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Θζμα: Προςλήψεισ Κοινωνικϊν Λειτουργϊν ςτο πλαίςιο του προγράμματοσ «Τποςτήριξη ςχολικϊν
μονάδων από Ψυχολόγουσ και Κοινωνικοφσ Λειτουργοφσ»
Αξιότιμεσ κ. Τπουργζ, κ. Τφυπουργζ
Αξιότιμοι κ. Γενικζ Γραμματζα και κ. Διευκυντι ΕΑΕ,
Ο φνδεςμοσ Κοινωνικϊν Λειτουργϊν Ελλάδοσ, Νομικό Πρόςωπο Δθμοςίου Δικαίου,
εκπροςωπϊντασ επιςτθμονικά και επαγγελματικά τουσ 10.000 κοινωνικοφσ λειτουργοφσ όλθσ τθσ χϊρασ,
διαμαρτφρεται για τον αρικμό των Κοινωνικϊν Λειτουργϊν που προςλαμβάνονται ςτο πλαίςιο του ζργου
«Υποςτήριξη ςχολικών μονάδων από Ψυχολόγουσ και Κοινωνικοφσ Λειτουργοφσ» και τον τρόπο που
αντιμετωπίηεται από το Τπουργείο Παιδείασ θ λειτουργία Κοινωνικισ Τπθρεςίασ ςτα χολεία.
Για το ςχολικό ζτοσ 2021-2022 προςλιφκθκαν 18 Κοινωνικοί Λειτουργοί τον μήνα Ιανουάριο 2022,
που ο κακζνασ τουσ τοποκετικθκε ςε πζντε ςχολικζσ μονάδεσ. τισ 08.02.2022 εκδόκθκε ειδικι πρόςκλθςθ
για τθν κάλυψθ λειτουργικϊν κενϊν κζςεων μελϊν ΕΕΠ κλάδων ΠΕ23- Ψυχολόγων και ΠΕ30-Κοινωνικϊν
Λειτουργϊν ςτθν πρωτοβάκμια και δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ (ςφμφωνα με το άρθρο 46 του ν.
4692/2020). Ωςτόςο και πάλι θ κατανομι που αφορά τον κλάδο των κοινωνικϊν λειτουργϊν είναι άνιςθ.
Με αυτά τα δεδομζνα, είναι περιττό να μιλιςουμε για τα κριτιρια με τα οποία ορίςτθκε ο αρικμόσ των
Κοινωνικϊν Λειτουργϊν που προςλιφκθκαν, πωσ επιλζχκθκαν τα ςχολεία που τοποκετικθκαν και ποιεσ
ανάγκεσ καλφφκθκαν βάςει των γεωγραφικϊν περιοχϊν και των κενϊν.
Ωσ Κοινωνικοί Λειτουργοί ζχουμε τθν υποχρζωςθ να ςασ επιςθμαίνουμε ότι:
 θ πρόςλθψθ- αρχικά- των δεκαοκτϊ (18) Κοινωνικϊν Λειτουργϊν και θ τοποκζτθςθ εκάςτου ςε πζντε
(5) ςχολικζσ μονάδεσ είναι προφανζσ ότι δεν επαρκεί για τθν κάλυψθ και των πλζον επειγουςϊν
αναγκϊν των μακθτϊν και των οικογενειϊν τουσ αλλά και ολόκλθρθσ τθσ ςχολικισ κοινότθτασ,
 ακόμα και θ πρόςφατθ ειδικι πρόςκλθςθ για πρόςλθψθ μελϊν ΕΕΠ κλάδων ΠΕ23 και ΠΕ30 ςε
ςυγκεκριμζνεσ ομάδεσ ςχολικϊν μονάδων γενικισ εκπαίδευςθσ, όπου τα κενά που καλοφνται να
καλυφκοφν από Κοινωνικοφσ Λειτουργοφσ είναι 36, κζτει εφλογουσ προβλθματιςμοφσ ςτον κλάδο μασ
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ςχετικά με τθν ορκι ςτελζχωςθ των υποςτθρικτικϊν υπθρεςιϊν του ςχολικοφ πλαιςίου. Σο παραπάνω
δεν μπορεί να αναιρεκεί με το επιχείρθμα τθσ μθ φπαρξθσ υποψθφίων κακϊσ υπάρχει θ εμπειρία
διοικθτικϊν διευκετιςεων για ανταπόκριςθ ςε αντίςτοιχα προβλιματα (π.χ. ειδικζσ προςκλιςεισ).
Η παροχι αποτελεςματικισ ψυχοκοινωνικισ υποςτιριξθσ ςτο πλαίςιο μιασ ςχολικισ κοινότθτασ
προχποκζτει τθ ςτακερότθτα των παρεχόμενων υπθρεςιϊν από πλευράσ του επαγγελματία που
εμπλζκεται με τθν ψυχοκοινωνικι υποςτιριξθ και τθ ςυμβουλευτικι του μερϊν του ςχολικοφ ςυςτιματοσ
και τθν αποφυγι ςυχνϊν εναλλαγϊν. Σα φετινά δεδομζνα επιβεβαιϊνουν τθ διαχρονικι κζςθ μασ ότι μόνο
ευκαιριακά και αποςπαςματικά προςλαμβάνεται ζνασ περιοριςμζνοσ αρικμόσ Κοινωνικϊν Λειτουργϊν ςτο
πλαίςιο των προγραμμάτων ΕΠΑ, ενϊ θ κεςμοκετθμζνθ λειτουργία Κοινωνικισ Τπθρεςίασ ςτα χολεία
(Ν.Δ. 195/1974 και ΠΔ 50/1985) παραμζνει ςτα χαρτιά εδϊ και 40 χρόνια.
Πάγιο αίτθμα του ΚΛΕ είναι θ δθμιουργία χολικισ Κοινωνικισ Τπθρεςίασ, θ οποία κα ζχει ωσ
κυρίαρχο ρόλο τθν παροχι ψυχοκοινωνικισ ςτιριξθσ και τθν ανάπτυξθ παρεμβάςεων για τθν ενίςχυςθ τθσ
αποςτολισ του ςχολείου ςτθν παροχι υψθλισ ποιότθτασ εκπαίδευςθσ. Επιβάλλεται άλλωςτε, ςφμφωνα και
με τα ευρωπαϊκά και διεκνι δεδομζνα, θ χολικι Κοινωνικι Τπθρεςία (School Social Service) να ζχει
διεπιςτθμονικι ςφνκεςθ, προκειμζνου να μπορεί να υποςτθρίηει τισ ποικίλεσ ανάγκεσ των μακθτϊν, των
γονζων αλλά και τθσ εκπαιδευτικισ κοινότθτασ, ωσ ςφςτθμα.
τισ ςθμερινζσ κοινωνικζσ ςυνκικεσ όπου θ πανδθμικι κρίςθ ζχει διογκϊςει τα ψυχοκοινωνικά
προβλιματα των παιδιϊν και των οικογενειϊν τουσ, θ λειτουργία οργανωμζνων Κοινωνικϊν Τπθρεςιϊν ςτα
χολεία αναδεικνφεται ωσ επείγουςα ανάγκθ, ωσ μζροσ του ςχεδιαςμοφ για τθν ολοκλθρωμζνθ παιδικι
προςταςία, τον εντοπιςμό, τθ διάγνωςθ και τθν αντιμετϊπιςθ καταςτάςεων όπωσ ακραία φτϊχεια
οικογενειϊν, παιδικι φτϊχεια, υποςιτιςμόσ μακθτϊν, κακοποίθςθ- παραμζλθςθ παιδιϊν και ενδοςχολικι
βία.
Λαμβάνοντασ υπόψθ αυτά τα δεδομζνα και γνωρίηοντασ ότι οι Κοινωνικοί Λειτουργοί είναι βαςικι
ειδικότθτα ςε μια υπθρεςία ψυχοκοινωνικισ υποςτιριξθσ, αποτελϊντασ τον ςυνδετικό κρίκο μεταξφ του
ςχολείου, τθσ οικογζνειασ και των άλλων κοινωνικϊν φορζων και υπθρεςιϊν που αςχολοφνται με το παιδί,
τθν οικογζνεια και τισ ιδιαίτερεσ ανάγκεσ τουσ, αιτοφμαςτε εκ νζου τθ φςταςθ οργανωμζνθσ Κοινωνικισ
Τπθρεςίασ ςε κάκε ςχολικι μονάδα τθσ χϊρασ, ςτελεχωμζνθσ κατϋ ελάχιςτο από ζνα (1) Κοινωνικό
Λειτουργό και ζνα (1) Ψυχολόγο ςε κζςεισ μόνιμου προςωπικοφ.
Σζλοσ, άμεςα, αιτοφμεκα το άνοιγμα των πινάκων, τθν ζκδοςθ ειδικϊν προςκλιςεων για τθν άμεςθ
απορρόφθςθ όλων των Κοινωνικϊν Λειτουργϊν που ζχουν παραμείνει ςτουσ πίνακεσ και τθ λιψθ κάκε
διοικθτικοφ μζτρου που κα επιτρζψει τθν ενδεδειγμζνθ ςτελζχωςθ των υποςτθρικτικϊν υπθρεςιϊν όλων
των ςχολικϊν μονάδων.
Είμαςτε ςτθ διάκεςθ ςασ για κάκε περαιτζρω διαςαφινιςθ και ςυνεργαςία.
Με εκτίμηςη
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Κοινοποίηςη:
1. Γραφείο Πρωθυπουργοφ primeminister@primeminister.gr
2. ΤΡΙΖΑ info@syriza.gr
3. ΚΙΝΑΛ info@kinimaallagis.gr
4. ΚΚΕ mailbox@kke.gr
5. ΜΕΡΑ 25 info@mera25.gr
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