Επεκτείνεται το πρόγραμμα κατάρτισης 80.000 ανέργων

Την επέκταση του προγράμματος της Δημόσιας Υπηρε-σίας Απασχόλησης
(ΔΥΠΑ)για την κατάρτιση 80.000 α-νέργων ανακοίνωσε ο υπουργός Εργασίας και...

Κοινωνικών Υποθέσεων, Κωστής Χατζηδάκης, μιλώντας την Τετάρτη στο
συνέδριο «Επενδύσεις στην Ελλάδα & Αναπτυξιακή Προοπτική-2022», που
διοργανώνουν το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθήνας και το Ελληνικό Ινστιτούτο
Επιχειρηματικότητας & Αειφόρου Ανάπτυξης. Όπως είπε, λόγω της μεγάλης
ζήτησης, που εκδηλώθηκε, οι θέσεις εξαντλήθηκαν.
«Έχει ήδη ξεκινήσει το πρόγραμμα της ΔΥΠΑ για την κατάρτιση 80.000 ανέργων σε
δεξιότητες, όπου οι επιχειρήσεις έχουν έλλειψη προσωπικού, όπως το ψηφιακό
εμπόριο, τα logistics, το ψηφιακό marketing, αλλά και η ενεργειακή αναβάθμιση
εγκαταστάσεων και η πράσινη επιχειρηματικότητα. Το πρόγραμμα αυτό είχε τόσο
μεγάλη ζήτηση, μάλιστα, που σύντομα θα ανακοινώσουμε την επέκτασή του,
καθώς οι θέσεις εξαντλήθηκαν!
»Ταυτόχρονα, ακολουθεί, μέσα στον Οκτώβριο, το πρόγραμμα επανακατάρτισης
και αναβάθμισης δεξιοτήτων για εργαζόμενους ανεξαρτήτως ηλικίας και σε όλους
τους κλάδους της οικονομίας, με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες.
»Το πρόγραμμα αυτό θα είναι ύψους άνω των 300 εκατομμυρίων ευρώ και θα
αφορά 150.000 εργαζόμενους. Αξιοποιούμε στο μέγιστο τους ευρωπαϊκούς πόρους.
Πάνω από 700.000 εργαζόμενοι και άνεργοι θα ωφεληθούν από προγράμματα
κατάρτισης και αναβάθμισης δεξιοτήτων, που θα χρηματοδοτηθούν από το Ταμείο
Ανάκαμψης και το νέο ΕΣΠΑ, μέχρι το 2025», ανέφερε ο υπουργός.
Η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα κατάρτισης 80.000
ανέργων, με στόχο την ανάπτυξη δεξιοτήτων που ζητούν οι επιχειρήσεις, άνοιξε
στις 27 Ιουλίου και ο προϋπολογισμός, ύψους 100 εκατ. ευρώ, εξαντλήθηκε σε
λιγότερο από δύο μήνες, παρά τις αυξημένες απαιτήσεις που προβλέπονται τόσο
για τις παρόχους κατάρτισης όσο και για τους καταρτιζόμενους.
«Στόχος μας είναι η κατάρτιση να πάψει να είναι απλώς μία επιδοματική
διαδικασία, αλλά, με την αυστηροποίηση των προϋποθέσεων, που έχουμε
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υιοθετήσει, να γίνει πραγματικό "όπλο" των εργαζομένων και των ανέργων για το
μέλλον! Αλλά και οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα να έχουν
πρόσβαση στο εργατικό δυναμικό που έχουν ανάγκη», τόνισε ο υπουργός.
Αναφερόμενος στα θέματα της ασφάλισης, ο κ. Χατζηδάκης υπογράμμισε το νέο
πλαίσιο για τους ατομικούς κουμπαράδες για τις επικουρικές συντάξεις των νέων,
ενώ ανήγγειλε θεσμικές παρεμβάσεις για τα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης.
«Στόχος μας», σημείωσε, «είναι να διαμορφώσουμε ένα πιο σύγχρονο και
λειτουργικό θεσμικό και εποπτικό πλαίσιο, ώστε ο κλάδος να αναπτυχθεί με υγιή
τρόπο, μέσω επαρκών και δίκαιων κινήτρων για όλους τους ασφαλισμένους,
ενισχύοντας παράλληλα την προστασία τους.
Ενδεικτικά, μερικές από τις παρεμβάσεις θα είναι:
- Η μείωση της γραφειοκρατίας και του διοικητικού βάρους, μέσω της απλοποίησης
διαδικασίας αδειοδότησης ενός ΤΕΑ.
- Η βελτίωση της ευελιξίας, μέσω της δυνατότητας ίδρυσης πολυεργοδοτικών ΤΕΑ.
- Η ενδυνάμωση της εποπτείας με τη θέσπιση ενιαίων κανόνων και ο
εξορθολογισμός της φορολόγησής τους!».
Σχετικά με το νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο, έκανε λόγο για εξορθολογισμό
διατάξεων της ασφαλιστικής νομοθεσίας σε σχέση ιδιαίτερα με την παραγραφή
οφειλών και τη ρύθμιση χρεών. «Η παραγραφή των μη βεβαιωμένων οφειλών στον
ΕΦΚΑ περιορίζεται στη 10ετία από την 20ετία. Δεν μπορεί να είσαι σε όλη σου τη
ζωή όμηρος του ΕΦΚΑ! Ιδιαίτερα, όταν δεν σου έχει γνωστοποιήσει καν ότι
χρωστάς. Εναρμονίζουμε, επίσης, τις ρυθμίσεις του ΕΦΚΑ για δόσεις με τις
αντίστοιχες της εφορίας. Τόσο ο ΕΦΚΑ όσο και η εφορία ανήκουν στο ίδιο
κράτος!», είπε ο υπουργός.
Υπογράμμισε εξάλλου τις δράσεις που ανακοινώθηκαν στο πλαίσιο επανεκκίνησης
της στεγαστικής πολιτικής, με ιδιαίτερη έμφαση στα νέα ζευγάρια και τους νέους
συνολικά, όπως είναι τα χαμηλότοκα δάνεια για αγορά πρώτης κατοικίας και το
πρόγραμμα «Κάλυψη», μέσω του οποίου θα νοικιαστούν από το Δημόσιο και θα
διατεθούν σε φτωχότερα νέα ζευγάρια, ιδιωτικές κατοικίες που συμμετείχαν στο
πρόγραμμα «Εστία» του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου. Αμφότερα τα
προγράμματα, συμπλήρωσε ο κ. Χατζηδάκης, θα ξεκινήσουν στις αρχές του 2023,
τονίζοντας ότι, μέσω των προγραμμάτων ανακαίνισης και ενεργειακής
αναβάθμισης των κατοικιών, που θα διατεθούν, θα βοηθηθεί επιπλέον η αγορά και ο
κατασκευαστικός κλάδος να κινηθούν.
Ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων υπενθύμισε τα αποτελέσματα
της κυβερνητικής πολιτικής που περιλαμβάνουν την άνοδο του ΑΕΠ κατά 8,3% το
2021 και κατά 7,8% το πρώτο εξάμηνο του 2022, την αύξηση των επενδύσεων, των
καταθέσεων και του τζίρου στο λιανεμπόριο, καθώς και τη μείωση της ανεργίας
στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 12 ετών. «Δώσαμε μέσα στην κρίση
πάνω από 43 δισ. ευρώ σε νοικοκυριά, εργαζόμενους, ανέργους και επιχειρήσεις,
σε ένα από τα σημαντικότερα με βάση το ΑΕΠ προγράμματα στήριξης στην
Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο», ανέφερε.
«Σε αντίθεση με τα συνθήματα της αντιπολίτευσης, η κυβέρνηση προωθεί πολιτικές
που όχι μόνο βάζουν την οικονομία της χώρας σε νέες και σταθερές
ράγες,-επουλώνοντας ταυτόχρονα τις πληγές των κρίσεων, με τις οποίες βρέθηκε
και βρίσκεται αντιμέτωπη η πατρίδα μας, αλλά που, επίσης, απαντούν στις
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οικονομικές, κοινωνικές και τεχνολογικές προκλήσεις της νέας εποχής. Πολιτικές
που αποτελούν καθημερινότητα στις προηγμένες ευρωπαϊκές χώρες. Πολιτικές
στις οποίες έχουν δικαίωμα οι Έλληνες πολίτες!», κατέληξε ο κ. Χατζηδάκης.
naftemporiki.gr
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