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

2018

Ημερομ. Κατάθεσης:

22/12/2021

ΕΡΩΤΗΣΗ
Αθήνα 22 Δεκεμβρίου 2021

Προς: τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου
τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

ΘΕΜΑ: Λήξη συμβάσεων εργαζομένων του Γ' κύκλου στις δομές υποδοχής
προσφύγων.

Οι εργαζόμενοι του Γ’ κύκλου στις δομές υποδοχής προσφύγων, διαφόρων
ειδικοτήτων, όπως καθαρισμού, Φύλαξης, Χειρωνακτικών Εργασιών, Δασκάλων,
Διοικητικού-Λογιστικού, Ηλεκτρολόγων, Ψυκτικών, Νοσηλευτών, Ψυχολόγων θα βρεθούν
μετά από 2 και πλέον χρόνια στο δρόμο.
Το εργασιακό καθεστώς που απολάμβαναν, όπως γνωρίζετε, δεν ήταν εξ αρχής
ιδανικό, καθώς από το 2019 όπου και ανέλαβαν υπηρεσία, έχουν εργαστεί συνολικά μόνο
20 μήνες καθώς η κυβέρνηση αποφάσισε να σπάσει τα 2 χρόνια που μπορεί να διαρκέσει
η σύμβασή τους σε ολιγόμηνες, πολλές φορές και δίμηνης διάρκειας, συμβάσεις με κενά
μεταξύ τους.
Όπως αντιλαμβάνεστε, άμεση συνέπεια της πρακτικής αυτής, πέρα από τη
διάλυση οποιουδήποτε οικογενειακού προγραμματισμού, είναι να μη δύνανται να
κατοχυρώσουν δικαίωμα πλήρους επιδόματος ανεργίας. Κατά την πάγια απαράδεκτη
πρακτική σας, αντικαθιστάτε εκπαιδευμένους εργαζόμενους, που καλύπτουν πάγιες και
διαρκείς ανάγκες, αναθέτοντας τις εργασίες τους σε εξωτερικούς εργολάβους, με
πολλαπλάσιο κόστος, με τη δικαιολογία του κατάπτυστου καθεστώτος κοινωφελούς
εργασίας πάνω στο οποίο στηρίζεται η λειτουργία σημαντικότατων δομών.
Επιπλέον το Υπουργείο επιλέγει να αποδεσμεύσει πλήρως τους εργαζόμενους
των δομών που έχουν κλείσει, ενώ έχει εισπράξει τα χρήματα της μισθοδοσίας τους από

την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τέλος σε όλους τους εργαζόμενους των απαράδεκτων
κοινωφελών προγραμμάτων στερείτε την αναγνώριση της εργασιακής εμπειρίας ώστε
αυτή να αναγνωρίζεται για τους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ.
Κατόπιν τούτων ερωτάται ο Υπουργός:
1. Σκοπεύετε να ανανεώσετε τις συμβάσεις των ήδη έμπειρων εργαζομένων που
καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες;
2. Δεσμεύεστε να τους αναγνωρίσετε την πραγματική εργασιακή εμπειρία που
απόκτησαν;
3. Δεσμεύεστε πως δε θα στελεχώσετε τις νευραλγικές αυτές υπηρεσίες με εργατικό
δυναμικό σε ομηρία από το κατάπτυστο καθεστώς της κοινωφελούς εργασίας;
4. Δεσμεύεστε πως δε θα παραδώσετε οποιεσδήποτε υπηρεσίες σε εργολαβικές
εταιρείες με πολλαπλάσιο κόστος και ανειδίκευτο προσωπικό;
Οι ερωτώντες Βουλευτές
Γιάνης Βαρουφάκης
Αγγελική Αδαμοπούλου
Μαρία Απατζίδη
Κρίτων Αρσένης
Κλέων Γρηγοριάδης
Γιώργος Λογιάδης
Φωτεινή Μπακαδήμα
Σοφία Σακοράφα

