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ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

Προς:
1. Υπουργό Παιδείας, κα Κεραμέως
2. Υφυπουργό Παιδείας, κα Μακρή
3. Διευθυντή ΕΑΕ

Θέμα: «Έκδοση Προκήρυξης για προσλήψεις Κοινωνικών Λειτουργών στην εκπαίδευση»
Αξιότιμες κ. Υπουργέ, κ. Υφυπουργέ
Αξιότιμοι κ. Γενικέ Γραμματέα και κ. Διευθυντή ΕΑΕ,
Ο Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος, Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, εκπροσωπεί
επιστημονικά και επαγγελματικά τους 10.000 Κοινωνικούς Λειτουργούς όλης της χώρας.
Δια της παρούσης επιστολής και με αφορμή δηλώσεις που δημοσιευτήκαν στα ΜΜΕ σχετικά με
επικείμενες προσλήψεις στην ειδική αγωγή θέλουμε να τοποθετηθούμε σχετικά με θέματα που
απασχολούν τον κλάδο μας και άπτονται των άμεσων αρμοδιοτήτων σας.
Αρχικά θέλουμε να τονίσουμε την ανάγκη άμεσων και μόνιμων προσλήψεων και τη σύσταση
κοινωνικών υπηρεσιών στα σχολεία τυπικής και ειδικής όλων των βαθμίδων, σε ΕΔΥ και στα ΚΕΔΑΣΥ
τα οποία στη τελευταία διαδικασία μόνιμων διορισμών έμειναν εκτός προσλήψεων.
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Στις σημερινές συνθήκες η λειτουργία οργανωμένων Κοινωνικών Υπηρεσιών στα Σχολεία αποτελεί
επιτακτική ανάγκη για την ολιστική υποστήριξη των παιδιών και εφήβων, των οικογενειών και της
σχολικής κοινότητας. Οι κοινωνικοί λειτουργοί θα συμβάλλουν καθοριστικά στη πρόληψη,
εντοπισμό, διάγνωση και αντιμετώπιση επιβλαβών, για τη σωματική και ψυχική υγεία παιδιών και
εφήβων, φαινομένων, όπως η παιδική φτώχεια, η κακοποίηση - παραμέληση παιδιών, η
ενδοσχολική βία και εν γένει στη παιδική προστασία.
Δυστυχώς, η θεσμοθετημένη λειτουργία Κοινωνικής Υπηρεσίας στα Σχολεία (Ν.Δ. 195/1974 και ΠΔ
50/1985) παραμένει στα χαρτιά εδώ και 40 χρόνια ενώ η άσκηση του επαγγέλματος του κοινωνικού

λειτουργού σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης προβλέπεται και από το Π.Δ. 50/1989 το οποίο
καθορίζει τα επαγγελματικά δικαιώματα του κλάδου μας.
Πάγιο αίτημα του ΣΚΛΕ είναι η δημιουργία Σχολικής Κοινωνικής Υπηρεσίας, η οποία θα έχει ως ρόλο
την παροχή ψυχοκοινωνικής στήριξης και την ανάπτυξη παρεμβάσεων για την ενίσχυση της
αποστολής του σχολείου στην παροχή υψηλής ποιότητας εκπαίδευσης.
Με αυτά τα δεδομένα ζητάμε για μία ακόμα φορά την άμεση σύσταση κοινωνικής υπηρεσίας σε
κάθε σχολική μονάδα της χώρας στελεχωμένης κατ΄ελάχιστο από 1 Κοινωνικό Λειτουργό και 1
Ψυχολόγο σε θέσεις μόνιμου προσωπικού.
Σχετικά, με την επικείμενη πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προσλήψεις σας
υπενθυμίζουμε ότι η πρόβλεψη της παιδαγωγικής επάρκειας ως απαραίτητου προσόντος για την
ένταξη των κοινωνικών λειτουργών στον κύριο πίνακα επιλεξιμότητας έρχεται σε πλήρη αντίθεση
με το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο άσκησης του επαγγέλματος του Κοινωνικού Λειτουργού που δεν
προβλέπει ως απαιτούμενο κανένα επιπλέον προσόν για την άσκηση του στον τομέα της
εκπαίδευσης ή στα ΚΕΔΑΣΥ.
Με δεδομένα, τα παραπάνω, πάγια θέση του ΣΚΛΕ είναι ότι η ύπαρξη παιδαγωγικής επάρκειας δεν
μπορεί σε καμία περίπτωση να αποτελεί κύριο προσόν αλλά πρόσθετο προσόν προς μοριοδότηση
για όλους τους κοινωνικούς λειτουργούς , αντίστοιχα όπως οι μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών κ.λ.π.
Τέλος, με δεδομένο ότι η νέα προκήρυξη θα αφορά πρόσληψη προσωπικού που θα απασχοληθεί
κατά το νέο σχολικό έτος 2022-2023, ζητάμε να εκδοθεί σε χρόνο ή να προβλέπει διαδικασία που
θα δίνει τη δυνατότητα σε υποψηφίους που αυτή τη στιγμή συμμετέχουν σε εκπαιδευτικά
προγράμματα αναβάθμισης των επαγγελματικών τους προσόντων (ΜΠΣ, Προγράμματα
Παιδαγωγικής Επάρκειας κ.α) να συμπεριλάβουν τα νέα τους επαγγελματικά προσόντα στις
αιτήσεις που θα υποβάλλουν λαμβάνοντας την αντίστοιχη μοριοδότηση.
Είμαστε στη διάθεση σας για κάθε περαιτέρω διασαφήνιση και συνεργασία .
Για το Διοικητικό Συμβούλιο

