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Στο πλαίσιο του σχεδιασμού του υπό ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και σχετικά με 

την εκπαίδευση στο επιστημονικό πεδίο της Κοινωνικής Εργασίας και τη θέση που θα 

πρέπει να κατέχει το Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας στο εν λόγω Πανεπιστήμιο, η Γενική 

Συνέλευση του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας του ΤΕΙ Αθήνας με αριθ. 8/15-6-2017 

επισημαίνει τα ακόλουθα:  

1. Η Κοινωνική Εργασία είναι εφαρμοσμένη κοινωνική επιστήμη που προάγει την 

κοινωνική αλλαγή, την επίλυση προβλημάτων στις σχέσεις των ανθρώπων και την 

ενδυνάμωση και ενίσχυσή τους με στόχο την επαύξηση της ευημερίας τους. Βασικός 

σκοπός της Κοινωνικής Εργασίας ανά τον κόσμο είναι να διευκολύνει την κοινωνική 

ενσωμάτωση περιθωριοποιημένων, αποκλεισμένων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων 

που βιώνουν καταστάσεις υψηλού κινδύνου. Παρεμβαίνει με συγκεκριμένες 

επιστημονικές προσεγγίσεις σε δυσλειτουργικές κοινωνικές καταστάσεις και 

καταστάσεις κρίσης, ενδυναμώνοντας άτομα, ομάδες και κοινότητες να επιλύσουν 

βιοψυχοκοινωνικά προβλήματα και να προάγουν την κοινωνική προσαρμογή και 

ευημερία τους.  



2. Το επάγγελμα του Κοινωνικού Λειτουργού είναι διεθνώς αναγνωρισμένο. Σχολές και 

Τμήματα εκπαίδευσης στην Κοινωνική Εργασία λειτουργούν σε όλες τις αναπτυγμένες 

και υπό ανάπτυξη χώρες του κόσμου.  

3. Σε όλες τις Ευρωπαϊκές χώρες και σε όλες τις αναπτυγμένες χώρες παγκοσμίως, 

οι σπουδές στην Κοινωνική Εργασία πραγματοποιούνται σε Πανεπιστημιακά 

Ιδρύματα και, συγκεκριμένα, σε Τμήματα Κοινωνικής Εργασίας τα οποία 

εντάσσονται σε Σχολές Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών, προάγοντας 

τόσο την επιστημονική και εκπαιδευτική συνεργασία με συγγενή επιστημονικά 

πεδία όσο και τη σύγχρονη διεπιστημονική προσέγγιση των ανθρώπινων και 

κοινωνικών προβλημάτων. Τα Τμήματα αυτά παρέχουν Πανεπιστημιακή 

εκπαίδευση στην Κοινωνική Εργασία τόσο σε προπτυχιακό όσο και σε 

μεταπτυχιακό επίπεδο, απονέμοντας μεταπτυχιακούς (MA, MSc) και 

διδακτορικούς (PhD) τίτλους σπουδών.  

4. Σε επίπεδο διεθνούς απήχησης της επιστημονικής ειδικότητας, εκδίδονται 

(έντυπα και ηλεκτρονικά) περισσότερα από 50 αγγλόφωνα επιστημονικά 

περιοδικά Κοινωνικής Εργασίας με σύστημα κριτών από τους μεγαλύτερους 

διεθνείς εκδοτικούς οίκους. Ένας αριθμός αυτών των περιοδικών 

περιλαμβάνεται (εκτός των άλλων βάσεων δεδομένων) στο Social Sciences 

Citation Index, με δείκτη απήχησης (impact factor).  

5. Στην Ελλάδα, η εκπαίδευση στην Κοινωνική Εργασία έχει ιδιαίτερο ιστορικό 

βάρος στην ανάπτυξη  των ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών, καθώς τα 

Τμήματα Κοινωνικής Εργασίας είναι τα πρώτα από αυτά τα επιστημονικά πεδία 

που ιδρύθηκαν στο πλαίσιο του δημόσιου συστήματος της Τριτοβάθμιας  

Εκπαίδευσης από τη δεκαετία του 1960.  

6. Η Κοινωνική Εργασία αποτελεί τον βασικό επιστημονικό κλάδο (Κοινωνικών 

Λειτουργών) στελέχωσης των κοινωνικών υπηρεσιών. Ιδιαίτερα σε αυτή την 

περίοδο της οικονομικής και ανθρωπιστικής κρίσης που διανύει η χώρα, με 

σύνθετες και πολλαπλές ψυχοκοινωνικές επιπτώσεις και μεγάλη αύξηση 

σοβαρών ψυχοκοινωνικών προβλημάτων, οι κοινωνικές υπηρεσίες χρειάζονται 

επιστημονικό προσωπικό υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης και εξειδίκευσης για 

να παρέχουν κατάλληλες και αποτελεσματικές υπηρεσίες.   

http://www.teiath.gr/seyp/socialwork/articles.php?id=12025&lang=el


7. Ειδικότερα, το Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας του ΤΕΙ Αθήνας :  

 Έχει σημαντική πολυετή ακαδημαϊκή παράδοση στην εκπαίδευση στην 

Κοινωνική Εργασία, καθώς αποτελεί τη συνέχεια των πρώτων σχολών που 

ιδρύθηκαν στο δημόσιο σύστημα Τριτοβάθμιας  Εκπαίδευσης στη  χώρα. 

 Έχει ολοκληρώσει με επιτυχία τις διαδικασίες εσωτερικής και εξωτερικής 

αξιολόγησης από το 2014. 

 Παρέχει ένα ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Σπουδών τόσο σε προπτυχιακό όσο 

και σε μεταπτυχιακό επίπεδο. Ειδικότερα, παρέχει Μεταπτυχιακό 

Πρόγραμμα Σπουδών (Μ.Π.Σ.) δύο κατευθύνσεων: 1) Κλινικής Κοινωνικής 

Εργασίας με Παιδιά, Εφήβους και Οικογένειες και 2) Κοινοτικής Εργασίας. 

Επισημαίνεται ότι το Μ.Π.Σ. του Τμήματος αξιολογείται από τους 

ενδιαφερόμενους να το παρακολουθήσουν ως υψηλής ποιότητας. 

Ενδεικτικό αυτού είναι ότι προκειμένου να καλυφθούν συνολικά 40 θέσεις 

μεταπτυχιακών φοιτητών, το 2015 υποβλήθηκαν 240 αιτήσεις και το 2017 

140 αιτήσεις. 

 Για τη διαμόρφωση του Προγράμματος Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών 

Σπουδών του, ακολουθεί τις κατευθύνσεις της Διεθνούς Ομοσπονδίας 

Σχολών Κοινωνικής Εργασίας (IASSW), της Διεθνούς Ομοσπονδίας Σχολών 

Κοινωνικών Λειτουργών (IFSW), καθώς και της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας 

Σχολών Κοινωνικής Εργασίας, στην οποία συμμετέχουν περισσότερα από 

400 Τμήματα Κοινωνικής Εργασίας που λειτουργούν σε Πανεπιστημιακό 

επίπεδο.  Στο πλαίσιο αυτό, η δομή, η συνεκτικότητα και η λειτουργικότητα 

του Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος είναι αποτελεσματική και 

σύμφωνη με τα διεθνή κριτήρια στην εκπαίδευση στην Κοινωνική Εργασία. 

Με βάση το συγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών, οι φοιτητές του Τμήματός 

μας γίνονται δεκτοί σε όλα τα μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα 

σπουδών σε αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα σε όλο τον κόσμο.  

 Είναι Τμήμα μεγάλης ζήτησης που προσελκύει υψηλού εκπαιδευτικού 

επιπέδου φοιτητές, με υψηλή μοριοδότηση στις πανελλήνιες εξετάσεις 

εισαγωγής. Το 2016, η βάση εισαγωγής ήταν 14543 μόρια και τα μόρια του  



μόρια πρώτου εισαγόμενου φοιτητή ήταν 17692. Επίσης έχει υψηλό αριθμό 

αιτήσεων ετησίως για εισαγωγή με κατατακτήριες εξετάσεις. 

 Έχει αναπτύξει από την ίδρυσή του συνεργασίες με πολλά Τμήματα και 

Σχολές Κοινωνικής Εργασίας στην Ευρώπη και την Αμερική, με στόχο τη 

διαρκή ενημέρωση σε σύγχρονα ζητήματα και μεθόδους εκπαίδευσης, την 

ανταλλαγή καλών πρακτικών, την προώθηση της έρευνας  και την προαγωγή 

της γνώσης στην Κοινωνική Εργασία.  

 Αναπτύσσει με συστηματικό τρόπο έργο επιμόρφωσης και δια βίου μάθησης 

των Κοινωνικών Λειτουργών, σύμφωνα με τις σύγχρονες απαιτήσεις και τις 

κοινωνικές ανάγκες. Ενδεικτικά, τα τελευταία 3 έτη έχει διοργανώσει δυο 

Συνέδρια με διεθνή συμμετοχή (2014 και 2017), τα οποία σύμφωνα με την 

Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Σχολών Κοινωνικής Εργασίας είχαν τη μεγαλύτερη 

συμμετοχή για τα αντίστοιχα έτη σε όλη την Ευρώπη (800 συμμετέχοντες), 

καθώς και Πρόγραμμα Επικαιροποίησης Γνώσεων Αποφοίτων. 

 Έχει αποδεχθεί αίτημα του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής του Πάντειου 

Πανεπιστήμιου και καλύπτει από το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 τη 

διδασκαλία ενός μαθήματος (Κοινωνική Εργασία και Εφαρμογές) του 

Προγράμματος Σπουδών του εν λόγω Τμήματος. 

 

Σύμφωνα με τα προαναφερόμενα σχετικά με το επιστημονικό πεδίο της Κοινωνικής 

Εργασίας, τις σύγχρονες εξελίξεις στο τομέα των κοινωνικών και ανθρωπιστικών 

επιστημών, το εκπαιδευτικό και επιστημονικό έργο που έχει αναπτύξει το Τμήμα 

Κοινωνικής Eργασίας του ΤΕΙ Αθήνας και τα ισχύοντα στην εκπαίδευση στην 

Κοινωνική Εργασία στον Ευρωπαϊκό και ευρύτερο διεθνή χώρο, η Γενική Συνέλευση 

του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας του ΤΕΙ Αθήνας, στο πλαίσιο του σχεδιασμού 

της ίδρυσης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, ομόφωνα επισημαίνει τα εξής: 

 Η εκπαίδευση στην Κοινωνική Εργασία, ως επιστημονικό πεδίο και ως 

εφαρμοσμένη Κοινωνική Επιστήμη, είναι απαραίτητο να παρέχεται στον 

Πανεπιστημιακό Τομέα της Εκπαίδευσης.  



 Το Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας χρειάζεται να αναπτύσσει τις λειτουργίες του 

αυτοδύναμα σε πλαίσιο Σχολής με Τμήματα συγγενών κοινωνικών και 

ανθρωπιστικών επιστημονικών πεδίων, και ειδικότερα σε πλαίσιο Σχολής 

Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών.  

 Η κοινωνική εργασία δεν εντάσσεται στις επιστήμες υγείας και το Τμήμα 

Κοινωνικής Εργασίας δεν είναι δυνατόν να συγχωνευτεί με κανένα από τα 

άλλα Τμήματα της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας του ΤΕΙ 

Αθήνας. Επισημαίνεται ότι μια παρόμοιου είδους προοπτική, που σχεδιάστηκε 

το 2014 στο πλαίσιο του Σχεδίου ΑΘΗΝΑ 1 για την συγχώνευση του Τμήματος 

Κοινωνικής Εργασίας με το Τμήμα Επισκεπτών Υγείας, κρίθηκε ως ακατάλληλη 

και αντιεπιστημονική και αναιρέθηκε άμεσα από το ίδιο το Υπουργείο Παιδείας 

μετά από παρέμβαση του ΤΕΙ Αθήνας.  

 

Η Πρόεδρος 

του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας 

 

 

Αικατερίνη Μανιαδάκη 

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 


