
 

   
 

Αθήνα, 11 Μαΐου 2020 

 

Αξιότιμε κ Υπουργέ, 

 

Με την παρούσα επιστολή και σε συνέχεια της από 4/5/2020 ερώτησής μου στο πλαίσιο 

του κοινοβουλευτικού ελέγχου σχετικά με την «Απόλυση Συμβασιούχων της Υπηρεσίας 

Ασύλου» (Α.Π. 6106), θα ήθελα να σας ζητήσω ενδελεχή ενημέρωση αναφορικά με τα 

συγκεκριμένο ζήτημα. 

Εσείς ο ίδιος, προσωπικά, από το βήμα της Βουλής, υπογραμμίζετε, σε κάθε ευκαιρία, πως 

δεν περισσεύει κανένας υπάλληλος στην Υπηρεσία Ασύλου και με αυτή τη λογική εξεδόθη 

από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, στις 22/4/2020, Δελτίο Τύπου που 

γνωστοποιεί ότι «παρατείνονται μέχρι τις 30 Απριλίου του 2021 οι συμβάσεις (σ.σ. 629 

συνολικά) των εργαζομένων ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου της Υπηρεσίας 

Ασύλου». 

Μετά τη δημοσιοποίηση του γεγονότος ότι δεν ανανεώνονται οι συμβάσεις 17 

συμβασιούχων με 5-6 χρόνια εργασίας στην Υπηρεσία, ακολούθησε νέο Δελτίο Τύπου, μια 

μέρα μετά, στο οποίο αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι «σε συνάντηση του Υπουργού 

Μετανάστευσης και Ασύλου, Νότη Μηταράκη, με εκπροσώπους των συμβασιούχων 

εργαζομένων της Υπηρεσίας Ασύλου» ο Υπουργός έδωσε «εντολή για την ανανέωση όλων 

των συμβάσεων, πλην ελαχίστων περιπτώσεων, για τις οποίες υπάρχουν ανυπέρβλητα 

νομικά και υπηρεσιακά κωλύματα.» 

Η Πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων Συμβασιούχων στην Υπηρεσία Ασύλου, κα 

Ειρήνη Ζάννη, η οποία και βρίσκεται μεταξύ των 17 συμβασιούχων των οποίων οι 

συμβάσεις δεν ανανεώνονται, μας ενημέρωσε ότι δεν τους έχετε προσκομίσει κανένα 

έγγραφο στο οποίο στηρίζετε τις απολύσεις, ενώ επικαλείσθε «κάθε φορά διαφορετικούς 

λόγους κάτω από αοριστολογίες για «νομικά και υπηρεσιακά κωλύματα». 

Όπως συζητήσαμε και πρόσφατα στην Ολομέλεια, ψηφίστηκε από την Κυβέρνηση η 

στελέχωση του συγκεκριμένου Υπουργείου από μετακλητούς υπαλλήλους, διάταξη που, 

όπως τόνισα και από το βήμα της Βουλής, θεωρούμε προβληματική και μας βρίσκει 

αντίθετους, καθώς οι μετακλητοί υπάλληλοι είναι ουσιαστικά επιλογή του Υπουργού και 

άρα η εργασία τους παύει με όποια αλλαγή Υπουργού.  

 

 



 

Με δεδομένο ότι ψηφίστηκε η πρόσληψη μετακλητών υπαλλήλων για μια τόσο 

νευραλγικής σημασίας Υπηρεσία, την ίδια στιγμή που απολύονται 17 συμβασιούχοι με 

εμπειρία και γνώση του αντικειμένου, δεν θα ήθελα, σε καμία περίπτωση, να πιστέψω 

πως όσα συμβαίνουν συνιστούν στοχοποίησή τους λόγω της συνδικαλιστικής τους 

δράσης. 

Καθώς έχετε δηλώσει την πολιτική βούληση και πρόθεση να βρεθεί η κατάλληλη «νομική 

φόρμουλα» ώστε να ανανεωθούν οι συμβάσεις και των 17 απολυμένων ή υπό απόλυση 

συμβασιούχων, παρακαλώ όπως με ενημερώσετε εγγράφως για τα νομικά, υπηρεσιακά ή 

και τεχνικά προβλήματα που αφορούν στις 17 αυτές συμβάσεις. 

 

 

Αναμένοντας την απάντησή σας. 

 

Με εκτίμηση, 

 

Φωτεινή Μπακαδήμα 

Γραμματέας ΚΟ ΜέΡΑ25 

Βουλευτής Β' Πειραιά 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


