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Αγαπητοί Κύριοι,  
 
 
 

Σε απάντηση της πρόσκλησης του Συλλόγου Επιστημόνων Κοινωνικής Πολιτικής θέλουμε να σας 
ενημερώσουμε για τα εξής : 
 
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. 
Όλοι οι Κοινωνικοί Λειτουργοί της χώρας, απόφοιτοι ΑΕΙ και ΤΕΙ, έχουν κοινά επαγγελματικά δικαιώματα 
όπως αυτά καθορίζονται με τα ΠΔ 50/1989 και 23/ 1992 και ασκούν το λειτούργημα του Κοινωνικού 
Λειτουργού μετά την έκδοση Άδειας Ασκήσεως Επαγγέλματος, που χορηγείται κάτω από τις ίδιες 
προϋποθέσεις και διαδικασίες για τους πτυχιούχους όλων των Τμημάτων Κοινωνικής Εργασίας 
Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΕΙ & ΤΕΙ.  
 
Επιπλέον τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες άσκησης του επαγγέλματος του Κοινωνικού Λειτουργού 
εξειδικεύονται σύμφωνα με τα αναφερόμενα Προεδρικά Διατάγματα και από τους οργανισμούς 
εσωτερικής υπηρεσίας των φορέων  και υπηρεσιών  που οι Κοινωνικοί Λειτουργοί εργάζονται είτε στο 
Δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα σε ΝΠΙΔ, ΜΚΟ κλπ.  
 
Σύμφωνα με τα ανωτέρω ομόφωνα το ΔΣ του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος στην 
συνεδρίασή του της 15/9/2016 αποφάσισε να μην συμμετέχει στην αιτούμενη διαδικασία καθώς οι 
Κοινωνικοί Λειτουργοί της χώρας έχουν κατοχυρωμένα επαγγελματικά δικαιώματα από τα οποία 
απορρέουν τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες του ρόλου και της άσκησης του επαγγέλματος τους τα οποία 
είναι σαφή και διακριτά έναντι των άλλων  κοινωνικών επαγγελμάτων.  
 
Ως εκ τούτου και εξ αντικειμένου δεν προκύπτει ουδεμία συνάφεια ρόλων  και επικάλυψη  αρμοδιοτήτων 
με κανένα άλλο επάγγελμα αν ο κάθε επαγγελματίας παραμένει στα καθήκοντα του επαγγέλματος του 
όπως αυτά προκύπτουν από τα κατοχυρωμενα επαγγελματικά δικαιώματα του κλάδου του και του πτυχίου 
που είναι κάτοχος .   
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Στη διάθεσή σας για οποιανδήποτε γόνιμη συνεργασία. 
 

 

 

 

 

 
 

 


