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Αγαπθτοί ςυνάδελφοι/ςεσ 

Σο ψθφοδζλτιο Ενωτική Παρέμβαση Κοινωνικών Λειτουργών δθμιουργικθκε  από παλαιοφσ και 

νζουσ ςυναδζλφουσ που νιϊκουμε τθν ανάγκθ να ακουςτεί πιο δυνατά θ φωνι του κλάδου μασ  

ενάντια ςτθν ραγδαία ςυρρίκνωςθ του Κράτουσ Πρόνοιασ από τισ εφαρμοηόμενεσ αντικοινωνικζσ 

πολιτικζσ, για τθν υποςτιριξθ των ευπακϊν ομάδων του πλθκυςμοφ που πλιττονται 

ανεπανόρκωτα αλλά και τθ διεκδίκθςθ των επαγγελματικϊν-εργαςιακϊν  δικαιωμάτων των 

ςυναδζλφων κοινωνικϊν λειτουργϊν ςε οποίο επαγγελματικό μετερίηι και αν βρίςκονται. 

Αντιτάςςουμε τθν αλλθλεγγφθ ενάντια ςτον κοινωνικό Καιάδα που δθμιουργοφν το ρατςιςτικό 

παραλιρθμα και θ μιςαλλοδοξία. 

ιμερα ζχει γίνει κατανοθτό ςε όλουσ μασ ότι οι δράςεισ ςυνδιαχείριςθσ και ςυμβιβαςμϊν ςτισ 

κυβερνθτικζσ επιλογζσ κοινωνικισ πολιτικισ όχι μόνο δεν ανταποκρίνονται ςτισ ανάγκεσ του 

πολίτθ για υποςτιριξθ, αλλά ςυναινοφν ςτθν περαιτζρω ςυρρίκνωςθ και τθν παραχϊρθςθ 

υποχρεϊςεων του κράτουσ ςε ιδιϊτεσ και ΜΚΟ.  

Μοναδικι επιλογι αντίςταςθσ των κοινωνικϊν λειτουργϊν  για τθν ςτιριξθ του δθμόςιου 

ςυςτιματοσ υγείασ και πρόνοιασ και  των ςυμπολιτϊν μασ που απειλοφνται από τθν κρίςθ, είναι 

θ μαηικι ςυμμετοχι και δράςθ ςτα πλαίςια του ΚΛΕ για ζνα διεκδικθτικό πλαίςιο χωρίσ 

κυβερνθτικζσ και μικροκομματικζσ εξαρτιςεισ. 

Αγωνιηόμαςτε για μια Κοινωνικι Εργαςία που δεν εξυπθρετεί το ςφςτθμα αλλά αγωνίηεται για το 

ςυμφζρον του αποκλειςμζνου και απειλοφμενου πολίτθ. Για ζνα κράτοσ Πρόνοιασ ςτο οποίο οι 

ΜΚΟ κα ζχουν υποςτθρικτικό ρόλο και δεν κα το υποκακιςτοφν.  Για κοινωνικοφσ λειτουργοφσ 

που εργάηονται με αξιοπρζπεια.  

υνάδελφε/φιςςα, τα τελευταία χρόνια ζχεισ ζρκει ςε άμεςθ επαφι με το χειρότερο πρόςωπο 

τθσ κρίςθσ. Απειλείται θ δουλειά ςου, το ειςόδθμα ςου, θ ίδια ςου θ υπόςταςθ. Η εςωςτρζφεια 

και θ αδιαφορία δεν μπορεί να είναι θ λφςθ. Ο ΚΛΕ δεν είναι ζνα απρόςωπο ςχιμα που 

λειτουργεί για ςζνα χωρίσ τθ ςυμμετοχι και τθν άποψθ ςου. Ο ΚΛΕ ςε χρειάηεται για να 

προχωριςει μπροςτά ςτισ διεκδικιςεισ και  για να υπάρξει θ μεγαλφτερθ δυνατι εκπροςϊπθςθ 
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όλων των απόψεων. Επιδιϊκουμε θ φωνι κάκε επαγγελματία, από κάκε χϊρο εργαςίασ να 

κακορίηει τισ αποφάςεισ και τισ δράςεισ του ΚΛΕ μζςα από τθ ςυνεχι λειτουργία επιτροπϊν. 

Εμείσ που ςυμμετζχουμε ςτθν Ενωτική Παρέμβαση Κοινωνικών Λειτουργών χωρίσ να 

απεμπολοφμε τθν πολιτικι μασ ταυτότθτα, διεκδικοφμε ζναν ΚΛΕ ςυλλογικϊν αποφάςεων με 

απόψεισ κακοριςμζνεσ από τουσ κοινωνικοφσ λειτουργοφσ και όχι υπαγορευμζνεσ από 

κυβερνθτικζσ και κομματικζσ επιλογζσ.  

Διεκδικοφμε ζνα ςφλλογο μαηικό, μαχθτικό και παρεμβατικό. Αρωγό για εκείνα τα ςτρϊματα τθσ 

κοινωνίασ που πλιττονται. υμπαραςτάτθ και αντιπρόςωπο όλων των κοινωνικϊν λειτουργϊν 

τθσ χϊρασ. 

τθν προςπάκειά μασ αυτι ηθτάμε τθ ςτιριξι ςου ςτο ψθφοδζλτιο Ενωτική Παρέμβαση 

Κοινωνικών Λειτουργών με τθν ενεργό ςυμμετοχι και τθν ψιφο ςου στις εκλογές για τα όργανα 

του ΚΛΕ στις 22 Νοεμβρίου 2012.  

 

Οι υποψιφιοι: 

Για το Διοικητικό υμβοφλιο:  
 1 Ακαναςίου Φυλλιϊ 
2 Δθμθτρίου Ιωάννθσ 
3 Θεοδωρίδου Αναςταςία  
4 Καλφβα Ευαγγελι  
5 Καπετανάκθ Δζςποινα  
6 Καριπίδου Μαρία 
7 Μπροφςου Αναςταςία 
8 Ναβροηίδου Θεοδϊρα  
9 Παπαδοποφλου Φωτεινι 
10 τογιάννθσ πυρίδων 
11 Σηανετι Παναγιϊτα 
12 Σηιάρασ Περικλισ   
13 Σςιαλκοφτθ Μαρία  
14 Σςοφτςθ   Βάγια  
15 Χρυςικόσ Φϊτθσ  
 

Για το Α΄ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ: 
1 Δελθγιαννάκθ Αλεξάνδρα 
2 Μαυρογιϊργθ Μαρία 
3 πανοφ Μάρκα 
  
Για το Β΄ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ 
1 Παντολζων Μαρία 
2 Λεοντάρθ Μαριζτα 
3 Κοντομθνά Ευγενία 
  
Για την ΕΞΕΛΕΓΚΣΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ: 
1 Ανκίμου Ροφλα 
2 Μπαλάγκα Φωτεινι 
3 Παντελίδου Φλϊρα 
 

 

  
 

 

 


