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ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

 
 ΘΕΜΑ: «Σχετικά με την συγχώνευση του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας του ΤΕΙ 

Αθηνών στο υπό ίδρυση Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής»      

 

 
Oι κοινωνικοί λειτουργοί του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας του Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η 

Σωτηρία» με έκπληξη ενημερώθηκαν για την απόφαση της Πρυτανείας, σύμφωνα με 

την οποία, καταργείται η αυτονομία  το Τμήματος  Κοινωνικής Εργασίας και 

συγχωνεύεται με τα Τμήματα της Δημόσιας Υγείας και της Κοινοτικής Υγείας.    

 

Το ΓΝΝΘΑ «Η Σωτηρία» είναι από τα πρώτα ιδρυθέντα Νοσηλευτικά Ιδρύματα στην 

Ελλάδα προσφέροντας σημαντικές υπηρεσίες υγείας. Η Κοινωνική Πρόνοια στο 

Νοσοκομείο θεσμοθετήθηκε το 1957 ενώ το γραφείο κοινωνικής πρόνοιας  το 1961  

(ΦΕΚ 186/20-9-61), σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας 

(7.6.1957) για την οργάνωση γραφείου κοινωνικής υπηρεσίας νοσοκομείων υπό την 

εποπτεία της Επιστημονικής Συμβούλου του νοσοκομείου. 

 

Έκτοτε,  έχουν συγκροτηθεί επιτροπές επανειλημμένως, με σκοπό τον καθορισμό των 

δραστηριοτήτων των κοινωνικών λειτουργών που εργάζονται στα νοσηλευτικά 

Ιδρύματα της  Ελλάδας υπό την αιγίδα του Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών αλλά 

και μετέπειτα Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας, προκειμένου το έργο των 

κοινωνικών λειτουργών, με τη χρησιμοποίηση των εξειδικευμένων μεθόδων, να 

συμβάλει στην πρόληψη και αντιμετώπιση των ψυχοκοινωνικών προβλημάτων που 

δημιουργούνται στα άτομα  ή ομάδες ατόμων, εξαιτίας διαταράξεως της σωματικής και 

ψυχικής υγείας τους ή οφείλονται στις συνθήκες του περιβάλλοντός τους και 

δυσχεραίνουν τη διάγνωση, τη θεραπεία και την αποκατάστασή τους.  

 

Συνεπώς, η διακριτότητα του επαγγέλματος της Κοινωνικής Εργασίας ήταν 

θεσμοθετημένη και ως εκ τούτου επιβεβλημένη η άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.  

 

Επιπροσθέτως,  η διασύνδεση των κοινωνικών υπηρεσιών των νοσοκομείων με τις 

σχολές της Κοινωνικής Εργασίας στην Ελλάδα (η συνεργασία της κοινωνικής 

υπηρεσίας του ΓΝΝΘΑ «Η Σωτηρία», ως εγκεκριμένο πλαίσιο πρακτικής άσκησης 

των σπουδαστών/στριών, αριθμεί πάνω από τριάντα χρόνια) είναι αναγκαία 

προκειμένου η εκπαίδευση των κοινωνικών λειτουργών να εξελίσσεται και να 

ανταποκρίνεται στις ολοένα  δύσκολες και αντίξοες κοινωνικές καταστάσεις.  



 

Η σημερινή αναγκαιότητα για τη διασφάλιση των κοινωνικών δικαιωμάτων των 

πολιτών και των ατόμων από ευπαθείς πληθυσμιακές ομάδες, ΑΠΑΙΤΕΙ την 

εξειδίκευση και την ανταπόκριση των επαγγελματιών κοινωνικών λειτουργών  στην 

ποικιλότητα και πολυπλοκότητα των κοινωνικών προβλημάτων,  όπως αναδύονται 

από τον  «χάρτη» της οικονομικής και κοινωνικής κρίσης, με επιστημονικές 

παρεμβάσεις και πρωτόκολλα σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα. 

 

Η  ακύρωση της αυτονομίας του Τμήματος της Κοινωνικής Εργασίας σημαίνει 

ακύρωση της προάσπισης της κοινωνικής συνοχής μέσω των εκπαιδευμένων 

επαγγελματιών κοινωνικών λειτουργών και εγκυμονεί κινδύνους για την ποιότητα 

των μελλοντικών υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας. στην Ελλάδα. 

 

Ως εκ τούτου, με ευθύνη απέναντι στους εξυπηρετούμενούς μας αλλά και στους 

σπουδαστές/στιες τους οποίους συνεχίζουμε να εκπαιδεύουμε, διεκδικούμε την 

ένταξη του αυτόνομου Τμήματος Κοινωνική Εργασίας  στο Πανεπιστήμιο 

Δυτικής Αθήνας. 

 

 

Οι κοινωνικοί λειτουργοί 

του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας 

του Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η Σωτηρία» 

 

 

 


