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Αίτημα για Συνάντηση Εργασίας
με θέμα την
Ισότιμη πρόσβαση των πτυχιούχων των Τμημάτων Κοινωνικής Πολιτικής σε
ειδικότητες συναφείς με το πτυχίο τους
Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,
Το ακαδημαϊκό αντικείμενο της Κοινωνικής Πολιτικής θεραπεύεται σε αντίστοιχα
Τμήματα Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων πέραν των εκατό χρόνων. Οι πανεπιστημιακοί
απόφοιτοι Κοινωνικής Πολιτικής διαθέτουν εξειδικευμένες δεξιότητες για την
ανάλυση, τον σχεδιασμό, την οργάνωση, τη διοίκηση, την εφαρμογή και την
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αξιολόγηση των κοινωνικών πολιτικών. Κατά λογική συνέπεια, επιλέγονται να
απασχοληθούν ως επιστημονικά ή διοικητικά στελέχη σε κοινωνικές δομές και
υπηρεσίες του δημοσίου, αλλά και του μη κρατικού ή ιδιωτικού τομέα.
Στην Ελλάδα, αντιθέτως, μολονότι τα Τμήματα Κοινωνικής Πολιτικής μετρούν αισίως
είκοσι χρόνια ζωής, οι Πτυχιούχοι τους (άνω των 5.000 μέχρι σήμερα) δεν δικαιούνται
ισότιμης πρόσβασης στην αγορά εργασίας συγκριτικά με τους υπόλοιπους κοινωνικούς
επιστήμονες, ιδίως σε ό,τι αφορά στη δημόσια διοίκηση. Και αυτό συμβαίνει παρά το
γεγονός ότι, χάρη στις διεπιστημονικού χαρακτήρα σφαιρικές σπουδές, διαθέτουν
επάρκεια γνώσεων σε ένα ευρύ φάσμα επιστημονικών πεδίων, όπως, κυρίως αν και όχι
αποκλειστικά, η πολιτική επιστήμη, η διοικητική επιστήμη, η οικονομική επιστήμη, η
κοινωνιολογία, η ιστορία και το δίκαιο.
Δέον να διευκρινιστεί ότι τα ως άνω ακαδημαϊκά προσόντα αφορούν στις ειδικότητες
των: α) ΠΕ Κοινωνικών Επιστημόνων, β) ΠΕ Κοινωνιολόγων, γ) ΠΕ Ανθρωπιστικών
Σπουδών (όπου υπάρχει συνάφεια) και δ) ΠΕ 78 Κοινωνικών Επιστημών (ως
εκπαιδευτικοί). Στις ειδικότητες αυτές έχουν πρόσβαση όλοι οι Πτυχιούχοι Τμημάτων
Κοινωνικών Επιστημών (Κοινωνιολογίας, Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Κοινωνικής
Εργασίας). Παραδόξως, δεν συμβαίνει το ίδιο με την περίπτωση των Πτυχιούχων
Τμημάτων Κοινωνικής Πολιτικής, όπου εφαρμόζεται συστηματικά μια πρακτική
αδικαιολόγητων και αθέμιτων σε βάρος τους διακρίσεων και αποκλεισμών, κατά
παράβαση τόσο του Συντάγματος όσο και σωρείας κανόνων της κοινοτικής
νομοθεσίας. Οι κανόνες αυτοί κατοχυρώνουν την ίση μεταχείριση στην πρόσβαση
στην αγορά εργασίας και στην προστασία εν γένει των επαγγελματικών δικαιωμάτων.
Ειδικότερα, μόνον οι Πτυχιούχοι του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής του Παντείου
Πανεπιστήμιου ενίοτε συμπεριλαμβάνονται, ενώ, οι Πτυχιούχοι των αντίστοιχων
Τμημάτων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και του Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου
Θράκης αποκλείονται συστηματικά από αυτές τις ειδικότητες και τις απορρέουσες
προσλήψεις. Κατά συνέπεια, με αυτόν τον τρόπο δεν θίγονται μόνον θεμελιώδη
δικαιώματα μεγάλου αριθμού επιστημόνων, αλλά επιπλέον η ίδια η δημόσια διοίκηση
στερείται της Πανεπιστημιακού επιπέδου τεχνογνωσίας και της επάρκειας
εξειδικευμένων στελεχών με εμπεριστατωμένες σπουδές σε όλο το εύρος των
κοινωνικών πολιτικών.
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Η ως άνω διαμορφωθείσα κατάσταση αποκλεισμού των πτυχιούχων Τμημάτων
Κοινωνικής Πολιτικής από τις προαναφερθείσες ειδικότητες δεν μπορεί να γίνει
ανεκτή με βάση την αρχή της ισότητας (άρθρο 4 παρ. 1 Σ), η οποία δεσμεύει τόσο τον
κοινό νομοθέτη όσο και τη διοίκηση και η οποία επιβάλλει την ομοιόμορφη
μεταχείριση προσώπων που βρίσκονται κάτω από όμοιες συνθήκες. Στην προκειμένη
δε περίπτωση, προσώπων των οποίων τα ακαδημαϊκά προσόντα παρέχουν εξίσου
επαρκές γνωστικό υπόβαθρο, για τη στελέχωση υπηρεσιών και δομών δημόσιου
χαρακτήρα, με αντικείμενο σχετικό τουλάχιστον με την κοινωνική πολιτική.
Η τήρηση της αρχής αυτής θα πρέπει ιδίως να γίνεται σεβαστή από την Πολιτεία, κατά
την κατάστρωση τόσο του προσοντολογίου του δημοσίου όσο και των επιμέρους
προκηρύξεων για την κάλυψη αντίστοιχων θέσεων του δημοσίου τομέα. Με τρόπο,
επιπλέον, ώστε να διασφαλίζεται σε κάθε περίπτωση η πραγμάτωση του Κράτους
Δικαίου και η με ίσους όρους διασφάλιση της αρχής της ελεύθερης ανάπτυξης της
προσωπικότητας του ατόμου (άρθρο 5 Σ). Τούτο δε σε συνδυασμό με την απορρέουσα
από την ίδια διάταξη δημοκρατική αρχή της ανάπτυξης της προσωπικότητας και της
επιστημονικής ή επαγγελματικής σταδιοδρομίας κάθε πολίτη με βάση την προσωπική
του αξία και ικανότητα.
Η διασφάλιση, εξάλλου, ισότιμης πρόσβασης στη στελέχωση αντίστοιχων θέσεων σε
πτυχιούχους περισσότερων γνωστικών αντικειμένων, εξίσου όμως σχετικών με τις
απαιτήσεις και το χαρακτήρα των προς κάλυψη αναγκών, είναι προς όφελος της
δημόσιας διοίκησης. Ειδικότερα, είναι απαραίτητη και υπό το πρίσμα του
εμπλουτισμού των δημόσιων υπηρεσιών και δομών με προσωπικό δυνάμενο να
καλύψει τις πολύπλευρες λειτουργικές απαιτήσεις μιας σύγχρονης δημόσιας διοίκησης
και άρα να θεραπεύσει, έτσι, λυσιτελώς και την αρχή της αποτελεσματικότητας της
διοίκησης.
Κύριε Υπουργέ, θα θέλαμε να σας επισημάνουμε ότι παρά τις επίμονες και εντατικές
προσπάθειες που από κοινού έχουν αναλάβει οι υπογραφόμενοι φορείς κατά τη
διάρκεια των τελευταίων ετών, το ζήτημα της αθέμιτης και άνισης μεταχείρισης σε
βάρος των αποφοίτων των τριών πανεπιστημιακών τμημάτων δεν έχει επιλυθεί μέχρι
σήμερα. Για τον λόγο αυτό, με την παρούσα επιστολή σας παρακαλούμε θερμά όπως
δεχθείτε την πραγματοποίηση μιας συνάντησης εργασίας με εκπροσώπους των φορέων
μας με διπλό σκοπό.
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Αφενός την πλήρη ενημέρωση σας αναφορικά με τις έως σήμερα κινήσεις μας απέναντι
στους προκατόχους σας και στις εποπτευόμενες υπηρεσίες τόσο του Υπουργείου σας
όσο και των συναρμόδιων Υπουργείων. Αφετέρου, την αμοιβαία αναζήτηση τρόπων
υπέρβασης της άδικης, και θεσμικά κολάσιμης, κατάστασης που έχει επί σειρά ετών
διαμορφωθεί σε βάρος των αποφοίτων των τριών προαναφερθέντων τμημάτων,
σύμφωνα με τις επιταγές του κράτους δικαίου και της συνταγματικής νομιμότητας.
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