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ΑΝΑΚΟΙΝΩΘ ΓΙΑ ΑΠΕΡΓΙΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

Μόλισ μία θμζρα πριν τθν ιδθ ανακοινωμζνθ από το ςωματείο μασ προειδοποιθτικι 
απεργία για τισ 23/04 αναρτάται ςτθ ΔΙΑΤΓΕΙΑ Τπουργικι Απόφαςθ περί ανανζωςθσ 
ςυμβάςεων εργαςίασ των εργαηομζνων ςτθν Τπθρεςία Αςφλου και ςχετικό δελτίο τφπου 
ςτθ ςελίδα του Τπουργείου Μετανάςτευςθσ και Αςφλου ςτο Facebook. Σθσ ανανζωςθσ 
αυτισ εξαιροφνται ςτοχευμζνα 16 ςυναδζλφιςςεσ και ςυνάδελφοι που εργάηονται ςε 
νθςιά και ςτθν ενδοχϊρα. Σο Τπουργείο Μετανάςτευςθσ και Αςφλου επζλεξε ςιμερα δια 
τθσ πλαγίου να διαμθνφςει ςε εργαηόμενουσ και εργαηόμενεσ τθσ ΟΧ 1, ανκρϊπουσ που 
ζχουν προςφζρει τθν εργαςία τουσ για πάνω από μια πενταετία ςτισ γνωςτζσ αντίξοεσ 
ςυνκικεσ, ότι τουσ κεωρεί άχρθςτουσ και μθ-παραγωγικοφσ, και ότι από 1θ Μαΐου τουσ 
κακιςτά άνεργουσ ςτο ςκλθρό εργαςιακό περιβάλλον που ιδθ διαμορφϊνονται μζςα ςτισ 
ςυνκικεσ τθσ πανδθμίασ.  

Σο Τπουργείο, χωρίσ καμία πρότερθ ενθμζρωςθ, δε ςυμπεριλαμβάνει ςτισ ανανεϊςεισ 
ςυμβάςεων εργαηόμενουσ/εσ που αποτελοφν το παλαιότερο προςωπικό τθσ Τπθρεςίασ 
Αςφλου, ςυναδζλφιςςεσ και ςυναδζλφουσ οι οποίοι αυτι τθ ςτιγμι είναι οι πλζον 
ζμπειροι/εσ  χειριςτζσ/ριεσ αιτθμάτων διεκνοφσ προςταςίασ και οι οποίοι/εσ ζχουν 
εκπαιδευτεί ςε όλα τα ςτάδια τθσ διαδικαςίασ αςφλου, και μεταφζρουν τθν εμπειρία ςτουσ 
νζουσ/εσ ςυναδζλφουσ/ιςςεσ ωσ εκπαιδευτζσ/ριεσ. Οι 16, πρακτικά υπό απόλυςθ 
ςυνάδελφοι, ςτοχοποιοφνται ακριβϊσ επειδι είναι εργαηόμενοι/εσ ςτθν «πρϊτθ γραμμι 
του προςφυγικοφ» (όπωσ αρζςκεται θ Διοίκθςθ να τουσ/ισ αποκαλεί). Είναι οι 
ςυνάδελφοι/ιςςεσ μασ που εργάηονται ςτθν Τπθρεςία Αςφλου ζνα χρόνο μετά τθν ίδρυςι  
τθσ, και κουβαλοφν κομμάτι τθσ ιςτορίασ τθσ, τόςο ςτισ καλζσ πρακτικζσ για τθν απόδοςθ 
του κακεςτϊτοσ διεκνοφσ προςταςίασ, όςο και ςτουσ αγϊνεσ για τθν κατοχφρωςθ των 
αυτονόθτων δικαιωμάτων μασ, για τα οποία τόςα χρόνια παλεφουμε. Πρόκειται για 
ςυναδζλφιςςεσ/ουσ που προςλιφκθκαν ςτθν Τπθρεςία το 2014 και 2015, ιδρυτικά μζλθ 
του ωματείου, πρϊθν και νυν μζλθ του Δ., του ωματείου, ζμπειροι/εσ υπάλλθλοι και 
πιςτοποιθμζνεσ/οι εκπαιδεφτριεσ/εσ. 

Η απόφαςθ του Τπουργοφ κ. Μθταράκθ, ειδικά αυτι τθ ςτιγμι, δε μπορεί να ερμθνευτεί 
παρά ωσ ενόχλθςθ για αυτι τθ μνιμθ που οι ςυναδζλφιςςεσ και οι ςυνάδελφοι μασ 
μεταφζρουν. Η υπουργικι απόφαςθ εξαίρεςθσ τουσ/ισ ςτοχοποιεί ξεκάκαρα και τουσ/ι 
τιμωρεί για τθ ςυνδικαλιςτικι τουσ δράςθ, με αποκορφφωμα ςτοχοποίθςθσ  τθν απόλυςθ 
τθσ Προζδρου του ΕΤΑ, αποδίδοντασ ςτισ απολφςεισ ςαφι χαρακτιρα ςυνδικαλιςτικισ 
δίωξθσ.  

Σο ωματείο Εργαηομζνων υμβαςιοφχων τθσ Τπθρεςίασ Αςφλου από τθν ίδρυςι του μζχρι 
και ςιμερα, βρίςκεται ςε διαρκείσ και επαναλαμβανόμενεσ κινθτοποιιςεισ για τθ 
διεκδίκθςθ τθσ ανανζωςθσ των ςυμβάςεων όλου ανεξαιρζτωσ του προςωπικοφ, 
παλεφοντασ για τθ μονιμοποίθςθ όλων και τθν πρόςλθψθ μόνιμου προςωπικοφ ςτθν 
Τπθρεςία Αςφλου, ενϊ ζχει πάρει ξεκάκαρθ κζςθ τόςο για τα δικαιϊματα των προςφφγων 
και των αιτοφντων/ςϊν άςυλο όςο και για τθ νζα νομοκεςία. Όςο και αν αυτι ακριβϊσ θ 
δράςθ μασ ενοχλεί, εμείσ κα παραμζνουμε αταλάντευτοι/εσ ςτα δίκαια αιτιματα μασ. 
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τεκόμαςτε αλλθλζγγυεσ/οι, ςε κάκε ςυνάδελφο και ςυναδζλφιςςα που πλιττεται από τισ 
εκδικθτικζσ μθ-ανανεϊςεισ ςυμβάςεων. Οι επικοινωνιακζσ τακτικζσ του Τπουργείου 
Μετανάςτευςθσ και Αςφλου δε κα μασ διαςπάςουν, και οι κινθτοποιιςεισ μασ 
κλιμακϊνονται μζχρι να ανανεωκεί το ΤΝΟΛΟ των ςυμβάςεων όλων ανεξαιρζτωσ των 
ςυναδζλφων/ιςςϊν. 

Σο ωματείο μασ περνάει άμεςα ςε απόφαςθ για αγϊνα και ΑΠΕΡΓΙΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ από τθν 
Παραςκευι 24 Απριλίου 2020, μζχρι να ανακλθκεί θ πολιτικι απόφαςθ απόλυςθσ των 
ςυναδελφιςςϊν/ων μασ.  τον αγϊνα μασ αυτό καλοφμε το ςφνολο των εργαηομζνων να 
ςτακεί ςτο πλάι μασ.  

ΑΠΑΙΣΟΤΜΕ τθν ανανζωςθ ΟΛΩΝ ανεξαιρζτωσ των ςυμβάςεων εργαςίασ τθσ ΟΧ 1/2017. 

Καμία ςκζψθ για απόλυςθ, οφτε τϊρα οφτε μετά!  

Δεν περιςςεφει καμία/κανζνασ.  

Μόνιμθ και ςτακερι δουλειά για όλεσ/ουσ ςε δθμόςιο και ιδιωτικό τομζα.  

ΔΕ ΔΕΧΟΜΑΣΕ ΚΑΜΙΑ ΑΠΟΛΤΘ ΤΜΒΑΙΟΤΧΟΤ 

Θ ΑΛΛΘΛΕΓΓΤΘ ΘΑ ΝΙΚΘΕΙ 

Για το Δ.. 

 Η ΠΡΟΕΔΡΟ                                                      Ο ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ 

                                Ε.ΖΑΝΝΗ                                                              Α. ΔΟΤΛΟ 

 

 

 

 


