Τέλος στην κοροϊδία των διαβόητων "προγραμμάτων κατά της ανεργίας" βάζει η ίδια η ΕΕ
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Η τρόικα είχε δώσει το "πράσινο φως" ωστόσο η Κομισιόν ακυρώνει πρόγραμμα
για την ανακούφιση των ανέργων στην Ελλάδα. Ποια εξήγηση δίνει η ΕΕ για τη
στάση της

Μπλόκο σε πρόγραμμα αντιμετώπισης της ανεργίας από την Κομισιόν, το οποίο είχε την
έγκριση της τρόικας, αποκαλύπτει η εφημερίδα "Καθημερινή". Το πρόγραμμα είχε
καταρτιστεί από το υπουργείο Εργασίας και τον ΟΑΕΔ και προέβλεπε την επιδότηση
απασχόλησης σε κοινωφελή έργα έως...400.000 ανέργων (ΣΧΟΛΙΟ Α.Α.:?????).

Η πρωτοβουλία αφορούσε σε οικογένειες χωρίς εργαζόμενα μέλη για κοινωφελή εργασία,
καλύπτοντας το μισθολογικό κόστος 490 ευρώ μηνιαίως για τους ανέργους άνω των 25
ετών, ή 427 ευρώ μηνιαίως για τους κάτω των 25, αναλαμβάνοντας και την κάλυψη των
ασφαλιστικών εισφορών τόσο του εργοδότη όσο και του ίδιου του εργαζόμενου. (ΣΧΟΛΙΟ
Α.Α.: Άθλια κοροϊδία εν τη γενέσει της, αφού όχι μόνο έριχνε από την πίσω πόρτα
τον προς το παρόν θεσμοθετημένο στα 586-510 ευρώ κατώτατο μισθό, αλλά
προκαλούσε με την αναφορά του αριθμού των ανέργων που υποτίθεται ότι θα
κάλυπτε, χωρίς να αναφέρεται στο χρονικό εύρος των πενταμήνων, θυμίζοντας τις
παπαρολογίες επί πρωθυπουργίας gap, κατά τις οποίες διατυμπανιζόταν κάλυψη
300.000 ανέργων σε βάθος τριετίας, που σήμαινε περίπου 45.000 ανέργους το
πεντάμηνο χωρίς επαναπρόσληψή τους, όταν η ανεργία αυξάνεται από 50.000 έως
70.000 πολίτες το...μήνα!)
Όπως αναφέρει η εφημερίδα αν και το πρόγραμμα έχει θεσμοθετηθεί με νόμο και
έχει αποσπάσει την έγκριση και τους επαίνους της τρόικας, απορρίφθηκε από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ως μη συμβατό με τους Κανονισμούς του Ευρωπαϊκού
Κοινωνικού Ταμείου. Μάλιστα η απόφαση της ΕΕ, επισημοποιήθηκε σε συνάντηση
που είχε ο υπουργός Εργασίας Γ. Βρούτσης με τον γενικό διευθυντή της
διεύθυνσης Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ένταξης της Ε.Ε. Κος Ρισέλ.
Ο Ρίσελ προειδοποίησε ότι η Κομισιόν θα απαιτήσει τα χρήματα πίσω σε περίπτωση που
χρηματοδοτηθεί από το ΕΣΠΑ. Η εξήγηση που δίνει η ΕΕ για την άτεγκτη στάση της, είναι
ότι η λογική του προγράμματος, αντίκειται στους κανονισμούς της Ε.Ε. για τη χρήση των
πόρων μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, το οποίο δεν χρηματοδοτεί "κοινωφελείς
δράσεις".

Στον «αέρα» είναι το πρόγραμμα για την απασχόληση 400.000 ανέργων στην Ελλάδα,
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εξαιτίας ενστάσεων που προβάλει η Ευρωπαϊκή Ενωση. Πρόκειται για πλάνο που αφορούσε
τις οικογένειες που δεν έχουν εργαζόμενα μέλη, το οποίο είχε εγκρίνει η Τρόικα , αλλά το
«μπλοκάρει» η Κομισιόν.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της «Καθημερινής», το συγκεκριμένο πρόγραμμα που είχαν
καταρτίσει το υπουργείο Εργασίας και ο ΟΑΕΔ, προέβλεπε την επιδότηση απασχόλησης σε
κοινωφελή έργα έως 400.000 ανέργων. Στο πρόγραμμα θα υπήρχε η κάλυψη του
μισθολογικού κόστους - 490 ευρώ για τους άνεργους άνω των 25 ετών ή 427 ευρώ για τους
νεότερους- ενώ παράλληλα θα καλύπτονταν και οι ασφαλιστικές εισφορές, τόσο του
εργοδότη όσο και του εργαζόμενου.

Το πρόγραμμα έχει θεσμοθετηθεί με νόμο και έχει αποσπάσει την έγκριση της τρόικας,
αλλά απορρίφθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ως μη συμβατό με τους Κανονισμούς του
Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Αυτή η στάση επισημοποιήθηκε και στη συνάντηση μεταξύ
του υπουργού Εργασίας, Γιάννη Βρούτση, με τον γενικό διευθυντή της διεύθυνσης
Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ένταξης της Κομισιόν, κ. Ρισέλ.

Ο τελευταίος προειδοποίησε πως η Κομισιόν θα απαιτήσει τα χρήματα πίσω σε περίπτωση
που χρηματοδοτηθεί από το ΕΣΠΑ το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Το βασικό επιχείρημα για
αυτή τη στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι πως η συγκεκριμένη πρωτοβουλία αντίκειται
στους κανονισμούς για τη χρήση των πόρων μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, το
οποίο δεν χρηματοδοτεί «κοινωφελείς δράσεις».
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