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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ομιλία του σε ημερίδα για τις Ενεργητικές Πολιτικές Απασχόλησης

Γιώργος Διδασκάλου: Βρισκόμαστε στο μεταίχμιο
αποκλιμάκωσης της ανεργίας
Σε ημερίδα με θέμα τις Ενεργητικές Πολιτικές Απασχόλησης, που συνδιοργάνωσε
το

Εργατοϋπαλληλικό

Κέντρο

Αρκαδίας

και

η

Αποκεντρωμένη

Διοίκηση

Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου, παραβρέθηκε και μίλησε, χθες το
απόγευμα, στην Τρίπολη, ο Γενικός Γραμματέας, Γιώργος Διδασκάλου.
Στην παρέμβασή του, ο κ. Διδασκάλου ανέφερε ότι η ανεργία, η σκληρότερη
έκφραση της κρίσης, αποτέλεσε τη μεγαλύτερη απειλή για την ελληνική κοινωνία και
την κοινωνική συνοχή και η αντιμετώπισή της η κορυφαία προτεραιότητα για την

κυβέρνηση και τη χώρα. Για το λόγο αυτό συνεστήθη, από την περασμένη Άνοιξη, το
Κυβερνητικό

Συμβούλιο

Απασχόλησης

(ΚΣΑ),

που

αποτελείται

από

τον

Πρωθυπουργό, τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης και δέκα υπουργούς.
Επεσήμανε, δε, ότι παρά ότι το κόστος της κρίσης και της βαθιάς ύφεσης σε όρους
απασχόλησης ήταν τεράστιο, ήδη από τα μέσα του 2013 η κατάσταση στην αγορά
εργασίας έχει σταθεροποιηθεί. Η ανοδική ορμή του ποσοστού ανεργίας ανακόπηκε,
παρότι παραμένει σε πολύ υψηλά επίπεδα σε σχέση με τους κοινοτικούς μέσους
όρους και παράλληλα, ο μηνιαίος ρυθμός μεταβολής του αριθμού των ανέργων
πέρασε σε αρνητικά επίπεδα (δηλ. μείωση ανέργων) στις αρχές του 2014.
«Ήδη, βρισκόμαστε στο μεταίχμιο της αποκλιμάκωσης της ανεργίας, ενώ με βάση τις
προβλέψεις του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Προσαρμογής
2015-2018, το ποσοστό ανεργίας θα μειωθεί το 2018 στο 15,9%.
Συνεπώς, η ανεργία παραμένει μεν ακόμη σε πολύ υψηλά επίπεδα, αλλά η τάση έχει
πλέον αντιστραφεί και το κλίμα στην αγορά εργασίας αλλάζει. Πρόκειται για μια
εξέλιξη που δεν ήρθε τυχαία, καθώς οι οργανωμένες προσπάθειες της κυβερνητικής
πολιτικής για τη στήριξη και ανακούφιση των ανέργων και την ανάκαμψη της
οικονομίας με στοχευμένες διαρθρωτικές παρεμβάσεις, ανέκοψαν την ανοδική εξέλιξη
της ανεργίας και «γύρισαν» το δείκτη ανεργίας προς τα κάτω», πρόσθεσε ο Γενικός
Γραμματέας.
Ανέφερε, δε, χαρακτηριστικά ότι η μεγάλη πρόκληση από εδώ και στο εξής είναι η
ταχύτητα της μείωσης του ποσοστού ανεργίας. Η δομική αποκλιμάκωση της ανεργίας
και η παγίωση ενός υψηλού ρυθμού δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας, ώστε ο
νέος αναπτυξιακός κύκλος της ελληνικής οικονομίας να μην έχει τα χαρακτηριστικά
μιας άνευρης και άνεργης μεγέθυνσης, αλλά να συνοδεύεται από ένα δυνατό και
μετρήσιμο κοινωνικό μέρισμα απασχόλησης.
Έτσι -όπως είπε- το ξαναζωντάνεμα της οικονομίας θα έχει αντίκρισμα στην
καθημερινότητα των πολιτών, θα δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας και ευκαιρίες
δουλειάς για όλους, θα ορθοποδήσουν ξανά οι μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις, θα
ανασάνουν τα νοικοκυριά. Με δύο λόγια, αυτό που χρειάζεται είναι να συνεχίσουμε
να υλοποιούμε -με συνέπεια και αποφασιστικότητα και με την ίδια ένταση- τις
μεγάλες αλλαγές και διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που έχει ανάγκη ο τόπος.

Ο Γενικός Γραμματέας Γιώργος Διδασκάλου

Ο κ. Διδασκάλου αναφέρθηκε, επίσης, στις πρωτοβουλίες που ανέλαβε η
κυβέρνηση, μέσω του ΕΣΠΑ, λέγοντας ότι εξήντλησε το σύνολο των διαθέσιμων
πόρων του, συνολικού προϋπολογισμού 3 δις 200 εκατ. €, για δράσεις απασχόλησης
και κατάρτισης των ανέργων, με στόχο την ένταξη ή επανένταξή τους στην αγορά
εργασίας.
Για τη νέα προγραμματική περίοδο, πρόσθεσε ότι η κυβέρνηση σχεδίασε και
αναμένει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή την έγκριση του νέου Επιχειρησιακού
Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και δια Βίου
Μάθηση, 2014 – 2020», το οποίο θα αποτελέσει το «εργαλείο» επιχειρησιακής
παρέμβασης με στοχευμένες δράσεις και προγράμματα για την ανάσχεση της
ανεργίας. Παράλληλα δε, μέσω της συνετής, στοχευμένης και έγκαιρης διάθεσης
πόρων του Προγράμματος, αλλά και εθνικών πόρων, θέτει σε τροχιά και άμεση
εφαρμογή ειδικά προγράμματα και δράσεις για την ανάσχεση της ανεργίας, αλλά και
την υποστήριξη των ανέργων όλων των ηλικιών – και ειδικά εκείνων που πλήττονται
με υψηλά και «επίμονα» ποσοστά ανεργίας – διαθέτοντας για τη διετία 2014 – 2016
πάνω από 1δις €, αναμένοντας να ωφελήσει αποτελεσματικά τουλάχιστον 400.000
ανέργους.

Τέλος, ο Γενικός Γραμματέας επεσήμανε το μεγάλο πρόβλημα της διαρροής των
καλύτερων μυαλών της Ελλάδας στο εξωτερικό (brain drain), φαινόμενο που
εντάθηκε τα τελευταία χρόνια της κρίσης και συνιστά έναν πραγματικό κίνδυνο για το
σήμερα και κυρίως για το αύριο της χώρας.
«Η κυβέρνηση αποφάσισε το σχεδιασμό και την άμεση υλοποίηση μιας ειδικής
παρέμβασης μεγάλης κλίμακας για την ανάσχεση αυτού του φαινομένου. Μια
σύγχρονη δράση, με την οποία οι καλύτεροι νέοι επιστήμονες θα παραμείνουν στον
τόπο μας, μπολιάζοντας με την ικανότητα και δημιουργικότητά τους το χτίσιμο της
αυριανής παραγωγικής Ελλάδας», κατέληξε ο κ. Διδασκάλου.
Στην ημερίδα μίλησαν, επίσης, ο πρώην Υπουργός Ανδρέας Λυκουρέντζος, ο
Περιφερειακός Διευθυντής Πελοποννήσου του Ο.Α.Ε.Δ., Γιάννης Καρβέλης, ο
Καθηγητής

του

τμήματος

Οικονομικών

Επιστημών

του

Πανεπιστημίου

Πελοποννήσου, Παναγιώτης Λιαργκόβας και ο Πρόεδρος του Εργατοϋπαλληλικού
Κέντρου Αρκαδίας, Αριστείδης Μπρουμάς, ενώ παραβρέθηκαν, ο Πρόεδρος του
Επιμελητηρίου Αρκαδίας, Γιάννης Μπουντρούκας και ο Πρόεδρος των Ξενοδόχων
Πελοποννήσου, Κωνσταντίνος Μαρινάκος.

