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ΕΞΑΙΡΕΣΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ
Προσ: (όπωσ πίνακασ αποδεκτών)
Θζμα: «Λιξθ φμβαςθ Εργαςίασ Κοινωνικϊν Λειτουργϊν που εργάηονται ςτο Κζντρο Τποδοχισ
Αιτοφντων Άςυλο Ελαιϊνα ωσ υπάλλθλοι τθσ ΕΑΣΑ του Διμου Ακθναίων»
Αξιότιμοί Κφριοι/εσ,
Ο φνδεςμοσ Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδοσ είναι Νομικό Πρόςωπο Δθμοςίου Δικαίου και
εκπροςωπεί επιςτθμονικά και επαγγελματικά τουσ 10.000 κοινωνικοφσ λειτουργοφσ όλθσ τθσ
χώρασ.
χετικά με το ανωτζρω κζμα ενθμερωκικαμε ότι ςτισ 30/6/2022 λιγουν οι ςυμβάςεισ εργαςίασ
των Κοινωνικϊν Λειτουργϊν που εργάηονται ςτθν Ανοιχτι Δομι Προςωρινισ Φιλοξενίασ
Αιτοφντων Άςυλο και Ευάλωτων Ομάδων Ελαιϊνα Αττικισ ωσ υπάλλθλοι τθσ ΕΑΣΑ του Διμου
Ακθναίων και ότι θ διακοπι τθσ εργαςίασ τουσ εντάςςεται ςτο πλαίςιο ενόσ ςχεδίου διακοπισ
τθσ λειτουργίασ τθσ Δομισ.
Η διακοπι τθσ εργαςίασ των Κοινωνικϊν Λειτουργϊν κα ζχει ωσ ςυνζπεια τθν διακοπι παροχισ
υπθρεςιϊν επείγουςασ κοινωνικισ φροντίδασ ςτουσ φιλοξενοφμενουσ τθσ δομισοι οποίοι
περιλαμβάνονται ςτισ πιο ευάλωτεσ περιπτϊςεισ εκτοπιςκζντων ανκρϊπων όπωσ
επιηϊντεσ/οφςςεσ βαςανιςτθρίων, ςεξουαλικισ βίασ, άτομα με ςοβαρά ψυχιατρικά ηθτιματα,
χρόνια
νοςιματα
και
αναπθρίεσ,
γυναίκεσ
ζγκυεσ
μόνεσ
ι/και με παιδιά, νεαρά άτομα ςε κίνδυνο, θλικιωμζνα άτομα με απειλθτικά για
τθ ηωι τουσ ιατρικά προβλιματα.
Επιπλζον, θ διακοπι τθσ λειτουργίασ τθσ δομισ προχποκζτει τον προγραμματιςμό και τθν
υλοποίθςθ όλων των απαραίτθτων ενεργειϊν μετεγκατάςταςθσ των φιλοξενοφμενων τθσ δομισ
είτε ςε άλλεσ δομζσ είτε ςε αυτόνομεσ κατοικίεσ ςε περιοχζσ που να ανταποκρίνονται ςτισ
ιδιαίτερεσ ανάγκεσ τουσ και να μθν ζχει αρνθτικζσ ςυνζπειεσ ςτθν εξελιςςόμενθ διαδικαςία
κοινωνικισ τουσ ζνταξθσ και ςε καμία περίπτωςθ δεν μπορεί να ζχει τθν μορφι τθσ με κάκε
τρόπο άμεςθσ εκκζνωςθσ του χϊρου.

Σζλοσ, με δεδομζνο ότι για το επάγγελμα του Κοινωνικοφ Λειτουργοφ ζχει κεςπιςτεί ειδικό
επαγγελματικά απόρρθτο ςφμφωνα α) μετο άρκρο 6 του ΠΔ 23 /1992 που προβλζπει ότι ο
Κοινωνικόσ Λειτουργόσ οφείλει «να τθρεί αυςτθρά εχεμφκεια ςε ιδιωτικά απόρρθτα που του ζχει
εμπιςτευκεί ο εξυπθρετοφμενοσ ι ζχουν περιζλκει ςε γνώςθ του κατά τθν άςκθςθ του
επαγγζλματοσ του ι λόγω τθσ ιδιότθτασ του. τα πλαίςια τθσ τιρθςθσ του υπθρεςιακοφ
απορριτου οφείλει επίςθσ να επαγρυπνεί για τθν μυςτικότθτα των εγγράφων ςτοιχείων που
τθροφνται ςτθν υπθρεςία που υπθρετεί.» Επιπλζον, «ςτο πλαίςιο τθσ τιρθςθσ του
επαγγελματικοφ απορριτου οφείλει να επαγρυπνεί για τθν μυςτικότθτα των εγγράφων ςτοιχείων
που τθροφνται από τθν Τπθρεςία που υπθρετεί» και β) τθν υπ΄αρικμό 9/31-5-1988 Γνωμοδότθςθ
του Αρείου Πάγου, αναγνωρίηει ότι κεςπίηεται ειδικό επαγγελματικό απόρρθτο υπζρ των
Κοινωνικών Λειτουργών και προβλζπει ότι ςε κάκε περίπτωςθ ςφγκρουςθσ κακθκόντων
διαφυλακτζο είναι το ςπουδαιότερο μετά από ςτάκμιςθ με θκικά κριτιρια. Μάλιςτα, μεταξφ των
άλλων ορίηεται ότι ςε κάκε περίπτωςθ εξετάςεωσ του Κοινωνικοφ Λειτουργοφ από Δικαςτιριο, ο
Κοινωνικόσ Λειτουργόσ ςτακμίηει ποιο ιδιωτικό περιςτατικό είναι απόρρθτο και επομζνωσ μθ
φανερώςιμο και προςερχόμενοσ ςτο Δικαςτιριο ι τθν καλοφςα αρχι γνωςτοποιεί ότι το
εξεταηόμενο ηιτθμα είναι απόρρθτο για το οποίο οφείλει να τθριςει εχεμφκεια, κα πρζπει ςτθν
περίπτωςθ διακοπισ τθσ λειτουργίασ τθσ Κοινωνικισ Τπθρεςίασ τθσ Δομισ να προβλεφκεί
ειδικι διαδικαςία παράδοςθσ του αρχείου Κοινωνικισ Εργαςίασ που να ανταποκρίνεται ςτισ
ανωτζρω αναφερόμενεσ προβλζψεισ.
Με δεδομζνα τα παραπάνω παρακαλοφμε όπωσ προχωριςετε άμεςα ςτθν ανανζωςθ τθσ
ςφμβαςθσ εργαςίασ των Κοινωνικϊν Λειτουργϊν που εργάηονται ςτθν Ανοιχτι Δομι
Προςωρινισ Φιλοξενίασ Αιτοφντων Άςυλο και Ευάλωτων Ομάδων Ελαιϊνα Αττικισ ωσ
υπάλλθλοι τθσ ΕΑΣΑ του Διμου Ακθναίων.
Είμαςτε ςτθ διάκεςθ ςασ για κάκε περαιτζρω διαςαφινιςθ και ςυνεργαςία.
Για το Διοικθτικό υμβοφλιο

Πίνακασ Αποδεκτϊν:
1.Τπουργό Μετανάςτευςθσ και Αςφλου, κο Μθταράκθ minister@migration.gov.gr
2. Διμαρχο Ακθναίων, κο Μπακογιάννθ mayor@cityofathens.gr
3. Πρόεδρο ΕΑΣΑ κα Ζβερτ info@developathens.gr
4. Διοικθτι Ανοιχτισ Δομισ Προςωρινισ Φιλοξενίασ Αιτοφντων Άςυλο και Ευάλωτων Ομάδων
Ελαιϊνα Αττικισ, κο Γεωργιάδθ d.georgiadis@migration.gov.gr, k.rallis@migration.gov.gr
k.tzortzakis@migration.gov.gr
5. Διεκνι Οργανιςμό Μετανάςτευςθσ iomathens@iom.int
6. Υπατθ Αρμοςτεία του ΟΗΕ για τουσ Πρόςφυγεσ great@unhcr.org

