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ΕΠΕΙΓΟΝ
Προς:
1. Υπουργό
Θεοδωρικάκο

Εσωτερικών,

2. Υπουργό Εργασίας
Υποθέσεων, κο. Βρούτση

&

κο

Κοινωνικών

3. Αναπληρώτρια Υπουργό Εργασίας &
Κοινωνικών Υποθέσεων, κα. Μιχαηλίδου
4. Γεν. Γραμματέας Κοινωνικής Αλληλεγγύης
& Καταπολέμησης της Φτώχειας, κο. Σταμάτη

Θέμα:

"Αποκλεισμός Ειδικότητας Κοινωνικού Λειτουργού από την πρόσληψη

πρόσθετου προσωπικού στο πλαίσιο υλοποίησης των Πράξεων Κέντρα Κοινότητας"

Αξιότιμοι κύριοι/ες,

Ο Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος έπειτα από την έκδοση της Κοινής
Υπουργικής Απόφασης με αριθμ. Δ14 /15834/237/19-4-2019

που αφορούσε

τις

προδιαγραφές λειτουργίας των Κέντρων Κοινότητας» με το υπ΄αρίθμ πρωτ. 9/5/2019
έγγραφό του είχε ζητήσει από τα συναρμόδια Υπουργεία την άμεση τροποποίηση της
παραγράφου 3.5 του άρθρου 4

και την συμπερίληψη σ΄ αυτή με σαφήνεια της

ειδικότητας ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικού Λειτουργού.

Η άμεση τροποποίηση ζητήθηκε καθώς ενώ στις παραγράφους 2 και 4 του άρθρου 4 της
συγκεκριμένης ΚΥΑ αναφέρεται

ρητά ότι

στο Κέντρο Κοινότητας

η μία εκ των

ειδικοτήτων θα πρέπει να είναι αυτή του Κοινωνικού Λειτουργού , στην παράγραφο 5 του
ίδιου άρθρου που αφορά στην στελέχωση με προσωπικό του Κέντρου Κοινότητας η
ειδικότητα του Κοινωνικού Λειτουργού δεν υπάρχει.
Παρά την έγκαιρη παρέμβαση του ΣΚΛΕ η μη τροποποίηση της συγκεκριμένης ΚΥΑ, έχει
ως αποτέλεσμα σήμερα που αποστέλλονται από τις αρμόδιες διαχειριστικές αρχές

οι

«Οδηγίες τροποποίησης των Αποφάσεων Ένταξης των Πράξεων «ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ, η
ειδικότητα του Κοινωνικού Λειτουργού να αποκλείεται από τη δυνατότητα πρόσληψης
πρόσθετου προσωπικού που δίνεται στους Δήμους της χώρας μας, καθώς στις οδηγίες
αυτές ορίζεται ότι «το πρόσθετο προσωπικό που θα προσληφθεί αφορά τα οριζόμενα
στην παρ. 3.5 του αρθρου 4 της εν λόγω ΚΥΑ (Δ14/15834/237/8.4.19 (ΦΕΚ 1344/19.4.19)
όπου όπως προαναφέρθηκε ορίζονται άλλες ειδικότητες και όχι και αυτή του
Κοινωνικού Λειτουργού.

Επιπλέον σύμφωνα με την υποπαράγραφο 3.7 του άρθου 4 της ανωτέρω αναφερόμενης
ΚΥΑ "Το Κέντρο Κοινότητας δύναται και μετά την έναρξη λειτουργίας του να προβεί σε
πρόσληψη πρόσθετου προσωπικού, προκειμένου να αντιμετωπίσει αυξημένες ανάγκες
του, όπως η παροχή ολοκληρωμένης φροντίδας σε ηλικιωμένους, η ενισχυμένη στήριξη
σε Ρομά και μετανάστες, ή για να εξυπηρετήσει με τον βέλτιστο τρόπο συγκεκριμένες
κατηγορίες δικαιούχων, όπως το παιδί και η οικογένεια. Στην περίπτωση αυτή, οι
ειδικότητες οι οποίες δύνανται να στελεχώσουν το Κέντρο Κοινότητας είναι οι
αναφερόμενες στην υποπαρ. 3.5., εκτός των πτυχιούχων ΑΕΙ ή ΤΕΙ Οικονομικής
κατεύθυνσης ή Διοίκησης επιχειρήσεων και των υπαλλήλων αρμόδιων για τη διοικητική
υποστήριξη. Κατ’ εξαίρεση, στις περιπτώσεις επιπλέον στελέχωσης παραρτήματος
Ρομά, μπορούν να προσληφθούν εργαζόμενοι πτυχιούχοι ΑΕΙ ή ΤΕΙ Οικονομικής
κατεύθυνσης ή Διοίκησης Επιχειρήσεων, κατά προτίμηση με εμπειρία σε θέματα
απασχόλησης ή διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, προκειμένου να συνδράμουν στην
εργασιακή ένταξη αυτής της πληθυσμιακής ομάδας."

Γίνεται αντιληπτό ότι η ειδικότητα του Κοινωνικού Λειτουργού είναι από τις πλέον
απαιτούμενες ειδικότητες για την ενδυνάμωση σε προσωπικό των Κέντρων Κοινότητας
της Χώρας με στόχο την ενίσχυση των υπηρεσιών στήριξης της οικογένειας και των
ηλικιωμένων, δηλαδή των Κέντρων Στήριξης Οικογένειας και Κέντρων Παρακολούθησης
του Ο.Φ.ΗΛΙ. αντίστοιχα όπως αυτά ενσωματώθηκαν στο ΠΕΠ κατά την αναθεώρηση
του έτους 2017, σύμφωνα με το υπ΄αριθμό 117366/5-11-2018 έγγραφο της Εθνικής
Αρχής Συντονισμού.

Για όλους αυτούς τους λόγους ο Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος:


Εκφράζει την έντονη διαμαρτυρία του για τον αποκλεισμό της ειδικότητας του
Κοινωνικού Λειτουργού από την πρόσληψη πρόσθετου προσωπικού ,



Ζητάει την άμεση συμπλήρωση της υποπαραγράφου 3.7 του άρθρου 4 της ΥΑ
ως ακολούθως: ¨"Στην περίπτωση αυτή, οι ειδικότητες οι οποίες δύνανται να
στελεχώσουν το Κέντρο Κοινότητας είναι οι αναφερόμενες στις υποπαρ. 3.2. και
3.5» Με δεδομένο ότι τα αιτήματα τροποποίησης των Αποφάσεων Ένταξης και
πρόσληψης πρόσθετου προσωπικού θα πρέπει να έχουν υποβληθεί από τους
Δήμους έως τις 30/10/2019, η συμπλήρωση της σχετικής ΚΥΑ θα πρέπει να
ολοκληρωθεί και να αποσταλεί στους συναρμόδιους φορείς έγκαιρα.

Με τον τρόπο αυτό, έστω και τώρα θα αρθεί ο επιχειρούμενος αποκλεισμός της
ειδικότητας του Κοινωνικού Λειτουργού από τις πρόσθετες προσλήψεις που πρόκειται να
πραγματοποιηθούν και κυρίως θα δοθεί η δυνατότητα στους Δήμους της χώρας να
ενισχύσουν τις Δομές των Κέντρων Κοινότητας με προσωπικό και υπηρεσίες που να
ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες των κατοίκων τους χωρίς περιορισμούς.

Είμαστε στη διάθεση σας για κάθε περαιτέρω διασαφήνιση και συνεργασία.

Κοινοποίηση:
1. Πρόεδρο ΚΕΔΕ κο Πατούλη
2. ΠΟΕ – ΟΤΑ
3. Δήμους χώρας
Συνημμένα:

1. Κοινή Υπουργική Απόφαση με Αριθμ. Δ14 /15834/237 /19-4-2019 σχετικά με τις
προδιαγραφές λειτουργίας των Κέντρων Κοινότητας
2. Υπ΄ αριθμό 2583/06-09-2019 έγγραφο της ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Αττικής σχετικά με
τις Οδηγίες τροποποίησης των Αποφάσεων Ένταξης των Πράξεων «ΚΕΝΤΡΑ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ»
3. Υπ΄αριθμ. 117366/5-11-2018 έγγραφο της Εθνικής Αρχής Συντονισμού σχετικά με
την παράταση λειτουργίας Δομών και διεύρυνση παρεχόμενων υπηρεσιών
συγχρηματοδοτούμενων στο πλαίσιο του θεματικού στόχου 9 των ΠΕΠ
4. Υπ΄αριθμ 336/01-11-2018 έγγραφο τεκμηρίωσης της αρμόδιας Επιτελικής Δομής
ΕΣΠΑ του Υπουργείου Εργασίας

