
Αγαπητοί μας φοιτητές 

Θα ήθελα να σας ενημερώσω για ορισμένες σημαντικές εξελίξεις για το Τμήμα μας, οι 

οποίες, δυστυχώς, δρομολογούνται με αδιαφανείς και αδιευκρίνιστες διαδικασίες εν μέσω 

των καλοκαιρινών διακοπών για προφανείς λόγους. 

Όπως ίσως έχετε ακούσει, προωθείται από το Υπουργείο Παιδείας η συνένωση του ΤΕΙ 

Αθήνας και του ΤΕΙ Πειραιά σε ένα νέο Ίδρυμα, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Ωστόσο, 

παράλληλα προωθείται η συγχώνευση και η κατάργηση Τμημάτων προκειμένου να 

υλοποιηθεί αυτό το σχέδιο. Η διαδικασία μέσα από την οποία θα καταλήξουν οι ιθύνοντες 

στην τελική τους πρόταση δεν μας έχει κοινοποιηθεί επισήμως και οι πληροφορίες που 

διαρρέουν κάνουν λόγο για συγχώνευση του Τμήματός μας με άλλα Τμήματα, κάτω από την 

ομπρέλα ενός νέου Τμήματος με τίτλο Τμήμα Επιστημών Αγωγής και Πρόνοιας, όπου η 

Κοινωνική Εργασία θα αποτελεί μία κατεύθυνση. Για το λόγου το αληθές, σε δημοσίευμα 

της εφημερίδας ΤΟ ΒΗΜΑ για το νέο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής στις 30/07, το Τμήμα 

Κοινωνικής Εργασίας δεν αναφέρεται πουθενά!  

Όπως αντιλαμβάνεστε, μια τέτοια εξέλιξη θα αποτελούσε υποβάθμιση του Τμήματος και 

της αξίας του πτυχίου του. Για τον λόγο αυτό, η Γενική Συνέλευση του Τμήματος έχει 

καταθέσει στον Πρόεδρο και τους Αντιπροέδρους του ΤΕΙ αλλά και στο Υπουργείο Παιδείας 

απόφασή της στην οποία απορρίπτει την παραπάνω προοπτική και τεκμηριώνει τους 

λόγους για τους οποίους το Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας πρέπει –και μπορεί- να παραμείνει 

αυτοδύναμο. Επίσης, βρισκόμαστε σε συνεργασία με τον ΣΚΛΕ και άλλους διεθνείς και 

εγχώριους φορείς, προκειμένου να υποστηρίξουμε τη θέση μας. Ωστόσο, τόσο η περίοδος 

κατά την οποία προωθείται αυτό το εγχείρημα όσο και οι αδιευκρίνιστες διαδικασίες και η 

έλλειψη επίσημης ενημέρωσής μας από τους αρμόδιους δυσχεραίνουν τις προσπάθειές 

μας. Προς ενημέρωσή σας, κοινοποιούμε την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του 

Τμήματος και Δελτίο Τύπου το οποίο αποστείλαμε σήμερα σε διάφορα έντυπα και θα 

κοινοποιήσουμε και σε ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης. Δεδομένου ότι πρόκειται για το 

πτυχίο και για το μέλλον σας, σας προτρέπουμε να ενημερωθείτε περαιτέρω και να 

κινητοποιηθείτε με όποιον τρόπο εσείς θεωρείτε δόκιμο προκειμένου να διασφαλιστεί η 

αυτοδυναμία του Τμήματος και η αξία του πτυχίου σας. Επίσης, μπορείτε να κοινοποιήσετε 

το Δελτίου Τύπου προς όποια κατεύθυνση επιθυμείτε. Ας ελπίσουμε ότι με συντονισμένη 

προσπάθεια θα αποφευχθεί μία τέτοια δυσμενής εξέλιξη για το Τμήμα μας και τον κλάδο 

της Κοινωνικής Εργασίας γενικότερα. 
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