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Οι µαζικές και εκδικητικές απολύσεις και η προκλητική στάση της 
γνωστής Μ.Κ.Ο.  

Η παραπάνω οργάνωση συστήνει την δράση της ως εξής: 

«Η ΜΕΤΑδραση – Δράση για τη Μετανάστευση & την Ανάπτυξη, ιδρύθηκε το 
Δεκέµβριο του 2009, µε αποστολή να καλύψει κρίσιµα κενά στην υποδοχή και 
ένταξη προσφύγων και µεταναστών στην Ελλάδα. Η ΜΕΤΑδραση είναι αποφασισµένη 
να στηρίξει και να προστατεύσει, µέσω καινοτόµων παρεµβάσεων, τα θεµελιώδη 
ανθρώπινα δικαιώµατα όλων εκείνων που εκτοπίζονται και διώκονται».  

Η κατάσταση των τελευταίων µηνών αποδεικνύει πως η Μετάδραση δεν απέχει 
καθόλου από τις πρακτικές που ακολουθούν επιχειρήσεις και πολυεθνικές. Σε 
διαφορετικά τµήµατα έχει ανακοινωθεί πως ο αριθµός των ατόµων που θα 
απολυθούν ξεπερνά τα 120 άτοµα, δηµιουργώντας συνθήκες τροµοκρατίας 
για  εργαζόµενες/ους για το ποιος µπορεί να χάσει τη δουλειά του στη συνέχεια. 
Ακόµη και αν η ΜΚΟ δηλώνει ρητά στα έντυπα καταγγελίας σύµβασης πως οι 
προαναφερθείσες δεν υπάγονται στις µαζικές απολύσεις, στην πραγµατικότητα περί 
αυτού πρόκειται. Απλώς τηρεί το άρθρο 74 του Ν.3863/2010 για το επιτρεπόµενο 
ποσοστό του 5% απολύσεων εργαζοµένων ανά µήνα, τη στιγµή που απασχολεί 
περισσότερους από 600 υπαλλήλους.  

Οι µαζικές απολύσεις και οι «αποζηµιώσεις» 

Σταδιακά από το τέλος του καλοκαιριού έχει ξεκινήσει το κλείσιµο τµηµάτων, η 
υποστελέχωσή των τµηµάτων που παραµένουν σε λειτουργία και οι µειώσεις 
προσωπικού. Αρχικά, ανακοινώθηκε εν µια νυκτί και χωρίς προειδοποίηση πως το 
τµήµα επιτροπείας  θα κλείσει, παρά τις αντίθετες διαβεβαιώσεις των υπευθύνων. Οι 
εργαζόµενοι/ες κλήθηκαν βίαια και σε ελάχιστο χρονικό διάστηµα να ολοκληρώσουν 
τη συνεργασία µε τους επωφελούµενους. Με συνέπειες ως προς την νοµική κάλυψη 
και προώθηση των αιτηµάτων των φιλοξενούµενων ασυνόδευτων ανηλίκων των 
δοµών. Πάνω από 80 εργαζόµενοι απολύθηκαν όσο η Μετάδραση σφύριζε κλέφτικα 
πως το κράτος ευθύνεται για αυτό, αποποιούµενη κάθε ευθύνη.  

Η κατάσταση αυτή συνεχίστηκε, µε την αντιµετώπιση της διοίκησης προς τους 
εργαζοµένους ενεργών τµηµάτων να µοιάζει µε καλοστηµένη θεατρική παράσταση. 
Οι νέες απολύσεις -κατόπιν προειδοποίησης- συνοδεύονταν από αποζηµιώσεις που 
παρουσιάστηκαν ως ευγενική παροχή της Μ.Κ.Ο. Ξεκαθαρίζουµε πως η αποζηµίωση 
είναι υποχρέωση των εργοδοτών. Η ενηµέρωση δε, συµβαίνει για να µειωθεί η 
αποζηµίωση στο µισό. Στις απολύσεις αυτές εντάσσονται και εργαζόµενοι που έχουν 
συµπληρώσει τριετίες στη Μετάδραση, µε σκοπό να χάσουν τα δικαιώµατα που 
απορρέπουν από αυτές. Μικρό ποσοστό αυτών θα επαναπροσληφθεί µε νέες 
«µηνιαίες» συµβάσεις εργασίας. Το συµπέρασµα: Απόλυση ή απώλεια εργασιακών 
δικαιώµατων. 

Eτσι τα τµήµατα που σταδιακά ενηµερώνονται για τα παραπάνω µένουν 
υποστελεχωµένα και δηµιουργούνται συνθήκες επισφάλειας για τους εργαζοµένους-
ες που παραµένουν στον εργασιακό τους χώρο. Αυτοί καλούνται να αντεπεξέλθουν 
σε αρµοδιότητες που δεν άπτονται της επαγγελµατικής ιδιότητας µε την οποία 



προσλήφθηκαν και να καλύψουν τα κενά των ανθρώπων που απολύθηκαν. Οι νέες 
προσλήψεις καθυστερούν και πιθανόν να µην γίνουν, όσο η τυπική διεκπεραίωση 
της «δουλειάς» βγαίνει και µε λιγότερα άτοµα. Κάποια από αυτά τα κενά 
καλύπτονται εκτός ωραρίου εργασίας. Ουσιαστικά όµως δεν καλύπτεται όλο το 
φάσµα των αναγκών των επωφελούµενων και η τακτική εναλλαγή προσωπικού τους 
προσθέτει επιπλέον ανασφάλεια στην ήδη βεβαρυµµένη κατάστασή τους. Βέβαια οι 
ανάγκες των εργαζοµένων δεν ένοιαξαν ποτέ την Μετάδραση, όπως και οι ανάγκες 
των εξυπηρετούµενων, που έρχονται  σε δεύτερη µοίρα, αλλά είναι πάντα χρήσιµες 
για την προσέλκυση πιθανών νέων χρηµατοδοτήσεων. Απορίας άξιο λοιπόν είναι αν 
τελικά η ΜΕΤΑδραση προστατεύει τα ανθρώπινα δικαιώµατα και πόσο µάλλον τα 
εργασιακά. 

Οι εκδικητικές απολύσεις 

Αξίζει να αναφερθεί βέβαια πως επ ’αφορµής αυτών των µαζικών απολύσεων η 
Μ.Κ.Ο. αποφασίζει και διατάζει. Διοργανώνει αξιολογήσεις κεκλεισµένων των θυρών, 
οι οποίες ποτέ δεν κοινοποιούνται στο προσωπικό και χωρίς να έχουν ως γνώµονα τη 
βελτίωσή του, αλλά τον εκφοβισµό του. Καθιστά σαφές στο προσωπικό (ή 
τουλάχιστον νοµίζει πως το κάνει) πως οι διεκδικήσεις του σε εργασιακά ζητήµατα ή 
θέµατα που αφορούν την προστασία  του επωφελούµενου πληθυσµού δεν θα 
γίνονται αποδεκτά. Η επιστηµονική κατάρτιση των υπαλλήλων και η εντός πεδίου 
εµπειρία τους παραµερίζονται στο βωµό της αυθαίρετης βούλησης της ΜΚΟ και του 
σκεπτικού φαινοµενικής παροχής υπηρεσιών (ελάχιστου κόστους).  

Γι’ αυτό το λόγο, απολύθηκαν µέσα σε ένα µήνα τρεις εργαζόµενοι στη δοµή 
φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων (0-12 ετών) της Αθήνας, οι οποίοι αντέδρασαν 
σε πρακτικές διαχείρισης που ακολουθεί η ΜΚΟ. Από την πλευρά των εργαζοµένων 
διατυπώθηκε το νόµιµο και επιστηµονικά ορθό και απαντήθηκε µε συνοπτικές 
διαδικασίες – απολύσεις. Μάλιστα, η οργάνωση δεν δίστασε προκλητικά να δηλώσει 
πως αιτία ήταν και οι αντιρρήσεις ως προς την επίσηµη γραµµή-θέση της (την οποία 
η ίδια παραβαίνει). Ενδεικτικά, να αναφέρουµε πως αντιρρήσεις υπήρξαν σε 
εργασιακά ζητήµατα, όπως οι βάρδιες ετοιµότητας που δεν καταγράφονταν επίσηµα 
και δεν πληρώνονταν ή απέναντι σε αµελείς στάσεις ως προς τα επωφελούµενα 
παιδιά της δοµής και τις ανάγκες τους. 

Θα αναρωτιόταν κανείς πώς αυτή η οργάνωση, που ενορχηστρώνει τα παραπάνω, 
γίνεται να αναλαµβάνει νέα εγχειρήµατα όπως το Υπνωτήριο Αστέγων Ανηλίκων ή το 
νέο πρόγραµµα εκπαίδευσης, που παρουσιάζονται ως πρωτοπόρα και προοδευτικά, 
όταν στο παρασκήνιο απολύει προσωπικό και υποστελεχώνει τα τµήµατα που ήδη 
έχει. Φυσικά και είναι ρητορικό το ερώτηµα. Προτεραιότητα όλων των Μ.Κ.Ο. ήταν 
πάντα το στήσιµο νέων εγχειρηµάτων που θα φέρουν  δηµοσιότητα στα µέσα 
µαζικής ενηµέρωσης και κατ’ επέκταση χρηµατοδοτήσεις. 

Προτεραιότητα δικιά µας, ως εργαζόµενοι και εργαζόµενες, είναι να διεκδικούµε 
αυτά που µας αναλογούν, κυρίως όταν αυτά αφορούν τα εργασιακά µας δικαιώµατα 
και τα δικαιώµατα των ευάλωτων πληθυσµών που υποστηρίζουµε. Και αυτό θα 
κάνουµε. 

Εργαζόµενες-οι (νυν και πρώην) της Μ.Κ.Ο. Μετάδραση 


