Τροµοκρατηθή καµε διότι προτού προκηρυχθού νε νέες δράσεις, τις οποίες πραγµατικά η
κοινωνία έχει µεγάλη ανάγκη, οφεί λουµε να βρού µε λύσεις για τις προηγούµενες, λύσεις οι οποίες
Θα εφαρµοστού ν και θα διευκολύ νουν καιτις νέες αυτές δράσεις.
Αξιότιµε κύριε ∆ιοικητή,
Ως Επιµελητήριο Φθιώτιδας δηλώνουµε πρόθυµοι να συνδράµουµε στην πολύ δύσκολη
προσπάθειά σας για τον εκσυγχρονισµό του οργανισµού και την συµβολή αυτού στην µείωση της
ανεργ ίας, την ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας καιτην ανάπτυξη της χώρας.
Είµαστε εδώ ως Επιµελητήριο Φθιώτιδας και επιθυµούµε το διάλογο, τη διαβούλευση και
την απαρχή µιας επωφελού ς συνεργασίας µε σκοπό να συνδράµουµε από την πλευρά µας, στο
µέτρο του δυνατού, στην επίλυση των προβληµάτων των ενεργών δράσεων του οργανισµού αλλά
και στο σχεδιασµό νέων, µε κοινό στόχο την όσο το δυνατό µεγαλύτερη διάχυση των ενισχύσεων
στους ωφελούµενους.

Με εκτίµηση,

Χρήστος Κ. Σανίδας
υµβου υτικ 'ς Στήριξης Επιχειρήσεων
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