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Επαγγελµατική κατοχύρωση των πτυχιούχων των τµηµάτων Κοινωνιολογίας
(∆ηµοσιεύεται στο ΦΕΚ Α’ αρ. 199/1 Οκτωβρίου 2009)

ΠΡΟΕ∆ΡΙΚΟ ∆ΙΑΤΑΓΜΑ 159/2009
Επαγγελµατική κατοχύρωση των πτυχιούχων των τµηµάτων
Κοινωνιολογίας

α. στην πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια εκπαίδευση,
δηµόσια και ιδιωτική, στους κλάδους και µε τους όρους
που προβλέπονται από τη σχετική νοµοθεσία.
β. στην τριτοβάθµια εκπαίδευση ως µέλη του διδακτι−
κού ερευνητικού προσωπικού σύµφωνα µε τους όρους
που προβλέπονται από την σχετική νοµοθεσία.
γ. στις δηµόσιες υπηρεσίες: (όπως υπουργεία, τοπική
αυτοδιοίκηση, δηµόσια νοσοκοµεία και κοινωνικές υπη−
ρεσίες), σε αντικείµενα σχετικά µε τον τίτλο σπουδών
τους και ιδίως
αα. στο Υπουργείο Εργασίας και σε φορείς που ασχο−
λούνται µε την έρευνα των συνθηκών εργασίας και τα
εργασιακό δικαιώµατα
ββ. στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και σε φορείς του
δηµόσιου τοµέα που ασχολούνται µε το περιβάλλον
και την προστασία του, ειδικά για τη διερεύνηση των
κοινωνικών επιπτώσεων από τις εφαρµογές της τεχνο−
λογίας για τα θέµατα πολεοδοµίας, χωροταξίας και
βιώσιµης ανάπτυξης, καθώς και για την περιβαλλοντική
ευαισθητοποίηση των πολιτών.
δ. στον ιδιωτικό τοµέα, ως σύµβουλοι, στελέχη διοί−
κησης και σύµβουλοι απασχόλησης µε αντικείµενο το
συντονισµό οµάδων εργασίας−διαδικασίας στο πλαίσιο
της οργάνωσης της παραγωγής.
ε. σε οργανισµούς και φορείς του δηµοσίου και ιδι−
ωτικού τοµέα, σε αναπτυξιακούς φορείς, σε κέντρα
προώθησης της απασχόλησης, για το σχεδιασµό προ−
γραµµάτων για τους ανέργους και την επιµόρφωση των
εργαζοµένων.
στ. σε µη κυβερνητικούς οργανισµούς, για την κοινω−
νιολογική θεµελίωση των δραστηριοτήτων τους.
ζ. στο δηµόσιο, τον ιδιωτικό και τον κοινωνικό τοµέα,
ως εκπαιδευτές, ως µισθωτοί ή ελεύθεροι επαγγελµατί−
ες, σε αντικείµενα σχετικά µε τον τίτλο σπουδών τους.
η. στις ένοπλες δυνάµεις και στα σώµατα ασφαλείας,
σε αντικείµενα σχετικά µε τον τίτλο σπουδών τους
θ. στην έρευνα, ως ερευνητές, σε σχέση µε το σχεδια−
σµό, τη διεξαγωγή και την ανάλυση εµπειρικών ερευνών
στο δηµόσιο και ιδιωτικό τοµέα, ως µισθωτοί και ως
ελεύθεροι επαγγελµατίες σε αντικείµενα σχετικά µε
τον τίτλο σπουδών τους.
ι. στην πρωτοβάθµια, δευτεροβάθµια και µεταδευτε−
ροβάθµια εκπαίδευση ως κοινωνιολόγοι σύµβουλοι, µε
αντικείµενα την εποπτεία, την έρευνα, την ανάλυση και
την επίλυση προβληµάτων των σχέσεων εκπαιδευτικής
κοινότητας και κοινωνίας εκπαιδευτών και εκπαιδευό−
µενων και των εκπαιδευόµενων µεταξύ τους.
ια. στο δηµόσιο και ιδιωτικό τοµέα ως κοινωνιολόγοι
της εργασίας (ως µισθωτοί και ελεύθεροι επαγγελµατίες.)
ιβ. στα δικαστήρια όλων των βαθµίδων, ως σύµβουλοι
για την ανάλυση κοινωνικών προβληµάτων των διαδίκων
ιγ. στα σωφρονιστικά ιδρύµατα της χώρας, δηµόσια
και ιδιωτικά, ως σύµβουλοι, αναλυτές και εµψυχωτές σε
αντικείµενα σχετικά µε τον τίτλο σπουδών τους και τις
εξειδικευµένες γνώσεις τους.
ιδ. σε δηµόσιους, ιδιωτικούς και κοινωνικούς φορείς,
ως σύµβουλοι και εµψυχωτές κοινωνικής επανένταξης
αποφυλακισµένων, µε σχετικό αντικείµενο δράσης.
ιε. σε δηµόσιους, ιδιωτικούς και κοινωνικούς φορείς,
ως σύµβουλοι και εµψυχωτές κοινωνικής επανένταξης
για άτοµα σε φάση αποτοξίνωσης, µε σχετικό αντικεί−
µενο δράσης.
ιστ. σε σωµατεία και συνδικάτα όλων των βαθµίδων,
ως κοινωνικοί διαπραγµατευτές και οργανωτές προ−
γραµµάτων για την επικοινωνία µε εθνικούς και διεθνείς
οργανισµούς, σε θέµατα συλλογικής διαπραγµάτευσης,
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Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 6 παρ. 6 του ν. 1268/1982 «Για τη δοµή
και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυµά−
των» (ΦΕΚ Α΄87), όπως η τελευταία αυτή διάταξη τροπο−
ποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε το άρθρο 48 παρ.1 περ.
β’ στοιχ. viii του ν. 1404/1983 «∆οµή και λειτουργία των
Ανωτάτων Τεχνολογικών Ιδρυµάτων» (Α΄ 173), αντικα−
ταστάθηκε µε την περ. α της παρ. 2 του άρθρου 15 του
ν. 2640/1998 «∆ευτεροβάθµια Τεχνική Επαγγελµατική
Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις» (Α΄ 206) και συµπλη−
ρώθηκε µε την περ. β της παρ. 1 του άρθρου 3 του
ν. 3027/2002 «Ρύθµιση θεµάτων Οργανισµού Σχολικών
Κτιρίων, ανωτάτης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις»
(Α΄ 152).
β) Της περ. θ της παρ. 2 του άρθρου 15 του ν. 2817/2000
«Εκπαίδευση των ατόµων µε ειδικές εκπαιδευτικές ανά−
γκες και άλλες διατάξεις» (Α΄ 78) και του άρθρου 13 παρ.
49 του ν. 3149/2003 « Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας,
∆ηµόσιες Βιβλιοθήκες και άλλες διατάξεις» ( Α΄ 141)
γ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νοµοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κωδικοποιή−
θηκε µε το άρθρο µόνο του π.δ. 63/2005 « Κωδικοποίηση
της νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά
όργανα» ( Α΄ 98).
δ) Του άρθρου 1 παρ. 1 περ. α’ του π.δ. 104/2005 « Περι−
ορισµός συναρµοδιοτήτων Υπουργών κατά την έκδοση
διοικητικών πράξεων» (Α 137).
2. Την υπ’ αριθµ. 1666/∆ΙΟΕ 89/13.1.2009 κοινή απόφαση
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονοµίας και
Οικονοµικών «Καθορισµός αρµοδιοτήτων των Υφυπουρ−
γών Οικονοµίας και Οικονοµικών» (ΦΕΚ Β΄ 40).
3. Την υπ’ αριθµ. ΣΤ5/5557/19.1.2009 κοινή απόφαση του
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευµάτων «Καθορισµός αρµοδιοτήτων Υφυπουρ−
γών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµά−
των» (Β΄ 68)
4. Τη γνώµη των Συγκλήτων του Παντείου Πανεπιστη−
µίου (συνεδρίαση 10.7.2003 ), του Πανεπιστηµίου Αιγαίου
(συνεδρίαση 62/18.7.2003) και του Πανεπιστηµίου Κρήτης
(συνεδρίαση 188/26.9.2003).
5. Τη γνώµη του Συµβουλίου Ανώτατης Πανεπιστηµι−
ακής Εκπαίδευσης (συνεδρίαση 11η/26.6.2008).
6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος
διατάγµατος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του
κρατικού προϋπολογισµού
7. Την 188/2009 γνωµοδότηση του Συµβουλίου της
Επικρατείας, µε πρόταση των Υφυπουργών, Οικονοµίας
και Οικονοµικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµά−
των, αποφασίζουµε:

Άρθρο 1
Οι πτυχιούχοι των Τµηµάτων Κοινωνιολογίας του Πα−
ντείου Πανεπιστηµίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστη−
µών, του Πανεπιστηµίου Αιγαίου και του Πανεπιστηµίου
Κρήτης, δύνανται µε βάση τις γενικές και εξειδικευ−
µένες γνώσεις που απέκτησαν κατά τη διάρκεια των
σπουδών τους να απασχολούνται τόσο ως ελεύθεροι
επαγγελµατίες όσο και ως µισθωτοί µε οποιαδήποτε
σχέση εργασίας:
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Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΩΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΕΓΚΑΣ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΤΑΛΙΑ∆ΟΥΡΟΣ
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Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δηµοσίευσή του
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων
αναθέτουµε τη δηµοσίευση και εκτέλεση του παρόντος
διατάγµατος.

Αθήνα 23 Σεπτεµβρίου 2009
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υπογραφείς συλλογικών συµβάσεων και θεσµικής υπο−
στήριξης συλλογικών διεκδικήσεων.
ιζ. στις ανεξάρτητες αρχές ελέγχου των µέσων µα−
ζικής ενηµέρωσης, ∆ικαιωµάτων του Πολίτη, ως λει−
τουργοί και ως σύµβουλοι και στις αντίστοιχες άλλων
τοµέων του Κράτους.
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