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ΘΕΜΑ: «Ένταξη στα μέτρα στήριξης ελεύθερων επαγγελματιών, αυτοαπασχολουμένων και
ιδιοκτητών ατομικών επιχειρήσεων του κλάδου των επιτηδευματιών Κοινωνικών
Λειτουργών, ΚΑΔ:88991903»

Αξιότιμοι κύριοι,
Ο Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος (ΣΚΛΕ Ν.Π.Δ.Δ.) χαιρετίζει την άμεση
ανταπόκριση της Πολιτείας όπως αποτυπώνεται στα κατεπείγοντα μέτρα της Π.Ν.Π.
20.03.2020/2020 για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του
κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη
διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης.
Οι Κοινωνικοί Λειτουργοί, μέλη του ΣΚΛΕ Ν.Π.Δ.Δ. κατά κύριο λόγο εργάζονται με εξαρτημένη
σχέση εργασίας στο πλαίσιο οργανωμένων κοινωνικών υπηρεσιών του δημόσιου και του
ιδιωτικού τομέα. Ένα μικρό ποσοστό των Κοινωνικών Λειτουργών ασκεί «επιχειρηματική –
εμπορική» δραστηριότητα διατηρώντας ιδιωτικό γραφείο παροχής υπηρεσιών Κοινωνικού
Λειτουργού.
Οι Κοινωνικοί Λειτουργοί – ελεύθεροι επαγγελματίες βιώνουν ήδη συνέπειες στην
απασχόλησή τους και την οικονομική τους κατάσταση από τις πρόσφατες εξελίξεις και τις
δυσμενείς συνθήκες που επικρατούν στη χώρα εξαιτίας της πανδημίας COVID-19. Οι πελάτες
(εξυπηρετούμενοι) των Κοινωνικών Λειτουργών είναι κυρίως άτομα που ανήκουν σε ομάδες
υψηλού κινδύνου (ηλικιωμένοι, χρόνιοι ασθενείς, άτομα με αναπηρίες κ.ά.) για τους οποίους
είναι παρακινδυνευμένο να προσέλθουν στο γραφείο του/της Κοινωνικού Λειτουργού ή να
δεχθούν κατ’ οίκον επίσκεψη. Επίσης οι Κοινωνικοί Λειτουργοί – ελεύθεροι επαγγελματίες
είναι δυνατό να έχουν συνεργασία με φορείς οι οποίοι έχουν αναστείλει τη λειτουργία τους
(π.χ. να παρέχουν ομαδική ή ατομική συμβουλευτική γονέων σε ιδιωτικά σχολεία, παιδικούς
σταθμούς, κέντρα θεραπείας και συμβουλευτικής κ.α).

Σε συνέχεια των παραπάνω, σας παρακαλούμε όπως εντάξετε τον ΚΑΔ 88991903 (Υπηρεσίες
Κοινωνικού Λειτουργού) στους επαγγελματίες που θα ενισχυθούν τόσο από το επίδομα των
800 € όσο και από τα μέτρα που εξειδικεύονται στις Υ.Α. 1053 και 1054/2020 και αφορούν
μεταξύ άλλων την αναστολή καταβολής βεβαιωμένων οφειλών σε Δ.Ο.Υ., Φ.Π.Α.,
Ασφαλιστικές εισφορές.

Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε σχετική διευκρίνηση ή/και πληροφορία.

Για το ΔΣ

