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ΘΕΜΑ: “Παρέμβαση κοινωνικών λειτουργών Κ.Κ.Π. σχετικά με την πρόταση 

συγχώνευσης του τμήματος Κοινωνικής Εργασίας του ΤΕΙ Αθήνας”. 

  

   Με την παρούσα επιστολή θα θέλαμε να εκφράσουμε την έντονη έκπληξη και 

δυσαρέσκειά μας για τις πρόσφατες εξελίξεις που αφορούν στην κατάργηση του 

αυτόνομου τμήματος Κοινωνικής Εργασίας του ΤΕΙ Αθήνας και την πρόθεση 

συγχώνευσής του με τα τμήματα Δημόσιας Υγείας και Κοινοτικής Υγείας.  

   Κατά τα τελευταία έτη, παρατηρούμε μία επίμονη προσπάθεια υποβάθμισης του 

κλάδου μας, η οποία είναι αντιστρόφως ανάλογη με τις συνεχώς αυξανόμενες 

κοινωνικές ανάγκες. Έχοντας δε βιώσει εκ του σύνεγγυς τις δυσμενέστατες αλλαγές 

που επέφερε το σχέδιο «Αθηνά» στο τμήμα Κοινωνικής Εργασίας του ΤΕΙ Πάτρας –

και όχι μόνο- εκφράζουμε την εύλογη απορία μας σχετικά με τις ενέργειες και τις 

αποφάσεις που παρεμποδίζουν τη διατήρηση, την ανάπτυξη και την ακεραιότητα της 

επιστήμης της Κοινωνικής Εργασίας.  

   Η εργασιακή εμπειρία μας από τα καταστήματα κράτησης αλλά και από λοιπές 

υπηρεσίες που έχουμε απασχοληθεί στο παρελθόν, έχει καταδείξει τη διαρκή ανάγκη 

διεκδίκησης και κατοχύρωσης του ρόλου, των δικαιωμάτων και της επαγγελματικής 

μας υπόστασης. Η αναγνώριση του έργου των κοινωνικών λειτουργών προκύπτει ως 

αποτέλεσμα μίας πολυετούς, επίπονης, ατομικής και συλλογικής προσπάθειας 

επαγγελματιών, εκπαιδευτικών και φορέων που σχετίζονται με τον κλάδο.  

   Στην πλειοψηφία των περιπτώσεων, η Κοινωνική Εργασία ασκείται με τεράστιες 

αντιξοότητες, πενιχρά μέσα και ελλιπές προσωπικό. Παρόλα αυτά, οι κοινωνικοί 

λειτουργοί βρίσκονται πάντα στην πρώτη γραμμή προκειμένου να ενισχύσουν και να 

υποστηρίξουν ευάλωτες ομάδες πληθυσμού. Οι απαιτητικές συνθήκες εργασίας των 

κοινωνικών λειτουργών, καθιστούν ακόμα πιο σημαντικό το ρόλο της εκπαίδευσης 

και της προετοιμασίας των μελλοντικών επαγγελματιών, των σπουδαστών 

Κοινωνικής Εργασίας. Είναι λοιπόν αδιανόητο να αποδυναμώνεται και να 

συρρικνώνεται ένα τμήμα, του οποίου οι απόφοιτοι θα κληθούν να διαχειριστούν 



σοβαρά κοινωνικά ζητήματα, να παράσχουν υπηρεσίες στήριξης και φροντίδας σε 

ειδικές κοινωνικές ομάδες, να διεκδικήσουν δικαιώματα και κοινωνικές παροχές και 

να προασπίσουν τη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής και ευημερίας.  

   Ως εκ τούτου, εκφράζουμε την αμέριστη συμπαράστασή μας στους συναδέλφους, 

εκπαιδευτικούς και σπουδαστές Κοινωνικής Εργασίας του ΤΕΙ Αθήνας. 

Υποστηρίζουμε και διεκδικούμε τη διατήρηση αυτόνομου τμήματος Κοινωνικής 

Εργασίας στο υπό ίδρυση Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής.  

 

 

                                                                      Οι κοινωνικοί λειτουργοί 

                                                                   του Καταστήματος Κράτησης Πάτρας, 

 

                                                                         Κωνσταντίνος Ζέρβας 

                                                                         Αικατερίνη Γουργουρίνη 

                                                                       Βασιλική Μπούνα 

                                                                        Βασιλική Παπαργυρίου 

                                                                       Ελένη Τερέζη 

 

 


