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Κ. Χατζηδάκης: Μειώνουμε την ανεργία με σύγχρονες  και καινοτόμες πολιτικές  

Επίσκεψη του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων στο Ηράκλειο Κρήτης  

 

Από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 

εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση: 

 

Με σύγχρονες και καινοτόμες πολιτικές μειώνουμε την ανεργία, φέρνουμε πιο κοντά 

τους ανέργους με τις επιχειρήσεις, ενώ παράλληλα ενθαρρύνουμε τις επιχειρήσεις 

να υιοθετούν καλές πρακτικές, δήλωσε ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών 

Υποθέσεων Κωστής Χατζηδάκης που επισκέφθηκε σήμερα το Ηράκλειο Κρήτης. Κατά 

τη διάρκεια της  παραμονής του έδωσε το παρών στην 6η «Ημέρα Καριέρας» που 

οργάνωσε η  Δημόσια Επιχείρηση Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) στην πόλη,  στο πλαίσιο της 

οποίας 43 επιχειρήσεις από την Κρήτη προσέφεραν πάνω από 1.300 θέσεις εργασίας.  

 Όπως τόνισε ο κ. Χατζηδάκης, «Με τις Ημέρες Καριέρας κάνουμε κάτι πολύ χρήσιμο 

και αυτονόητο που γίνεται σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες εδώ και χρόνια αλλά δεν 

γινόταν  μέχρι πρότινος στην Ελλάδα: Φέρνουμε κοντά ανέργους και εργαζομένους 

με τις επιχειρήσεις,  «παντρεύουμε» δηλαδή την προσφορά με τη ζήτηση. Αυτή 

ακριβώς είναι η δουλειά της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.  Ξεκινώντας από τη  

Θεσσαλονίκη τον περασμένο Σεπτέμβριο, διοργανώνουμε πλέον σε τακτική βάση  σε 

μεγάλες πόλεις της  Ελλάδας Ημέρες Καριέρας μέσα από τις οποίες έχουν 

προσφερθεί -και καλυφθεί - χιλιάδες θέσεις εργασίας.  Πρόκειται μια εξαιρετική 

πρωτοβουλία που συμβάλλει στον περιορισμό της ανεργίας και έχει αγκαλιαστεί από 

το εργατικό δυναμικό και φυσικά θα τη συνεχίσουμε. Γιατί τέτοιου είδους σύγχρονες 

πολιτικές θέλουμε να εφαρμόζονται για την απασχόληση, κοινωνική πολιτική στην 

πράξη που φέρνει αποτελέσματα». 

Ο Διοικητής της ΔΥΠΑ Σπύρος Πρωτοψάλτης σημείωσε από την πλευρά του ότι οι 

Ημέρες Καριέρας αποτελούν μια  έκφανση του διαμεσολαβητικού ρόλου που οφείλει 

να διαδραματίζει μια  δημόσια υπηρεσία απασχόλησης.   



 

Ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων επισκέφθηκε επίσης τις 

εγκαταστάσεις της εταιρίας «Πλαστικά Κρήτης». Όπως δήλωσε ο κ Χατζηδάκης μετά 

τη συνάντησή του με τη διοίκηση και εργαζομένους, «Πρόκειται «για μια μεγάλη, 

αναπτυσσόμενη και με διεθνή παρουσία εταιρεία που εκτός από όλα αυτά μοιράζει 

μέρος των κερδών της στους εργαζομένους της. Τους προσφέρει επίσης μια σειρά 

από άλλες παροχές (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη κτλ.), ενώ  πρόσφατα συνέστησε 

Ενεργειακή Κοινότητα με μετόχους τους εργαζόμενους που με αυτόν τον τρόπο 

μπορούν να έχουν φθηνό ή δωρεάν ρεύμα στο σπίτι τους. Τέτοιες πρωτοβουλίες τις 

ενθαρρύνουμε ως κυβέρνηση και Υπουργείο Εργασίας, γιατί θέλουμε επιχειρήσεις 

που κάνουν συμμέτοχους τους εργαζομένους στην προσπάθεια, δημιουργώντας 

κλίμα δημιουργικής συνεργασίας», κατέληξε, 

Τον υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων συνόδευσαν  ο υφυπουργός 

Αθλητισμού Λευτέρης Αυγενάκης και ο βουλευτής Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας  

Μάξιμος Σενετάκης. 
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