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         Αζήλα, 27 Οθησβξίνπ 2017 

 

Πξνο ηνλ Πξσζππνπξγό ηεο Διιάδνο θύξην Αιέμε Σζίπξα 

Πξνο ηνλ Τπνπξγό Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ θύξην Κσλζηαληίλν Γαβξόγινπ 

 

Θέμα: Γηαηήξεζε ηεο Απηνλνκίαο ηνπ Σκήκαηνο Κνηλσληθήο Δξγαζίαο 

 

 

Αμηόηηκε θύξηε Πξσζππνπξγέ, 

Αμηόηηκε θύξηε Τπνπξγέ, 

 

Από ηνλ έληππν θαη ειεθηξνληθό Σύπν πιεξνθνξεζήθακε  ηε δεκηνπξγία ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Γπηηθήο Αηηηθήο, ζην νπνίν ζα εληαρζνύλ ρνιέο θαη Σκήκαηα ησλ ΣΔΙ Αζήλαο θαη Πεηξαηά.  

ην  Γειηίν Σύπνπ ηνπ Σκήκαηνο Κνηλσληθήο Δξγαζίαο ηνπ ΣΔΙ Αζήλαο δηαβάζακε όηη, ην 

πκβνύιην ηνπ ΣΔΙ πξνηείλεη ηελ έληαμε ηνπ Σκήκαηνο σο «Καηεύζπλζε» ζην Σκήκα Γεκόζηαο 

Τγείαο θαη Κνηλνηηθήο Τγείαο.  ην παξειζόλ, έρνπλ ππάξμεη θαη άιιεο ζθέςεηο ζπγρώλεπζεο 

ηνπ Σκήκαηνο κε άιια Σκήκαηα, όπσο Δξγνζεξαπείαο, Πξνζρνιηθήο Αγσγήο, Γηνίθεζεο 

Μνλάδσλ Τγείαο θαη Πξόλνηαο.  Σν εθπαηδεπηηθό πξνζσπηθό ηνπ Σκήκαηνο θαζώο θαη νη 

θνηηεηέο/ηξηέο ηνπ δελ είλαη ζύκθσλνη κε ηηο πξνηάζεηο απηέο θαη έρνπλ πξνβεί ζε ζρεηηθέο 

παξαζηάζεηο θαη δηαβήκαηα, πνπ πηζηεύνπκε όηη ζαο είλαη γλσζηά.  

 

Σν όιν ζέκα καο πξνθαιεί κεγάιε αλεζπρία δηόηη αθνξά ην κέιινλ ηεο Κνηλσληθήο Δξγαζίαο 

θαη ηνπ επαγγέικαηνο ησλ Κνηλσληθώλ Λεηηνπξγώλ ζηελ Διιάδα.  

 

Ωο γλσζηόλ, ε Κνηλσληθή Δξγαζία, σο εθαξκνζκέλε θνηλσληθή επηζηήκε, πξνσζεί ηελ 

αλάπηπμε, ηελ ελδπλάκσζε θαη ηελ απηελέξγεηα ησλ αλζξώπσλ θαη ζηνρεύεη ζηελ θνηλσληθή 

αιιαγή, ηελ θνηλσληθή ζπλνρή θαη ηελ πξόνδν.  Θεκειηώλεηαη δε ζηηο ζεσξίεο ηεο Κνηλσληθήο 

Δξγαζίαο, ησλ θνηλσληθώλ θαη αλζξσπηζηηθώλ επηζηεκώλ θαη ζηε γεγελή γλώζε κε ζθνπό λα 

ζπλδέζεη αλζξώπνπο θαη δνκέο γηα ηελ αληηκεηώπηζε ησλ πξνθιήζεσλ ηεο δσήο θαη ηελ 

επεκεξία ηνπο.  Οη αξρέο ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ θαη ηεο θνηλσληθήο δηθαηνζύλεο είλαη 

ζεκειηώδεηο γηα ηελ Κνηλσληθή Δξγαζία. 
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Με άιια ιόγηα, βαζηθόο ζθνπόο ηεο Κνηλσληθήο Δξγαζίαο, αλά ηνλ θόζκν, είλαη λα δηεπθνιύλεη 

ηελ θνηλσληθή ελζσκάησζε πεξηζσξηνπνηεκέλσλ, απνθιεηζκέλσλ θαη επάισησλ θνηλσληθώλ 

νκάδσλ πνπ βηώλνπλ θαηαζηάζεηο πςεινύ θηλδύλνπ.  Παξεκβαίλεη κε ζπγθεθξηκέλεο 

επηζηεκνληθέο κεζνδνινγηθέο πξνζεγγίζεηο ζε δπζιεηηνπξγηθέο θνηλσληθέο θαηαζηάζεηο θαη 

θαηαζηάζεηο θξίζεο, ελδπλακώλνληαο άηνκα, νκάδεο θαη θνηλόηεηεο λα επηιύζνπλ 

βηνςπρνθνηλσληθά πξνβιήκαηα θαη λα πξνάγνπλ ηελ θνηλσληθή πξνζαξκνγή θαη επεκεξία ηνπο. 

 

Η  απηόλνκε θαη απηνηειήο εθπαίδεπζε ζηελ Κνηλσληθή Δξγαζία, δηεζλώο θαη ζηε ρώξα καο, 

έρεη καθξόρξνλε παξνπζία. Η πξώηε βξαρύβηα ρνιή γηα θνηλσληθνύο ιεηηνπξγνύο ηδξύζεθε 

ζηε ρώξα καο ήδε ην 1938, ελώ νη πξώηεο ρνιέο Κνηλσληθήο Δξγαζίαο κε πιήξεο ζεσξεηηθό 

θαη πξαθηηθό πξόγξακκα ζπνπδώλ δεκηνπξγήζεθαλ ην δηάζηεκα 1945-1960, ζηελ Αζήλα.  

Πνιύ αξγόηεξα (1973-74), ζπζηάζεθαλ Σκήκαηα Κνηλσληθήο Δξγαζίαο ζηα ΚΑΣΔ/ΚΑΣΔΔ 

Πάηξαο θαη Ηξαθιείνπ, ελώ ην 1984 νη ρνιέο ηεο Αζήλαο, πνπ ελ ησ κεηαμύ είραλ απνθηήζεη 

εληαίν πξόγξακκα ζπνπδώλ, εληάρζεθαλ ζην ΣΔΙ Αζήλαο. 

 

Η πξόηαζε γηα έληαμε ηνπ Σκήκαηνο Κνηλσληθήο Δξγαζίαο ζε άιιν Σκήκα (π.ρ. Γεκόζηαο 

Τγείαο), ηνπ νπνίνπ ν ζηόρνο είλαη δηάθνξνο θαη θαηά ζπλέπεηα ην πξόγξακκα ζπνπδώλ ηειείσο 

δηαθνξεηηθό, δελ κπνξεί λα θαιύςεη ηηο αλάγθεο εθπαίδεπζεο ησλ θνηλσληθώλ ιεηηνπξγώλ.  Η 

Πνιηηεία έρεη δεκηνπξγήζεη δνκέο θαη ππεξεζίεο γηα ηνπο πνιίηεο πνπ έρνπλ αλάγθε 

ςπρνθνηλσληθήο ππνζηήξημεο γηα αμηνπξεπή δηαβίσζε.  Οη ππεξεζίεο απηέο γηα λα είλαη 

απνηειεζκαηηθέο απαηηνύλ ζηειέρσζε κε θαηάιιεια θαηαξηηζκέλν πξνζσπηθό θνηλσληθώλ 

ιεηηνπξγώλ.  Οη ζπλέπεηεο ηεο θαηάξγεζεο ηεο απηνηέιεηαο ηνπ Σκήκαηνο Κνηλσληθήο Δξγαζίαο 

ζα είλαη όρη κόλν ε ειιηπήο εθπαίδεπζε ησλ κειινληηθώλ θνηλσληθώλ ιεηηνπξγώλ, αιιά θαη -- 

ην ζεκαληηθόηεξν -- ε αλεπαξθήο εμππεξέηεζε όζσλ απεπζύλνληαη ζηηο θνηλσληθέο ππεξεζίεο 

γηα ηελ πξόιεςε ή/θαη αληηκεηώπηζε ησλ πξνβιεκάησλ ηνπο.  Η έληαμε ηεο Κνηλσληθήο 

Δξγαζίαο, θαη κάιηζηα σο «Kαηεύζπλζε», ζε άιιν Σκήκα απνηειεί νπζηαζηηθά  ππνβάζκηζε θαη 

νπηζζνδξόκεζε ησλ ζπνπδώλ ζηελ Κνηλσληθή Δξγαζία.  Άιισζηε, επί νγδόληα  ζρεδόλ ρξόληα, 

ε εθπαίδεπζε ζηελ Κνηλσληθή Δξγαζία απνηειεί δηαθξηηό, απηνηειέο επηζηεκνληθό πξόγξακκα 

ζπνπδώλ θαη ε αλσηέξσ πξόηαζε δελ ζπλάδεη κε πξννδεπηηθέο εθπαηδεπηηθέο απόςεηο  ζηνλ 

λεπξαιγηθό ηνκέα ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο θαη αιιειεγγύεο. 

 

Καηόπηλ ησλ αλσηέξσ, ζεσξνύκε απαξαίηεην ην Σκήκα λα δηαηεξήζεη ηελ αυτονομία θαη ηελ 

ξεχωπιστή υυσιογνωμία ηνπ, όπσο γίλεηαη κε άιια Σκήκαηα, θαη λα ζπλερίζεη ηελ απξόζθνπηε 

ιεηηνπξγία ηνπ, κε απηνηειέο εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα, ην νπνίν ζα αληαπνθξίλεηαη ζην 

πνιπδηάζηαην θαη απαηηεηηθό έξγν ησλ θνηλσληθώλ ιεηηνπξγώλ.  

  

Με έθπιεμε θαη ιύπε δηαπηζηώζακε όηη νύηε ζην Πξνεδξείν ηνπ ΣΔΙ νύηε θαη ζηελ «Οθηακειή 

Δπηηξνπή», όπνπ  ζα ιεθζνύλ νη ζρεηηθέο απνθάζεηο,  ππάξρεη άηνκν ηνπ νπνίνπ ν 

επηζηεκνληθόο ηνκέαο έρεη ζπλάθεηα κε ηελ Κνηλσληθή Δξγαζία.  Καηά ζπλέπεηα, ε γλώζε ησλ 
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κειώλ γηα ην ζπγθεθξηκέλν γλσζηηθό αληηθείκελν, εθ ησλ πξαγκάησλ, ζα είλαη πεξηνξηζκέλε θαη 

ζε θάζε πεξίπησζε αλεπαξθήο, γηα λα ιεθζνύλ νη ελδεδεηγκέλεο απνθάζεηο γηα ην κέιινλ ηνπ 

Σκήκαηνο θαη ηνπ επαγγέικαηνο ησλ θνηλσληθώλ ιεηηνπξγώλ.   

 

Ωο πξώελ εθπαηδεπηηθνί Σκεκάησλ Κνηλσληθήο Δξγαζίαο θαη θνηλσληθνί ιεηηνπξγνί κε 

δηνηθεηηθή επζύλε ζε θνηλσληθέο Οξγαλώζεηο θαη Τπεξεζίεο ηνπ δεκόζηνπ θαη ηνπ ηδησηηθνύ 

ηνκέα, παξαθαινύκε λα εμεηάζεηε ην ζέκα ζε ζρέζε όρη κόλν κε αξηζκνύο, αιιά κε ην 

νπζηαζηηθό πεξηερόκελν ηεο παξερόκελεο εθπαίδεπζεο ζηελ Κνηλσληθή Δξγαζία. 

 

Δίκαζηε ζηε δηάζεζή ζαο γηα νπνηαδήπνηε πξόζζεηε πιεξνθνξία.  

(επηθνηλσλία: Μπατηδάξ Γαδεξηάλ baitzargazerian@gmail.com,  

                       Δηξήλε Μαξθνπιάθε graigos@otenet.gr )  

 

 

Με ηηκή, 

 

Ακεξά Άλλα, MSW*, MSc         Κνηλσληθή ιεηηνπξγόο, θνηλσληθή γεξνληνιόγνο,    

  Καζεγήηξηα Δθαξκνγώλ ΣΔΙ Αζήλαο 

Γαδεξηάλ Μπατηδάξ, MSW       Καζεγήηξηα Κνηλσληθήο Δξγαζίαο, η. πξντζηακέλε  

  Σκήκαηνο Κνηλσληθήο Δξγαζίαο ΣΔΙ Αζήλαο 

Γεκνπνύινπ Μαξία, MSW      Καζεγήηξηα Κνηλσληθήο Δξγαζίαο 

Καινύηζε Αζπαζία, MSW, Γξ          Καζεγήηξηα Κνηλσληθήο Δξγαζίαο, η. Γηεπζύληξηα  

     ρνιήο Κνηλσληθήο Δξγαζίαο ηεο Υ.Δ.Ν. 

Καξαηδά Αιέθα Πάληεην Παλεπηζηήκην, ρνιή Κνηλσληθήο Δξγαζίαο Β.Δ.Ι, 

 Καζεγήηξηα, η. Γηεπζύληξηα ρνιήο Κνηλσληθήο Δξγαζίαο 

ηεο Δ.Π.Α.Α. 

Κνθθηλάθε ηακαηίλα, MSc   Πάληεην Παλεπηζηήκην, ρνιή Κνηλσληθήο Δξγαζίαο Β.Δ.Ι 

 Καζεγήηξηα Κνηλσληθήο Δξγαζίαο, η. Γηεπζύληξηα ρνιήο 

Κνηλσληθήο Δξγαζίαο ηεο Δ.Π.Α.Α, Δξεπλήηξηα ΙΣΔ 

Κνληνγηάλλε Υξπζνύια, MSW      Κνηλσληθή ιεηηνπξγόο 

     Γηεπζύληξηα Γηεζλνύο Κνηλσληθήο Τπεξεζίαο 

Κνπζίδνπ Αλαζηαζία, MSW  η. πξντζηακέλε Κνηλσληθήο Τπεξεζίαο,  

Κέληξν Βξεθώλ «Η ΜΗΣΔΡΑ» 

Κσλζηαληέιιηα νθία Κνηλσληθή Λεηηνπξγόο  

 Πξόεδξνο Κέληξνπ Κνηλσληθήο Πξόλνηαο Πεξηθέξεηαο 

Αηηηθήο, η. εμσηεξηθόο ζπλεξγάηεο ΣΔΙ Αζήλαο 

Λάππα Όιγα  Α..Ο.Δ.Δ, Κξαηηθή ρνιή Κνηλσληθήο Δξγαζίαο 

(Γεξκαλία),  Καζεγήηξηα Κνηλσληθήο Δξγαζίαο 

Λέθθνπ ππξηδνύια, PhD Αλαπιεξώηξηα Καζεγήηξηα Κνηλσληθήο Δξγαζίαο 

 

mailto:baitzargazerian@gmail.com
mailto:graigos@otenet.gr
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Μαηαζία Παπιίλα, MSW  Κνηλσληθή ιεηηνπξγόο 

     η. εμσηεξηθόο ζπλεξγάηεο ΣΔΙ Αζήλαο 

Μαξθνπιάθε Δηξήλε Πάληεην Παλεπηζηήκην, ρνιή Κνηλσληθήο Δξγαζίαο Β.Δ.Ι 

η. εμσηεξηθόο ζπλεξγάηεο ΣΔΙ Αζήλαο,  

η. Γηεπζύληξηα Διιεληθνύ πκβνπιίνπ γηα ηνπο Πξόζθπγεο 

Μπατθνύζε Υξηζηίλα    Παηδαγσγηθή Αθαδεκία, ρνιή Κνηλσληθήο Δξγαζίαο ΒΔ.Ι 

     η. εμσηεξηθόο ζπλεξγάηεο ΣΔΙ Αζήλαο, 

     η. ηνκεάξρεο Κνηλσληθήο Πξόλνηαο ΔΔ 

Παπαδνπνύινπ Θενδώξα   Κνηλσληθή ιεηηνπξγόο 

     η. ηνκεάξρεο Κνηλσληθήο Πξόλνηαο ΔΔ 

Παπαδνπνύινπ Υξπζνύια, MSW    Πάληεην Παλεπηζηήκην, ρνιή Κνηλσληθήο Δξγαζίαο Β.Δ.Ι 

,      Καζεγήηξηα Κνηλσληθήο Δξγαζίαο 

Παπαζαλαζίνπ Μαξία, MSW             Αλαπιεξώηξηα Καζεγήηξηα Κνηλσληθήο Δξγαζίαο 

Παπαθιέζζα Θενδώξα, MSW Καζεγήηξηα Κνηλσληθήο Δξγαζίαο, η. πξντζηακέλε 

Σκήκαηνο Κνηλσληθήο Δξγαζίαο ΣΔΙ Αζήλαο 

Πνύηνπ Αηθαηεξίλε                          Κνηλσληθή ιεηηνπξγόο,  

         «ΑΡΙ» Κνηλσληθή Οξγάλσζε Τπνζηήξημεο Νέσλ 

ηαζόπνπινο Πέηξνο, MSW,PhD   Καζεγεηήο Κνηλσληθήο Δξγαζίαο, η. πξντζηάκελνο   

            Σκήκαηνο Κνηλσληθήο Δξγαζίαο ΣΔΙ Αζήλαο 

 

*MSW: κεηαπηπρηαθόο ηίηινο ζπνπδώλ, Μάζηεξο ζηελ Κνηλσληθή Δξγαζία 

 

Κνηλνπνίεζε:   

 

Πξόεδξν ηεο Βνπιήο ησλ Διιήλσλ θ. Ν. Βνύηζε  

Πξόεδξν ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο θ. Κ. Μεηζνηάθε 

Δπηθεθαιή ηεο Κ.Ο ηεο Γεκνθξαηηθήο πκπαξάηαμεο θ. Φ. Γελλεκαηά 

 Γεληθό Γξακκαηέα ηνπ Κ.Κ.Δ. θ. Γ. Κνπηζνύκπα 

 Πξόεδξν ησλ Αλεμάξηεησλ Διιήλσλ θ. Π. Κακκέλν 

 Πξόεδξν ηεο Έλσζεο Κεληξώσλ θ. Β. Λεβέληε 

 Δπηθεθαιή ηεο Κ.Ο ηνπ Πνηακηνύ θ. . Θενδσξάθε 

 «Οθηακειή Δπηηξνπή» 

Πξόεδξν θαη Γ.Γ. Τπνπξγείνπ Παηδείαο θ. Γ.Αγγειόπνπιν  

Μέιε:  θ. Σ. Αικπάλε 

  θ. . Γεσξγάην 

 θ. Ν. Πατζίδνπ 

 θ. Μ. Μπξαηάθν 

 θ. Λ. Βξπδίδε 

 θ. Λ. Λακπξηαλίδε 

 θ. Δπαγ. Καπεηαλάθε 
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ΣΔΙ Αζήλαο 

Πξύηαλε  θ. Μ. Βελεηίθνπ 

Αλαπιεξσηή Πξύηαλε θ. Π. Καιδή 

Αλαπιεξσηή Πξύηαλε θ. Αηθ. Λπθεξίδνπ 

Αλαπιεξσηή Πξύηαλε θ. Π. Λύηξα 

Σκήκα Κνηλσληθήο Δξγαζίαο 

ύλδεζκν Κνηλσληθώλ Λεηηνπξγώλ Διιάδνο 

 

 

   


