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Διετή άδεια εργασίας σε περισσότερους από 50.000 πρόσφυγες και μετανάστες δίνει η κυβέρνηση για τη διετία 2017-18,
όπως προκύπτει από την προκήρυξη που υπογράφουν πέντε υπουργοί και μετέδωσε το κανάλι «Star». Μάλιστα, οι
περισσότερες θέσεις είναι εξαρτημένης εργασίας, υπάρχουν ωστόσο και πολλές εποχικές. Όλες πάντως θα είναι στον
ιδιωτικό τομέα και συνεπώς δεν θα υπάρξει επιβάρυνση του προϋπολογισμού.

 
Διετή άδεια εργασίας σε περισσότερους από 50.000 πρόσφυγες και μετανάστες δίνει η κυβέρνηση για τη διετία 2017-18,
όπως προκύπτει από την προκήρυξη που υπογράφουν πέντε υπουργοί και μετέδωσε το κανάλι «Star». Μάλιστα, οι
περισσότερες θέσεις είναι εξαρτημένης εργασίας, υπάρχουν ωστόσο και πολλές εποχικές. Όλες πάντως θα είναι στον
ιδιωτικό τομέα και συνεπώς δεν θα υπάρξει επιβάρυνση του προϋπολογισμού.

Πρόκειται για πρόσφυγες πολέμου, στη μεγάλη τους πλειοψηφία από τη Συρία, αλλά και κάποιους νόμιμους μετανάστες,
οι περισσότεροι από ευρωπαϊκές χώρες. Περίπου οι δύο στους τρεις διαμένουν σε hot spot.

Οι θέσεις εργασίας θα κατανεμηθούν σε όλους τους νομούς της χώρας, αλλά περισσότερες από τις μισές στην Κεντρική και
Δυτική Μακεδονία (20.691 και 10.138 αντίστοιχα).

 

«Δείγμα προθέσεων»

Μόλις 194 θέσεις προβλέπονται για τα νησιά του βόρειου Αιγαίου, κάτι που για το δημοσιογράφο του καναλιού Γιάννη
Ευσταθίου, που υπογράφει το ρεπορτάζ, αποτελεί δείγμα των προθέσεων της κυβέρνησης να τα μετατρέψει σε φυλακές
παράτυπων μεταναστών που δεν εντάσσονται στο σχετικό πρόγραμμα.

Στην Αττική προβλέπονται θέσεις εργασίας για 2.817 αλλοδαπούς. Σε άλλες περιοχές προβλέπονται οι εξής θέσεις
εργασίας: Στερεά Ελλάδα 4.054, Δυτική Ελλάδα 3.830, Ανατολική Μακεδονία και Θράκη 2.304, Θεσσαλία 2.301,
Πελοπόννησος 1.689, Ήπειρος 1.430, Κρήτη 705, Νότιο Αιγαίο 543 και Επτάνησα 249

Οι 44.972 από τους 51.125 δικαιούχους -σε σύνολο 62.540 που επισήμως έχουν εγκλωβιστεί στη χώρα μας- θα
αξιοποιηθούν πάντως σε δουλειές που αποφεύγουν Έλληνες, όπως: εργάτες γης 30.807, βοσκοί 6.806, αλιεργάτες 5.737,
εργάτες υλοτομίας 1.050 και οικιακοί βοηθοί 572, αλλά και 510 εργαζόμενοι υψηλής ειδίκευσης.

ΆΡΘΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
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