
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

Την 27η Νοεμβρίου 2015 το Δ.Σ. του Σ.Ε.Δ.Α. προσήλθε σε προγραμματισμένη συνάντηση 

με το Δ/ντη Αντεγκληματικής πολιτικής. 

του Υ.Δ.Δ.&Α.Δ. με θέμα την ενημέρωσή μας για το ζήτημα της συγχώνευσης, της 

εκτέλεσης καθηκόντων του κλάδου των επιμελητών κοινωνικής αρωγής από τον κλάδο των 

επιμελητών ανηλίκων και αντίστροφα, και την κάλυψη των κενών του κλάδου πανελλαδικά. 

Κατά τη συζήτηση αποσαφηνίσθηκε η πρόθεση του Υπουργείου να οργανώσει σε σύντομο 

χρόνο υπηρεσιακή εκπαίδευση όλων των εργαζομένων στα καθήκοντα και των δύο κλάδων, 

προκειμένου η συγχώνευση να καταστεί, πέρα από διοικητική, και λειτουργική. Μάλιστα, για 

την εν λόγω εκπαίδευση, το Υπουργείο προτίθεται να αξιοποιήσει ως εκπαιδευτές και 

συναδέλφους των δύο κλάδων.  

Το Δ.Σ. εξέφρασε εκ νέου την σταθερή αντίθεσή του στην κατάλυση της αυτονομίας των δύο 

Υπηρεσιών, καθώς και στην εντέλει -  «από την πίσω πόρτα» - κατάλυση της αυτοτέλειας 

των δύο κλάδων, με το επιχείρημα, μάλιστα, του περιορισμένου επιδεικνυόμενου έργου των 

επιμελητών ανηλίκων σε ορισμένες τουλάχιστον έδρες.  

Το Δ.Σ. διευκρίνησε με έμφαση ότι η εργασία των επιμελητών ανηλίκων, τόσο νομοθετικά 

όσο και εθιμικά, επεκτείνεται σε ποικίλα πεδία που υπερβαίνουν τη δικαστηριακή κίνηση, 

αλλά και ότι στην περίοδο κρίσης του κοινωνικού κράτους που διανύουμε το συνολικό αυτό 

έργο έχει ποσοτικά αυξηθεί και ποιοτικά επιβαρυνθεί, καθώς οι κοινοτικές δομές 

(εκπαίδευσης, υγείας κ.λπ.) και οι πόροι που υποστηρίζουν το έργο μας έχουν 

καταβαραθρωθεί και οι ευάλωτες κοινωνικές ομάδες είναι περισσότερο εκτεθειμένες από 

ποτέ.  

Επισημάναμε επίσης ότι η αποιδρυματοποίηση- αποσυμφόρηση του ποινικού συστήματος 

και των φυλακών υπέρ των μέτρων στην κοινότητα (για τους ανηλίκους) και των 

εναλλακτικών ποινών (για τους ενήλικες) δεν είναι δυνατή παρά μέσα από τη στελέχωση των 

Υπηρεσιών και των κλάδων που προορίζονται να χειριστούν τις ξεχωριστές ανάγκες και 

ιδιαιτερότητες των πληθυσμών αυτών και να τους επιβλέπουν. Επανήλθαμε σταθερά στην 

ανάγκη πλήρωσης θέσεων και των δύο κλάδων στην έδρα όλων των Πρωτοδικείων για την 

εξασφάλιση της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχουμε. 

Συμπερασματικά, από τη συζήτηση προέκυψε ότι, αν και ο κλάδος μας έχει συμπεριληφθεί 

σε αυτούς για τους οποίους το Υπουργείο έχει αιτηθεί επιστημονικό προσωπικό, απόλυτη 

προτεραιότητα έχουν οι Υπηρεσίες που δεν υποστηρίζονται από κανέναν κλάδο και ότι μέχρι, 

μακροπρόθεσμα, να πληρωθούν τα κενά πανελλαδικά, οι κλάδοι καλούνται σε παράλληλα 

καθήκοντα. Για άλλη μια φορά εκτιμούμε ότι η επιχειρηματολογία μας προσκρούει σταθερά 

σε αντιλήψεις περί «μισθολογικού κόστους» και «αποδοτικότητας», που, ωστόσο, 

αποτιμώνται εντελώς αφηρημένα και αυθαίρετα, μη συνυπολογιζομένου και του κοινωνικού 

κόστους που το πακέτο «περικοπές/συγχωνεύσεις» προκαλεί. 

Τέλος, το Δ.Σ. έλαβε έντονα κριτική θέση απέναντι στην ανάθεση του επιχειρησιακού 

ανασχεδιασμού της δικαιοσύνης στην Ένωση Εταιρειών «Pricewaterhousecoopers Business 

Solutions AE» και «Planet AE», ερήμην των εργαζομένων, όταν μάλιστα, από την άλλη, 

συστηματικά αποδυναμώνονται οι δημόσιες δαπάνες για τον κοινωνικό χαρακτήρα της 

δικαιοσύνης και των Υπηρεσιών της. 

Το Δ.Σ. του Σ.Ε.Δ.Α. καλεί όλους τους συναδέλφους να διασφαλίσουμε, μέσα από την 

καθημερινή μας ενασχόληση με το παιδί και την οικογένεια, καθώς και μέσα από 

εκπαιδεύσεις που αφορούν στα εν λόγω διακριτά και σαφώς προσδιορισμένα καθήκοντα του 

κλάδου μας, την αυτονομία του αντικειμένου μας και της εργασίας μας, προκειμένου να 

παρέχουμε ποιοτική υπηρεσία στο Παιδί και τη Δικαιοσύνη. 

 

Το Δ.Σ. του Σ.Ε.Δ.Α. 


