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Αλαθνίλσζε 
 

Η Κπβέξλεζε, ελ κέζσ παλδεκίαο, επηθνηλσληαθά θαη κόλν, ελώ θαιεί ηνλ ηδησηηθό ηνκέα λα 

κελ πξνβεί ζε απνιύζεηο πξάηηεη ην αληίζεην απέλαληη ζε ζπκβαζηνύρνπο ππαιιήινπο ηνπ 

δεκνζίνπ, ησλ νπνίσλ νη ζπκβάζεηο εξγαζίαο ιήγνπλ ηηο επόκελεο εκέξεο. 

πγθεθξηκέλα, ην Τπνπξγείν Μεηαλάζηεπζεο θαη Αζύινπ επηθαινύκελν έσια «θσιύκαηα», 

ζρεηηθά κε ηελ παξάηαζε ζπκβάζεσλ εξγαζίαο, πξνεηνηκάδεη ηελ απόιπζε εξγαδνκέλσλ, ηεο 

ζεηξάο ΟΥ 1/2017, ηεο Τπεξεζίαο Αζύινπ ησλ νπνίσλ νη ζπκβάζεηο ιήγνπλ από ηηο 30/04/2020 

θαη κεηά. 

Σελ ίδηα ζηηγκή, απαηηεί από ηνπο/ηηο εξγαδνκέλνπο/εο αύμεζε ηεο παξαγσγηθόηεηαο θαη 

εληαηηθνπνίεζε ηεο εξγαζίαο, πξνθεηκέλνπ λα πεξηθέξεη ζηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο αξηζκνύο 

απνδνηηθόηεηαο ζην πξνζθπγηθό δήηεκα. 

Η ηπρόλ απόιπζε ησλ ζπκβαζηνύρσλ ηεο Τπεξεζίαο Αζύινπ, εηδηθόηεξα ελ κέζσ παλδεκίαο, 

ζα νδεγήζεη ηνπο/ηηο εξγαδνκέλνπο/εο ζε δξόκνπο πνπ επηθξαηνύλ γεληθεπκέλεο ζπλζήθεο 

εξγαζηαθήο αλαζθάιεηαο, εθηεηακέλεο αλεξγίαο θαη πξνκελύεη, θαη’ απηόλ ηνλ ηξόπν, ηελ 

αληεξγαηηθή πνιηηηθή ηεο θπβέξλεζεο. Πέξαλ ηνύηνπ, κε ρηιηάδεο εθθξεκείο ππνζέζεηο αζύινπ, ζε 

πξώην βαζκό, θαη ρηιηάδεο αλζξώπνπο πνπ αλακέλνπλ λα θαηαγξαθνύλ ηα αηηήκαηά ηνπο, ε 

Τπεξεζία Αζύινπ ρξεηάδεηαη όρη κόλν επηπιένλ πξνζσπηθό, αιιά θαη λα ζπλερίζεη λα αμηνπνηεί ην 

ππάξρνλ έκπεηξν πξνζσπηθό. 

Σν σκαηείν Εξγαδνκέλσλ πκβαζηνύρσλ Τπεξεζίαο Αζύινπ, από ηδξύζεώο ηνπ, βξίζθεηαη 

ζε δηαξθείο θαη επαλαιακβαλόκελεο θηλεηνπνηήζεηο γηα ηε δηεθδίθεζε ηεο αλαλέσζεο ησλ εθάζηνηε 

ζπκβάζεσλ ζηελ θαηεύζπλζε ηεο κνληκνπνίεζεο, ηελ πξόζιεςε κόληκνπ πξνζσπηθνύ ζηελ 

Τπεξεζία Αζύινπ, κόληκε θαη ζηαζεξή δνπιεηά γηα όινπο/όιεο κε ίζα εξγαζηαθά δηθαηώκαηα. 

ηεθόκαζηε ζην πιάη ησλ ζπκβαζηνύρσλ εξγαδνκέλσλ ηεο Τπεξεζίαο Αζύινπ, αιιά θαη ζε 

θάζε ζπκβαζηνύρν, κε όπνην πξόγξακκα θαη αλ εξγάδεηαη, πνπ θηλδπλεύεη κε απόιπζε. ηεξίδνπκε 

ηνλ αγώλα ηνπο γηα ην δηθαίσκα ζηε κόληκε θαη ζηαζεξή εξγαζία, ελάληηα ζηηο ειαζηηθέο ζρέζεηο. 

 
Άμεζη ανανέωζη-παράηαζη ηων ζσμβάζεων εργαζίας. Καμία απόλσζη! 

Μόνιμη και ζηαθερή δοσλειά ζε δημόζιο και ιδιωηικό ηομέα! 

 

    Γηα ην Δ.. 

 

 

Ο Πξόεδξνο 

 

 

Η Γ. Γξακκαηέαο 

 

 

 

Σάθεο Ρνπκπήο 

 

 

 

Ειηζάβεη ππξηδάθε 
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