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ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη θέσεων Κοινωνικού Λειτουργού για τη στελέχωση Κέντρου Κοινότητας»

Κύριε Δήμαρχε,
Όπως γνωρίζετε προβλέπεται η στελέχωση των Κέντρων Κοινότητας και των Δομών Βασικών
Βασικών Αγαθών που έχουν ενταχθεί για χρηματοδότηση στα Περιφερειακά Επιχειρησιακά
Προγράμματα από Κοινωνικούς Λειτουργούς.
Σύμφωνα με τους Οδηγούς Εφαρμογής η στελέχωση τους πραγματοποιείται με προσλήψεις που
πραγματοποιούνται με τις διαδικασίες που προβλέπει του θεσμικό πλαίσιο για τις προσλήψεις ΣΟΧ
από τους ΟΤΑ για δράσεις συγχρηματοδοτούμενες από το ΕΣΠΑ, με όρους ΑΣΕΠ. Με ανάλογες
διαδικασίες πραγματοποιούνται και οι προσλήψεις στην περίπτωση που δικαιούχος φορέας έχει
οριστεί ΜΚΟ. Η μοριοδότηση των υποψηφίων γίνεται σύμφωνα με τα κριτήρια που έχουν θεσπιστεί
με το άρθρο 74 του Ν.4430/2016.

Παρά το γεγονός ότι στην κοινή υπουργική απόφαση Αριθμ. Δ23/ΟΙΚ.14435-1135/2016 ΦΕΚ
854/Β/30-3-201, τον Οδηγέ Εφαρμογής και τις Προσκλήσεις όλων των Περιφερειών η
ειδικότητα του Κοινωνικού Λειτουργού προσδιορίζεται ως Κοινωνικός Λειτουργός (ΠΕ / ΤΕ
Κοινωνικής Εργασίας με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος) πληροφορούμαστε ότι στην με
αριθμό ΣΟΧ1/2017 Ανακοίνωση του Δήμου Εδέσσης προχωρήσατε στην προκήρυξη των
θέσεων Κοινωνικών Λειτουργών με τρόπο διαφορετικό από αυτόν.
Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι 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 και λαμβάνουν, υπό τις ίδιες
προϋποθέσεις, Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος.
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
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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 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. πρωτ. 205738/48048/2015/22-12-2015 έγγραφο
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
οποιαδήποτε διαφοροποίηση στην αναγνώριση επαγγελματικών δικαιωμάτων μεταξύ
των δυο αυτών κατηγοριών πτυχιούχων.
 Το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης με το υπ΄αριθμό
ΔΙΠΑΑΔ/ΠΡΟΣ/73/4011/4-3-2016 έγγραφο 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.
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 και διεκδικούμε αταλάντευτα την ισότιμη αντιμετώπιση ΠΕ και ΤΕ Κοινωνικών
Λειτουργών και την ισότιμη πρόσβαση τους σε όλες τις θέσεις εργασίας όταν και όπου
προκηρύσσονται.
Για όλα τα παραπάνω σας έχουμε ενημερώσει ήδη από τις 23/2/2017 με την υπ΄αριθμό
13152 επιστολή μας που σας επανακοινοποιήθηκε στις 5/4/2017.
Με δεδομένα τα παραπάνω, ζητάμε την άμεση διόρθωση της προκήρυξης –
επαναπροκήρυξη των θέσεων Κοινωνικών Λειτουργών, που θα γίνουν από Δήμο σας στο
πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης Κέντρα Κοινότητας ως "θέσεις ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικών
Λειτουργών με απαιτούμενο κύριο προσόν το πτυχίο Κοινωνικής Εργασίας Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης" δηλαδή: Πτυχίο ή δίπλωμα Κοινωνικής Εργασίας ή Κοινωνικής Διοίκησης με
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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 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 και Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος Κοινωνικής Εργασίας ή Κοινωνικού
Λειτουργού για να αποκατασταθεί η αρχή της ισότιμης μεταχείρισης των υποψηφίων
Κοινωνικών Λειτουργών ΠΕ και ΤΕ στις διαδικασίες πρόσληψης.
Γνωρίζοντας καλά το μέχρι σήμερα έργο σας στο πεδίο της κοινωνικής πολιτικής, είμαστε
βέβαιοι για την ικανοποίηση του δίκαιου αιτήματός μας.
Στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διασαφήνιση και συνεργασία.
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