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Αξιότιμοι κύριοι/ες,
Ο Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος (ΣΚΛΕ Ν.Π.Δ.Δ.) χαιρετίζει την άμεση
ανταπόκριση της Πολιτείας όπως αποτυπώνεται στα κατεπείγοντα μέτρα που λαμβάνονται
για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.
Όμως, οι ιδιαίτερες ανάγκες των μελών των πολλαπλών κατηγοριών ευπαθών κοινωνικών
ομάδων επιβάλλουν ειδικές δράσεις ώστε να διασφαλιστεί ότι τα μέτρα που λαμβάνονται θα
φτάσουν και στους πιο ευάλωτους.
Επιπλέον, η σημερινή κρίση δημόσιας υγείας καταγράφει ήδη σοβαρές ψυχοκοινωνικές
επιπτώσεις που πλήττουν ήδη όχι μόνο τα παραδοσιακά ασθενέστερα στρώματα της
κοινωνίας μας αλλά ακόμα και άλλες ομάδες του πληθυσμού.
Η συρρίκνωση των οικογενειακών εισοδημάτων λόγω της διακοπής της οικονομικής
δραστηριότητας και η δραματική αύξηση των τιμών σε βασικά λόγω της κρίσης προϊόντα έχει
σαν συνέπεια μεγάλο μέρος των νοικοκυριών της χώρας να αδυνατούν να καλύψουν τις
βασικές τους ανάγκες.
Με δεδομένα τα παραπάνω κρίνεται αναγκαία η άμεση λήψη μέτρων όπως:
•

•
•
•
•
•
•

•

η καταβολή μίας έκτακτης πληρωμής του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος σε
όλους τους δικαιούχους τους ώστε να υποστηριχθούν οικονομικά στην προμήθεια
αγαθών ατομικής υγιεινής,
η επείγουσα εγκατάσταση σε όλους τους οικισμούς ΡΟΜΑ βασικών υποδομών
ατομικής υγιεινής,
η φιλοξενία αστέγων που παραμένουν στο δρόμο σε ξενοδοχεία,
η προσαρμογή των διανομών του προγράμματος ΤΕΒΑ στις σημερινές συνθήκες με τη
διανομή τροφίμων όχι σε είδος αλλά με την μορφή άυλων δωροεπιταγών,
η αναστολή καταβολής των επόμενων 2 μηναίων δόσεων των στεγαστικών δανείων
α΄ κατοικίας χωρίς την επιβάρυνση τους με τόκους,
η επιδότηση των επόμενων 2 μηναίων μισθωμάτων της ενοικιαζόμενης α΄ κατοικίας,
η χορήγηση φορητών Η/Υ σε όλους τους μαθητές μέλη νοικοκυριών που έχουν
ενταχθεί ως ωφελούμενοι του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και επιδότηση
αγοράς τους για τους υπολοίπους μαθητές,
η εφαρμογή προγράμματος αναδοχής των ηλικιωμένων,

•

η ενίσχυση των κοινωνικών υπηρεσιών των Δήμων – ΚΑΠΗ – Βοήθεια στο Σπίτι για την
άμεση εφαρμογή προγραμμάτων αντιμετώπισης των ψυχοκοινωνικών επιπτώσεων
της κρίσης με την πρόσληψη Κοινωνικών Λειτουργών και άλλων επιστημόνων

Σας επισημαίνουμε ότι τυχόν καθυστέρηση στη λήψη των αναγκαίων μέτρων θα έχει
αρνητική επίπτωση στην αποτελεσματικότητα των μέτρων που λαμβάνονται την
αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και θα
οδηγήσει σε όξυνση των ήδη καταγεγραμμένων ψυχοκοινωνικών επιπτώσεων της κρίσης
δημόσιας υγείας που πλήττει τη χώρα.

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

Για την Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή

Πίνακας Αποδεκτών:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Υπουργό Εσωτερικών κο Θεοδωρικάκο,
Υπουργό οικονομικών κο Σταικούρα
Υπουργό Παιδείας, κα Κεραμέως
Υφυπουργό Κοινωνικής Αλληλεγγύης κα Δ. Μιχαηλίδου
Γενικό Γραμματέα Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κο Σταμάτη
Διοικήτρια ΟΠΕΚΑ κα Παπασταύρου

Κοινοποίηση
1.
2.
3.
4.
5.

Γραφείο Πρωθυπουργού
ΣΥΡΙΖΑ
Κίνημα Αλλαγής
ΚΚΕ
ΜΕΡΑ 25

Τηλέφωνα επικοινωνίας:
Τριανταφυλλιά Αθανασίου, Πρόεδρος: 6972607021
Γεώργιος Λουκάς, Γενικός Γραμματέας: 6974645081

