
ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΩΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Αγαπητά µέλη της ακαδηµαϊκής κοινότητας του Τµήµατος Κοινωνικής Εργασίας, 

Σήµερα διεξήχθησαν οι εκλογές για την ανάδειξη του νέου Προέδρου του Τµήµατός 
µας, καθώς, µετά από τρία χρόνια στο τιµόνι του Τµήµατος, αποφάσισα ότι ήρθε η 
ώρα να το αφήσω και να µην είµαι υποψήφια στις σηµερινές εκλογές. 

Κατά τη διάρκεια των τριών αυτών χρόνων, συνέβησαν πολλά, µε κορωνίδα την 
αυτόνοµη ένταξη του Τµήµατός µας στο Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής, µετά από µία 
πορεία µέσα από Συµπληγάδες, από τις οποίες το Τµήµα µας βγήκε περισσότερο 
ενωµένο και δυνατό από ποτέ. Μεταφερθήκαµε από τη Σχολή Επαγγελµάτων Υγείας 
και Πρόνοιας στη Σχολή Οικονοµικών, Διοικητικών και Κοινωνικών Επιστηµών, η 
οποία, µε την προσθήκη των Κοινωνικών Επιστηµών στον τίτλο της, µας ενέταξε 
αρµονικά στους κόλπους της και στον φυσικό επιστηµονικό µας χώρο. Μετακοµίσαµε 
από ένα ακατάλληλο κτίριο στη φιλόξενη Πανεπιστηµιούπολη 2 του ΠΑ.Δ.Α. και 
είµαστε πλέον και χωροταξικά αναπόσπαστο µέρος της ακαδηµαϊκής κοινότητας µετά 
από αποµόνωση πολλών ετών. Καλοσωρίσαµε νέα µέλη ΔΕΠ, ΕΔΙΠ και διοικητικούς 
υπαλλήλους στη Γραµµατεία µας. Αναθεωρήσαµε το Πρόγραµµα Σπουδών µας και 
προσθέσαµε νέα µαθήµατα, τα οποία βρίσκονται στο επίκεντρο των επιστηµονικών 
εξελίξεων και συνάδουν µε την επικαιροποίηση των γνώσεων που οφείλουν να έχουν 
οι απόφοιτοί µας. Ιδρύσαµε το πρώτο ερευνητικό εργαστήριο του Τµήµατος, το οποίο 
αναµένεται να ξεκινήσει τις δράσεις του µε το νέο ακαδηµαϊκό έτος. Εγκαινιάσαµε τον 
πρώτο διδακτορικό κύκλο σπουδών µε δύο υποψήφιες διδάκτορες. Έχουµε δύο 
εκλεκτορικά εν εξελίξει για τη στελέχωση του Τµήµατός µας µε δύο ακόµη µέλη ΔΕΠ 
στην ειδικότητα του κοινωνικού λειτουργού, ένα στη βαθµίδα του Επίκουρου και ένα 
στη βαθµίδα του Καθηγητή. Διοργανώσαµε το 2ο Μετεκπαιδευτικό Συµπόσιο 
Κοινωνικής Εργασίας µε διεθνή συµµετοχή και πολύ µεγάλη επιτυχία. Οργανώσαµε 
διάφορες εκπαιδευτικές δράσεις εντός του Τµήµατος, όπως την εκπαίδευση οµάδων 
φοιτητών και φοιτητριών στην αντιµετώπιση της έµφυλης βίας. Συµµετείχαµε σε µία 
σειρά δράσεων, όπως στην εκπαίδευση των κοινωνικών λειτουργών που εργάστηκαν 
στα σχολεία των πυρόπληκτων περιοχών µετά από την καταστροφική πυρκαγιά του 
προηγούµενου καλοκαιριού.  

Ήταν λοιπόν τρία γεµάτα χρόνια και αποχωρώ από τη θέση ευθύνης της Προέδρου του 
Τµήµατος γεµάτη ικανοποίηση για όσα πετύχαµε και έτοιµη να στηρίξω τον νέο 
Πρόεδρο στη συνεχή προσπάθεια για εξέλιξη του Τµήµατος. Ευχαριστώ θερµά όλους 
τους συναδέλφους µου καθηγητές, µέλη ΔΕΠ, ΕΔΙΠ και Εκτάκτους, καθώς και την 
Προϊσταµένη και τα µέλη της Γραµµατείας για την εξαιρετική συνεργασία που είχαµε 
όλο αυτό το διάστηµα. Χάρη σε αυτή τη συνεργασία, τη στήριξη και την πλαισίωση 



που είχα από όλους ανεξαιρέτως, κατάφερα, ευελπιστώ, να φέρω σε πέρας το έργο 
µου κατά την πιο ταραχώδη ίσως µεταβατική περίοδο στην ιστορία του Τµήµατος. 
Ευχαριστώ επίσης από καρδιάς τον Κοσµήτορα, κ. Αθανάσιο Σπυριδάκο, και όλα τα 
µέλη της ΣΔΟΚΕ που µας αγκάλιασαν θερµά και στήριξαν µε όλα τα µέσα την ένταξή 
µας στη νέα Σχολή και τη µετακόµιση και οµαλή προσαρµογή µας στην 
Πανεπιστηµιούπολη 2. Είναι για µας η νέα ακαδηµαϊκή µας οικογένεια. Πάνω από 
όλους όµως, ευχαριστώ από καρδιάς τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Τµήµατός 
µας, για τη στάση, τη συµπεριφορά  και την αγωνιστικότητα των οποίων είµαι βαθιά 
υπερήφανη.  

Με µεγάλη µου χαρά λοιπόν, και µε συναισθήµατα πληρότητας και ικανοποίησης, 
παραδίδω το τιµόνι του Τµήµατος στον νέο µας Πρόεδρο, τον κύριο Χάρη 
Ασηµόπουλο, από την 1η Σεπτέµβρη 2019, και του εύχοµαι µια γόνιµη και δηµιουργική 
θητεία, την οποία είµαι βέβαιη ότι θα έχει. Είµαι βέβαιη επίσης ότι το Τµήµα θα 
συνεχίσει την ανοδική του πορεία υπό την Προεδρία του και καλώ όλους σας να 
συµβάλλετε σε αυτό, ο καθένας από τη θέση του και µε τα µέσα που διαθέτει. Από την 
πλευρά µου, είµαι δίπλα του. 

                                                                                                                                    
Καλό καλοκαίρι! 

Κατερίνα Μανιαδάκη 


