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ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΕΩΣ 2009

Προοίμιο.

Για σκοπούς πληρέστερης εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας με τίτλο:

Επίσημη

«Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Εφημερίδα της

της

Ε.Ε.: L 255,

7ης

Σεπτεμβρίου

2005

σχετικά

με

την

αναγνώριση

των

επαγγελματικών προσόντων»,

30.09.2005,
σ. 22.

Επίσημη

«Οδηγία

Εφημερίδα της

Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με τις υπηρεσίες στην

Ε.Ε.: L 376,

2006/123/ΕΚ

του

Ευρωπαϊκού

Κοινοβουλίου

και

του

εσωτερική αγορά»,

27.12.2006,
σ. 36.

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Συνοπτικός

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Εγγραφής Επαγγελματιών

τίτλος.

Κοινωνικών Λειτουργών

(Τροποποιητικός) Νόμος του 2015 και θα

173(Ι) του 2000

διαβάζεται μαζί με τους περί Εγγραφής Επαγγελματιών Κοινωνικών

154(Ι) του 2001

Λειτουργών

189(Ι) του 2003

αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών

133(Ι) του 2009.

Νόμους του 2000 έως 2009 (που στη συνέχεια θα

Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Εγγραφής Επαγγελματιών
Κοινωνικών Λειτουργών Νόμοι του 2000 έως 2015.

Τροποποίηση
του άρθρου 2
του βασικού
νόμου.

2. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

2
(α)

Με τη διαγραφή του όρου «εγγεγραμμένος Κοινωνικός
Λειτουργός» και της ερμηνείας αυτού∙ και

(β)

με την προσθήκη, στην κατάλληλη αλφαβητική σειρά, των
ακόλουθων νέων όρων και των ορισμών τους:

««αρμόδια αρχή» σημαίνει την αρχή που έχει οριστεί από τη
Δημοκρατία ή άλλο κράτος μέλος, ως αρμόδια για την έκδοση,
τη χορήγηση ή την αναγνώριση εκπαιδευτικών τίτλων ή τίτλων
σπουδών

ή

διπλωμάτων

ή

βεβαίωσης

διάρκειας

της

επαγγελματικής πείρας ή άλλων αποδεικτικών στοιχείων∙

«εγγεγραμμένος

Επαγγελματίας

Κοινωνικός

Λειτουργός»

σημαίνει πρόσωπο το οποίο είναι εγγεγραμμένο στο Μητρώο
ως Κοινωνικός Λειτουργός∙

«εποπτευόμενη εργαστηριακή πρακτική άσκηση» σημαίνει τη
διδασκαλία των εφαρμογών της κοινωνικής εργασίας στον
τόπο άσκησής της, υπό την καθοδήγηση και υποστήριξη
επαγγελματιών που εργοδοτούνται σε κοινωνικές υπηρεσίες
της χώρας που φοιτά ο αιτητής και υπό την εποπτεία
ακαδημαϊκού προσωπικού του εκπαιδευτικού ιδρύματος του
αιτητή. Η πρακτική άσκηση είναι υποχρεωτική και αποτελεί
βασικό κομμάτι των προγραμμάτων σπουδών όλων των
ανώτερων και/ή ανώτατων σχολών και/ή εκπαιδευτικών
ιδρυμάτων που οδηγούν σε επαγγελματική ειδίκευση στην
κοινωνική εργασία και πρέπει να ξεπερνά τις επτακόσιες (700)
ώρες πιστοποιημένες από το εκπαιδευτικό ίδρυμα∙

«κοινωνική εργασία» σημαίνει εφαρμοσμένο επάγγελμα αλλά
και ακαδημαϊκό πεδίο που προωθεί την κοινωνική αλλαγή και
ανάπτυξη, την κοινωνική συνοχή και την ενδυνάμωση και
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απελευθέρωση των ανθρώπων, με κεντρικές αρχές την
κοινωνική δικαιοσύνη, τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη συλλογική
ευθύνη και το σεβασμό της διαφορετικότητας και η οποία
θεμελιώνεται από τις θεωρίες της κοινωνικής εργασίας, των
κοινωνικών επιστημών, των ανθρωπιστικών επιστημών και τη
γηγενή γνώση και συνδέει ανθρώπους και δομές για να
αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις της ζωής αλλά και να ενισχυθεί
η ευημερία τους∙

«κράτος μέλος» σημαίνει κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής
Ένωσης

και

συμβαλλόμενα

περιλαμβάνει
μέρη,

άλλο

τα

κράτη

που

Συμβαλλόμενο

αποτελούν
Μέρος

στη

Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο και την
Ελβετία∙

«κράτος μέλος προέλευσης ή καταγωγής» σημαίνει

κράτος

μέλος στο οποίο πρόσωπο, πολίτης κράτους μέλους, είναι
εγγεγραμμένος ως Κοινωνικός Λειτουργός και ασκούσε το
επάγγελμα υπό την ιδιότητα του Κοινωνικού Λειτουργού πριν
ασκήσει

το

επάγγελμα

του

Επαγγελματία

Κοινωνικού

Λειτουργού στη Δημοκρατία∙

«Πειθαρχικό Συμβούλιο» σημαίνει το Πειθαρχικό Συμβούλιο, το
οποίο καθιδρύεται δυνάμει του άρθρου 12∙

«πιστοποιητικό εγγραφής» σημαίνει το πιστοποιητικό που
εκδίδεται από το Συμβούλιο, όπως προβλέπεται στο άρθρο 7,
το οποίο αποτελεί και την άδεια ασκήσεως του επαγγέλματος∙

«Πρόεδρος» σημαίνει τον Πρόεδρο του Συμβουλίου∙
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«Συμβούλιο» σημαίνει το Συμβούλιο Εγγραφής Επαγγελματιών
Κοινωνικών Λειτουργών που καθιδρύεται δυνάμει του άρθρου
4∙

«Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο» σημαίνει τη
Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, η οποία
υπογράφτηκε

στις

2

Μαΐου

1992

στο

Οπόρτο

και

προσαρμόσθηκε από το Πρωτόκολλο, το οποίο υπογράφηκε
στις Βρυξέλλες την 17η Μαΐου 1993 και όπως η Συμφωνία αυτή
περαιτέρω εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται∙

«τρίτη χώρα» σημαίνει χώρα, η οποία δεν είναι κράτος μέλος
της Ευρωπαϊκής Ένωσης∙

«Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργό Εργασίας, Πρόνοιας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων.».

Τροποποίηση

3. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την αντικατάσταση του άρθρου 4

του άρθρου 4

αυτού με το ακόλουθο νέο άρθρο 4:

του βασικού
νόμου.

«Ίδρυση και

4.-(1) Καθιδρύεται Συμβούλιο Εγγραφής Επαγγελματιών

σύνθεση

Κοινωνικών Λειτουργών (που στο εξής θα αναφέρεται ως

Συμβουλίου.

«το Συμβούλιο») το οποίο αποτελείται από επτά μέλη τα
οποία διορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο.
Ως μέλη διορίζονται -

(α)

τρεις εγγεγραμμένοι Επαγγελματίες Κοινωνικοί
Λειτουργοί, οι οποίοι κατέχουν θέση στη δημόσια
υπηρεσία∙ και
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(β)

τέσσερις

εγγεγραμμένοι

Επαγγελματίες

Κοινωνικοί Λειτουργοί, οι οποίοι εκλέγονται για
το σκοπό αυτό από τη γενική συνέλευση του
Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Κύπρου.

(2) Η θητεία του Συμβουλίου είναι διετής.

(3) Τα μέλη του Συμβουλίου εκλέγουν μεταξύ τους τον
Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, το Γραμματέα και τον Ταμία
του Συμβουλίου.

(4) Τα ονόματα των προσώπων τα οποία απαρτίζουν το
Συμβούλιο δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της
Δημοκρατίας.».

Τροποποίηση

4. Το άρθρο 5 του βασικού νόμου τροποποιείται με τη διαγραφή του

του άρθρου 5

εδαφίου (6) αυτού και με την αναρίθμηση των υφιστάμενων εδαφίων (7)

του βασικού

και (8) αυτού σε εδάφια (6) και (7), αντίστοιχα.

νόμου.

Τροποποίηση

5. Το άρθρο 6 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση

του άρθρου 6

του εδαφίου (3) αυτού, με το ακόλουθο νέο εδάφιο (3):

του βασικού
νόμου.

«(3) Αντίγραφο του ενημερωμένου Μητρώου δημοσιεύεται στην
Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας κατά το μήνα Ιανουάριο
κάθε χρόνου.».

Τροποποίηση

6. Το άρθρο 7 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση

του άρθρου 7

του εδαφίου (2) αυτού, με το ακόλουθο νέο εδάφιο (2):

του βασικού
νόμου.

«(2) Σε περίπτωση αποδοχής της αίτησης, το Συμβούλιο
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καταχωρίζει την εγγραφή του αιτητή στο Μητρώο και εκδίδει σε
αυτόν πιστοποιητικό εγγραφής, σύμφωνα με τον οριζόμενο από
το Συμβούλιο τύπο:

Νοείται ότι, σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης, οι λόγοι
απόρριψης

κοινοποιούνται

γραπτώς

στο

ενδιαφερόμενο

μέρος.».

Τροποποίηση

7. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την αντικατάσταση του άρθρου 8

του άρθρου 8

αυτού με το ακόλουθο νέο άρθρο 8:

του βασικού
νόμου.

«Προσόντα
για εγγραφή

8.-(1) Κάθε πρόσωπο δικαιούται να εγγραφεί στο Μητρώο,
αν ικανοποιεί το Συμβούλιο ότι -

στο Μητρώο.

(α)

είναι πολίτης της Δημοκρατίας ή σύζυγος ή τέκνο
πολίτη της Δημοκρατίας και έχει τη συνήθη
διαμονή του στη Δημοκρατία ή είναι πολίτης
άλλου κράτους μέλους ή σύζυγος ή τέκνο πολίτη
άλλου κράτους μέλους∙

(β)

έχει λευκό ποινικό μητρώο ή, σε περίπτωση
πολίτη

άλλου

ποινικού

κράτους

μητρώου

ή

μέλους,
βεβαίωσης

αντίγραφο
ή

άλλου

σχετικού εγγράφου, που εκδίδεται από τις
αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους προέλευσης
ή καταγωγής, νοουμένου ότι δεν έχουν παρέλθει
τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία έκδοσής του:

Νοείται ότι, το Συμβούλιο διατηρεί το
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δικαίωμα να ζητήσει ανά πάσα στιγμή από τους
εγγεγραμμένους

Επαγγελματίες

Κοινωνικούς

Λειτουργούς να προσκομίσουν πρόσφατο λευκό
ποινικό μητρώο ή, σε περίπτωση πολίτη άλλου
κράτους μέλους, αντίγραφο ποινικού μητρώου ή
βεβαίωσης ή άλλου σχετικού εγγράφου που
εκδίδεται από τις αρμόδιες αρχές του κράτους
μέλους προέλευσης ή καταγωγής, για το οποίο
δεν έχουν παρέλθει τρεις (3) μήνες από την
ημερομηνία έκδοσής του∙

(γ)

κατέχει πτυχίο ή δίπλωμα με κύριο θέμα την
κοινωνική εργασία, το οποίο χορηγήθηκε από
πανεπιστήμιο

ή

άλλο

68(Ι) του 1996

εκπαιδευτικό

48(Ι) του 1998

Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών Ανώτερης και

111(Ι) του 2000
219(I) του 2002
38(Ι) του 2003
1(Ι) του 2004
26(Ι) του 2006

ίδρυμα,

αναγνωρισμένο

δυνάμει

του

περί

Ανώτατης Εκπαίδευσης και Παροχής Σχετικών
Πληροφοριών Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε
τροποποιείται ή αντικαθίσταται, μετά από τριετή
τουλάχιστον εκπαίδευση:

87(Ι) του 2009
107(Ι) του 2011
28(Ι) του 2012.

Νοείται
του

ότι,

παρόντος

για

εδαφίου,

τους
σε

σκοπούς
περίπτωση

δικαιολογημένων αμφιβολιών για την ακαδημαϊκή
αναγνώριση του πτυχίου οποιουδήποτε αιτητή,
το Συμβούλιο δύναται να ζητήσει από τον αιτητή
να

απευθυνθεί

στην αρμόδια

αρχή

ή

σε

αρμόδιους εθνικούς φορείς της Δημοκρατίας
για

την

έκδοση

αναγνώρισης∙ και

σχετικού

πιστοποιητικού
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(δ) ολοκλήρωσε με επιτυχία την εποπτευόμενη
εργαστηριακή πρακτική άσκηση.

(2) Πρόσωπο, το οποίο αποχωρεί από τη δημόσια
υπηρεσία όπου ασκούσε το επάγγελμα του Κοινωνικού
Λειτουργού ως εγγεγραμμένος Επαγγελματίας Κοινωνικός
Λειτουργός και το οποίο δεν κατέχει τα προσόντα που
αναφέρονται στις παραγράφους (γ) και (δ) του εδαφίου (1),
διαγράφεται από το Μητρώο.

(3) Για την εγγραφή πολίτη κράτους μέλους στο
Μητρώο, οι διατάξεις του παρόντος Νόμου εφαρμόζονται,
31(Ι) του 2008.

τηρουμένων των διατάξεων του περί Αναγνώρισης των
Επαγγελματικών Προσόντων Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε
τροποποιείται ή αντικαθίσταται.

Τροποποίηση

8. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη σ’ αυτόν, αμέσως

του βασικού

μετά το άρθρο 8 αυτού, των ακόλουθων νέων άρθρων 8Α, 8Β και 8Γ:

νόμου με την
προσθήκη
σ’ αυτόν νέων
άρθρων.
«Ανανέωση

8Α.-(1) Κάθε εγγεγραμμένος Επαγγελματίας Κοινωνικός

πιστοποιητικού

Λειτουργός υποχρεούται να ανανεώνει το πιστοποιητικό

εγγραφής.

εγγραφής του κάθε τρία (3) χρόνια και το τέλος ανανέωσης
αυτού ανέρχεται στα σαράντα ευρώ (€40).

(2) Η ανανέωση του πιστοποιητικού εγγραφής γίνεται
αυτόματα, με την προϋπόθεση ότι έχει καταβληθεί το
σχετικό τέλος.
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Προσωρινή

8Β.-(1) Πρόσωπο, το οποίο είναι νομίμως εγκατεστημένο

παροχή

και

υπηρεσιών
κοινωνικής
εργασίας στη
Δημοκρατία.

ασκεί

νομίμως

το

επάγγελμα

του

Κοινωνικού

Λειτουργού σε άλλο κράτος μέλος, δύναται να παρέχει
προσωρινά

και

περιστασιακά

υπηρεσίες

κοινωνικής

εργασίας στη Δημοκρατία, σύμφωνα με τις διατάξεις του
παρόντος άρθρου και των άρθρων 9 μέχρι 13 του περί
Αναγνώρισης των Επαγγελματικών Προσόντων Νόμου,
όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.

(2) Για την παροχή υπηρεσιών κοινωνικής εργασίας,
δεν απαιτείται η ύπαρξη κατοικίας και διαμονής του
Κοινωνικού Λειτουργού στη Δημοκρατία ή η εγγραφή του
στο Μητρώο.

(3) Οποιοδήποτε
προσωρινά

πρόσωπο

υπηρεσίες

επιθυμεί

κοινωνικής

να

παρέχει

εργασίας

στη

Δημοκρατία, οφείλει να ενημερώνει με γραπτή δήλωση το
Συμβούλιο.

(4) Κατά την παροχή υπηρεσιών κοινωνικής εργασίας
στη Δημοκρατία θα πρέπει να τηρούνται οι διατάξεις του
παρόντος Νόμου και των δυνάμει αυτού ή άλλου νόμου
εκδοθέντων Κανονισμών ή Διαδικαστικών Κανονισμών,
καθώς και οι κανόνες δεοντολογίας που διέπουν το
επάγγελμα του Επαγγελματία Κοινωνικού Λειτουργού,
παράλληλα με τις υποχρεώσεις που του επιβάλλονται στο
κράτος μέλος προέλευσης ή καταγωγής, εφόσον αυτές δεν
αντίκεινται στην ισχύουσα νομοθεσία της Δημοκρατίας.

Παροχή

8Γ. Το Συμβούλιο έχει τη διακριτική ευχέρεια να επιτρέψει

υπηρεσιών

την εγγραφή στο Μητρώο σε πρόσωπο το οποίο είναι
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από

υπήκοος τρίτης χώρας, δεδομένου ότι κατέχει τα προσόντα

Κοινωνικούς

που καθορίζονται στις παραγράφους (γ) και (δ) του εδαφίου

Λειτουργούς
τρίτων χωρών.

(1) του άρθρου 8 και προσκομίζει όλα τα απαιτούμενα από
το Συμβούλιο έγγραφα:

Νοείται ότι, για τους σκοπούς του άρθρου αυτού και
για
Κεφ. 105.
2 του 1972
54 του 1976
50 του 1988
197 του 1989

την

εργοδότηση

αλλοδαπών

στη

Δημοκρατία,

τυγχάνουν εφαρμογής οι διατάξεις του περί Αλλοδαπών και
Μεταναστεύσεως
εκδίδονται

Νόμου

δυνάμει

και

αυτού,

των
όπως

κανονισμών
αυτοί

που

εκάστοτε

τροποποιούνται ή αντικαθίστανται.».

100(Ι) του 1996
43(Ι) του 1997
14(Ι) του 1998
22(Ι) του 2001
164(Ι) του 2001
88(Ι) του 2002
220(Ι) του 2002
66(Ι) του 2003
178(Ι) του 2004
8(Ι) του 2007
184(Ι) του 2007
29(Ι) του 2009
143(Ι) του 2009
153(Ι) του 2011
41(Ι) του 2012
100(Ι) του 2012
117(Ι) του 2012
32(Ι) του 2013
49(Ι) του 2013
88(Ι) του 2014
129(Ι) του 2014.

Τροποποίηση

9. Το εδάφιο (1) του άρθρου 9 του βασικού νόμου τροποποιείται με την

του άρθρου 9

προσθήκη στο τέλος αυτού, αμέσως μετά την παράγραφο (δ), των

του βασικού

ακόλουθων νέων παραγράφων (ε) και (στ):

11
νόμου.

«(ε)

Εφαρμόζονται οι διατάξεις του εδαφίου (2) του άρθρου 8.

(στ)

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις διατάξεις του άρθρου
8Α.».

Τροποποίηση

10. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την αντικατάσταση του άρθρου 10

του άρθρου 10

αυτού με το ακόλουθο νέο άρθρο 10:

του βασικού
νόμου.

«Άσκηση του

10. Κανένα πρόσωπο δεν δικαιούται να ασκεί το επάγγελμα

επαγγέλματος

του Κοινωνικού Λειτουργού ως Επαγγελματίας Κοινωνικός

του Κοινωνικού
Λειτουργού.

Λειτουργός, εκτός εάν είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο
Επαγγελματιών Κοινωνικών Λειτουργών ή αν παρέχει
υπηρεσίες δυνάμει του άρθρου 8Β και δεν του επιβλήθηκε
η ποινή της διαγραφής του ονόματός του από το Μητρώο.».

Τροποποίηση

11. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την αντικατάσταση του άρθρου

του άρθρου 10Α

10Α αυτού με το ακόλουθο νέο άρθρο 10Α:

του βασικού
νόμου.

«Διορισμός

10Α. Κανένα

στη δημόσια

οποιαδήποτε θέση στη δημόσια υπηρεσία για άσκηση

υπηρεσία.

πρόσωπο

δεν

προσλαμβάνεται

σε

κοινωνικής εργασίας, εκτός εάν είναι εγγεγραμμένος στο
Μητρώο.».

Τροποποίηση

12. Το άρθρο 11 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση

του άρθρου 11

σ’ αυτό των λέξεων «πεντακόσιες λίρες» (τελευταία γραμμή) με τις λέξεις

του βασικού

και τον αριθμό «οκτακόσια πενήντα ευρώ (€850)».

νόμου.

12
Τροποποίηση

13. Το άρθρο 14 του βασικού νόμου τροποποιείται με τη διαγραφή του

του άρθρου 14

εδαφίου (5) αυτού.

του βασικού
νόμου.

Τροποποίηση

14. Η παράγραφος (β) του εδαφίου (1) του άρθρου 16 του βασικού

του άρθρου 16

νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση σ’ αυτήν των λέξεων «εκατό

του βασικού
νόμου.

λίρες» με τις λέξεις και τον αριθμό «χίλια ευρώ (€1.000)».

