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                                                                             Προς 

Υπουργό Δικαιοσύνης,Διαφάνειας &  

                                                                       Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. 

                                                                        κ. Κοντονή Σταύρο 

                                                                                                     

Αξιότιμε κ. Υπουργέ, 

Με το υπ’αριθ. πρ. 445/17.2.2017 έγγραφό σας, διαθέτετε προσωρινά την 

συνάδελφο ... στην Ε.Π.Α. … «μέχρι την απόσπαση  ή πρόσληψη 

κατάλληλου υπαλλήλου». 

Καταρχάς τονίζουμε ότι ουδέποτε ελήφθη καμία πρόνοια για πλήρωση 

θέσεων στις Ε.Π.Α., ανάλογη με την από 11/10/2016 προκήρυξη 

«Μετάταξη υπαλλήλων στις Υπηρεσίες Επιμελητών Ανηλίκων και 

Κοινωνικής Αρωγής του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και 

Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων»  (ΑΔΑ): 75ΛΒΩ-ΡΕ7. 

Απορίας άξιο είναι, επίσης, ότι για τη συγκεκριμένη μετακίνηση επελέγη 

υπάλληλος από το … Επιμελητών Ανηλίκων … και όχι από την 

ευρύτερη Υπηρεσία …, συμπεριλαμβανομένου δηλ. και του … 

Επιμελητών Κοινωνικής Αρωγής …. Αξίζει να σημειωθεί ότι το … 

Επιμελητών Κοινωνικής Αρωγής έχει μεγαλύτερο αριθμό κοινωνικών 

λειτουργών Επιμελητών Κοινωνικής Αρωγής, ενώ σύμφωνα με τα 

στατιστικά στοιχεία που συλλέγει το Τμήμα Στρατηγικού Σχεδιασμού και 

Αξιολόγησης Αντεγκληματικής Πολιτικής, ο συνολικός αριθμός των 

εξυπηρετούμενων του … Επιμελητών Κοινωνικής Αρωγής … είναι πολύ 

μικρότερος από εκείνον του … Επιμελητών Ανηλίκων ….  
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Σημειώνουμε ότι τόσο στον Ν.3528/07, όπως ισχύει, όσο και στον Ν. 

4440/16 δεν προβλέπεται το καθεστώς της διάθεσης. Αντίθετα, 

προβλέπονται οι ανακλήσεις όλων των αποσπάσεων, ώστε όλοι οι 

υπάλληλοι να επιστρέψουν στις οργανικές τους θέσεις. 

Σημαντικό επίσης είναι, ότι παρόλο που η συνάδελφος ρωτήθηκε και δεν 

αποδέχτηκε την πρόταση μετακίνησης που της διατύπωσε  ανώτατος 

παράγοντας της διοίκησης του Υπουργείου, προβάλλοντας σοβαρούς 

προσωπικούς, εκπαιδευτικούς και επαγγελματικούς λόγους, δεν 

εισακούστηκε.  

Το γεγονός αυτό δημιουργεί ποικίλους προβληματισμούς και προκύπτουν 

τα εξής ερωτήματα:  

1. Εφόσον υπήρχε ανάγκη στελέχωσης της θέσης κοινωνικού 

λειτουργού στην Ε.Π.Α…., γιατί αυτήν δεν προβλέφθηκε στο 

πλαίσιο μάλιστα προκήρυξης που αφορά την κινητικότητα; 

2. Γιατί δεν αναζητήθηκε συνάδελφος κοινωνικός λειτουργός από 

την μεγαλύτερη δεξαμενή της «συγχωνευμένης» Υπηρεσίας 

Επιμελητών Ανηλίκων και Κοινωνικής Αρωγής ; 

3. Γιατί, αντί της μετακίνησης συγκεκριμένου υπαλλήλου, δεν 

αναζητήθηκε η συνδρομή συνολικά του … Επιμελητών Ανηλίκων 

…, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις που διέπουν τη λειτουργία 

των Ε.Π.Α.; 

4. Γιατί εν τέλει καταστρατηγούνται οι διατάξεις του Κώδικα 

Δημοσίων Υπαλλήλων που διασφαλίζουν την παροχή 

υπηρεσίας αποκλειστικά στον κλάδο στον οποίο ο υπάλληλος 

ανήκει (εν προκειμένω ΤΕ Επιμελητών Ανηλίκων) και μόνο 

κατ’ εξαίρεση και με το καθεστώς των «παράλληλων 

καθηκόντων» σε άλλο κλάδο (εν προκειμένω ΤΕ Κοινωνικών 

Λειτουργών). 

5. Τέλος, γιατί επιλέγεται μια λύση που επιβαρύνει εις ολόκληρον και 

αποκλειστικά μία και μοναδική υπάλληλο, θίγοντας έτσι την 

υπαλληλική της υπόσταση. 

    

 

Για το Δ.Σ. του Σ.Ε.Δ.Α. 

 

 

Η Πρόεδρος                                              Ο Γραμματέας 

 

 

Ζαγούρα Παρασκευή                                  Πράνταλος Ιωάννης 


