ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 160.000 ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ
Τρίτη, 06 Σεπτέμβριος 2011 00:00

Ένα νέο μεγάλο πρόγραμμα για την καταπολέμηση της ανεργίας, που καταρτίζεται σε
συνεργασία με την ΚΕΔΚΕ, προανείγγειλε ο Υπουργός Εσωτερικών Χάρης Καστανίδης. Οι
διαδικασίες προκειμένου να τεθεί σύντομα σε ισχύ το πρόγραμμα για την «Τοπική
Απασχόληση και Ανάπτυξη» προχωράνε με ταχείς ρυθμούς, σύμφωνα με τον Υπουργό, και
θα επιλεγούν άνεργοι μέσα από τις λίστες του ΟΑΕΔ και υπό τον πλήρη έλεγχο του ΑΣΕΠ,
ο συνολικός αριθμός των οποίων αναμένεται να ξεπεράσει τις 100.000. Οι νέες θέσεις
εργασίας, μαζί με τις 55.000 θέσεις Κοινωφελούς Εργασίας και 4.000 νέες θέσεις
συμβασιούχων αναμένεται να δώσουν μικρή ανάσα συνολικά σε 160.000 περίπου ανέργους...
Το νέο πρόγραμμα απασχόλησης ανέργων αφορά πρόγραμμα αυτεπιστασίας στους
δήμους, που προβλέπει την υλοποίηση μικρών έργων από εργαζόμενους οι οποίοι θα
απασχοληθούν μόνο μέχρι 135 ημέρες το χρόνο για συγκεκριμένο έργο. Το επιχειρησιακό
αυτό πρόγραμμα, ύψους 3 δισ. ευρώ, για την ενίσχυση της απασχόλησης και την ανάπτυξη
των τοπικών αγορών στους δήμους στοχεύει να καλύψει σε βάθος τριετίας μέχρι και
100.000 θέσεις εργασίας.
Η χρηματοδότησή του θα προέλθει από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για το
σκέλος της προμήθειας υλικών κ.λπ. και από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, στο σκέλος
που αφορά στην κάλυψη των ημερομισθίων, των εργοδοτικών εισφορών και των εισφορών
των εργαζομένων.
Ο κάθε άνεργος που θα προσληφθεί με αυτή τη διαδικασία (κυρίως οικοδόμοι και εργάτες)
θα μπορεί να κάνει ως και 135 ημερομίσθια το χρόνο και θα απασχοληθεί σε μικρά κυρίως
έργα των δήμων, όπως είναι οι αναπλάσεις.
Η επιλογή θα γίνεται από τοπικές λίστες του ΟΑΕΔ με συγκεκριμένα κριτήρια και υπό τον
έλεγχο του ΑΣΕΠ. Δύο βασικά κριτήρια που αναμένεται να ισχύσουν πάντως, είναι η
εντοπιότητα και ο χρόνος που απαιτείται για να «φθάσει» στη συνταξιοδότηση ένας
άνεργος.
“Κόλλησαν” οι προσλήψεις Κοινωφελούς Εργασίας
Με αφορμή το νέο αυτό πρόγραμμα, ο υπουργός Εσωτερικών αναφέρθηκε και στις 55
χιλιάδες θέσεις (120 από αυτές διεκδικεί ο Δήμος Ν. Σμύρνης) πεντάμηνης «κοινωφελούς
εργασίας» με τη συμμετοχή Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ), που προωθεί το
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υπουργείο Απασχόλησης και φαίνεται να αντιμετωπίζουν προβλήματα.
Την έντονη ανησυχία της για την εμπλοκή των ΜΚΟ σε προγράμματα κοινωφελούς
εργασίας, εξέφρασαν φορείς, βουλευτές, αλλά και η διακομματική επιτροπή Θεσμών και
Διαφάνειας της Βουλής.
Ο Πρόεδρος του ΑΣΕΠ Γιώργος Βέης εμφανίστηκε διστακτικός στο να εμπλακεί η Αρχή,
στο θέμα των προσλήψεων, από ΜΚΟ, των 55.000 συμβασιούχων σε προγράμματα
κοινωφελούς εργασίας, οι οποίοι θα απασχοληθούν - με πεντάμηνες συμβάσεις - σε Δήμους.
Ο κ. Καστανίδης, πάντως, κάλεσε το ΑΣΕΠ να τεθεί επικεφαλής της σχετικής διαδικασίας
τονίζοντας, πως «οι ΜΚΟ είναι για άλλη δουλειά». Ο Υπουργός εξέφρασε τις επιφυλάξεις
του για τη λειτουργία ορισμένων ΜΚΟ και δήλωσε την πλήρη στήριξή του στον κ.
Κουτρουμάνη για τις προσπάθειες που κάνει ο ίδιος και η κυβέρνηση για να τεθούν
αντικειμενικά κριτήρια και να υπαχθούν οι συγκεκριμένες προσλήψεις υπό τον έλεγχο του
ΑΣΕΠ.
Προσλήψεις 8μήνων
Σύμφωνα με δημοσίευμα του ημερίσιου τύπου, το υπουργείο Εσωτερικών έχει, επίσης,
υποβάλει αίτημα στην αρμόδια κυβερνητική επιτροπή για περίπου 4.000 προσλήψεις στις
ανταποδοτικές υπηρεσίες των δήμων της χώρας με οκτάμηνες συμβάσεις ορισμένου
χρόνου, μέσω ΑΣΕΠ. Με τις προσλήψεις αυτές, όπως εκτιμούν αρμόδιοι, θα
αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που εντοπίζονται σε όλους τους δήμους, κυρίως στην
καθαριότητα του Δήμου Αθηναίων, λόγω της λήξης των συμβάσεων εργαζομένων.
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