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Αθήνα,  4 Μαρτίου 2019
 Α.Π: ΔΙΠΑΑΔ/ΠΡΟΣ/265 /39238
                                         

Αποστολή  με  ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 

ΠΡΟΣ : 
1.Όλα τα Υπουργεία, 
Διευθύνσεις Διοικητικού /Προσωπικού
2.Όλες τις Γενικές και Ειδικές Γραμματείες 
Διευθύνσεις Διοικητικού /Προσωπικού 
3.Όλες τις Ανεξάρτητες Αρχές 
Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού 
4.Όλες τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις του 
Κράτους  

Θέμα: Βεβαίωση εγγραφής των Κοινωνικών Λειτουργών στο Νομικό Πρόσωπο 

Δημοσίου Δικαίου «Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδας »

   

Ο Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδας (Σ.Κ.Λ.Ε.) συστήθηκε ως Νομικό 

Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου δυνάμει των διατάξεων του Νόμου 4387/2016 (ΦΕΚ 58 

Α΄/12.5.2016) «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας – Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού − 

συνταξιοδοτικού συστήματος − Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων 

και άλλες διατάξεις». Το πλαίσιο οργάνωσης και λειτουργίας του προσδιορίστηκε – 

εξειδικεύτηκε με τις διατάξεις του Νόμου 4488/2017 (ΦΕΚ 137 Α΄/13.9.2017) 

«Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις, ενίσχυση της 

προστασίας των εργαζομένων, δικαιώματα ατόμων με αναπηρίες και άλλες διατάξεις». 

Έκτοτε λειτουργεί ως επαγγελματικός σύλλογος, ΝΠΔΔ σωματειακής φύσης, όλων των 

Κοινωνικών Λειτουργών της χώρας, προβλεπομένης της υποχρεωτικής εγγραφής τους στα 

μητρώα του. Εν πολλοίς, ο ΣΚΛΕ ακολουθεί το πρότυπο οργάνωσης και λειτουργίας λοιπών 
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ΝΠΔΔ σωματειακής φύσης, όπως είναι η Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος και ο Πανελλήνιος 

Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών .

Στη χώρα μας οι Κοινωνικοί Λειτουργοί είναι εξειδικευμένοι κοινωνικοί 

επιστήμονες, απόφοιτοι των Τμημάτων Κοινωνικής Εργασίας των ΤΕΙ Αθήνας (πλέον 

Πανεπιστημιακό Τμήμα - Σχολή Διοικητικών, Οικονομικών & Κοινωνικών Επιστημών - 

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής), ΤΕΙ Πάτρας & Ηρακλείου και του Τμήματος Κοινωνικής 

Διοίκησης με κατεύθυνση την Κοινωνική Εργασία του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου 

Θράκης και λαμβάνουν, υπό τις ίδιες προϋποθέσεις, Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος.

Οι Κοινωνικοί Λειτουργοί της χώρας, έχουν τα επαγγελματικά δικαιώματα, 

υποχρεώσεις, καθήκοντα, ασυμβίβαστα και διευκολύνσεις τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο 

δημόσιο τομέα, τα οποία απορρέουν από την άσκηση του επαγγέλματός τους και 

καθορίζονται με το ΠΔ 23/1992 (ΦΕΚ 6 Α΄/30.1.1992) «Άσκηση του επαγγέλματος 

Κοινωνικού Λειτουργού». Ασκούν το επάγγελμα του Κοινωνικού Λειτουργού κατόπιν  

έκδοσης Άδειας Ασκήσεως Επαγγέλματος, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τη 

διαδικασία που ορίζονται στις διατάξεις των παραγράφων 3 και 4, του άρθρου 1, του ΠΔ 

23/1992.

Στην παράγραφο 2, του  άρθρου 77, του Ν.4488/2017, προβλέπονται τα εξής : 

«Τακτικά μέλη του ΣΚΛΕ είναι υποχρεωτικά όλοι οι κοινωνικοί λειτουργοί που είναι 

απόφοιτοι: (α) Τμημάτων Κοινωνικής Εργασίας πανεπιστημιακής και τεχνολογικής 

εκπαίδευσης της ημεδαπής ή του Τμήματος Κοινωνικής Διοίκησης του Δημοκρίτειου 

Πανεπιστημίου της Θράκης με κατεύθυνση Κοινωνικής Εργασίας και (β) Σχολών ή 

τμημάτων της αλλοδαπής, των οποίων τα διπλώματα έχουν αναγνωριστεί ως ισότιμα με τα 

διπλώματα των ημεδαπών σχολών και τμημάτων, ενώ στην παράγραφο 3: «Κοινωνικοί 

λειτουργοί που δικαιούνται σύμφωνα με τις διατάξεις της Ε.Ε. να ασκούν το επάγγελμα 

στην Ελλάδα, υποχρεούνται να γίνουν μέλη του ΣΚΛΕ με τα ίδια δικαιώματα και 

υποχρεώσεις….»

Επίσης, στο άρθρο 110, του Ν.4488/2017,  παρ. 1 προβλέπεται ότι: « Για την έκδοση 

από τις αρμόδιες υπηρεσίες της βεβαίωσης νομίμου άσκησης του επαγγέλματος, οι 

κοινωνικοί λειτουργοί οφείλουν να συμπεριλάβουν, μεταξύ των δικαιολογητικών, και 

βεβαίωση εγγραφής στο οικείο Περιφερειακό Τμήμα του ΣΚΛΕ. Με την παραλαβή της 

βεβαίωσης νομίμου άσκησης επαγγέλματος υποχρεούνται να την καταθέσουν άμεσα στο 
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Περιφερειακό Τμήμα όπου ανήκουν». Στην παράγραφο 2 του ως άνω άρθρου, 

προβλέπεται ότι  « Όποιος ασκεί το επάγγελμα του κοινωνικού λειτουργού, χωρίς να έχει 

βεβαίωση νομίμου άσκησης επαγγέλματος, διώκεται ποινικά σύμφωνα με το άρθρο 458 

του Ποινικού Κώδικα.» Κατά συνέπεια, η εγγραφή στο ΣΚΛΕ καθώς και η προσκόμιση της 

βεβαίωσης εγγραφής, αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την έκδοση της απαραίτητης 

βεβαίωσης άσκησης του επαγγέλματος του Κοινωνικού Λειτουργού, η έλλειψη της οποίας 

επισύρει και ποινικές ευθύνες. 

Εξάλλου σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 26 του ΠΔ 

50/2001 (ΦΕΚ 39 Α΄), όπως ισχύει, «Καθορισμός προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων 

του δημόσιου τομέα» προβλέπεται ότι : «Για όσες ειδικότητες απαιτείται κατά τις κείμενες 

διατάξεις άδεια άσκησης του αντίστοιχου επαγγέλματος, απαγορεύεται η πρόσληψη χωρίς 

την άδεια αυτή».

Σύμφωνα με τα ανωτέρω παρακαλούμε όπως μεριμνήσετε ώστε οι Διευθύνσεις 

προσωπικού/Ανθρώπινου δυναμικού των φορέων σας, όπου υπηρετούν με οποιαδήποτε 

σχέση εργασίας Κοινωνικοί Λειτουργοί και συγκεκριμένα καταλαμβάνουν θέση κλάδου/ 

ειδικότητας ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας (μόνιμες θέσεις , ΙΔΟΧ, ΙΔΑΧ, Κοινωφελής εργασία 

μέσω ΟΑΕΔ, Ειδικό Επιστημονικό προσωπικό του Υπουργείου Παιδείας κ.α.) να 

ενημερώσουν τους ανωτέρω υπαλλήλους, για την υποχρέωση προσκόμισης Βεβαίωσης 

εγγραφής τους στο ΝΠΔΔ ΣΚΛΕ.

            
O Γενικός Γραμματέας

Γρηγόρης Θεοδωράκης

Εσωτερική Διανομή 

(Με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο):

- Γραφείο  Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης    

- Γραφείο Γενικού Γραμματέα

- Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών
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