ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΜΕΛΩΝ ΚΛΕ ΥΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΗΝ ΠΡΟΚΤΡΗΞΗ ΣΕΛΕΥΩΗ ΣΩΝ
Σ.ΟΜ.Τ.
Αγαπεηνί /έο ζπλάδειθνη,
Ο ΣΚΛΔ εθθξάδεη ηελ πιήξε αληίζεζή ηνπ θαη ηε δπζαξέζθεηά ηνπ γηα ηελ ηειηθή δηαηύπσζε
ηεο πξνθήξπμεο ζρεηηθά κε ηνλ θιάδν ησλ Κνηλσληθώλ Λεηηνπξγώλ, όπνπ πξνβιέπεηαη ε
ζηειέρσζή ησλ Τ.ΟΜ.Υ από Κνηλσληθνύο Λεηηνπξγνύο ΠΔ θαη κόλν ελ ειιείςεη απηώλ από
Κνηλσληθνύο Λεηηνπξγνύο ΤΔ.
Όπσο ήδε γλσξίδεηε, ν ΣΚΛΔ ζηαζεξά παξεκβαίλεη γηα ηελ άξζε ηνπ ηερλεηνύ δηαρσξηζκνύ
ησλ Κνηλσληθώλ Λεηηνπξγώλ θαη ππνζηεξίδεη ηε ζέζε γηα εληαίν θιάδν /θαηεγνξία
Κνηλσληθώλ Λεηηνπξγώλ θαζώο όινη έρνπλ ηα ίδηα επαγγεικαηηθά δηθαηώκαηα, ηελ ίδηα άδεηα
αζθήζεσο επαγγέικαηνο αλεμάξηεηα από ηε ζρνιή πνπ έρνπλ απνθνηηήζεη.
Σρεηηθά κε ηελ κεηαξξύζκηζε ηεο Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο Υγείαο, ν ΣΚΛΔ θηλεηνπνηήζεθε
από ηε ζηηγκή ηεο αλαθνίλσζεο ηνπ ζρεηηθνύ ζρεδηαζκνύ ηνπ Υπνπξγείνπ Υγείαο, ην Μάην
ηνπ 2016, όπνπ ζηε θάζε εθείλε νη ΚΛ πεξηιακβάλνληαλ κελ ζηελ Οκάδα Υγείαο αιιά δελ
πξνβιέπνληαλ ε πξόζιεςή ηνπο θαζώο ππήξρε ε πεπνίζεζε όηη κπνξνύλ λα αμηνπνηεζνύλ
ΚΛ από δξάζεηο ηνπ Υπ. Δξγαζίαο θαη θπξίσο από ηα Κέληξα Κνηλόηεηαο.
Με παξέκβαζε ηνπ ΣΚΛΔ ζρεηηθά κε ην ξόιν ηνπ ΚΛ ζηελ ΠΦΥ αιιά θαη ηελ αλαγθαηόηεηα ν
ΚΛ λα είλαη πιήξεο κέινο ηεο Οκάδαο Υγείαο πξνβιέθζεθαλ, ηειηθά, 239 ζέζεηο ΚΛ.
Παξάιιεια ν ΣΚΛΔ ζπκκεηείρε ζε επηηξνπή πνπ επεμεξγάζηεθε ηα θαζήθνληα ησλ
δηαθνξεηηθώλ εηδηθνηήησλ πνπ απαξηίδνπλ ηελ νκάδα πγείαο θαη παξαθνινπζνύζε ηελ πνξεία
ηνπ λνκνζρεδίνπ «Μεηαξξύζκηζε ηεο πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο, επείγνπζεο ξπζκίζεηο
αξκνδηόηεηαο Υπνπξγείνπ Υγείαο θαη άιιεο δηαηάμεηο», ην νπνίν ςεθίζηεθε από ηε Βνπιή
ησλ Διιήλσλ ζηηο 3/8/2017.
Σηηο 23 Ινπλίνπ 2017 εθδόζεθε ε ππνπξγηθή απόθαζε Α2β/Γ.Π.νηθ. 48427 ζύκθσλα κε ηελ
παξάγξαθν 4 ηνπ άξζξνπ 106 ηνπ λ. 4461/2017, όπνπ γηα πξώηε θνξά εκθαλίζηεθε ε
αλαρξνληζηηθή δηαηύπσζε «ΠΕ Κοινωνικής Εργασίας (Κοινωνικών Λειτοσργών) και εν
ελλείψει αστών ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας (Κοινωνικών Λειτοσργών)»
Ο ΣΚΛΔ άκεζα απέζηεηιε επηζηνιή πξνο ηνλ Υπνπξγό Υγείαο θαη ηνλ Αλαπιεξσηή Γεληθό
Γξακκαηέα όπνπ ηεθκεξησκέλα δεηνύζε ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ άξζξνπ 1 ηεο παξαπάλσ
αλαθεξόκελεο Υπνπξγηθήο Απόθαζεο σο αθνινύζσο: «……………….1 ΚΛ ΠΔ /ΤΔ» κε
απαηηνύκελν θύξην πξνζόλ ην πηπρίν Κνηλσληθήο Δξγαζίαο Τξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο έηζη
ώζηε ε αλακελόκελε πξνθήξπμε λα εθδνζεί νξζά κε ηε δηαηύπσζε ΠΔ/ΤΔ Κνηλσληθήο
Δξγαζίαο.
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Σε ζπλέρεηα ηεο παξέκβαζεο θαη ζε ζπλαληήζεηο θαη επηθνηλσλίεο ηόζν κε ηνλ Αλαπιεξσηή
Γεληθό Γξακκαηέα όζν θαη ππεξεζηαθνύο θαη άιινπο παξάγνληεο ηνπ Υπνπξγείνπ Υγείαο
ζεσξνύκε όηη δόζεθαλ όιεο νη απαξαίηεηεο δηεπθξηλήζεηο γηα ην ζεζκηθό πιαίζην άζθεζεο ηνπ
επαγγέικαηνο ηνπ Κνηλσληθνύ Λεηηνπξγνύ θαη θαηέπεζαλ έσια επηρεηξήκαηα γηα ππόδεημε
ηνπ ΑΣΔΠ ή/θαη ηεο Γηαρεηξηζηηθήο Αξρήο. Υπνδείρζεθε ην παξάδεηγκα ησλ Κέληξσλ
Κνηλόηεηαο όπνπ νη αληίζηνηρεο πξνθεξύμεηο γίλνληαλ κε ηε δηαηύπσζε ΠΔ/ΤΔ Κνηλσληθώλ
Λεηηνπξγώλ.
Ο ΣΚΛΔ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλεδξίαζεο ηεο Γηαξθνύο Δπηηξνπήο Κνηλσληθώλ ζηηο
27/7/20017 αλέδεημε ην πξόβιεκα ηεο άληζεο κεηαρείξηζεο ησλ Κνηλσληθώλ Λεηηνπξγώλ θαη
δήηεζε αιιαγή ηεο Υπνπξγηθήο Απόθαζεο.
Τν Υπνπξγείν Υγείαο όκσο, παξά ηηο επίκνλεο θαη δηαξθείο παξεκβάζεηο ηνπ ΣΚΛΔ επέιεμε λα
παξακείλεη ζε κηα θαηάθνξα απαξάδεθηε θαη αλαρξνληζηηθή δηαηύπσζε πξνθξίλνληαο σο
ζεκαληηθόηεξν ην γεγνλόο ηεο δεκνζίεπζεο ηεο πξνθήξπμεο κέζα ζην κήλα Αύγνπζην.
Ο ΣΚΛΔ ζα ζπλερίζεη λα παξεκβαίλεη γηα ηελ αιιαγή ηεο ππνπξγηθήο απόθαζεο πνπ
θαζνξίδεη ηε ζηειέρσζε ησλ Τ.ΟΜ.Υ θαη παξάιιεια ζα αμηνπνηήζεη θάζε πξνζθεξόκελν κέζν
γηα ηελ πξνζβνιή ηεο πξνθήξπμεο.
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