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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Μετά την έναρξη ισχύος του Π.Δ.101 και του Ν. 4305/2014, οι Υπηρεσίες
Επιμελητών Ανηλίκων και οι Υπηρεσίες Επιμελητών Κοινωνικής Αρωγής
συγχωνεύτηκαν. Οι συνδικαλιστικοί φορείς και των δύο Υπηρεσιών από την
αρχή είχαν τοποθετηθεί κάθετα εναντίον αυτής της άσκοπης, περιττής και εν τέλει
επιβλαβούς συγχώνευσης. Η τελούμενη συγχώνευση δρομολογήθηκε με πρόσχημα
τη μείωση του «δημοσιονομικού κόστους» και την «εύρυθμη» λειτουργία των
Υπηρεσιών. Σε επανειλημμένες οχλήσεις μας, το Υ.Δ.Δ.&Α.Δ. ουδέποτε απάντησε
επισήμως ποιό είναι αυτό το δημοσιονομικό όφελος σε διευκρίνηση των αυθαίρετων
(και ασήμαντων) ποσών που επικαλούνταν σε εκθέσεις του Υ.Δ.Δ.&Α.Δ.
Η τελούμενη συγχώνευση δρομολογήθηκε με πρόσχημα τη μείωση του
κόστους, χωρίς να υπολογίζει το πραγματικό κόστος που προκύπτει από την
συγχώνευση αυτή, καθώς χάνεται η εξατομίκευση και η εξειδίκευση στην ουσιαστική
αντιμετώπιση θεμάτων που άπτονται της παραβατικότητας, δημιουργώντας πολλά εκ
νέου ζητήματα που καλούνται οι επαγγελματίες να ανταποκριθούν.
Όσον αφορά στην «εύρυθμη» λειτουργία των Υπηρεσιών, αυτή υποτίθεται ότι
«επιτυγχάνεται» με την ίδρυση των νέων Υπηρεσιών, η «λειτουργία» των οποίων
«εξασφαλίζεται» με αναθέσεις παράλληλων καθηκόντων σε συναδέλφους και των
δύο κλάδων που ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη, με ό,τι αυτό μπορεί να επιφέρει.
Η συγχώνευση αυτή και η ανάθεση παράλληλων καθηκόντων από τους υπαλλήλους,
θίγει σε μέγιστο βαθμό τα δικαιώματα των πολιτών στους οποίους προσφέρουμε τις
υπηρεσίες μας, καθώς μειώνεται ο χρόνος που μπορεί ο επαγγελματίας να αφιερώσει
στον καθένα. Όσο αφορά τους ανηλίκους είναι δύσκολη η εξατομικευμένη
αντιμετώπιση τους, η διάγνωσή των προβλημάτων τους, η ουσιαστική και έγκαιρη
παρέμβαση για την επίλυση αυτών, όταν ο υπάλληλος οφείλει να εξυπηρετήσει μόνο
αριθμούς και όχι ανθρώπους με διαφορετικές ιστορίες και ανάγκες.
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Παραβιάζεται ακόμα και η ειδική μεταχείριση που το Δίκαιο Ανηλίκων αναφέρει
όταν ο ίδιος υπάλληλος είναι αναγκασμένος να χειριστεί υποθέσεις ανηλίκων,
παράλληλα με τις υποθέσεις ενηλίκων, στο ίδιο χώρο με τον κίνδυνο συγχρωτισμού
να ελλοχεύει και με την αδυναμία σχεδιασμού και παροχής οποιονδήποτε δράσεων
πρόληψης και αντιμετώπισης της νεανικής παραβατικότητας.
Το Υ.Δ.Δ.&Α.Δ. ακολουθεί τη γνωστή συνταγή της βέβαιης κατάρρευσης των
Υπηρεσιών, προετοιμάζοντας σε βάθος χρόνου «άλλες διαδικασίες». Το «μοντέλo»
που προωθεί το Υ.Δ.Δ.&Α.Δ. είναι απλά διεκπεραιωτικό, ανταποκρινόμενο σε
βολικές στατιστικές. Κοινωνικό όφελος από τη «συγχώνευση» δεν πρόκειται να
υπάρξει κανένα για τον πληθυσμό που οι δύο Υπηρεσίες δέχονται, πληθυσμός που
πολύ εύγλωττα περιγράφεται στις πολύ πρόσφατα δημοσιευμένες εκθέσεις, της
Βουλής, της EΛ.ΣΤΑΤ. αλλά και της Unicef για την ζοφερή προοπτική των ραγδαία
φτωχοποιούμενων πληθυσμών της ελληνικής κοινωνίας, διότι αυτός και μόνο στην
ουσία ο πληθυσμός είναι έκθετος στην εισαγωγή στο ποινικό σύστημα. Ενάντια
αυτών των πληθυσμών στρέφεται σαφώς το Υ.Δ.Δ.&Α.Δ.. Η ζοφερή αυτή προοπτική
θα συμπαρασύρει και τον χάρτη των εναπομεινάντων δικαιωμάτων αυτών των
πληθυσμών και γενικά ό,τι χαρακτηρίζονταν ως «κράτος δικαίου» στους τομείς
αρμοδιότητάς μας. Η καταστολή είναι αυτό που απομένει και αποτελεί σαφή
πολιτική επιλογή. Για οτιδήποτε επισυμβεί, το Υ.Δ.Δ.&Α.Δ, οι αρμόδιοι φορείς του
και όσοι εμπλέκονται στη εφαρμογή του φέρουν ακεραία την ευθύνη. Ουδείς και
από καμία θέση δεν μπορεί να επικαλείται άγνοια των ανωτέρω.
Ζητούμε την άμεση άρση της ισχύος των άρθρων που αφορούν τις Υπηρεσίες μας.
Τα Δ.Σ. των Συλλόγων
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