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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 

 

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Οργανισμών Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης (Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.) στηρίζει ενεργά το Σύνδεσμο Κοινωνικών 

Λειτουργών Ελλάδος (Σ.Κ.Λ.Ε.), που αποφάσισε να αναδείξει και να προβάλει το 

μεγάλο πρόβλημα της υποστελέχωσης των Κοινωνικών Υπηρεσιών σε όλους τους 

τομείς του κράτους Πρόνοιας και Υγείας, με δράσεις και κινητοποίηση την ΤΡΙΤΗ 

21 ΜΑΡΤΙΟΥ 2023, στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Κοινωνικής Εργασίας. 

Η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.  καλύπτει συνδικαλιστικά την αποχή από την άσκηση των 

καθηκόντων των Κοινωνικών Λειτουργών στην Τοπική Αυτοδιοίκηση 

προκειμένου να συμμετάσχουν στην 24ωρη Απεργία που έχει προκηρύξει για την 

ΤΡΙΤΗ 21 ΜΑΡΤΙΟΥ 2023 ο Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος 

(Σ.Κ.Λ.Ε.).  

Το πρόβλημα της υποστελέχωσης των Κοινωνικών Υπηρεσιών είναι πολύ 

σοβαρό και κανείς δεν μπορεί να κλείνει τα μάτια. Ενδεικτικά αναφέρεται πώς, 

στις Κοινωνικές Υπηρεσίες των Ο.Τ.Α., που αποτελούν τις κατεξοχήν υπηρεσίες 

παροχής πρωτοβάθμιας και επείγουσας κοινωνικής φροντίδας συνεχώς, άμεσα ή 

έμμεσα μεταβιβάζονται στους Κοινωνικούς Λειτουργούς νέες αρμοδιότητες, 

συχνά αλλότρια καθήκοντα, ενώ ταυτόχρονα καλούνται να καλύψουν ανάγκες 

πολιτών σε αναλογία ενός κοινωνικού λειτουργού ανά 60.000 κατοίκους ή/και 

περισσότερους, ή ανά 400 ή/και περισσότερους ωφελούμενους. 

Στις Δομές Παιδικής Προστασίας, ο αριθμός των ωφελούμενων παιδιών 

ξεκινάει από εξήντα (60) παιδιά και μερικές φορές ξεπερνάει τον αριθμό των 

εκατό (100) παιδιών ανά Κοινωνικό Λειτουργό, ενώ στις Δομές Ανοικτής 

Προστασίας ξεπερνάει τον αριθμό των τετρακοσίων (400) παιδιών ανά 

Κοινωνικό Λειτουργό, καταγράφοντας μία από τις υψηλότερες αναλογίες σε 

Ευρωπαϊκό επίπεδο και υπερβαίνοντας κατά πολύ τα διεθνώς αποδεκτά πρότυπα, με 

συνέπεια να καταγράφονται σημαντικές καθυστερήσεις στην κατάργηση της 

ιδρυματικής προστασίας και την προώθηση της αναδοχής και της υιοθεσίας. 

Σε όλους τους τομείς του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Προστασίας και 

Υγείας καταγράφονται από τις υψηλότερες αναλογίες Κοινωνικού Λειτουργού 

ανά ωφελούμενο. Τα δεδομένα υπερβαίνουν παντού, κατά πολύ τόσο τα Ευρωπαϊκά 

όσο και τα διεθνώς αποδεκτά πρότυπα με δραματικές συνέπειες στην 

αποτελεσματικότητα του Κράτους Πρόνοιας. Τα Μέλη των ευπαθών κοινωνικών 

ομάδων δεν λαμβάνουν τη βοήθεια που χρειάζονται και αξίζουν. 



Η κυβέρνηση και οι αρμόδιες υπηρεσίες γνωρίζουν το πρόβλημα αλλά 

αδιαφορούν, όπως άλλωστε και σε πολλά άλλα ζητήματα. Αντί να επιλύσουν το 

δραματικό πρόβλημα της υποστελέχωσης, κάθε φορά που συμβαίνει ένα 

περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας, ακραίας θυματοποίησης γυναικών ή 

παραμέληση και κακοποίηση ανηλίκων, η κυβέρνηση για να καλύψει τις μεγάλες της 

ευθύνες ρίχνει το φταίξιμο στις Κοινωνικές Δομές και στους Κοινωνικούς 

Λειτουργούς.  

Αυτή η υποκρισία και η εγκληματική ανευθυνότητα εκ μέρους των 

κυβερνώντων πρέπει να σταματήσει. Πρέπει εδώ και τώρα, όπως ζητάει ο 

Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος (Σ.Κ.Λ.Ε.), να γίνουν προσλήψεις 

μόνιμου προσωπικού ώστε να είναι δυνατή η πρόληψη, η έγκαιρη παρέμβαση και 

η αποτελεσματική παροχή υπηρεσιών Κοινωνικής Φροντίδας στους πιο 

ευάλωτους.    

 

Για την Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. 

  Ο Πρόεδρος                                                                           Ο Γεν. Γραμματέας 

 

Νίκος Τράκας                                                                               Γιάννης Τσούνης 

  

 

   


