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Θέμα: Οι περί Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας - Θέση Λειτουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών (Σχέδια
Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2018
Ως Σύνδεσμος Ψυχολόγων Κύπρου καταθέτουμε τις απόψεις μας όσον αφορά το πιο πάνω θέμα:
1. Αποτελεί αναφαίρετο δικαίωμα των πτυχιούχων Ψυχολογίας και των ειδικών ψυχολόγων να διεκδικούν θέσεις
όλων των βαθμίδων εντός της δημόσιας υπηρεσίας δεδομένου ότι πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα.
2. Είναι θέση μας ότι η Υπηρεσία Κοινωνικής Ευημερίας (ΥΚΕ) χρήζει περαιτέρω στελέχωσης από άτομα κατάλληλα
καταρτισμένα για να μπορέσει να συνεχίσει να εκληρώνει το σημαντικό έργο της και να ανταποκρίνεται στις
αυξανόμενες ανάγκες που αντιμετωπίζει η κοινωνία μας.
3. Είναι επίσης θέση μας ότι η Υπηρεσία Κοινωνικής Ευημερίας και το Υπουργείο Εργασίας θα επωφελούνταν αν
δημιουργούσαν οργανικές θέσεις για Ψυχολόγους, όπου η απαίτηση για εγγραφή στα Μητρώα θα ήταν όχι μόνο
απαραίτητη, αλλά και λογική.
4. Θεωρούμε, παράλληλα, ότι οι απαιτήσεις διεκδίκησης μιας θέσης πρέπει να είναι ανάλογες της θέσης και ίσες
μεταξύ δικαιούχων.
5. Στην παρούσα πρόταση αναφορικά με τους Κανονισμούς, η απαίτηση εγγραφής στα Μητρώα των Ψυχολόγων
θεωρούμε ότι δεν είναι απαραίτητη καθώς η περιγραφή της θέσης αφορά σε μερικώς αλληλοεπικαλυπτόμενα
καθήκοντα που άπτονται σε κοινωνικής φύσεως επαγγέλματα, κυρίως αυτό του κοινωνικού λειτουργού, αλλά και
του ψυχολόγου. Συνεπώς, εφόσον τα καθήκοντα και οι ευθύνες της θέσης δεν αφορούν αποκλειστικά την άσκηση
επαγγέλματος του ψυχολόγου η απαίτηση για εγγραφή στα εν λόγω μητρώα κρίνουμε ότι είναι περιττή.
6. Επιπρόσθετα, στο προσχέδιο νέας νομοθεσίας του «Περί εγγραφής επαγγελματιών Ψυχολόγων» το μητρώο
Πτυχιούχων Ψυχολόγων προτείνεται να καταργηθεί, άρα το παρόν σημείο ενδέχεται με την ψήφιση του νόμου να
εκλείψει και συνεπώς να συγχέει και να περιπλέκει αχρείαστα τις διαδικασίες πρόσληψης στις ΥΚΕ.
7. Όσον αφορά πτυχιούχους άλλων ρυθμιζόμενων επαγγελμάτων, όπως π.χ. Νομικών, κάτι τέτοιο δε φαίνεται να
ισχύει. Για παράδειγμα, δε ζητείται από τον πτυχιούχο Νομικής όπως είναι εγγεγραμμένος στο Δικηγορικό
Σύλλογο ως Δικηγόρος, ή στον Κοινωνιολόγο σε ανάλογο μητρώο, κοκ. Συνεπώς, η προτεινόμενη προσθήκη
πιθανώς να αποτελεί δυσμενή διάκριση εις βάρος των ατόμων που προέρχονται από το χώρο της Ψυχολογίας.

Ευελπιστούμε ότι οι προαναφερόμενες εισηγήσεις και προβληματισμοί θα συνεισφέρουν στη διευκόλυνση πρόσληψης του
κατάλληλου προσωπικού για τις εν λόγω θέσεις και η συνεργασία όλων των φορέων θα διασφαλίσει την επιτυχία της εν
λόγω δράσης μακροπρόθεσμα.
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Παραμένουμε στη διάθεση σας για περεταίρω συζήτηση και ανάπτυξη των εισηγήσεων μας, καθώς και οτιδήποτε άλλο
αναφορικά με το θέμα. Προσβλέπουμε στην συνεχή συνεισφορά μας στο σημαντικό έργο της Κοινοβουλευτικής
Επιτροπής Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, καθώς και στο έργο του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας
και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
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