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ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

Προς : Όπως λίστα αποδεκτών

Θέμα : «Προκήρυξη υπ΄ αριθμό ΣΟΧ 1/2022 Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και
Αποκλεισμός κλάδου ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών»
Ο Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος (Σ.Κ.Λ.Ε.) είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου
Δικαίου (Ν. 4387/2016 & 4488/2017) και εκπροσωπεί επιστημονικά και επαγγελματικά το
σύνολο των Κοινωνικών Λειτουργών της Χώρας.
Με την υπ΄ αριθμό ΣΟΧ 1/2022 Ανακοίνωση του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου
για την πρόσληψη προσωπικού με Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου προβλέπεται
και η πρόσληψη Κοινωνικών Λειτουργών.
Δυστυχώς, σύμφωνα με την Προκήρυξη αποκλείονται οι Κοινωνικοί Λειτουργοί κλάδου
ΤΕ από τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων.
Σας γνωρίζουμε ότι στη χώρα μας, οι Κοινωνικοί Λειτουργοί είναι εξειδικευμένοι κοινωνικοί
επιστήμονες, απόφοιτοι των Τμημάτων Κοινωνικής Εργασίας των ΤΕΙ Αθήνας (πλέον
Πανεπιστημιακό Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας- Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής), ΤΕΙ Πάτρας
(πλέον Πανεπιστημιακό Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής ΕργασίαςΠανεπιστήμιο Πελοποννήσου) & Ηρακλείου (πλέον Πανεπιστημιακό Τμήμα Κοινωνικής
Εργασίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου) και του Τμήματος Κοινωνικής
Εργασίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και λαμβάνουν, υπό τις ίδιες
προϋποθέσεις, άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.
Όλοι οι Κοινωνικοί Λειτουργοί της χώρας επίσης, 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 λειτούργημα του Κοινωνικού Λειτουργού
μετά την έκδοση Άδειας Ασκήσεως Επαγγέλματος.
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Ειδικότερα:
 Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 1, του ΠΔ 23/1992 για την άσκηση του
επαγγέλματος και τη χρήση 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 Πανεπιστήμιου 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 ψήφιση του υπό 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,
 Οι ΚΥΑ Δ23/ΟΙΚ.14435-1135/29-3-2016 σχετικά με τον Καθορισμό Ελάχιστων
Προδιαγραφών Λειτουργίας των Κέντρων Κοινότητας (ΦΕΚ Β΄854/30-3-2016) και
Δ14 /15834/237 Καθορισμός προδιαγραφών λειτουργίας των Κέντρων Κοινότητας
(ΦΕΚ 1344/Β΄/19-4-2019 ορίζουν την ειδικότητα του Κοινωνικού Λειτουργού ως
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Κοινωνικός Λειτουργός ΠΕ / ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας, με άδεια ασκήσεως
επαγγέλματος).
Ο κοινός καθορισμός των πλαισίων άσκησης του επαγγέλματος του Κοινωνικού
Λειτουργού, το κοινό περιεχόμενο και η διάρκεια του προγράμματος σπουδών όλων των
τμημάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ΑΕΙ και ΤΕΙ αποτελούν απόδειξη της ουσιαστικής
ισοτιμίας των πτυχίων Κοινωνικής Εργασίας όλων των ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης της χώρας μας και διεκδικούμε αταλάντευτα την ισότιμη αντιμετώπιση ΠΕ
και ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών και την ισότιμη πρόσβασή τους σε όλες τις θέσεις εργασίας
όταν και όπου προκηρύσσονται.
Επιπλέον, το επάγγελμα του Κοινωνικού Λειτουργού αποτελεί διακριτή επαγγελματική
δραστηριότητα και σε καμία περίπτωση δεν ταυτίζεται με το επάγγελμα του Ψυχολόγου
και/ ή του Κοινωνιολόγου. Αντιθέτως, η άσκηση καθηκόντων του Κοινωνικού Λειτουργού
από οποιοδήποτε χωρίς την τήρηση των παραπάνω προϋποθέσεων και η κατοχή θέσης
Κοινωνικού Λειτουργού από υποψήφιο άλλης ειδικότητας όχι μόνο δεν είναι σύννομη, αλλά
αποτελεί αντιποίηση επαγγέλματος που επιφέρει ποινικές κυρώσεις για όλους τους
εμπλεκόμενους.
Με δεδομένα τα παραπάνω, ζητάμε:
1. την άμεση ανάκληση της εκδοθείσας ανακοίνωσης,
2. την προκήρυξη των θέσεων Κοινωνικών Λειτουργών ως ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικών
Λειτουργών, με απαιτούμενα προσόντα:
 Πτυχίο ή δίπλωμα Κοινωνικής Εργασίας ή Κοινωνικής Διοίκησης με
κατεύθυνση Κοινωνικής Εργασίας ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα
Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων
Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών
της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας
ή
 Πτυχίο ή δίπλωμα Κοινωνικής Εργασίας ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή
δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά
ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής
(Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο τίτλο σχολών της ημεδαπής ή
αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά
ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής
αντίστοιχης ειδικότητας, Άδεια
 Άσκησης Επαγγέλματος Κοινωνικής Εργασίας ή Κοινωνικού Λειτουργού
και
 Βεβαίωση μέλους ΝΠΔΔ ΣΚΛΕ
προκειμένου να αποκατασταθεί η αρχή της ισότιμης μεταχείρισης των
υποψηφίων Κοινωνικών Λειτουργών ΠΕ και ΤΕ στις διαδικασίες πρόσληψης
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από την οποία δεν προκύπτει καμία οικονομική επιβάρυνση του
εγκεκριμένου Προϋπολογισμού των προς υλοποίηση πράξεων,
3. την απαλοιφή της πρόβλεψης για κατάληψη μέρους των θέσεων της Προκήρυξης
εναλλακτικά από υποψηφίου ειδικοτήτων ΠΕ Ψυχολόγων ή ΠΕ Κοινωνιολόγων ή
ΠΕ Κοινωνικών Λειτουργών.
Παραμένουμε στη διάθεση σας για κάθε περαιτέρω διασαφήνιση και συνεργασία
επιφυλασσόμενοι για την άσκηση παντός νόμιμου δικαιώματος μας.
Με εκτίμηση,

Πίνακας Αποδεκτών:
1. Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου /Δ/νση Ανθρώπινου δυναμικού και Διοικητικής
οργάνωσης, Τμήμα προσωπικού ΙΔΟΧ, dpt.ftcs@migration.gov.gr
2. Γενική Διεύθυνση Συντονισμού και Διαχείρισης Προγραμμάτων Μετανάστευσης και
Εσωτερικών Υποθέσεων
dg.amifisf@migration.gov.gr
3. Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης
ris@migration.gov.gr
4. Αρχή Προσφυγών
appealsauthority@migration.gov.gr
5. Γενική Διεύθυνση Ασύλου
gas.deputy.governor@migration.gov.gr
6. Γενική Γραμματεία Μεταναστευτικής Πολιτικής,
secretarygeneral.policy@migration.gov.gr
7. Ειδική Γραμματεία Προστασίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων,
secretaryspecial.uam@migration.gov.gr
8. Ειδική Γραμματεία Συντονισμού Εμπλεκόμενων Φορέων,
secretaryspecial.coordination@migration.gov.gr
9. ΑΣΕΠ, υπόψιν κας Ριφουνά, e.rifouna@asep.gr
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