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Θέμα: ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟ 

ΑΣΥΛΟ 

ΨΗΦΙΣΜΑ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΣΥΛΟΥ 

·        ΝΑ ΜΗΝ ΑΠΟΛΥΘΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ 

·        ΝΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΕΙ ΤΩΡΑ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΑ ΔΙΚΑΙΑ 

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

·        ΝΑ ΚΑΤΟΧΥΡΩΘΟΥΝ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 

ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ   

Εν μέσω πανδημίας και ενώ η Κυβέρνηση επικοινωνιακά και μόνο καλεί τον 

ιδιωτικό τομέα να μην προβεί σε απολύσεις, καμία δέσμευση δεν έχει αναλάβει 

απέναντι στους/ις συμβασιούχους υπαλλήλους του δημοσίου, των οποίων οι 

συμβάσεις εργασίας λήγουν τις επόμενες ημέρες. 

Το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, επικαλούμενο έωλα «κωλύματα» 

σχετικά με την παράταση συμβάσεων εργασίας, έως σήμερα δεν έχει δώσει 

καμία απάντηση σε δεκάδες εργαζόμενους/ες της σειράς ΣΟΧ1/2017 της 

Υπηρεσίας Ασύλου, των οποίων οι συμβάσεις λήγουν από τις 30/04/2020 και 

έπειτα. Την ίδια στιγμή, απαιτεί από τους/ις εργαζόμενους/ες αύξηση της 

παραγωγικότητας και εντατικοποίηση της εργασίας, προκειμένου να περιφέρει στα 

μέσα μαζικής ενημέρωσης αριθμούς αποδοτικότητας στο προσφυγικό ζήτημα. 

Η τυχόν απόλυση των Συμβασιούχων της Υπηρεσίας Ασύλου και ειδικότερα εν μέσω 

πανδημίας, επιβεβαιώνει στην πράξη ότι η κυβέρνηση της ΝΔ, εκμεταλλεύεται 

αναγκαστική ημιαδράνεια στην οποία έχει περιέλθει λόγω της πανδημίας το 

συνδικαλιστικό κίνημα, για να επιβάλει τα αντεργατικά μετρά της και  την 

αντιμεταναστευτική πολιτική της, απολύοντας τους εργαζόμενους στην υπηρεσία 

ασύλου, αλλά και  αρνούμενη να ικανοποιήσει τις αιτήσεις ασύλου των προσφύγων 

και μεταναστών. 

Τονίζεται ότι , επειδή υπάρχουν χιλιάδες εκκρεμείς υποθέσεις ασύλου και 

χιλιάδες κατατρεγμένων που αναμένουν να καταγραφούν τα αιτήματά τους, η 

Υπηρεσία Ασύλου όχι μόνο έχει ανάγκη το υπάρχον  έμπειρο προσωπικό και τη 

θεσμική λειτουργία και μνήμη του, αλλά επιπλέον επιβάλλεται να προσλάβει και 

νέο προσωπικό. 
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Στην κατεύθυνση της ικανοποίησης αυτών των αιτημάτων, το Σωματείο 

Εργαζομένων Συμβασιούχων Υπηρεσίας Ασύλου από την ίδρυσή του  βρίσκεται σε 

διαρκείς και επαναλαμβανόμενες κινητοποιήσεις για τη διεκδίκηση της ανανέωσης 

των εκάστοτε συμβάσεων, στην κατεύθυνση της μονιμοποίησης των 

ελαστικοποιημένων και της  πρόσληψης μόνιμου προσωπικού στην Υπηρεσία 

Ασύλου. Διεκδικεί  μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλους/ες με ίσα εργασιακά 

δικαιώματα. Για το λόγο αυτό, προχώρησε  στην  κήρυξη προειδοποιητικής 

Απεργίας την Πέμπτη 23 Απριλίου και εξάγγειλε τη συνέχιση  των 

κινητοποιήσεων, στην περίπτωση που δε δεσμευτεί το   Υπουργείο για την 

ανανέωση όλων ανεξαιρέτως των Συμβάσεων της ΣΟΧ 1/2017. 

 Η Ε.ΛΜΕ Ηρακλείου στέκεται στο πλάι των συμβασιούχων εργαζομένων της 

Υπηρεσίας Ασύλου, αλλά και σε κάθε συμβασιούχο με όποιο πρόγραμμα και αν 

εργάζεται, ο οποίος  κινδυνεύει με απόλυση. Στηρίζει  τον αγώνα τους για το 

δικαίωμα στη μόνιμη και σταθερή εργασία, ενάντια στις ελαστικές σχέσεις 

εργασίας και συμπορεύεται στην κοινή πάλη για την κατοχύρωση των δικαιωμάτων 

των εργαζομένων και των μεταναστών 

Διεκδικεί: 

Ø     Άμεση ανανέωση-παράταση των συμβάσεων εργασίας. 

Ø      Καμία απόλυση, ούτε τώρα ούτε μετά! 

– Να σταματήσει η πολιτική ανακύκλωσης της ανεργίας. 

– Μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλες/ους σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Να 

μπει τέλος στις ελαστικές σχέσεις εργασίας! Ίση αντιμετώπιση των εργαζομένων. 

Ίση αμοιβή για ίση εργασία με πλήρη ασφαλιστικά και εργασιακά δικαιώματα. 

  

Για το Δ.Σ. της Ε.Λ.Μ.Ε. Ηρακλείου 
 

 
Ο  Πρόεδρος 

 

 
Η Γενική γραμματέας 

 

 

 
Ρηγάκης Ζαχαρίας Πανταζή Μαρία 

 


