
 

 

Αθήνα, 9 Μαρτίου 2021 

ΕΡΩΤΗΣΗ  

Προς: τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου 

 τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 

 τον Υπουργό Δικαιοσύνης 

Θέμα: Να εφαρμοσθεί από την Υπηρεσία Ασύλου η δικαστική απόφαση 

αναφορικά με δύο εργαζόμενες στο Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου 

Λέσβου 

Το Σωματείο Εργαζομένων Συμβασιούχων Υπηρεσίας Ασύλου με Δ.Τ. στις 

9/3/2021 ζητά την εφαρμογή της υπ’αρ. 88/2021 δικαστικής απόφασης του 

Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών που εκδόθηκε τον Ιανουάριο του 2021 επί 

της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων που είχαν καταθέσει δύο εργαζόμενες του 

Περιφερειακού Γραφείου Ασύλου Λέσβου επειδή το Υπουργείο 

Μετανάστευσης και Ασύλου, παρανόμως δεν είχε προχωρήσει στην 

πρόσληψή τους, ενώ ήταν επιτυχούσες στην υπ’αρ. ΣΟΧ2/2019 προκήρυξη 

της Υπηρεσίας Ασύλου.  

Στο σημείο αυτό να σημειωθεί πως, όπως αναφέρει το Δ.Τ. «Στις 20/01/2021 

οι συναδέλφισσες ξεκίνησαν να παρέχουν προσηκόντως τις υπηρεσίες τους 

στο ΠΓΑ Λέσβου, δυνάμει της ως άνω δικαστικής απόφασης, η οποία 

προσωρινά τις δικαιώνει, υποχρεώνοντας το δημόσιο να τις αποδεχτεί, αλλά 

και να καταβάλει σε αυτές όλους τους μισθούς υπερημερίας. Στις 26 

Φεβρουαρίου, ενώ όλοι/ες οι συμβασιούχοι εργαζόμενοι/ες της Υπηρεσίας 

Ασύλου έλαβαν τα δεδουλευμένα του μηνός Ιανουαρίου, οι συγκεκριμένες 

συναδέλφισσες διαπίστωσαν ότι όχι μόνο δεν έλαβαν τους μισθούς 

υπερημερίας, αλλά δεν τις καταβλήθηκε ούτε η αναλογία του μισθού του 

Ιανουαρίου. Παρότι οι συναδέλφισσες εδώ και μια βδομάδα έχουν απευθυνθεί 

στην διοίκηση, δεν έχουν λάβει απάντηση για την εξαίρεσή τους από την 

καταβολή των οφειλόμενων δεδουλευμένων. Ο εμπαιγμός της Υπηρεσίας 

Ασύλου απέναντι στις συναδέλφισσες, συνεχίζεται καθότι ενημερώθηκαν ότι 
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μόλις στις 16 Φεβρουαρίου καταχωρήθηκαν στο μητρώο ανθρώπινου 

δυναμικού του ελληνικού δημοσίου, γεγονός που δείχνει τουλάχιστον 

ολιγωρία από την πλευρά της διοίκησης.   

Απαιτούμε από την Υπηρεσία Ασύλου να εφαρμόσει πλήρως την υπ’αρ. 

88/2021 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, να καταβάλει 

άμεσα στις εν λόγω συναδέλφισσες την αναλογία μισθού του μηνός 

Ιανουαρίου 2021 και να προχωρήσει σε όλες τις απαιτούμενες διοικητικές 

ενέργειες.» 

Κατόπιν των παραπάνω, 

Ερωτώνται οι κκ Υπουργοί: 

1. Για ποιο λόγο δεν έχει εφαρμοσθεί η από Ιανουάριο 2021 υπ’αρ. 

88/2021 δικαστική απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών 

επί της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων που είχαν καταθέσει δύο 

εργαζόμενες του Περιφερειακού Γραφείου Ασύλου Λέσβου; 

2. Για ποιο λόγο καταχωρήθηκαν στο μητρώο ανθρωπίνου δυναμικού 

στις 16/2/2021, αφού η απόφαση που τις δικαίωνε προσωρινά 

εκδόθηκε Ιανουάριο; 

3. Ποιες άμεσες ενέργειες θα γίνουν ώστε να καταχωρηθούν στο μητρώο 

ανθρωπίνου δυναμικού οι δύο εργαζόμενες από την ημέρα που είναι 

σε ισχύ η δικαστική απόφαση; 

4. Ποιες άμεσες ενέργειες θα γίνουν ώστε να καταβληθούν στις δύο 

εργαζόμενες η αναλογία μισθού του μηνός Ιανουαρίου 2021 και τους 

μισθούς υπερημερίας και να προχωρήσουν όλες οι απαιτούμενες 

διοικητικές ενέργειες; 

.    Η ερωτώσα βουλευτής 

 

Φωτεινή Μπακαδήμα 




