
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

στην πρόταση νομού "γιο τη δημιουργία τμήματος Κοινωνικής 
Εργασίας στα Πανεπιστήμιο Παντείου, Πειραιο και Πάτρας~

Προς τη Βουλή των Ελλήνων

£;vci γνωστό ότι η ταχύτερη και ανιοοοροπη οικονομική 
ανάπτυξη των αστικών κέντρων, σε σχέση με την ύπαιθρο 
χώρο, δημιούργησαν την αστυφιλία.

Η αστυφιλία και η ελλειώη σωστής πολίτικης είχαν ως απο
τέλεσμα την άρρυθμη και ανεξέλεγκτη συσσωρρευση πληθυσμού 
στα ασπκα κέντρα.

Ετσι δημιουργήθηκαν α σύγχρονες αστικές κοινωνίες, που 
τα κυρία χαρακτηριστικά τους είναι οι πολύπλοκες συνθήκες 
ξωης και τα έντονα κοινωνικοοικονομικά προβλήματα.

Η αστικοποίηση του πληθυσμού και η έλλειφη κατάλληλης 
και συστηματικής κοινωνικής διαπαιδαγώγησης δημιούργησαν 
ευνοϊκές συνθήκες για την εμφάνιση των κοινωνικών αντιθέσεων, 
την σναπτυξη της εγκληματικότητας, την εξαπλωση των ναρ
κωτικών, την ταχύτητα μετάδοσης επικίνδυνων ασθενειών όπως 
το AIDS κ.λπ.

Παρα τα σημαντικά μέτρο κοινωνικής μέριμνας και κρατικής 
προστασίας που εφαρμόστηκαν τα τελευταίο χρονιά, οι πραγ
ματικές ανάγκες του λαού, ιδιαίτερα στους τομείς ενημέρωσης 
και διαφώτισης, είναι μεγάλες.

Χτην αντιμετώπιση των προβλημάτων που αναφέρθηκαν, κυ
ρίαρχο και πρωταγωνιστικό ρόλο παίζει ο επαγγελματικός κλάδος
των Κοινωνικών Λειτουργών.

Η σπουδαιοτητα του ρόλου των Κοινωνικών Λειτουργών έχε 
αναγνωριστεί σε όλες τις χώρες του κοσμου και ακόμα και στις 
υπο ανάπτυξη.

Με τα δεδομένα αυτό γίνεται άμεσα κατανοητό οτι η άσκηση 
του επαγγέλματος του Κοινωνικού Λειτουργού δεν μπορεί vc 
στηρίζεται σε ανεπαρκή επιστημονική γνώση και στην εμπειρία. 
Εχει αναγχη υψηλου επιπέδου θεωρητικής γνώσης και αριστης 
επιστημονικής κατάρτισης, εφόδια που μπορούν να αποκτηθούν 
μονο με πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Σχετική είναι και η απόφαση 
του ΣΑΓ1 το 1983, η οποία όμως δεν υλοποιήθηκε στην πράξη.

Είναι βέβαιο όη η Πανεπιστημιακή εκπαίδευση των Κοινωνικών 
Ίειτουργών θο σημάνει αναβάθμιση στους τομείς Υγείας, Κοι
νωνικής Πρόνοιας, Επαγγελματικού Προσανατολισμού. Κοινω
νικής Ασφάλισης, Εκπαίδευσης, Σωφρονισμού, Κοινωνικής Απο- 
αταστασης κ,λπ.
Γία ολους τους παραπάνω λόγους εισηγούμαι τη θέσπιση 

λαταξης με την οποία να ιδρύεται τμήμα Κοινωνικής Εργασίας 
πο Πανεπιστήμια Παντείου. Πειραιά και Πάτρας.

Αθήνα, 8 Ιανουάριου 1991

Οι βουλευτές 

Θόδωρος Κατσανέβας 

Χρήστος Οικονόμου

Άρθρο

Ιδρύονται ημημοτα Σχολών ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ στα Πο- 
ιπιστημια ΠΑΝΤΕΙΟΥ. ΠΕίΡΑΙΑ και ΠΑΤΡΑΣ.
Οι λεπτομέρειες που αφορούν στη συγκρότηση, τη δομή και 
λειτουργία των ιδρυόμενων τμημάτων ρυθμίζονται με σχετικό 

οοεδοικο Διάταγμα
Αθήνα. 8 Ιανουάριου 1991 

Οι βουλευτές 

Οοδωρος Κατσανέβας

Χρηστός Οικονόμου


