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ΘΕΜΑ: « Διαμαρτυρία για τη συγχώνευση του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας του ΤΕΙ Αθηνών στο υπό ίδρυση 

Πανεπιστήμιο Δ.Αττικής». 

 

Οι Κοινωνικοί Λειτουργοί του Προγράμματος Βοήθεια Στο Σπίτι και των Κοινωνικών Υπηρεσιών του Δήμου 

Κορυδαλλού, με αγανάκτηση πληροφορηθήκαμε την απόφαση της Πρυτανείας, σύμφωνα με την οποία, το Τμήμα 

Κοινωνικής Εργασίας συγχωνεύεται ως Τρίτη Κατεύθυνση του Τμήματος Δημόσιας Υγείας και Κοινοτικής Υγείας 

με άμεση συνέπεια την υποβάθμιση της εκπαίδευσης αλλά και του ρόλου του Κοινωνικού Λειτουργού. 

Σε μια περίοδο συνεχούς ύφεσης και επιδείνωσης των κοινωνικοοικονομικών συνθηκών μιας κοινωνίας, της οποίας 

οι παροχές προς τους οικονομικά αδύναμους συμπολίτες μας, υπόκεινται σε διαρκή αφαίμαξη αλλά και ταυτόχρονα 

μιας εποχής παγκοσμίων αλλαγών και νέων προκλήσεων που διαμορφώνουν νέους χάρτες και δημιουργούν ακόμη 

περισσότερες ευάλωτες ομάδες, η ανάγκη για στελέχωση επαγγελματιών Κοινωνικών Λειτουργών άρτια 

εκπαιδευμένων, κρίνεται ζωτικής σημασίας. 

Οι επαγγελματίες Κοινωνικοί Λειτουργοί της πρώτης γραμμής, που δίνουν καθημερινά τον αγώνα για την 

αποκατάσταση της κατακερματισμένης ιδιότητας του κάθε ευάλωτου πολίτη, εφαρμόζοντας αδιακρίτως και 

αδιαλείπτως τις αρχές από τις οποίες διέπεται μία Εφαρμοσμένη Επιστήμη, όπως είναι η Κοινωνική Εργασία, 

τυγχάνουν διαρκώς δυσμενούς μεταχείρισης στην Ελλάδα, όταν παγκοσμίως αναγνωρίζεται η ανεκτίμητη συμβολή 

του κλάδου στη βελτίωση της ευημερίας της κοινωνίας. Τελευταία δε, με την αναιτιολόγητη απόφαση της 

Πρυτανείας, εκκολάπτεται η υποβάθμιση της εκπαίδευσης τους αντί να μεθοδεύεται η αναβάθμιση της, εγείροντας 

έτσι τον ευτελισμό του επιπέδου των παρεχομένων υπηρεσιών στο μέλλον με τις όποιες συνέπειες.  

Για το λόγο αυτό, σε καμία περίπτωση ΔΕ ΣΥΝΑΙΝΟΥΜΕ με την τακτική του Υπουργείου Παιδείας, που ελέω 

μνημονίων, προλειαίνει το έδαφος για την ανεκτικότητα στην υποβάθμιση των κοινωνικών παροχών και υπηρεσιών 

προς τον εξουθενωμένο εξυπηρετούμενο και ταυτόχρονα να αποδεσμεύεται το ίδιο από τον κοινωνικό του ρόλο και 

τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτόν.  

Ενώνουμε τις δυνάμεις και τις φωνές μας και ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ μελλοντικούς συναδέλφους Κοινωνικούς 

Λειτουργούς, που θα συνεχίζουν τη αέναη μάχη της Κοινωνικής Εργασίας για κοινωνική αλλαγή, συνοχή και 

ανάπτυξη σύμφωνα με τις αρχές της κοινωνικής δικαιοσύνης και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, έχοντας λάβει μία  

ολοκληρωμένη επιστημονική εκπαίδευση σε ένα αυτόνομο τμήμα Κοινωνικής Εργασίας στο Υπό Ίδρυση 

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. 

Είμαστε σε πλήρη σύμπλευση με τους συναδέλφους στο τμήμα Κοινωνικής Εργασίας του ΤΕΙ Αθήνας και 

ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ την αμέριστη συμπαράσταση μας αλλά και τη συμμετοχή μας σε κάθε προσπάθεια ακύρωσης 

αυτής της απόφασης. 
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