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ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς: τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου
Θέμα: Το Εργατικό Κέντρο Ιωαννίνων καταγγέλλει τις απολύσεις 53
συμβασιούχων εργαζομένων στη Δομή Φιλοξενίας Προσφύγων Κατσικά
Όπως ενημερωνόμαστε, το Εργατικό Κέντρο Ιωαννίνων καταγγέλλει την
απόλυση 53 συμβασιούχων στη Δομή Φιλοξενίας Προσφύγων του Κατσικά
που ανήκει στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου. Όπως αναφέρεται σε
ανακοίνωσή του, στη Δομή του Κατσικά εργάζονται από το 2019 πενήντα
τρείς (53) εργαζόμενοι μέσω προγραμμάτων «κοινωφελούς εργασίας» του
ΟΑΕΔ, που υλοποίησε ο δήμος Ιωαννιτών με καθήκοντα στους τομείς της
καθαριότητας, της φύλαξης, ως εκπαιδευτικό ή νοσηλευτικό προσωπικό
καθώς και σε άλλες χειρωνακτικές και διοικητικές εργασίες. Τα άτομα αυτά
εργάζονται σε όλη την περίοδο της πανδημίας του κορονοϊού, σε άσχημες
συνθήκες υγιεινής, που προϋπήρχαν πολύ πριν την πανδημία, με τεράστιους
κινδύνους για την υγεία τους, την υγεία των οικογενειών τους, την υγεία των
μεταναστών και προσφύγων -μεταξύ αυτών παιδιά, ηλικιωμένοι και άλλοι που
ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες- ενώ τους είχαν αποκλείσει από κάθε ειδική
άδεια για την αντιμετώπιση του κορονοϊού.
Παρόλο που το προσωπικό αυτό καλύπτει πραγματικές και ουσιαστικές
ανάγκες για τη λειτουργία της Δομής, έχει απολυθεί και επαναπροσληφθεί
επανειλημμένα, μέσω παρατάσεων των συμβάσεών τους, μένοντας στο
μεταξύ για πολλούς μήνες στην ανεργία, ενώ οι περισσότεροι δεν έλαβαν ούτε
επίδομα ανεργίας στα διαστήματα αυτά
Σύμφωνα με την ανακοίνωση «Το απαράδεκτο καθεστώς των συμβασιούχων,
των εργολαβικών, των δουλεμπορικών γραφείων ενοικίασης και των ΜΚΟ
στις δομές φιλοξενίας αναδεικνύει ξανά την ανάγκη στελέχωσης των δομών
με μόνιμο προσωπικό και τη δημιουργία κρατικού φορέα για τη διαχείριση των
αιτήσεων ασύλου και φιλοξενίας». Όλοι αυτοί οι εργαζόμενοι που ανέλαβαν
υπηρεσία τελευταία φορά το Νοέμβριο του 2021 για ακόμα δύο μήνες
απολύθηκαν επειδή το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου εκχώρησε τις
υπηρεσίες στις οποίες εργάζονταν σε εργολάβους και ΜΚΟ, τακτική που το

Υπουργείο έχει ακολουθήσει και στο παρελθόν στις Δομές Φιλοξενίας
Προσφύγων και η οποία οδηγεί στην ιδιωτικοποίηση της διαχείρισής τους»
σημειώνει το Εργατικό Κέντρο το οποίο ζητά την επαναπρόσληψή τους και
την καταβολή των δεδουλευμένων τους».
Κατόπιν των παραπάνω,
Ερωτάται ο κος Υπουργός:
1. Γνωρίζει για την απόλυση των 53 εργαζομένων που καλύπτουν
πραγματικές και ουσιαστικές ανάγκες για τη λειτουργία της Δομής
Φιλοξενίας Προσφύγων;
2. Για ποιους λόγους οι υπηρεσίες αυτές εκχωρήθηκαν σε εργολάβους
και ΜΚΟ οδηγώντας στην ιδιωτικοποίηση της διαχείρισής τους;
3. Γιατί το Υπουργείο δεν προχωρά σε μόνιμες προσλήψεις αυτού του
προσωπικού για να καλυφθούν οι ανάγκες των προσφύγων και
μεταναστών στις Δομές Φιλοξενίας;
4. Για ποιο λόγο δεν μετατρέπονται οι συμβάσεις αυτών των
εργαζομένων σε αορίστου χρόνου;
Η ερωτώσα βουλευτής
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