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Θέμα : «Υποστελέχωση Κοινωνικών Υπηρεσιών Δήμου Θερμαϊκού»
Αξιότιμε Δήμαρχε,
Ο Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος (Σ.Κ.Λ.Ε) που εκπροσωπεί επιστημονικά
και επαγγελματικά όλους τους Κοινωνικούς Λειτουργούς της χώρας από το 2016
μετεξελίχθηκε σε πλήρως ανεξάρτητο και αυτοδιοίκητο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου
Δικαίου (Ν. 4387/2016).
Oι Κοινωνικές Υπηρεσίες της Αυτοδιοίκησης αποτελούν τον κεντρικό πυλώνα και τις
κατεξοχήν υπηρεσίες παροχής πρωτοβάθμιας και επείγουσας κοινωνικής φροντίδας
Πληροφορηθήκαμε από μέλη του Συνδέσμου ότι στο Δήμο σας, για διάφορους λόγους,
αυτή τη στιγμή παρέχουν υπηρεσίες διαγνωστικής διερεύνησης και υποστήριξης 3
Κοινωνικοί Λειτουργοί.
Με αυτά τα δεδομένα οι κοινωνικοί λειτουργοί καλούνται να καλύψουν ανάγκες πολιτών
σε αναλογία ενός κοινωνικού λειτουργού ανά 30.000 κατοίκους ή και περισσότερους και
αναγκάζονται να εργαστούν με αναλογίες 1 Κοινωνικός Λειτουργός ανά 400 ή και
περισσότερους ωφελούμενους καταγράφοντας μία από τις υψηλότερες αναλογίες σε
ευρωπαϊκό επίπεδο και υπερβαίνοντας κατά πολύ τα διεθνώς αποδεκτά πρότυπα με
δραματικές συνέπειες στην αποτελεσματικότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.
Ενδεικτικό της επείγουσας κατάστασης που δημιουργείται είναι το γεγονός ότι οι
Κοινωνικοί Λειτουργοί δομών που έχουν ως αρμοδιότητα την παροχή υπηρεσιών σε
άτομα γ΄ ηλικίας στελεχώνουν την ΟΠΑ του Δήμου Θερμαϊκού και διεκπεραιώνουν
εισαγγελικές παραγγελίες για τη διενέργεια κοινωνικών ερευνών, την παρακολούθηση
και υποστήριξη οικογενειών σε επείγουσες συνθήκες για τη διασφάλιση της προστασίας
παιδιών από κακοποίηση – παραμέληση και τη διασφάλιση συνθηκών ομαλής
ψυχοκοινωνικής ανάπτυξης.

Σε αυτές τις συνθήκες είναι αδύνατη η παροχή ακόμα και βασικών υπηρεσιών κοινωνικής
φροντίδας στους κατοίκους του Δήμου Θερμαϊκού και ιδιαίτερα στα μέλη των
πολλαπλών κατηγοριών ευπαθών κοινωνικών ομάδων όπως μετανάστες, άστεγοι,
ψυχικά ασθενείς, μακροχρόνια άνεργοι, ηλικιωμένοι, άτομα που ζουν με εισοδήματα
κάτω από τα όρια της φτώχειας κα.
Επιπλέον, με αυτά τα δεδομένα, δεν είναι δεδομένη η έγκαιρη και η αποτελεσματική
διενέργεια της απαραίτητης διαγνωστικής διερεύνησης και υποστηρικτικής παρέμβασης
σε επείγουσες περιπτώσεις παιδικής προστασίας.
Με αυτά τα δεδομένα παρακαλούμε όπως προχωρήσετε άμεσα σε όλες τις απαιτούμενες
ενέργειες για:



την πρόσληψη Κοινωνικών Λειτουργών σε μόνιμες θέσεις σε αναλογία 1 ΚΛ ανά
2500 κατοίκων,
την πρόσληψη Κοινωνικών Λειτουργών με ΣΟΧ για την αντιμετώπιση
κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, με σύμβαση εργασίας
ορισμένου χρόνου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ
143/Α/28.6.2007) όπως ισχύει.

Είμαστε στη διάθεση σας για κάθε περαιτέρω διασαφήνιση και συνεργασία.

Κοινοποίηση:
1. Υπουργό Εσωτερικών, κο Βορίδη ypourgos@ypes.gr
2. Υφυπουργό Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κα Μιχαηλίδου welfare@yeka.gr
3. Αρμόδιο Εισαγγελέα Ανηλίκων anilika.eisproth@n3.syzefxis.gov.gr

