ΕΞΑΙΡΕΣΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ
Ακινα 28/6/2017
Αρ. Ρρωτ.: 13435
Προσ: Υπουργείο Υγείασ
Τπόψθ: 1.Υπουργοφ κ. Α. Ξανκό
2. Αναπλθρωτι Γ.Γ. κ. Βαρδαρό

ΘΕΜΑ: «Κακοριςμόσ κριτθρίων, μοριοδότθςθσ και προςόντων κατά κλάδο και ειδικότθτα που
αφοροφν ςτθ διαδικαςία πρόςλθψθσ του προςωπικοφ των Τοπικϊν Ομάδων Υγείασ, όπωσ ορίηεται
ςτο τρίτο εδάφιο τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 106 του ν. 4461/2017.»

Αξιότιμοι κ Υπουργζ, κ. Αναπλθρωτι Γενικζ Γραμματζα,

Με ζκπλθξθ πλθροφορθκικαμε ότι ςτθν με αρικμό: Α2β/Γ.Π.οικ. 48427 (ΦΕΚ 2162/Βϋ/2017)
του Τπουργοφ Τγείασ ςχετικά με τον «Κακοριςμό κριτθρίων, μοριοδότθςθσ και προςόντων
κατά κλάδο και ειδικότθτα που αφοροφν ςτθ διαδικαςία πρόςλθψθσ του προςωπικοφ των
Τοπικϊν Ομάδων Υγείασ, όπωσ ορίηεται ςτο τρίτο εδάφιο τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 106
του ν. 4461/2017», προβλζπεται θ ςτελζχωςθ των ΣΟΜΤ από Κοινωνικοφσ Λειτουργοφσ ΠΕ
και μόνο εν ελλείψει αυτϊν από Κοινωνικοφσ Λειτουργοφσ ΣΕ.
Θα κζλαμε να ςασ ενθμερϊςουμε ότι ςτθ χϊρα μασ οι Κοινωνικοί Λειτουργοί είναι
εξειδικευμζνοι κοινωνικοί επιςτιμονεσ, απόφοιτοι των Τμθμάτων Κοινωνικισ Εργαςίασ των
ΤΕΙ Ακινασ, Ράτρασ, Ηρακλείου και του Τμιματοσ Κοινωνικισ Διοίκθςθσ με κατεφκυνςθ τθν
Κοινωνικι Εργαςία του Δθμοκρίτειου Ρανεπιςτιμιου Θράκθσ και λαμβάνουν, υπό τισ ίδιεσ
προχποκζςεισ, Άδεια Αςκιςεωσ Επαγγζλματοσ.
Πλοι 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 ΡΔ
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
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τουσ πτυχιοφχουσ όλων των Τμθμάτων Κοινωνικισ Εργαςίασ Τριτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ ΑΕΙ &
ΤΕΙ. Ειδικότερα:


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



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 Ρολίτθ 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.Ρ.οικ. 46217/4-5-2012, Βϋ 1502 ) το επάγγελμα του Κοινωνικοφ
Λειτουργοφ αςκείται χωρίσ διαχωριςμό μεταξφ αποφοίτων ΡΕ ι ΤΕ και χωρίσ
οποιαδιποτε διαφοροποίθςθ ςτθν αναγνϊριςθ επαγγελματικϊν δικαιωμάτων μεταξφ
των δυο αυτϊν κατθγοριϊν πτυχιοφχων.



Σο Τπουργείο Εςωτερικϊν και Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ με το υπϋ αρικμό
ΔΙΠΑΑΔ/ΠΡΟ/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.

Ράγια 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
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ιςοτιμίασ των πτυχίων Κοινωνικισ Εργαςίασ όλων των ιδρυμάτων Τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ
τθσ χϊρασ μασ και διεκδικοφμε αταλάντευτα τθν ιςότιμθ αντιμετϊπιςθ ΡΕ και ΤΕ Κοινωνικϊν
Λειτουργϊν και τθν ιςότιμθ πρόςβαςθ τουσ ςε όλεσ τισ κζςεισ εργαςίασ όταν και όπου
προκθρφςςονται.
Με δεδομζνα τα παραπάνω, ηθτάμε τθν τροποποίθςθ του άρκρου 1 τθσ παραπάνω
αναφερόμενθσ Τπουργικισ Απόφαςθσ ωσ ακολοφκωσ: «……………….1 ΚΛ ΠΕ /ΣΕ» με
απαιτοφμενο κφριο προςόν το πτυχίο Κοινωνικισ Εργαςίασ Σριτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ.

Είμαςτε ςτθ διάκεςι ςασ για οποιαδιποτε διαςαφινιςθ και ςυνεργαςία.

Σθλζφωνα για επικοινωνία:
Σριανταφυλλιά Ακαναςίου, Πρόεδροσ Δ, τθλ:6972607021
Γεϊργιοσ Λουκάσ, Γ. Γραμματζασ Δ, τθλ:6974645081
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