ΕΠΕΙΓΟΝ

Ακινα 30/12/2016
Αρ. Πρωτ.: 13080
Προς: ΚΕΝΣΡΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ
ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ
ΘΕΜΑ: ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΘΕΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ - ΧΕΔΙΟ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ ΝΟΟΚΟΜΕΙΩΝ.
Μετά από τθν από 12/12/2016 ζναρξθ του «Ειδικοφ προγράμματοσ απαςχόλθςθσ 4.000 μακροχρόνια
ανζργων ςτο δθμόςιο τομζα τθσ υγείασ του άρκρου 64 του ν.4430/2016 (Α’205)» ςτθν οποία
δυςτυχϊσ δεν ελιφκθςαν υπ όψιν από το Τπουργείο Τγείασ οι με α.π. 205738/48048/2015 και
α.π.214654/29301/2016 παρεμβάςεισ του υνθγόρου του Πολίτθ και θ Εγκφκλιοσ του Γ.Γ. ΤΠΕΔΑ με
α.π. ΔΙΠΑΑΔ/ΠΡΟ/73/40111 - 4/3/2016 για το κζμα του ορκοφ τρόπου πλιρωςθσ κζςεων Κοινωνικισ
Εργαςίασ – Κοινωνικϊν Λειτουργϊν είμαςτε υποχρεωμζνοι με αφορμι ςχετικζσ νεϊτερεσ πλθροφορίεσ
να παρζμβουμε και να ςασ εκκζςουμε τισ απόψεισ μασ, παρακαλϊντασ να λθφκοφν υπόψιν.
Τπενκυμίηουμε τθν αλλαγι πρόςφατθσ προκιρυξθσ του ΚΕΘΕΑ.
Η αδικαιολόγθτθ και ςε αντίκεςθ
με άλλα Τπουργεία τωρινι ςυμπεριφορά του Τπουργείου Τγείασ, μασ εξζπλθξε αρνθτικά και ελπίηουμε
να μθν επαναλθφκεί ςτο μζλλον.
υγκεκριμζνα:
1. Με αφορμι δθλϊςεισ του κ. Τπουργοφ ότι με βάςθ το προγραμματιςμό του
Τπουργείου άμεςα κα ζχει προκθρυχκεί από το ΑΕΠ δζςμθ 2.000 προςλιψεων νοςθλευτικοφ
και παραϊατρικοφ προςωπικοφ και δεδομζνθσ τθσ πρότερθσ μθ ςφμφωνθσ με τα από το
ΤΠΕΔΑ και το .Σ.Π. υποδειχκζντα που εφαρμόςτθκαν από το Τπουργείο ςτο Ειδικό
πρόγραμμα απαςχόλθςθσ ςτο δθμόςιο τομζα τθσ υγείασ (Ο.Α.Ε.Δ.), παρακαλοφμε να μθν
επαναλθφκεί από το Τπουργείο Τγείασ θ ίδια ατυχζςτατθ αντιμετϊπιςθ του κζματοσ. Η
δυνατότθτα πρόςβαςθσ ςτθν εργαςία και μάλιςτα ςτον τομζα τθσ Τγείασ για όλουσ τουσ
Κοινωνικοφσ Λειτουργοφσ / Κοινωνικισ Εργαςίασ (ΠΕ & ΣΕ) αποτελεί κομβικό ςθμείο Ιςονομίασ
και αποδοτικότθτασ του ίδιου του υςτιματοσ Τγείασ. Σο Νομοκετικά ρυκμιηόμενο επάγγελμα
- ιδιότθτα του Κοινωνικοφ Λειτουργοφ, αςκείται ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία Π.Δ.
23/92 (Α' 6) το άρκρο 54 του ν.3918/2011 (Αϋ351) και τθν ΚΤΑ Τ7α/Γ.Π.οικ. 46217/4-5-2012 (Βϋ
1502) από πτυχιοφχουσ Κοινωνικισ Εργαςίασ Πανεπιςτθμιακισ και Σεχνολογικισ εκπαίδευςθσ
αδιακρίτωσ, και Άδεια άςκθςθσ επαγγζλματοσ ι κατοχι Βεβαίωςθσ τιρθςθσ προχποκζςεων
για τθν άςκθςι του. Ωσ εκ τοφτου θ προκιρυξθ κζςεων Κοινωνικισ Εργαςίασ με τθ μορφι
“ΠΕ-ΣΕ Κοινωνικισ Εργαςίασ” ςυνάδει απόλυτα με τθ ςχετικι Νομοκεςία περί αςκιςεωσ του
επαγγζλματοσ, με τα από το .Σ.Π. και το ΤΠΕΔΑ υποδεικνυόμενα και μασ βρίςκει απολφτωσ
ςφμφωνουσ. Παρακαλοφμε ωσ εκ τοφτου να εφαρμοςτεί.
2. Κατά πλθροφορίεσ, ςυηθτείται αυτι τθ περίοδο ςχζδιο Νομοκετικισ πρωτοβουλίασ που αφορά
τουσ Οργανιςμοφσ των Νοςοκομείων. ε ςχετικό κείμενο προτάςεων του ΚΕΤΠΕ(Κεντρικό
υμβοφλιο Τγειονομικϊν Περιφερειϊν) τθσ 14/10/2016 και με ζκπλθξι μασ, διαπιςτϊςαμε ότι
οι ΠΕ Κοινωνικισ Εργαςίασ ζχουν πλιρωσ παραλειφκεί. Προφανϊσ πρόκειται περί ςφάλματοσ
ι το πικανότερο άγνοιασ του ςχετικοφ Οργάνου περί φπαρξθσ και Πανεπιςτθμιακισ
εκπαίδευςθσ πτυχιοφχων Κοινωνικισ Εργαςίασ. Δεν μπορεί όμωσ θ ζλλειψθ πλθροφόρθςθσ
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ενόσ Οργάνου να καταδικάηει και τουσ αντίςτοιχουσ Πτυχιοφχουσ ςε αποκλειςμό και τισ Δομζσ
Τγεία ςε νομοκετθμζνθ άρνθςθ αξιοποίθςθσ των υπθρεςιϊν τουσ. Παρακαλοφμε ωσ εκ τοφτου
και πάλι, ακολουκϊντασ τα από το ΤΠΕΔΑ και το .Σ.Π. υποδειχκζντα, να προβλεφκεί
κατθγορία κζςεων “ΠΕ-ΣΕ Κοινωνικισ Εργαςίασ” ςτθν οποία να ςυμμετζχουν αδιακρίτωσ
οι πτυχιοφχοι Κοινωνικισ Εργαςίασ Πανεπιςτθμιακισ και Σεχνολογικισ εκπαίδευςθσ που
διακζτουν Άδεια άςκθςθσ επαγγζλματοσ ι κατοχι Βεβαίωςθσ τιρθςθσ προχποκζςεων για τθν
άςκθςι του επαγγζλματοσ του Κοινωνικοφ Λειτουργοφ. Ή εναλλακτικά, να προβλεφκεί ότι οι
κζςεισ Κοινωνικισ Εργαςίασ καλφπτονται αδιακρίτωσ από πτυχιοφχουσ (ΑΕΙ– ΑΣΕΙ)
τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ Κοινωνικισ Εργαςίασ με πρόςκετο προςόν τθν Άδεια άςκθςθσ
επαγγζλματοσ Κοινωνικοφ Λειτουργοφ ι Βεβαίωςθ τιρθςθσ προχποκζςεων για τθν άςκθςι
του.
Η ανταπόκριςθ του Τπουργείου ςτισ παραπάνω προτάςεισ μασ κα διορκϊςει τα μζχρι ςιμερα
κακϊσ κείμενα, κα άρει ρυκμίςεισ που παραβιάηουν τθν αρχι τθσ ιςονομίασ, κα προςαρμοςτεί ςτα
Διεκνϊσ παραδεκτά και κα αναβακμίςει τθ παροχι υπθρεςιϊν Κοινωνικισ Εργαςίασ ςτα πλαίςια
των
παρεχομζνων
προσ
τουσ
πολίτεσ
υπθρεςιϊν
υγείασ.
Παρακαλοφμε για τισ ςχετικζσ ςασ ενζργειεσ και παραμζνουμε ςτθ διάθεζή ζας για οποιανδήποηε
γόνιμη ζσνεργαζία.

Κοινοποίηςη:
1. Υπουργό Υγείασ κο Ξανθό

Σφνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος
Τοςίτςα 19, 10683 Αθήνα. τηλ: 2108834818, fax: 2108827071 e-mail: info@skle.gr

