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 Απεργούν οι εργαζόμενοι στην Υπηρεσία Ασύλου

Στη Λέσβο και πανελλαδικώς

#Προσφυγικό (/article/tag/Προσφυγικό),

 (/article/author/24301-emprosnet) EmprosNet (/article/author/24301-emprosnet)
 - 10|02|2017 13:56

Πανελλαδική απεργία για τους 370 συμβασιούχους εργαζόμενους της Υπηρεσίας Ασύλου, μεταξύ των οποίων οι 40 στη
Λέσβο, του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής προκήρυξε για τη Δευτέρα 13 Φεβρουαρίου η ΑΔΕΔΥ, με αίτημα να
καταβληθούν άμεσα όλα τα δεδουλευμένα τους και να σταματήσει κάθε καθυστέρηση στις πληρωμές τους.

 
Πανελλαδική απεργία για τους 370 συμβασιούχους εργαζόμενους της Υπηρεσίας Ασύλου, μεταξύ των οποίων οι 40 στη
Λέσβο, του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής προκήρυξε για τη Δευτέρα 13 Φεβρουαρίου η ΑΔΕΔΥ, με αίτημα να
καταβληθούν άμεσα όλα τα δεδουλευμένα τους και να σταματήσει κάθε καθυστέρηση στις πληρωμές τους.

Όπως αναφέρουν οι εργαζόμενοι συμβασιούχοι ορισμένου χρόνου της Υπηρεσίας Ασύλου, την 25η Ιανουαρίου
ενημερώθηκαν «μέσω e-mail από το Τμήμα Διαχείρισης και Εφαρμογής Προγραμμάτων της Υπηρεσίας Ασύλου ότι η
έγκαιρη καταβολή της μισθοδοσίας καθίσταται αδύνατη για άγνωστο χρονικό διάστημα. Η αδυναμία αυτή οφείλεται,
σύμφωνα με το ως άνω τμήμα, και όπως πρόσφατα αποκάλυψε το «Ε», σε γραφειοκρατικές διαδικασίες που απαιτούνται
για την ενοποίηση των οικονομικών υπηρεσιών του νεοσύστατου Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής. Τονίζεται
μάλιστα ότι η νεοσύστατη Οικονομική Υπηρεσία πρέπει πρώτα να στελεχωθεί, μια διαδικασία εξαιρετικά χρονοβόρα».

Παράλληλα, τονίζουν ότι «σε αρκετούς συναδέλφους ήδη οφείλονται οι μισθοί των μηνών Δεκεμβρίου 2016 και
Ιανουαρίου 2017, ενώ ορισμένοι δουλεύουν ανασφάλιστοι και αρκετοί έχουν ήδη έρθει αντιμέτωποι με επανειλημμένες
καθυστερήσεις στην καταβολή των μισθών τους». Και η παραπάνω υπόθεση με τους απλήρωτους εργαζομένους στις
υπηρεσίες ασύλου δείχνει ότι στο αρμόδιο Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής πολλά πράγματα, παρά του επείγοντος
της κατάστασης, κινούνται με αργούς ρυθμούς.

Αν.Παζ.
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