ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΘΕΣΙΑΣ
O Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος ( ν.π.δ.δ.) σε συνέχεια των:
1. Ν. 4538/2018, άρθρο 26 (ΦΕΚ Α΄ 85)
2. Κ.Υ.Α. Δ11 οικ. 22785/896 (ΦΕΚ Β 2198/07.06.2019)
3. Το με αρ. πρωτ. Δ1139632/1924 – 30.09.2019 έγγραφο του Γ.Γ. Κοινωνικής Αλληλεγγύης και
Καταπολέμησης της Φτώχειας.
προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους Κοινωνικούς Λειτουργούς να υποβάλλουν αίτηση για την
ένταξή τους στον Ειδικό Κατάλογο Πιστοποιημένων Κοινωνικών Λειτουργών σε θέματα
Αναδοχής και Υιοθεσίας στην ηλεκτρονική πλατφόρμα μελών που τηρεί ο ΣΚΛΕ
(https://mitroo.skle.gr/login.php).
Δυνατότητα υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης στον Ειδικό Κατάλογο Πιστοποιημένων Κοινωνικών
Λειτουργών σε θέματα Αναδοχής και Υιοθεσίας έχουν όλα τα εγγεγραμμένα και οικονομικά

τακτοποιημένα, για το τρέχον έτος, μέλη του ΣΚΛΕ ΝΠΔΔ, με την προϋπόθεση ότι, κατά

το χρόνο της αίτησης, δεν έχουν οποιαδήποτε μορφή εργασιακής σχέσης
με φορείς του στενού και του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, όπως ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ
που ελέγχονται από το Ελληνικό Δημόσιο, Ο.Τ.Α. Α΄ και Β΄ Βαθμού, Ανώτατα Εκπαιδευτικά και
Τεχνολογικά Ιδρύματα κ.ο.κ. (Σύμφωνα με το αρ. πρωτ. Δ1139632/1924 – 30.09.2019 έγγραφο
του Γ.Γ. Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας).

Οι ενδιαφερόμενοι πριν την υποβολή της αίτησης τους θα πρέπει να ελέγξουν τις πληροφορίες
που εμφανίζονται στην ατομική καρτέλα του μητρώου τους και ειδικότερα την πλήρη και ορθή
αναγραφή των παρακάτω στοιχείων:
-

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΑΜΚΑ
ΑΦΜ
ΑΜ ΣΚΛΕ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Επίσης θα πρέπει να ελέγξουν ότι τα επισυναπτόμενα αρχεία στην ατομική καρτέλα τους που
αφορούν στο πτυχίο Κοινωνικής Εργασίας και την άδεια (ή βεβαίωση) ασκήσεως επαγγέλματος
Κοινωνικού Λειτουργού είναι πλήρη και ευκρινή και συμπληρωματικά να επισυνάψουν:
Πρόσφατο Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου από το οποίο θα προκύπτει ότι ο εγγεγραμμένος
Κοινωνικός Λειτουργός δεν έχει καταδικαστεί τελεσίδικα ή δεν εκκρεμεί σε βάρος του ποινική δίωξη
για τα αδικήματα που επισύρουν έκπτωση από τη γονική μέριμνα σύμφωνα με το άρθρο 1537 ΑΚ,
ή για κακοποίησή ή παραμέληση ανηλίκων για τα αδικήματα της πορνογραφίας ανηλίκων,
μαστροπείας, σωματεμπορίας , ασέλγειας με ανήλικο έναντι αμοιβής, αποπλάνηση παιδιών,
ληστείας, καθώς και για όσα προβλέπονται από την νομοθεσία για τα ναρκωτικά ή την εμπορία

οργάνων (όπως προβλέπετε στο άρθρο 1 παρ 2 της Κ.Υ.Α. Δ11οικ.22785/896 ΦΕΚ 2198/
Β/07.06.2019).
Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 στην οποία θα αναγράφεται ότι δεν έχουν
οποιαδήποτε μορφή εργασιακής σχέσης με φορείς του στενού και του ευρύτερου Δημόσιου
Τομέα(Σύμφωνα με το αρ. πρωτ. Δ1139632/1924 – 30.09.2019 έγγραφο του Γ.Γ. Κοινωνικής
Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας.)

Πεδία της υποβαλλομένης ηλεκτρονικής δήλωσης, που μοριοδοτούνται και
συμπληρωθούν και να επισυναφθούν τα σχετικά αρχεία που τα τεκμηριώνουν είναι:
-

πρέπει

να

Έτη επαγγελματικής εμπειρίας, με συνάφεια στην παιδική προστασία
Έτη επαγγελματικής εμπειρίας χωρίς συνάφεια στην παιδική προστασία
Συναφείς Μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών
Συναφείς Διδακτορικοί τίτλοι σπουδών
Γνώση ξένης /ων γλώσσας/ων
Γνώση Η/Υ

(Η απόδειξη της επαγγελματικής εμπειρίας , Η/Υ , καθώς και των ξένων γλωσσών γίνεται σύμφωνα
με τους όρους και τις προϋποθέσεις των προκηρύξεων του ΑΣΕΠ, ενώ η συνάφεια στην παιδική
προστασία με σχετική βεβαίωση εργοδότη όπου θα αναφέρεται η επαγγελματική απασχόληση στην
παιδική προστασία, τα έτη, κλπ).
Η αίτηση θεωρείται ολοκληρωμένη μετά την υποβολή Βεβαίωσης επιτυχούς
ολοκλήρωσης του προγράμματος επιμόρφωσης που θα υλοποιήσουν οι φορείς εποπτείας
των άρθρων 3 – 6 της Κ.Υ.Α. Δ11 οικ. 22785/896 (ΦΕΚ /Β/2198/07.06.2019).

Πληροφορίες: στα τηλέφωνα: 2108834818, 2108827071 (ώρες 11.30 – 14:30)

