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Αθήνα,  11/9/2017 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΚΛΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΥΠΟ ΙΔΡΥΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 

ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. 

 

Ο Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος εκφράζει την αγανάκτησή του ως προς 

τις πρακτικές με τις οποίες η Επιτροπή του Υπουργείου Παιδείας για τη δημιουργία του 

Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, διαχειρίζεται το ζήτημα της εκπαίδευσης στην 

Κοινωνική Εργασία. Συγκεκριμένα, πληροφορούμαστε ότι η πρυτανεία του ΤΕΙ Αθήνας 

στην ενημέρωση που πραγματοποίησε στις 08.09.17, ανακοίνωσε ότι το Τμήμα 

Κοινωνικής Εργασίας συγχωνεύεται ως τρίτη κατεύθυνση του Τμήματος Δημόσιας και 

Κοινοτικής Υγείας. 

Δηλώνουμε απερίφραστα ότι η απόφαση αυτή δεν έχει καμία επιστημονική βάση καθώς 

είναι δεδομένο ότι η Κοινωνική Εργασία ανήκει στο πεδίο των Εφαρμοσμένων 

Κοινωνικών Επιστημών. Το τελευταίο δίμηνο, στα χέρια των αρμοδίων για την Ίδρυση 

του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, η Κοινωνική Εργασία δια της μεθόδου της 

ρουλέτας, «περιστρέφεται» και «συνενώνεται» με διάφορα επιστημονικά πεδία 

(Προσχολική Αγωγή, Εργοθεραπεία, Διοίκηση Μονάδων Υγείας, Δημόσια και Κοινοτική 

Υγεία). 

Είναι πράγματι απορίας άξιον για τους συμμετέχοντες στην προαναφερόμενη επιτροπή 

ότι παρά τη διεθνή αναγνώριση της επιστήμης της Κοινωνικής Εργασίας ως διακριτό 

ακαδημαϊκό πεδίο εκπαίδευσης, στη Χώρα μας τόσο στο παρελθόν (βλ. σχέδιο 

«Αθηνά») όσο και σήμερα, στο βωμό εξυπηρέτησης συμφερόντων και μέσα από 

άστοχες συσχετίσεις επιστημονικών πεδίων, γίνονται απόπειρες παραχάραξης και 

υποβάθμισης του. Προβληματιζόμαστε δε, όχι μόνο για την επίπτωση στη φυσιογνωμία 

του επαγγέλματος αλλά κυρίως για τις αρνητικές συνέπειες στην ποιότητα παροχής στο 

Εθνικό Σύστημα Κοινωνικής Φροντίδας όπου στις προθέσεις της πολιτείας είναι η 

αναβάθμισή του μέσα από εργαλεία που παρέχουν, εκ της εξειδίκευσής τους, οι 

επαγγελματίες Κοινωνικοί Λειτουργοί. 

Η απόφαση υποβάθμισης των σπουδών στην Κοινωνική Εργασία έρχεται σε πλήρη 

μάλιστα αντίθεση και με την πρόσφατα εκφρασμένη κυβερνητική πολιτική για 
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αναβάθμιση του επαγγέλματος του Κοινωνικού Λειτουργού και τη μετατροπή του 

Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος σε ΝΠΔΔ με νόμο του Υπουργείου 

Εργασίας.  

Ο Σύνδεσμος των Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος απαιτεί τη δημιουργία αυτόνομου 

τμήματος Κοινωνικής Εργασίας στο υπό ίδρυση Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής και 

καλεί τη Διεθνή Ομοσπονδία των Κοινωνικών Λειτουργών (IFSW), τη Διεθνή Ένωση 

Σχολών Κοινωνικής Εργασίας (IASSW), τους Κοινωνικούς Φορείς, τις Κοινωνικές 

Υπηρεσίες, τους Κοινωνικούς Λειτουργούς και τους Πολίτες της Χώρας να μετέχουν 

δυναμικά σε αυτή τη διεκδίκηση. 

Παράλληλα ο Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος θα προβεί σε όλες τις 

νόμιμες ενέργειες για την αποτροπή της αδικίας που φαίνεται ότι συντελείται έναντι 

όλων των Κοινωνικών Λειτουργών της Χώρας. 


