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Αθήνα, 12/09/17  

 

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

υπό ίδρυση Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής» 

 

Το προσωπικό του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας του Γ. Νοσοκομείου Ελευσίνας 

«Θριάσιο» με έκπληξη ενημερώθηκε από το δελτίο τύπου του εκπαιδευτικού προσωπικού του 

Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας του ΤΕΙ Αθήνας για την απόφαση της Πρυτανείας, σύμφωνα με 

την οποία, το Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας συγχωνεύεται ως τρίτη κατεύθυνση του Τμήματος 

Δημόσιας Υγείας και Κοινοτικής Υγείας. 

Ως επαγγελματίες κοινωνικοί λειτουργοί στο χώρο της υγείας, με πολυετή εμπειρία και 

δράση στη πρώτη γραμμή, εκφράζουμε την απογοήτευσή μας και την αγανάκτησή μας για τη 

παραπάνω απόφαση και δηλώνουμε την συμπαράστασή μας στο Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας σε 

κάθε αγώνα και δράση για την ανατροπή αυτής της απόφασης.  

Η Κοινωνική Εργασία είναι εφαρμοσμένη επιστήμη που προασπίζει τα ανθρώπινα 

δικαιώματα, προάγει την κοινωνική δικαιοσύνη και αλλαγή και συμβάλλει στη κοινωνική συνοχή 

και ενδυνάμωση ατόμων και κοινωνιών. Ως εκ τούτου στην σημερινή συγκυρία της ανθρωπιστικής 

και οικονομικής κρίσης που διέρχεται η χώρα είναι οι επαγγελματίες της πρώτης γραμμής που 

στηρίζουν τις κοινωνικά ευπαθείς ομάδες και αγωνίζονται για τα δικαιώματά τους.  

Οι Κοινωνικοί Λειτουργοί στους χώρους της υγείας αποτελούν την μοναδική ειδικότητα, με 

προσανατολισμό στη ποιοτική παροχή υπηρεσιών ψυχοκοινωνικής φροντίδας και 

μετανοσοκομειακής αποκατάστασης σε όλους ανεξαιρέτως τους λήπτες των υπηρεσιών υγείας και 

κυρίως σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού.  

Σε περίοδο οικονομικής και ανθρωπιστικής κρίσης  που κρίνεται επιτακτική η εφαρμογή 
προγραμμάτων κοινωνικής πολιτικής και κοινωνικής φροντίδας, η ύπαρξη ικανών και άρτια 
εκπαιδευμένων επαγγελματιών που παρέχουν κοινωνικές υπηρεσίες είναι αναπόσπαστο μέρος 
του στοχευμένου σχεδιασμού. Στις συνθήκες αυτές, οι κοινωνικοί λειτουργοί είναι οι επιστήμονες 
που αντιμετωπίζουν τον συνεχώς αυξανόμενο αριθμό κοινωνικών προβλημάτων με 
αποτελεσματικές και επιστημονικά τεκμηριωμένες κοινωνικές παρεμβάσεις. Η γνώση και η 
εξειδίκευση τους οφείλει να αναβαθμιστεί εκπαιδευτικά και να ακολουθεί τις διεθνείς εξελίξεις και 
όχι να υποβιβαστεί και να συσχετιστεί με διαφορετικής προσέγγισης και ιατροκεντρικού 
προσανατολισμού επιστημονικά πεδία. 
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Θεωρούμε ότι η εκπαίδευση είναι μια δυναμική και συνεχώς εξελισσόμενη διαδικασία και 

ως εκ τούτου οφείλει να λαμβάνει υπόψη τις τρέχουσες κοινωνικές συνθήκες και ανάγκες. Η 
υποβάθμιση της εκπαίδευσης των Κοινωνικών Λειτουργών εκτιμούμε ότι θα επιφέρει επιπτώσεις 
στη ποιοτική παροχή κοινωνικών υπηρεσιών. 

Εμείς οι επαγγελματίες του χώρου της υγείας στηρίζουμε και διεκδικούμε μαζί με το 
εκπαιδευτικό προσωπικό του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας, τους φοιτητές, τους επαγγελματίες 
κοινωνικούς λειτουργούς των άλλων φορέων και τους πολίτες της χώρας, την συνέχεια στην 
εκπαίδευση ικανών στελεχών για την εφαρμογή των δράσεων κοινωνικής φροντίδας. Εν 
κατακλείδι, διεκδικούμε την αυτοδύναμη λειτουργία του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας στο νέο 
φορέα του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. 
 
 
 
        

Οι Κοινωνικοί Λειτουργοί  

             του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας  

                                                                      του Γ. Νοσοκομείου Ελευσίνας «Θριάσιο» 

 

 
 
 

 
 

    
                 
 

                       

                         
         
                 
 

                       


