ΕΞΑΙΕΤΙΚΑ ΕΡΕΙΓΟΝ
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Αρ. Πρωτ.: 13495

ΘΕΜΑ: "Κακοριςμόσ του βαςικοφ προςόντοσ ειδικότθτασ Κοινωνικοφ Λειτουργοφ ςτθν
υπϋαρικμό Ρρωτ.:Α2β/Γ.Ρ. οικ.60261 /3-8-2017 ΡΟΚΗΥΞΗ ΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ
ΕΝΔΙΑΦΕΟΝΤΟΣ για τθν πρόςλθψθ προςωπικοφ με ςφμβαςθ εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου
οριςμζνου χρόνου πλιρουσ και αποκλειςτικισ απαςχόλθςθσ για το ςυγχρθματοδοτοφμενο
πρόγραμμα Λειτουργία Τοπικϊν Ομάδων Υγείασ (Τ.ΟΜ.Υ.) για τθν αναδιάρκρωςθ τθσ
Ρρωτοβάκμιασ Φροντίδασ Υγείασ ςτισ Ρεριφζρειεσ"

Αξιότιμε κ. Υπουργζ,

Με ζκπλθξθ πλθροφορθκικαμε ότι ςτθν ανωτζρω αναφερόμενθ Προκιρυξθ προβλζπεται θ
ςτελζχωςθ των ΤΟΜΥ από Κοινωνικοφσ Λειτουργοφσ ΡΕ και μόνο εν ελλείψει αυτϊν από
Κοινωνικοφσ Λειτουργοφσ ΤΕ.
Η πρόβλεψθ αυτι αποτελεί προςβλθτικι και μειωτικι αντιμετϊπιςθ, παραπζμπει ςε
περαςμζνεσ δεκαετίεσ και ςε καμία περίπτωςθ δεν είναι κατανοθτι. Επιπλζον καταργεί
ςτθν πράξθ τουσ Νόμουσ και ςυνιςτά άνιςθ και άδικθ μεταχείριςθ ςε βάροσ των Κοινωνικϊν
Λειτουργϊν που είναι απόφοιτοι ΤΕΙ και παραβιάηει τθν αρχι τθσ ιςότιμθσ μεταχείριςθσ
των υποψθφίων.
Ππωσ ιδθ ςασ ζχουμε ενθμερϊςει με τισ υπϋ αρικμό 13435/28- 6-2017, 13427/20-6-2017,
13095/24-1-2017, 13080/30-12-2016 επιςτολζσ μασ και προφορικά ςε ςυναντιςεισ με
ςτελζχθ του Υπουργείου Υγείασ, ςτθ χϊρα μασ οι Κοινωνικοί Λειτουργοί είναι εξειδικευμζνοι
κοινωνικοί επιςτιμονεσ, απόφοιτοι των Τμθμάτων Κοινωνικισ Εργαςίασ των ΤΕΙ Ακινασ,
Πάτρασ, Ηρακλείου και του Τμιματοσ Κοινωνικισ Διοίκθςθσ με κατεφκυνςθ τθν Κοινωνικι
Εργαςία του Δθμοκρίτειου Πανεπιςτιμιου Θράκθσ και λαμβάνουν, υπό τισ ίδιεσ
προχποκζςεισ, Άδεια Αςκιςεωσ Επαγγζλματοσ.
Όλοι οι Κοινωνικοί Λειτουργοί τθσ χϊρασ, απόφοιτοι ΑΕΙ και ΤΕΙ, ζχουν κοινά επαγγελματικά
δικαιϊματα τόςο ςτο ιδιωτικό όςο και ςτο δθμόςιο τομζα, όπωσ αυτά κακορίηονται με το ΠΔ
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23/1992 και αςκοφν το λειτοφργθμα του Κοινωνικοφ Λειτουργοφ μετά τθν ζκδοςθ Άδειασ
Αςκιςεωσ Επαγγζλματοσ, που χορθγείται κάτω από τισ ίδιεσ προχποκζςεισ και διαδικαςίεσ για
τουσ πτυχιοφχουσ όλων των Τμθμάτων Κοινωνικισ Εργαςίασ Τριτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ ΑΕΙ &
ΤΕΙ. Ειδικότερα:


Σφμφωνα με τθν παράγραφο 1 του άρκρου 1, του ΡΔ 23/1992 για τθν άςκθςθ του
επαγγζλματοσ και τθ χρθςιμοποίθςθ του τίτλου του Κοινωνικοφ Λειτουργοφ,
απαιτείται α) Ρτυχίο μίασ αναγνωριςμζνθσ από το Κράτοσ Σχολισ Κοινωνικισ
Εργαςίασ τθσ Τριτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ ι ιςότιμο αντίςτοιχθσ Σχολισ του
εξωτερικοφ, β) Άδεια Αςκιςεωσ Επαγγζλματοσ που χορθγείται ςφμφωνα με τισ
διατάξεισ του ίδιου ΡΔ.



Με το άρκρο 54 του Νόμου 3918/2011 προβλζπεται ότι θ άδεια αςκιςεωσ
επαγγζλματοσ Κοινωνικοφ Λειτουργοφ χορθγείται με τισ ίδιεσ προχποκζςεισ και
διαδικαςίεσ για τουσ πτυχιοφχουσ όλων των Τμθμάτων Κοινωνικισ Εργαςίασ
Τριτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ ΑΕΙ και ΤΕΙ.



Ο Συνιγοροσ του Πολίτθ με το υπϋ αρ. πρωτ. 205738/48048/2015/22-12-2015 ζγγραφο
του διαπιςτϊνει ότι ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία (άρκρο 54 του ν.3918/2011,
Αϋ351 και ΚΥΑ Υ7α/Γ.Π.οικ. 46217/4-5-2012, Βϋ 1502 ) το επάγγελμα του Κοινωνικοφ
Λειτουργοφ αςκείται χωρίσ διαχωριςμό μεταξφ αποφοίτων ΠΕ ι ΤΕ και χωρίσ
οποιαδιποτε διαφοροποίθςθ ςτθν αναγνϊριςθ επαγγελματικϊν δικαιωμάτων μεταξφ
των δυο αυτϊν κατθγοριϊν πτυχιοφχων.



Το Υπουργείο Εςωτερικϊν και Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ με το υπϋ αρικμό
ΔΙΡΑΑΔ/ΡΟΣ/73/4011/4-3-2016 ζγγραφο του ηθτάει από όλουσ τουσ φορείσ του
Δθμόςιου και ευρφτερου Δθμόςιου τομζα να προβλζπουν ότι οι οργανικζσ κζςεισ
Κοινωνικϊν Λειτουργϊν μποροφν να καταλαμβάνονται από υποψιφιουσ πτυχιοφχουσ
ΑΕΙ ι ΤΕΙ.
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Κατά εφαρμογι των παραπάνω οι προκθρφξεισ για τθ ςτελζχωςθ των Κζντρων Κοινότθτασ
που πρόκειται να λειτουργιςουν ςε κάκε Διμο μζςω των ΡΕΡ με χρθματοδότθςθ ΕΚΤ
προςδιορίηουν τθ κζςθ του Κοινωνικοφ Λειτουργοφ ωσ Κοινωνικόσ Λειτουργόσ ΡΕ/ΤΕ με
βαςικό προςόν Ρτυχίο ΡΕ ι ΤΕ.
Πάγια κζςθ μασ είναι ότι ο κοινόσ κακοριςμόσ των πλαιςίων άςκθςθσ του επαγγζλματοσ του
Κοινωνικοφ Λειτουργοφ, το κοινό περιεχόμενο και διάρκεια του προγράμματοσ ςπουδϊν όλων
των τμθμάτων Τριτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ, ΑΕΙ και ΤΕΙ αποτελοφν απόδειξθ τθσ ουςιαςτικισ
ιςοτιμίασ των πτυχίων Κοινωνικισ Εργαςίασ όλων των ιδρυμάτων Τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ
τθσ χϊρασ μασ και διεκδικοφμε αταλάντευτα τθν ιςότιμθ αντιμετϊπιςθ ΠΕ και ΤΕ Κοινωνικϊν
Λειτουργϊν και τθν ιςότιμθ πρόςβαςθ τουσ ςε όλεσ τισ κζςεισ εργαςίασ όταν και όπου
προκθρφςςονται.
Κφριε Υπουργζ,
κα είναι πραγματικά κρίμα θ ςθμαντικι πρωτοβουλία ςασ για τθν αναγνϊριςθ, κεςμικι
κατοχφρωςθ του ρόλου του Κοινωνικοφ Λειτουργοφ ςτθν πρωτοβάκμια φροντίδασ υγεία και
θ πρόςλθψθ 239 Κοινωνικϊν Λειτουργϊν να φζρει τθ ςκιά μιασ αναχρονιςτικισ διάκριςθσ
τουσ ςε ΡΕ και ΤΕ.
Με δεδομζνα τα παραπάνω, ηθτάμε τθν επανάλθψθ ςτο ορκό τθσ τθσ προκιρυξθσ για τθν
προςδιοριςμό τθσ Ειδικότθτασ του ΚΛ ωσ ΚΛ ΡΕ /ΤΕ» με απαιτοφμενο κφριο προςόν το πτυχίο
Κοινωνικισ Εργαςίασ Τριτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ.

Είμαςτε ςτθ διάκεςι ςασ για οποιαδιποτε διαςαφινιςθ και ςυνεργαςία.
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Ρίνακασ Αποδεκτϊν
1.ΥΡΟΥΓΟ ΥΓΕΙΑΣ κ. Α. Ξανκό
2. Αναπλθρωτι Γ.Γ. κ. Βαρδαρό

3. ΓΕΝΙΚΗ ΔΝ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΩΡΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΥΡΟΥΓΕΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΣΥΓΚΟΤΗΣΗΣ Email: j.spiliotopoulos@ydmed.gov.gr
4. ΑΣΕΡ
5. ΣΥΝΗΓΟΟ ΤΟΥ ΡΟΛΙΤΗ

Τθλζφωνα για επικοινωνία:
Τριανταφυλλιά Ακαναςίου, Ρρόεδροσ ΔΣ, τθλ:6972607021
Γεϊργιοσ Λουκάσ, Γ. Γραμματζασ ΔΣ, τθλ:6974645081
Αμαλία Γκϊρου, Αν. Γ. Γραμματζασ ΔΣ, τθλ: 6974425472
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