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Υπουργείο Δικαιοσύνης
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Βίκυ,
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Ανηλίκων

Θέμα : “Αναφορά του ΝΠΔΔ Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος ΣΚΛΕ για την
Προκήρυξη πλήρωσης μίας (1) θέσης ευθύνης επιπέδου Διεύθυνσης της Υπηρεσίας
Επιμελητών Ανηλίκων και Κοινωνικής Αρωγής Αθηνών του Υπουργείου Δικαιοσύνης”
Αξιότιμες κυρίες, αξιότιμοι κύριοι
ο Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος, ενημερώθηκε ότι σύμφωνα με την
υπ΄αριθμό 2205/21-7-2022 Προκήρυξη πλήρωσης μίας (1) θέσης ευθύνης επιπέδου
Διεύθυνσης της Υπηρεσίας Επιμελητών Ανηλίκων και Κοινωνικής Αρωγής Αθηνών του
Υπουργείου Δικαιοσύνης, δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας έχουν οι υπάλληλοι
κατηγορίας/εκπαιδευτικής βαθμίδας ΠΕ και κλάδου ΠΕ Σωφρονιστικού Ανηλίκων ή ΠΕ

Επιμελητών Κοινωνικής Αρωγής, που κατέχουν οργανική θέση στην Υπηρεσία Επιμελητών
Ανηλίκων και Κοινωνικής Αρωγής Αθηνών.
Με τον τρόπο αυτό υπάλληλοι κατηγορίας και κλάδου ΤΕ Επιμελητών Ανηλίκων και ΤΕ
Επιμελητών Κοινωνικής Αρωγής, που κατά κύριο λόγο είναι Κοινωνικοί Λειτουργοί
και εργάζονται για πολλά χρόνια στην Υπηρεσία Επιμελητών Ανηλίκων και Κοινωνικής
Αρωγής Αθηνών αποκλείονται από τη θέση του Προϊσταμένου, παρά τη συνάφεια του
αντικειμένου εργασίας τους με τις αρμοδιότητες των ανωτέρω αναφερόμενων οργανικών
μονάδων.
Κατόπιν των ανωτέρω, ο Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος, που συστήθηκε ως
Ν.Π.Δ.Δ. με τον Νόμο 4387/2016 και λειτουργεί σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο
του Ν.4488/2017, εκπροσωπώντας το σύνολο των Κοινωνικών λειτουργών της χώρας,
έχοντας ως θεσμικό σκοπό τη διαφύλαξη και προαγωγή των επαγγελματικών δικαιωμάτων
των μελών του αλλά και τη συμμετοχή του στο σχεδιασμό της κοινωνικής πολιτικής μέσω
της μελέτης, της γνωμοδότησης και της παρέμβασης επί των κοινωνικών προβλημάτων
επιθυμεί να σας γνωρίσει ότι:
Στη χώρα μας οι Κοινωνικοί Λειτουργοί είναι εξειδικευμένοι κοινωνικοί επιστήμονες,
απόφοιτοι των Τμημάτων Κοινωνικής Εργασίας των ΤΕΙ Αθήνας (πλέον Πανεπιστημιακό
Τμήμα -Σχολή Διοικητικών, Οικονομικών & Κοινωνικών Επιστημών - Πανεπιστήμιο Δυτικής
Αττικής), ΤΕΙ Πάτρας (πλέον Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας
Πανεπιστήμιου Πάτρας) & Ηρακλείου (πλέον Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας του Ελληνικού
Μεσογειακού Πανεπιστημίου) και του Τμήματος Κοινωνικής Διοίκησης με κατεύθυνση την
Κοινωνική Εργασία του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και λαμβάνουν, υπό τις ίδιες
προϋποθέσεις, άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.
Όλοι οι Κοινωνικοί Λειτουργοί της χώρας, απόφοιτοι ΑΕΙ και ΤΕΙ, έχουν κοινά επαγγελματικά
δικαιώματα τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα, όπως αυτά καθορίζονται με το
ΠΔ 23/1992 και ασκούν το επάγγελμα του Κοινωνικού Λειτουργού μετά την έκδοση Άδειας
Ασκήσεως Επαγγέλματος.
Ειδικότερα:
•

Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 1, του ΠΔ 23/1992 για την άσκηση του
επαγγέλματος και τη χρησιμοποίηση του τίτλου του Κοινωνικού Λειτουργού,
απαιτείται: (α) Πτυχίο, αναγνωρισμένης από το Κράτος, Σχολής Κοινωνικής Εργασίας
της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ισότιμη αντίστοιχα Σχολής του εξωτερικού & (β)
Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος, που χορηγείται σύμφωνα με τις διατάξεις του ίδιου
ΠΔ,

•

Με το άρθρο 54 του Νόμου 3918/2011 προβλέπεται ότι η άδεια ασκήσεως
επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού χορηγείται με τις ίδιες προϋποθέσεις και
διαδικασίες για τους πτυχιούχους όλων των Τμημάτων Κοινωνικής Εργασίας
Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΕΙ και ΤΕΙ,

•

Ο Συνήγορος του Πολίτη, με το υπ’ αρ. 205738/48048/2015/22-12-2015 έγγραφό
του, διαπιστώνει ότι σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (άρθρο 54 του
ν.3918/2011, Α΄351 και ΚΥΑ Υ7α/Γ.Π.οικ. 46217/4-5-2012, Β΄ 1502) το επάγγελμα
του Κοινωνικού Λειτουργού ασκείται χωρίς διαχωρισμό μεταξύ αποφοίτων ΠΕ ή ΤΕ
και χωρίς καμία διαφοροποίηση στην αναγνώριση επαγγελματικών δικαιωμάτων
μεταξύ των δυο αυτών κατηγοριών πτυχιούχων,

•

Το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, με το υπ’ αρ.
ΔΙΠΑΑΔ/ΠΡΟΣ/73/4011/4-3-2016 έγγραφό του, ζητάει από όλους τους φορείς του
Δημόσιου και ευρύτερου Δημόσιου τομέα να προβλέπουν ότι οι οργανικές θέσεις
Κοινωνικών Λειτουργών μπορούν να καταλαμβάνονται από υποψήφιους
πτυχιούχους ΑΕΙ ή ΤΕΙ αντίστοιχα,

•

Με το Νόμο 4521/2018 σχετικά με την ίδρυση του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής
όπου το Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας του ΑΤΕΙ Αθήνας, εντάσσεται ως αυτόνομο
Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας στην Σχολή Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινωνικών
Επιστημών και την αναμενομένη ψήφισή του με συνέπεια και οι χορηγούμενοι
τίτλοι σπουδών να μετατρέπονται στο εξής σε Πανεπιστημιακούς (ΠΕ),

•

Με το Νόμο 4610/2019 «Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην
Τριτοβάθμια εκπαίδευση, Πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και
λοιπές διατάξεις», σύμφωνα με τα οποία τα Τμήματα Κοινωνικής Εργασίας των ΤΕΙ
Πάτρας και Ηρακλείου μετατρέπονται σε Πανεπιστημιακά Τμήματα και το Τμήμα
Κοινωνικής Εργασίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης μετατρέπεται σε
αυτόνομο Πανεπιστημιακό Τμήμα,

•

H ΚΥΑ Δ23/ΟΙΚ.14435-1135/29-3-2016 σχετικά με τον Καθορισμό Ελάχιστων
Προδιαγραφών Λειτουργίας των Κέντρων Κοινότητας (ΦΕΚ Β΄854/30-3-2016) ορίζει
την ειδικότητα του Κοινωνικού Λειτουργού ως Κοινωνικός Λειτουργός (ΠΕ / ΤΕ)
Κοινωνικής Εργασίας με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.

Επιπλέον, αυτή η πρόβλεψη έρχεται σε πλήρη σύγκρουση με: α) τον ισχύοντα Υπαλληλικό
Κώδικα, το Ν. 4690/2020 και τον Ν. 4674/2020 (άρθρο 45) που τροποποίησε τους
Ν.3528/2007 & 3839/2010 σχετικά την επιλογή προϊσταμένων στο Δημόσιο, όπου
προβλέπεται ότι μέχρι το επίπεδο της Γενικής Διεύθυνσης επιλέγονται ως Προϊστάμενοι
υπάλληλοι της κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ, με τις ίδιες ακριβώς προϋποθέσεις και κριτήρια χωρίς
αποκλεισμούς ή επιπλέον προϋποθέσεις , β) τους Νόμους 2916/2001 και 3549/2007
(σύμφωνα με το άρθρο 16 του Συντάγματος), που κατέταξαν τα ΤΕΙ στην Ανώτατη
Εκπαίδευση και μια σειρά άλλων διατάξεων, που ολοκλήρωσαν τα ακαδημαϊκά τους
χαρακτηριστικά και γ) το αρμόδιο ΥΠΔΒΜ&Θ, όπου εγγράφως και επανειλημμένα
ξεκαθάρισε ότι δεν υφίσταται ιεραρχική σχέση, αλλά ισοτιμία μεταξύ των δύο τομέων της
Ανώτατης Εκπαίδευσης (Πανεπιστήμια, ΤΕΙ).
Ειδικότερα, σύμφωνα με την υπ΄αριθμό ΔΙΔΑΔ/Φ.35.34/2611/9356/25-6-2020 (ΑΔΑ:
ΨΘΓΚ46ΜΤΛ-7ΓΔ) εγκύκλιο του Υπουργείο Εσωτερικών διευκρινίζεται ότι με τις διατάξεις
του άρθρου 45 του ν.4674/2020 (Α' 53) και του άρθρου 26 παρ.4 του ν.4690/2020 (Α'104)

τροποποιήθηκαν οι διατάξεις των άρθρων 84-86 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων
Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ., που κυρώθηκε με το άρθρο
πρώτο του ν.3528/2007 (εφεξής «Υπαλληλικός Κώδικας», «Υ.Κ.»), τα οποία αφορούν στις
προϋποθέσεις, στα κριτήρια και στη διαδικασία επιλογής των προϊσταμένων οργανικών
μονάδων, ώστε να δίνεται η δυνατότητα, εκλογικευμένα και σταθμισμένα, σε όλους τους
υπαλλήλους να μετέχουν στις διαδικασίες επιλογής ανάλογα με την υπηρεσιακή τους
πορεία, με γνώμονα τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας των
φορέων του δημοσίου και άρα και της καλύτερης εξυπηρέτησης των πολιτών.
Με όλα τα παραπάνω, καθίσταται έκδηλη η βούληση του νομοθέτη για την απόδοση ίσων
ευκαιριών σε όλα τα στελέχη της διοίκησης, προβλέποντας τη διαδικασία επιλογής
προϊσταμένων, την αξιολόγηση και μοριοδότηση των υποψηφίων και αναφέροντας
σαφέστατα τις κατηγορίες υπαλλήλων που προΐστανται.
Πλέον τούτων, ειδικά για την Επιλογή Προϊσταμένων το Υπουργείο Διοικητικής
Ανασυγκρότησης:
•

με την υπ΄αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.35.47/2306/οικ.17520 (ΑΔΑ:6ΜΜ1465ΧΘΨ-Φ7Γ) εγκύκλιό
του με θέμα: «Σύστημα Επιλογής Προϊσταμένων, σύμφωνα με τις διατάξεις των
άρθρων 84-86 του Υπαλληλικού Κώδικα» καθιστά σαφές ότι για όλες τις θέσεις
ευθύνης επιλέγονται υπάλληλοι της κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ, εφόσον πληρούν τις
προϋποθέσεις που εκ του νόμου απαιτούνται.

•

με την υπ΄ αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.3550/2412 οικ. 21715/18-09-2018 εγκύκλιό του με θέμα:
«Προβάδισμα κατηγοριών, προϊστάμενοι οργανικών μονάδων» επισημαίνει,
μεταξύ άλλων, ότι: «Κατά τη σύνταξη των οργανισμών των δημοσίων υπηρεσιών και
των Ν.Π.Δ.Δ., θα πρέπει επομένως να λαμβάνονται υπόψη κατ’ αρχήν οι
υπηρεσιακές ανάγκες, σε συνδυασμό με την πρόβλεψη του προβαδίσματος των
κατηγοριών του άρθρου 97 του Υ.Κ., με επιτρεπτή την άσκηση της διακριτικής
ευχέρειας της διοίκησης, στο πλαίσιο της οποίας δύναται η διοίκηση να ορίζει
διαζευκτικά τις κατηγορίες ΠΕ, ΤΕ ή ΔΕ ή και να περιορίζει τις κατηγορίες και τους
κλάδους από τους οποίους θα προέρχονται οι προϊστάμενοι των οργανικών
μονάδων, προκειμένου να επιτυγχάνεται κατά τρόπο αποτελεσματικό η άσκηση των
αρμοδιοτήτων των εν λόγω οργανικών μονάδων προς εξυπηρέτηση πρωτίστως του
δημοσίου συμφέροντος, αλλά και λαμβάνοντας υπόψη το δικαίωμα των
υπαλλήλων για υπηρεσιακή εξέλιξη. Σε κάθε περίπτωση, η αξιοποίηση της
εξαιρετικής διατύπωσης του άρθρου 97 περ. δ’ του Υ.Κ. δεν μπορεί να γίνεται
αδιακρίτως και χωρίς τεκμηρίωση, η οποία θα προκύπτει είτε από το σώμα της
πράξης είτε από τα στοιχεία του φακέλου.»

Εξάλλου, κατ΄εφαρμογή των παραπάνω διατάξεων στον ισχύοντα οργανισμό του
Υπουργείου Δικαιοσύνης προβλέπεται για σημαντικό αριθμό οργανικών μονάδων επιπέδου
Γενικής Διεύθυνσης και Διεύθυνσης να προΐστανται υπάλληλοι κλάδων ΠΕ ή ΤΕ ισότιμα.
Κατά συνέπεια, τόσο στην αναφερόμενη Προκήρυξη όσο και Οργανισμό θα πρέπει να
προβλέπεται η επιλογή προϊσταμένων των Υπηρεσιών Επιμελητών Ανηλίκων και Κοινωνικής
Αρωγής από τις κατηγορίες ΠΕ και ΤΕ, με τις ίδιες ακριβώς προϋποθέσεις και κριτήρια.

Κατόπιν όλων των ανωτέρω, ο Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος, αιτείται:
•

•

την τροποποίηση του άρθρου 45 του Οργανισμού του Υπουργείο Δικαιοσύνης (ΠΔ
6, ΦΕΚ 7/Α/15-01-2021) ως ακολούθως “Στη Διεύθυνση Επιμελητών Ανηλίκων και
Κοινωνικής Αρωγής προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Σωφρονιστικού
Ανηλίκων ή ΠΕ Επιμελητών Κοινωνικής Αρωγής ή ΤΕ Επιμελητών Ανηλίκων ή ΤΕ
Επιμελητών Κοινωνικής Αρωγής”,
την ανάκληση της Προκήρυξης πλήρωσης μίας (1) θέσης ευθύνης επιπέδου
Διεύθυνσης της Υπηρεσίας Επιμελητών Ανηλίκων και Κοινωνικής Αρωγής
Αθηνών του Υπουργείου Δικαιοσύνης μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας της
ανωτέρω αναφερόμενης τροποποίησης ώστε να αποκατασταθούν οι αρχές της
ισότητας και αξιοκρατίας μεταξύ των υπαλλήλων.

Είμαστε στη διάθεση σας για κάθε περαιτέρω διασαφήνιση και συνεργασία.

