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ΕΠΕΙΓΟΝ
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Προς: 1. Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης κο
Κατρούγκαλο
2. Αναπληρωτή Υπουργό Εργασίας &
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κα Φωτίου
3. Αναπληρωτή Υπουργό Εργασίας &
Κοινωνικής
Αλληλεγγύης,
κα
Αντωνοπούλου
4. Γενική Γραμματεία Κοινοτικών & Άλλων
Πορων, κα Χαλκιά
4. Διοικητή ΟΑΕΔ
Με την παρούσα επιστολή μας θα θέλαμε να σας εκφράσουμε την έντονη διαμαρτυρία
του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος για τον επιμερισμό των θέσεων των
Κοινωνικών Λειτουργών που περιλαμβάνονται στην: «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 5/2015
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ 19.105
ΑΝΕΡΓΩΝ.
Στη χώρα μας οι Κοινωνικοί Λειτουργοί είναι εξειδικευμένοι κοινωνικοί επιστήμονες,
απόφοιτοι των Τμημάτων Κοινωνικής Εργασίας των ΤΕΙ Αθήνας, Πάτρας, Ηρακλείου και του
Τμήματος Κοινωνικής Διοίκησης με κατεύθυνση την Κοινωνική Εργασία του Δημοκρίτειου
Πανεπιστήμιου Θράκης. Η εκπαίδευση τους και στα τέσσερα αυτά τμήματα αφορά στα ίδια
γνωστικά αντικείμενα, περιλαμβανόμενης και πρακτικής άσκησης και έχει την ίδια διάρκεια (8
εξάμηνα).
Όλοι οι Κοινωνικοί Λειτουργοί της χώρας, απόφοιτοι ΑΕΙ και ΤΕΙ, έχουν κοινά επαγγελματικά
δικαιώματα τόσο στο 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, που χορηγείται κάτω από τις ίδιες προϋποθέσεις και διαδικασίες
για τους πτυχιούχους όλων των Τμημάτων Κοινωνικής Εργασίας Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
ΑΕΙ & ΤΕΙ. 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 μίας αναγνωρισμένης από το Κράτος Σχολής Κοινωνικής
Εργασίας της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ή ισότιμο αντίστοιχης Σχολής του
εξωτερικού, β) Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος που χορηγείται σύμφωνα με τις
διατάξεις του ίδιου ΠΔ.



Με το άρθρο 54 του Νόμου 3198/2011 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.

Πάγια θέση μας είναι ότι ο κοινός καθορισμός των πλαισίων άσκησης του επαγγέλματος του
Κοινωνικού Λειτουργού, το κοινό περιεχόμενο και διάρκεια του προγράμματος σπουδών όλων
των τμημάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ΑΕΙ και ΤΕΙ αποτελούν απόδειξη της ουσιαστική
ισοτιμίας των πτυχίων Κοινωνικής Εργασίας όλων των ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
της χώρας μας.
Επιπλέον, ο Νόμος 2916/2001 που αφορά στη «Διάρθρωση της Ανώτατης Εκπαίδευσης
και ρύθμιση θεμάτων του Τεχνολογικού τομέα της», ορίζει ότι η Τριτοβάθμια
Εκπαίδευση στη χώρα μας είναι ενιαία αποτελούμενη από ΑΕΙ και ΤΕΙ, διασφαλίζοντας
έτσι και την τυπική ισοτιμία των πτυχίων Κοινωνικής Εργασίας όλων των ιδρυμάτων
Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της χώρας μας. Συμπληρωματικά, με το Νόμο 3549/2007 τα ΤΕΙ
κατατάσσονται στην Ανώτατη Εκπαίδευση ενώ μια σειρά άλλων διατάξεων,
ολοκλήρωσαν τα ακαδημαϊκά τους χαρακτηριστικά.
Δυστυχώς όμως χωρίς να ληφθούν υπόψιν τα παραπάνω και στην ανωτέρω
αναφερόμενη προκήρυξη, οι Κοινωνικοί Λειτουργοί εξακολουθούν να διαχωρίζονται σε
πτυχιούχους ΑΕΙ και ΤΕΙ. Με τον τρόπο αυτό επιβάλλεται ένας τεχνητός διαχωρισμός σε
Κοινωνικούς Λειτουργούς δύο ταχυτήτων και δημιουργούνται συνθήκες ανισότητας και
αποκλεισμού από τις προκηρυσσόμενες θέσεις για με δεδομένο ότι στο σύνολο των 897
θέσεων Κοινωνικών Λειτουργών οι 871 αφορούν σε πτυχιούχους ΤΕΙ και οι 26
πτυχιούχους ΑΕΙ
Ήδη με τα με αριθμό 11118/19-12-2014, 10988/ 13-11-2014, 11205/12-2-2015 &11368/7-42015 είχαμε επισημάνει το θέμα και είχαμε έγκαιρα ζητήσει την κατανομή των θέσεων
των ΚΛ με ενιαίο τρόπο ως Κοινωνικοί Λειτουργοί ΠΕ-ΤΕ. Μάλιστα σε συναντήσεις
εργασίας με στελέχη της αρμόδιας διαχειριστικής αρχής είχαμε λάβει τη διαβεβαίωση
ότι πρόσβαση σε όλες τις θέσεις ΚΛ θα είχαν όλοι και οι ΚΛ ΤΕ και οι ΚΛ ΠΕ.
Επιπρόσθετα, η εμμονή στην προκήρυξη των θέσεων Κοινωνικών Λειτουργών με αυτό
τον τρόπο είχε ως συνέπεια να παραμείνουν κενές χωρίς κάλυψη 40 περίπου θέσεις
Κοινωνικών Λειτουργών σε όλη τη χώρα, παρά το γεγονός ότι στην κατάσταση των
αποτυχόντων περιλαμβάνεται μεγάλος αριθμός Κοινωνικών Λειτουργών ΠΕ & ΤΕ που
θα παραμείνουν άνεργοι, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 2/2015:
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ 32.433
ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ.
Για την κατάσταση αυτή σας ενημερώσαμε άμεσα με το υπ΄αριθμό 11395/28-4-2015 έγγραφο
μας επισημαίνοντας την παράδοξη κατάσταση κατά την οποία παραμένουν κενές
επιδοτούμενες από κοινοτικούς πόρους θέσεις εργασίας Κοινωνικών Λειτουργών σε
Κοινωνικές Υπηρεσίες που σε καθεστώς υποστελέχωσης καλούνται να αντιμετωπίσουν τις
δραματικές συνέπειες τις ανθρωπιστικής κρίσης και ταυτόχρονα νέοι επιστήμονες θα
παραμείνουν άνεργοι.
Με δεδομένα τα παραπάνω απαιτούμε την έκδοση διευκρινιστικής εγκυκλίου με την
οποία θα δίνεται η δυνατότητα - δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας για την κάλυψη

όλων των θέσεων Κοινωνικών Λειτουργών από αποφοίτους ΑΕΙ και ΤΕΙ χωρίς
αποκλεισμούς και ισότιμα.
Τέλος, ο συνολικός αριθμός των προκηρυσσομένων θέσεων Κοινωνικών Λειτουργών
αποκαλύπτει τα μεγάλα κενά και τις ελλείψεις στη στελέχωση των Κοινωνικών
Υπηρεσιών της χώρας μας που δεν καλύπτονται με θέσεις προσωρινής απασχόλησης
οι οποίες επιπλέον δεν προσφέρουν τίποτα μακροπρόθεσμα στην καταπολέμηση της
ανεργίας που πλήττει τους νέους.
Διεκδικούμε άμεσα προσλήψεις Κοινωνικών Λειτουργών σε μόνιμες θέσεις για την
παροχή ποιοτικών υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας στις συνθήκες ανθρωπιστικής
κρίσης που ζούμε.
Είμαστε πάντα στη διάθεση σας για κάθε περαιτέρω διασαφήνιση και συνεργασία.

