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Τρεις βασικές κατηγορίες δικαιούχων των κονδυλίων του ΟΑΕΔ «δάνεισαν» τα χρήματα οποία
δικαιούνται στο κράτο, μέσω των ρέπος τα οποία αποφάσισε να συνάψει με το Δημόσιο το
Διοικητικό Συμβούλιο του οργανισμού στις 26 Μαρτίου.
Αυτοί είναι προμηθευτές του ΟΑΕΔ, άνεργοι που έχουν ενταχθεί ή αναμένεται να ενταχθούν σε
κάποιο πρόγραμμα απασχόλησης αλλά και όσοι έχουν ωφεληθεί από τον Οργανισμό Εργατικής
Κατοικίας.
Το ΔΣ του ΟΑΕΔ αποφάσισε τη μεταφορά 120 εκατ. ευρώ - επί συνόλου 283 εκατ. ευρώ - που
διέθετε σε τρεις λογαριασμούς ταμειακής διαχείρισης της Εθνικής Τράπεζας σε Λογαριασμό
Ταμειακής Διαχείρισης της Τράπεζας της Ελλάδας στην προοπτικής της σύναψης ρέπος με το
Δημόσιο.
Τα κεφάλαια αυτά αναφέρουν πηγές του Capital.grαπό τον ΟΑΕΔ αποτελούν ένα «πάγιο» σχεδόν
«πλεόνασμα» του οργανισμού, δηλαδή δεν προβλεπόταν να χρησιμοποιηθούν για κάποια
πληρωμή μέχρι του τέλος του τρέχοντος μήνα. Η σύναψη ρέπος θα συναφθεί για ένα μικρό
χρονικό διάστημα 15 -20 και, έπειτα θα επιστραφούν από το Δημόσιο με τόκο 2,4%. Το ζήτημα
είναι αν αυτά τα κεφάλαια θα «αντικατασταθούν» από τη μηνιαία κρατική χρηματοδότηση και τις
ασφαλιστικές εισφορές του ΙΚΑ, προκειμένου να συνεχιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία του ΟΑΕΔ
σε όλα τα επίπεδα.
Συγκεκριμένα:
1. Από το Λογαριασμό Ταμειακής Διαχείρισης του ΟΑΕΔ μεταφέρθηκαν 50 εκατ. ευρώ (επί
συνόλου 100 εκατ. ευρώ).
Από το λογαριασμό αυτό πληρώνονται προμηθευτές, λειτουργικές δαπάνες αλλά ακόμα και μισθοί
των υπαλλήλων του ΟΑΕΔ.
2. Από το Λογαριασμό για έργα του ΕΣΠΑ μεταφέρθηκαν 55 εκατ. ευρώ (από τα 138 εκατ. ευρώ).

Από το λογαριασμό αυτό πληρώνονται τα προγράμματα απασχόλησης τα οποία επιδοτεί ο ΟΑΕΔ
(πχ κοινωφελής απασχόληση, επιταγές εισόδου στην αγορά εργασίας κλπ.).
Σημασία, επίσης, έχουν δύο ακόμα στοιχεία.
Ένα μήνα πριν την απόφαση του ΔΣ του ΟΑΕΔ για τη σύναψη κρατικών ρέπος και συγκεκριμένα
στις 24 Φεβρουαρίου, ο λογαριασμός αυτός διάθετε 210 εκατ. ευρώ. Μ΄άλλα λόγια έχασε το 34%
του μέσα σε τριάντα μέρες.
Το δεύτερο στοιχείο είναι πως παρότι αυτός ο λογαριασμός αφορά έργα ΕΣΠΑ δεν περιέχει
κοινοτικά κονδύλια, ούτε κονδύλια του εθνικού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Αντίθετα
έχει πιστωθεί με «εξ ιδίων χρήματα» του... ΟΑΕΔ τα οποία αναμένεται να ανακτηθούν μετά την
είσπραξη της σχετικής χρηματοδότησης από το ΠΔΕ.
3. Από τον Ενιαίο Λογαριασμό Εφαρμογών Κοινωνικής Πολιτικής (ΕΛΕΚΠ) μεταφέρθηκαν 15
εκατ. ευρώ (επί συνόλου 55 εκατ. ευρώ).
Από το λογαριασμό αυτό καταβάλλονται δαπάνες για:
- Την εκκαθάριση των υποχρεώσεων που απορρέουν από το κατασκευαστικό πρόγραμμα του
τέως Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας (Ο.Ε.Κ.).
- Τον Οργανισμού Μεσολάβησης και Διαιτησίας (ΟΜΕΔ)
- Το Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας και Ανθρωπίνου Δυναμικού (ΕΙΕΑΔ) Την εν γένει κάλυψη
υποδομών, ινστιτούτων ερευνητικών και εκπαιδευτικών κέντρων της αντιπροσωπευτικής
τριτοβάθμιας οργάνωσης των εργαζομένων, που υπογράφουν εθνικές γενικές συλλογικές
συμβάσεις εργασίας.
- Κοινωνικούς σκοπούς, ιδίως την πνευματική, πολιτιστική και κοινωνική ανάπτυξη του εργατικού
δυναμικού και των οικογενειών του.
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