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Eλ κέζω παλδεκίαο ε θπβέξλεζε απέιπζε 16 εξγαδόκελνπο ζπκβαζηνύρνπο ζηελ 

ππεξεζία αζύινπ. Οη απνιύζεηο απηέο αλαθνηλώζεθαλ κόιηο κία κέξα πξηλ ηελ 

πξνγξακκαηηζκέλε απεξγία ηωλ εξγαδόκελωλ γηα ηηο 23/4 θαη ηελ εμαγγεικέλε απεξγία 

δηαξθείαο ηνπο. Η απζαηξεζία ηεο θπβέξλεζεο θαη ηνπ Υπνπξγείνπ κεηαλαζηεπηηθήο 

πνιηηηθήο γίλεηαη αθόκα κεγαιύηεξε γηαηί έρεη ραξαθηεξηζηηθά ζπλδηθαιηζηηθήο δίωμεο. 

Πην ζπγθεθξηκέλα εμαίξεζαλ από ηελ αλαλέωζε ηωλ ζπκβάζεωλ ηελ νπνία 

αλαθνίλωζαλ, δεθαέμη εξγαδόκελνπο/εο, αλάκεζά ηνπο ηελ πξόεδξν ηνπ ζωκαηείνπ 

θαζώο θαη εξγαδόκελνπο πνπ είραλ πξωηνζηαηήζεη ζηελ ίδξπζε ηνπ ζωκαηείνπ θαη ηεο 

καρεηηθήο δξάζεο ηνπ. 

Η απόιπζε ηωλ Σπκβαζηνύρωλ ηεο Υπεξεζίαο Αζύινπ θαη εηδηθόηεξα ελ κέζω 

παλδεκίαο απνηειεί casus belli γηα όινπο/εο ηνπο/ηο εξγαδόκελνπο. Κη απηό γηαηί 

ζεκαίλεη όηη ην Υπνπξγείν πξνκελύεη πξαθηηθέο αληεξγαηηθήο πνιηηηθήο, επηδηώθνληαο 

παξάιιεια πιήγκα ζηε ζπλδηθαιηζηηθή δξάζε θαη ζην ίδην ην ζωκαηείν απνιύνληαο ηελ 

πξόεδξό ηνπ.   

Με ρηιηάδεο εθθξεκείο ππνζέζεηο αζύινπ ζε πξώην βαζκό θαη ρηιηάδεο αλζξώπνπο πνπ 

αλακέλνπλ λα θαηαγξαθνύλ ηα αηηήκαηά ηνπο, ε Υπεξεζία Αζύινπ ρξεηάδεηαη όρη κόλν 

επηπιένλ πξνζωπηθό, αιιά θαη λα ζπλερίζεη λα αμηνπνηεί ην ππάξρνλ έκπεηξν πξνζωπηθό 

θαη ηελ ζεζκηθή ηνπ κλήκε. Τελ ίδηα ζηηγκή, απαηηεί από ηνπο/ηο εξγαδόκελνπο/εο 

αύμεζε ηεο παξαγωγηθόηεηαο θαη εληαηηθνπνίεζε ηεο εξγαζίαο. 

Η ΕΣΠΗΤ ζηέθεηαη αιιειέγγπα ζην πιάη ηωλ ζπκβαζηνύρωλ εξγαδνκέλωλ ηεο 

Υπεξεζίαο Αζύινπ θαη ηνπ ζωκαηείνπ ηνπο αιιά θαη ζε θάζε ζπκβαζηνύρν κε όπνην 

πξόγξακκα θαη αλ εξγάδεηαη, πνπ θηλδπλεύεη κε απόιπζε. Σηεξίδνπκε ηνλ αγώλα ηνπο 

γηα ην δηθαίωκα ζηε κόληκε θαη ζηαζεξή εξγαζία, ελάληηα ζηηο ειαζηηθέο ζρέζεηο 

εξγαζίαο. Σηεξίδνπκε ηηο θηλεηνπνηήζεηο ηνπο θαη παιεύνπκε καδί ηνπο γηα: 

 Άκεζε αλαλέωζε-παξάηαζε όιωλ ηωλ ζπκβάζεωλ εξγαζίαο θαη αλάθιεζε ηωλ 

απνιύζεωλ 

 Να ζηακαηήζεη ε πνιηηηθή αλαθύθιωζεο ηεο αλεξγίαο. 

 Μόληκε θαη ζηαζεξή δνπιεηά γηα όιεο/νπο ζε δεκόζην θαη ηδηωηηθό ηνκέα, ρωξίο 

ειαζηηθέο ζρέζεηο εξγαζίαο.  Ίζε αληηκεηώπηζε ηωλ εξγαδνκέλωλ, κε ίζε ακνηβή γηα 

ίζε εξγαζία, πιήξε αζθαιηζηηθά θαη εξγαζηαθά δηθαηώκαηα. 
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