Δημιουργείται
μετανάστες

ΟΑΕΔ

για

Δημιουργείται ΟΑΕΔ για μετανάστες

Δημιουργείται ΟΑΕΔ …μεταναστών: Το σχέδιο της κυβέρνησης για
δουλειά σε χιλιάδες αλλοδαπούς

Σχέδιο για την ενσωμάτωση στην ελληνική κοινωνία χιλιάδων
νόμιμων μεταναστών μέσω του αγροτικού τομέα και του ΟΑΕΔ…
μεταναστών, αποκαλύπτουν αποκαλύπτουν « Τα ΝΕΑ».

Το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης επεξεργάζεται σχέδιο, σε
συνεργασία με τον ΟΑΕΔ και το υπουργείο Μεταναστευτικής
Πολιτικής, για την παροχή δουλειάς στα χωράφια σε πρόσφυγες
και μετανάστες.

Θεωρείται ότι μία τέτοια πρωτοβουλία θα έχει πολλαπλό θετικό
αντίκτυπο στην αναζωογόνηση της υπαίθρου αλλά και στην
αντιμετώπιση του προσφυγικού – μεταναστευτικού.

Ουσιαστικά θα δημιουργηθεί ένας «ΟΑΕΔ μεταναστών» που θα έχει
αντίστοιχη λίστα με εργαζόμενους που θα μπορούν να μεταβούν
στις αγροτικές περιοχές, όπου απαιτούνται εργατικά χέρια.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες των «ΝΕΩΝ», υπάρχουν

σήμερα στην Ελλάδα περί τους 66 χιλιάδες πρόσφυγες και
μετανάστες που είναι καταγεγραμμένοι, νόμιμοι και διαθέτουν
ΑΜΚΑ.

Από όλη την Ελλάδα υπάρχουν αιτήματα για την εύρεση εργατών
που θα απασχοληθούν σε εργασίες εποχικού χαρακτήρα σε διάφορες
καλλιέργειες. Οι παραγωγοί αδυνατούν να βρουν φθηνά εργατικά
χέρια και πολλές φορές αναγκάζονται να φέρνουν για 2 – 3 μήνες
εργάτες από την Αλβανία. Ωστόσο, όπως οι ίδιοι οι αγρότες
δηλώνουν, υπάρχει πρόβλημα τόσο με τα προξενεία και τις βίζες
όσο και με τα ασφαλιστικά δικαιώματα των εργατών.

Η κυβέρνηση άκουσε τα αιτήματα των παραγωγών από όλη τη χώρα
και προχώρησε στη σύσταση μιας επιτροπής που ανέλαβε να βρει
λύση στο πρόβλημα.

Τις διαδικασίες τρέχει ο Μάκης Βορίδης ενώ και ο Γιάννης
Βρούτσης έχει δώσει το πράσινο φως.

Στις πρώτες συζητήσεις καταγράφηκαν τα αιτήματα για εργατικά
χέρια από όλη την Ελλάδα και συμφωνήθηκε να υπάρξει μια
πιλοτική εφαρμογή του σχεδίου από έναν νομό, πιθανότατα από
τον νομό Ημαθίας. Οι περίπου 80 συνεταιρισμοί θα έχουν λίστα
με τον αριθμό των εργαζόμενων που χρειάζονται για τις εποχικές
εργασίες και τον χρόνο απασχόλησης και θα συνεργάζεται με τα
κατά τόπους ΟΑΕΔ.
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Στοιχεία-σοκ από τον ΟΑΕΔ:
Εκρηκτική αύξηση της ανεργίας
κατά 8,5%! – Σχεδόν στο 1
εκατ. οι άνεργοι
Με «πήλινα πόδια» η ελληνική οικονομία βυθίζεται στην ύφεση –
Λεφτά υπάρχουν αλλά για τους αλλοδαπούς

Πλήρως απογοητευτικά είναι τα στοιχεία που δίνει ο ΟΑΕΔ για
την ανεργία, δείγμα ότι η ελληνική οικονομία, όχι μόνο δεν
βγαίνει απο την κρίση, αλλά αντίθετα βυθίζεται όλο και
περισσότερο στη δίνη της ύφεσης και του τεράστιου εξωτερικού
χρέους.

Σε 915.516 άτομα ανήλθε το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων,
με κριτήριο την αναζήτηση εργασίας (αναζητούντων εργασία), τον
Οκτώβριο του 2019, έναντι 843.154 ατόμων τον Σεπτέμβριο του

2019 (ποσοστιαία μεταβολή 8,58%) και 844.710 ατόμων τον
Οκτώβριο του 2018 (8,38%), σύμφωνα με τα στοιχεία
εγγεγραμμένης ανεργίας του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού
Δυναμικού (ΟΑΕΔ) για τον Οκτώβριο του 2019.

Από τα 915.516 άτομα, 484.664 (ποσοστό 52,94%) είναι
εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα ίσο ή
και περισσότερο των 12 μηνών και 430.852 (ποσοστό 47,06%)
είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα
μικρότερο των 12 μηνών.

Οι άνδρες ανέρχονται σε 330.232 (ποσοστό 36,07%) και οι
γυναίκες ανέρχονται σε 585.284 (ποσοστό 63,93%).

Το σύνολο των εγγεγραμμένων λοιπών (μη αναζητούντων εργασία),
τον Οκτώβριο του 2019, ανήλθε σε 67.684 άτομα.

Από αυτά, 65.389 (ποσοστό 96,61%) είναι εγγεγραμμένα στο
μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των
12 μηνών και 2.295 (ποσοστό 3,39%) είναι εγγεγραμμένα στο
μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών.

Οι άνδρες ανέρχονται σε 22.682 (ποσοστό 33,51%) και οι
γυναίκες σε 45.002 (ποσοστό 66,49%).

Το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων, τον Οκτώβριο του 2019
(αφορά τον αριθμό των δικαιούχων που πληρώθηκαν εντός του
αντίστοιχου μήνα) ανήλθε σε 105.165 άτομα, από τα οποία οι
95.941 (ποσοστό 91,23%) είναι κοινοί και λοιπές κατηγορίες
επιδοτουμένων και οι 9.224 (ποσοστό 8,77%) είναι εποχικοί
τουριστικών επαγγελμάτων.

Οι άνδρες ανέρχονται σε 44.032 (ποσοστό 41,87%) και οι
γυναίκες σε 61.133 (ποσοστό 58,13%).

Από το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων, 84.930 (ποσοστό
80,76%) είναι κοινοί, 1.837 (ποσοστό 1,75%) είναι οικοδόμοι,
9.224 (ποσοστό 8,77%) είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων,
1.542 (ποσοστό 1,47%) είναι εποχικοί λοιποί (αγροτικά), 7.472
(ποσοστό 7,11%) είναι εκπαιδευτικοί και 160 (ποσοστό 0,15%)
είναι λοιποί.

Φτώχεια και ανεργία για τους Έλληνες επιδόματα για τους
αλλοδαπούς

Κατά τα άλλα η κυβέρνηση φροντίζει

μήπως οι αλλοδαποί

αντιμετωπίσουν οικονομικά προβλήματα.

Έτσι καταβολή επιδόματος ενοικίου έως 12 μήνες και έως 630
ευρώ και εφάπαξ βοηθήματος έως 1.490 ευρώ προβλέπει το
πρόγραμμα, που υλοποιείται με την υποστήριξη της ελληνικής
κυβέρνησης και την χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για
τους παρανόμως εισελθόντες αλλοδαπούς οι οποίοι έτσι θα
διευκολυνθούν για να ενταχθούν στην χώρα μας!

Πρόκειται για το πρόγραμμα HELIOS του Διεθνούς Οργανισμού
Μετανάστευσης για την ένταξη των αλλοδαπών στην ελληνική
κοινωνία.
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