ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Αριθμ. Πρωτ. ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ:

5588

Ημερομ. Κατάθεσης:

1/4/2021

Αθήνα, 1 Απριλίου 2021

ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς τoυς κ.κ. Υπουργούς
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
Ανάπτυξης και Επενδύσεων

ΘΕΜΑ: «Αδικαιολόγητη η εξαίρεση της Δυτικής Μακεδονίας από το νέο πρόγραμμα επιδότησης
της εργασίας για 7.000 ανέργους 30 ετών και άνω».
Στις 28-1-2021 ανακοινώθηκε από τον ΟΑΕΔ η δράση «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την
απασχόληση ανέργων ηλικίας 30 ετών και άνω στις Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες (ΛΑΠ) της
χώρας με έμφαση σε μακροχρόνια ανέργους και σε ανέργους μεγαλύτερων ηλικιών». Σύμφωνα με το
πρόγραμμα, όπως δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθμ. ΦΕΚ 191/Β/25-01-2021, η συνολική Δημόσια Δαπάνη
εκτιμάται ότι θα ανέλθει περίπου σε 44.000.000 € και η συνολική διάρκεια της επιχορήγησης της δράσης
ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες. Η αίτηση χρηματοδότησης υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέχρι 30-3-2021
στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) του Υπουργείου Ανάπτυξης και
Επενδύσεων. Επιχειρήσεις που διατηρούν υποκαταστήματα και επιθυμούν να προσλάβουν άτομα για
να απασχοληθούν σε αυτά υποβάλλουν ξεχωριστή αίτηση για κάθε υποκατάστημα, εφόσον έχουν
δημιουργήσει τους σχετικούς κωδικούς πρόσβασης τόσο στον ΟΑΕΔ όσο και στο ΠΣΚΕ πριν την
υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης.
Δυνατότητα να συμμετέχουν έχουν οι επιχειρήσεις από τις περιοχές της Ανατολικής Μακεδονίας και
Θράκης, της Κεντρικής Μακεδονίας, της Ηπείρου, της Θεσσαλίας και της Δυτικής Ελλάδας ενώ η
Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, με ποσοστά ρεκόρ στην ανεργία για όλες τις ηλικίες, εξαιρείται από το
ανωτέρω πρόγραμμα, καθώς χαρακτηρίζεται ως Περιφέρεια σε μετάβαση.
Σε μια περίοδο που η οικονομία βάλλεται από τον απόηχο της βίαιης απολιγνιτοποίησης και από τις
καταστροφικές συνέπειες της πανδημίας για τις επιχειρήσεις, η περιοχή αποκλείεται από Προγράμματα
που στοχεύουν στην ανάσχεση των συνεπειών της ανεργίας και της επανένταξης μακροχρόνια ανέργων
στο εργασιακό περιβάλλον. Ο αποκλεισμός της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας είναι άδικος και
αποτελεί πρόκληση προς τους πολίτες, οι οποίοι βιώνουν ήδη τα αποτελέσματα της άδικης μετάβασης.
Επειδή, η ανάγκη στήριξης της περιοχής της Δυτικής Μακεδονίας έχει καταστεί επιτακτική,
Επειδή, εξαιρείται το σύνολο του επιχειρηματικού κόσμου της Δυτικής Μακεδονίας από δυνατότητες
αξιοποίησης εργατικού δυναμικού μέσω προγραμμάτων,

Επειδή, η μη ένταξη σε Πρόγραμμα δημιουργεί τεράστια κοινωνική και οικονομική ζημιά στους εν
δυνάμει εργαζόμενους και τις επιχειρήσεις,
Επειδή, η Κυβέρνηση συστηματικά και προκλητικά αγνοεί τα υψηλά ποσοστά της ανεργίας στην εν
λόγω Περιφέρεια, που στις Π.Ε. Καστοριάς και Γρεβενών αγγίζει το 50%, της Π.Ε. Φλώρινας ξεπερνά
το 35% και της Π.Ε. Κοζάνης να αγγίζει το 27% με άμεσες προοπτικές εκτίναξης λόγω της βίαιης
απολιγνιτοποίησης,
Επειδή, η εξέλιξη της πανδημίας είναι απρόβλεπτη με αμφίβολο το τέλος της,
Επειδή, για πολλοστή φορά οι πολίτες της Δυτικής Μακεδονίας γίνονται αποδέκτες της αδικίας της
Κυβέρνησης της ΝΔ,

Ερωτώνται οι κ.κ.Υπουργοί:
1. Προτίθεται η Κυβέρνηση της ΝΔ να εξετάσει την ένταξη της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
στο εν λόγω πρόγραμμα ή και αντίστοιχο με τη διεύρυνσή του;
2. Πως προτίθεται η κυβέρνηση να βοηθήσει στην ένταξη στην αγορά εργασίας των ανέργων και
των μακροχρόνια ανέργων στην Δυτική Μακεδονία;

Οι ερωτώσες βουλευτές
Τελιγιορίδου Ολυμπία
Βέττα Καλλιόπη
Πέρκα Θεοπίστη (Πέτη)

