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Αξιότιμη κα Υφυπουργέ,

Μέσω της παρούσας επιστολής ο Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος εκφράζει την έντονη
διαμαρτυρία του σχετικά με την δήλωσή σας στην Εκπομπή Κοινωνία ΩΡΑ MEGA, σύμφωνα με την οποία
«Κοινωνικοί Λειτουργοί εμφανίζονται να ακολουθούν περισσότερο την διαδικασία της διοικητικής τους
αυτοσυντήρησης ως υπάλληλοι παρά να παρεμβαίνουν με το ένστικτό τους σε περιπτώσεις διερεύνησης
συνθηκών διαβίωσης ανήλικων».
Ο ΣΚΛΕ έχει ενημερώσει εγκαίρως και επανειλημμένως τόσο εσάς όσο και όλα τα συναρμόδια υπουργεία ότι
οι Κοινωνικές Υπηρεσίες σε όλο το σύστημα Κοινωνικής Φροντίδας της Χώρας βρίσκονται σε συνθήκες
δραματικής υποστελέχωσης από επιστημονικό προσωπικό. Οι Κοινωνικές Υπηρεσίες δε των ΟΤΑ α΄βαθμού
(που βρίσκονται υπό την εποπτεία των Δήμων και κατ επέκταση του υπουργείου Εσωτερικών) και αποτελούν
τις κατεξοχήν υπηρεσίες παροχής πρωτοβάθμιας και επείγουσας κοινωνικής φροντίδας στο πλαίσιο του
Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Προστασίας δεν έχουν ποτέ επαρκώς στελεχωθεί με επιστημονικό
προσωπικό παρά τις μεταφερόμενες μέσω του Ν. Καλλικράτη αρμοδιότητες, γεγονός που επισείει ευθύνες
στην οργανωμένη Πολιτεία όπως αυτή κάθε φορά εκφράζεται.
Αν λάβει κανείς υπόψη του, ότι Κοινωνικοί Λειτουργοί που εργάζονται στα προγράμματα «Βοήθεια στο
Σπίτι» για πάνω από 20 χρόνια έχουν βρεθεί σε αδιέξοδο λόγω της πρόσφατης απόφασης του ΣτΕ ,
Κοινωνικοί Λειτουργοί που ευκαιριακά προσλαμβάνονται στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων ευρωπαϊκών
προγραμμάτων (Κέντρα Κοινότητας, Κοινωνικό Παντοπωλεία, Κοινωνικό Φαρμακεία κα), εγκλωβίζονται με
συνεχείς αναθέσεις διοικητικών καθηκόντων και τα γραφειοκρατικά συστήματα παρακολούθησης τους
μπροστά από τον Υπολογιστή στη συμπλήρωση πλατφόρμων και τη διεκπεραίωση αιτήσεων όπως προκύπτει
από τις σχετικές υπουργικές αποφάσεις και εγκυκλίους, γίνεται εύκολα κατανοητό ότι το ανάχωμα στην
επιστημονική εργασία του κλάδου είναι όχι μόνο η υποστελέχωση αλλά και η ίδια η υπονόμευση εκ μέρους
της ίδιας της Πολιτείας του επιστημονικού έργου τους.
Με αυτά τα δεδομένα για ακόμη μια φορά σας ενημερώνουμε ότι ανά την Χώρα υπάρχουν Κοινωνικές
Υπηρεσίες χωρίς κανέναν Κοινωνικό Λειτουργό ως τακτικό προσωπικό, αλλά και όπου υπάρχουν καλούνται

να καλύψουν ανάγκες πολιτών σε αναλογία ενός κοινωνικού λειτουργού ανά 40.000 κατοίκους ή και
περισσότερους, καταγράφοντας μία από τις υψηλότερες αναλογίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο και
υπερβαίνοντας κατά πολύ τα διεθνώς αποδεκτά πρότυπα .
Ενδεικτικό της επείγουσας κατάστασης που δημιουργείται είναι το γεγονός ότι Κοινωνικοί Λειτουργοί δομών
που έχουν ως αρμοδιότητα την παροχή υπηρεσιών σε άτομα Τρίτης Ηλικίας (βλ. ΒσΣ) στελεχώνουν -με
απόφαση Δημάρχων- Ομάδες Προστασίας Ανηλίκων διεκπεραιώνοντας εισαγγελικές παραγγελίες για
διενέργεια κοινωνικών ερευνών, παρακολούθηση και υποστήριξη οικογενειών σε επείγουσες συνθήκες με
σκοπό τη διασφάλιση της προστασίας παιδιών από κακοποίηση – παραμέληση και διασφάλιση συνθηκών
ομαλής διαβίωσης, ενώ ταυτόχρονα πρέπει –στα πλαίσια της σύμβασής τους-να καλύψουν και τον
πληθυσμό για τον οποίον προσλήφθηκαν στο Πρόγραμμα ΒσΣ.
Παρότι όμως η ανωτέρω περιγραφόμενη κατάσταση είναι γνωστή δεν έχει υπάρξει η βούληση ούτε καν για
την λήψη μέτρων ουδέτερων οικονομικά όπως η θεσμική κατοχύρωση του επαγγελματικού ακαταδίωκτου
για τους Κοινωνικούς Λειτουργούς που συντάσσουν εκθέσεις κοινωνικής έρευνας στο πλαίσιο εισαγγελικών
ερευνών ενώ ακόμα το Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων συνεχίζει να αναθέτει διοικητικά
καθήκοντα σε Κοινωνικούς Λειτουργούς των Δήμων και των Δομών τους.
Ως κλάδος ζητάμε αντί για την εύκολη στοχοποίηση του συνόλου των Κοινωνικών Λειτουργών να αναλάβετε
την ευθύνη λήψης των απαραίτητων μέτρων που θα αφορούν την ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου
συστήματος παιδικής προστασίας με οδηγό τη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού και την επαρκή
στελέχωση με Κοινωνικούς Λειτουργούς των Φορέων και Δομών Κοινωνικής Προστασίας

Είμαστε στη διάθεση σας για κάθε περαιτέρω διασαφήνιση και συνεργασία .

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

