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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 26/11/2021 

 
Σε απάντηση της ανάρτησης του Συνδέσµου Ιδιωτικών 

Υπαλλήλων ΑΕ 
 
Με αφορµή την από 25/11/2021 ανακοίνωση του Συνδέσµου Ιδιωτικών 

Υπαλλήλων ΑΕ, και προς αποκατάσταση της αλήθειας, θα θέλαµε να 

επισηµάνουµε τα κάτωθι: 

Θα πρέπει επιτέλους να γίνει κατανοητό και στην χώρα µας, ότι οι 

Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών δεν έχουν κερδοσκοπικό 

χαρακτήρα και η δράση τους υποστηρίζεται από δωρεές, 

χρηµατοδοτήσεις αλλά και την πολύτιµη συµβολή εθελοντών. Είναι 

αυτονόητο λοιπόν, ότι όταν λήγουν οι χρηµατοδοτήσεις δεν µπορούν να 

διατηρηθούν όλες οι θέσεις εργασίας.  

Στις 23 Αυγούστου έληξαν οι συµβάσεις εργαζοµένων οι οποίοι είχαν 

προσληφθεί για την υλοποίηση της δράσης «Εκπροσώπησης 

Ασυνόδευτων Ανηλίκων». Οι συµβάσεις ήταν ορισµένου χρόνου και οι 

εργαζόµενοι ήταν ενήµεροι εξαρχής, για τη λήξη του έργου και κατ’ 

επέκταση της σύµβασής τους.  

Για το συγκεκριµένο θέµα η ΜΕΤΑδραση εξέδωσε Δελτίο Τύπου στις 

15/9/2021, στο οποίο ανέλυσε και παρουσίασε διεξοδικά τα 

προβλήµατα, αναδεικνύοντας την σοβαρότητα του ζητήµατος. Είναι 

ξεκάθαρο ότι την ευθύνη εκπροσώπησης των ασυνόδευτων παιδιών, 

σύµφωνα µε τον Ν. 4554/2018 έχει αποκλειστικά η Πολιτεία, η οποία 

όµως ακόµη  σχεδιάζει τον τρόπο εφαρµογής της. Λόγω αυτού του 

γεγονότος, η ΜΕΤΑδραση, µε ίδιους πόρους, συνεχίζει να χρηµατοδοτεί 

την συγκεκριµένη δράση µε µια µικρή οµάδα εκπροσώπων τους οποίους 

επαναπροσέλαβε, προκειµένου τα καλυφθούν οι πιο επείγουσες 

περιπτώσεις.  

Σχετικά µε τις προειδοποιήσεις καταγγελίας συµβάσεων που 

αναφέρονται στις συγκεκριµένες αναρτήσεις, είναι γνωστό ότι η 
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Οργάνωση διαχρονικά καταβάλλει κάθε προσπάθεια προκειµένου να 

διατηρήσει, παρά τη λήξη των προγραµµάτων, το µεγαλύτερο µέρος των 

εργαζοµένων που έχουν αξιολογηθεί θετικά και έχουν συνδράµει στους 

σκοπούς της.  

Όσον αφορά στις αποζηµιώσεις, η ΜΕΤΑδραση φροντίζει πάντα να 

εξασφαλίζονται οι αποζηµιώσεις των εργαζοµένων που απασχολούνται 

στο πλαίσιο συγκεκριµένων προγραµµάτων, πριν αυτά λήξουν. Είναι 

δυστυχώς ελάχιστα γνωστό ότι η ΜΕΤΑδραση είναι η πρώτη Οργάνωση 

που  διεκδίκησε και τελικά κατάφερε να συµπεριλαµβάνεται το ποσό των 

αποζηµιώσεων στα χρηµατοδοτούµενα προγράµµατα. Είναι ευνόητο ότι 

εάν οι αποζηµιώσεις δεν δοθούν στο πλαίσιο των χρηµατοδοτήσεων, 

καµία µη κερδοσκοπική Οργάνωση δεν έχει την δυνατότητα να αναλάβει 

αυτό το οικονοµικό βάρος.  

Η ΜΕΤΑδραση είναι από τις ελάχιστες, αν όχι η µοναδική Οργάνωση, 

στην οποία το 85% των απασχολούµενων έχουν σύµβαση εξαρτηµένης 

εργασίας, αναλαµβάνοντας ένα µεγάλο ρίσκο προκειµένου οι 

εργαζόµενοι να αισθάνονται ασφαλείς.  

Είναι φανερό ότι η σωρεία αναληθών ισχυρισµών των εν λόγω 

αναρτήσεων, που ανεύθυνα αναπαράγονται σε κάποια µέσα, αποτελούν 

εµφανώς προσπάθειες συκοφάντησης και δυσήµισης του έργου και της 

προσφοράς της ΜΕΤΑδρασης στην κοινωνία. 

Στη ΜΕΤΑδραση σεβόµαστε απόλυτα την εργατική και ασφαλιστική 

νοµοθεσία και είναι προτεραιότητά µας, παρά τις ιδιαίτερα αντίξοες 

συνθήκες, η εκπλήρωση των υποχρεώσεων προς το προσωπικό και τους 

συνεργάτες µας.  
 


