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 Η παρούσα εργασία πραγµατοποιήθηκε στα πλαίσια της εκπόνησης της 

πτυχιακής έρευνας µε θέµα : «Η ιστορία της κοινωνικής εργασίας στην 

Ελλάδα». Για την ολοκλήρωση της συνεργάστηκε µια οµάδα ατόµων και εκτός  

των πλαισίων του  Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος. 

  Στο σηµείο αυτό θα θέλαµε να ευχαριστήσουµε θερµά όλους όσους 

συνεργάστηκαν µαζί µας, προκειµένου να έχουµε το επιθυµητό αποτέλεσµα. 

Ευχαριστούµε θερµά τους έξι συνεντευξιαζόµενους, επαγγελµατίες 

κοινωνικούς λειτουργούς όπου στα πλαίσια της πραγµατοποίησης της 

έρευνας µας, συνεργάστηκαν µε ιδιαίτερη προθυµία και µας έδωσαν τις 

απαραίτητες πληροφορίες που αναζητούσαµε µέσω του ερωτηµατολογίου 

µας. Στο σηµείο αυτό θα πρέπει να τονίσουµε ότι οι πληροφορίες που 

ανέκυψαν µέσα από τις συνεντεύξεις αποτελούν για µας τους απόφοιτους 

κοινωνικούς λειτουργούς ιδιαίτερα σηµαντικά στοιχεία τα οποία θα µας 

βοηθήσουν στην µετέπειτα επαγγελµατική µας σταδιοδροµία. 

  Θα θέλαµε όµως να ευχαριστήσουµε, ιδιαίτερα, την υπεύθυνη καθηγήτρια 

της παρούσας πτυχιακής εργασίας, Κα Ράτσικα Νικολέττα,  για την  

πολύτιµη και ορθή καθοδήγηση της σε όλη τη διάρκεια της δικής µας 

προσπάθειας προκειµένου να φέρουµε σε πέρας τη παρακάτω έρευνα. 

 

 

                                                                                                               Με τιµή 

                                                                                                                 Κ.Ε.Β. 

                                                                                                                  Σ.Ε.Ι. 

                                                                                                               Σ.Ι.Ε.       
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
 

  Το θέµα το οποίο πραγµατεύεται η παρούσα πτυχιακή εργασία είναι «Η 

ιστορία του επαγγέλµατος της κοινωνικής εργασίας στην Ελλάδα». Πιο 

συγκεκριµένα, επιδιώκουµε να παρουσιάσουµε την εξέλιξη της κοινωνικής 

εργασίας παράλληλα µε την εξέλιξη του Κράτους Πρόνοιας και της 

εκπαίδευσης. Χρονικά φαίνεται ότι η εµφάνιση του Κράτους Πρόνοιας 

συµπίπτει µε την εµφάνιση της κοινωνικής εργασίας (19ος αι.). Στην 

πραγµατικότητα η κοινωνική εργασία κατοχυρώνεται πολύ αργότερα, µέσα 

από την εξέλιξη της από φιλανθρωπία σε επάγγελµα. Σταδιακά, τα άτυπα 

δίκτυα φροντίδας, κυρίως γυναίκες που φρόντιζαν ανιδιοτελώς όσους είχαν 

ανάγκη, µετατράπηκαν σε υπηρεσίες παροχής προγραµµάτων για την επαρκή 

κάλυψη των αναγκών. 

  Παρά το ότι έχουν υπάρξει πολλοί ορισµοί για τη κοινωνική εργασία ανά 

διαστήµατα, όλοι καταλήγουν στο γεγονός ότι η κοινωνική εργασία είναι µια 

εφαρµοσµένη κοινωνική επιστήµη που προσπαθεί να βοηθήσει το άτοµο, την 

οµάδα ή και τη κοινότητα, να ξεπεράσει κάποιο πρόβληµα στηριζόµενος στις 

ίδιες δυνάµεις και τις ικανότητες του. Είναι σκόπιµο λοιπόν να γίνει αναφορά 

στα στοιχεία εκείνα που συνθέτουν την κοινωνική εργασία σε ένα επάγγελµα 

ποιοτικό, δυναµικό και λειτουργικό. Λέγοντας στοιχεία εννοούνται οι αρχές, οι 

αξίες και η  δεοντολογία του επαγγέλµατος, που δίνουν έµφαση στην 

αξιοπρέπεια και στο σεβασµό του ατόµου. 

  Στο ίδιο πλαίσιο κινήθηκε και η εξέλιξη της εκπαίδευσης των επαγγελµατιών 

της κοινωνικής εργασίας. Σαν  πρώτος στόχος ήταν  η συστηµατοποίηση της 

πείρας, η οποία  είχε αποκτηθεί από τη προσπάθεια να ανακουφιστεί ο 

πληθυσµός που βρίσκονταν σε συνθήκες φτώχεια και εξαθλίωσης, 

προετοιµάζοντας έτσι τους επαγγελµατίες που θα στελέχωναν τις 

νεοϊδρυόµενες τότε κοινωνικές υπηρεσίες. Ο ρυθµός ίδρυσης αντίστοιχων 

σχολών ήταν ταχύς. Σήµερα η εκπαίδευση στην κοινωνική εργασία 

εµφανίζεται σαφώς αναβαθµισµένη.  

  Εν κατακλείδι, µέσα από την µελέτη αυτή, γίνεται προσπάθεια να δοθεί 

έµφαση στην σηµασία της κατοχύρωσης του επαγγέλµατος ως εφαρµοσµένη 

κοινωνική επιστήµη και να καθοριστεί το εύρος της ενασχόλησής της παρά τις 

αδυναµίες στην ανάπτυξή της. Πέρα από την βιβλιογραφική µελέτη, θελήσαµε, 
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να µελετήσουµε το θέµα αυτό και µέσα τις βιωµατικές εµπειρίες 

επαγγελµατιών του χώρου.  
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
    Η κοινωνική εργασία ξεκίνησε να διερευνάται σαν θέµα, από την αρχή της 

εµφάνισής της σαν άτυπη µορφή, φιλανθρωπία, έως σήµερα. 

  Σκοπός της µελέτης µας είναι η καταγραφή  της εξέλιξης και της σύνθεσης 

της κοινωνικής εργασίας σε συνάρτηση µε την εξέλιξη του Κράτους Πρόνοιας 

και της εκπαίδευσης, µέσα από την µελέτη της αντίστοιχης βιβλιογραφίας 

αλλά και την καταγραφή βιωµατικών εµπειριών κοινωνικών λειτουργών που 

είτε εξασκούν το επάγγελµα είτε βρίσκονται λίγο πριν την συνταξιοδότηση. 

  Πιο συγκεκριµένα, η µεθοδολογία η οποία χρησιµοποιήσαµε για το 

θεωρητικό µέρος της εργασίας είναι η µελέτη βιβλιογραφίας, αρθογραφίας, 

αναζήτησης πληροφοριών από το διαδίκτυο και τον Σύνδεσµο Κοινωνικών 

Λειτουργών Ελλάδας παράρτηµα ∆. Κρήτης. Όσον αφορά το ερευνητικό 

µέρος χρησιµοποιήθηκε η ποιοτική έρευνα. Πραγµατοποιήθηκαν συνεντεύξεις 

αφηγηµατικού τύπου µε επαγγελµατίες κοινωνικούς λειτουργούς οι οποίοι 

εργάζονται ή έχουν εργαστεί σε καίριους χώρους άσκησης της κοινωνικής 

εργασίας. Θελήσαµε µέσα από τις αφηγήσεις και τα βιώµατα των κοινωνικών 

λειτουργών να δούµε την εξέλιξη του επαγγέλµατος έτσι όπως την βίωσαν οι 

ίδιοι οι επαγγελµατίες.  

  Η µελέτη µας αναπτύσσεται σε δύο µέρη, το θεωρητικό και το εµπειρικό. Στο 

θεωρητικό µέρος,  το πρώτο κεφάλαιο αναφέρεται σε διάφορους ορισµούς  

που έχουν διατυπωθεί για τη κοινωνική εργασία και που όλοι καταλήγουν στο 

γεγονός ότι ενισχύει τους έχοντες ανάγκη. Επίσης παρουσιάζονται οι αρχές, οι 

αξίες και η δεοντολογία του επαγγέλµατος, στοιχεία τα οποία δίνουν έµφαση 

στη µοναδικότητα και στην αξιοπρέπεια του κάθε ανθρώπου. Ακόµη 

αναφερόµαστε στην επαγγελµατική µεθοδολογία της κοινωνικής εργασίας. 

  Στο δεύτερο κεφάλαιο µελετούµε την εξέλιξη του Κράτους Προνοίας σε 

συνάρτηση µε τη κοινωνική εργασία στην Ελλάδα και διεθνώς. Η εξέλιξη αυτή 

παρατηρείται µέσα από τη δηµιουργία προγραµµάτων και υπηρεσιών 

παροχής βοήθειας. Έµφαση δίνεται στο ρόλο του κοινωνικού λειτουργού µέσα 

στις υπηρεσίες.  

  Στο τρίτο κεφάλαιο αναλύεται η πορεία της εξέλιξης της κοινωνικής εργασίας 

µέσα από την εξέλιξη της εκπαίδευσης στην Ελλάδα και διεθνώς. 

Παρουσιάζεται επίσης ο ρόλος και σκοπός του Συνδέσµου Κοινωνικών 

Λειτουργών Ελλάδος.   



 -9-

  Το δεύτερο µέρος της εργασίας αποτελείται από το εµπειρικό µέρος στο 

οποίο αναλύονται οι συνεντεύξεις από τους επαγγελµατίες του χώρου.  

  Τέλος παρατίθενται στο παράρτηµα, της παρούσας πτυχιακής έρευνας, οι 

συνεντεύξεις των επαγγελµατιών, η δοµή των συνεντεύξεων και κάποια 

στοιχεία που θεωρήσαµε ότι θα έπρεπε να γίνει µια αναφορά. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1Ο 

1. Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α ΚΑΙ ∆ΙΕΘΝΩΣ 

1.1. Η ιστορία της κοινωνικής εργασίας  

  Προποµπός της κοινωνικής εργασίας υπήρξε η θεσµοθετηµένη υποχρέωση 

του κοινωνικού συνόλου να καταβάλει φόρους µε σκοπό την παροχή βοήθειας 

στους φτωχούς. Τέτοιου είδους νόµοι ίσχυαν ήδη από το 1529 στη Γερµανία 

και στα Πρωσικά κράτη από το 1794.  Οι «Νόµοι της φτώχιας»1 (Poor Laws) 

οι οποίοι είχαν θεσπιστεί µεταξύ 1601 και 1834 αποτέλεσαν τα πρώτα ίχνη 

κοινωνικής εργασίας.  

 Οι πρώτοι επαγγελµατίες που ασχολήθηκαν µε την κοινωνική εργασία ήταν οι 

φιλικοί επισκέπτες, γυναίκες δηλαδή της µεσαίας τάξης της Αγγλίας, που στις 

αρχές του 1800 προσέφεραν εθελοντικά υλική βοήθεια σε άπορες οικογένειες. 

Το 1840 οι γυναίκες αυτές συγκροτούν οργανωµένες ενώσεις και περί το 1870 

δηµιουργούνται οι ‘Φιλανθρωπικές οργανώσεις’ (Charity Organization 

Societies). Το 1898 ιδρύεται η πρώτη σχολή φιλανθρωπίας στη Νέα Υόρκη, 

ενώ το 1900 οι ‘φιλικοί επισκέπτες’ αντικαθίστανται από αµειβόµενο 

προσωπικό.  Αργότερα αναγνωρίστηκε η ανάγκη για συστηµατική εκπαίδευση 

του προσωπικού των Φιλανθρωπικών οργανώσεων, µια αναγνώριση που 

οδήγησε τις οργανώσεις να στραφούν στα πανεπιστήµια της πόλης.   

  Η ανάγκη για εκπαίδευση, επηρέασε τόσο στην άσκηση του επαγγέλµατος 

όσο και την εξέλιξη της κοινωνικής εργασίας η οποία αναπτύχθηκε ιδιαίτερα 

µετά το τέλος του Β΄ Παγκόσµιου Πολέµου.  

  Η κοινωνική εργασία, διεθνώς, προέκυψε ως απάντηση στην πολιτική, 

οικονοµική και κοινωνική κρίση, που εµφανίστηκε στη ∆υτική Ευρώπη και τη 

Βόρεια Αµερική κατά τον 18ο και 19ο αιώνα. Αποτέλεσε ένα είδος 

συµβιβασµού µεταξύ των διαφορετικών απόψεων σχετικά µε το ποια µορφή 

πρέπει να λάβει η κρίση αυτή. Η κοινωνική αυτή κρίση αναφέρεται και ως 

βιοµηχανική επανάσταση. Οι συνθήκες που δηµιουργήθηκαν εξ αιτίας της 

βιοµηχανικής επανάστασης ήταν αυτές που οδήγησαν στη δηµιουργία 

 
1 Οι νόµοι αυτοί υποχρέωναν τους φτωχούς να δουλεύουν , ενώ όσοι επαιτούσαν οδηγούνταν 
στα αναµορφωτήρια. Οι νόµοι της φτώχειας άσκησαν επίσης σηµαντική επίδραση στα 
πτωχοκοµεία που λειτουργούσαν από το 1657, στις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής.   
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ιδρυµάτων στελεχωµένων από κοινωνικούς λειτουργούς. Η ταχύρρυθµη 

εκβιοµηχάνιση και η αστικοποίηση άλλαξαν τις ζωές όλων των ανθρώπων, και 

των πλουσίων και των φτωχών. Κοινωνικά προβλήµατα όπως  ένδεια, άθλιες 

συνθήκες κατοικίας, ασθένειες, αλκοολισµός, χρήση ναρκωτικών ουσιών, 

πορνεία, ορφανά παιδιά, κα εµφανίζονται πλέον τόσο στην επαρχία, σε µικρό 

ποσοστό, όσο και στη πόλη, και  ήταν κοινά προβλήµατα στις νέες 

κωµοπόλεις και πόλεις. Τα προβλήµατα αυτά οδήγησαν τους πολίτες στο να 

ξεσηκωθούν και να ζητήσουν βοήθεια από  το κράτος. Έτσι, αναπτύχθηκαν  

γύρω στον 19ο  αιώνα, µια σειρά κρατικών πρωτοβουλιών για την κοινωνική 

ευηµερία, που αφορούσαν τη δηµόσια υγιεινή, την εκπαίδευση, την 

αστυνόµευση, τις φυλακές, τους νέους, τα δηµόσια πτωχοκοµεία και τα άσυλα 

ανιάτων. Συγχρόνως, ο 19ος  αιώνας έφερε και την ανάπτυξη ενός µεγάλου 

φάσµατος δραστηριοτήτων για τη κοινωνική εργασία µέσα από τη 

χρηµατοδότηση φιλανθρωπικών ιδρυµάτων, υπό την νοµική κάλυψη 

δικαστηρίων, νοσοκοµείων και πτωχοκοµείων. Παρατηρούµε, ότι στις διεθνείς 

κοινότητες η κοινωνική εργασία δεν είχε αναπτυχθεί ακόµα ως επαγγελµατική 

υπόσταση, πριν την αυγή του εικοστού αιώνα. Το πρώτο σχολείο κοινωνικής 

εργασίας άνοιξε τις πόρτες του το 1904 στη Νέα Υόρκη ως εφαρµοσµένη 

µορφή φιλανθρωπίας. Αργότερα, έγινε η σχολή  κοινωνικής εργασίας στη 

Κολούµπια. Το 1915, υπήρξαν µόνο πέντε ανεξάρτητα και δύο 

πανεπιστηµιακού τύπου προγράµµατα κοινωνικής εργασίας στις Ηνωµένες 

Πολιτείες. Το 1921, ιδρύθηκε η αµερικανική ένωση των κοινωνικών 

λειτουργών και στη δεκαετία του 1920, ο Russell Sage και η Κοινοπολιτεία 

προσέφεραν µια σηµαντική  οικονοµική ενίσχυση για την ανάπτυξη του νέου 

τοµέα. Η πρόοδος της κοινωνικής εργασίας ήταν γεωγραφικά και πολιτιστικά 

περιορισµένη. Προωθήθηκε γρηγορότερα στις πόλεις της ανατολής και του 

βορρά. 

  Η επίσηµα αναγνωρισµένη άσκηση της κοινωνικής εργασίας ως επάγγελµα 

εγκαινιάστηκε µε την εφαρµογή της σε τρεις τοµείς: στην ιατρική κοινωνική 

εργασία, στην ψυχιατρική κοινωνική εργασία και στο τοµέα της παιδικής 

προστασίας. 
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1.2. Τι ορίζουµε κοινωνική εργασία στην Ελλάδα και διεθνώς  

  Εδώ και πολλές δεκαετίες, σε διαφορετικά χρονικά διαστήµατα έχουν δοθεί 

ποικίλοι ορισµοί για την κοινωνική εργασία. Ο πρώτος ορισµός της κοινωνικής 

εργασίας δόθηκε από την Mary Richmond το 1922 και ήταν ο εξής2:  «Η 

κοινωνική εργασία αφορά τις διεργασίες οι οποίες οδηγούν στην ανάπτυξη της 

προσωπικότητας µέσω προσαρµογών που είναι απόρροια συνειδητών 

πράξεων από ένα άτοµο σε άλλο άτοµο, µεταξύ ατόµων και κοινωνικού 

περιβάλλοντος». Στην συνέχεια ακολουθεί µια συλλογική προσπάθεια 

ορισµού της κοινωνικής εργασίας µέσα από την συνδιάσκεψη του Milford το 

1929 (Milford Conference) σύµφωνα µε τον οποίο:  «Η συνεισφορά της 

κοινωνικής εργασίας είναι σηµαντική στο χειρισµό σοβαρών κοινωνικών 

προβληµάτων, όπως η φτώχεια, η αναπηρία και η εγκατάλειψη παιδιών, και 

στην ανάπτυξη της ικανότητας του ατόµου για αυτοσυντήρηση στις 

υπάρχουσες κοινωνικές συνθήκες. Βοηθά το άτοµο να αναγνωρίσει τις 

ανάγκες του και να αξιοποιήσει τις πηγές της κοινότητας». 

  Το 1950 δίνεται από την Γενική Συνέλευση των Ηνωµένων Εθνών ο πρώτος 

γενικός ορισµός σύµφωνα µε τον οποίο η κοινωνική εργασία αποτελεί όλες 

εκείνες τις ενέργειες και τις υπηρεσίες που κατευθύνονται στους «έχοντες 

ανάγκη». Σκοπός είναι να  βοηθηθούν σε προβλήµατα που αντιµετωπίζουν, 

για να µπορέσουν να ζήσουν ικανοποιητικά, µέσα από ενέργειες και 

υπηρεσίες που συντελούνται προς όφελος αυτών από κυβερνητικές ή µη 

οργανώσεις χωρίς ιδιωτικό όφελος. Επίσης, έχουν διασυνδετικό ρόλο καθώς 

βοηθούν τους εξυπηρετούµενους να µάθουν για τις υπηρεσίες που µπορεί να 

τους προσφέρει η κοινότητα. Η επιτροπή άσκησης κοινωνικής εργασίας της 

Εθνικής Ένωσης Κοινωνικών Λειτουργών των Η.Π.Α. το 1958, ορίζει3 τις 

εφαρµογές της ως τη «σύνθεση αξιών, στόχων, επικύρωσης, γνώσεων και 

µεθόδων, που αποσκοπεί να βοηθήσει άτοµα και οµάδες να αναγνωρίσουν 

και να λύσουν ή να περιορίσουν τα προβλήµατα που µπορεί να εκδηλωθούν 

στις σχέσεις µεταξύ αυτών και του περιβάλλοντός τους, να επισηµάνει 

πιθανές περιοχές δυσλειτουργίας µεταξύ ατόµων ή οµάδων και του 

περιβάλλοντός τους έτσι ώστε να προλάβει την εκδήλωση της δυσλειτουργίας, 

 
2 Καλλινικάκη Θ. (1998): Κοινωνική Εργασία, Αθήνα, Ελληνικά γράµµατα, σελ. 45. 
3 Καλλινικάκη Θ. (1998):, Κοινωνική Εργασία, Αθήνα, Ελληνικά γράµµατα, σελ. 46. 



 -13-

                                           

και να αναζητήσει, να καθορίσει και να ενισχύσει όσο το δυνατόν περισσότερο 

τις υπάρχουσες ικανότητες των ατόµων - οµάδων - κοινοτήτων». 

 Η κοινωνική εργασία προσπαθεί και έχει στόχο της να ενισχύσει τα άτοµα 

προκειµένου να αποκτήσουν λειτουργική ικανότητα, µέσα από τις σχέσεις που 

δηµιουργούνται από την αλληλεπίδραση του ατόµου µε το περιβάλλον του. Ο 

παραπάνω ορισµός ανήκει στον Boehm, και αποτελεί έναν ευρύτατα 

αποδεκτό ορισµό ο οποίος παρατίθεται σε όλα τα κλασικά συγγράµµατα της 

κοινωνικής εργασίας4. Οι ενέργειες αυτές που εστιάζουν στις σχέσεις 

κατηγοριοποιούνται ως εξής: 

• στην αποκατάσταση της ικανότητας που έχει αλλοιωθεί 

• στην ενίσχυση των ατοµικών και κοινωνικών πηγών βοήθειας 

• στην πρόληψη για την διατήρηση της κοινωνικής δυσλειτουργίας. 

   «Η κοινωνική εργασία εγγυάται µια πολυσύνθετη δύναµη, η οποία 

επεκτείνεται σε επιτηδειότητα και ικανότητα, και η οποία αναλαµβάνει ένα 

σύνολο κοινωνικών και ιατρο-κοινωνικών δραστηριοτήτων προς όφελος ενός 

συνόλου εξυπηρετούµενων µέσα σε µια γεωγραφική περιοχή και σε ένα 

δεδοµένο κοινωνικό σύνολο»5. 
  Φτάνοντας στον ορισµό της ∆ιεθνής Οµοσπονδίας Κοινωνικών Λειτουργών 

η κοινωνική εργασία αποτελεί «την εφαρµοσµένη κοινωνική επιστήµη, η 

οποία προήλθε από την Κοινωνική Πρόνοια ως ένας µηχανισµός που 

συστάθηκε για να διασφαλίσει την κάλυψη των βασικών βιοτικών αναγκών 

των αδυνάτων που δηµιουργήθηκαν από την βιοµηχανική ανάπτυξη, και 

καλείται να χειριστεί τις διαρκώς µεταβαλλόµενες κοινωνικές συνθήκες και να 

αποτρέψει ή να βελτιώσει τα ατοµικά, οµαδικά και κοινοτικά προβλήµατα που 

προκύπτουν από τη δυσλειτουργία των ατοµικών αναγκών και των 

κοινωνικών θεσµών». 

  Βλέπουµε λοιπόν ότι παρά τις διαφορετικές χρονικές περιόδους, οι ορισµοί 

επικεντρώνονται στο γεγονός ότι η κοινωνική εργασία προσπαθεί να βοηθήσει 

τον χρήστη των υπηρεσιών (άτοµο - οµάδα - κοινότητα) να ξεπεράσει και να 

επιλύσει το πρόβληµά του και να ενισχύσει τις ικανότητές του. Είναι ο κλάδος 

της επιστήµης που ασχολείται µε τον άνθρωπο και τα προβλήµατα που 

 
4 Καλλινικάκη Θ. (1998), Κοινωνική Εργασία, Αθήνα, Ελληνικά γράµµατα, σελ. 47. 
5 Καλούτση Α. (1976): ∆εοντολογία Κοινωνικής Εργασία, Αθήνα Σχολή ΧΕΝ. 
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αντιµετωπίζει σε σχέση µε τον εαυτό του και το κοινωνικό σύνολο, όσο και µε 

το ευρύτερο περιβάλλον µέσα στο οποίο ζει. Είναι η υπηρεσία που προσφέρει 

ο κοινωνικός λειτουργός σε άτοµα, οµάδες ή κοινότητες και που στοχεύει στην 

ενίσχυση, βελτίωση και διατήρηση της κοινωνικής λειτουργικότητάς τους, 

χρησιµοποιώντας και εφαρµόζοντας ειδικές µεθόδους και συγκεκριµένες 

δεξιότητες σε συνδυασµό µε διάφορα προγράµµατα και υπηρεσίες. 

 

1.3.  Κριτήρια για την άσκηση της κοινωνικής εργασίας 

 Προκειµένου να ασκήσει ένας κοινωνικός λειτουργός το επάγγελµα, πρέπει 

να πληρεί µια σειρά από σύνθετα γνωσιακά, δεοντολογικά και µεθοδολογικά  

κριτήρια όπως: Γνώση και κατανόηση των αξιών και αρχών που διέπουν την 

κοινωνική εργασία. Γνώση των βασικών µεθόδων της κοινωνικής εργασίας και 

των µεθόδων παρέµβασης µε ειδικούς πληθυσµούς. Γνώση των δυναµικών 

παραγόντων που διέπουν την ανάπτυξη της επαγγελµατικής σχέσης όπως 

εξατοµίκευση, αποδοχή, µη κριτική στάση, αυτοδιάθεση, εχεµύθεια, σκόπιµη 

έκφραση των συναισθηµάτων. Γνώση των δυναµικών της συνέντευξης - 

επικοινωνία και ικανότητα στην διεξαγωγή της. Γνώση γενικών αρχών 

ψυχολογίας και την εξελικτική πορεία του µέσα στο χρόνο και σε σχέση µε το 

περιβάλλον του. Γνώση κοινωνιολογίας για κατανόηση του κοινωνικού 

περιβάλλοντος και κοινωνικών φαινοµένων και τις επιπτώσεις που έχουν στη 

ζωή των ανθρώπων και στην κοινωνία. Γνώση και απόκτηση διαγνωστικών 

ικανοτήτων µε βάση τα βιολογικά, ψυχολογικά και κοινωνικά δεδοµένα 

ατόµων, οµάδων και οικογενειών. Γνώση Προνοιακών και ιδρυµατικών 

υπηρεσιών και εξειδικευµένων προγραµµάτων. Γνώσεις γενικής και ειδικής 

νοµοθεσίας οικογενειακού δικαίου και συνταγµατικά κατοχυρωµένων 

δικαιωµάτων.  Γνώσεις µεθόδων κοινωνικής έρευνας για την κατανόηση 

προβληµάτων και βελτίωση υπηρεσιών και προαγωγή της πιο 

αποτελεσµατικής εξυπηρέτησης ατόµων, οµάδων και κοινοτήτων.  

Αυτογνωσία για να γνωρίσουµε τα υπέρ και τα κατά του εαυτού µας, για να 

µπορέσουµε να εφαρµόσουµε µε επιτυχία τις αρχές και κανόνες της κοινωνική 

εργασία. 
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1.4.  Βασικές αρχές για την άσκηση της κοινωνικής εργασίας  

 Όπως έχει ήδη αναφερθεί, η κοινωνική εργασία ανήκει στις επιστήµες που 

αναφέρονται ως «κοινωνικές επιστήµες»6. Από τον όρο και µόνο, γίνεται 

κατανοητό το γεγονός ότι οι επιστήµες έχουν ως αντικείµενο µελέτης την 

κοινωνία και τον άνθρωπο. Ειδικότερα, στόχος της κοινωνικής εργασίας είναι 

η παροχή βοήθειας σε εκείνους που βρίσκονται σε κατάσταση ανάγκης και 

αντιµετωπίζουν διάφορα ψυχο-κοινωνικά προβλήµατα. Η κοινωνική εργασία 

ουσιαστικά στηρίζεται σε βασικές αρχές, οι οποίες «υποστηρίζουν» και να 

προστατεύουν το άτοµο που βρίσκεται σε ευάλωτη θέση και χρήζει βοήθειας.  

Η άσκησή της προϋποθέτει προσήλωση στα ιδεώδη της ελευθερίας και της 

δικαιοσύνης και πίστη στην αξία του ανθρώπου.  

  Οι αρχές στις οποίες στηρίζεται η άσκηση της κοινωνικής εργασίας είναι 

αρχικά ο σεβασµός προς τον άνθρωπο, την προσωπικότητα και την 

αξιοπρέπεια του. Κάθε άτοµο αποτελεί µια µοναδική και ανεπανάληπτη 

οντότητα. Ένας κοινωνικός λειτουργός πρέπει να κατανοεί την ιδιαίτερη 

κατάσταση στην οποία µπορεί να βρίσκεται ένα άτοµο και να αναγνωρίζει ότι 

µπορεί να παρέµβει µόνο µε τη συγκατάθεση - συναίνεση του ίδιου. 

Σηµαντική είναι η παραδοχή ότι ο κάθε άνθρωπος είναι ικανός να θέτει 

στόχους και να προσπαθεί για την επίτευξή τους και την αποκόµιση των 

ωφελειών που αυτοί προσφέρουν. Το άτοµο πρέπει να αναγνωρίζεται ως 

πολίτης µε πλήρη δικαιώµατα και ευθύνες. ∆ίδεται ιδιαίτερη έµφαση στην 

προστασία ατόµων που βρίσκονται σε ευάλωτη θέση (ανάπηρα άτοµα, 

ηλικιωµένοι κ.λ.π.).   
 

1.5.  Οι αξίες της κοινωνικής εργασίας 

   Ως ανθρωποκεντρική επιστήµη η κοινωνική εργασία θέτει ως βασικές αξίες 

τα ανθρώπινα δικαιώµατα, τις αρχές της κοινωνικής δικαιοσύνης και της 

ισότητας καθώς επίσης τη  δηµοκρατία και τη κοινωνική αλλαγή. Οι αξίες 

αυτές, συνιστούν το «βασικό πυρήνα της ύπαρξής της»7. 

  Ο κοινωνικός λειτουργός ενεργεί µε βάση εκείνες τις αξίες, που  προτάσσουν 

και προάγουν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και τα δικαιώµατα του ατόµου.  Η 

σηµαντικότερη αξία είναι αυτή της µοναδικότητας του κάθε ατόµου, «η αξία 
 

6 Σταθόπουλος Π. (1995): Κοινωνική Πρόνοια. Μια γενική θεώρηση. Αθήνα, Έλλην 
7 Καλλινικάκη Θ. (1998): Κοινωνική εργασία. Αθήνα, Ελληνικά γράµµατα, σελ 43-44 
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την οποία προτάσσουν όλα σχεδόν τα κείµενα που παρουσιάζουν τη θεωρία 

και την πρακτική της κοινωνικής εργασίας, καθώς και των διεθνών κωδίκων 

δεοντολογίας, αφορά την µοναδικότητα της προσωπικότητας κάθε 

ανθρώπινης ύπαρξης. Κάθε άτοµο έχει µια µοναδική αξία, ανεξάρτητα από 

την καταγωγή, την εθνικότητα, το φύλο, την ηλικία, τις πεποιθήσεις, την 

κοινωνικοοικονοµική κατάσταση ή την συνεισφορά του στην κοινωνία»8. 

  Γενικότερα, πρέπει να αναφερθεί ότι οι αξίες που ενσωµατώνει η κοινωνική 

εργασία δίνουν έµφαση στην επίτευξη της ευηµερίας του κοινωνικού συνόλου, 

της κοινωνικής δικαιοσύνης και της αξιοπρέπειας του κάθε ατόµου. Με βάση 

αυτές, δηµιουργούνται οι σχέσεις του κοινωνικού λειτουργού µε τον 

εξυπηρετούµενο (επαγγελµατική σχέση) και οι στάσεις απέναντί του.  ∆ίδεται 

έµφαση στο σεβασµό της προσωπικότητας του εξυπηρετούµενου, στη 

µοναδικότητα του κάθε ατόµου και την εξατοµίκευση. Επίσης η ελευθερία 

βούλησης, το δικαίωµα του ατόµου για αυτοδιάθεση και αυτοβοήθεια αλλά και 

η εχεµύθεια αποτελούν βασικές αλληλένδετες αξίες, στην επαγγελµατική 

στάση που πρέπει να τηρεί ο επαγγελµατίας. Έµφαση δίδεται στην 

προσπάθεια του κοινωνικού λειτουργού για ανάπτυξη και αξιοποίηση των 

ανθρωπίνων δυνατοτήτων, αξιοποίηση των υπηρεσιών και ωφελειών από την 

κοινότητα για βοήθεια στους εξυπηρετούµενους και γενικότερα στη κοινωνική 

ευηµερία. 

 

1.6.  ∆εοντολογία 

  Η κοινωνική εργασία αποσκοπεί στην κάλυψη των ανθρωπίνων αναγκών και 

στην αντιµετώπιση των δυσκολιών που προκύπτουν κυρίως από προσωπικές 

- κοινωνικές σχέσεις και από τις ελλείψεις ή τα µειονεκτήµατα των κοινωνικών 

συστηµάτων. Ο Κώδικας ∆εοντολογίας καθορίζει τις σχέσεις του κοινωνικού 

λειτουργού µε το επάγγελµα, µε τον εξυπηρετούµενο και µε τους εργοδοτικούς 

οργανισµούς9. 

  Ο κοινωνικός λειτουργός, στα πλαίσια της δεοντολογίας του επαγγέλµατος, 

οφείλει να τηρεί τις αξίες, όπως αναφέρθηκαν παραπάνω, να αναπτύσσει και 

να βελτιώνει τις γνώσεις και την µεθοδολογία του επαγγέλµατος. Πρέπει να 

φροντίζει για την συνεχή επαγγελµατική του εκπαίδευση και επιµόρφωση 
 

8 Καλλινικάκη Θ. (1998): Κοινωνική εργασία.  Αθήνα, Ελληνικά γράµµατα, σελ 44. 
9 Καλούτση Α. (1981): Η Εκπαίδευση των Κοινωνικών Λειτουργών. Αθήνα, ΣΚΛΕ 
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ώστε να προσαρµόζεται σε νέες µεθόδούς, σύµφωνα µε τις νέες ανάγκες και 

τα προβλήµατα που συνεχώς διαφοροποιούνται. Πρέπει να φροντίζει ώστε να 

υπάρχει ενηµέρωση, για το έργο του  και τις υπηρεσίες που παρέχονται, να 

συµβάλλει στην εδραίωση και αύξηση της αναγνώρισης και εµπιστοσύνης της 

δηµόσιας γνώµης προς το επάγγελµα, που δεν µπορεί να έρχεται σε αντίθεση 

µε τις αρχές και αξίες του επαγγέλµατος. Ακόµη, σύµφωνα µε την γνώση και 

πείρα του, πρέπει να εντοπίζει τις κοινωνικές ανάγκες και την προέλευσή τους 

και να ερµηνεύει την φύση των προβληµάτων, είτε αυτά είναι ατοµικά, 

οµαδικά, είτε βρίσκονται σε επίπεδο  κοινότητας. 

   Ο κοινωνικός λειτουργός οφείλει να ανήκει στον επαγγελµατικό του 

σύλλογο, να συµµετέχει ενεργά στις δραστηριότητές του  να βοηθάει στην 

επίτευξη των σκοπών του, να διαχωρίζει την επαγγελµατική γνώση από την 

προσωπική αντίληψη και  να διευκρινίζει ως πιο σηµείο δηµόσιες δηλώσεις 

του ή ενέργειές του αντιπροσωπεύουν την προσωπική του γνώµη, την 

υπηρεσία του ή τον επαγγελµατικό σύλλογο. 

   Όσον αφορά τον εξυπηρετούµενο, ο κοινωνικός λειτουργός οφείλει να 

αναγνωρίζει και να σέβεται τους στόχους, τις ευθύνες και την ατοµικότητα των 

εξυπηρετούµενων, ενθαρρύνοντας τους στην πραγµατοποίηση των σκοπών 

τους και στην προσπάθεια να χρησιµοποιήσουν στο έπακρον τις δυνατότητές 

τους  χωρίς να επιδιώκει το προσωπικό του συµφέρον σε βάρος 

συµφερόντων του εξυπηρετούµενου. Η σχέση µε τον εξυπηρετούµενο πρέπει 

να στηρίζεται σε αµοιβαία εµπιστοσύνη. Η εχεµύθεια αποτελεί αναπόσπαστο 

µέρος της εργασίας του κοινωνικού λειτουργού. 

  Ένας επαγγελµατίας πρέπει να είναι πλήρως ενηµερωµένος γύρω από τα 

προγράµµατα, τις αρχές και τις κατευθύνσεις του εργοδοτικού οργανισµού 

αποφεύγοντας την προσφορά υπηρεσιών του σε οργανισµούς που οι σκοποί 

και οι τρόποι εργασίας δεν εγγυώνται την εφαρµογή της φιλοσοφίας και των 

αρχών της κοινωνικής εργασίας. 

  Ο κοινωνικός λειτουργός  κατά την άσκηση της εργασίας του οφείλει να 

σέβεται την προσωπικότητα, τις ικανότητες, την ιεραρχική θέση, την 

εκπαίδευση, την πείρα των συναδέλφων του και των άλλων επαγγελµατιών 

όντας συνεργάσιµος και να προσπαθεί για την βελτίωση και ανάπτυξη των 

διαφόρων προγραµµάτων. Οφείλει να κρατά υπεύθυνη στάση ως προς τον 
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τρόπο και την εκτέλεση των προγραµµάτων, προτείνοντας αλλαγές και 

χρησιµοποιώντας τα κατάλληλα µέσα. 

 

1.7.  ∆ιεθνής Ένωση Κοινωνικών Λειτουργών και κώδικας δεοντολογίας 

   Ο δεοντολογικός κώδικας της ∆ιεθνούς Ένωσης Κοινωνικών Λειτουργών, 

αναφέρει ότι η πρωταρχική αποστολή της κοινωνικής εργασίας είναι να 

βελτιώσει την ανθρώπινη ευηµερία και να συµβάλλει στην βελτίωση των 

βασικών αναγκών όλων των ανθρώπων, δίδοντας ιδιαίτερη προσοχή στις 

ανάγκες και στην ενδυνάµωση εκείνων οι οποίοι είναι ευαίσθητοι, 

καταθλιπτικοί και ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας. 

   Οι κοινωνικοί λειτουργοί επικεντρώνονται στην ευηµερία του ατόµου στο 

κοινωνικό περιβάλλον και στην ευηµερία της κοινωνίας, προωθώντας την 

κοινωνική δικαιοσύνη και τις κοινωνικές αλλαγές των οποίων αποδέκτες 

καταλήγουν να είναι οι εξυπηρετούµενοι (άτοµο, οικογένεια, οµάδα, κοινότητα 

κ.ά.). Οφείλουν να είναι ιδιαίτερα ευαισθητοποιηµένοι µε την πολιτισµική και 

την εθνική ανοµοιότητα, και να επιζητούν το τέλος της διάκρισης, της 

κατάθλιψης, της φτώχειας και άλλων µορφών κοινωνικής αδικίας. Επιχειρούν 

να ενδυναµώσουν την ικανότητα των ανθρώπων για αντιµετώπιση των 

προβληµάτων τους και την ικανοποίηση των αναγκών τους. 

 Ο κώδικας της διεθνούς δεοντολογίας βασίζεται σε ένα πυρήνα αξιών. Οι 

βασικότερες από αυτές είναι: η εξυπηρέτηση, η κοινωνική δικαιοσύνη, η 

αξιοπρέπεια και αξία του ατόµου, ο σεβασµός και η σπουδαιότητα των 

ανθρωπίνων σχέσεων, η εντιµότητα και η ικανότητα-επάρκεια. Όλα τα 

παραπάνω αποτελούν την επαγγελµατική ηθική η οποία καταλήγει να είναι η 

καρδιά της κοινωνικής εργασίας. Ο επαγγελµατίας, έχει την υποχρέωση να 

λειτουργεί µε βάση τις αξίες, τις ηθικές αρχές και τα ηθικά standards. Ο 

κώδικας ηθικής, αποτελεί βασική προϋπόθεση άσκησης του επαγγέλµατος για 

όλους τους κοινωνικούς λειτουργούς, και τους φοιτητές της κοινωνικής 

εργασίας, άσχετα από τις επαγγελµατικές λειτουργίες τους, τις κατευθύνσεις 

µε τις οποίες εργάζονται ή τους πληθυσµούς που υπηρετούν. 

  Ο κώδικας ηθικής σύµφωνα µε την ∆ιεθνής Ένωση Κοινωνικών Λειτουργών 

(NASW)10  προσδιορίζει τις αξίες στις οποίες στηρίζεται η αποστολή των 

 
10 «www.socialworkers.org/pubs/code/code.asp» 
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κοινωνικών λειτουργών. Θέτει ένα σύνολο από συγκεκριµένα ηθικά standards 

τα οποία πρέπει να χρησιµοποιούνται από τους επαγγελµατίες στην πράξη. 

Είναι σχεδιασµένος να προσφέρει βοήθεια στους κοινωνικούς λειτουργούς, να 

βρίσκουν τις κατάλληλες λύσεις όταν επαγγελµατικές υποχρεώσεις έρχονται 

σε αντίθεση µεταξύ τους ή όταν προκύπτουν ηθικές αβεβαιότητες. Επίσης ο 

κώδικας εισάγει τους νέους κοινωνικούς λειτουργούς στην αποστολή, τις 

αρχές και τις αξίες11 του επαγγέλµατος. Τέλος περιέχει τα standards που το 

ίδιο το επάγγελµα µπορεί να χρησιµοποιήσει για να αποφανθεί εάν κοινωνικοί 

λειτουργοί έχουν εµπλακεί σε ανήθικη αντιδεοντολογική συµπεριφορά. 

 

1.8. Οι µέθοδοι παρέµβασης της κοινωνικής εργασίας 

  Αναφερόµενοι στον όρο «µέθοδος», µιλάµε για µια υπεύθυνη, συνειδητή και 

πειθαρχηµένη χρήση των γνώσεων, των τεχνικών, των δεξιοτήτων και των 

ικανοτήτων του επαγγελµατία, στο πλαίσιο της επαγγελµατικής του 

δραστηριότητας. Ουσιαστικά αναφέρεται σε µια συστηµατική προσέγγιση 

όλων των διαθέσιµων µέσων για την εκτέλεση µιας λειτουργίας.   Ο Schwartz 

υποστηρίζει ότι η µεθοδολογία της κοινωνικής εργασίας είναι ο συστηµατικός 

τρόπος µε τον οποίο παρεµβαίνουν οι κοινωνικοί λειτουργοί στη σχέση µεταξύ 

των ατόµων και του περιβάλλοντός τους12. 

  Σήµερα οι εφαρµογές της κοινωνικής εργασίας βρίσκονται σε διαρκή εξέλιξη. 

Νέα πρότυπα παρέµβασης αναπτύσσονται σε ειδικές πληθυσµιακές οµάδες 

όπως για παράδειγµα οι πρόσφυγες και σε νέες περιοχές σύγχρονων 

κοινωνικών προβληµάτων όπως για παράδειγµα η κακοποίηση, ο κοινωνικός 

αποκλεισµός κ.ά. 

  Οι βασικές όµως µέθοδοι της κοινωνικής εργασίας είναι: 

α. Η κοινωνική εργασία µε άτοµα (Κ.Ε.Α.) 
  Είναι η πρώτη αναγνωρισµένη µέθοδος της κοινωνικής εργασίας. 

Παλαιότερα αναφερόταν ως «κοινωνική εργασία κατά περίπτωση» και είχε 

σκοπό την άµεση βοήθεια των ατόµων µε ενίσχυση για την κάλυψη κυρίως 
 

 
11 Οι αρχές και τα standards υιοθετήθηκαν από την ∆ιεθνή Οµοσπονδία των Κοινωνικών 
Λειτουργών στην Γενική Συνάντηση στο Colombo στη Sri Lanka τον Ιούλιο του 1994. 
Αποτελείται από δύο έγγραφα: τη ∆ιεθνή ∆ιακήρυξη των ηθικών αρχών της Κοινωνικής 
Εργασίας και τα ∆ιεθνή Ηθικά standards για τους Κοινωνικούς λειτουργούς. 
 
12 Καλλινικάκη Θ. (1998): Κοινωνική Εργασία. Αθήνα, Ελληνικά γράµµατα, σελ. 123. 
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οικονοµικών-υλικών αναγκών.  Σήµερα η κοινωνική εργασία µε άτοµα 

εστιάζεται στην ενασχόληση του κοινωνικού λειτουργού µε ένα άτοµο, το 

οποίο χρήζει βοήθειας και απευθύνεται στον επαγγελµατία, ούτως ώστε να 

τον βοηθήσει να ενισχύσει τις ικανότητές του για την επίλυση των 

προβληµάτων που αντιµετωπίζει. Προβλήµατα τα οποία παρεµποδίζουν την 

κοινωνική του εξέλιξη και την ζωή του γενικότερα. Ο επαγγελµατίας 

προσπαθεί να κινητοποιήσει τον εξυπηρετούµενο, να αναγνωρίσει και να 

κατανοήσει το πρόβληµά του και να το επιλύσει γνωρίζοντας τις δυσκολίες, τις 

αδυναµίες του και τις ίδιες τις ικανότητές του. Αυτό γίνεται εφικτό µέσα από 

την ανάπτυξη της προσωπικότητας του ίδιου13.  

  Η παρέµβαση της κοινωνικής εργασίας προς το άτοµο αρχίζει από τη στιγµή 

που ο εξυπηρετούµενος απευθύνεται  στον κοινωνικό λειτουργό ή στην 

υπηρεσία στην οποία βρίσκεται ο επαγγελµατίας, και ζητά βοήθεια για κάποιο 

πρόβληµα που τυχόν αντιµετωπίζει. Ο κοινωνικός λειτουργός προσπαθεί να 

χειριστεί το πρόβληµα, µε βάση την  επαγγελµατική γνώση και ικανότητα που 

διαθέτει, αλλά και µε τα προγράµµατα τα οποία εκείνος εφαρµόζει µέσα από 

την υπηρεσία στην οποία βρίσκεται. Η σχέση µεταξύ εξυπηρετούµενου και 

επαγγελµατία πρέπει να είναι ξεκάθαρη. Ο εξυπηρετούµενος είναι εκείνος που 

χρήζει βοήθειας και ο επαγγελµατίας είναι το «όργανο» που του παρέχει αυτή 

τη βοήθεια. Η κοινωνική εργασία µε άτοµα αποτελεί τη προοδευτική 

συναλλαγή ανάµεσα στον κοινωνικό λειτουργό και στον εξυπηρετούµενο. 

   Φαίνεται λοιπόν ότι η µέθοδος αυτή δίνει έµφαση στις ανάγκες του ατόµου 

και χρησιµοποιεί ως κύριο µέσο βοήθειας, την ίδια την επαγγελµατική σχέση 

που αναπτύσσεται µεταξύ ατόµου και κοινωνικού λειτουργού  στηριζόµενη 

στην αρχή ότι κάθε άτοµο αποτελεί µια µοναδική οντότητα βιολογική, 

κοινωνική, ψυχοσυναισθηµατική. Η κοινωνική εργασία µε άτοµα στην 

εφαρµογή της αναγνωρίζει τη συµβολή του περιβάλλοντος, τόσο στην 

δηµιουργία ατοµικού προβλήµατος, όσο και στην πιο αποτελεσµατική λύση 

του14. 

 
13 Μισραχη Σ. (1978): Περιπτώσεις κοινωνικής εργασίας µε οµάδες, Αθήνα, επιτροπή 
επιµορφώσεως εις την κοινωνική εργασία, σελ. 78 
14 Κατσορίδου – Παπαδοπούλου Χ. (1999): Κοινωνική Εργασία µε Οµάδες. Αθήνα, Ελλήν, 
σελ. 20. 
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 Τέλος πρέπει να αναφερθεί ότι σήµερα η πολύ-µεθοδολογική προσέγγιση 

αποτελεί τον κύριο τρόπο παρέµβασης της κοινωνικής εργασίας.  

β. Κοινωνική εργασία µε οµάδες (Κ.Ε.Ο.) 

  Το άτοµο από την στιγµή της γέννησής του εντάσσεται σε οµάδες. Μέσα από 

την σχέση του µε τις οµάδες στις οποίες ανήκει, αλληλεπιδρά και 

αναπτύσσεται βιολογικά, ψυχολογικά και κοινωνικά. Όσο µεγαλώνουµε 

βρίσκουµε ολοένα και συχνότερα τον εαυτό µας µέλος και άλλων συνόλων 

στα οποία άλλοτε υποχρεωτικά και άλλοτε συνειδητά-θεληµατικά, 

«προσχωρούµε» όπως για παράδειγµα το σχολείο, ο στρατός κ.ά. 

  Πέραν των υλικών αναγκών που έχει ανάγκη το άτοµο σε κάθε ηλικιακό 

στάδιο, υπάρχουν και οι συναισθηµατικές ανάγκες, όπως για παράδειγµα το 

να πάρουµε και να δώσουµε αγάπη και στοργή, η ανάγκη για σεβασµό, 

παραδοχή, αναγνώριση, η ανάγκη να αποκτήσουµε και να διατηρήσουµε 

σωστές και καλές σχέσεις µε τους γύρω µας και η ανάγκη να αισθανθούµε ότι 

ανήκουµε. Τα άτοµα τα οποία αναπτύσσουν θετικές σχέσεις αλληλεπίδρασης 

µε τις οµάδες στις οποίες µετέχουν, και καλύπτουν τις βασικές κάθε φορά 

ανάγκες τους, αποκτούν την επιθυµητή, σε κάθε ηλικιακό στάδιο, κοινωνική 

λειτουργικότητα. 

  Η κοινωνική εργασία µε οµάδες διαφοροποιείται από την κοινωνική εργασία 

µε άτοµο. Η βασική διαφοροποίηση εντοπίζεται στο γεγονός ότι η πρώτη, 

σκοπό  έχει, να βοηθήσει το άτοµο µέσα στην οµάδα ή καλύτερα, δια µέσου 

της οµάδας, να ανακαλύψει και να αξιοποιήσει τις ικανότητές του και τα 

ενδιαφέροντά του, να γνωριστεί µε τα άλλα µέλη, να αποκτήσει θετικές  

σχέσεις µαζί τους, και να λάβει µέρος σε πετυχηµένες και κοινωνικά 

παραδεκτές οµαδικές εµπειρίες. Ακόµα σκοπός της είναι να δώσει στο άτοµο 

την ευκαιρία να εκφράσει τα συναισθήµατά του, και τις βαθύτερες ανάγκες, 

παίρνοντας µέρος σε διάφορες οµαδικές δραστηριότητες15.  

  Βασίζεται στην θεωρία ότι ο άνθρωπος είναι ένα κοινωνικό όν που εξαρτάται 

σε µεγάλο βαθµό από τους συνανθρώπους του για την εκπλήρωση των 

επιθυµιών και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων του. Είναι φανερό ότι η 

µέθοδος αυτή αποβλέπει στην συνειδητοποίηση, την κινητοποίηση και στην 
 

15 Κατσορίδου - Παπαδοπούλου Χ. (1993): Κοινωνική εργασία µε οµάδες. Αθήνα, Ελλήν, σελ 
68 
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συνειδητή χρησιµοποίηση του δυναµικού κάθε ατόµου. Επίσης βλέπουµε ότι 

ενθαρρύνεται και ενισχύεται η συµµετοχή και το συναίσθηµα της ευθύνης 

απέναντι στην οµάδα. 

  Ο κοινωνικός λειτουργός που χρησιµοποιεί στην επαγγελµατική του 

πρακτική αυτή τη µέθοδο, πρέπει να πιστεύει ότι ο άνθρωπος είτε µόνος είτε 

σε οµάδες, έχει τη δυνατότητα να αλλάζει και να επιλύει τα προβλήµατα. 

Οφείλει να σέβεται κάθε άτοµο ανεξάρτητα από ηλικία, καταγωγή κ.τ.λ. ενώ  

ταυτόχρονα  θα πρέπει να γνωρίζει ότι η επαγγελµατική σχέση µε την οµάδα 

καθώς και οι αλληλεπιδράσεις των ίδιων των µελών µεταξύ τους, αλλά και µε 

τον ίδιο, είναι τα µέσα για να επιτύχει τις αλλαγές που  προωθεί (π.χ. στη 

συµπεριφορά και στις σχέσεις) των µελών. Πρέπει να σηµειωθεί ότι η µέθοδος 

αυτή µπορεί να εφαρµοστεί µεµωνοµένα αλλά και σε πολλές περιπτώσεις σε 

συνδυασµό µε τις υπόλοιπες µεθόδους της κοινωνικής εργασίας.16

  Συνοψίζοντας, σύµφωνα µε τα παραπάνω, η κοινωνική εργασία µε οµάδες 

επιδιώκει να επιφέρει τις επιθυµητές αλλαγές, την ανάπτυξη δηλαδή ή την 

αλλαγή των συνθηκών που υπάρχουν στην οµάδα, να αναγνωρισθούν και να 

αντιµετωπιστούν οι ανάγκες των µελών, οι σχέσεις µεταξύ τους αλλά και 

γενικότερα και της ίδιας της οµάδας µε το ευρύτερο περιβάλλον. Η 

συγκεκριµένη µέθοδος στρέφει την προσοχή της στις ανάγκες του ατόµου και 

παράλληλα διατηρεί ζωηρό το ενδιαφέρον του για τις ανάγκες, τους 

περιορισµούς και τις ικανότητες της οµάδας όπου το άτοµο ανήκει. Αξιοποιεί 

την επαγγελµατική σχέση ως µέσο εργασίας του κοινωνικού λειτουργού όπως 

και τα µέσα προγράµµατος. Αλλά αυτή καθ’ αυτή η οµάδα αποτελεί για τον 

κοινωνικό λειτουργό το κατ’ εξοχήν, µέσο και πλαίσιο εργασίας του. 

  Για να είναι αποτελεσµατικές οι παρεµβάσεις του επαγγελµατία, πρέπει να 

εργάζεται όχι µόνο θεωρητικά αλλά και στην πράξη να συµµετέχει στην οµάδα 

και να εµπλέκεται συνειδητά αλλά ελεγχόµενα µε τα µέλη της. 

γ. Κοινωνική εργασία µε κοινότητα (Κ.Ε.Κ.) 

  Όταν µιλάµε για κοινότητα, εννοούµε µια πληθυσµιακή µονάδα που 

χαρακτηρίζεται από κοινωνική οργάνωση και που τα άτοµα συνδέονται και 

αλληλεπιδρούν µεταξύ τους. Η συνειδητοποίηση ότι υπάρχει άµεση ανάγκη 
 

16 Καλλινικάκη Θ. (1998): Κοινωνική εργασία. Αθήνα, Ελληνικά Γράµµατα, σελ 140-141 
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για µια συστηµατική και ποιοτική παρέµβαση στην κοινότητα, ήρθε από την 

αναγνώριση ότι η χρόνια συσσώρευση των κοινωνικών και οικονοµικών 

προβληµάτων, οδηγούσε σε αδιέξοδο µε αποτέλεσµα να υπολειτουργούν οι 

κοινότητες στις σύγχρονες δυτικές κοινωνίες.  Πρέπει να σηµειωθεί εδώ, ότι η 

κοινωνική εργασία µε κοινότητα πρωτοεµφανίστηκε στην Αγγλία, µε το 

λεγόµενο «κίνηµα κοινοτικών εστιών» που είναι από τους σπουδαιότερους 

προδρόµους αυτής της µεθόδου17. 

  Η µέθοδος αυτή αναφέρεται στην συστηµατική αντιµετώπιση κοινωνικών 

κυρίως προβληµάτων στο επίπεδο της κοινότητας. Είναι µια διαδικασία 

κινητοποίησης και βοήθειας της κοινότητας ώστε να αντιληφθεί την 

πραγµατική διάσταση των ζητηµάτων που την απασχολούν, να τα 

αξιολογήσει, να τα ιεραρχήσει και να σχεδιάσει µε κατάλληλο τρόπο την 

αντιµετώπισή τους18.   Επιδιώκεται η ανάπτυξη διαφόρων προγραµµάτων για 

την επίλυση των προβληµάτων που αντιµετωπίζει η κοινότητα που 

παρεµποδίζουν τις κοινωνικές λειτουργίες. Τα προγράµµατα αυτά 

απευθύνονται στο σύνολο των µελών της, τα οποία χρήζουν βοήθειας. 

Στοχεύει στην πληροφόρηση όλων των µελών της κοινότητας για την ύπαρξη 

των συγκεκριµένων προγραµµάτων καθώς επίσης και τον τρόπο και το 

δικαίωµα συµµετοχής σ’ αυτά.  Για να είναι επιτυχής η παρέµβαση, πρέπει 

κατ’ αρχήν να πραγµατοποιηθεί µελέτη, για να εκτιµηθούν οι ανάγκες και να 

γίνει αξιολόγηση των παρερχοµένων υπηρεσιών έτσι ώστε να 

πραγµατοποιηθεί ο κατάλληλος σχεδιασµός για την συγκεκριµένη κοινότητα 

και η παρέµβαση να είναι αποδεκτή και δυναµική. 

 

1.9 ∆ια-µεθοδική κοινωνική εργασία 

  Σύµφωνα µε όλα τα παραπάνω, γίνεται φανερό ότι οι αξίες και οι στόχοι της 

κοινωνικής εργασίας είναι κοινές για όλες τις µεθόδους.  Η επαγγελµατική 

σχέση είναι το µέσο άσκησης της κοινωνικής εργασίας, ανεξάρτητα από την 

µέθοδο που χρησιµοποιείται, την κοινωνική υπηρεσία και το είδος της 

βοήθειας που παρέχεται. Σε όλες τις µεθόδους, τα στάδια παρέµβασης είναι 

 
17 Ζωγράφος Α. (1997): Κοινωνική εργασία µε κοινότητα, θεωρία, πράξη, προβληµατισµοί. 
Πάτρα, σελ 27  
18 Καλλινικάκη Θ. (1998):  Κοινωνική εργασία. Αθήνα, Ελληνικά Γράµµατα, σελ 146 
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σχεδόν τα ίδια, και εφαρµόζονται σύµφωνα µε τις αρχές και την δεοντολογία 

του επαγγέλµατος όπως ορίζονται από τον ισχύοντα κώδικα δεοντολογίας. 

Μια προσεκτική µελέτη θα έδειχνε ότι κάθε µέθοδος εξαρτάται οργανικά από 

την άλλη και ότι η ταυτόχρονη αξιοποίησή τους για την κάλυψη των αναγκών 

των ατόµων, οµάδων και κοινοτήτων συνιστά τον πιο ολοκληρωµένο τρόπο 

άσκησης της κοινωνικής εργασίας19. 

  Οι εξελίξεις στα πεδία της κοινωνικής εργασίας αλλά και των συναφών 

κοινωνικών επιστηµών, όπως και τα συµπεράσµατα από τις έρευνες σχετικά 

µε την αποτελεσµατικότητα των παρεµβάσεών της στα πολύ-παραγοντικά και 

πολυσύνθετα κοινωνικά προβλήµατα, οδήγησαν στην αναγνώριση και 

καθιέρωση της ενοποιηµένης δια-µεθοδικής κοινωνικής εργασίας και στην 

επεξεργασία του γενικού µοντέλου της κοινωνικής εργασίας20. Μιλάµε για µια 

πολύ-µεθοδική και πολύ-επίπεδη παρέµβαση, βασισµένη σε ειδικές γνώσεις, 

προκειµένου να δίνεται µια ποιοτικότερη βοήθεια σ’ αυτούς που έχουν 

ανάγκη, σε όποιον τοµέα και αν εργάζονται ο εκάστοτε επαγγελµατίας. Η 

γενική κοινωνική εργασία αποτελεί τη βάση στην οποία ο επαγγελµατίας θα 

συνθέσει τις γνώσεις του για τα προβλήµατα που αντιµετωπίζει κατά την 

άσκηση του επαγγέλµατός του. Η σύγχρονη αντίληψη για τη δια-µεθοδική 

κοινωνική εργασία βασίζεται στο συστηµικό µοντέλο θεώρησης των 

κοινωνικών προβληµάτων όπου η αξιολόγηση περιλαµβάνει την εξέταση 

όλων των συστηµάτων που σχετίζονται µε το συγκεκριµένο πρόβληµα κάθε 

φορά και µε την σχέση µεταξύ του ατόµου και του περιβάλλοντός του.  Ακόµη 

βασίζεται στο οικολογικό µοντέλο λύσης των κοινωνικών προβληµάτων όπου 

το είδος της παρέµβασης γίνεται ανάλογα µε τη φύση του κοινωνικού 

προβλήµατος. 

 

 
19 Παπαδοπούλου – Κατσορίδου Χ. (1993): Κοινωνική εργασία µε οµάδες. Αθήνα, Έλλην, σελ 
45 
20 Καλλινικάκη Θ. (1998): Κοινωνική εργασία.  Αθήνα, Ελληνικά γράµµατα, σελ. 157 – 158. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο

2. ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ 
ΠΡΟΝΟΙΑΣ 
 

2.1. Η εξέλιξη του κράτος πρόνοιας ως µέσο αντιµετώπισης των κοινωνικών 

αναγκών.  

  Οι βάσεις του κράτους πρόνοιας είχαν τεθεί από το 19ο αι. καθώς 

επιβαλλόταν να δοθεί µια απάντηση στα κοινωνικά προβλήµατα που 

επικρατούσαν την εποχή εκείνη και ενισχύθηκαν µε τη βιοµηχανική 

επανάσταση. Ο όρος κράτος πρόνοιας στη µεταπολεµική περίοδο σήµαινε 

την διεύρυνση της κοινωνικής λειτουργίας του κράτους στις ανεπτυγµένες 

καπιταλιστικές κοινωνίες.  Ο Αγγλικός ορισµός, ο οποίος αναφέρει, ότι για να 

επιτευχθεί η ευηµερία των πολιτών κεντρικό ρόλο παίζει η κοινωνική 

λειτουργία του κράτους, χρησιµοποιήθηκε για πρώτη φορά στα µέσα της 

δεκαετίας του 1930 ως µοντέλο παρέµβασης του κράτους και της σχέσης 

κράτους- κοινωνίας. Επικράτησε κυρίως τη δεκαετία του 1950 και 1960 στην 

∆υτική Ευρώπη. Η χρήση του συγκεκριµένου όρου αµφισβητήθηκε από 

πολλούς επιστήµονες και µελετητές του χώρου της κοινωνικής πολιτικής, 

υποστηρίζοντας ότι δεν µπορούµε να αναφερόµαστε σε ένα συγκεκριµένο 

µοντέλο κράτους πρόνοιας από την στιγµή που µέσα από συγκριτική µελέτη 

άσκησης κοινωνική πολιτικής σε διάφορες χώρες εφαρµόζονται διαφορετικά 

προνοιακά συστήµατα. Ταυτόχρονα µε τον Αγγλικό όρο και ο Γερµανικός 

όρος «sozial staat» υποδηλώνει µία καθορισµένη µορφή αστικού κράτους και 

ένα ιδεολογικό πρότυπο.  

    Ήδη από τα µισά του 19ου αιώνα η διεύρυνση της κοινωνικής λειτουργίας 

του κράτους πρόνοιας προώθησε και την εξέλιξη των δυο κύριων 

χαρακτηριστικών: την κοινωνική ειρήνη και την κοινωνική αναπαραγωγή. Στην 

Αγγλία, η θεσµική έκφραση και κατοχύρωση της κρατικής παρέµβασης 

συνδέθηκε µε την προβληµατική της αλλαγής του φιλελευθέρου κράτους σε 

συνδυασµό µε την παραδοσιακή Αγγλική κοινωνιολογία. Στην Γερµάνια όµως 

προωθήθηκε στα πλαίσια της συγκεντρωτικής πολιτικής του Βίσµαρκ υπό την 

έντονη επίδραση της φιλοσοφίας του δικαίου και της ιστορικής 

κοινωνιολογίας. Σταδιακά, µέσα από πρακτικές όπως η αναπαραγωγή της 

εργατικής δύναµης, το κράτος πρόνοιας επηρεάζει βραχυπρόθεσµα την 
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έκταση τον χαρακτήρα και τη µορφή κατανάλωσης, υιοθετώντας συλλογικές 

µορφές κάλυψης, όπως στην εκπαίδευση και την πολιτική υγείας και 

µακροπρόθεσµα µέσα από τη οικογενειακή πολιτική και παρέµβαση στην 

παιδική φροντίδα και την εκπαίδευση, ρυθµίζει την κοινωνική αναπαραγωγή 

από γενιά σε γενιά. Το κράτος πρόνοιας έχει την ευθύνη όσον αφορά στην 

κοινωνική ασφάλιση για ανέργους, ηλικιωµένους, ασθενείς, άτοµα µε ειδικές 

ανάγκες αλλά και παρεµβάσεις στην οικογένεια. Αυτό είναι απόλυτα λογικό 

εφόσον η οικογένεια αποτελεί τον βασικότερο φορέα κοινωνικοποίησης µέσα 

στον οποίο αναπτύσσεται η οικιακή εργασία και η άσκηση φροντίδας από τον 

γυναικείο πληθυσµό. Αυτά είναι τα λεγόµενα «ανεπίσηµα δίκτυα φροντίδας», 

τα οποία καθορίζονται από την ισχύουσα κοινωνική οργάνωση και 

επηρεάζουν το χαρακτήρα της κρατικής παρέµβασης.  

   Η «Χρυσή εποχή» (1944-1969) ή αλλιώς κλασσικό κράτος πρόνοιας 

χαρακτηρίζεται από ευρεία αποδοχή του θεσµικού µοντέλου21, την ανάπτυξη 

οργανωµένων συστηµάτων και µεθόδων κοινωνικού σχεδιασµού, µεγάλη 

διεύρυνση στους τοµείς των προσωπικών υπηρεσιών του περιβάλλοντος και 

του ελεύθερου χρόνου. Κυριαρχεί ο προβληµατισµός για την ευρύτερη 

κοινωνική αναπαραγωγή. Η κοινωνική προστασία τώρα διαµορφώνεται µε 

βάση την αρχή της κοινωνικής δικαιοσύνης. Αυτό σηµαίνει ότι όχι µόνοι αυτοί 

που εργάζονται αλλά και οι άνεργοι είναι δικαιούχοι κοινωνικής ασφάλισης. 

Πιο συγκεκριµένα λοιπόν, η κοινωνική ασφάλιση βασίζεται στην αυτονοµία και 

τη αυτοβοήθεια, όπου µε την έννοια της αυτονοµίας αναφερόµαστε σε κάθε 

ασφαλιστικό οργανισµό µε διοικητική αυτοτέλεια ως προς τις δραστηριότητες 

του και λειτουργεί µε τη µορφή Ν.Π.∆.∆. Με την έννοια της αυτοβοήθειας 

αναφερόµαστε σε ανάληψη ευθυνών του ασφαλιζόµενου για τον ίδιο και την 

οικογένεια του µε την καταβολή εισφοράς στο ασφαλιστικό ταµείο.  Η ιστορική 

συγκυρία -επιζήτηση ειρήνης µετά τις καταστροφές του παγκοσµίου πολέµου- 

έπαιξαν σηµαντικό ρόλο στην ανάπτυξη του κράτους πρόνοιας. Ο κύριος 

στόχος του κράτους πρόνοιας, ξεκίνησε προκειµένου να αµβλύνει τα 

κοινωνικά προβλήµατα και τις πληγές του πολέµου και να µειώσει τις 

διαφορές µεταξύ των κοινωνικών τάξεων. 

 
21 Παρακάτω ακολουθεί ανάλυση του «θεσµικού µοντέλου».  



 -27-

   Στην Ελλάδα µε την εγκαθίδρυση της δηµοκρατίας το 1974 αρχίζει µια νέα 

εποχή για το κράτος πρόνοιας. Οµαλοποίηση της πολιτικής ζωής, 

εκσυγχρονισµός βασικών θεσµών και ένταξη της χώρας στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση. Με την καθιέρωση του δηµοκρατικού πολιτεύµατος και της πολιτικής 

ισονοµίας κλείνουν σιγά - σιγά και οι πληγές του εµφυλίου. Έτσι σταδιακά 

καθιερώνεται η πολιτική ισονοµία και ο πολυκοµµατισµός µε συνέπεια την 

αναγνώριση κοινωνικών δικαιωµάτων για σύνταξη, την επιστροφή της 

περιουσίας των πολιτικών προσφυγών και το δικαίωµα για ίση µεταχείριση 

όλων των Ελλήνων στο δηµόσιο και ιδιωτικό τοµέα. Οι οικονοµικές και 

δηµογραφικές αλλαγές ως το 1981 έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη 

του κράτους πρόνοιας. 

  Ιδιαίτερα σηµαντική είναι η επιρροή που έλαβε και έδωσε η κοινωνική 

εργασία στο κράτος πρόνοιας και στην επίτευξη των στόχων του, αν και 

ιστορικά δεν συµπίπτουν. Πιο συγκεκριµένα οι αρχές της κοινωνικής εργασίας 

ανάγονται στο 19ο αιώνα, πολύ πιο πριν δηλαδή από την εµφάνιση του 

σύγχρονου κράτος πρόνοιας. Οι πρώτες εφαρµογές της κοινωνικής εργασίας 

σηµειώνονται στις γειτονιές µε έντονη ένδεια  των βιοµηχανικών πόλεων της 

Αγγλίας και στους µετανάστες της Αµερικής. Από τη µεριά της ούτε η 

κοινωνική εργασία ταυτίστηκε µε την άποψη ότι το κράτος πρόνοιας πρέπει να 

αναλαµβάνει την ευθύνη για την κοινωνική αποκατάσταση των ατόµων. 

Ξεκίνησε αρχικά ως οργανωµένη φιλανθρωπική δραστηριότητα πήρε όµως 

και ριζοσπαστικό χαρακτήρα (Β. Αµερική), υποστηρίζοντας ότι πρέπει το ίδιο 

το άτοµα να αναλάβει τις ευθύνες του και ότι είναι απαραίτητη η δράση σε 

κοινωνικό επίπεδο.  

 Πιο συγκεκριµένα, η κοινωνική εργασία ξεκίνησε µε την µορφή της παροχής 

βοήθειας για τους φτωχούς. Αποτελεί ένα βασικό στοιχείο της 

κοινωνικοπολιτικής παρέµβασης που αναπτύχθηκε τα τελευταία χρόνια. 

Κάνοντας µια µικρή αναδροµή της πορείας της, παρατηρούµε ότι όλες οι 
µεταρρυθµιστικές προσπάθειες που εµφανίζονται την πρώτη πεντηκονταετία 

του 19ου αι. έχουν σαν κίνητρο τον φόβο της αστικής τάξης από την 

ενδυνάµωση του εργατικού κινήµατος. Τα µέτρα αυτά αποσκοπούσαν στην 

εξασφάλιση του υπάρχοντος κοινωνικοπολιτικού συστήµατος.  

   Παρακάτω αναφέρετε η εξέλιξη της κοινωνικής εργασίας µέσα από 

προγράµµατα και υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας αφού πρώτα 
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παρουσιάσουµε τη λειτουργία, τη δοµή και το ρόλο των υπηρεσιών αυτών σε 

µια σταδιακή εξέλιξη. 

 

2.2 Βασικές Αρχές Ευρωπαϊκού Μοντέλου κοινωνικής πρόνοιας.  

 Το Ευρωπαϊκό µοντέλο κοινωνικής πρόνοιας δηµιουργήθηκε µε βάση τα 

κοινά χαρακτηριστικά των εθνικών προνοιακών συστηµάτων και τη σύνθεση 

τους σε κύριους άξονες αρχών και µηχανισµών υλοποίησης. Αναλύοντας 

συγκριτικά τα εθνικά συστήµατα βλέπουµε και τις παρεµβάσεις στο πεδίο 

πρόνοιας, παρεµβάσεις όπως: 

• Λειτουργία για την ανάπτυξη εθνικών και κατηγοριακών προγραµµάτων 

ελάχιστου εισοδήµατος που εξασφαλίζουν µέσω εισοδηµατικών 

παροχών ελάχιστα όρια διαβίωσης σε άτοµα που βρίσκονται σε 

κατάσταση ανάγκης. 

• Λειτουργία22 και προώθηση προγραµµάτων προσωπικών κοινωνικών 

υπηρεσιών κατευθυνόµενες στην παροχή κοινωνικής φροντίδας για το 

σύνολο του πληθυσµού ή για συγκεκριµένες πληθυσµιακές οµάδες. 

  Από την αξιολόγηση της λειτουργίας των συστηµάτων κοινωνικής πρόνοιας 

στην Ευρωπαϊκή περιφέρεια, διακρίνουµε τέσσερις κατηγορίες οι οποίες 

αναδεικνύονται σύµφωνα µε τυποποιηµένα κριτήρια. Αυτά είναι: 

Α. Του πεδίου εφαρµογής, που οδηγεί στη διάκριση µεταξύ γενικών και 

κατηγοριακών συστηµάτων. 

Β. Των παροχών, διακρίνοντας τα συστήµατα σε εκείνα της εισοδηµατικής 

στήριξης και εκείνα των κοινωνικών υπηρεσιών (προγράµµατα ελάχιστου 

εισοδήµατος, υπηρεσίες ανοιχτής φροντίδας και ιδρυµατικής περίθαλψης). 

Γ. Της νοµικής κατοχύρωσης των ενδιαφεροµένων, που οδηγεί στη διάκριση 

µεταξύ συστηµάτων που θεµελιώνουν αγώγιµα κοινωνικά δικαιώµατα στους 

λήπτες και συστηµάτων που στηρίζονται στη διακριτική ευχέρεια των οργάνων 

της διοίκησης. Στην πρώτη περίπτωση, οι παροχές χορηγούνται εφόσον 

πληρούνται ορισµένες προϋποθέσεις , οι οποίες κατά κανόνα καθορίζονται 

από νοµοθετικά κείµενα ή κανονιστικές πράξεις. Αντίθετα, στη δεύτερη 

περίπτωση, η υλοποίηση των προνοιακών παροχών και προγραµµάτων 

 
22  Munday B.(1993): European Social Services  και Bornat J. (1993): Community Care – A 
reader, New York, Westinghouse Learning Press 
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πραγµατοποιείται από τα όργανα της διοίκησης που είναι αρµόδια για τη 

χορήγηση των παροχών αυτών. 

∆. Της οργανωτικής διάρθρωσης που οδηγεί στη διάκριση µεταξύ κεντρικών 

και αποκεντρωτικών συστηµάτων, όπου στη µια περίπτωση τα συστήµατα 

λειτουργούν σε επίπεδο κεντρικής διοίκησης, ενώ στην άλλη λειτουργούν σε 

επίπεδο φορέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

  Τα παραπάνω χαρακτηριστικά είναι κοινά στα Ευρωπαϊκά συστήµατα 

κοινωνικής πρόνοιας, ανάµεσά τους όµως εµφανίζονται διαφοροποιήσεις που 

οφείλονται τόσο στις εσωτερικές ανάγκες και προτεραιότητες, όσο και στη 

γενικότερη φιλοσοφία σχετικά µε τις αρχές και τους µηχανισµούς στην άσκηση 

κοινωνικής πολιτικής. Ο καθορισµός προτεραιοτήτων για την παροχή 

υπηρεσιών φροντίδας, η µεταβίβαση αρµοδιοτήτων ή λειτουργιών από το 

δηµόσιο σε φορείς ιδιωτικού και εθελοντικού τοµέα καθώς και η εισαγωγή 

τεχνικών συµµετοχής των χρηστών στη χρηµατοδότηση των υπηρεσιών, 

αποτελούν στρατηγικές µεταρρύθµισης των εθνικών συστηµάτων. 

  Με βάση την κατηγοριοποίηση των εθνικών συστηµάτων υιοθετείται η 

διάκριση µεταξύ γενικών προγραµµάτων ελάχιστου εισοδήµατος και 

κατηγοριακών µέτρων που απευθύνονται σε συγκεκριµένες οµάδες. Τα γενικά 

προγράµµατα κατοχυρώνουν ένα σύνθετο δικαίωµα σε προνοιακά επιδόµατα, 

ενώ τα κατηγοριακά µέτρα καλύπτουν ορισµένες οµάδες στόχους. Με βάση 

την παραπάνω διάκριση έχουν αναπτυχθεί τέσσερα µοντέλα: 

1ο) Το Αγγλοσαξονικό µοντέλο καθολικής κάλυψης.  

2ο) Το Βισµαρκιανό µοντέλο εθνικής κάλυψης. 

3ο) Το Μεσογειακό µοντέλο υπολειµµατικής κάλυψης. 

4ο) Το Σκανδιναβικό µοντέλο εθνικής κάλυψης. 

   Ο θεωρητικός προβληµατισµός ανακύπτει από την αδυναµία οριοθέτησης 

της έννοιας των κοινωνικών υπηρεσιών, ακριβώς διότι δεν µπορεί να 

κατασκευαστεί ένας ενιαίος ορισµός του πεδίου των κοινωνικών υπηρεσιών. 

Η πιο συνήθης διάκριση είναι εκείνη των κοινωνικών υπηρεσιών και 

υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας όπου οι µεν πρώτες, αφορούν την κάλυψη 

και αντιµετώπιση προβληµάτων που εµποδίζουν την αυτοδύναµη λειτουργία 

του ατόµου ενώ παράλληλα προσαρµόζουν τη διάρθρωσή τους στις 

ιδιαιτερότητες των ενδιαφεροµένων. Αντίθετα, οι υπηρεσίες κοινωνικής 

φροντίδας, περιορίζονται στην ενίσχυση της αυτονοµίας των γυναικών, καθώς 
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και στη βελτίωση των δυνατοτήτων ένταξης ή επανένταξης αυτών στην αγορά 

εργασίας.  

  Οι µεθοδολογικές δυσχέρειες, ανακύπτουν από την έλλειψη στατιστικών 

δεδοµένων και συγκριτικών στοιχείων, για τη διάρθρωση και τη λειτουργία των 

εθνικών συστηµάτων. Σ’ αυτό οφείλεται ο σκληρός πυρήνας των συστηµάτων 

κοινωνικής πρόνοιας, που κατά κανόνα αποτελεί αποκλειστική αρµοδιότητα 

των εθνικών κυβερνήσεων, καθώς και στην επικέντρωση της έρευνας στο 

πεδίο των πολιτικών κοινωνικής ασφάλισης και απασχόλησης. 

  Η αδυναµία κατασκευής ενός ενιαίου πλαισίου διοικητικών αρµοδιοτήτων για 

τη λειτουργία των κοινωνικών υπηρεσιών, η έλλειψη στοιχείων για τις 

δαπάνες και την κατανοµή τους ανάµεσα στους φορείς του δηµόσιου, 

ιδιωτικού και εθελοντικού τοµέα, η απουσία ενιαίων κριτηρίων αξιολόγησης 

της αποτελεσµατικότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών, αµβλύνουν τις 

µεθοδολογικές και θεωρητικές δυσχέρειες και προωθούνται µέσω της 

κατασκευής και χρήσης ειδικών δεικτών τυποποίησης της λειτουργίας των 

συστηµάτων κοινωνικών υπηρεσιών. Οι δείκτες αυτοί διακρίνονται σε 

τέσσερις ενότητες: 

  Η πρώτη ενότητα, επικεντρώνεται στη θεσµική, κανονιστική λειτουργία του 

συστήµατος δηλ στους φορείς σχεδιασµού και ρύθµισης των πολιτικών, τη 

κεντρική και αποκεντρωµένη διοίκηση, τον δηµόσιο, ιδιωτικό και εθελοντικό 

τοµέα, τις προϋποθέσεις χορήγησης των παροχών, τους µηχανισµούς  

παρακολούθησης της λειτουργίας των υπηρεσιών, τους µηχανισµούς 

εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης των προγραµµάτων και υπηρεσιών). 

 Η δεύτερη ενότητα, προσανατολίζεται στη χρηµατοδοτική λειτουργία του 

συστήµατος δηλαδή τους φορείς, τις πηγές χρηµατοδότησης των 

προγραµµάτων, τους µηχανισµούς  αξιολόγησης των δαπανών. 

  Η τρίτη ενότητα, αναφέρεται στην οργανωτική και διοικητική διάρθρωση του 

συστήµατος δηλαδή τους φορείς παροχής υπηρεσιών, τους µηχανισµούς 

εσωτερικού και εξωτερικού συντονισµού των προγραµµάτων των κοινωνικών 

υπηρεσιών, τις τεχνικές αξιολόγησης των οργανωτικών σχηµάτων και των 

δοµών. 

   Η τελευταία ενότητα, καλύπτει το ζήτηµα της συµµετοχής των χρηστών στη 

λειτουργία των συστηµάτων δηλαδή τη συµµετοχή των χρηστών σε 

αντιπροσωπευτικά όργανα των φορέων σχεδιασµού ή υλοποίησης των 
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προγραµµάτων, την πρόσβαση των χρηστών στους φορείς που 

χρηµατοδοτούν τα προγράµµατα, την αξιοποίηση των τεχνικών εξώδικης, 

διοικητικής, δικαστικής προστασίας για τη διεκδίκηση των δικαιωµάτων των 

ενδιαφεροµένων να αξιοποιήσουν τις προνοιακές υπηρεσίες.   

 Η συνδυαστική εφαρµογή των παραπάνω στα εθνικά συστήµατα κοινωνικών 

υπηρεσιών, οδηγεί στη διάκριση µεταξύ τεσσάρων εθνικών συστηµάτων. 

Αυτά είναι το Σκανδιναβικό, το Κεντροευρωπαϊκό, το Αγγλοσαξονικό και το 

Μεσογειακό µοντέλο23. 

 

Το Σκανδιναβικό µοντέλο.  

 Το Σκανδιναβικό µοντέλο στηρίζεται κυρίως στην εκτεταµένη παρέµβαση των 

φορέων του δηµόσιου τοµέα. Οι παρεχόµενες υπηρεσίες στηρίζονται στη 

γενική αρχή της καθολικότητας, που συνεπάγεται την προώθηση ενιαίων 

οργανωτικών σχηµάτων σχεδιασµού και παροχής υπηρεσιών για όλο τον 

πληθυσµό. 

 Τα κύρια χαρακτηριστικά αυτού του µοντέλου είναι:  Βασικοί φορείς 

χρηµατοδότησης και παροχής προσωπικών κοινωνικών υπηρεσιών προς 

ηλικιωµένους, άτοµα µε ειδικές ανάγκες, παιδιά και γυναίκες, είναι οι 

Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Εκτός από τους ΟΤΑ, κοινωνικές 

υπηρεσίες παρέχονται από εθελοντικούς φορείς και εξειδικευµένους 

επαγγελµατίες. Ο ιδιωτικός κερδοσκοπικός τοµέας δεν είναι ανεπτυγµένος 

λόγω του δηµόσιου καθολικού χαρακτήρα του µοντέλου. 

  Το σύστηµα λειτουργεί µε βάση την αρχή της αποκέντρωσης. 

 Το µοντέλο  προσανατολίζεται στην ενίσχυση της αυτονοµίας των γυναικών 

και τη βελτίωση των δυνατοτήτων εισόδου και παραµονής αυτών στην αγορά 

εργασίας, προβλέποντας παράλληλα µηχανισµούς προσαρµογής της 

γυναικείας απασχόλησης στις ανάγκες της οικογενειακής ζωής.  

 Η χρηµατοδότηση του συστήµατος καλύπτεται από τον προϋπολογισµό της 

κεντρικής διοίκησης και από τα έσοδα των ΟΤΑ µέσω της επιβολής ειδικής 

φορολογίας. 

 
23Αµίτσης Γ.: (2001): Αρχές οργάνωσης και λειτουργίας του συστήµατος Κοινωνικής Πρόνοιας. 
Αθήνα, Παπαζήση, σελ. 89. 
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Το Κεντροευρωπαϊκό µοντέλο  

  Το συγκεκριµένο µοντέλο εντοπίζεται στη λειτουργία των εθνικών 

συστηµάτων της Ολλανδίας, Γερµανίας και της Αυστρίας. Είναι ένα µοντέλο 

επικουρικής κάλυψης (subsidiary  model) και στηρίζεται στον αυξηµένο ρόλο 

της οικογένειας για την παροχή υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας. 

  Τα κύρια χαρακτηριστικά του µοντέλου αυτού είναι: Κύριοι φορείς παροχής 

προσωπικών κοινωνικών υπηρεσιών είναι οι µη κυβερνητικές οργανώσεις, 

όπως για παράδειγµα είναι η εκκλησιαστικές και συνδικαλιστικές ενώσεις. 

Όσον αφορά την Οµοσπονδιακή Κυβέρνηση και τα Οµοσπονδιακά Κράτη 

(περίπτωση Γερµανίας και Αυστρίας), η χρηµατοδότηση της λειτουργίας των 

υπηρεσιών, πραγµατοποιείται συµπληρωµατικά µέσω διαφορετικών πηγών. 

   Οι οργανισµοί κοινωνικής ασφάλισης παρεµβαίνουν στη χορήγηση 

εισοδηµατικών παροχών, προς ασφαλισµένους οι οποίοι δεν έχουν τη 

δυνατότητα αυτοεξυπηρέτησης και βοηθούνται από το οικογενειακό 

περιβάλλον τους. Αξίζει να σηµειωθεί, ότι στην περίπτωση αυτή ελλοχεύει ο 

ασφαλιστικός κίνδυνος της εξάρτησης, η θεσµοθέτηση του οποίου επιτρέπει 

τη χρηµατοδότηση των οικογενειακών δικτύων φροντίδας σε µεγάλη έκταση.  

  Από θεωρητική σκοπιά24, στο µοντέλο αυτό κατατάσσονται και τα συστήµατα 

της Γαλλίας και του Βελγίου. 

  

Το Αγγλοσαξονικό µοντέλο.  

  Το Αγγλοσαξονικό µοντέλο, προσανατολίζεται στην προστασία µόνο των 

ατόµων τα οποία βρίσκονται σε κατάσταση ανάγκης και δεν διαθέτουν 

επαρκείς πόρους συντήρησης. Η λειτουργία του συστήµατος εποπτεύεται 

κυρίως από το δηµόσιο τοµέα και στηρίζεται στην παροχή προσωπικών 

υπηρεσιών µέσω κερδοσκοπικών εταιριών και φορέων της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης.  

  Τα βασικά χαρακτηριστικά του µοντέλου αυτού είναι: Η προσφορά 

υπηρεσιών σε κοινοτικό πλαίσιο, καθώς και η εισαγωγή στοιχείων ιδιωτικής 

αγοράς στο σύστηµα κοινωνικής φροντίδας. Πρόκειται για το πλαίσιο της 

µεικτής προνοιακής οικονοµίας (mixed economy welfare), πλαίσιο το οποίο 

 
24   Lewis J. (1993): Women and Social Policies in Europe, New York, Westinghouse Learning 
Press. 
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προωθείται από φορείς όπως ο δηµόσιος τοµέας, ο οποίος ενεργοποιείται 

από φορείς της κεντρικής διοίκησης (Υπουργείο Κοινωνικών Υπηρεσιών) και 

της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Ο Ιδιωτικός τοµέας, ο οποίος καλύπτει το 

µεγαλύτερο µέρος των κοινωνικών υπηρεσιών. Ο Εθελοντικός τοµέας, που 

αποτελείται κυρίως από µη κυβερνητικές οργανώσεις και ενώσεις µη 

κερδοσκοπικού χαρακτήρα. 

  Το συγκεκριµένο µοντέλο αναδεικνύεται έντονα από τη λειτουργία του 

Βρετανικού συστήµατος κοινωνικής πρόνοιας. Το σύστηµα αυτό στηρίζεται 

πλέον στην ενεργοποίηση των κερδοσκοπικών επιχειρήσεων οι οποίες 

αποτελούν τους κύριους φορείς παροχής κοινωνικών υπηρεσιών. Βασικές 

διαστάσεις του Αγγλοσαξονικού συστήµατος αναπτύσσονται και στο Ιρλανδικό 

σύστηµα, το οποίο όµως αξιοποιεί περισσότερο το θεσµό της οικογενειακής 

φροντίδας. 

   

Το Μεσογειακό µοντέλο.  

  Το µοντέλο αυτό αποτελεί ουσιαστικά έκφανση του Λατινικού µοντέλου 

κοινωνικής προστασίας στο πλαίσιο των προσωπικών κοινωνικών 

υπηρεσιών. Το Λατινικό µοντέλο συγκροτείται από τα κοινά χαρακτηριστικά 

των εθνικών συστηµάτων της Ελλάδας, της Ιταλίας, της Ισπανίας και της 

Πορτογαλίας, που συνοψίζονται στις εξής διαστάσεις: 

• Ύπαρξη ανισοτήτων µεταξύ ασφαλισµένων και εργαζοµένων. 

• Εξασφάλιση καθολικής υγειονοµικής κάλυψης του πληθυσµού, 

µέσω λειτουργίας Εθνικών Συστηµάτων Υγείας. 

• Έλλειψη γενικών προγραµµάτων εισοδηµατικής στήριξης των 

απόρων µέσω προνοιακών φορέων του δηµόσιου τοµέα. 

• Ανάπτυξη πελατειακών µορφών οργάνωσης και διαχείρισης των 

κοινωνικών προγραµµάτων και παροχών. 

  Όσον αφορά τον τοµέα των κοινωνικών υπηρεσιών, το Λατινικό µοντέλο 

χαρακτηρίζεται από την πολύ περιορισµένη παρέµβαση του δηµόσιου τοµέα 

και την ιδιαίτερα ανεπτυγµένη λειτουργία των φορέων του εθελοντικού τοµέα 

και της εκκλησίας. Η βασική διάσταση του µοντέλου έγκειται στον εκτεταµένο 

ρόλο της οικογένειας και των οµάδων αυτοβοήθειας, που παρέχουν 

υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας στα µέλη τους, κατά κανόνα ανεξάρτητα από 
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την προσφορά αντίστοιχων υπηρεσιών στην ελεύθερη αγορά ή το δηµόσιο 

τοµέα, πράγµα που αποτελεί και τον κύριο προσανατολισµό του µοντέλου. 

2.3 Συνθετική αξιολόγηση της λειτουργίας των µοντέλων. 

  Τα βασικά συµπεράσµατα που προκύπτουν από την εφαρµογή της 

συγκριτικής µελέτης των εθνικών µοντέλων, µπορούν να κατηγοριοποιηθούν 

ως εξής: 

   Η υιοθέτηση γραφειοκρατικών µοντέλων διοίκησης, ιδίως στο επίπεδο του 

δηµοσίου τοµέα, δυσχεραίνει το συντονισµό µεταξύ των προσωπικών 

κοινωνικών υπηρεσιών και αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα στην προώθηση 

µακροπρόθεσµων µεταρρυθµίσεων. 

  Η εφαρµογή ενός µοντέλου δηµόσιας χρηµατοδότησης των κοινωνικών 

υπηρεσιών, κυρίως από το δηµόσιο προϋπολογισµό ή ειδική φορολογία, που 

δεν συνοδεύεται από αναλυτικό θεσµικό πλαίσιο των παρεχόµενων 

υπηρεσιών, συχνά οδηγεί στην άµβλυνση της «νοµιµοποίησης» των 

υπηρεσιών. Στην περίπτωση αυτή οι παρεµβάσεις που υιοθετούνται 

αποβλέπουν στη µείωση της δηµόσιας συµµετοχής και στην ενίσχυση του 

ρόλου των ιδιωτικών επιχειρήσεων. 

 Η διάκριση µεταξύ φορέων που σχεδιάζουν τη λειτουργία των κοινωνικών 

υπηρεσιών και φορέων που αναλαµβάνουν τη χρηµατοδότησή τους, 

διευκολύνει κατά κανόνα την επέκταση του προσωπικού και υλικού πεδίου 

εφαρµογής των υπηρεσιών και τούτο γιατί οι φορείς που σχεδιάζουν µπορούν 

να υποστηρίξουν την ενίσχυση των υπηρεσιών, καθώς δεν επιφορτίζονται µε 

τους µηχανισµούς χρηµατοδότησής τους. 

   Η διερεύνηση των κοινωνικών υπηρεσιών και η κάλυψη των αναγκών 

περισσότερων οµάδων στόχου, εξασφαλίζεται από τη χρηµατοδότηση των 

φορέων που παρέχουν τις υπηρεσίες από περισσότερες πηγές, όπως για 

παράδειγµα είναι ο συνδυασµός της χρηµατοδότησης της άσκησης 

κοινωνικής πολιτικής από τους φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης: 

επιχορηγήσεις από τον κρατικό προϋπολογισµό, επιβολή τοπικών φόρων, 

αξιοποίηση ιδίων πηγών. 

  Η συµµετοχή των χρηστών στην οργάνωση και λειτουργία των κοινωνικών 

υπηρεσιών, εξασφαλίζει τη βελτίωση των παρεχόµενων υπηρεσιών. 

  Η έλλειψη τεχνικών και µεθόδων συντονισµού των υπηρεσιών που 

παρέχονται από διαφορετικούς φορείς, δηµιουργεί σηµαντικά προβλήµατα, τα 
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οποία αντιµετωπίζονται αποτελεσµατικά µόνο µε τη σύσταση ειδικών 

συντονιστικών οργάνων. Τα όργανα αυτά δηµιουργούνται σε επίπεδο 

κεντρικής διοίκησης και ασκούν συµβουλευτικές αρµοδιότητες. 

  Η εκτεταµένη συµµετοχή θρησκευτικών µη κυβερνητικών οργανώσεων στο 

σύστηµα παροχής κοινωνικών υπηρεσιών, δυσχεραίνει τις απόπειρες 

µεταρρύθµισης και υποβαθµίζει το κοινωνικοπολιτικό ενδιαφέρον για την 

κάλυψη των αναγκών των χρηστών. 

  Οι παραπάνω παρατηρήσεις είναι απαραίτητο να λαµβάνονται υπόψη κατά 

το σχεδιασµό ή τη µεταρρύθµιση των συστηµάτων κοινωνικής πρόνοιας, 

ακριβώς διότι εντοπίζουν αξιόλογες πρακτικές και καταγράφουν σηµαντικά 

κενά, τα οποία δυσχεραίνουν την ορθολογική και αποτελεσµατική λειτουργία 

των προσωπικών κοινωνικών υπηρεσιών. Το κράτος πρόνοιας αποτελεί τον 

απότερω σκοπό όσων ασχολούνται µε τα κοινωνικά ζητήµατα. Αποτέλεσε 

πρόγραµµα των πολιτικών και της κυβέρνησης.  

   Ανάλογα µε τις επικρατούσες κοινωνικές και οικονοµικές συνθήκες 

αναπτύχθηκαν δυο µοντέλα κοινωνικής πρόνοιας. Συµφώνα µε το πρώτο 

µοντέλο το υπολειµµατικό, στα αρχικά στάδια της εξέλιξης της κοινωνικής 

πρόνοιας οι κοινωνικές παροχές δίνονταν κυρίως σε εξαρτηµένες 

περιθωριακές οµάδες, όπως για παράδειγµα σε ανάπηρους.   Αυτές οι 

πληθυσµιακές οµάδες,  θεωρούνταν ως κοινωνικά προβλήµατα που έπρεπε 

να αντιµετωπιστούν. Αυτό όµως είχε ως κατάληξη την αποµόνωση και τον 

στιγµατισµό τους. Ο ρόλος της κοινωνικής πρόνοιας ήταν περιθωριακός.   

   Το δεύτερο µοντέλο, το θεσµικό– αναδιανεµητικό µοντέλο, θεωρεί ότι  η 

κοινωνική πρόνοια παρέχει γενικές υπηρεσίες για όλα τα άτοµα αλλά και 

ειδικές υπηρεσίες για άτοµα µε ειδικές ανάγκες. Το µοντέλο αυτό επιδιώκει τη 

βελτίωση της ποιότητας ζωής γενικά και όχι µόνο των προβληµατικών 

καταστάσεων, βασίζεται στην αρχή της κοινωνικής δικαιοσύνης και στις 

βασικές ανθρώπινες αξίες. Η έµφαση δίδεται στην πρόληψη και όχι στην 

αντιµετώπιση των προβληµάτων.  

   Την τελική του µορφή το κράτος πρόνοιας την πήρε στο δεύτερο µισό του 

20ου  αι. σαν αναγκαστική λύση στα κοινωνικά προβλήµατα που είχαν 

προκύψει από την εκβιοµηχάνιση, την αστικοποίηση και την επικράτηση 

υπερβολικά φιλελεύθερων συστηµάτων αγοράς.  
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   Στο πλαίσιο των κοινωνικών οργανώσεων25, παρατηρείται κοινωνικό- 

οικονοµική ανάπτυξη η οποία όµως δηµιούργησε κάποια προβλήµατα,  

δεδοµένου ότι η ανάπτυξη της τεχνολογίας, στο 2ο µισό του 20ου αιώνα, όπως 

για παράδειγµα, οι νέες µέθοδοι παραγωγής, στέρησε από κάποιες οµάδες τα 

οικονοµικά µέσα επιβίωσης και άλλαξε ουσιαστικά τη δοµή της οικογένειας. 

Από τα παραπάνω προκύπτει η ανάγκη για τη δηµιουργία ενός ουσιαστικού 

κράτους πρόνοιας. Στην παρούσα εργασία γίνεται αναφορά στο κράτος 

πρόνοιας σε συνάρτηση µε την ανάπτυξη της κοινωνικής εργασίας καθώς η 

δεύτερη αναπτύσσεται στα πλαίσια ενός κράτους πρόνοιας και αποτελεί 

µέρος αυτού. 

 

2.4 Αρχές οργάνωσης και λειτουργίας του ελληνικού συστήµατος κοινωνικής 

πρόνοιας 

  Το ελληνικό σύστηµα κοινωνικής πρόνοιας, λειτουργεί ως ένα κεντρικά 

κατευθυνόµενο µοντέλο παροχής χρηµατικών επιδοµάτων, παροχών σε είδος 

και προσωπικών κοινωνικών υπηρεσιών, που στηρίζεται στην παρέµβαση 

του δηµόσιου τοµέα. Οι ιδιωτικές επιχειρήσεις, εξειδικεύονται στην παροχή 

υπηρεσιών προς άτοµα που δεν επιθυµούν ή δεν κατορθώνουν να ενταχθούν 

στο δηµόσιο σύστηµα, ενώ οι εθελοντικοί φορείς δραστηριοποιούνται για την 

προώθηση συλλογικών αιτηµάτων των µελών τους ή για την κάλυψη των 

κενών προστασίας, που απορρέουν από την περιοριστική λειτουργία των 

δηµόσιων υπηρεσιών. 

  Η ανάλυση των αρχών οργάνωσης και λειτουργίας του συστήµατος, 

επικεντρώνεται στους φορείς παροχής υπηρεσιών. Έτσι, δεν γίνετε 

διερεύνηση των άτυπων δικτύων φροντίδας, που αντιστοιχεί στις υπηρεσίες 

φροντίδας και βοήθειας που παρέχονται από φίλους, µέλη της οικογένειας ή 

τη γειτονιά. 

 

  

 

 

 
25 Ζωγράφος Α. (1992): Ο διπλός ρόλος της Κοινωνικής Εργασίας στο πλαίσιο των 
κοινωνικών οργανώσεων και υπηρεσιών, Πάτρα, σελ. 83. 
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2.5  Το δηµόσιο σύστηµα κοινωνικής πρόνοιας και οι τεχνικές οργάνωσης και 

διοίκησης του. 

  Το δηµόσιο σύστηµα κοινωνικής πρόνοιας, διακρίνεται στα εσωτερικά 

συστήµατα κοινωνικής ασφάλισης, πρόνοιας και προστασίας της υγείας. Οι 

στόχοι του προνοιακού συστήµατος, κατευθύνονται στην κάλυψη των 

αναγκών ατόµων και οµάδων τα οποία αδυνατούν να ενταχθούν στο σύστηµα 

κοινωνικής ασφάλισης και αντιµετωπίζουν προβλήµατα υπαγωγής στον 

οικονοµικό και κοινωνικό ιστό της χώρας. 

  Οι προσανατολισµοί των παρεµβάσεων του ελληνικού συστήµατος 

κοινωνικής πρόνοιας, κατευθύνονται πλέον στην υιοθέτηση ενός 

αποκεντρωµένου µοντέλου. Αυτό σχηµατοποιείται σε τέσσερα επίπεδα: την 

Κεντρική ∆ιοίκηση, την Περιφερειακή ∆ιοίκηση, τη Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση 

και την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Οι αρµοδιότητες των φορέων που 

δραστηριοποιούνται σε κάθε επίπεδο, τυποποιούνται µέσω της σταδιακής 

µεταβίβασης προνοιακών αρµοδιοτήτων της Κεντρικής ∆ιοίκησης στη 

Νοµαρχιακή και Τοπική Αυτοδιοίκηση. 

  Κύριος φορέας στην οργάνωση και λειτουργία του συστήµατος είναι το 

Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας, σε επίπεδο Κεντρικής ∆ιοίκησης. Παράλληλα 

όµως, εντοπίζονται σηµαντικές παρεµβάσεις και άλλων υπουργείων όπως 

είναι, το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, το Υπουργείο 

Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και το Υπουργείο Εσωτερικών, 

∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης. Μεταξύ των φορέων αυτών της 

κεντρικής διοίκησης, δεν εξασφαλίζεται ένας ενιαίος συντονισµός και 

σχεδιασµός επιτελικών παρεµβάσεων παρόλο που στη διάρκεια της δεκαετίας 

του 1990, προωθήθηκαν συγκεκριµένες ενέργειες για την επίτευξη ενός 

παρόµοιου στόχου (σύσταση Εθνικού Συµβουλίου Κοινωνικής Φροντίδας, 

συγκρότηση διυπουργικών οµάδων εργασίας ή επιτροπών). 

  Σε Περιφερειακό επίπεδο αρµοδιότητες στον τοµέα της κοινωνικής πρόνοιας, 

ασκούνται τόσο από τις Περιφέρειες όσο και από τις Νοµαρχιακές 

Αυτοδιοικήσεις. Οι Περιφέρειες αποτελούν αποκεντρωµένες υπηρεσίες της 

κεντρικής διοίκησης, ενώ οι Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις όργανα µε αυτοτελή 

νοµική προσωπικότητα. Αντίθετα, δεν προβλέπονται αρµοδιότητες από τις 
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επαρχίες, καθώς οι επαρχίες ως µονάδες της διοικητικής διαίρεσης της 

χώρας, καταργήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου του 199926 . 

  Οι Περιφέρειες αποτελούν ενιαίες αποκεντρωµένες µονάδες διοίκησης του 

κράτους, που συµβάλλουν στον εθνικό σχεδιασµό µέσω του 

προγραµµατισµού και της εφαρµογής πολιτικών οικονοµικής, κοινωνικής και 

πολιτιστικής ανάπτυξης. Η λειτουργία τους διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 

2503 / 97 «∆ιοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθµιση 

θεµάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις». 

  Οι Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, ασκούν αρµοδιότητες στο πεδίο της 

κοινωνικής πρόνοιας ως αποτέλεσµα της αυτοδίκαιης µεταβίβασης 

αρµοδιοτήτων του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας, που κατοχυρώθηκε 

νοµοθετικά το 1994. Παράλληλα, σχετικές αρµοδιότητες ασκούνται ύστερα 

από τη µεταγενέστερη µεταβίβαση αρµοδιοτήτων που προηγουµένως 

προωθούνταν από το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας. 

  Σε τοπικό επίπεδο, αρµοδιότητες στον τοµέα της κοινωνικής πρόνοιας 

ασκούνται από τους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (∆ήµοι και 

Κοινότητες). Το µοντέλο παρέµβασης των ΟΤΑ στο πεδίο της κοινωνικής 

πρόνοιας στηρίζεται στη διάκριση µεταξύ των οργάνων που σχεδιάζουν και 

των οργάνων που υλοποιούν, παρέχοντας έτσι τις αντίστοιχες κοινωνικές 

υπηρεσίες. Σύµφωνα µε το υφιστάµενο θεσµικό πλαίσιο, οι επιτελικές 

αποφάσεις λαµβάνονται από τα ∆ηµοτικά Συµβούλια. Κατοχυρώνεται όµως 

και η δυνατότητα µεταβίβασης συγκεκριµένων αρµοδιοτήτων στα Τοπικά 

Συµβούλια, τα οποία µπορούν να αναλαµβάνουν δράσεις όπως για 

παράδειγµα είναι η εφαρµογή πολιτιστικών και ψυχαγωγικών προγραµµάτων 

ή η παροχή υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας και προστασίας προς 

ηλικιωµένους στο πλαίσιο της κοινωνικής πολιτικής του ∆ήµου.. 

 

2.6  Ιδιωτικός τοµέας πρόνοιας. 

  Η ρύθµιση του ιδιωτικού τοµέα χαρακτηρίζεται από την υιοθέτηση ενός 

σύνθετου µοντέλου προληπτικού και κατασταλτικού ελέγχου, το οποίο 

 
26 Άρθρο 19 παρ. 1, Ν. 2539 / 97, που ρητώς ορίζει ότι η κατάργηση των επαρχιών δεν 
επιφέρει συνέπειες στη διάρθρωση και λειτουργία των δηµοσίων υπηρεσιών και των 
υπηρεσιών της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης. 
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επικεντρώνεται στην υποχρέωση λήψης άδειας σύστασης και λειτουργίας. 

Αντίθετα, δεν προβλέπονται ειδικές διαδικασίες αξιολόγησης της ποσότητας 

των παρεχόµενων υπηρεσιών, µε εξαίρεση το θεσµό των κοινωνικών 

συµβούλων που εισήχθη µόλις το 1995, ή της αποτελεσµατικότητας των 

δράσεων σε σχέση µε ευρύτερους κοινωνικούς στόχους. 

  Σε σύγκριση µε άλλα Ευρωπαϊκά Κράτη, η παρέµβαση των ιδιωτικών 

φορέων είναι πολύ περιορισµένη. Πρόκειται για ένα εγγενές χαρακτηριστικό 

του ελληνικού µοντέλου κοινωνικής πρόνοιας που εξηγείται µε βάση την 

παραδοσιακή ανάπτυξη του δηµόσιου τοµέα, αλλά και την αυξηµένη 

συµµετοχή των άτυπων οικογενειακών στρατηγικών στο σύστηµα παροχής 

φροντίδας. ∆εν µπορεί όµως να γίνει λόγος ιδιωτικοποίησης (privatization) του 

τοµέα πρόνοιας στη χώρα µας ή για ανάπτυξη τεχνικών αγοράς στο πεδίο της 

κοινωνικής φροντίδας (social care markets)27. Εντοπίζονται όµως, τάσεις 

ενίσχυσης του θεσµικού ρόλου των ιδιωτικών φορέων, ιδίως εξαιτίας της 

κατοχύρωσης των δυνατοτήτων λειτουργίας τους στο πλαίσιο του νέου 

Εθνικού Συστήµατος Κοινωνικής Φροντίδας. 

  Οι ιδιωτικοί φορείς που ενεργοποιούνται στην Ελλάδα αποτελούν κυρίως 

παραδοσιακές επιχειρήσεις κοινωνικής φροντίδας µε συµµετοχή, σ΄ αυτές 

επαγγελµατιών υγείας και πρόνοιας καθώς και νοσηλευτικές επιχειρήσεις που 

συνήθως συνεργάζονται ή υπάγονται στο οργανωτικό σχήµα εταιρειών 

ιδιωτικής ασφάλισης. 

 

2.7  Η ενεργοποίηση του εθελοντικού τοµέα πρόνοιας. 

  Η λειτουργία του εθελοντικού τοµέα πρόνοιας στο πεδίο της κοινωνικής 

προστασίας στην Ελλάδα, χαρακτηρίζεται από την ανάπτυξη φιλανθρωπικών 

παρεµβάσεων και την προώθηση σχετικά αυτόνοµων στρατηγικών που 

συµπληρώνουν τις δηµόσιες πολιτικές πρόνοιας. Οι παρεµβάσεις αυτές 

εξελίσσονται πλέον σε νέες µορφές κοινωνικού εθελοντισµού που 

διαρθρώνονται µε βάση τη λειτουργία των µη κυβερνητικών οργανώσεων 

προνοιακού τύπου. Γίνεται µάλιστα λόγος για την ενεργοποίηση της κοινωνίας 

των πολιτών, ως πλαίσιο δραστηριοποίησης του δικτύου εθελοντικών 

 
27 Lapsley I., Llewellyn S.(1998): Markets, hierarchies and choices in social care.  
  Bartlett W., Roberts J., Le Grand J. (Εds): A revolution in Social Policy: Quasi – market   
reforms in the 1990s, New York, Westinghouse Learning Press, σελ. 133. 
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οργανώσεων που αναπτύσσονται στους τοµείς της κοινωνικής πρόνοιας και 

φροντίδας  

  Σε αντίθεση µε τα περισσότερα Ευρωπαϊκά κράτη, που έχουν τυποποιήσει 

τους βασικούς άξονες αξιολόγησης και παρέµβασης των εθελοντικών φορέων 

και των µη κερδοσκοπικών ιδιωτικών οργανώσεων στο πεδίο των κοινωνικών 

υπηρεσιών, η λειτουργία των φορέων του εθελοντικού τοµέα στην Ελλάδα, 

χαρακτηρίζεται από την έλλειψη ενός ιδεολογικοπολιτικού πλαισίου, το οποίο 

να καθορίσει τις σχέσεις τους µε την κεντρική διοίκηση και τους φορείς της 

αγοράς  

  Ο εθελοντικός τοµέας στην Ελλάδα συγκροτείται από τις µη κυβερνητικές 

οργανώσεις (Μ.Κ.Ο.), τους ιδιωτικούς φορείς παροχής κοινωνικής φροντίδας 

και τους εθελοντικούς φορείς προνοιακού τύπου µη κερδοσκοπικού 

χαρακτήρα. Μόλις το 1998 προβλέφθηκε  η τήρηση ειδικού Μητρώου 

Εθελοντικών Φορέων Προνοιακού Τύπου στον οργανισµό του Υπουργείου 

Υγείας και Πρόνοιας, ενώ δεν έχει ακόµα ενεργοποιηθεί ο θεσµός του 

Συµβουλίου Εθελοντικών Οργανώσεων, θεσµός ο οποίος εδώ και αρκετά 

χρόνια λειτουργεί σε άλλα Ευρωπαϊκά συστήµατα, µε αντιπροσωπευτικότερο 

όλων το παράδειγµα της εφαρµογής του στο Αγγλοσαξονικό µοντέλο µε τη 

µορφή του National Council for Voluntary Organizations (N.C.V.O). 

 

2.8. Το Εθνικό Σύστηµα Κοινωνικής Φροντίδας. 

  Το νέο µοντέλο του Εθνικού Συστήµατος Κοινωνικής Φροντίδας εισάγεται 

στην Ελλάδα το 199828 και κατοχυρώνει την παρέµβαση του κράτους στο 

πεδίο παροχής των προσωπικών κοινωνικών υπηρεσιών. Τίθενται έτσι οι 

βάσεις για τη δηµιουργία ενός σύγχρονου µοντέλου προνοιακής παρέµβασης 

που αποβλέπει, στην εξυπηρέτηση νέων αναγκών και στον εξορθολογισµό 

της διοικητικής και οργανωτικής λειτουργίας των παραδοσιακών µονάδων 

πρόνοιας. Το Εθνικό Σύστηµα Κοινωνικής Φροντίδας στηρίζεται σε ένα ενιαίο 

και αποκεντρωµένο πλαίσιο29 που ενεργοποιείται µέσω της δράσης των 

                                            
28 Ν. 2646 / 98 (ΦΕΚ Α’ 236) για την «Οργάνωση και λειτουργία του Εθνικού Συστήµατος 
Κοινωνικής Φροντίδας». Ο Νόµος πρέπει να θεωρηθεί ως το θεσµικό υπόβαθρο του 
συστήµατος καθώς κατοχυρώνει τις γενικές αρχές και τους βασικούς άξονες λειτουργίας του.  
28. Αµίτσης Γ. (2001): Αρχές Οργάνωσης και Λειτουργίας του Συστήµατος Κοινωνικής 
Πρόνοιας. Αθήνα, Παπαζήση  ,σελ.102.    
29 Άρθρο 2 Ν.2646 / 98. 
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φορέων του δηµόσιου τοµέα που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας και 

Πρόνοιας, των ιδιωτικών φορέων µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που 

αναγνωρίζονται ως ειδικώς πιστοποιηµένοι φορείς του Συστήµατος και 

εγγράφονται στο αντίστοιχο Μητρώο της οικείας Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης, 

και  των οργανώσεων εθελοντικού χαρακτήρα (πρωτοβάθµιες, 

δευτεροβάθµιες και τριτοβάθµιες Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις που 

αποτελούν είτε ΝΠΙ∆ µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, είτε σωµατεία ή 

συλλόγους που δραστηριοποιούνται στην εθελοντική παροχή υπηρεσιών 

προς άτοµα ή οµάδες πληθυσµού). 

   Η δοµή του Εθνικού Συστήµατος χαρακτηρίζεται από τη διάκριση µεταξύ 

δύο επιπέδων: του επιτελικού σχεδιασµού και της παροχής υπηρεσιών. 

Εισάγει έτσι την τεχνική της τυποποίησης των αρµοδιοτήτων για την παροχή 

προνοιακών υπηρεσιών. 

• Επιτελικός Σχεδιασµός  

 Αρµόδιος φορέας για το σχεδιασµό, το συντονισµό και την παρακολούθηση 

του Συστήµατος είναι το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας. Οι επιτελικές 

αρµοδιότητες περιλαµβάνουν την κατάρτιση Εθνικών Προγραµµάτων που 

εκτελούνται από τους φορείς υλοποίησης και επικεντρώνονται σε 4 

θεµατικούς τοµείς που συνδέονται µε την κάλυψη συγκεκριµένων οµάδων – 

στόχων: 

- οικογένεια, παιδί και νεότητα 

- ηλικιωµένοι 

- άτοµα µε ειδικές ανάγκες 

- ευπαθείς πληθυσµιακές οµάδες που τελούν σε κατάσταση έκτακτης 

ανάγκης. 

  Το κανονιστικό πλαίσιο των εθνικών προγραµµάτων περιλαµβάνει τους 

στόχους, τους φορείς εκτέλεσης, τη διαδικασία και κάθε άλλη λεπτοµέρεια 

στην εφαρµογή και παρακολούθησή τους.  

• Παροχή Υπηρεσιών 
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 Αρµόδιοι φορείς για την παροχή υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας είναι οι 

δηµόσιοι, ιδιωτικοί και εθελοντικοί φορείς µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα30 και 

ενεργοποιούνται τόσο από την υλοποίηση των εθνικών προγραµµάτων, όσο 

και από την παροχή αυτοτελών υπηρεσιών. 

  Το Εθνικό Σύστηµα Κοινωνικής Φροντίδας υιοθετεί τη διάκριση µεταξύ 

πρωτοβάθµιας, δευτεροβάθµιας και τριτοβάθµιας φροντίδας για τον τοµέα των 

υπηρεσιών υγείας.  Η πρωτοβάθµια κοινωνική φροντίδα επικεντρώνεται στη 

παροχή υπηρεσιών ανοικτής φροντίδας, αποβλέποντας στην πρόληψη των 

αναγκών αλλά και στον εντοπισµό προβληµάτων που οδηγούν σε κοινωνικό 

και οικονοµικό αποκλεισµό. Οι σχετικές υπηρεσίες παρέχονται κυρίως στο 

πλαίσιο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ Βαθµού. Η δευτεροβάθµια κοινωνική 

φροντίδα επικεντρώνεται στην παροχή υπηρεσιών φιλοξενίας και κλειστής 

φροντίδας, αποβλέποντας στη θεραπεία και αποκατάσταση σωµατικής, 

πνευµατικής και ψυχικής νόσου ή αναπηρίας, αλλά και στην αντιµετώπιση 

των συνεπειών του κοινωνικού και οικονοµικού αποκλεισµού. Οι σχετικές 

υπηρεσίες παρέχονται κυρίως στο πλαίσιο της Περιφέρειας και της 

Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης. Τέλος, η τριτοβάθµια κοινωνική φροντίδα 

επικεντρώνεται στην παροχή εξειδικευµένων υπηρεσιών ανοικτής και κλειστής 

προστασίας. Οι σχετικές υπηρεσίες παρέχονται κυρίως στο πλαίσιο της 

Κεντρικής ∆ιοίκησης και της Περιφέρειας. 

 

2.9.  Οι αρχές του Εθνικού Συστήµατος Κοινωνικής Φροντίδας. 

  Ο βασικός στόχος του συστήµατος είναι η εξασφάλιση σύγχρονων 

υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας σε κάθε άτοµο που διαµένει νόµιµα στην 

ελληνική επικράτεια και βρίσκεται σε κατάσταση ανάγκης. Με τον όρο 

«κοινωνική φροντίδα»31 ορίζεται: «η προστασία που παρέχεται σε άτοµα ή 

οµάδες µε προγράµµατα πρόληψης και αποκατάστασης και αποσκοπεί να 

δηµιουργήσει προϋποθέσεις ισότιµης συµµετοχής των ατόµων στην 
 

30 Το άρθρο 3 παρ 1 του Νόµου 2646 / 98 προβλέπει ότι: «Στο Εθνικό Σύστηµα Κοινωνικής 
Φροντίδας, υπηρεσίες µπορούν να παρέχουν οι φορείς του δηµόσιου τοµέα που 
εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας και οι ιδιωτικοί φορείς µη 
κερδοσκοπικού χαρακτήρα εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις που προβλέπουν οι 
ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις. Στους ιδιωτικούς φορείς µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα 
περιλαµβάνονται και οι οργανώσεις εθελοντικού χαρακτήρα». 
 
31 Άρθρο 3 παρ 2 του Ν. 2646 / 98. 
   Άρθρο 1 παρ. 1 Ν. 2646 / 98. Βλ. παράρτηµα 
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οικονοµική και κοινωνική ζωή και να τους εξασφαλίσει αξιοπρεπές επίπεδο 

διαβίωσης». Η στήριξη της οικογένειας αποτελεί βασικό στόχο των παραπάνω 

προγραµµάτων. 

  Από το παραπάνω εξάγουµε το συµπέρασµα ότι, η διευρυµένη προσέγγιση 

της κοινωνικής φροντίδας στοχεύει στην εξυπηρέτηση δύο βασικών 

προτεραιοτήτων: της εξασφάλισης αξιοπρεπών όρων διαβίωσης και την 

κοινωνική ένταξη. Η πρώτη προτεραιότητα συνδέεται µε τις παραδοσιακές 

αντιλήψεις περί ελάχιστων ορίων και βασικών αναγκών που 

προσανατολίζονται στην ενίσχυση των πλέον φτωχών ατόµων µέσω 

µηχανισµών κοινωνικής προστασίας. Η υιοθέτησή της συνεπάγεται την 

ανάπτυξη του επιτελικού µοντέλου κοινωνικών υπηρεσιών, που κατευθύνεται 

στην κάλυψη µόνο των ατόµων εκείνων που βρίσκονται σε κατάσταση 

ανάγκης. Η δεύτερη προτεραιότητα συνδέεται µε τις νέες αντιλήψεις περί 

κοινωνικής ενσωµάτωσης και συµµετοχής, που επικεντρώνονται στην 

ενίσχυση των ενδιαφεροµένων και την αύξηση των δυνατοτήτων τους για 

ένταξη στο κοινωνικό και οικονοµικό περιβάλλον. Η προτεραιότητα αυτή 

αναδεικνύει βασικές διαστάσεις του καθολικού µοντέλου κοινωνικών 

υπηρεσιών, το οποίο προσανατολίζεται στην παροχή υπηρεσιών βασικού 

τύπου για το σύνολο του πληθυσµού και όχι µόνο για τα φτωχά άτοµα. 

  ∆ίδεται έµφαση στην πρώτη προτεραιότητα. Το συγκεκριµένο επιχείρηµα 

θεµελιώνεται στη χρήση κριτηρίων αναγνώρισης των γενικών αρχών32 που 

διέπουν τη λειτουργία του Εθνικού Συστήµατος Κοινωνικής Φροντίδας: 

 Η κύρια αρχή του συστήµατος είναι η αρχή της επικουρικότητας, που 

επιβάλλει την επικέντρωση των προνοιακών παροχών στην αντιµετώπιση 

αναγκών που δεν µπορούν να καλυφθούν από του ίδιους τους 

ενδιαφερόµενους ή τις οικογένειές τους33. Η δεύτερη γενική αρχή του 

συστήµατος είναι η αρχή της πρόληψης, που επιβάλλει την παρέµβαση των 

προνοιακών υπηρεσιών για την ορθολογική αντιµετώπιση όχι πλέον των 

 
32 Αµίτσης Ν. Γαβριήλ,(2001), Αρχές Οργάνωσης και Λειτουργίας του Συστήµατος Κοινωνικής 
Πρόνοιας, Αθήνα, Παπαζήση, σελ.107. 
33 Έκφανση της αρχής εντοπίζεται στο άρθρο 1 παρ. 2 του Ν. 2646 / 98, που προβλέπει 
χαρακτηριστικά ότι: « Η κοινωνική φροντίδα παρέχεται µετά τη διαπίστωση του απειλούµενου 
άµεσου κινδύνου ή της υπάρχουσας ανάγκης και διαρκεί όσο διατηρούνται οι προϋποθέσεις 
χορήγησής της». 
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συνεπειών αλλά των παραγόντων που οδηγούν στη δηµιουργία κοινωνικών 

προβληµάτων34.  

  Οι συγκεκριµένες αρχές προωθούν παρεµβάσεις υπέρ ατόµων ή οµάδων 

που βρίσκονται σε κατάσταση ανάγκης, περιορίζοντας τη δυνατότητα 

ανάπτυξης καθολικών υπηρεσιών. Από την άλλη πλευρά, η εφαρµογή τους 

αναδεικνύει ευρύτερες ιδεολογικές και κοινωνικοπολιτικές προσεγγίσεις για 

την άσκηση προνοιακής πολιτικής που προσαρµόζονται απόλυτα στο 

Λατινικό µοντέλο κοινωνικής προστασίας. Αυτό διότι η κάλυψη των αναγκών 

από ένα δηµόσιο σύστηµα πρόνοιας µε βάση την αρχή της επικουρικότητας 

προϋποθέτει την ευρύτερη παρέµβαση των οικογενειακών δικτύων ως 

πρωτογενείς φορείς κοινωνικής φροντίδας35. 

 

2.10.   Η οργάνωση του συστήµατος. 

  Η διάρθρωση του συστήµατος στηρίζεται στη διάκριση µεταξύ των φορέων 

του δηµόσιου, ιδιωτικού και εθελοντικού τοµέα. Οι φορείς του δηµόσιου τοµέα 

εντάσσονται αυτοδίκαια στο πλαίσιο του εθνικού συστήµατος, ενώ, για τους 

φορείς του εθελοντικού απαιτούνται ειδικές διαδικασίες πιστοποίησης. Όσον 

αφορά τους φορείς του ιδιωτικού τοµέα, προβλέπεται η δυνατότητα ένταξής 

τους στο σύστηµα, δίχως όµως να εξειδικεύονται οι προϋποθέσεις36. 

  Οι φορείς του δηµόσιου τοµέα διακρίνονται σε δύο κύριες κατηγορίες: φορείς 

που υπάγονται στις διοικητικές βαθµίδες του κράτους και νοµικά πρόσωπα 

δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που ανήκουν στον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα. 

Στην πρώτη εντάσσονται οι κοινωνικές υπηρεσίες που υπάγονται τις 

Περιφέρειες, τις Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και τους Οργανισµούς Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης Α’ Βαθµού. Στη δεύτερη εντάσσονται οι προνοιακού τύπου 

 
34 Αµίτσης Γ., (2001), Αρχές οργάνωσης και λειτουργίας του συστήµατος Κοινωνικής 
Πρόνοιας, Αθήνα, Παπαζήση, σελ 381. 
 
35 Το άρθρο 1 παρ. 3 του Ν. 2646 / 98 προβλέπει ότι: «Οι υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας 
παρέχονται χωρίς διακρίσεις, ανάλογα µε τις ιδιαίτερες προσωπικές, οικογενειακές, 
οικονοµικές και κοινωνικές ανάγκες των ατόµων, στο πλαίσιο ενιαίου και αποκεντρωµένου 
Εθνικού Συστήµατος Κοινωνικής Φροντίδας, που οργανώνεται σύµφωνα µε τις ειδικές 
διατάξεις του Νόµου αυτού». 
 
36 Πρόκειται για τη γενική διατύπωση του άρθρου 1 παρ. 4 του Ν. 2646 / 98 που προβλέπει 
ότι: «Υπηρεσίες µπορούν να παρέχουν οι ιδιωτικοί φορείς κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που 
λειτουργούν σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις που προβλέπουν οι ισχύουσες κάθε φορά 
διατάξεις». 
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οργανισµοί που ήδη λειτουργούν ή ιδρύονται µε τις διατάξεις του Ν. 2646 / 98, 

ο οποίος προβλέπει τόσο την ίδρυση όσο και την κατάργηση και συγχώνευση 

υφιστάµενων φορέων. 

  Οι φορείς του ιδιωτικού τοµέα εντάσσονται στο πλαίσιο του εθνικού 

συστήµατος µε την πλήρωση δύο προϋποθέσεων: έχουν µη κερδοσκοπικό 

χαρακτήρα και αναγνωρίζονται ως ειδικώς πιστοποιηµένοι φορείς37

 Τέλος οι φορείς του εθελοντικού τοµέα εντάσσονται στο πλαίσιο του εθνικού 

συστήµατος µετά την εγγραφή τους σε ειδικό µητρώο µη κυβερνητικών 

οργανώσεων που τηρείται από το ανεξάρτητο τµήµα ανάπτυξης εθελοντισµού 

του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας. Η ένταξή τους επιτρέπει τη 

χρηµατοδότηση των δαπανών επιστηµονικής, διοικητικής και τεχνικής 

υποστήριξης των δράσεών τους από το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας38. 

  Η καταγραφή των ιδιωτικών φορέων υλοποίησης του εθνικού συστήµατος, 

αποπειράται την τυποποίηση των σχέσεών τους µε τα όργανα της κεντρικής 

διοίκησης, αλλά και την υπαγωγή της λειτουργίας τους σε ένα ενιαίο πλαίσιο 

προγραµµατισµού και κατανοµής των προγραµµάτων κοινωνικής προστασίας 

στη χώρα µας. Οι βασικοί µηχανισµοί για την εξυπηρέτηση των στόχων αυτών 

είναι39 η λειτουργία και παρακολούθηση του εθνικού µητρώου φορέων 

ιδιωτικού τοµέα µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, η υιοθέτηση ορθολογικών 

κριτηρίων για την πιστοποίηση των φορέων, και η λειτουργία και 

παρακολούθηση του ειδικού µητρώου των πρωτοβάθµιων, δευτεροβάθµιων 

και τριτοβάθµιων µη κυβερνητικών οργανώσεων. 

  Η θεσµοθέτηση του Εθνικού Συστήµατος Κοινωνικής Φροντίδας συνοδεύεται 

από την εισαγωγή νέων τεχνικών που αποβλέπουν στην αύξηση της 

αποτελεσµατικότητας και αποδοτικότητας του συστήµατος, προωθώντας 

 
37 Οι διαδικασίες πιστοποίησης περιγράφονται αναλυτικά στο άρθρο 5 του Ν.2646 / 98 και οι 
συνέπειές της συνδέονται µε τη δυνατότητα υποστήριξης των µη κερδοσκοπικών φορέων 
από τα όργανα της διοίκησης. Σύµφωνα µε τη σχετική ρύθµιση του άρθρου 5 παρ. 6 του ίδιου 
Νόµου η έλλειψη πιστοποίησης αποκλείει την επιχορήγηση των ενδιαφεροµένων φορέων: 
«Επιχορηγήσεις και κάθε είδους παροχές από τους φορείς του δηµόσιου τοµέα, την 
περιφέρεια και την τοπική αυτοδιοίκηση πρώτου και δεύτερου βαθµού, µπορεί να παρέχονται 
µόνο στους ιδιωτικούς φορείς µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που έχουν αναγνωρισθεί ως 
ειδικώς πιστοποιηµένοι φορείς του Εθνικού Συστήµατος Κοινωνικής Φροντίδας». 
 
38 Άρθρο 12 παρ 3 Ν. 2646 / 98. 
39Αµίτσης Γ. (2001): Αρχές οργάνωσης και λειτουργίας του συστήµατος Κοινωνικής Πρόνοιας . 
Αθήνα, Παπαζήση, σελ. 383. 
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παράλληλα τη δυνατότητα επέκτασης του πεδίου εφαρµογής και σε οµάδες 

του πληθυσµού που δεν καλύπτονται από τις παραδοσιακές υπηρεσίες 

πρόνοιας (άστεγοι, τσιγγάνοι, µετανάστες, κ.α). Οι νέες αυτές τεχνικές 

καταγράφονται συνοπτικά ως εξής: 

• Η εισαγωγή του θεσµού του εθνικού προγράµµατος, ο οποίος 

προσανατολίζεται στην κάλυψη αναγκών συγκεκριµένων οµάδων – 

στόχων40 και µπορεί να αναπτυχθεί µέσω της λειτουργίας ειδικών 

προγραµµάτων. 

• Η εισαγωγή του θεσµού του δικτύου υπηρεσιών Κοινωνικής Φροντίδας, 

ο οποίος επιδιώκει την τυποποίηση των εσωτερικών σχέσεων µεταξύ 

των φορέων του εθνικού συστήµατος αλλά και των εξωτερικών 

σχέσεων µε τους φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας41. 

• Η εισαγωγή επαγγελµατικών στοιχείων στη λειτουργία των εθελοντικών 

φορέων, η οποία εντοπίζεται στην υποχρέωση εκπόνησης και 

υποβολής µελέτης σκοπιµότητας και βιωσιµότητας από τους ιδιωτικούς 

φορείς µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, προκειµένου να αναγνωρισθούν 

ως ειδικώς πιστοποιηµένοι φορείς του εθνικού συστήµατος. 

• Η σύσταση του Εθνικού Συµβουλίου Κοινωνικής Φροντίδας ως 

συµβουλευτικό – γνωµοδοτικό όργανο  

• Η εισαγωγή του µέτρου της κοστολόγησης των υπηρεσιών που 

παρέχονται από δηµόσιους και ιδιωτικούς φορείς κοινωνικής 

φροντίδας. 

• Η ένταξη υπηρεσιών πληροφόρησης και ενηµέρωσης στο πλέγµα των 

παροχών Κοινωνικής Φροντίδας. 

• Η εισαγωγή της καινοτοµίας στον τοµέα της κοινωνικής φροντίδας και η 

θεσµοθέτηση κινήτρων για την ανάπτυξη καινοτόµων προγραµµάτων 

που αφορούν συγκεκριµένες οµάδες του πληθυσµού ή προτείνουν νέες 

µεθόδους αντιµετώπισης των κοινωνικών προβληµάτων. 

 
40 Οι οµάδες αυτές εξειδικεύονται στα άρθρα 2, 17, και 18 του Ν. 2646 / 98. 
 
41 Στο άρθρο 3 παρ 3 του Ν. 2646 / 98 καθορίζονται «οι όροι και οι προϋποθέσεις µε τις 
οποίες οι φορείς του Εθνικού Συστήµατος Κοινωνικής Φροντίδας µπορούν να συνεργάζονται 
µεταξύ τους ή και µε φορείς παροχής Υπηρεσιών Υγείας ως ∆ίκτυα Υπηρεσιών Κοινωνικής 
Φροντίδας». 
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• Η ανάπτυξη της επιστηµονικής έρευνας στον τοµέα της κοινωνικής 

φροντίδας και η εξασφάλιση της σταθερής χρηµατοδότησής της από 

δηµόσιους πόρους 

• Η εισαγωγή του θεσµού των προστατευµένων παραγωγικών 

εργαστηρίων για την απασχόληση ατόµων µε νοητική υστέρηση, 

αυτισµό, βαριές σωµατικές και πολλαπλές αναπηρίες. 

• Η εισαγωγή ειδικών προγραµµάτων για την κοινωνική ένταξη οµάδων 

– στόχων όπως οι τσιγγάνοι και οι πρόσφυγες, που µέχρι σήµερα δεν 

αντιµετωπίζονταν ενιαία από τις υπηρεσίες πρόνοιας. 

• Η χρήση προγραµµατικών συµβάσεων για την υλοποίηση των στόχων 

του συστήµατος. 

• Η δηµιουργία ενιαίου µηχανογραφηµένου µητρώου δικαιούχων 

επιδοµατικών παροχών κατά πρόγραµµα εισοδηµατικής ενίσχυσης και 

νοµαρχιακή αυτοδιοίκηση. 

 

 

2.11.  Σύγκριση παλαιού και νέου ελληνικού συστήµατος 

  Για την αναθεώρηση του ελληνικού συστήµατος κοινωνικής πρόνοιας, 

χρειάζεται να γίνουν ουσιαστικές παρεµβάσεις οι οποίες στην ουσία 

αντιστοιχούν σε προτεραιότητες αναθεώρησης των νοµικών, 

κοινωνικοπολιτικών και οργανωτικών δοµών του συστήµατος. Η αναθεώρηση 

του ελληνικού µοντέλου κοινωνικών υπηρεσιών εµφανίζεται υπολειµµατική. 

Εντοπίζεται βέβαια η αναγκαιότητα ουσιαστικών παρεµβάσεων, οι οποίες δεν 

καλύπτουν ένα συνολικό πλάνο µεταρρύθµισης αλλά επικεντρώνονται σε 

επιµέρους άξονες. Οι άξονες αυτοί συνοπτικά είναι: 

- Η εξειδίκευση του ρόλου και των αρµοδιοτήτων του δηµόσιου τοµέα. 

- Η ρύθµιση των σχέσεων µεταξύ κεντρικής διοίκησης και ιδιωτικών 

φορέων παροχής υπηρεσιών42. 

- Η ρύθµιση του ρόλου των εθελοντικών φορέων43. 

 
42 Σταθόπουλος Π. (1996): Κοινωνική Πρόνοια – Μια γενική θεώρηση. Αθήνα, Έλλην, σελ. 
240 – 242. 
43 Αµίτσης Γ., (2001), Αρχές οργάνωσης και λειτουργίας του συστήµατος Κοινωνικής 
Πρόνοιας, Αθήνα, Παπαζήση, σελ 400 
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- Η εισαγωγή υπηρεσιών κάλυψης νέων κοινωνικών αναγκών και 

προβληµάτων. 

- Η κατοχύρωση των δικαιωµάτων των ληπτών ή των ενδιαφεροµένων 

που κάνουν χρήση των κοινωνικών υπηρεσιών. 

- Η τυποποίηση των αρχών λειτουργίας του µοντέλου των κοινωνικών 

υπηρεσιών. 

- Η σύνδεση των κοινωνικών υπηρεσιών µε τις παροχές εισοδηµατικής 

ενίσχυσης που χορηγούνται από το δηµόσιο σύστηµα πρόνοιας44. 

- Ενίσχυση των εθελοντικών φορέων. 

- Αναγνώριση του ρόλου των άτυπων δικτύων φροντίδας. 

 Η διερεύνηση των κύριων αξόνων οργάνωσης και λειτουργίας του ελληνικού 

συστήµατος κοινωνικής πρόνοιας, οδηγεί στο συµπέρασµα ότι το σύστηµα 

βρίσκεται σε ένα µεταβατικό στάδιο εξέλιξης µε παρεµβάσεις επικεντρωµένες 

στην αποκέντρωση της παροχής υπηρεσιών σε επίπεδο δηµόσιου τοµέα και 

τη ρύθµιση των σχέσεων µεταξύ κεντρικής διοίκησης και ιδιωτικών ή 

εθελοντικών φορέων. Παράλληλα, γίνονται απόπειρες τυποποίησης του 

ρόλου των επιτελικών φορέων και εξασφάλισης της ορθολογικής τους 

διασύνδεσης µε τους φορείς παροχής υπηρεσιών. 

  Το κύριο πρόβληµα στο πεδίο αυτό εντοπίζεται στην αδυναµία της κεντρικής 

διοίκησης να συγκροτήσει ένα πλάνο κοινών αξόνων. Οι φορείς της κεντρικής 

διοίκησης που δραστηριοποιούνται στο πεδίο της κοινωνικής πρόνοιας 

επικεντρώνουν τις παρεµβάσεις τους σε επιµέρους άξονες, δίχως να 

εξασφαλίζουν ένα µακροπρόθεσµο πλάνο προγραµµατισµού45. Εποµένως 

δεν προχωρούν σε παρεµβάσεις που κρίνονται αναγκαίες στην προώθηση 

σύνθετων ενεργειών, όπως η κάλυψη άµεσων αναγκών του πληθυσµού σε 

σχέση µε την παροχή εξειδικευµένων υπηρεσιών, η επίλυση των 

διαρθρωτικών και οργανωτικών προβληµάτων του συστήµατος, η εξειδίκευση 

της σχέσης µεταξύ δηµόσιου, ιδιωτικού και εθελοντικού τοµέα και η ρύθµιση 

του ρόλου των άτυπων δικτύων φροντίδας. Η αντιµετώπιση των παραπάνω 

 
44 Στασινόπουλου Ο., (1996), Ζητήµατα σύγχρονης κοινωνικής πολιτικής – Από το κράτος 
πρόνοιας στον προνοιακό πλουραλισµό, Αθήνα, εκδόσεις Gutenberg. 
45 Η αδυναµία αυτή έχει επισηµανθεί ήδη από τη δεκαετία του ’90. Βλ Ιατρίδης, ∆. (1990), 
Κοινωνικός σχεδιασµός στην Ελλάδα – Πρόνοια και αδιαφορία, Αθήνα, Εκλογή,  σελ. 3. 
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ζητηµάτων επιβάλλει την τυποποίηση των γενικών αρχών ενός νέου µοντέλου 

προσωπικών κοινωνικών υπηρεσιών στη χώρα µας.  

 Αρχές εκσυγχρονισµού του ελληνικού µοντέλου κοινωνικών υπηρεσιών 

µπορούν να είναι  η κατοχύρωση του ρόλου του δηµόσιου τοµέα ως 

επιτελικού µηχανισµού σχεδιασµού και εποπτείας των υπηρεσιών που 

παρέχονται από το σύστηµα, ο συντονισµός των σχέσεων µεταξύ δηµόσιων, 

ιδιωτικών και εθελοντικών φορέων, η προσαρµογή των υπηρεσιών στις 

πραγµατικές ανάγκες και ιδιαιτερότητες του πληθυσµού, η εισαγωγή τεχνικών 

διαχείρισης και αξιολόγησης των υπηρεσιών, η ρύθµιση των µηχανισµών 

χρηµατοδότησης µε βάση την αρχή της επιτελικότητας, η αναβάθµιση των 

προσόντων και δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναµικού στο πεδίο της 

πρόνοιας και η αξιοποίηση της έρευνας για την προώθηση καινοτοµικών 

δράσεων. 

  Όσον αφορά τις προτεραιότητες παρέµβασης, επικεντρώνονται στα 

παρακάτω: α) ενίσχυση της ευελιξίας του συστήµατος µε την κάλυψη 

οργανωτικών στρεβλώσεων και την εισαγωγή ευέλικτων τεχνικών διαχείρισης, 

β) τη θεσµοθέτηση νέων κοινωνικών υπηρεσιών, γ) τη ρύθµιση των σχέσεων 

µεταξύ δηµόσιου τοµέα και ιδιωτικών επιχειρήσεων και δ) την εξειδίκευση του 

ρόλου των εθελοντικών φορέων. 

 

2.12.   Προγράµµατα - υπηρεσίες δηµοσίου τοµέα 

   Υπάρχουν πολλοί ορισµοί για τις κοινωνικές υπηρεσίες46. Από 

γαλλόφωνους συγγραφείς, σηµαίνει το έργο των κοινωνικών λειτουργών και 

υπάρχει ταύτιση των κοινωνικών υπηρεσιών µε οργανώσεις και προγράµµατα 

κοινωνικής πρόνοιας. Στις ΗΠΑ οι κοινωνικές υπηρεσίες αναφέρονται ως το 

µέσο ατόµων, οµάδων και κοινοτήτων ώστε να βελτιώσουν τη θέση τους, να 

προσαρµοστούν στην οικονοµική εξέλιξη και να συµµετάσχουν στην εξέλιξη 

της κοινωνίας µας.  

  Γενικότερα, οι κοινωνικές υπηρεσίες διαφοροποιούνται από άλλες δηµόσιες 

υπηρεσίες όχι τόσο από το τι κάνουν αλλά από τον τρόπο που εκτελούν το 

έργο τους. Η διαφορά µεταξύ δηµόσιων και κοινωνικών υπηρεσιών είναι 

πολλές φορές δυσδιάκριτη: οι κοινωνικές υπηρεσίες έχουν συχνά ένα 

 
46 Σταθόπουλος Π., (1999), Κοινωνική Πρόνοια, µια γενική θεώρηση, Ελλήν, σελ. 203  
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υπολειµµατικό χαρακτήρα, αποτελούν δηλαδή ένα δείκτη ασφαλείας όταν οι 

άλλες προσπάθειες και µέθοδοι αποτυγχάνουν να βοηθήσουν το άτοµο ή την 

οικογένεια. 

   Οι κοινωνικές υπηρεσίες έχουν 5 στόχους: α. την προστασία ατόµων µε 

διάφορες µορφές ανικανότητας (αλκοολικοί, ανάπηροι κλπ) ώστε να 

προωθηθούν τα δικαιώµατα τους, β. την ενηµέρωση και πληροφόρηση στο 

ευρύ κοινό για το ποιες κοινωνικές υπηρεσίες υπάρχουν και που µπορούν να 

απευθυνθούν, γ. την ανάπτυξη κοινωνικής ευθύνης και λειτουργικότητας µέσο 

της στήριξης και της προώθησης της οικογένειας, της υγείας κλπ, για 

παράδειγµα ο οικογενειακός προγραµµατισµός, δ. την προώθηση ίσων 

ευκαιριών στους πολίτες µέσο της προώθησης της νοµοθεσίας και των 

κοινωνικών παρεµβάσεων, και ε. τη θεσµοθέτηση µέτρων για την στοιχειώδη 

οικονοµική επάρκεια, δηλαδή βελτίωση οικονοµικής κατάστασης ατόµων και 

οµάδων που δεν έχουν δυνατότητα να εξασφαλίσουν οικονοµική ανεξαρτησία. 

  Η συστηµατική καταγραφή και ανάλυση των φορέων παροχής προνοιακών 

υπηρεσιών που ενεργοποιούνται στο πλαίσιο του δηµόσιου συστήµατος 

κοινωνικής πρόνοιας συµβάλλει στην τυποποίηση των βασικών διαστάσεων 

λειτουργίας του συστήµατος, επιτρέποντας µάλιστα την εξαγωγή ιδιαίτερα 

χρήσιµων συµπερασµάτων για την εξέλιξη των σχετικών υπηρεσιών στην 

Ελλάδα. Από µεθοδολογική άποψη, η διερεύνηση των φορέων προνοιακών 

υπηρεσιών αξιοποιεί δύο κύρια κριτήρια: πρόκειται για τη νοµική φύση των 

φορέων και τη θεµατική εξειδίκευση τους ( οµάδες – στόχοι στις οποίες 

απευθύνονται ). 

  Σύµφωνα µε το πρώτο κριτήριο, το δηµόσιο σύστηµα πρόνοιας προωθεί την 

παροχή υπηρεσιών µέσω ΝΠ∆∆ και ΝΠΙ∆ που εποπτεύονται ιδίως από το 

Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας, τις Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και τους 

∆ήµους και Κοινότητες. Από την άλλη πλευρά, η εφαρµογή του δεύτερου 

κριτηρίου οδηγεί στο συµπέρασµα ότι οι σχετικές υπηρεσίες απευθύνονται σε 

συγκεκριµένες οµάδες στόχους- όπως προαναφέρθηκε στο 2ο κεφάλαιο- που 

συγκροτούν ουσιαστικά τις κατηγορίες του προνοιακού πληθυσµού στην 

Ελλάδα: 

• Παιδιά και νέοι  

• Άτοµα µε ειδικές ανάγκες  

• Ηλικιωµένοι  
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• Άτοµα που αντιµετωπίζουν ιδιαίτερα προβλήµατα κοινωνικού 

αποκλεισµού όπως  πρόσφυγες, παλιννοστούντες, µετανάστες, 

τσιγγάνοι, άστεγοι.   

  Όσον αφορά το περιεχόµενο των υπηρεσιών, το υφιστάµενο σύστηµα δίνει 

έµφαση στις υπηρεσίες ιδρυµατικής φροντίδας. Την τελευταία δεκαετία όµως 

προωθήθηκαν σηµαντικές παρεµβάσεις προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης 

µορφών ανοικτής περίθαλψης, ιδίως για τους ηλικιωµένους47 και τα άτοµα µε 

ειδικές ανάγκες . 

Α.  Προνοιακές υπηρεσίες για παιδιά και νέους. 

  Οι προνοιακές υπηρεσίες για τη συγκεκριµένη οµάδα του πληθυσµού 

περιλαµβάνουν υπηρεσίες ανοικτής φροντίδας και ιδρυµατικής περίθαλψης, 

που ουσιαστικά αναπαράγουν τη διάκριση µεταξύ της βοήθειας στην 

κοινότητα και της βοήθειας σε ιδρύµατα. 

  Οι υπηρεσίες ανοικτής παιδικής προστασίας εξασφαλίζουν την εξυπηρέτηση 

των παιδιών από βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθµούς, νηπιαγωγεία και 

νηπιοτροφεία, καθώς και παιδικές κατασκηνώσεις. Βασική επιδίωξη των 

υπηρεσιών αυτών είναι η επίβλεψη και φροντίδα των παιδιών τις ώρες που οι 

γονείς εργάζονται και απουσιάζουν από το σπίτι.   Οι θεσµοί ανοικτής 

φροντίδας είναι οι παιδικοί σταθµοί, οι παιδικές εξοχές, ο θεσµός της 

τοποθέτησης ανηλίκων σε ανάδοχες οικογένειες, ο θεσµός της υιοθεσίας και ο 

θεσµός της επιτροπείας. 

  Η ιδρυµατική περίθαλψη των παιδιών και νέων στην Ελλάδα εξασφαλίζεται 

µέσω της λειτουργίας ενός δικτύου φορέων του δηµόσιου τοµέα και 

προσανατολίζονται κυρίως στην κάλυψη ατόµων µε σωρευτικά κοινωνικά 

προβλήµατα. Με βάση το περιεχόµενο των σχετικών προγραµµάτων 

υιοθετείται η διάκριση των υπηρεσιών προς παιδιά µε ειδικές ανάγκες, παιδιά 

µε κοινωνικοοικονοµικά προβλήµατα και παιδιά µε προβλήµατα ένταξης και 

προσαρµογής. 

  Τα εξειδικευµένα προγράµµατα κλειστής περίθαλψης υλοποιούνται από  

θεραπευτήρια χρόνιων παθήσεων παίδων, από τις  παιδοπόλεις  και άλλους  

 
47 Για τη θεωρητική προσέγγιση των υπηρεσιών ανοικτής φροντίδας για ηλικιωµένους βλ. 
ενδεικτικά: Νιάκας ∆., Μπεαζόγλου Τ., (1994), Είναι αναγκαία η ανάπτυξη εναλλακτικών 
µορφών περίθαλψης για την τρίτη ηλικία στην Ελλάδα, Αθήνα, εκδόσεις Παπαζήση, σελ. 253, 
και Κυριόπουλο Γ., Γεωργούση Ε., Σκουτέλη Γ., (1994), Υγεία και κοινωνική προστασία στην 
τρίτη ηλικία, Αθήνα, εκδόσεις Παπαζήση, σελ. 205.  
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ξενώνες φιλοξενίας. Ο κυριότερος φορέας περίθαλψης των παιδιών και των 

νέων στο πλαίσιο λειτουργίας του δηµοσίου συστήµατος πρόνοιας είναι ο 

Εθνικός Οργανισµός Κοινωνικής Φροντίδας, Ν.Π.∆.∆. που ιδρύθηκε µε το Ν. 

2646/98 και στον οποίο συγχωνεύθηκαν ο Εθνικός Οργανισµός Πρόνοιας ,το 

Πατριωτικό Ίδρυµα Κοινωνικής Πρόνοιας & Αντίληψης και το κέντρο βρεφών 

«ΜΗΤΕΡΑ». Τα προγράµµατα που υλοποιεί ο νέος φορέας αποτελούν 

συνέχεια πολιτικών που είχαν αναπτυχθεί σε επίπεδο Ε. Ο. Π. και 

περιλαµβάνουν: 

• Λειτουργία Παιδοπόλεων  

• Λειτουργία Στέγης Εφήβων και Νέων Κοριτσιών 

• Προγράµµατα προστασίας «παιδιών στο δρόµο» 

• Υπηρεσίες άµεσης κοινωνικής βοήθειας που παρέχονται στο πλαίσιο 

του Εθνικού Κέντρου Άµεσης Βοήθειας. Σύµφωνα µε το οργανωτικό 

πλαίσιο του Κέντρου, οι σχετικές υπηρεσίες περιλαµβάνουν 

τηλεφωνική γραµµή κοινωνικής βοήθειας, µονάδα επιτόπιας 

παρέµβασης, ξενώνες σύντοµης φιλοξενίας και συµβουλευτικές 

υπηρεσίες. 

 

Β. Οι Προνοιακές υπηρεσίες για άτοµα µε ειδικές ανάγκες. 

  Οι προνοιακές υπηρεσίες για τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες αναπτύσσονται 

από τα µέσα της δεκαετίας του 1950, δίνοντας ιδιαίτερη έµφαση στην 

υιοθέτηση ιδρυµατικών µορφών περίθαλψης. Χαρακτηριστικό των σχετικών 

πολιτικών είναι ότι επικεντρώνουν το ενδιαφέρον τους και διαµορφώνουν τις 

τεχνικές κάλυψης ανάλογα µε τις ιδιαιτερότητες και τις απαιτήσεις των µελών 

κάθε κατηγορίας. Το 1998, µε την ίδρυση  του Εθνικού Συστήµατος 

Κοινωνικής Φροντίδας, εισάγονται µονάδες γενικού τύπου που αποβλέπουν 

στην εξυπηρέτηση όλων των κατηγοριών ατόµων µε ειδικές ανάγκες, 

πρόκειται για τα κέντρα κοινωνικής υποστήριξης ατόµων µε ειδικές ανάγκες. 

  Η ενεργοποίηση της κεντρικής διοίκησης στο πεδίο κάλυψης των ατόµων µε 

ειδικές ανάγκες, θέτει τις βάσεις για το σχεδιασµό και την παρακολούθηση της 

εφαρµογής ενός ιδιαίτερα σύνθετου πλέγµατος µονάδων και φορέων παροχής 

υπηρεσιών κλειστής και ανοικτής περίθαλψης. Οι κύριες πολιτικές ασκούνται 

από Ν.Π.∆.∆. και Ν.Π.Ι.∆. που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας και 
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Πρόνοιας ,ενώ ο ρόλος των νοµαρχιακών αυτοδιοικήσεων και των Ο. Τ. Α. 

εµφανίζεται περιθωριακός. 

  Οι προνοιακές υπηρεσίες που παρέχονται στα άτοµα µε ειδικές ανάγκες είναι 

τα θεραπευτήρια Χρόνιων Παθήσεων και Κέντρα προστασίας µε τη µορφή 

Ν.Π.∆.∆48 και τα Κέντρα Προστασίας µε τη µορφή Ν.Π.Ι.∆. 

 

Γ.  Οι προνοιακές υπηρεσίες για ηλικιωµένους. 

  Οι υπηρεσίες για τη συγκεκριµένη οµάδα του πληθυσµού είναι υπηρεσίες 

ανοικτής και κλειστής φροντίδας  

 Οι υπηρεσίες ανοικτής φροντίδας για ηλικιωµένους στο πλαίσιο λειτουργίας 

των δηµόσιων φορέων πρόνοιας παρέχονται µέσω του θεσµού των Κέντρων 

Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωµένων ( Κ.Α.Π.Η. ) των προγράµµατος «Βοήθεια 

στο Σπίτι» και των Κέντρων Ηµερήσιας Φροντίδας Ηλικιωµένων (ΚΗΦΗ). Ο 

θεσµός των Κ.Α.Π.Η. εγκαινιάστηκε από τις αρχές της δεκαετίας του 1980 ενώ 

τα προγράµµατα «Βοήθεια στο Σπίτι» άρχισαν να εφαρµόζονται πιλοτικά στα 

µέσα της δεκαετίας του 1990.  

  Οι υπηρεσίες ιδρυµατικής περίθαλψης των ηλικιωµένων παρέχονται µέσω 

ειδικών µονάδων κλειστής φροντίδας που λειτουργούν µε τη µορφή Ν.Π.∆.∆. 

υπό την εποπτεία του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας. Από θεσµική άποψη 

οι φορείς που παρέχουν τις σχετικές υπηρεσίες εντάσσονται στην κατηγορία 

των Οίκων Ευγηρίας. Οι οίκοι ευγηρίας αποτελούν κέντρα κλειστής 

προστασίας  παροχής υπηρεσιών προς ηλικιωµένους, που περιλαµβάνουν 

στέγαση, διατροφή, ψυχολογική υποστήριξη και συµβουλευτική, καθώς και 

ιατροφαρµακευτική περίθαλψη. Η εισαγωγή του θεσµού των οίκων ευγηρίας 

τοποθετείται χρονικά το 1973 και κατοχυρώνεται µε την έκδοση του Ν. ∆. 

162/73 «Περί µέτρων προστασίας υπερήλικων και χρόνιων πασχόντων 

ατόµων», που εκτός των άλλων εισάγει και ειδικές µονάδες για την ιδρυµατική 
 

48 Εδώ υπάγονται: Το Εθνικό Ίδρυµα Αποκατάστασης Αναπήρων µε έδρα την Αττική και περιφερειακό 
παράρτηµα στην Πάτρα. Το Ίδρυµα Κοινωνικής Πρόνοιας Άγιος Παντελεήµων µε έδρα τη Θεσσαλονίκη.  
Το Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών µε έδρα την Αθήνα. Ο Οργανισµός ∆ηµόσιας 
Αντίληψης Ζακύνθου µε έδρα τη Ζάκυνθο. Το Κέντρο προστασίας ατόµων µε ειδικές ανάγκες της 
Αλεξανδρούπολης.  Το Κέντρο Περίθαλψης Παίδων  Άγιος ∆ηµήτριος  µε έδρα τη Θεσσαλονίκη. Το 
Ίδρυµα Κοινωνικής Πρόνοιας Νεοµάρτυς Γεώργιος Ιωαννίνων  µε έδρα τα Ιωάννινα. Το Ίδρυµα 
Κοινωνικής Πρόνοιας Ευρυτανίας µε έδρα το Καρπενήσι. Το Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης 
Νότιο-Ανατολικής Αττικής µε έδρα το Ελληνικό.  Το Ίδρυµα Κοινωνικής Πρόνοιας ΄΄ Η Θεοµήτωρ ΄΄ µε 
έδρα την Αγιάσω Λέσβου.  Το Ίδρυµα Κοινωνικής Πρόνοιας ΄΄ Άγιος Χαράλαµπος ΄΄ µε έδρα τον Πύργο.      
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περίθαλψη των ηλικιωµένων. Βασικός στόχος του θεσµού ήταν ο 

εκσυγχρονισµός των υπηρεσιών κλειστής φροντίδας και η εισαγωγή νέων 

τεχνικών που δεν θα µπορούσαν να προωθηθούν µε βάση το προηγούµενο 

αναχρονιστικό πλαίσιο των Γηροκοµείων. Είναι µάλιστα χαρακτηριστικό ότι το 

Ν. ∆. εισάγει ειδική ρήτρα για την κατάργηση του όρου «Γηροκοµεία». 

 

∆. Οι προνοιακές υπηρεσίες για άλλες οµάδες κοινωνικά αποκλεισµένες . 

  Το ελληνικό σύστηµα κοινωνικής πρόνοιας χαρακτηρίζεται από την 

περιορισµένη ανάπτυξη γενικών προγραµµάτων δηµόσιας αντίληψης και την 

έλλειψη εξειδικευµένων µέτρων για συγκεκριµένες ανάγκες των οµάδων 

εκείνων του πληθυσµού που αντιµετωπίζουν προβλήµατα ένταξης, 

προσαρµογής ή ακόµα και αξιοπρεπούς διαβίωσης. Από κανονιστική άποψη 

συνήθως επισηµαίνονται δύο κύριοι παράγοντες για την απουσία ενός 

ολοκληρωµένου πλέγµατος υπηρεσιών δηµόσιας αντίληψης: η αδυναµία 

εισαγωγής ενός γενικού συστήµατος ελάχιστου εισοδήµατος και  η έλλειψη 

αναγνώρισης ενός γνήσιου και αυτοτελούς προνοιακού δικαιώµατος για 

αντίστοιχες υπηρεσίες. 

 Ένα γενικό σύστηµα ελάχιστου εισοδήµατος κατευθύνεται στην οικονοµική 

κάλυψη κάθε ατόµου που αποδεδειγµένα βρίσκεται σε κατάσταση ανάγκης και 

αδυνατεί να την αντιµετωπίσει αποτελεσµατικά µε τις δικές του δυνάµεις. Στην 

περίπτωση αυτή η παρέµβαση των προνοιακών φορέων ενεργοποιεί ένα 

τελικό δίκτυο ασφαλείας (safety net) που εξασφαλίζει τις προϋποθέσεις 

συντήρησης του ατόµου µέσω της παροχής οικονοµικής ενίσχυσης.  

   Οι υπηρεσίες δηµόσιας αντίληψης για την κοινωνική αποκατάσταση 

διακρίνονται συνήθως σε δύο κατηγορίες που επικεντρώνονται στα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά των οµάδων-στόχων που προορίζονται να καλύψουν 

υπηρεσίες προς τις αποκαλούµενες ευπαθείς οµάδες ου πληθυσµού και 

υπηρεσίες προς τα θύµατα φυσικών καταστροφών και εκτάκτων γεγονότων. 

  Η τυποποίηση των οµάδων κοινωνικού αποκλεισµού διακρίνεται στις 

ακόλουθες κατηγορίες: 

 Μακροχρόνια άνεργοι 

 Ανασφάλιστοι ηλικιωµένοι 

 Άτοµα µε ειδικές ανάγκες χωρίς οικογένεια  

 Μονογονεϊκές οικογένειες και απροστάτευτες γυναίκες 
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 Παλιννοστούντες 

 Πρόσφυγες 

 Άστεγοι 

 Τοξικοµανείς 

 Φορείς του AIDS. 

  Η εµφάνιση του φαινόµενου του κοινωνικού αποκλεισµού και στην Ελλάδα 

οδήγησε στην έναρξη µιας ευρύτερης συζήτησης για τους µηχανισµούς 

προστασίας του κοινωνικού κράτους υπέρ των οµάδων του πληθυσµού που 

κατά κανόνα αδυνατούν να αξιοποιήσουν τις υφιστάµενες δοµές κοινωνικών 

υπηρεσιών  

  Από το 2000 έως σήµερα, οι υπηρεσίες δηµόσιας αντίληψης σχεδιάζονται 

από τη διεύθυνση κοινωνικής αντίληψης και αλληλεγγύης και συγκεκριµένα 

από το τµήµα προστασίας ευπαθών οµάδων και το τµήµα κοινωνικής 

προστασίας. Ειδικότερες δράσεις προωθούνται από το πρώτο τµήµα, το 

οποίο ασχολείται µε τη µελέτη,  κατάρτιση και παρακολούθηση της εφαρµογής 

προγραµµάτων κοινωνικής προστασίας ή οικονοµικής ενίσχυσης των 

οικονοµικά αδυνάτων, των κοινωνικά ‘απροσάρµοστων’ (επαιτών – αλητών), 

των παλιννοστούντων οµογενών και επαναπατριζόµενων Ελλήνων (εµφυλίου 

πολέµου) και των Ελλήνων µεταναστών, καθώς και αυτών που προσφεύγουν 

στην Ελλάδα από άλλες χώρες συνέπεια βίαιων γεγονότων ή άλλων λόγων 

ανάγκης, και άλλων ευπαθών οµάδων πληθυσµού 

 

Ε.  Οι κοινωνικές υπηρεσίες προς τις ευπαθείς οµάδες πληθυσµού 

   Το πλέγµα των κοινωνικών υπηρεσιών που εντάσσεται στην κατηγορία των 

προγραµµάτων ενίσχυσης των ευπαθών οµάδων του πληθυσµού 

διαρθρώνεται µε βάση τις ιδιαιτερότητες και ανάγκες των οµάδων αυτών. Από 

άποψη περιεχοµένου, οι σχετικές κοινωνικές υπηρεσίες κατηγοριοποιούνται 

σε τρεις κύριες ενότητες, που αντιστοιχούν σε οµάδες στόχους µε ειδικά 

κοινωνικοοικονοµικά χαρακτηριστικά 

- Υπηρεσίες κοινωνικής ενίσχυσης των τσιγγάνων 

- Υπηρεσίες κοινωνικής ενίσχυσης των προσφύγων  

- Υπηρεσίες κοινωνικής ενίσχυσης των αστέγων. 
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2.13.  Προγράµµατα – υπηρεσίες ιδιωτικού τοµέα  

   Οι ιδιωτικοί φορείς λειτουργούν µε τη µορφή κερδοσκοπικών επιχειρήσεων 

για την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών προς συγκεκριµένες  οµάδες του 

πληθυσµού, που συνήθως δεν επιθυµούν ή δεν καταφέρνουνε να 

εξυπηρετηθούν από το υφιστάµενο δηµόσιο σύστηµα πρόνοιας. 

Επιπρόσθετα, η παρέµβαση τους καλύπτει και την παροχή εξειδικευµένων 

υπηρεσιών που απαιτούν ειδική υποδοµή και τεχνογνωσία. 

 

Α.  Οι προνοιακές υπηρεσίες για παιδιά και νέους στον ιδιωτικό τοµέα  

  Οι προνοιακές υπηρεσίες προς παιδιά, νήπια και βρέφη παρέχονται  από 

ειδικές µονάδες κερδοσκοπικού χαρακτήρα, οι οποίες διέπονται από τις 

διατάξεις της υπ' αρ. Π2/οικ2808/15.7.97. ( ΦΕΚ 645Β ) «Προϋποθέσεις 

ίδρυσης και λειτουργίας µονάδων φροντίδας προσχολικής αγωγής και 

διαπαιδαγώγησης (βρεφικών - παιδικών - βρεφονηπιακών σταθµών, 

µονάδων φύλαξης βρεφών και νηπίων) από φορείς ιδιωτικού δικαίου, 

κερδοσκοπικού και µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα» απόφασης του 

Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας, όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε 

µε την υπ' αρ. Γ2β/οικ.1570/22.4.99 υπουργική Απόφαση ( ΦΕΚ Β' 749 ). 

  Οι µονάδες αυτές ( Φ.Π.Α.∆. ) αναλαµβάνουν τη φροντίδα βρεφών ή /και 

παιδιών µέχρι την ηλικία εγγραφής τους στο δηµοτικό σχολείο για ορισµένο 

χρονικό διάστηµα της ηµέρας ,παρέχοντας τους συγκεκριµένες υπηρεσίες 

όπως: υγιεινή και ασφαλή παραµονή προσαρµοσµένη στις ανάγκες κάθε 

ηλικίας, απασχόληση διαπαιδαγώγηση, παιγνίδι, ψυχαγωγία, ανάπαυση, 

ψυχολογική βοήθεια ανάλογα µε την ηλικία, µέριµνα για την οµαλή 

ψυχοσυναισθηµατική και υγιεινή ανάπτυξη των παιδιών και παροχή 

συµβουλευτικής ενηµέρωσης και υποστήριξης στις οικογένειες τους, υγιεινή 

και επαρκή διατροφή - όταν παρέχεται - µε σωστή ποιοτική σύνθεση για κάθε 

παιδί, φροντίδα για την ατοµική καθαριότητα τους και τακτική ιατρική 

παρακολούθηση. 

 

 Β. Οι προνοιακές υπηρεσίες για άτοµα  µε ειδικές ανάγκες 

  Το υφιστάµενο θεσµικό πλαίσιο προβλέπει τρεις κύριους µηχανισµούς για 

την παροχή υπηρεσιών σε άτοµα µε ειδικές ανάγκες από ιδιωτικές 

επιχειρήσεις:  



 -57-

- η ίδρυση ιδιωτικών κέντρων περίθαλψης  

- η ίδρυση κέντρων αποθεραπείας και αποκατάστασης 

- η ίδρυση Στεγών Αυτόνοµης ∆ιαβίωσης ατόµων µε ειδικές ανάγκες. 

 

Γ. Οι προνοιακές υπηρεσίες για ηλικιωµένους 

  Οι φορείς του ιδιωτικού τοµέα δραστηριοποιούνται στο πεδίο παροχής 

κοινωνικών υπηρεσιών για ηλικιωµένους µέσω της ίδρυσης και λειτουργίας 

µονάδων φροντίδας ηλικιωµένων, οι οποίες αποκτούν αντιπροσωπευτικό 

δείγµα µορφών ιδρυµατικής περίθαλψης. Η λειτουργία των µονάδων αυτών 

θεσµοθετείται µε την υπ' αρ. Π4Β/οικ.3176/29.5.1996 απόφαση του 

Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας, που εξειδικεύει από κανονιστική άποψη τις 

σχετικές ρυθµίσεις του Ν. 2345/95 «Οργανωµένες υπηρεσίες παροχής 

προστασίας από φορείς κοινωνικής πρόνοιας» και άλλες διατάξεις.  

  Ως µονάδες φροντίδας ηλικιωµένων ορίζονται οι µονάδες που 

αναλαµβάνουν τη φροντίδα ηλικιωµένων ατόµων, αυτοεξυπηρετούµενων ή 

µη, παρέχοντας τις ακόλουθες υπηρεσίες: 

• υγιεινή διαµονή προσαρµοσµένη στις ανάγκες κάθε κατηγορίας 

περιθαλπόµενων, καθώς και ασφαλή και άνετη διαβίωση τους 

• υγιεινή και επαρκή διατροφή ανάλογα µε την κατάσταση της υγείας του 

κάθε περιθαλπόµενου 

• συνεχή φροντίδα για την ατοµική καθαριότητα τους, καθώς και την 

καθαριότητα των χώρων της µονάδας 

• τακτική ιατρική παρακολούθηση καθώς και έγκαιρη και κατάλληλη για 

κάθε περιθαλπόµενο ιατροφαρµακευτική βοήθεια και πρόσκαιρη 

νοσηλεία 

• δυνατότητα αυτοεξυπηρέτησης και αυτοπροστασίας µε τη λήψη των 

κατάλληλων µέτρων διευκόλυνσης των περιθαλπόµενων 

• προσφορά και διευκόλυνση απασχόλησης, ψυχαγωγία, ψυχολογική 

βοήθεια,  ανάλογα µε την ηλικία, κατάσταση και περίπτωση 

περιθαλπόµενου 

• φυσικοθεραπεία µε την εφαρµογή απλών φυσιοθεραπευτικών ή 

κινησιοθεραπευτικών µεθόδων ή µέριµνα για την περαιτέρω ειδική 

θεραπεία σε φυσιοθεραπεύτρια 
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• δυνατότητα άσκησης των θεραπευτικών τους καθηκόντων και 

συµµετοχή εφόσον το επιτρέπει η κατάσταση τους, σε πολιτικές και 

καλλιτεχνικές εκδηλώσεις. 

 

∆. Οι προνοιακές υπηρεσίες του εθελοντισµού στον ιδιωτικό τοµέα 

   Το υφιστάµενο θεσµικό πλαίσιο προβλέπει τρεις µηχανισµούς 

ενεργοποίησης της εθελοντικής πρωτοβουλίας για την ίδρυση και λειτουργία 

φορέων παροχής κοινωνικών υπηρεσιών: πρόκειται για τα φιλανθρωπικά 

σωµατεία, τα ιδρύµατα και τις αστικές εταιρείες µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. 

Παράλληλα προβλέπεται η δραστηριοποίηση παραρτηµάτων διεθνών µη 

κυβερνητικών οργανώσεων, οι οποίες συνήθως αποτελούν φορείς που 

ενεργοποιούνται για την προώθηση ευρύτερων στόχων κοινωνικής 

προστασίας. 

 

Ε. Τα φιλανθρωπικά σωµατεία του ιδιωτικού τοµέα 

  Ο πιο διαδεδοµένος τύπος ενεργοποίησης της ιδιωτικής πρωτοβουλίας στον 

τοµέα της κοινωνικής πρόνοιας είναι η σύσταση φιλανθρωπικού σωµατείου. 

Σύµφωνα µε το  αρ.1 παρ.1 Ν. ∆. 1111/72 «Περί φιλανθρωπικών σωµατείων» 

τα φιλανθρωπικά σωµατεία αποτελούν µια ειδική κατηγορία σωµατείων που 

επιδιώκουν τη παροχή υλικής και ηθικής προστασίας ή αρωγής σε άτοµα ή 

οµάδες ατόµων που βρίσκονται µόνιµα ή πρόσκαιρα σε κατάσταση 

αποδεδειγµένης ανάγκης. 

 

 

Στ. Τα κοινωφελή ιδρύµατα του ιδιωτικού τοµέα 

  Ένας άλλος µηχανισµός που χρησιµοποιείται συχνά για την εξυπηρέτηση 

στόχων κοινωνικής προστασίας από την εθελοντική πρωτοβουλία είναι η 

σύσταση κοινωφελών ιδρυµάτων, που πρέπει να διακριθούν από τα 

φιλανθρωπικά σωµατεία. Τόσο τα φιλανθρωπικά σωµατεία όσο και τα 

κοινωφελή ιδρύµατα αποτελούν Ν.Π.Ι.∆. Προβλέπονται όµως διαφορετικές 

διαδικασίες για την ίδρυση και την αναγνώριση τους. Τα κοινωφελή ιδρύµατα 

είναι µια ιδιαίτερη κατηγορία ιδρυµάτων. Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό τους  

αντιστοιχεί στην υλοποίηση όχι κάθε είδους στόχων αλλά µόνο εκείνων που 

µπορεί να θεωρηθούν κοινωφελείς. 
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  Σύµφωνα µε το αρ. 1 Α. Ν. 2039/39 «Κοινωφελής σκοπός κατά την έννοιαν 

του παρόντος νόµου είναι κατ’ αντίθεσιν προς τον ιδιωτικόν πας κρατικός, 

θρησκευτικός ή φιλανθρωπικός ,εν γένει δ’ επωφελής εις τον κοινόν εν’ όλω ή 

εν µέρει σκοπός»49. 

 

2.14.  Αστικές µη κερδοσκοπικές εταιρείες 

   Η αστική µη κερδοσκοπική εταιρία αποτελεί ένωση φυσικών ή νοµικών 

προσώπων που επιδιώκουν την εξυπηρέτηση κάποιου κοινού σκοπού µέσω 

της δηµιουργίας σύµπραξης αµοιβαίων υποχρεώσεων. Αντιστοιχεί σε µια 

µορφή εταιρικής σχέσης που διακρίνεται ρητώς από τις εµπορικές εταιρίες,  

τις εταιρίες δηλαδή που διέπονται από τις διατάξεις του εµπορικού δικαίου, 

λόγω του προσανατολισµού των δράσεων τους στην εξυπηρέτηση µη 

κερδοσκοπικών στόχων. Το βασικό χαρακτηριστικό της συγκεκριµένης 

σύµπραξης είναι η εξυπηρέτηση στόχων που µπορεί να εµφανίζουν 

οικονοµικές διαστάσεις αλλά σε καµία περίπτωση δεν κατευθύνονται στην 

επίτευξη κέρδους. Το µοντέλο της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρίας όπως 

προβλέπεται στον αστικό κώδικα εξαπλώθηκε σε µεγάλο βαθµό τη δεκαετία 

του 1990 στη χώρα µας.  

 

2.15.  Οι φορείς και τα προγράµµατα στα οποία ασκείται η κοινωνική 

εργασία50     

Υπηρεσίες οικογένειας και παιδικής προστασίας  

• Κέντρα οικογενειακού προγραµµατισµού 
• Συµβουλευτικές υπηρεσίες οικογένειας 
• Βρεφονηπιακού σταθµοί 
• Παιδότοποι 
• Κέντρα νεότητα 
• Κατασκηνώσεις  
• Μαθητικές εστίες 

 
 Υποκατάσταση φυσικής οικογένειας  

• Κέντρα βρεφών  
• Υπηρεσίες υιοθεσιών 

 
49 Αµίτσης Γ., (2001), Αρχές Οργάνωσης και Λειτουργίας του Συστήµατος Κοινωνικής 
Πρόνοιας, Αθήνα, Παπαζήση, σελ. 253. 
 
 
50 Καλλινικάκη Θεανώ, (1998), Κοινωνική Εργασία, Αθήνα, Ελληνικά γράµµατα, σελ. 184. 
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• Ξενώνες φιλοξενίας 
• Παιδικά χωριά S.O.S 

 
Προγράµµατα ενίσχυσης οικονοµικά αδύναµων οικογενειών  

• Πολυµελείς οικογένειες 
• Οικονοµικά αδύναµες οικογένειες 
• Παιδιά που στερούνται την πατρική προστασία 

 
Προγράµµατα κοινωνικής προστασίας για ηλικιωµένους  

• Κ.Α.Π.Η 
• Ιδρύµατα κλειστής περίθαλψης 
• Προγράµµατα κοινοτική φροντίδας για ηλικιωµένους 

 
 Προστασία ατόµων µε ειδικές ανάγκες οικονοµικές παροχές  

• Παροχές σε είδος πχ. αναπηρικά καρότσια 
• Ξενώνες φιλοξενίας  
• Ιδρύµατα περίθαλψης 

 
 Κοινωνική ασφάλιση απασχόληση  

• Επιδόµατα ανέργων 
• Σύνταξη και επιδόµατα για άτοµα µε ειδικές ανάγκες  
• Προσωπικές κοινωνικές υπηρεσίες στους ασφαλισµένους και τις 

οικογένειες τους 
 

Κατοικία   
• Προγράµµατα για στέγαση προσφύγων 
• Κατοικία σε άτοµα που  το έχουν ανάγκη (εργάτες) 
• Επιδότηση ενοικίου 

 
Εργασία 

• Τοµέας επαγγελµατικού προσανατολισµού 
• Γραφεία εύρεση εργασία 
• Γραφεία εύρεσης εργασίας σε άτοµα µε ειδικές ανάγκες  

 
 Εκπαίδευση  

• ∆ιατήρηση φοίτησης των µαθητών σε περιόδους σοβαρών 
προσωπικών κρίσεων 

• Ενσωµάτωση και υποστήριξη µαθητών µε ειδικές ανάγκες  
• Ανάπτυξη προγραµµάτων πρόληψης µε ευαισθητοποίηση των 

µαθητών 
• Κάλυψη διδάκτρων βοηθητικών µαθηµάτων από κοινωνικές υπηρεσίες 

 
Παραβατικότητα  

• Εισαγγελείς και δικαστήρια ανηλίκων 
• Υπηρεσίες επιµελητών ανηλίκων  
• Σωφρονιστικά ιδρύµατα 
• Προγράµµατα κοινωνικής επανένταξης 
•  
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Υγεία 
• Πρωτογενή πρόληψη : ευαισθητοποίηση, ενηµέρωση και αξιοποίησης 

για έγκαιρη αποτροπή προβληµάτων 
• ∆ευτερογενή πρόληψη : έγκαιρος εντοπισµός και αντιµετώπιση των 

προβληµάτων 
• Τριτογενής πρόληψη : αποκατάσταση των προβληµάτων 

 
 Ψυχική υγεία 

• Κοινοτικά κέντρα ψυχικής  
 

 Η κοινωνική εργασία ασκείται σε όλους τους φορείς προνοιακής και 

αναπτυξιακής κοινωνικής πολιτικής. Οι τοµείς άσκησης είναι πολλοί και 

επεκτείνονται σε κάθε είδους κοινότητα, σε διαφορετικές οµάδες ανθρώπων 

και σε πολυάριθµα και ποικίλα προβλήµατα και καταστάσεις. 

  ∆ιακρίσεις των τοµέων άσκησης της κοινωνικής εργασίας γίνονται µε βάση: 

• Το φυσικό χώρο στον οποίο ασκείται η κοινωνική εργασία όπως για 

παράδειγµα εργοστάσια - εργασιακός τοµέας,  νοσοκοµεία - 

νοσοκοµειακός τοµέας,  σχολεία - σχολικό τοµέας κ.λ.π. 

• Το νοµικό καθεστώς σύστασης και λειτουργίας της κοινωνικής 

υπηρεσίας (δηµόσιος, ιδιωτικός, εθελοντικός τοµέας) 

• Την ηλικιακή οµάδα η οποία εξυπηρετείται (τοµέας προστασίας 

βρεφών, νέων, ηλικιωµένων κ.α.) 

• Το είδος του προβλήµατος το οποίο η κοινωνική εργασία καλείται να 

αντιµετωπίσει (τοµέας παραβατικότητας, τοµέας κακοποίησης, τοµέας 

φτώχειας, τοµέας εξάρτησης ουσιών κ.α.) 

• Την κατάσταση κρίσης που διαχειρίζεται (π.χ. τοµέας προσφύγων κ.α.) 

  Στην χώρα µας έχουν επικρατήσει και έχουν θεσµοθετηθεί οι διακρίσεις µε 

βάση το νοµικό καθεστώς και το είδος των κοινωνικών προβληµάτων που 

αντιµετωπίζει η κοινωνική εργασία. 

 

2.16  Η παρέµβαση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης   

  Με βάση το νέο θεσµικό πλαίσιο των αρµοδιοτήτων των οργανισµών 

τοπικής αυτοδιοίκησης, συµπεραίνουµε ότι οι Ο.Τ.Α. µπορούν να προχωρούν 

στην ίδρυση και διαχείριση κοινωνικών προγραµµάτων για την κάλυψη των 

οµάδων του κοινωνικού αποκλεισµού. Ειδικότερα oι Ο. Τ. Α. έχουν γενική 

αρµοδιότητα διοίκησης όλων των τοπικών υποθέσεων, στις οποίες ακριβώς 

λόγω του στενού τους συνδέσµου µε τις τοπικές κοινωνικές συνθήκες, έχουν 
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την ικανότητα διευθέτησης θεµάτων κοινωνικής πρόνοιας.  Έχουν ειδική 

αρµοδιότητα για την εφαρµογή κάθε είδους κοινωνικών προγραµµάτων. 

Εποµένως µπορούν να αναπτύσσουν προγράµµατα όχι µόνο για παιδιά, 

ηλικιωµένους και άτοµα µε ειδικές ανάγκες αλλά για κάθε οµάδα του 

πληθυσµού ή για κάθε άτοµο που βρίσκεται σε κατάσταση ανάγκης και 

χρειάζεται κοινωνική προστασία. 

  Το επιχείρηµα της ευρείας αρµοδιότητας ενισχύεται από την αναφορά σε 

συγκεκριµένες διατάξεις του δηµοτικού και κοινοτικού κώδικα ( Π. ∆. 323/89 ) 

που αφορούν παρεµβάσεις στον τοµέα της κοινωνικής πρόνοιας. 

Συγκεκριµένα πρόκειται για τα άρθρα 232 και 245 του ∆. Κ. Κ. 

 

 2.17. Οι κρατικές κοινωνικές υπηρεσίες από την σκοπιά του κοινωνικού 

λειτουργού 

  Η παροχή κοινωνικών υπηρεσιών είναι µία δραστηριότητα που 

υπαγορεύεται από τις ίδιες τις ανθρώπινες ανάγκες που απορρέουν από την 

βιολογική και κοινωνική ύπαρξη του ατόµου. Στην αρχική τους µορφή 

ξεκίνησαν και διατηρήθηκαν για πολλά χρόνια ως εκδήλωση ατοµικής 

εθελοντικής προσφοράς, φιλανθρωπίας και αλληλεγγύης για τους φτωχούς, 

τους αναξιοπαθείς και γενικότερα τα εξαρτηµένα άτοµα. 

  Με την ανάπτυξη του κράτους πρόνοιας η παροχή κοινωνικών υπηρεσιών 

αποτέλεσε ευθύνη του κράτους για το σύνολο σχεδόν των πολιτών του οι 

οποίες δεν περιορίζονταν σε υλικές παροχές αλλά αποβλέπουν στην 

εξασφάλιση ενός επιπέδου οικονοµικής και ψυχοκοινωνικής ασφάλειας. 

Στοχεύουν στην βελτίωση της ποιότητας ζωής και την ευηµερία όλων των 

πολιτών και παρέχουν διευκολύνσεις στα άτοµα ώστε να είναι σε θέση να 

αξιοποιήσουν τις δυνατότητές τους. Στην χώρα µας µε συνταγµατικές 

διατάξεις έχει κατοχυρωθεί η προστασία ορισµένων θεσµών και κατηγοριών 

του πληθυσµού που κρίθηκε ότι έχουν ανάγκη ιδιαίτερης φροντίδα όπως είναι 

η προστασία του θεσµού της οικογένειας και του γάµου, η προστασία της 

µητρότητας, της παιδικής ηλικίας κ.λ.π. ακόµη προβλέπεται φροντίδα από το 

κράτος για ειδικές οµάδες πληθυσµού (ανάπηρους). 

  Ιστορικά, η παροχή υπηρεσιών στην Ελλάδα πέρασε από διάφορες φάσεις. 

Από την δηµιουργία του ελληνικού κράτους, η εκκλησία και η ιδιωτική 

πρωτοβουλία είχαν την ευθύνη για την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών. 
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Σήµερα λειτουργούν σε νοµαρχιακό επίπεδο ως διευθύνσεις και τµήµατα 

κοινωνικής πρόνοιας στην έδρα κάθε νοµού, έχουν αρµοδιότητα για την 

εφαρµογή των κρατικών προγραµµάτων κοινωνικής προστασίας, την 

παρακολούθηση, την εποπτεία, και τον συντονισµό όλων των φορέων 

κοινωνικής πρόνοιας που λειτουργούν στην περιοχή τους και γενικά για κάθε 

κοινωνικοπρονοιακό ζήτηµα. 

 

2.18. Πως ασκείται σήµερα το επάγγελµα της κοινωνικής εργασίας από τους 

κοινωνικούς λειτουργούς51.  

  Το έτος 1950 το Υπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας, προσέλαβε για πρώτη 

φορά κοινωνικούς λειτουργούς, οι οποίοι πλαισίωσαν τα κέντρα κοινωνικής 

πρόνοιας που αναφέρθηκαν πιο πάνω και χρησιµοποιήθηκαν ως ειδικευµένα 

στελέχη στην εφαρµογή του πρωτοποριακού για την εποχή και τις συνθήκες 

της κοινωνικής πρόνοιας στην χώρα µας, προγράµµατος προστασίας του 

παιδιού. Το πρόγραµµα αυτό στόχευε στην αξιοποίηση των δυνατοτήτων της 

οικογένειας για να κρατήσει κοντά της τα παιδιά και να βοηθήσει να 

αναπτυχθεί στο σύνολό της. 

  Πολύ αργότερα µε τον Ν.∆ 272/1974 δηµιουργήθηκε στο Υπουργείο αυτό 

κλάδος και 285 θέσεις κοινωνικών λειτουργών, παρά το γεγονός ότι όλα αυτά 

τα χρόνια συνέχισαν να χρησιµοποιούνται οι κοινωνικοί λειτουργοί κυρίως 

στην εφαρµογή των κρατικών προγραµµάτων κοινωνικής πρόνοιας στις 

κρατικές υπηρεσίες. Από τις θέσεις που δηµιουργήθηκαν 275 κατανεµήθηκαν 

στις περιφερειακές υπηρεσίες του Υπουργείου (διευθύνσεις και τµήµατα 

κοινωνικής πρόνοιας), ανάλογα µε τις τότε υπηρεσιακές ανάγκες. Ο αριθµός 

αυτός σήµερα έχει σηµαντικά µειωθεί γιατί αρκετοί κοινωνικοί λειτουργοί 

έχουν αποχωρίσει λόγω συνταξιοδότησης.  

  Το 1977 µε τον οργανισµό του Υπουργείου δηµιουργήθηκαν στην 

οργανωτική δοµή των περιφερειακών αυτών κρατικών υπηρεσιών τµήµατα 

και γραφεία κοινωνικής εργασίας και πλαισιώθηκαν µε τους κοινωνικούς 

λειτουργούς που υπηρετούσαν µε προϊστάµενο επίσης κοινωνικό λειτουργό. 

Είναι γεγονός ότι η καθυστέρηση της ενσωµάτωσης του κλάδου των 

κοινωνικών λειτουργών στην οργανωτική δοµή του Υπουργείου επέφερε 
 

51 Καφαντάρη Α., (1987),Οι κρατικές κοινωνικές υπηρεσίες από την σκοπιά του κοινωνικού 
λειτουργού, «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ», τεύχος 5,  σελ.35  
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πολλά δεινά στην εξέλιξη και ανάπτυξη του, κυρίως γιατί οι κοινωνικοί 

λειτουργοί αρχικά εντάχθηκαν σε διοικητικά πλαίσια που δεν ήξεραν ή δεν 

έλαβαν υπόψη τις ανάγκες του επαγγελµατία κοινωνικού λειτουργού για την 

άσκηση του επαγγέλµατος του. 

  Οι υπηρεσίες δίνουν προτεραιότητα στην εφαρµογή των προγραµµάτων 

κοινωνικής προστασίας που αφορούν κυρίως επιδοτήσεις διαφόρων οµάδων 

του πληθυσµού. Έτσι οι κοινωνικοί λειτουργοί ασχολούνται σε πρώτη 

προτεραιότητα µε αυτή την ασχολία η οποία απασχολεί πολύ αρκετό από τον 

εργασιακό τους χρόνο. 

   Η δραστηριότητα αυτή προλαµβάνει πέρα από την διενέργεια των 

προβλεπόµενων ψυχοκοινωνικοοικονοµικών ερευνών, τη σύνταξη και 

υποβολή των αντίστοιχων εκθέσεων καθώς και µια ποικιλία δραστηριοτήτων 

σχετικές µε το αντικείµενο, όπως για παράδειγµα συνεντεύξεις, επαφές, 

συνεργασίες και ενέργειες που πραγµατοποιούνται µε τα άτοµα ή τις 

οικογένειες που εξυπηρετούνται και µε τις υπηρεσίες µε σκοπό να εκτιµηθούν 

οι κοινωνικές ανάγκες και τα προβλήµατα και να προωθηθούν οι επιθυµητές 

λύσεις. Έτσι, οι δραστηριότητες που αναφέρονται στην άσκηση κοινωνικής 

εργασίας αφορούν την εκτίµηση των κοινωνικών αναγκών και προβληµάτων 

στο επίπεδο της κοινότητας και τη συµβολής τους στο κοινωνικό σχεδιασµό, 

την ανάπτυξη και βελτίωση της εθελοντικής προσφοράς υπηρεσιών, αν 

ασκούνται σε πολύ περιορισµένη έκταση και µε τρόπο που µπορεί να 

οδηγήσει σε παρερµηνείες για την εικόνα του κοινωνικού λειτουργού και των 

ρόλο του και σε αποπροσανατολισµό από την κύρια αποστολή του.    

   Σοβαρά κοινωνικά και συναισθηµατικά προβλήµατα απασχολούν τόσο τους 

επιδοτούµενους από τα προγράµµατα κοινωνικής προστασίας όσο και τους 

κατοίκους των περιοχών που επισκέπτονται (προβλήµατα στις 

διαπροσωπικές σχέσεις, προβλήµατα εξάρτησης ουσιών κλπ). Παρά την 

ύπαρξη των παραπάνω προβληµάτων οι δυνατότητες παρέµβασης των 

κοινωνικών λειτουργών για την άµβλυνση ή αντιµετώπισή τους µε τρόπο 

συστηµατικό και σε επιστηµονική βάση είναι περιορισµένες. Στο επίπεδο της 

κοινότητας οι κοινωνικοί λειτουργοί έχουν την δυνατότητα µε την ευκαιρία 

µεταφοράς τους σε κοινότητες και οικισµούς για την εφαρµογή προγραµµάτων 

κοινωνικής προστασίας να επισηµαίνουν κοινωνικά προβλήµατα και 

ακάλυπτες κοινωνικές ανάγκες σε µορφή και ένταση που η αντιµετώπιση τους 
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ενδιαφέρει άµεσα ή έµµεσα το σύνολο του πληθυσµού, όπως είναι η έλλειψη 

υπηρεσιών φροντίδας νηπίων, εργαζόµενων µητέρων, συµβουλευτική 

οικογένειας, προβλήµατα νοητικά, αναπήρων, ψυχικά ασθενών, εξαρτηµένων 

από ουσίες κ.α. Και στον τοµέα αυτό η δυνατότητα παραπέρα παρέµβασης 

των κοινωνικών λειτουργών µε ερευνητικές προσπάθειες για προσδιορισµό 

της εκτάσεως των προβληµάτων και την βελτίωση των κοινωνικών 

υπηρεσιών είναι πολύ περιορισµένη.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  3Ο

3. ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 

3.1. Σταθµοί στην εξέλιξη του επαγγέλµατος της κοινωνικής εργασίας µέσα 

από την εξέλιξη της εκπαίδευσης. 

  Ο 20ος αιώνας αποτέλεσε την απαρχή της συστηµατικής εκπαίδευσης στη 

κοινωνική εργασία. Κατά το 1900 ιδρύθηκαν στις Η.Π.Α. και στο Λονδίνο οι 

πρώτες σχολές. Ο πρώτος στόχος ήταν  η συστηµατοποίηση της πείρας, η 

οποία  είχε αποκτηθεί από τη προσπάθεια να ανακουφιστεί ο πληθυσµός που 

βρίσκονταν σε συνθήκες φτώχειας και εξαθλίωσης,  προετοιµάζοντας έτσι 

τους επαγγελµατίες οι οποίοι θα στελέχωναν τις νεοϊδρυόµενες τότε 

κοινωνικές υπηρεσίες. Ο ρυθµός ίδρυσης αντίστοιχων σχολών ήταν ταχύς. 

    Το 1928, ιδρύεται στο Παρίσι ο ∆ιεθνής Σύνδεσµος Σχολών Κοινωνικής 

Εργασίας (International Association  of Schools of Social Work – I.A.S.S.W.) 

από µια µικρή οµάδα  σχολών κοινωνικής εργασίας της ∆υτικής Ευρώπης. Το 

1945 ο σύνδεσµος  µετέφερε την έδρα του στις Η.Π.Α. και από το 1978 

εδρεύει στην Βιέννη. Σήµερα ο σύνδεσµος εκπροσωπεί 30 εθνικούς 

συνδέσµους κοινωνικής εργασίας που περιλαµβάνουν 1660 σχολές σε όλες 

τις ηπείρους. Περισσότερες από το 75% των σχολών παρέχουν 

πανεπιστηµιακή εκπαίδευση. Το 1966 λειτουργούσαν σε όλο τον κόσµο 450 

σχολές κοινωνικής εργασίας περίπου, από τις οποίες οι 26 είχαν ήδη ιστορία 

άνω των 50 ετών.        

   Σήµερα η εκπαίδευση στην κοινωνική εργασία εµφανίζεται σαφώς 

αναβαθµισµένη. Λειτουργούν περίπου 233 σχολές πανεπιστηµιακού 

επιπέδου σε όλο τον κόσµο όπως για παράδειγµα στην Ευρώπη, τις ΗΠΑ, τη 

Νότια και Κεντρική Αµερική, την Ασία, την Αφρική καθώς επίσης και σε άλλες 

ηπείρους. Οι περισσότερες από αυτές προσφέρουν µεταπτυχιακό και 

διδακτορικό τίτλο σπουδών. Και οι χώρες - µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, µε 

εξαίρεση το Λουξεµβούργο, παρέχουν και πανεπιστηµιακές σπουδές στη 

κοινωνική εργασία. 

  Στην Ελλάδα η εκπαίδευση των κοινωνικών λειτουργών ξεκίνησε το 1937 µε 

την πρώτη σχολή που λειτούργησε για δυο χρόνια υπό την επωνυµία 
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«Ελευθέρα σχολή Κοινωνικής Πρόνοιας»52. Μεταπολεµικά, το 1945, η πρώτη 

σχολή που ιδρύθηκε ήταν η Σχολή Κοινωνικής Πρόνοιας του «Αµερικανικού 

κολλεγίου θηλέων Pierce», που διέκοψε οριστικά τη λειτουργία το 1975. Το 

1948 ιδρύεται η σχολή Κοινωνικής Πρόνοιας της «ΧΕΝ», το 1957 η Σχολή 

Κοινωνικής Πρόνοιας  «∆ιακονισσών της Αποστολικής ∆ιακονίας της 

Εκκλησίας της Ελλάδος» και το 1960 η Σχολή Κοινωνικής Πρόνοιας της 

«Εταιρείας Προστασίας Ανηλίκων Αθηνών». Οι τέσσερεις αυτές σχολές – 

Ν.Π.Ι.∆. στην αρµοδιότητα του Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών – 

προσέφεραν διετή ή τριετή εκπαίδευση µετά το παλιό εξατάξιο γυµνάσιο. 

Τέλος το 1973 αρχίζουν να λειτουργούν τα δύο τµήµατα κοινωνικών 

λειτουργών των Κ.Α.Τ.Ε.Ε. στο  Ηράκλειο Κρήτης και στην Πάτρα.  

Παράλληλα µε την παραπάνω µεταγυµνασιακη εκπαίδευση, στη χρονική 

περίοδο 1953 - 1963 λειτούργησε το «Ανώτατο Φροντιστήριο Κοινωνικής 

Πρόνοιας» αρχικά στην Πάντειο σχολή και µετά το 1956, στο Βασιλικό Εθνικό 

Ίδρυµα, που προσέφερε µεταπτυχιακό πρόγραµµα σπουδών στην κοινωνική 

εργασία. Οι σχολές κοινωνικής εργασίας που λειτουργούν από το 1985 έως 

σήµερα ανήκουν στη τριτοβάθµια εκπαίδευση. Τρεις από αυτές λειτουργούν 

αντίστοιχα στο ΤΕΙ Αθήνας, Πάτρας και Ηρακλείου. Η επίσηµη εισαγωγή των 

µαθηµάτων της κοινωνικής εργασίας στο ελληνικό πανεπιστήµιο 

πραγµατοποιήθηκε µε µεγάλη καθυστέρηση. Η έναρξη της λειτουργίας του 

τµήµατος Κοινωνικής ∆ιοίκησης στο ∆ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης µε 

κατεύθυνση κοινωνικής εργασίας και κοινωνικής διοίκησης κατά το 

ακαδηµαϊκό έτος 1996-97 αποτελεί τη σηµαντικότερη και ουσιαστικότερη 

αναβάθµιση σπουδών για τη κοινωνική εργασία.   

  Ο βασικός στόχος της εκπαίδευσης στη κοινωνική εργασία είναι η απόκτηση 

γενικών και ειδικών θεωρητικών γνώσεων και δεξιοτήτων εφαρµογής. 

Επιδιώκει να καταστήσει τους σπουδαστές της, ικανούς να κατανοούν και να 

ερµηνεύουν την επίδραση των κοινωνικών και οικονοµικών γεγονότων και 

των πολιτισµικών χαρακτηριστικών  στα άτοµα και στη συµπεριφορά τους. 

Ένας ακόµα στόχος είναι η ανάπτυξη της ικανότητας των σπουδαστών να 

ερµηνεύουν το υπηρεσιακό πλαίσιο της εργασίας, την επαγγελµατική σχέση 

µε τον εξυπηρετούµενο και τις σχέσεις µε τους συνεργάτες. Πραγµατοποιείται 
 

52Μουζακίτης Χρήστος, (1987), Η εκπαίδευση στην Κοινωνική Εργασία στην χώρα µας, 
περιοδικό: Κοινωνική Εργασία, Αθήνα, τεύχος 6ο , σελ. 80. 



η προετοιµασία χειρισµού του αυθόρµητου, του απρόβλεπτού και του 

απρόσµενου της ανθρώπινης συµπεριφοράς, µε λίγα λόγια ο τρόπος µε τον 

οποίο τα άτοµα εκφράζουν συναισθήµατα, επικοινωνούν και αλληλεπιδρούν 

µεταξύ τους. 

 

 

    3.2 Το αντικείµενο σπουδών στα τµήµατα κοινωνικής εργασίας

   Το αντικείµενο των σπουδών του τµήµατος αφορά στο γνωστικό πεδίο της 

κοινωνικής εργασίας ως εφαρµοσµένης κοινωνικής επιστήµης. Το πρόγραµµα 

σπουδών παρέχει θεωρητική και εφαρµοσµένη γνώση για τη µελέτη, 

πρόληψη και αντιµετώπιση κοινωνικών προβληµάτων, τον σχεδιασµό, 

εφαρµογή αξιολόγηση προγραµµάτων κοινωνικής  πολιτικής, την 

εφαρµοσµένη κοινωνική έρευνα και την οργάνωση και διοίκηση κοινωνικών 

υπηρεσιών. 

   Η εκπαίδευση στην κοινωνική εργασία, έχει στόχο να προετοιµάσει στελέχη 

ικανά να εφαρµόσουν προγράµµατα κοινωνικής πολιτικής, να συµβάλουν 

στην αναβάθµιση των παρεχόµενων προγραµµάτων  και υπηρεσιών, να 

συµβάλουν στην ενεργοποίηση και κοινωνική συµµετοχή των πολιτών για την 

αναβάθµιση της ποιότητας ζωής  

 Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι πτυχιούχοι κοινωνικοί λειτουργοί 

έχουν αποκτήσει τις απαραίτητες θεωρητικές  γνώσεις και εφαρµοσµένες 

δεξιότητες ώστε να έχουν την δυνατότητα να ανταποκριθούν σε ένα µεγάλο 

φάσµα παροχής κοινωνικών υπηρεσιών σε άτοµα, οµάδες ή κοινότητες στα 

πλαίσια του δηµόσιου, ιδιωτικού τοµέα και των Ο.Τ.Α. Μπορούν επίσης να 

εργαστούν ως ελεύθεροι επαγγελµατίες µετά από 5ετη επαγγελµατική 

εµπειρία. Οι τοµείς απασχόλησης των κοινωνικών λειτουργών στη χώρα µας 

(Π.∆. 50 ΦΕΚ Τ.Α. παρ.23/26/1-9-1989 και Π.∆. 891 ΦΕΚ 213/ 7-12-1978) 

είναι : 

 - Κοινωνικής Πρόνοιας  

- Υγείας - Ψυχικής Υγείας  

- Εκπαίδευσης και ειδικής αγωγής  

- Κοινωνικής ασφάλισης  

- Επαγγελµατικού προσανατολισµού και απασχόλησης  

- Πρόληψης και αντιµετώπισης εγκληµατικότητας  
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-  Κοινοτικής οργάνωσης και ανάπτυξης  

- Κοινωνικών υπηρεσιών στις ένοπλες δυνάµεις και υπηρεσίες του   

Υπουργείου ∆ηµοσίας Τάξης. 

 

 

3.3 Οργάνωση σπουδών του τµήµατος κοινωνικής εργασίας Ηρακλείου 

  Θα αναφέρουµε ενδεικτικά την οργάνωση των σπουδών του τµήµατος 

κοινωνικής εργασίας του Ηρακλείου Κρήτης προκειµένου να γίνει 

περισσότερο κατανοητή η εκπαίδευση των κοινωνικών λειτουργών σήµερα. 

Στο τµήµα λειτουργούν δυο οµάδες µαθηµάτων, στις οποίες  κατανέµονται τα 

µαθήµατα του προγράµµατος. 

  Κατά τη διάρκεια του Α, Β και Γ εξαµήνου διδάσκονται µαθήµατα κοινωνικών 

και ανθρωπιστικών επιστηµών όπως κοινωνιολογία, ψυχολογία, δίκαιο, 

ψυχιατρική, κοινωνική πολιτική, πληροφορική, κα. από τα οποία αντλεί 

γνώσεις η κοινωνική εργασία, καθώς επίσης διδάσκονται και εισαγωγικά 

µαθήµατα κοινωνικής εργασίας.  Κατά τη διάρκεια του ∆, Ε, ΣΤ, και Ζ 

εξαµήνου διδάσκονται κυρίως µαθήµατα θεωρίας και µεθοδολογίας της 

κοινωνικής εργασίας όπως κοινωνική έρευνα, οργάνωση και διοίκηση 

κοινωνικών υπηρεσιών, κοινωνικός σχεδιασµός κα. Κατά την διάρκεια των 

σπουδών πραγµατοποιείται η πρακτική άσκηση- εποπτεία κατά την οποία οι 

σπουδαστές έχουν την ευκαιρία να υποστηρίζονται και να καθοδηγούνται 

εβδοµαδιαίως, µέσω της οµαδικής εποπτείας. Η πρακτική άσκηση παρέχει 

στους σπουδαστές την δυνατότητα να εµπεδώσουν την θεωρία και τη γνώση 

την σχετική µε την κοινωνική εργασία µετατρέποντάς ‘τες σε επαγγελµατική 

πρακτική στα πλαίσια µιας κοινωνικής υπηρεσίας. Επίσης, µέσο των 

σπουδών,  δίνεται η δυνατότητα στους σπουδαστές να βοηθηθούν στην 

σταδιακή απόκτηση της αυτογνωσίας και στην συνειδητοποίηση 

προκαταλήψεων, µε αποτέλεσµα την προσωπική ανάπτυξη και βελτίωση της 

ικανότητας για επικοινωνία.  

 Στο ΣΤ εξάµηνο σπουδών οι σπουδαστές έχουν την δυνατότητα να επιλέξουν  

µία από τις δύο κατευθύνσεις  σπουδών που προσφέρει το τµήµα: η πρώτη 

κατεύθυνση, η κλινική, αναφέρεται ως «Φροντίδα για το άτοµο και την 

οικογένεια» και η δεύτερη, η κοινοτική κατεύθυνση, ως «Τοπική Ανάπτυξη».   
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 Το τµήµα κοινωνικής εργασία Ηρακλείου επίσης έχει οργανώσει και 

λειτουργεί εργαστήρια όπως : 

Α. Κέντρο Εκπαίδευση Κοινοτικής Ανάπτυξης Τυλίσου 

  Σκοπός του κέντρου αυτού είναι να εµπεδώσουν οι σπουδαστές  τις 

θεωρητικές γνώσεις της µεθόδου της κοινωνικής εργασία µε κοινότητα. Πέρα 

από τον άµεσο εκπαιδευτικό χαρακτήρα, αναπτύσσει δράσεις που 

συµβάλλουν στην ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας και προωθεί το τµήµα στην 

παραγωγή εφαρµοσµένης γνώσης.  

Β. Εργαστήριο Η/Υ – Πολυµέσων 

  ∆ιευκολύνει τους σπουδαστές στην χρήση της τεχνολογίας, της 

πληροφορικής και των πολυµέσων. Επίσης οι σπουδαστές έχουν την 

δυνατότητα χρήσης του διαδικτύου, για άντληση πληροφοριών που 

ενδιαφέρουν την κοινωνική εργασία, καθώς και των βασικών στατιστικών 

προγραµµάτων επεξεργασίας δεδοµένων. Το εργαστήριο αυτό 

δηµιουργήθηκε στα πλαίσια του ΕΠΕΑΕΚ. «Αναθεώρηση προγράµµατος 

σπουδών τµήµατος κοινωνικής εργασίας» ενέργεια 3.1. α. 

∆. Εργαστήριο Ξένων γλωσσών 

  Ένα πλήρως εξοπλισµένο οπτικο – ακουστικό εργαστήριο, όπου λειτουργεί 

υπό την επίβλεψη καθηγητή ξένης γλώσσας, δίνοντας την δυνατότητα στους 

σπουδαστές να αναπτύξουν την γνώσης τους στην ξένη γλώσσα.   

  Η θεωρητική κατάρτιση περιλαµβάνει:  

• Γενικά µαθήµατα που καλύπτουν γνωστικά αντικείµενα 

ανθρωπιστικών, κοινωνικών, οικονοµικών, νοµικών και πολιτικών 

επιστηµών, όπως κοινωνιολογία, δηµογραφία, κοινωνική 

ανθρωπολογία, ψυχολογία, δίκαιο, οικονοµία, εγκληµατολογία, γενική 

και κοινοτική ψυχιατρική. 

• Ειδικά µαθήµατα κοινωνικής πολιτικής, κοινωνικής πρόνοιας, 

προγράµµατα κοινωνικής προστασίας, αξιολόγησης κοινωνικών 

υπηρεσιών, πληροφορικής, κοινωνικής έρευνας, στατιστικής. 

• Μαθήµατα ειδικότητας, όπως κλινική κοινωνική εργασία, κοινοτική, 

διαπολιτισµική κοινωνική εργασία κλπ.  
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3.4. Σύγχρονα προγράµµατα σπουδών  

  Τα σύγχρονα προγράµµατα σπουδών εκπαιδεύουν γενικούς κοινωνικούς 

λειτουργούς µε πτυχίο κοινωνικής εργασίας, καθώς και εξειδικευµένους 

κοινωνικούς λειτουργούς µε µεταπτυχιακό δίπλωµα ή και διδακτορικό.  

  Η διδακτέα ύλη των µεταπτυχιακών προγραµµάτων προσανατολίζεται σε  

κατευθύνσεις όπως: κλινική κοινωνική εργασία, κοινωνικό σχεδιασµό και 

διοίκηση των κοινωνικών υπηρεσιών και εξειδικεύεται ως προς τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά και τις ιδιαίτερες ανάγκες των πληθυσµιακών οµάδων – 

στόχων τους53.  Συγκεκριµένα γίνεται αναφορά στην ειδίκευση στη µικρο-

κλίµακα η οποία εστιάζεται στην παρέµβαση για κοινωνική αλλαγή στο άτοµο, 

την οικογένεια και τη γειτονιά και στην ειδίκευση στη µακρο-κλίµακα ή αλλιώς 

µακρο-κοινωνική εργασία, η οποία περιλαµβάνει το σχεδιασµό και την 

υλοποίηση επεµβάσεων για αλλαγή του συστήµατος και για θεσµικές 

προσαρµογές.  

  Τα εκπαιδευµένα στελέχη της κοινωνικής εργασίας πρέπει να είναι ικανά  να 

απασχοληθούν στους τοµείς άσκησης της κοινωνικής έρευνας, της 

εκπαίδευσης, της εποπτείας και της  διοίκησης κοινωνικών υπηρεσιών. Για το 

λόγο αυτό προσφέρονται ειδικά µαθήµατα για την αξιολόγηση, την εκτίµηση 

και την ιεράρχηση των αναγκών των εξυπηρετούµενων. Ένας σπουδαστής 

της κοινωνικής εργασίας διδάσκεται και αποκτά γνώσεις για παράδειγµα, 

σχετικές µε τη κατάσταση της αναπηρίας και τις επιπτώσεις της στη ζωή του 

ατόµου και στην οικογένειά του, σε όλη τη διάρκεια της ζωής του, για τις 

ανάγκες του ανάπηρου ατόµου και πως αυτές µπορούν να καλυφθούν µέσα 

από τη περίθαλψη, την εκπαίδευση, τη ψυχοκοινωνική υποστήριξη και τη 

συνεχή παροχή υπηρεσιών. Παράλληλα µαθαίνει ότι κατά την αξιολόγηση της 

κοινωνικής συµπεριφοράς του ατόµου µε αναπηρία θα πρέπει να 

λαµβάνονται υπόψη και τριτογενείς παράγοντες, όπως για παράδειγµα οι 

στάσεις και οι αντιδράσεις του κοινού.  

  Επιπλέον οι σπουδές πρέπει να εξασφαλίζουν διαρκή και έγκυρη 

πληροφόρηση για τα προγράµµατα, τις λειτουργίες και τις διαδικασίες 

παροχής κοινωνικών υπηρεσιών, καθώς και για την αποκωδικοποίηση των 

σχετικών νόµων και διοικητικών αποφάσεων. ∆ίνουν την δυνατότητα στους 

 
53 Καλλινικάκη Θεανώ, (1998), Κοινωνική Εργασία, Αθήνα, Ελληνικά γράµµατα, σελ. 206. 
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σπουδαστές να εξασκούνται στην αντιµετώπιση ειδικών συνθηκών, 

απρόβλεπτων καταστάσεων, συγκρούσεων  και στη χρήση δεξιοτήτων 

επικοινωνίας, συµβιβασµού και επίλυσης συγκρούσεων.  

   Η εκπαίδευση των κοινωνικών λειτουργών, τόσο σε προπτυχιακό όσο και σε 

µεταπτυχιακό επίπεδο, συνδυάζει την εκπαίδευση στη θεωρία της κοινωνικής 

εργασίας και τις εφαρµογές της κατά την διάρκεια της πρακτικής άσκησης. 

 

3.5 Πρακτική άσκηση στο επάγγελµα  

  Αν και σε προηγούµενο σηµείο της µελέτης γίνεται αναφορά στην πρακτική 

άσκησης των σπουδαστών, θα αναφερθούµε εδώ πιο αναλυτικά σε αυτή. 

 Σηµαντικό ρόλο στην εκπαίδευση των σπουδαστών της κοινωνικής εργασίας 

κατέχει η «πρακτική άσκηση», δηλαδή η εφαρµογή της κοινωνικής εργασίας 

σε χώρους  άσκησης της,  στις κοινωνικές υπηρεσίες, υπό την καθοδήγηση 

και την υποστήριξη των επαγγελµατιών κοινωνικών λειτουργών, οι οποίοι 

αναλαµβάνουν ρόλο εκπαιδευτή και υπό την εποπτεία καθηγητών κοινωνικής 

εργασίας. Οι ασκούµενοι κοινωνικοί λειτουργοί εφαρµόζουν τη θεωρία στη 

πράξη και εµβαθύνουν στις ειδικές γνώσεις που απαιτούνται σε σχέση µε το 

αντικείµενο και τη λειτουργία της συγκεκριµένης υπηρεσίας και των 

επαγγελµατιών που τη στελεχώνουν.  

   Η πρακτική άσκηση περιλαµβάνεται µε την µια ή την άλλη µορφή της, σε 

όλα τα προγράµµατα σπουδών των σχολών κοινωνικής εργασίας. Σε ότι 

αφορά τα τµήµατα των ΤΕΙ, αυτή διεξάγεται σε µια εγκεκριµένη κοινωνική 

υπηρεσία στην οποία παρευρίσκεται ο ασκούµενος όλες τις ώρες και τις µέρες 

λειτουργίας της, για ένα ολόκληρο εξάµηνο. Πραγµατοποιείται στο 8ο εξάµηνο 

σπουδών, εφόσον ο σπουδαστής έχει ολοκληρώσει µε επιτυχία τα 

προηγούµενα εξάµηνα και έχει περάσει το µεγαλύτερο µέρος των µαθηµάτων 

της σχολής. Η επίδοση του σπουδαστή κρίνεται µε επιτυχία ή ανεπιτυχώς 

εφόσον ο ίδιος καταφέρει να εκπληρώσει τους στόχους της εκπαίδευσης 

όπως ορίζονται από τον υπεύθυνο καθηγητή, τον κοινωνικό λειτουργό της 

υπηρεσίας αλλά και από τον ίδιο. 

   Αποβλέπει στην εξοικείωση του σπουδαστή µε την πρακτική εφαρµογή των 

θεωρητικών γνώσεων και στην απόκτηση των δεξιοτήτων και της βασικής 

εµπειρίας όπου θεωρούνται απαραίτητες για την άσκησης του επαγγέλµατος 

της κοινωνικής εργασίας.  Ως εκ τούτου, κύριοι στόχοι της πρακτικής είναι 
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κυρίως η άµεση σύνδεση των σπουδών της θεωρίας µε τις κοινωνικές 

ανάγκες και τη µεταφορά της θεωρίας στην πράξη. Με λίγα λόγια µιλάµε για 

την επαφή των σπουδαστών µε τις πραγµατικές συνθήκες εργασίας του 

κοινωνικού λειτουργού. Η εµπέδωση των αρχών, των εννοιών και των 

γνώσεων της κοινωνικής εργασίας αποτελεί µια ακόµα επιδίωξη της 

πρακτικής άσκησης όπως επίσης και η αναγνώριση των κριτηρίων επιλογής 

µεταξύ των µεθόδων άσκησης της. Η παροχή απτών ερεθισµάτων για το 

εύρος και την πολυπλοκότητα των ανθρώπινων προβληµάτων, τον τρόπο 

που φθάνουν στη κοινωνική υπηρεσία, τη συχνότητα των κοινωνικών 

προβληµάτων, τα κενά και τις επικαλύψεις στην αντιµετώπιση τους, 

παρατίθεται σαν ένας ακόµα στόχος της πρακτικής άσκησης. Σαν στόχος 

τίθεται και η καλλιέργεια των απαραίτητων για το επάγγελµα του κοινωνικού 

λειτουργού δεξιοτήτων για επαφή, επικοινωνία και συνεργασία µε τον 

εξυπηρετούµενο και κυρίως των δεξιοτήτων για δηµιουργία αποδοτικής 

επαγγελµατικής σχέσης. Ένας ακόµα στόχος είναι ακόµα η διάκριση και η 

ιεράρχηση της παρέµβασης και της δράσης του κοινωνικού λειτουργού καθώς 

επίσης και η ανάπτυξη της πρωτοβουλίας, της αυτογνωσίας και της 

επαγγελµατικής ευθύνης. Σαν τελικός στόχος τίθεται η ισχύς και η εφαρµογή 

των κανόνων δεοντολογίας στο πλαίσιο της επαγγελµατικής σχέσης 

κοινωνικού λειτουργού –εξυπηρετούµενου και της συνεργασίας του µε άλλες 

ειδικότητες. 

   Ο σχεδιασµός και η υλοποίηση ενός προγράµµατος κατά τη διάρκεια της 

πρακτικής άσκησης προϋποθέτει την ανάπτυξη και τη καλλιέργεια καλού 

πνεύµατος συνεργασίας µεταξύ τµήµατος κοινωνικής εργασίας και 

υπηρεσιών.  

    Η πρακτική άσκηση πραγµατοποιείται µόνο υπό την εποπτεία ενός 

καθηγητή εφαρµογών της κοινωνικής εργασίας και του κοινωνικού λειτουργού 

της υπηρεσίας όπως αναφέρθηκε παραπάνω. Με τον όρο εποπτεία εννοούµε 

την καθοδήγηση και την υποστήριξη του ασκούµενου σπουδαστή στη 

προσπάθεια του να προσεγγίσει την εφαρµογή των αρχών και της 

µεθοδολογίας του επαγγέλµατος. Ο ασκούµενος κινητοποιείται προκειµένου 

να αποκτήσει πρόσθετες ειδικές γνώσεις και τις απαραίτητες τεχνικές και 

δεξιότητες. ∆ιευρύνει τις δυνατότητες του, κατανοεί και ερµηνεύει τις 

πολύσηµες αντιδράσεις και εκφράσεις των εξυπηρετούµενων καθώς 
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κατευθύνεται προς µια συστηµατική κριτική µατιά στην ανάλυση και 

αξιολόγηση της εργασίας την οποία σχεδιάζει ο ίδιος αλλά και στα όσα 

διαµείβονται µεταξύ υπηρεσίας – παροχών – εξυπηρετούµενων και 

εξυπηρετούντων. Ο επόπτης επισηµαίνει χειρισµούς και κρίσεις και µετριάζει 

το άγχος του ασκούµενου. Φιλτράρει πληροφορίες, µηνύµατα, υποδεικνύει 

τρόπο χρήσης των γνώσεων και ενισχύει το ενδιαφέρον του ασκούµενου 

πάνω στο αντικείµενο.  

 

3.6 Ο ρόλος της εκπαίδευσης υπό το πρίσµα της οργάνωσης και της 

διοίκησης  

  Παρακάτω παρατίθεται ο ρόλος της εκπαίδευσης των σπουδαστών της 

κοινωνικής εργασίας µέσα από µια άλλη οπτική γωνία, αυτή των 

επαγγελµατιών κοινωνικών λειτουργών54.    

  Η εκπαίδευση επικεντρώνεται στην ανάλυση της γραφειοκρατικής δοµής των 

κοινωνικών υπηρεσιών και των µηχανισµών οικονοµικής και ιδεολογικής 

εξάρτησης τους από την κοινωνική πολιτική του κράτους στον µελλοντικό 

τοµέα της δράσης του σπουδαστή55. Σύµφωνα µε αυτή τη λογική, «ο 

απόφοιτος αισθάνεται απογοήτευση και αµηχανία» εξαιτίας της ελλιπούς 

εκπαιδευτικής προετοιµασίας. Σύντοµα γίνεται ιδιαιτέρα κατανοητό στους 

αποφοίτους η σχέση σύγκρουσης της κοινωνικής εργασίας που καλείτε να 

λειτουργήσει ανάµεσα στις απαιτήσεις του εξυπηρετούµενου και στους 

διαρθρωτικούς, οικονοµικούς και ιδεολογικούς περιορισµούς των 

γραφειοκρατικά οργανωµένων κοινωνικών υπηρεσιών. 

   Ένας απόφοιτος κοινωνικής εργασίας πρέπει να µπορεί να παρέχει 

εποικοδοµητικές υπηρεσίες στο κοινό χωρίς να δεσµεύεται από τις συνθήκες 

που αναφέρονται παραπάνω. Για το λόγο αυτό και πρέπει να αποκτήσει τη 

«γενική ικανότητα εργασίας» για να µπορέσει αργότερα να εκµεταλλευτεί τα 

περιθώρια ελεύθερης δράσης που προσφέρονται στη κοινωνική υπηρεσία 

στην οποία θα εργαστεί ή ακόµα και να δηµιουργήσει µόνος του τέτοιες 

δυνατότητες µε δυναµική ένταξη του στην υπηρεσία.  

 
54 Ζωγράφος Ανδρέας, (1992) Ο διπλός ρόλος της κοινωνικής εργασίας στα πλαίσια των 
κοινωνικών οργανώσεων, Αθήνα, ∆ηµακόπουλος, σελ. 45. 
55 Το παραπάνω απόσπασµα αποτελεί άποψη του DIPPOLDSMAN, όπως αναφέρεται στο 
βιβλίου του Ζωγράφος Ανδρέας,(1992), Ο διπλός ρόλος της κοινωνικής εργασίας στα πλαίσια 
των κοινωνικών οργανώσεων, Αθήνα, ∆ηµακόπουλος, σελ. 45. 
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  Αυτό γίνεται εφικτό µέσα από τη συνεχή εκπαίδευση του και τη θεωρητική 

εµβάθυνση του ρόλου του, των όρων εργασίας στον τοµέα της απασχόλησης 

του, των επιδράσεων και των οργανωτικών δοµών αλλά και την 

αλληλεπίδραση του στο χώρο της δραστηριότητας του.  

  Είναι σαφές ότι η εκπαίδευση δεν µπορεί να υποκαταστήσει τις γνώσεις που 

αποκτώνται µέσα από την άσκηση του επαγγέλµατος, παρόλα αυτά µια 

εκπαίδευση η οποία είναι προσανατολισµένη στη πράξη, µπορεί να δώσει 

απαραίτητες γνώσεις προκειµένου ο σπουδαστής να µπορέσει να 

αντιµετωπίσει κριτικά το πλαίσιο εργασίας του και να αναπτύξει µορφές 

δράσης µε βάση τις δυνατότητες της υπηρεσίας στην οποία παρευρίσκεται.   

  Συνεπώς η εκπαίδευση των σπουδαστών στην ∆ιοίκηση και Οργάνωση των 

κοινωνικών υπηρεσιών θα πρέπει να εκπληρώνει τουλάχιστον τις παρακάτω 

βασικές απαιτήσεις 56 : 

- Μετάδοση γνώσεων σχετικά µε τις διαρθρώσεις, τα όργανα και τα µέσα 

των «κοινωνικών θεσµών» και διασαφήνιση της ένταξης της κοινωνικής 

εργασίας στο «συσχετισµό κατανοµής εργασίας του κοινωνικού 

συστήµατος» (…) 

- Επεξεργασία των θεσµικών, οργανωτικών και νοµικών παραµέτρων 

της δράσης του κοινωνικού λειτουργού. 

- Σύγκριση διαφόρων τύπων οργανώσεων όσον αφορά τον εκάστοτε 

ορισµό των προβληµάτων και των καθηκόντων. 

- ∆υνατότητες και όρια της συνεργασίας και κατανοµής της εργασίας 

ανάµεσα σε διάφορους φορείς και λειτουργικούς µηχανισµούς του 

«κοινωνικού συστήµατος». 

- Εξακρίβωση των αντιφάσεων που αντίκεινται σε µια οργάνωση της 

κοινωνικής εργασίας ικανή να αντιµετωπίσει τα προβλήµατα. 

- Ανάλυση της δοµής των κοινωνικών υπηρεσιών και των µηχανισµών 

εξάρτηση τους από την κοινωνική πολιτική του κράτους (οικονοµικούς, 

πολιτικούς και ιδεολογικούς). 

- Μετάδοση της «γενικής ικανότητας εργασίας» στο σπουδαστή, για να 

µπορέσει να ενταχθεί δυναµικά στο µελλοντικό τοµέα δραστηριότητας 

του. 
 

56 Ζωγράφος Ανδρέας, (1992), Ο διπλός ρόλος της Κοινωνικής Εργασίας στο πλαίσιο των 
κοινωνικών οργανώσεων, Αθήνα, ∆ηµακόπουλος, σελ. 111-112.  
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- ∆υνατότητες αποτελεσµατικής δράσης του κοινωνικού λειτουργού 

εντός και εκτός της κοινωνικής υπηρεσίας ή οργάνωσης.  

 

 

 3.7 H εκπαίδευση στη κοινωνική εργασία στις χώρες της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης57

   Όλα σχεδόν τα ευρωπαϊκά κράτη προσφέρουν κατάρτιση και εκπαίδευση 

για τα κοινωνικά επαγγέλµατα, συµπεριλαµβανοµένης και της κοινωνικής 

εργασίας, σε διάφορα  επίπεδα σπουδών. Η δε διαδικασία της εκπαίδευσης 

στην κοινωνική εργασία έχει αναβαθµιστεί ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια των 

τελευταίων τριών δεκαετιών του εικοστού αιώνα και το κράτος έχει αναλάβει 

κατά κύριο λόγο την ευθύνη για τη χρηµατοδότηση της εκπαίδευσης.   

 Στη συνέχεια θα γίνει µια παρουσίαση της εκπαίδευσης των κοινωνικών 

λειτουργών  σε κάποιες χώρες  του βορά, της δύσης, και του νότου της 

Ευρώπης. Εκτιµώντας ότι στην κεντρική και ανατολική Ευρώπη, οι διαδικασίες 

του µετασχηµατισµού δεν είναι πλήρεις, θα αναφερθούµε µόνο στις 

αναπτυσσόµενες τάσεις. 

 

3.7.1  ∆ανία  

  Οι σπουδές στην κοινωνική εργασία και η άσκηση του επαγγέλµατος στη 

∆ανία  επηρεάζονται έντονα από τις οικονοµικές συνθήκες και το 

προσανατολισµό για κοινωνική ευηµερία του πληθυσµού. Η εκπαίδευση είναι 

τριτοβάθµια και παρέχεται σε τρία διαφορετικού τύπου προγράµµατα.  

 Ο πρώτος τύπος είναι τα τεχνικά κολέγια (Fachschulen) που 

χρηµατοδοτούνται από το κράτος αλλά και οι µαθητές καλύπτουν µέρος των 

εισόδων.  Τα µαθήµατα πραγµατοποιούνται σε επτά εξάµηνα µέσα και 

περιλαµβάνουν τρία στάδια πρακτική άσκησης τριών, έξι και έξι µηνών. και 

 

 
 
57 Το υποκεφάλαιο αυτό αποτελεί ξενόγλωσσο άρθρο, από το διαδίκτυο  των C * Franz 
Hamburger, sander Gόnther & Manfred Wφbcke  
Σηµείωση µεταφραστή: Οι κατά προσέγγιση µεταφράσεις των όρων “Fachschulen" και  
“Fachhochschulen" είναι, αντίστοιχα τεχνικό κολλέγιο ` "και κολλέγιο `". Εντούτοις, δεδοµένου 
ότι δεν υπάρχει καµία ακριβής αλληλογραφία  µεταξύ των γερµανικών και αγγλικών 
εκπαιδευτικών ιδρυµάτων, οι γερµανικοί όροι έχουν διατηρηθεί  σε όλο το παρόν έγγραφο. 
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υπάρχει η προοπτική πραγµατοποίησης της σε µια ξένη χώρα στο πέµπτο 

εξάµηνο σπουδών.  

 Ο δεύτερος τύπος είναι τα  κολέγια (Fachhochschulen).  Υπάρχουν 4 τέτοια 

εκπαιδευτικά ιδρύµατα και αποκαλούνται «Εθνικές Σχολές Κοινωνικής 

Εργασίας». Η διάρκεια των σπουδών είναι έξι εξάµηνα από τα οποία κάποια 

είναι πρακτική άσκηση, και οι σπουδές οδηγούν στην απόκτηση διπλώµατος  

στην κοινωνική εργασία.  

  Τέλος, πανεπιστηµιακή εκπαίδευση παρέχεται µόνο στην Γροιλανδία. Το 

πανεπιστήµιο του Πάλµποργκ προσφέρει Μάστερ στην κοινωνική εργασία 

ενώ το πανεπιστήµιο του Ρόσκιλντ προσφέρει µια ακαδηµαϊκή σειρά 

µαθηµάτων στα κοινωνικά και οικονοµικά ζητήµατα.  

Οι σχολές κοινωνικής εργασίας της ∆ανίας είναι µέλη της σκανδιναβικής 

επιτροπής σχολών κοινωνικής εργασίας (NCSSW), που ενδιαφέρεται αυτή τη 

στιγµή για τη διευκρίνιση των προτύπων κατάρτισης στην κοινωνική εργασία 

και την διασαφήνιση των σχέσεων των κολεγίων και των πανεπιστηµίων 

κυρίως στον τοµέα της έρευνας.  

 

3.7.2 Φινλανδία  

 Ανάλογη δοµή παρουσιάζουν οι σπουδές και στην Φιλανδία. Μέχρι 

πρόσφατα πάντως η έµφαση δίδονταν στη πρακτική άσκηση των 

σπουδαστών, µε θεωρητικό υπόβαθρο την κοινωνιολογία και την κοινωνική 

πολιτική. Αυτό έχει προκαλέσει πολυάριθµες απαιτήσεις για µεταρρύθµιση.  

 Η εκπαίδευση σε ένα τεχνικό κολέγιο ( Fachschulen), περιλαµβάνει 100 

εβδοµάδες  εκπαίδευσης, και οδηγεί το τίτλο του βοηθού κοινωνικού 

λειτουργού και στην εισαγωγή, έπειτα από εξετάσεις, στις κοινωνικές και 

υγειονοµικές υπηρεσίες.  Μετά από αυτήν την βασική εκπαίδευση µπορεί να  

ακολουθήσει µια εξαµηνιαία ειδίκευση για µια επιλεγµένη οµάδα χρηστών 

όπως παιδιά και νέοι, άτοµα µε ειδικές ανάγκες, οι ηλικιωµένοι.  

  Η επιτυχία στις εξετάσεις για τις κοινωνικές και υγειονοµικές υπηρεσίες 

αποτελεί το εισιτήριο για την είσοδο στη εκπαίδευση σε ένα κολέγιο 

(Fachhochschulen).  Η περιεκτική σειρά µαθηµάτων 140 εβδοµάδων οδηγεί 

στη δηµιουργία  εµπειρογνωµόνων, βασικό προσόν της κοινωνικής εργασίας, 

προκειµένου οι κοινωνικοί λειτουργοί να έχουν µεγαλύτερη ευελιξία και είναι 

ικανοί για την εργασία µε ποικίλες οµάδες πληθυσµού και διαφορετικές 
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καταστάσεις προβληµάτων. Αυτή η ικανότητα επιτεύχθηκε µέσω της 

ενσωµάτωσης της εφαρµοσµένης έρευνας στο πρόγραµµα σπουδών.  

 Τέλος έχουµε την εκπαίδευση σε πανεπιστηµιακά ιδρύµατα. Σχολές 

κοινωνικής εργασίας, που καθιερώνονται ως  σχολές κοινωνικών επιστηµών 

υπάρχουν σε έξι Φινλανδικά πανεπιστήµια και στο Σουηδικό τµήµα του 

πανεπιστηµίου του Ελσίνκι. Μια περίοδος τριετούς  εκπαίδευσης οδηγεί στο 

πτυχίο της κοινωνικής εργασίας και δύο επιπλέον έτη σπουδών οδηγούν σε 

µεταπτυχιακό τίτλο µε δυνατότητα πραγµατοποίησης διδακτορικών σπουδών.  

  Το πανεπιστήµιο «Kupio» προσφέρει µια σειρά µαθηµάτων, στην αγγλική 

γλώσσα, σε θέµατα που συµπεριλαµβάνουν την εγκληµατολογία, 

κοινωνιολογία των µειονοτήτων, κοινωνική εργασία στο ποινικό σύστηµα. Οι 

κοινότητες που παρέχουν κοινωνικές υπηρεσίες είναι επικριτικές µε την 

απόσταση των σπουδαστών από τη πρακτική και την έλλειψη εµπειρίας για 

τις συνθήκες διαβίωσης και τις ανάγκες των πολιτών. Έχουν ενέργειες επάνω 

σε αυτό το ζήτηµα προκειµένου να υπάρξουν µη ακαδηµαϊκά κέντρα 

διδασκαλίας για να συµπληρώσουν τη πανεπιστηµιακή εκπαίδευση. Έτσι το 

πανεπιστήµιο έχει δηµιουργήσει κέντρα διδασκαλίας, τοπικά παραρτήµατα,  

στα οποία οι πανεπιστηµιακοί εργάζονται από κοινού µε τους επαγγελµατίες 

κοινωνικούς λειτουργούς.  Στο πανεπιστήµιο του Τουρκού, επίσης, οι 

σπουδαστές κοινωνικής εργασίας εκπαιδεύονται µαζί µε τους ψυχολόγους και 

τους γιατρούς στις κλινικές του πανεπιστηµίου.  

  Αυτή τη στιγµή η Φινλανδία προσανατολίζεται σε µια φάση ανανέωσης της 

εκπαίδευσης και µεταρρύθµισής της µε στόχο την αποτελεσµατικότερη 

κάλυψη των προβληµάτων του πληθυσµού.  

 

3.7.3 Ισλανδία  

 Η άσκηση της κοινωνικής εργασίας στην Ισλανδία άρχισε το 1957 µε έναν 

κοινωνικό λειτουργό. Σήµερα υπάρχουν περισσότεροι από 100. Μέχρι τις 

αρχές του 1980, η εκπαίδευση πραγµατοποιούταν στις γειτονικές 

Σκανδιναβικές χώρες.  Το 1981 δηµιουργήθηκε τµήµα κοινωνικής εργασίας  

στο πανεπιστήµιο της Ισλανδίας, στη σχολή των κοινωνικών επιστηµών.  

  Η εκπαίδευση είναι τετραετής. Τα δύο πρώτα έτη  περιλαµβάνουν µαθήµατα 

στην  ψυχολογία, την κοινωνιολογία, τις ερευνητικές µεθόδους και την 

κοινωνική πολιτική. Στο τρίτο έτος τα µαθήµατα επικεντρώνονται  στην 
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κοινωνική εργασία,  περιλαµβανοµένης και της πρακτικής άσκησης και µπορεί 

κανείς να αποκτήσει βασικό πτυχίο  στις κοινωνικές επιστήµες. Ένα ακόµη 

έτος  συµπληρώνει την εκπαίδευση, που µαζί µε τέσσερις µήνες  πρακτικής 

άσκησης ολοκληρώνουν την περίοδο σπουδών.  Η απονοµή τίτλου σπουδών 

στην κοινωνική εργασία έχετε µετά από εξετάσεις που δίνονται µετά την 

ολοκλήρωση της εκπαίδευσης.  

  Λόγω της σχετικά αποµονωµένης γεωγραφικής θέσης της, η Ισλανδία 

ενδιαφέρεται για διεθνή συνεργασία, είναι ενεργό µέλος του προγράµµατος 

Socrates και επιδιώκει να προσαρµόσει τη δοµή της εκπαίδευσης στην 

κοινωνική εργασία µε τις άλλες Σκανδιναβικές χώρες.  

 

3.7.4 Νορβηγία  

  Ενώ το µεγαλύτερο µέρος της εκπαίδευσης  πραγµατοποιείται ακόµα σε 

ιδρύµατα που δοµικά µοιάζουν µε τα κολέγια (Fachschulen), η 

πανεπιστηµιακή εκπαίδευση κατάρτιση, έχει διαδραµατίσει έναν σηµαντικό 

ρόλο από το 1981.  

  Η εκπαίδευση σε κολέγια (Fachschulen) διαρκεί δύο έτη, 

συµπεριλαµβανοµένης  της πρακτικής άσκησης διάρκειας  επτά µηνών και 

οδηγεί σε ένα επαγγελµατικό τίτλο κοινωνικού λειτουργού (Sosionom). Οι 

τοµείς της εργασίας αφορούν την αποκατάσταση, το νοσοκοµείο, την εργασία 

µε οικογενειακή και ηλικιωµένους.  Η πανεπιστηµιακή εκπαίδευση είναι τριετής 

και το πανεπιστήµιο του Τρόντχαιµ απονέµει τίτλους Μάστερ στην κοινωνική 

εργασία.  

Το ενδιαφέρον των Νορβηγικών σχολών εστιάζεται στο πως θα 

τροποποιήσουν την εκπαίδευση τους και θα την τυποποιήσουν σύµφωνα µε 

τις άλλες σκανδιναβικές χώρες  

 

3.7.5 Σουηδία 

   Η σπουδές της κοινωνικής εργασίας στα Σουηδικά πανεπιστήµια είναι 

εµφανώς παρόµοια µε τα βρετανικά και τα αµερικανικά πρότυπα των 

πανεπιστηµιακών σπουδών.  Η εκπαίδευση των κοινωνικών λειτουργών 

πραγµατοποιείται σε έξι πανεπιστήµια και η διάρκειά της είναι 7 εξάµηνα.   

Περαιτέρω ακαδηµαϊκά προσόντα όπως το Μάστερ και διδακτορικό δίπλωµα 

προσφέρονται στα πανεπιστήµια διδακτορικό. 
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  3.7.6 Ηνωµένο Βασίλειο  

  Η εκπαίδευση στην κοινωνική εργασία παρέχεται σε περισσότερα από 100 

εκπαιδευτικά ιδρύµατα, εκ των οποίων το ένα 1/3 είναι πανεπιστήµια και τα 

2/3 κολλέγια της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης.    

  Το 1947 η τότε κυβέρνηση οργάνωσε την εκπαίδευση για τους κοινωνικούς 

λειτουργούς, όταν η έλλειψη σε καταρτισµένο προσωπικό είχε προκαλέσει 

εθνικό συναγερµό. ∆ύο χωριστές διαδροµές εκπαίδευσης τότε καθιερώθηκαν, 

µια πανεπιστηµιακή και άλλη µια σε επίπεδο Fachschulen (κέντρο 

κατάρτισης). Ως  συνέπεια οι πτυχιούχοι από τα κέντρα κατάρτισης ελάµβαναν 

τη λιγότερη αναγνώριση. Οι πανεπιστηµιακοί απόφοιτοι κατευθύνονταν προς 

την έρευνα ή τη διοίκηση, µε αποτέλεσµα οι χώροι άσκησης της κοινωνικής 

εργασίας  να είχαν ελάχιστο καταρτισµένο προσωπικό διαθέσιµο. Σύντοµα 

µόνο το 20% από τους εργαζοµένους ήταν κατάλληλο. Έτσι το 1998 η 

εκπαιδευτική οργάνωση για τις προσωπικές κοινωνικές υπηρεσίες (TOPPS) 

αναδιοργάνωση την εκπαίδευση για στις προσωπικές κοινωνικές υπηρεσίες  

 Στην πανεπιστηµιακή εκπαίδευση  υπάρχουν ποικίλες σειρές µαθηµάτων 

κοινωνικών επιστηµών που µπορούν να οδηγήσουν σε διάφορες ειδικεύσεις 

όπως βασικό πτυχίο (Bachelor) στην κοινωνική εργασία και την κοινωνιολογία 

και άλλες κοινωνικές επιστήµες. Οι σειρές µαθηµάτων για τους κοινωνικούς 

λειτουργούς, περιλαµβάνουν δύο περιόδους πρακτικής άσκησης,  τριών και 

τεσσάρων µηνών. Οι σειρές µαθηµάτων µπορούν επίσης να ακολουθήσουν 

ένα δεύτερο κύκλο σπουδών. Μετά την ολοκλήρωση του πρώτου έτους, 

υπάρχει µια εισαγωγική εξέταση για όλους τους σπουδαστές και τους 

υποψήφιους. Τα κριτήρια είναι η ακαδηµαϊκή απόδοση, η πρακτική εµπειρία 

και η εµπειρία ζωής καθώς επίσης και προσωπική ικανότητα για το 

επάγγελµα. Ο τίτλος του διπλώµατος στην κοινωνική εργασία απονέµεται από 

το κεντρικό συµβούλιο για την εκπαίδευση και την κατάρτιση στην κοινωνική 

εργασία (CCETSW) και αποτελεί εξουσιοδότηση για  την είσοδο στο 

επάγγελµα.  

 Μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές προσφέρονται σε όλες σχεδόν τις 

πανεπιστηµιακές σχολές κοινωνικής εργασίας.  
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3.7.7 Αυστρία  

  Οι βαθιές αλλαγές στην δραστηριότητα της κοινωνικής εργασίας που 

καταπιάνεται µε νέα κοινωνικά προβλήµατα όπως οι καταστάσεις κρίσης, η 

µακροχρόνια ανεργία,  τα προβλήµατα στέγασης, τα προβλήµατα 

µετανάστευσης, η νέα φτώχεια και άλλα,  οδηγούν την Αυστρία στην ανάγκη 

για αλλαγές στο περιεχόµενο της εκπαίδευσης. Οι µέχρι τώρα πρακτικές 

παροχής συµβουλών, θεραπείας, εργασίας κατά περίπτωση και εργασίας µε 

την οικογένεια αποδείχτηκαν ανεπαρκείς. 
 Σήµερα, στη  δευτεροβάθµια εκπαίδευση  τοµέα υπάρχει ένας µεγάλος 

αριθµός από επαγγελµατικά γυµνάσια, τα αποκαλούµενα Fachschulen, τα 

οποία µεταξύ άλλων ειδικοτήτων, καταρτίζουν τους µαθητές τους για να 

εργαστούν σε κοινωνικές υπηρεσίες και παιδαγωγικούς χώρους. Η διάρκεια 

τις εκπαίδευσης είναι δύο και τρία έτη.  

Σε τριτοβάθµιο επίπεδο, η εκπαίδευση των κοινωνικών λειτουργών παρέχεται 

σε  οκτώ Ακαδηµίες Κοινωνικής Εργασίας, που χρηµατοδοτούνται από το 

κράτος την Καθολική Εκκλησία (Caritas), αλλά και τον επαγγελµατικό 

σύνδεσµο των κοινωνικών λειτουργών της περιοχής. ∆ιαρκεί τρία έτη στα 

οποία συµπεριλαµβάνεται και  πρακτική άσκηση πέντε µηνών. Οι σπουδές 

αυτές οδηγούν στην απόκτηση διπλώµατος στην κοινωνική εργασία. Στις 

οκτώ Ακαδηµίες φοιτούν 1.200 σπουδαστές κάθε έτος, από τους  οποίους 

αποφοιτούν  320 πτυχιούχοι  ετησίως. Σήµερα, οι διάφορες προτάσεις για τη 

µεταρρύθµιση της εκπαίδευσης των κοινωνικών λειτουργών εστιάζεται στη 

µετατροπή των Ακαδηµιών  σε Fachhochschulen  και την  παράταση της 

περιόδου σπουδών σε τέσσερα έτη.   

 

3.7.8  Βέλγιο  

  Η πρώτη σχολή στελεχών για κοινωνικές υπηρεσίες, ιδρύθηκε στις 

Βρυξέλλες το 1920 ενώ η δεύτερη στην Αµβέρσα µέσα στο 1921. Η 

εκπαίδευση προσανατολίζεται στο να δηµιουργήσει στελέχη που θα 

εργάζονται  µε παιδιά και  φτωχές  οικογένειες. Η κοινωνική εργασία ως 

φιλανθρωπική δραστηριότητα διαφοροποιήθηκε από τη δεκαετία του 1950, µε 

την ανάπτυξη του κράτους κοινωνικής πρόνοιας και του συστήµατος 

προσοχών, οπότε και οι απαιτήσεις από τα κοινωνικά επαγγέλµατα άλλαξαν. 

Τα προγράµµατα σπουδών των σχολών κοινωνικής εργασίας διευρύνθηκαν 
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για να συµπεριλάβουν  κοινωνικές, συµπεριφοριστικές και νοµικές επιστήµες, 

και την εξατοµικευµένη κοινωνική εργασία που έγινε το πρότυπο εργασίας 

των επαγγελµατιών εκείνης της εποχής.  

 Σήµερα υπάρχουν µόνο 23 κολέγια (Fachhochschulen), εκ των οποίων τα 12 

είναι στη Φλαµανδική περιοχή και τα 11 στη Γαλλόφωνη περιοχή της χώρας. 

Κάθε κολέγιο  έχει σχετική αυτονοµία στο πρόγραµµα σπουδών του και 

συγκεκριµένο προσανατολισµό εκπαίδευσης υπό την επίβλεψη του 

Υπουργείου Παιδείας. Τα κολέγια ανήκουν στην τριτοβάθµια εκπαίδευση και 

επιβλέπονται τα πανεπιστήµια. Η εκπαίδευση διαρκεί τρία έτη θεωρητικής 

εκπαίδευσης και στη συνέχεια υπάρχουν δύο κατευθύνσεις τεσσάρων ή 

περισσότερων ετών. Η πρακτική άσκηση ποικίλλει από κολέγιο σε κολέγιο. Το 

75% των σπουδαστών είναι γυναίκες. Οι σπουδές  οδηγούν σε κρατικό 

δίπλωµα στην κοινωνική εργασία (Diplτme d'Ιtat) που είναι το µόνο 

αναγνωρισµένο δίπλωµα.    

 Βασικές πανεπιστηµιακές σπουδές στην κοινωνική εργασία δεν υπάρχουν 

και οι απόφοιτοι των κολεγίων  µπορούν να αποκτήσουν ένα µεταπτυχιακό 

τίτλο σε αυτά.  

 Πάντως, τα κολέγια,  τα πανεπιστήµια, τα κρατικά ιδρύµατα, οι ιδιωτικές 

οργανώσεις και οι επαγγελµατικοί σύνδεσµοι προσφέρουν µια ποικίλη σειρά 

µεταπτυχιακών µαθηµάτων και περαιτέρω κύκλων κατάρτισης. Αυτή η 

ποικιλία µπορεί να δηµιουργήσει σύγχυση ως προς το βασικό κρατικό 

δίπλωµα το οποίο µπορεί να  υποτιµηθεί και να µετατοπίσει την εκπαίδευση 

στη κοινωνική εργασία από τα κολέγια    και τα πανεπιστήµια σε άλλους 

κοινωνικούς φορείς.  Σταθερή όµως είναι η απαίτηση από τα κολέγια  

προκειµένου τα ίδια τα πανεπιστήµια να οργανώνουν µεταπτυχιακές σειρές 

µαθηµάτων έτσι ώστε οι κοινωνικοί λειτουργοί να µπορούν να γίνουν ικανοί 

για έρευνα και διοίκηση.   

 

3.7.9 Λουξεµβούργο  

  Το Λουξεµβούργο είναι η µόνη χώρα στην ΕΕ στην οποία δεν υπάρχει καµία 

ανεξάρτητη εκπαίδευση στην κοινωνική εργασία σε κολέγιο  ή σε 

πανεπιστηµιακό επίπεδο. Στη µέση της δεκαετία του 1980, αριθµούσαµε 

περίπου 140 κοινωνικούς λειτουργούς, και από τότε ο αριθµός τους έχει 

αυξηθεί ελάχιστα.  
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  Η επαγγελµατική κοινωνική εργασία αναπτύχθηκε κατά τη διάρκεια των 

δεκαετιών του 1920 όταν ο πρώτος ξένος  που εκπαιδεύθηκε  επαγγελµατικά 

εργάστηκε στο τοµέα  της υγείας και των κοινωνικών υπηρεσιών.  Ένας νόµος 

του 1967 ρύθµισε τον επαγγελµατικό τίτλο από  κοινωνικό βοηθό  σε   

κοινωνικό λειτουργό, ενώ καθιέρωσε τη νοµική αναγνώριση των ξένων 

εκπαιδευτικών προγραµµάτων και ζητήµατα  εισόδου στο επάγγελµα.    

  Η κοινωνική εργασία ανήκει στα παραϊατρικά επαγγέλµατα  και υπάγεται  

στο Υπουργείο υγείας. Η εκπαίδευση για αυτά τα στελέχη παρέχεται από 

κολέγια τετραετούς φοίτησης   και οδηγεί σε κρατικό δίπλωµα (Diplτme d'Ιtat).  

  Ένας νόµος  όπου θεσπίστηκε τον Αύγουστο του 1996 οδήγησε στην 

αναδιοργάνωση της εκπαίδευσης, µεταξύ των άλλων και για τα κοινωνικά 

επαγγέλµατα.  

 

3.7.10 Γαλλία  

 Μετά από τη γαλλική επανάσταση, ήταν επιτακτική η ανάγκη για  υποστήριξη 

των ατόµων που ζούσαν κάτω από συνθήκες φτώχειας, κάτι που µέχρι τη 19η 

Μαρτίου 1793 αποτελούσε αποκλειστική ευθύνη της καθολικής εκκλησίας. Το 

1793 η ευθύνη αυτή περιήλθε στο κράτος. Η έννοια της αλληλεγγύης 

αντικατέστησε αυτήν της φιλανθρωπίας. Η κοινωνική εργασία δεν ήταν πλέον 

ένα θέµα ιδιωτικής καλοκαγαθίας, αλλά στόχος της δηµόσιας και συλλογικής 

συµµετοχής. Αυτές οι δηµοκρατικές ιδέες αναπτύχθηκαν αµέσως µετά την 

εκβιοµηχάνιση, που αρχίζει το 1898 µε την αµοιβαία ασφάλεια, καθώς επίσης 

και µε τη νοµοθεσία για τη σύγχρονη ευηµερία, του 1913. Η εγκαθίδρυση των 

πρώτων κέντρων (maisons sociales) για κοινωνική βοήθεια άρχισε το 1896 σε 

µια φτωχή περιοχή του Παρισιού και το 1907 ιδρύθηκε  το πρώτο  πρακτικό 

σχολείο για την κοινωνική εκπαίδευση. Το 1908 ιδρύθηκε ένα ελεύθερο 

σχολείο  για την ευηµερία. Από το 1930 αυτά τα επαγγέλµατα άρχισαν να 

καθιερώνονται µε το τίτλο των κοινωνικών φροντιστών (assistantes sociales).  

Μετά από το δεύτερο παγκόσµιο πόλεµο µεταξύ 1945 και 1953, η 

σηµαντικότερη παροχή για την πρόληψη και τη θεραπεία ήταν συγκεντρωµένη 

κάτω από την οµπρέλα της κοινωνικής ασφάλισης. Τέλος, το 1995, το 

Υπουργείο υγείας, αναλαµβάνει  τις κοινωνικές υποθέσεις κάτι που 

καθιερώνεται  σε εθνικό επίπεδο.  
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  Η συντριπτική πλειοψηφία της κατάρτισης στα ιδρύµατα είναι ιδιωτική, αν και 

χρηµατοδοτείται από το δηµόσιο. Μόνο ένδεκα σχολές είναι δηµόσιες ή 

ηµικρατικές και µόνο 53 διοργανώνουν σειρές µαθηµάτων που ταξινοµούνται 

στο κλάδο της κοινωνικής εργασίας υπό τη στενότερη έννοια.     

Στη Γαλλία, η διάκριση µεταξύ Fachschulen  (Ιcole Normale) και 

Fachhochschulen  (Ιcole Supιrieure) είναι δύσκολη. Η σαφής ταξινόµηση δεν 

είναι συχνά δυνατή λόγω των αντιφατικών πληροφοριών που δίδονται από 

την σχετική βιβλιογραφία. Οι παιδαγωγοί (moniteurs-ιducateurs, ιducateurs, 

éducateurs de jeunes enfants) και οι κοινωνικοί παιδαγωγοί (ιducateurs 

spιcialisι) εκπαιδεύονται µόνο  σε Fachschulen.  Η εκπαίδευση των 

κοινωνικών λειτουργών (assistantes sociales) πραγµατοποιείται κυρίως στα 

κρατικά αναγνωρισµένα Fachschulen (47) καθώς επίσης και σε ανεξάρτητα 

Fachschulen (3) και τα πανεπιστήµια (3) και διαρκεί  8 µήνες, για τους  

εργαζοµένους µε οικογένεια (travailleurs familiaux) και δύο έως τρία έτη για 

άλλες διαφορετικές επαγγελµατικές ειδικότητες. Μέσα στο υποχρεωτικό 

πλαίσιο ενός εθνικού προγράµµατος σπουδών, διαφορετικές ειδικεύσεις 

προσφέρονται στην πρακτική άσκηση που αποτελεί το 30% έως 50%  της 

επιτυχούς ολοκλήρωσης ενός προγράµµατος που οδηγεί στην απόκτηση 

εθνικού διπλώµατος στην κοινωνική εργασία (Diplτme d'Ιtat d'Assistant). Οι  

σπουδές τριών ετών περιλαµβάνουν 14 µήνες πρακτικής άσκησης. Το 

κρατικό δίπλωµα αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο 

επάγγελµα. Αυτή τη στιγµή υπάρχουν περίπου 36.000 κοινωνικοί λειτουργοί, 

το 97% από τους οποίους είναι γυναίκες. Εκτός από τα επίσηµα 

προγράµµατα σπουδών υπάρχει ένας αριθµός µαθηµάτων και περαιτέρω 

εκπαίδευσης που παρέχεται από ιδιωτικές και δηµόσιες οργανώσεις, σχολεία 

και πανεπιστήµια.  
  Πανεπιστηµιακά προγράµµατα στην εκπαίδευση στη κοινωνική εργασία 

προσφέρονται σε µια σειρά πανεπιστηµιακά ιδρύµατα διάρκειας δύο και τριών 

ετών, και οδηγούν σε κρατικό δίπλωµα στην κοινωνική εργασία.  Τέλος, 

υπάρχουν περίπου επτά πανεπιστήµια που προσφέρουν µεταπτυχιακές και 

διδακτορικές σπουδές στη κοινωνική εργασία (DSTS - Diplτme Supιriore de 

Travail Social).  

 

 



 -84-

3.7.11 Ισπανία  

  Στην Ισπανία, η εκβιοµηχάνιση και η ανάλογη ανάπτυξη των κοινωνικών 

υπηρεσιών πραγµατοποιήθηκε σχετικά πρόσφατα σε σχέση µε τις άλλες 

ευρωπαϊκές χώρες. Αυτή η καθυστέρηση έγιναν φανερές και στην εκπαίδευση 

επάνω στην κατάρτιση των κοινωνικών λειτουργών.  

  Το 1849 θεσπίστηκε ένας γενικός νόµος για την ευηµερία (Ley general 

beneficencia Social).  Εντούτοις, η ίδρυση του πρώτου εκπαιδευτικού 

ιδρύµατος ήρθε µόνο το 1932. ∆ηµιουργήθηκε τότε στην Βαρκελώνη σχολή 

για µελέτη των κοινωνικών ζητηµάτων και των γυναικείων προβληµάτων 

(Escuela de Estudios Sociales Lα Mujer). Αυτό το σχολείο, δηµιουργήθηκε 

από τις γυναίκες της Καταλανίας  και  αποτέλεσε κλάδο του Καθολικού 

Σχολείου των κοινωνικών υπηρεσιών που δηµιουργήθηκε στις Βρυξέλλες. Το 

αντικείµενό του ήταν: «Η εκπαίδευση της εργατικής τάξης και η κατάρτιση 

ικανών επαγγελµατιών που θα αφιερώνονταν οι ίδιοι στην εργατική τάξη». Το 

δεύτερο ίδρυµα, ήταν «το σχολείο για την οικογένεια και την κοινωνική 

εκπαίδευση» (Escuela de Formacisn Familiar Y kojnwnjko). Ιδρύθηκε το 1939 

στο τέλος του ισπανικού εµφύλιου πολέµου και συνδέθηκε µε τον εθνικό 

καθολικισµό και το φασίστα  Falange.    Μέχρι τα µέσα της δεκαετίας του 1950 

µόνο πέντε επιπλέον σχολές δηµιουργήθηκαν. Ο αριθµός σχολών αυξήθηκε 

µέχρι το τέλος της δεκαετίας του 1960.  

  Το 1964 αναγνωρίζονται από το κράτος οι σχολές ως τεχνικά κολέγια 

(Fachschulen).  Η διάρκεια των σπουδών σε αυτά είναι τρία έτη, και οι 

πτυχιούχοι αποκτούν το τίτλο του κοινωνικού βοηθού (Asistente Social).  

  Το 1981 τα Fachschulen  µετατρέπονται σε Fachhochschulen  (Escuelas 

Universitarias) και συνδέονται µε τα πανεπιστήµια. Ένα διάταγµα τον 

Απριλίου του 1983 καθόρισε ότι η εκπαίδευση στη κοινωνική εργασία πρέπει 

καθιερωθεί  σε εθνικό επίπεδο µε την πρακτική άσκηση να αποτελεί το 40% 

της εκπαίδευσης. Η σειρά µαθηµάτων, τριών ετών, βρίσκεται στο χαµηλότερο 

επίπεδο του ισπανικού πανεπιστηµιακού συστήµατος. Από το 1986, οι 

σπουδές οδηγούν πλέον σε δίπλωµα στην κοινωνική εργασία (Diplomas 

Trabajo social). Από τον Αύγουστο του 1990, 28 ανεξάρτητες σχολές έχουν 

ενσωµατωθεί στην κανονική πανεπιστηµιακή δοµή, όπου η θέση, η διάρκεια 

και τα προσόντα των σπουδαστών έπειτα από την παρακολούθηση των 

προγραµµάτων σπουδών παραµένουν ίδια.  
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   Μέχρι το τέλος της δικτατορίας, το 1975, έπειτα και από τη διεθνή 

αποµόνωση της Ισπανίας η ανάπτυξη της κοινωνικής εργασίας είχε 

σταµατήσει. Αξιολογώντας τώρα, την τρέχουσα εκπαίδευση στην κοινωνική 

εργασία γίνεται φανερό ότι η επαγγελµατικοποίηση των κοινωνικών 

λειτουργών χαρακτηρίζεται από την κυριαρχία των σύντοµων προγραµµάτων 

σπουδών.    

  Μαζί µε την Ιρλανδία και την Τουρκία, η Ισπανία είναι η µόνη ευρωπαϊκή 

χώρα στην οποία οι κοινωνικοί λειτουργοί εκπαιδεύονται αποκλειστικά στα 

πανεπιστήµια. Με την καθιέρωση της συµπληρωµατικής σειράς µαθηµάτων 

στην κοινωνική παιδαγωγική που οδηγεί στην κατοχή της άδειας άσκησης 

επαγγέλµατος, έχουν δηµιουργηθεί δυο κατευθύνσεις που αντιµετωπίζονται 

µε κάποιο σκεπτικισµό από τη κοινωνική εργασία που όµως θα µπορούσαν 

να συµβάλουν στην καθιέρωση του επαγγέλµατος σε επιστηµονικότερη βάση.  

  

3.7.12 Ιταλία  

  Στην Ιταλία η άσκηση της κοινωνικής εργασίας δεν πηγάζει από το κράτος. 

Οι προσωπικές κοινωνικές υπηρεσίες ήταν σταθερά στα χέρια της εκκλησίας 

και σε ιδιωτικά ιδρύµατα. Ο κρατικός έλεγχος ήταν, το πολύ-πολύ, τυπικός.  

Το κράτος αναµίχθηκε αρχικά κατά τη διάρκεια της περιόδου του Φασισµού 

όπου δηµιούργησε ασφαλιστικούς θεσµούς ως κοινωνικοπολιτικό όργανο. Στο 

µεταπολεµικό δηµοκρατικό σύνταγµα ενσωµατώθηκε η ιδέα του κράτους 

κοινωνικής πρόνοιας, αλλά η υλοποίηση του περιεχοµένου του συντάγµατος 

δεν άρχισε αµέσως. Οι κρατικοί παιδικοί σταθµοί, για παράδειγµα,  έκαναν την 

πρώτη εµφάνισή τους το 1968. Η κρατική συµµετοχή σε κοινωνικά µέτρα για 

τους νέους είναι σχεδόν απούσα. Μπροστά σε αυτή την κατάσταση η 

καθυστερηµένη καθιέρωση του επαγγέλµατος της κοινωνικής εργασίας είναι 

κατανοητή.   

  Η πρώτη σχολή κοινωνικής εργασίας ιδρύθηκε το 1928. Τα περισσότερα 

από τα εκπαιδευτικά προγράµµατα για τα κοινωνικά επαγγέλµατα στα οποία 

περιλαµβάνονται και οι κοινωνικοί λειτουργοί και οι παιδαγωγοί,  εντάθηκαν 

στο τέλος της δεκαετίας του 1960. Οι σειρές µαθηµάτων ήταν (και είναι ακόµα 

σήµερα), συνήθως, ετερογενείς – όπως και τα εκπαιδευτικά ιδρύµατα είναι 

κατά κανόνα ιδιωτικά, αλλά υπάρχουν επίσης πανεπιστηµιακά κολλέγια 

σχετικά µε την κοινωνική εργασία.   
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   Έως το 1987, η κατάρτιση στην κοινωνική εργασία πραγµατοποιούνταν σε 

91 Fachschulen  (79 κοινοτικά,  12 ιδιωτικά) και επτά σχολές  που βρίσκονταν 

υπό την εποπτεία των πανεπιστήµιων.  Fachhochschulen  που εκπαιδεύει 

σπουδαστές δεν υπάρχει στην Ιταλία. Το 1987 µε την ίδρυση εξειδικευµένων 

πανεπιστηµιακών σχολών, 35  από αυτά τα εκπαιδευτικά ιδρύµατα 

µεταφέρθηκαν στα πανεπιστήµια,  οι σπουδές έγινάν τριετείς και οδηγούσαν 

σε ένα πανεπιστηµιακό δίπλωµα  στην κοινωνική εργασία.  

  Στο µεταξύ παραµένει η δυνατότητα σε διάφορα πανεπιστήµια να δίδουν 

σειρές  µαθηµάτων στις κοινωνικές επιστήµες  προκειµένου να έχουν οι 

κοινωνικοί παιδαγωγοί και άλλοι σχετικοί επαγγελµατίες τη δυνατότητα 

εξειδίκευσης. Η σειρά µαθηµάτων διαρκεί τέσσερα έτη. Είναι συγκρίσιµη µε το 

πρότυπο της γερµανικής παιδαγωγικής επιστήµης (Erziehungswissenschaft) 

και οδηγεί στην εκπόνηση ενός ∆ιδακτορικού (laurea).   

 

3.7.13 Τουρκία  

   Από το 1948 το κράτος ανέλαβε ευθύνες για την ευηµερία των πολιτών 

µέσω του  Υπουργείου εκπαίδευσης, υγείας και κοινωνικής ευηµερίας. 

Εξαρχής, η κοινωνική εργασία στην Τουρκία έχει συνδεθεί στενά µε το 

σύστηµα υγείας. Το πρώτο το εκπαιδευτικό ίδρυµα, που ιδρύθηκε το 1961 

από το Υπουργείο της υγείας και της κοινωνικής ευηµερίας ήταν η Ακαδηµία 

για την κοινωνική εργασία (Sosyal Hizmetler Akademisi). Το δεύτερο 

δηµιουργήθηκε το 1967 ως τµήµα  για την κοινωνική εργασία σε κοινωνικές 

υπηρεσίες στη Σχολή των Κοινωνικών και ∆ιοικητικών Επιστηµών στο 

Πανεπιστήµιο της Άγκυρας. Το 1985 υπήρξαν οι πρώτοι ειδικοί  των 

κοινωνικών υπηρεσιών που εκπαιδεύθηκαν στην Ιατρική Σχολή στο 

Πανεπιστήµιο της Κωνσταντινούπολης,  Στην πρώτη φάση για την κατάρτιση 

στη κοινωνική εργασία η Τουρκία έλαβε τη διεθνή υποστήριξη (UNICEF, 

ΟΥΝΕΣΚΟ κ.λπ....) και το πρόγραµµα σπουδών επηρεάστηκε έντονα από τις 

αµερικανικές ιδέες.  

  Το 1982 κατά τη διάρκεια της εποχής του στρατιωτικού καθεστώτος και 

συνεπεία του νόµου που αφορούσε τα παιδιά του  γυµνασίου, το Νοέµβριο 

του 1981, η Ακαδηµία για την κοινωνική εργασία και το τµήµα για την 

κοινωνική εργασία συγχωνεύτηκαν σε ένα ανεξάρτητο κολλέγιο (Sosyal 

Hizmetler Yόksekokulu) στο πανεπιστήµιο Hacettpe στην Άγκυρα. Η 
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εκπαίδευση που λαµβάνεται στο πανεπιστήµιο  είναι η βασική, τα µαθήµατα 

διαρκούν οκτώ εξάµηνα και περιλαµβάνουν πρακτική άσκηση σε ποσοστό 

30%.  Υπάρχει περίπου ίσος αριθµός σπουδαστών ανδρών και γυναικών. Η 

εκπαίδευση οδηγεί σε ένα πανεπιστηµιακό δίπλωµα ενώ, από το 1984, ο 

επαγγελµατικός τίτλος είναι αυτός του κοινωνικού λειτουργού (Sosyal 

Ηalismaci).  

 

 

3.7.14 Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη  

  Η κατάρτιση για τα κοινωνικά επαγγέλµατα στις χώρες του πρώην 

ανατολικού µπλοκ ταυτίζεται µε τον κοινωνικό µετασχηµατισµό που έχει 

πραγµατοποιηθεί. Κεντρική ιδέα σε αυτόν τον µετασχηµατισµό είναι η 

µετατόπιση από τη σοσιαλιστική προγραµµατισµένη οικονοµία σε µια 

κεφαλαιοκρατική ελεύθερη αγορά. Αυτό έχει συνοδευθεί από τον 

εκδηµοκρατισµό του πολιτικού συστήµατος καθώς επίσης και µε τις αλλαγές 

στην κοινωνική δοµή και το πολιτισµό. Η κοινωνική αλλαγή έχει χαρακτηριστεί 

από την ταυτόχρονη ανάγκη να εξεταστεί η κατάρρευση του παλαιού 

καθεστώτος, σε σχέση µε τις συνέπειες στη δοµική αλλαγή.  Το προβάδισµα 

σε µια βαθµιαία εφαρµοσµένη κοινωνική πολιτική ρυθµίζεται από τη 

κεφαλαιοκρατία. Παρά τις κοινωνικές, οικονοµικές και πολιτικές διαφορές 

µεταξύ των µεµονωµένων χωρών, αυτοί οι τρεις παράγοντες έχουν παντού το 

προβάδισµα σε µια γρήγορη αύξηση των κοινωνικών προβληµάτων, τα οποία 

έχουν πλησιάσει γρήγορα τα δυτικά ευρωπαϊκά επίπεδα.  

   Εκπαιδευτικός, για τα κοινωνικά επαγγέλµατα, σε κεντρική, νότια και 

ανατολική Ευρώπη η ένταση είναι φανερή. Αφ' ενός, υπάρχει µια ανάγκη για 

τους εκπαιδευµένους επαγγελµατίες στις δηµόσιες υπηρεσίες, και αφ' ετέρου 

η αργά αναδυόµενη κοινωνία πολιτών έχει µια ανάγκη για κοινωνικά και 

δηµοκρατικά παρακινηµένα ενεργά στελέχη που θα οργανώσουν τις 

υπηρεσίες. Υπηρεσίες οι οποίες είναι ανεξάρτητες του κράτους και 

περιλαµβάνεται σε επίπεδο απλών λαών.  Η ένταση µεταξύ αυτών των δύο 

εµφάσεων επιλύεται διαφορετικά στα διαφορετικά εκπαιδευτικά ιδρύµατα:  τα 

οποία ανήκουν σε ένα τοµέα ανεξάρτητων ιδιωτικών σχολών που 

συνεργάζονται στενά µε το κράτος. Η  κατάρτιση στα εκπαιδευτικά ιδρύµατα 

µπορεί να είναι µια συνεχής παράδοση κοινωνικής παιδαγωγικής.  
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  Τα πανεπιστήµια, ή οι σχολές  της κοινωνικής εργασίας θα οδηγηθούν στα 

µέσα των δεκαετιών του '20 στην επανεγκαθίδρυση. Αφ' ετέρου, υπάρχει η 

ευελιξία και µια απαίτηση για τη σύσταση προγραµµάτων και πρωτοβουλιών - 

µε όλες τις ευκαιρίες που παρουσιάζουν. Στο τέλος της δεκαετία του 1990, η 

διαδικασία της γρήγορης αλλαγής στις χώρες της κεντρικής και ανατολικής 

Ευρώπης δεν ήταν ακόµα ολοκληρωµένη. Η εκπαίδευση  για τα κοινωνικά 

επαγγέλµατα είναι µόνο περιστασιακή και µε µια έµφαση στη µελέτη 

γυµνασίου.  

 

3.7.14.α Πολωνία  

  Η Πολωνία παρέχει ένα παράδειγµα εκσυγχρονισµού του προγράµµατος 

σπουδών κοινωνικής εργασίας. Μετά από την καθιέρωση των πρώτων 

σχολών  για την κοινωνική εργασία το 1991, άρχισε µια εθνικά συντονισµένη 

διαδικασία για ένα σύγχρονο «επιµορφωτικό πρόγραµµα».  Σε αυτό, 

µεθοδολογικά και κοινωνικά, τα οργανωτικά προσόντα προσδιορίστηκαν 

όπως απαιτούνται για την προετοιµασία των κοινωνικών λειτουργών. Τα 

προσόντα αυτά  ήταν η επιτυχία σε µια σειρά µαθηµάτων πέντε εξαµήνων µε 

τα στοιχεία της κοινωνικής εργασίας ως επιστήµη, των κοινωνικών επιστηµών 

(κοινωνιολογία, παιδαγωγική, πολιτική, ιατρική, ψυχολογία, νόµος, 

διαχείριση), καθώς επίσης και τα κοινωνικά φαινόµενα και µέσα από τις 

µεθόδους επέµβασης. Οι σειρές µαθηµάτων περιέλαβαν επίσης την πρακτική, 

ένα πρόγραµµα ειδίκευσης και τις εκλεκτορικές µελέτες. Αυτό το πρότυπο, 

που καθιερώθηκε σε 15 Fachhochschulen, µπορεί να θεωρηθεί ως 

τυποποιηµένο πρόγραµµα που είναι έγκυρο παγκοσµίως. Σε αυτήν την 

έκταση, ο εκσυγχρονισµός δηλώνει τη θέσπιση σφαιρικών προτύπων. Η ΕΕ 

µέσα από το πρόγραµµα PHARE έχει διαδραµατίσει έναν σηµαντικό ρόλο σε 

αυτήν την διαδικασία που βοήθησε στην εφαρµογή κυρίως των αµερικανικών 

πρότυπων  κοινωνικής εργασίας.  

   

3.8 Σύνδεσµος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος 

  Ο Σύνδεσµος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδας (Σ.Κ.Λ.Ε.), ιδρύθηκε το 1955 

και αποτελεί επίσηµα αναγνωρισµένο επαγγελµατικό, επιστηµονικό σωµατείο 

του κλάδου. Εκπροσωπεί επαγγελµατικά και επιστηµονικά πανελλαδικά τους 
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5000 κοινωνικούς λειτουργούς της χώρας και διαθέτει 29 Περιφερειακά και 

Νοµαρχιακά Τµήµατα από την Αλεξανδρούπολη µέχρι και την Κρήτη. 

Οι πιο σηµαντικοί σκοποί της λειτουργίας του είναι η συµβολή στην εφαρµογή 

των αρχών και των µεθόδων της κοινωνικής εργασίας, η συµβολή στη 

βελτίωση της εκπαίδευσης στην κοινωνική εργασία, και στην επαγγελµατική 

κατοχύρωση του κοινωνικού λειτουργού.  Η µελέτη των κοινωνικών 

προβληµάτων, η γνωµοδότηση, η παρέµβαση για την αντιµετώπισή τους και η 

συνεργασία µε τις αρχές και τους αρµόδιους φορείς. Η πληροφόρηση της 

κοινής γνώµης και η εκπροσώπηση του επαγγέλµατος στους διάφορους 

φορείς. Η ευαισθητοποίηση των κοινωνικών οµάδων σε θέµατα κοινωνικού 

ενδιαφέροντος και στην ανάπτυξη συλλογικής δράσης, µε τελικό στόχο την 

επίτευξη της κοινωνικής αλλαγής. Η συµµετοχή του σωµατείου στην 

διαµόρφωση και σχεδιασµό της κοινωνικής πολιτικής.  

  Η πλούσια και σηµαντική δραστηριότητά του στο πλαίσιο της προώθησης 

των παραπάνω σκοπών, έχει τριπλή σηµασία. Αφορά τον Κοινωνικό 

Λειτουργό ως επιστήµονα και επαγγελµατία, αφορά το µοντέλο ανάπτυξης της 

κοινωνικής πολιτικής σε κάθε τοµέα δραστηριότητας, µε τελικό αποδέκτη και 

κυρίαρχο ζητούµενο το άτοµο ως ενεργό µέλος σε όλους τους τοµείς της 

κοινωνικής ζωής. 

  Επιγραµµατικά η δραστηριότητα µε το παραπάνω περιεχόµενο κινείται 

στους ακόλουθους άξονες: 

 Οργανωτική Ανάπτυξη 

  Όπως προαναφέρθηκε, διαθέτει 26 Περιφερειακά και Νοµαρχιακά Τµήµατα, 

τα οποία έχουν αναπτύξει πλούσια δραστηριότητα στις περιοχές του χώρου 

ευθύνης τους για την προώθηση της κοινωνικής πολιτικής και την άρση των 

φαινοµένων κοινωνικού αποκλεισµού. 

 Οργανώνει κάθε χρόνο τη ∆ιεθνή Ηµέρα ∆ράσης της κοινωνικής εργασίας µε 

µεγάλη επιτυχία. 

 ∆ηµιούργησε και λειτουργεί, µε τη συµµετοχή κοινωνικών επιστηµόνων µε 

αναµφισβήτητη επαγγελµατική εµπειρία, επιτροπές εργασίας για τη συνεχή 

µελέτη, αξιολόγηση και το σχεδιασµό καινοτόµων πρακτικών και µεθόδων 

στους τοµείς της εκπαίδευσης, της Υγείας–Πρόνοιας και  της ∆ικαιοσύνης, της 

Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης. 

Εκπαίδευση – Επιµόρφωση – Σεµινάρια – Εκδόσεις  
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  Έχει διοργανώσει µε επιτυχία πανελλήνια και περιφερειακά συνέδρια, και 

έχει συµµετάσχει ως συν-διοργανωτής σε πολλά επιστηµονικά συνέδρια και 

ηµερίδες. 

  Εκδίδει µε επιτυχία την επιστηµονική επιθεώρηση «Κοινωνική Εργασία», 

στην όποια φιλοξενούνται άρθρα και µελέτες έγκριτων κοινωνικών 

επιστηµόνων, και την   τριµηνιαία επιστηµονική και ενηµερωτική έκδοση 

«Κοινωνικός Λειτουργός». 

Έχει ακόµα προχωρήσει στην έκδοση µιας σειράς πρακτικών συνεδρίων.   

  Ακόµη διαθέτει βιβλιοθήκη µε βιβλία ιδιαιτέρου ενδιαφέροντος για την 

κοινωνική πολιτική. Επίσης, έχει δηµιουργήσει Μητρώο Ανέργων κοινωνικών 

λειτουργών. 

  Τέλος αυτή τη στιγµή προχωρεί στη δηµιουργία ιστοσελίδας στο διαδίκτυο, 

µε στόχο αυτή να αποτελέσει κόµβο πληροφόρησης και υποστήριξης στο 

έργο των κοινωνικών λειτουργών και γενικότερα των κοινωνικών 

επιστηµόνων της χώρας. 

 

∆ιεθνείς Σχέσεις 

  Είναι µέλος της ∆ιεθνούς Οµοσπονδίας Κοινωνικών Λειτουργών και της 

Ένωσης Κοινωνικών Λειτουργών των Εθνικών Συνδέσµων των µελών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συνεργάστηκε και συνεργάζεται µε το Συµβούλιο της 

Ευρώπης για θέµατα της κοινωνικής εργασίας. Συνεργάζεται µε το 

Γιουγκοσλαβικό Σύνδεσµο Κοινωνικών Λειτουργών και άλλους Βαλκανικούς 

και Ευρωπαϊκούς Συνδέσµους για ίδρυση Οµοσπονδίας Κοινωνικών 

Λειτουργών Νοτιοανατολικής Ευρώπης. 

Θεσµικά – Θέµατα Κοινωνικής Πολιτικής 

  Σηµαντική δραστηριότητα του Συνδέσµου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος 

είναι και η διατύπωση προτάσεων για όλα τα κοινωνικά ζητήµατα της χώρας 

µας, καθώς και η συνεχής µελέτη – αξιολόγηση των πολιτικών και πρακτικών 

για την αντιµετώπιση τους, µέσω της δραστηριότητας των οργάνων και των 

επιτροπών του.  

Ακόµα βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία και επικοινωνία µε όλα τα Υπουργεία 

και άλλους φορείς της χώρας µας για τη διατύπωση προτάσεων στην 

κατεύθυνση της πιο αποτελεσµατικής αντιµετώπισης των κοινωνικών 

προβληµάτων. Συµµετέχει µε εκπροσώπους του σε εθνικές θεσµικές 
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επιτροπές σχεδιασµού και εφαρµογής προγραµµάτων κοινωνικής πολιτικής 

µε πιο σηµαντικές  το Εθνικό Συµβούλιο Κοινωνικής Φροντίδας και το 

Συντονιστικό Συµβούλιο Επαγγελµατικής Κατάρτισης και Αποκατάστασης 

Ατόµων µε Ειδικές     Ανάγκες.  Εκπροσωπείται στα ∆ιοικητικά Συµβούλια 

όλων των µεγάλων κοινωνικο-προνοιακών φορέων. Έχει συµµετάσχει σαν 

φορέας συνοδευτικών υποστηρικτικών υπηρεσιών στην υλοποίηση 

προγραµµάτων καταπολέµησης του Αποκλεισµού από την Αγορά Εργασίας, 

ενώ έχει συµµετάσχει σαν εταίρος στην υλοποίηση προτάσεων σε κοινοτικές 

πρωτοβουλίες του άξονα απασχόλησης. Ενδεικτικά στον τοµέα αυτό 

αναφέρουµε τη συµµετοχή του Σ.Κ.Λ.Ε στο σχεδιασµό και υλοποίηση του 

σχεδίου µε τίτλο « Ο∆ΥΣΣΕΑΣ», για την  κοινωνική Ένταξη µέσω της 

υποστήριξης και κατάρτισης Ελλήνων οµογενών της πρώην Σοβιετικής 

Ένωσης και επαναπατριζόµενων  πολιτικών   προσφύγων. (Integra).  Επίσης 

αναφέρουµε την συµµετοχή του στο σχεδιασµό και υλοποίηση του σχεδίου 

«Φοίνιξ», για την ίδρυση και λειτουργία Κέντρων Επαγγελµατικού 

Προσανατολισµού για τους οµογενείς. 

  Συµπερασµατικά, στα 49 χρόνια λειτουργίας του ο Σ. Κ. Λ. Ε. συµβάλλει 

αποφασιστικά στην ανάπτυξη και την καθιέρωση κοινωνικών προγραµµάτων, 

όπως τα Κ.Α.Π.Η., Κοινωνικές Υπηρεσίες στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, Βοήθεια 

στο Σπίτι, ενώ σε όλα τα χρόνια της λειτουργίας του δεν έχει σταµατήσει να 

µελετάει όλα τα µεγάλα κοινωνικά προβλήµατα του τόπου µας και να 

δραστηριοποιείται στην κατεύθυνση της υιοθέτησης των κατάλληλων 

πρακτικών και πολιτικών για την αντιµετώπισή τους.  Μέσα από αυτή τη 

δράση του ο Σ.Κ.Λ.Ε., ως κοινωνικός φορέας έχει κατακτήσει την 

επιστηµονική αποδοχή και αποτελεί αξιόπιστο σύµβουλο της πολιτείας σε 

θέµατα κοινωνικής πολιτικής, ενώ οι θέσεις του όχι µόνο είναι αξιοπρόσεκτες, 

αλλά αποτελούν είτε λύση, είτε νέα προοπτική για θέµατα που αφορούν την 

κοινωνία, τις δοµές της και τη συµπεριφορά προς το άτοµο. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4Ο  

4. ΕΜΠΕΙΡΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

  Με την ολοκλήρωση της βιβλιογραφικής διερεύνησης σχετικά µε την ιστορία 

του επαγγέλµατος της κοινωνικής εργασίας στην Ελλάδα, θεωρήσαµε 

σκόπιµο να διερευνήσουµε το θέµα και από µια εµπειρική πλευρά, και να 

δώσουµε έτσι µια άλλη διάσταση της ιστορίας της κοινωνικής εργασίας.  

 Σκεφτήκαµε ότι πέρα από την «επίσηµη» καταχώρηση στην σχετική 

βιβλιογραφία, όψεις της ιστορίας του επαγγέλµατος της κοινωνικής εργασίας, 

θα µπορούσαν να αναδειχθούν µέσα από τις βιωµατικές εµπειρίες έµπειρων 

επαγγελµατιών του χώρου. Μελετώντας την επαγγελµατική τους πορεία, 

θελήσαµε µέσα από αυτή να εντοπίσουµε εξελίξεις και αλλαγές στην άσκηση 

του επαγγέλµατος τα τελευταία 20 χρόνια.  

Με βάση αυτό το σκεπτικό οργανώσαµε την εµπειρική  µελέτη. 

 

4. 1. Μεθοδολογία 

  Πρόκειται για µια διερευνητική µελέτη, ποιοτικού χαρακτήρα που µε εργαλείο 

συνεντεύξεις αφηγηµατικού τύπου, σκοπό έχει να διαπιστώσει µέσα από τις 

εµπειρίες, πως επαγγελµατίες του χώρου µε µακρά επαγγελµατική πορεία 

βιώσανε την εξέλιξη του επαγγέλµατος.  

 Σε µια τέτοια µελέτη, δεν µπορεί κανείς να ισχυριστεί ότι τα αποτελέσµατα της 

είναι γενικεύσιµα. Αντίθετα, σκοπός µας είναι να εισέλθουµε µέσω των 

συµµετεχόντων, στον τρόπο που η  κοινωνική εργασία ασκούνταν, στις 

δυσκολίες του επαγγέλµατος, και τα επιτεύγµατά του, και ίσως να 

κατανοήσουµε πως  η θεωρία και η επακόλουθη πρακτική του επαγγέλµατος 

άλλαξε και εξελίχθηκε τα τελευταία χρόνια. Η αξία λοιπόν της εµπειρικής 

διερεύνησης βρίσκεται µόνο στην καταγραφή προσωπικών εµπειριών,  που 

όµως είναι σηµαντικές, γιατί δείχνουν την «αλήθεια» πολλών επαγγελµατιών 

του χώρου.  

  Το δείγµα µας  αποτέλεσαν 6 επαγγελµατίες κοινωνικοί λειτουργοί. Τα δύο 

κριτήρια που θέσαµε για την επιλογή τους, ήταν να έχουν εργασιακή εµπειρία 

πάνω από 20 χρόνια και να έχουν εργαστεί σε καίριους  χώρους άσκησης της 

κοινωνικής εργασίας.  
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   Προκειµένου να πραγµατοποιηθούν οι συνεντεύξεις, προσδιορίστηκε η 

δοµή τους σε 4 θεµατικούς άξονες:  λόγοι επιλογής επαγγέλµατος, 

επαγγελµατική εµπειρία / κριτήρια επιλογής  χωρών άσκησης επαγγέλµατος, 

επαγγελµατικές εξελίξεις που βίωσε τα χρόνια άσκησης του επαγγέλµατος και  

ικανοποιήσεις απογοητεύσεις –προοπτικές. Όλη η δοµή της συνέντευξης 

παρατίθεται στο παράρτηµα 1.  Οι συνεντεύξεις µαγνητοφωνήθηκαν και 

παρατίθενται στο παράρτηµα 2, αφού  αφαιρέθηκαν εκείνα τα σηµεία που 

νοµίζουµε ότι θα «πρόδιδαν» την ταυτότητα των συµµετεχόντων, προκειµένου 

να  διατηρήσουµε την ανωνυµία τους.  

 Ως προς την ανάλυση τους, αρχικά κάναµε περιλήψεις των συνεντεύξεων µε 

ταυτόχρονη θεµατική οµαδοποίηση και στην συνέχεια συγκρίναµε τις 

απαντήσεις παρουσιάζοντας οµοιότητες και διαφορές.    

 

4.2. Ανάλυση  

1η Συνέντευξη   

Κίνητρα  

  Τα κίνητρα  που οδήγησαν την συµµετέχουσα να επιλέξει να σπουδάσει και 

να ασκήσει το επάγγελµα του κοινωνικού λειτουργού ήταν καθαρά ατοµικά. 

Από µικρή της άρεσε να βοηθάει και να είναι δίπλα στον συνάνθρωπο της. 

Συγκεκριµένα αναφέρει: «από τότε που θυµάµαι τον εαυτό µου υπήρξα η Θεία 

Κλαίρη, τόσο στο σχολείο όσο και στην οικογένεια µου». (Αλτρουισµός)  

Πληροφόρηση 

  Η πληροφόρηση γύρω από το επάγγελµα ήταν λιγοστή.  Αναφέρθηκε σε ένα 

περιοδικό, ποικίλης ύλης, της εποχής το οποίο έκανε µια αναφορά στο ρόλο 

του Κοινωνικού Λειτουργού. Επίσης πληροφορίες σχετικές µε τη Κοινωνική 

Εργασία έλαβε και από ένα οικογενειακό φίλο ο οποίος όµως δεν γνώριζε 

συγκεκριµένα στοιχεία για να την ενηµερώσει. (Ελλιπής)  

Σπουδές  

  Σπούδασε στα ΚΑΤΕΕ, κατά τη δεύτερη χρονιά της λειτουργίας τους 

(εισαγωγή το 1974). Στη συνέχεια αποφοίτησε και από την Πάντειο.  (Βασικό 

πτυχίο Υπουργείου Παιδείας – ∆εύτερο πτυχίο Παντείου) 

Επαγγελµατική εµπειρία και τα κριτήρια επιλογής των χώρων εργασίας 

  Ήταν πολύ δύσκολο να  βρει εργασία σαν Κοινωνική Λειτουργός.  Για το 

λόγο αυτό εργάστηκε σαν διευθύντρια σε Π…… Σ….., στη πορεία και µε τη 
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βοήθεια του πτυχίου της Παντείου διορίστηκε στη Π……., στην οποία 

εργάζεται ακόµα, ενώ για ένα διάστηµα δυο ετών περίπου εργάστηκε και στο 

Σώµα Ε………….., διότι όπως ανέφερε η ίδια στην Π………. ένιωσε να 

«βαλτώνει». ( ∆υσκολία,  Παραµονή στον ίδιο χώρο εργασίας για πολλά 

χρόνια) 

Συνεργασία µε συνάδελφους-εξυπηρετούµενους  

  Με τους συναδέλφους πάντα είχε άριστο επικοινωνιακό επίπεδο. Όσον 

αφορά τους εξυπηρετούµενους η ίδια µιλά για «κορεσµό αγάπης» εκ µέρους 

τους. Πάντα µέχρι και σήµερα οι εξυπηρετούµενοι εκδηλώνουν αγάπη στο 

πρόσωπο της και αυτό της δίνει ιδιαίτερη ικανοποίηση. (Καλή συνεργασία µε 

συναδέλφους – ικανοποίηση από την αγάπη των εξυπηρετούµενων) 

Τι θα ήθελε η ίδια να ήταν διαφορετικό στα χρόνια που εργάζεται  

  Επικεντρώνεται στον εργασιακό της χώρο. Για την ίδια αυτό που δυσχεραίνει 

τις συνθήκες δουλειάς της είναι η έλλειψη  γραµµατειακής υποστήριξης, η 

εµφάνιση του χώρου που δεν τιµά τον εξυπηρετούµενο, αλλά του θυµίζει ότι 

είναι προβληµατικός. Η έλλειψη παροχών από το κράτος, η έλλειψη κράτους 

πρόνοιας. Η ίδια λέει «η δυστυχία µας είναι ότι δεν έχουµε κράτος πρόνοιας, 

δουλεύουµε µε το καταστάλαγµα της ψυχής µας», «εδώ ήρθα µε τα τυπικά και 

τα ουσιαστικά µου προσόντα», µιλά για τις σπουδές της και την αγάπη της 

προς τον συνάνθρωπο,  «δεν έχουµε τα κλειδιά», «εγώ όταν χρειάζοµαι κάτι 

τηλεφωνώ τον Πατέρα Ιωάννη». Τις περισσότερες των παροχών τις 

προσφέρει η Εκκλησία.  (Έλλειψη καλών συνθηκών στον εργασιακό χώρο – 

έλλειψη κράτους πρόνοιας) 

Η εκπαίδευση των κοινωνικών λειτουργών 

  Η εκπαίδευση µέσα από τη σχολή θεωρεί ότι σε γενικές γραµµές είναι καλή. 

Στο τοµέα που η ίδια πιστεύει ότι πάσχουµε είναι αυτός της επιµόρφωσης. 

Συγκεκριµένα τονίζει ότι «υπάρχει αλλαγή στη δοµή της κοινωνίας άρα θα 

πρέπει να υπάρξει και η κατάλληλη επιµόρφωση». Την επιµόρφωση την 

τοποθετεί περισσότερο στο τοµέα της πρόνοιας. (Καλή εκπαίδευση – Ελλιπής 

επιµόρφωση) 

Η εξέλιξη της Κοινωνικής Εργασίας 

  Τονίζει ότι είναι αργή αλλά υπάρχει. Αν το 1955 όπου η κοινωνική εργασία 

βρισκόταν στο ξεκίνηµα της στην Ελλάδα η εξέλιξη βρισκόταν σε «βρεφικό 

επίπεδο»  τώρα βρίσκεται σε «νηπιακό». Θα υπάρξει σηµαντική εξέλιξη όταν 
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ο κοινωνικός λειτουργός βρεθεί και στο «κανονικό» σχολείο, όταν 

δηµιουργηθούν κοινωνικές υπηρεσίες στους ∆ήµους και όταν υπάρξουν 

διεπιστηµονικές οµάδες σε όλα τα πλαίσια. (Αργή εξέλιξη) 

 

 

2η Συνέντευξη   

Κίνητρα –Σπουδές  

   Ήταν ξεκάθαρα θέµα αξιών του επαγγέλµατος. Θα µπορούσε να κάνει 

οποιοδήποτε επάγγελµά όµως η ίδια επέλεξε να σπουδάσει το συγκεκριµένο 

εξαιτίας των αξιών που πρεσβεύει η κοινωνική εργασία. «Μου πήγαινε 

περισσότερο» τονίζει η ίδια. (Συνειδητοποιηµένη επιλογή) 

Πληροφόρηση –Επιλογή  

 Η επιλογή του επαγγέλµατος δεν ήταν τυχαία. Ενώ για την ίδια ήταν 

ξεκάθαρο από την αρχή ότι θα ακολουθούσε το συγκεκριµένο επάγγελµα το 

κοντινό της περιβάλλον θα προτιµούσε να γίνει δηµόσιος υπάλληλος 

προκειµένου να έχει γρηγορότερη αποκατάσταση. Τονίζει ότι πληροφόρηση 

γύρω από το ρόλο του κοινωνικού λειτουργού δεν υπήρχε τότε και ότι η ίδια 

για να ενηµερωθεί πέρασε από χώρους στους οποίους εργάζονταν κοινωνικοί 

λειτουργοί και ενηµερώθηκε από τους ίδιους. Η ίδια αναφέρει: «θυµάµαι 

µίλησα συγκεκριµένα µε τέσσερεις κοινωνικούς λειτουργούς». 

  Είδε πως λειτουργούσε το σύστηµα από κοντά, τι δουλειά γίνεται, πως οι 

επαγγελµατίες ήταν ενσωµατωµένοι στα προγράµµατα, στη κοινωνική 

πολιτική, γενικότερα την αντίληψη που υπήρχε τότε. Την οποία τότε δε 

µπορούσε να την αξιολογήσει, παρά µόνο σαν κάτι το οποίο είχε να κάνει µε 

το συνάνθρωπο, το χαρακτηρίζει ως «λειτουργιστικό». (Πλήρης ενηµέρωση) 

Επαγγελµατική εµπειρία και τα κριτήρια επιλογής των χώρων εργασίας. 

   Όσον αφορά την επαγγελµατική της αποκατάσταση, η ίδια µας αναφέρει ότι 

η αποκατάσταση της ήταν γρήγορη, ένα χρόνο µετά το πτυχίο ήδη δούλευε 

στον Ο…… στον οποίο παρέµεινε για 14 χρόνια και στη συνέχεια µεταπήδησε 

στο χώρο της εκπαίδευσης στο Τ…...  

  Τα επαγγελµατικά της βιώµατα, όπως η ίδια τα αναφέρει ήταν πάντα θετικά, 

η ίδια ήταν πάντα άνθρωπος όπου προσπαθούσε να βρει το σηµείο 

εκκίνησης. Στον πρώτο επαγγελµατικό χώρο στον οποίο εργάστηκε, παρόλο 

που το αντικείµενο της δουλείας της ήταν πολύ συγκεκριµένο η ίδια 
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προσπάθησε να αναπτύξει και άλλους τοµείς, οι οποίοι θα της έδιναν την 

ελευθερία να κινηθεί και να µη µείνει στάσιµη. Για παράδειγµα την περίοδο 

εκείνη (1971) οι περισσότεροι ανειδίκευτοι εργάτες έβρισκαν δουλειά στα 

σταφιδεργοστάσια της πόλης, τα οποία για µεγάλα διαστήµατα δεν είχαν 

δουλειά. Παράλληλά εκείνη την περίοδο άρχισε να αναπτύσσεται ο τουρισµός. 

Η συγκεκριµένη κοινωνική λειτουργός προσπαθούσε να καταστήσει εφικτό τα 

παραπάνω άτοµα τα οποία όπως αναφέρθηκε παραπάνω δεν είχαν κάποια 

ειδίκευση να εκπαιδευτούν και να µεταπηδήσουν στο χώρο του τουρισµού.  

Στο κοµµάτι αυτό συνάντησε πολλές δυσκολίες και εκεί είδε στην πράξη πως 

χρησιµοποιούνται όλα όσα διδασκόµαστε στη σχολή για την 

ευαισθητοποίηση, την συνειδητοποίηση, την αλλαγή, τα κίνητρα της αλλαγής. 

Έτσι σε συνεργασία µε τον τότε περιφερειακό διευθυντή  δηµιούργησε  το 

ΚΕΤΕΚ (Κέντρα Επαγγελµατικής Κατάρτισης), αλλά και τα τµήµατα 

επαγγελµατικής κατάρτισης για τα τουριστικά επαγγέλµατα.  (Εύκολη 

επαγγελµατική αποκατάσταση - Παραµονή για πολλά χρόνια στον ίδιο χώρο 

εργασίας – Ανάπτυξη πρωτοβουλιών) 

Συνεργασία µε συναδέλφους – εξυπηρετούµενους 

  Τονίζει ότι οι περίοδοι εντάσεων πάντα θα υπάρχουν και αυτό συµβαίνει σε 

κάθε δουλειά όχι µόνο στη κοινωνική εργασία, το θέµα είναι να βρεις τρόπους 

να ανταπεξέρχεσαι, για αυτό και θεωρεί ότι οι εντάσεις αυτές δεν αποτελούν 

ένδειξη του αν είσαι ή όχι καλός στη δουλειά σου. Πιστεύει όµως ότι πρέπει 

πάντα να είµαστε αποτελεσµατικοί στη δουλεία µας γιατί από αυτό 

κρινόµαστε. Τονίζει ότι ο κοινωνικός λειτουργός δεν είναι τόσο 

αναγνωρισµένος όσο θα έπρεπε και αυτό γιατί το αποτέλεσµα της δουλειάς 

µας θέλει χρόνο για να γίνει φανερό. Αλλά αυτό δεν είναι κάτι το οποίο θα 

πρέπει να µας απογοητεύει. Αναφέρει επίσης ότι η αποτελεσµατικότητα στη 

δουλεία µας είναι αυτή που καθορίζει και τα όρια για την κάθε ειδικότητα, 

πράγµα πολύ σηµαντικό για να µπορούν οι ειδικότητες να συνυπάρξουν και 

να συνεργαστούν µεταξύ τους. «Πρέπει να δείξεις τα όρια σε ένα 

κοινωνιολόγο και τα όρια του κοινωνικού λειτουργού για να µπορέσεις αυτά να 

τα βάλεις µαζί». (Καλή συνεργασία – Αποτελεσµατικότητα στην δουλειά µας) 

Τι θα ήθελε να ήταν διαφορετικό στα χρόνια που εργάζεται 

  Τονίζει ότι αυτό που θα ήθελε να είναι διαφορετικό στα χρόνια της εργασίας 

της είναι η αντίληψη που υπάρχει σχετικά µε τη κοινωνική πολιτική. ∆ε θεωρεί 
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ότι  η κοινωνική εργασία και η κοινωνική πολιτική αποτελούν µια ταυτόσηµη 

έννοια αλλά ότι υπάρχει µια αλληλένδετη σχέση, «είναι µια αντιστροφή» λέει η 

ίδια. Η κοινωνική εργασία µπορεί να χρησιµοποιήσει τη κοινωνική πολιτική 

σαν µέσο. Πιστεύει ότι αν επικρατήσει αυτή η αντίληψη θα αλλάξει και το 

σύστηµα Πρόνοιας αλλά και τα µοντέλα της. Η ίδια αναφέρει: «Αν αλλάξει 

αυτή η αντίληψη είναι βέβαιο ότι θα αλλάξει το σύστηµα Πρόνοιας. Θα 

περάσουµε από τα µοντέλα της Πρόνοιας που έχουµε σήµερα σε διαφορετικά. 

Θα γίνει σιγά – σιγά µέσα από την ανάπτυξη και τις µεταρρυθµίσεις». Κάτι 

τέτοιο, για την ίδια, όµως είναι ουτοπικό να γίνει αλλά δε θεωρεί ότι είναι 

ακατόρθωτο. Περνάει µέσα από την εκπαίδευση. (Αλλαγή αντίληψης της 

κοινωνικής πρόνοιας)  

Η εκπαίδευση των κοινωνικών λειτουργών 

  Το σηµείο το οποίο θα την ενδιέφερε πάρα πολύ στο χώρο της εκπαίδευσης, 

έχει να κάνει µε τη δυνατότητα να δουλεύουµε για µια νέα γνώση, η οποία 

περνάει µέσα από συνέδρια και όχι για λίγους, θα πρέπει να περνάει σε 

επιµόρφωση. Τα στελέχη θα πρέπει να είναι συνεχώς στις εξελίξεις. Ποτέ δεν 

είναι αρκετή η εκπαίδευση. Ο κοινωνικός λειτουργός δεν πρέπει να είναι 

στάσιµος. Πρέπει να εξελίσσεται. Περισσότερη δυνατότητα για γνώση και 

επιµόρφωση σε επαγγελµατίες. Όχι µονό για την εκπαίδευση αλλά στους 

επαγγελµατίες. Είναι κάτι το οποίο λείπει και το ίδιο το σύστηµα δε το στηρίζει. 

Αν ρωτήσετε κοινωνικούς λειτουργούς για ένα συνέδριο θα σας πουν ότι οι 

ίδιοι θα πρέπει να εξασφαλίσουν τα έξοδά τους, την άδεια τους για να 

συµµετάσχουν. (Νέα γνώση και επιµόρφωση) 

Η εξέλιξη της κοινωνικής εργασίας    

  Στο τοµέα της εξέλιξης, σύµφωνα µε τα λεγόµενα της η µεγαλύτερη πρόοδος 

για εκείνη έχει εντοπιστεί στο γεγονός  ότι ενώ στο παρελθόν η ενασχόληση 

ενός κοινωνικού λειτουργού  επικεντρωνόταν σε µια ήδη εδραιωµένη 

κατάσταση και σε ένα συγκεκριµένο πρόβληµα σήµερα η δουλειά του αφορά 

και µεγαλύτερες πληθυσµιακές οµάδες, κοινότητες, σύνολα. Από τη κοινωνική 

εργασία µε άτοµα και µε οικογένεια σήµερα ο κοινωνικός λειτουργός 

ασχολείται µε κοινωνική εργασία µε οµάδες και µε κοινωνική εργασία µε 

κοινότητα. Για κείνη σηµαντικό είναι να υπάρξει εξέλιξη στο τοµέα της 

επιµόρφωση ενός επαγγελµατία. Ένας κοινωνικός λειτουργός πρέπει να 

βρίσκεται πάντα µέσα στις εξελίξεις.   Στασιµότητα στην εξέλιξη παρατηρεί και 
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στο προνοιακό σύστηµα, το οποίο σύµφωνα µε την ίδια διαµορφώθηκε κάτω 

από συγκεκριµένες οικονοµικές, πολιτικές και πολιτισµικές συνθήκες αλλά 

παραµένει στάσιµο γιατί σύµφωνα µε όσους το σχεδιάζουν η οικονοµική 

κατάσταση του κράτους δε βοηθάει στην εξέλιξη.   

  Στις ερωτήσεις που αφορούν στον προσανατολισµό της κοινωνικής εργασίας 

σε σχέση µε το παρελθόν, αυτό που η ίδια παρατηρεί είναι ότι υπάρχει µια 

ευρύτερη εφαρµογή των αρχών και των αξιών της. Τα δικαιώµατα όπως είναι 

ο σεβασµός περνούν σε µια άλλη διάσταση και αρχίζουν να υπολογίζονται 

περισσότερο. Επίσης έχει αλλάξει και ο προσανατολισµός όσον αφορά την 

εφαρµογή των µοντέλων της κοινωνικής εργασίας, από την εφαρµογή του 

µοντέλου της «Ισορροπίας και της Αρµονίας» µέχρι την εφαρµογή του 

µοντέλου της «Σύγκρουσης» σήµερα βλέπουµε ότι η µεγάλη διαφορά έγκειται 

στο γεγονός ότι έχουν αναπτυχθεί ενδιάµεσα στάδια.  

  Κλείνοντας αυτή την συνέντευξη η συγκεκριµένη κοινωνική λειτουργός τονίζει 

ότι το επάγγελµα της την έχει επηρεάσει στην οικογενειακή της ζωή και ότι αν 

της δινόταν η ευκαιρία να ξαναµπεί στην διαδικασία να επιλέξει πάλι το ίδιο θα 

επέλεγε διότι µέσα από την δουλειά της πήρε πολλές ικανοποιήσεις. 

  Η συνέντευξη αυτή τελειώνει µε την ευχή της ίδιας να µην σταµατήσει ποτέ η 

εξέλιξη. Να γίνονται συνέδρια και να υπάρχει πάντα καινούργια γνώση. 

(Εξέλιξη της κοινωνικής εργασίας τόσο στο προσανατολισµό όσο και στις 

µεθόδους) 

 

3η Συνέντευξη   

Κίνητρα – Σπουδές  

  Σύµφωνα µε τη κοινωνική λειτουργό µε την οποία συνοµιλήσαµε στη 

συγκεκριµένη συνέντευξη, οι λόγοι οι οποίοι την οδήγησαν να σπουδάσει το 

συγκεκριµένο επάγγελµα ήταν γιατί η ίδια έπειτα από γραπτές εξετάσεις κατά 

τη δεύτερη χρονιά των πανελληνίων,  πέρασε στο τµήµα των ΚΑΤΕΕ. Αν και 

αρχική της επιλογή ήταν το τµήµα της ιατρικής στο οποίο έδωσε και εξετάσεις 

τη πρώτη χρονιά. Ισχυρίζεται ότι το να γίνει κοινωνική λειτουργός  δεν ήταν 

τυχαίο και αυτό γιατί παρέµεινε στο τµήµα µε το σκεπτικό ότι πρώτα θα 

γνώριζε το χώρο και το ρόλο του επαγγελµατία και αν δεν ήταν ευχαριστηµένη 

µε αυτό θα ξαναέδινε εξετάσεις. Η ίδια αναφέρει : «Όταν ερχόταν ο καθηγητής 

και µας έλεγε ότι εσείς περάσατε στη τύχη, αυτό εµένα µε εκνεύριζε πολύ. 
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Γιατί ναι µεν ήταν δεύτερη επιλογή, αλλά δεν ήταν και τελείως τυχαίος ο 

χώρος και έτσι τελείωσα. Και τελείωσα και πρώτη εδώ σε αυτή τη σχολή».  

(Βασικό πτυχίο Υπουργείου Παιδείας - Τυχαία επιλογή) 

Πληροφόρηση  

  Η πληροφόρηση η οποία είχε πριν επιλέξει το επάγγελµα αυτό ήταν 

ελάχιστη, για το ρόλο του κοινωνικού λειτουργού έµαθε µέσα στη σχολή. Αυτό 

που τη βοήθησε να ξεκαθαρίσει κάποια πράγµατα για το ρόλο του κοινωνικού 

λειτουργού ήταν οι καθηγητές και η πρακτική της άσκηση κατά τους 

καλοκαιρινούς µήνες. «Εδώ (ΤΕΙ) απέκτησα ξεκάθαρη εικόνα για τα 

επάγγελµα του κοινωνικού λειτουργού. Και βοήθησαν και οι καθηγητές κυρίως 

και ότι κάναµε την πρακτική άσκηση στο επάγγελµα» σηµαντικό ρόλο έπαιξαν 

και οι συγκυρίες, η ίδια αναφέρει : «Ήταν και οι συγκυρίες τέτοιες που µε 

έβαλαν µέσα από επάγγελµα. Στο πρώτο εξάµηνο εµείς κάναµε έρευνα, 

συµπληρώναµε ερωτηµατολόγια για µια πτυχιακή και µας έλεγαν, πηγαίνετε 

στο σπίτι και δείτε, δε θα κάνετε πολλές ερωτήσεις, θα δείτε το επίπεδο που 

κινείται, ήταν κάτι δειγµατικό το οποίο και µε ενέπνευσε και προχώρησα». 

(Ελλιπής πληροφόρηση) 

Επαγγελµατική εµπειρία  και τα κριτήρια επιλογής των χώρων εργασίας               

  Για την ίδια ήταν πολύ δύσκολο να βρει δουλειά «µέχρι να βρω βέβαια είχαν 

βγάλει τα πόδια µου φουσκάλες, να τρέχω από υπηρεσία σε υπηρεσία» 

αναφέρει η ίδια. Τα πράγµατα ήταν δύσκολά έπειτα από την αποφοίτηση της, 

αναγκάστηκε να φύγει στην Αθήνα και να εργαστεί αρχικά σαν Ν……., στη 

συνέχεια έπειτα από κάποιο γραπτό διαγωνισµό στον οποίο συµµετείχε και µε 

βάση τα αποτελέσµατα του, διορίστηκε αρχικά στη Π…….. της Ρ…… και στη 

πορεία στην Π……. του Ρ…….. όπου βρίσκεται ακόµα και σήµερα.  Το να 

αποκατασταθεί επαγγελµατικά την δυσκόλεψε ιδιαίτερα γιατί όπως η ίδια 

αναφέρει κατάγεται από αριστερή οικογένεια, κάτι το οποίο την εποχή εκείνη 

αποτελούσε ανασταλτικό παράγοντα για την απορρόφηση σου στον δηµόσιο 

τοµέα. Επίσης σύµφωνα πάντα µε τα λεγόµενα της ίδια εκείνη την εποχή 

σηµαντικό ρόλο είχε το µέσο για να προσληφθείς: «Τότε το 1980, που βγήκα 

ήταν πολύ έντονο το µέσον. Αν δεν είχες µπάρµπα στη Κορώνη δεν κινιόσουν 

µε τίποτα. Τότε γινόταν χαµός. Έβγαιναν προκηρύξεις και δεν τις µάθαινες ή 

και αν τις µάθαινες τελείωναν σε 5 µέρες». 
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  Για την ίδια τα επαγγελµατικά βιώµατα και οι εµπειρίες, σχετίζονται 

περισσότερο µε τις προσπάθειες που κατέβαλε η ίδια στους χώρους εργασίας 

της, προκειµένου να πάψει η έντονη γραφειοκρατία, η στατικότητα των 

υπηρεσιών και το κυριότερο να προσδώσει τον απαραίτητο σεβασµό προς 

τον εξυπηρετούµενο αλλά και στον εαυτό της. Στάθηκε στους αγώνες τους 

οποίους πραγµατοποίησε σχετικά µε τα δικαιώµατα τα οποία είχε σαν 

κοινωνική λειτουργός σε όλα τα επίπεδα. Είτε αυτά αφορούσαν άδειες, 

παροχές είτε ήταν οικονοµικές παροχές. Ιδιαίτερη σηµασία έδωσε και στους 

αγώνες που έδωσε η ίδια προκειµένου να περάσει την αντίληψη, στους 

εξυπηρετούµενους, ότι οι παροχές οι οποίες δέχονται αποτελούν αναφαίρετο 

δικαίωµα τους, συγκεκριµένα η ίδια λέει : «Μεγάλη ικανοποίηση για µένα ήταν 

επίσης ότι έκοψα τις τσάντες µε τα χόρτα. Στη Π…… έρχονταν οι χωρικοί και 

έφερναν τσάντες για να µε ευχαριστήσουν. Τους έλεγα, Για όνοµα του Θεού! 

Ήταν φιλοδώρηµα, το αντίστοιχο µε το φακελάκι του νοσοκοµείου. Είναι 

φοβερή ικανοποίηση που κοιτάζω τους ανθρώπους στα µάτια και τους λέω 

είµαι υπηρέτης σας, πληρώνοµαι για αυτό. ∆εν έχετε καµία υποχρέωση. 

Θέλετε να µου φέρετε ένα λουλούδι που το κόψατε; Με µεγάλη ευχαρίστηση. 

Αλλά χόρτα! Ας τα πουλήσει να πάρει τα χρήµατα που τα έχει ανάγκη». Με 

τον τρόπο αυτό πιστεύει ότι σταµατάει και η εξάρτηση µεταξύ κοινωνικού 

λειτουργού και εξυπηρετούµενου.  (∆ύσκολη επαγγελµατική αποκατάσταση – 

Αγώνες για την εξέλιξη του επαγγέλµατος και των δικαιωµάτων  του 

κοινωνικού λειτουργού) 

Συνεργασία µε συναδέλφους και  εξυπηρετούµενους  

  Όσον αφορά τις σχέσεις της µε τους συναδέλφους η ίδια τονίζει ότι θα 

µπορούσαν να ήταν πολύ καλύτερες αν οι ίδιοι δεν είχαν εµµονή στο να 

διαχωρίζουν το έργο τους σε σύγκριση µε άλλους επαγγελµατίες παρόµοιας 

ειδικότητας και να θεωρούν ότι εκείνοι κάνουν διοικητική δουλειά και είναι 

παρακατιανοί. Επίσης πιστεύει ότι πολύ από τους συναδέλφους δεν δέχονται 

εύκολα τη νέα γνώση περιµένουν να τους δοθεί ως δεδοµένη και να µάθουν  

απλά να τη χρησιµοποιούν είτε το θέλουν είτε όχι.  

  Όλα τα παραπάνω σύµφωνα µε την ίδια, αποτελούν τα σηµεία εκείνα τα 

οποία εµποδίζουν την εξέλιξη και την πρόοδο της κοινωνικής εργασίας. 

  Στον τοµέα της κοινωνικής πολιτικής επισηµαίνει ότι υπάρχει µεγάλη 

βελτίωση. Τα  προγράµµατα έχουν αυξηθεί, το ίδιο και οι παροχές.  



 -101-

  Στο κλείσιµο αυτής της συνέντευξης, το σηµείο στο οποίο στάθηκε 

περισσότερο ήταν αυτό που θέλει έναν κοινωνικό λειτουργό να µην είναι 

φιλάνθρωπος, αλλά επαγγελµατίας και πάνω από όλα δεν πρέπει να είναι 

στάσιµος ως προς τις νέες γνώσεις και την εξέλιξη. (Καλή συνεργασία µε 

συναδέλφους και εξυπηρετούµενους – Θα ήταν ακόµα καλύτεροι αν οι 

συνάδελφοι αποβάλλουν την εµµονή τους ότι αυτοί κάνουν έργο και οι άλλοι 

πάρεργο)  

Τι θα ήθελε να ήταν διαφορετικό στα χρόνια που εργάζεται 

  Για την ίδια αυτό που θα ήθελε να αλλάξει είναι ο τρόπος που οι ίδιοι οι 

επαγγελµατίες κοινωνικοί λειτουργοί βλέπουν την δουλειά τους. «Οι 

επαγγελµατίες κοινωνικοί λειτουργοί έχουµε µια εµµονή να διαχωρίζουµε το 

έργο µας και να λέµε ότι εµείς κάνουµε κοινωνική εργασία. Οι άλλοι κάνουν 

διοικητική δουλειά. Και το λέµε µε ένα κοµπασµό και µε ένα τρόπο ότι οι άλλοι 

είναι παρακατιανοί».  Μέσα από τη σχολή µας δίνονται αρκετά εφόδια για να 

ασκήσουµε την κοινωνική εργασία, όµως σε ένα πλαίσιο όπου συνυπάρχουν 

διάφορα επαγγέλµατα µε συνάφεια (ψυχολόγοι, κοινωνιολόγοι κλπ) 

παρατηρούµε ότι οι παραπάνω επαγγελµατίες µπορούν να ασχοληθούν µε 

την ίδια δουλειά που θα έκανε ένας κοινωνικός λειτουργός. Αυτό βέβαια δε 

µπορεί να συµβεί αµέσως µετά την αποφοίτησης τους από τη σχολή όπως 

γίνεται µε τους κοινωνικούς λειτουργούς, αλλά θα γίνει έπειτα από πολλά 

χρόνια εµπειρίας και δουλειάς. Για να µας είναι πιο εύκολο να ασχοληθούµε 

µε το πραγµατικό πρόβληµα, να δούµε τι είναι αυτό που πραγµατικά επιθυµεί 

ο εξυπηρετούµενος ο οποίος θα έρθει να ζητήσει βοήθεια. Για ένα άλλο 

επαγγελµατία αυτό θα πάρει χρόνο. Παρόλα αυτά όµως και µια άλλη 

ειδικότητα θα µπορέσει να κάνει την ίδια δουλειά µετά από λίγο καιρό. Πρέπει 

να είµαστε ασφαλείς στο ρόλο µας, να ξέρουµε ότι ο ρόλος του κοινωνικού 

λειτουργού είναι συγκεκριµένος µόνο έτσι µπορούµε να προχωρήσουµε και 

δίνει και το παράδειγµα της οδήγησης. «Όσο πιο ασφαλής είµαστε σε αυτό 

που κάνουµε, τόσο προχωράµε. Αλλιώς είµαστε σφιχτοί. Όπως όταν 

οδηγούµε που βλέπουµε µόνο µπροστά στην αρχή και µετά βλέπουµε και 

δεξιά και αριστερά». 

 Αυτό που θα ήθελε η ίδια επίσης, να ήταν διαφορετικό αποτελεί το γεγονός 

ότι ένας κοινωνικός λειτουργός δύσκολα δέχεται το νέο, το καινούργιο. Το 

εφαρµόζει µόνο όταν του το δίνουν ως δεδοµένο. Θα ήθελε να είµαστε πιο 
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ανοιχτοί. Για να τεκµηριώσει την άποψη της δίνει ένα παράδειγµα: «για να 

δοθεί ένα επίδοµα για τυφλά άτοµα έπρεπε να πάµε να κάνουµε επιτόπια 

έρευνα και να κάνουµε την πρόταση. Σήµερα αυτό δεν ισχύει, τα άτοµα 

παίρνουν έτσι το επίδοµα. Ορισµένοι συνάδελφοι επιµένουν στο ότι πρέπει να 

γίνεται η έρευνα. ∆εν έχουν καταλάβει ότι τα πράγµατα έχουν αλλάξει. ∆ε 

δεχόµαστε το νέο». Έχουµε παγιωθεί στο ρόλο του κοινωνικού λειτουργού και 

της κοινωνικής εργασίας, δε θέλουµε να ξεβολευτούµε λέει η ίδια. (Εµµονή 

στο ρόλο του κοινωνικού λειτουργού και της κοινωνικής εργασίας – ∆ύσκολη 

αποδοχή του νέου) 

Η εκπαίδευση των κοινωνικών λειτουργών 

  Η σχολή µας δίνει εφόδια όπου βγαίνοντας τα εκµεταλλεύεσαι και 

προχωράς. Η εκπαίδευση των κοινωνικών λειτουργών είναι καλή, όµως 

χρειαζόµαστε περισσότερη επιµόρφωση. Και αυτό δεν αφορά µόνο εµάς αλλά 

όλες τις ειδικότητες. Το ερώτηµα είναι κατά πόσο κατακτάς τις δεξιότητες και 

τις γνώσεις που αποκτάς και είσαι σε θέση να τις αξιοποιήσεις. Πρέπει να 

ξέρεις το δρόµο για να πάρεις γνώσεις και να ενισχύσεις τις δεξιότητες σου. 

Αυτό που ή ίδια τονίζει είναι ότι από τη σχολή ξεκινάν όλα, όµως στη πορεία 

πρέπει να εξελισσόµαστε και να αποκτάµε καινούργιες γνώσεις, δεξιότητες και 

αυτό γίνεται µέσα από τη συνεχή επιµόρφωση. (Επιµόρφωση και νέα γνώση). 

 Η εξέλιξη της κοινωνικής εργασίας 

 Σύµφωνα µε την ίδια υπάρχει εξέλιξη, αλλά υπάρχουν και πολλά βαρίδια. 

«Θα µπορούσε το επάγγελµα να εξελιχθεί πιο γρήγορα αν δεν υπήρχαν τα 

βαρίδια των εµµονών». «∆εν γίνεται όταν εµείς δεν αναζητάµε το νέο και 

περιµένουµε να µας το δώσουν σαν δεδοµένο. Αυτό είναι είτε το θέλετε είτε 

όχι κάντε το». 

  Η εξέλιξη τονίζει, υπάρχει σε όλους τους τοµείς και στον εργασιακό τοµέα και 

νοµικά από τότε που ξεκίνησε να εργάζεται. «Όταν ξεκίνησα δεν είχα ούτε 

τηλέφωνο, ούτε χαρτική ύλη, ούτε φακέλους, φαντάσου ότι τα αγόραζα εγώ. 

Τώρα αυτά είναι δεδοµένα, έχει περάσει ο χρόνος. Και εµείς βοηθήσαµε να 

µην τα έχουµε αυτά». Παρόλα αυτά θεωρεί ότι η εξέλιξη είναι αργή και σε αυτό 

συντελούν οι εµµονές µας, το να µη διεκδικούµε, να µη δεχόµαστε το 

καινούργιο, τη διαφορετική άποψη και σαφώς το ότι το ότι δεν πρέπει να 

διαφωνήσεις µε συνάδελφο.  (Υπάρχει εξέλιξη αλλά είναι αργή) 
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4η Συνέντευξη  

Κίνητρα – σπουδές  

  Αρχική επιλογή σπουδών για τη συγκεκριµένη κοινωνική λειτουργό 

αποτέλεσε τη τµήµα της φιλολογίας. Στην συνέχεια όµως έπειτα από µια 

τυχαία ενηµέρωση που έλαβε από µία κοπέλα αλλά και από κάποια περιοδικά 

ποικίλης ύλης της εποχής, που αναφέρονταν στην κοινωνική εργασία, επέλεξε 

να  ακολουθήσει το συγκεκριµένο επάγγελµα: «κατά τύχη γνώρισα µια κοπέλα 

που µου είπε προετοιµαζόταν να γίνει κοινωνική λειτουργός». Η ίδια αυτό που 

ήθελε να τονίσει όσον αφορά τις σπουδές της στη κοινωνική εργασία είναι, ότι 

η επιλογή της δεν ήταν τυχαία και αυτό γιατί σαν άτοµο γενικότερα της άρεσε 

να προσφέρει: «ήµουν εκ φύσεως δοτικό άτοµο και λέω να δω τι είναι αυτό». 

Παράλληλα µε τις σπουδές της στην κοινωνική εργασία παρακολουθούσε και 

µαθήµατα κοινωνιολογίας στην Πάντειο. (Τυχαία επιλογή – Βασικό πτυχίο 

Υπουργείου Παιδείας – Πτυχίο κοινωνιολογίας Παντείου)  

Πληροφόρηση  

  Σύµφωνα µε τα λεγόµενα της ίδιας το επάγγελµα του κοινωνικού λειτουργού 

ήταν άγνωστο εκείνη την εποχή: «το να γίνεις κοινωνική λειτουργός εκείνη την 

εποχή  εκείνη ήταν κάτι άγνωστο» Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτέλεσε η 

αντίδραση των γονέων της οι οποίοι δεν είχαν καµία πληροφόρηση για το 

επάγγελµα και αντέδρασαν σχετικά αρνητικά στην αρχή νοµίζοντας ότι 

κοινωνική εργασία σηµαίνει νοσηλευτική ή φιλανθρωπία: «η µητέρα µου όταν 

της είπα τι ήθελα να σπουδάσω µου είπε χαρακτηριστικά εµείς δεν σε θέλουµε 

νοσοκόµα σε θέλουµε φιλόλογο, επειδή νόµιζε ότι κοινωνική εργασία είναι 

νοσηλευτική!»  

  Η ίδια όµως ενηµερώθηκε στη συνέχεια για το επάγγελµα, έµαθε ποια ήταν 

τα δικαιολογητικά που ήταν απαραίτητα για την εισαγωγή της στη σχολή και 

έπειτα από εξετάσεις και προφορική συνέντευξη βρέθηκε ανάµεσα στα 35 

παιδιά που απορροφήθηκαν στην σχολή. Τότε λειτουργούσαν το αµερικάνικο 

κολλέγιο στην Αθήνα όπου πλήρωνες για να φοιτάς, έπειτα από γραπτές και 

προφορικές εξετάσεις, καθώς επίσης λειτουργούσε η Χ.Ε.Ν. και η σχολή 

κοινωνικής εργασίας της εταιρίας προστασίας ανηλίκων. (Άγνωστο επάγγελµα 

για την εποχή – Ενηµέρωση έπειτα από δική της πρωτοβουλία) 
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Επαγγελµατική εµπειρία και κριτήρια επιλογής των χώρων εργασίας  

   Κατά το έτος αποφοίτησης της (1974) προκηρύχθηκαν 50 θέσεις από τον 

Ε…… για πρώτη φορά στην Ελλάδα, έκανε τα χαρτιά της και τελικά την 

προσληφθεί αµέσως. Παράλληλα κατείχε διοικητική θέση σε παιδούπολη. 

Έχει παραµείνει στον Ε……. σε όλα τα χρόνια της επαγγελµατικής της 

εµπειρίας καθώς πιστεύει ότι είναι ο σηµαντικότερος προνοιακός οργανισµός 

στην Ελλάδα και είναι αρκετά ικανοποιηµένη. Για την ίδια σηµαντικό ρόλο 

στην ανάδειξη της ως επιστήµονα είχαν και οι σπουδές της στην 

κοινωνιολογία. Η δουλειά της στο Ε……… αποτελεί µια ξεχωριστή εµπειρία 

για την ίδια, διότι είναι ένας οργανισµός, που δεν παραµένει στάσιµος, όπως 

συµβαίνει µε άλλες κοινωνικές υπηρεσίες. Σου δίνει περιθώρια να κινηθείς και 

να αναπτυχθείς ως επιστήµονας. ∆εν κινείσαι σε αυστηρά πλαίσια και αυτό 

για την ίδια είναι ιδιαίτερα σηµαντικό, όπως επίσης και το γεγονός ότι δεν 

υπάρχει κάποιος προϊστάµενος που σε περιορίζει στη δουλειά σου.  (Εύκολη 

επαγγελµατική αποκατάσταση – Παραµονή στον ίδιο εργασιακό χώρο για 

πολλά χρόνια). 

Συνεργασία µε συναδέλφους και εξυπηρετούµενους   

   Οι σχέσεις της µε τους συναδέλφους της είναι αρκετά ικανοποιητικές αν και 

θεωρεί πολύ αρνητικό το γεγονός ότι πολλοί επαγγελµατίες δεν επιδιώκουν να 

φτάσουν στην αυτογνωσία και τον αυτοέλεγχο «ο κοινωνικός λειτουργός που 

δε γνωρίζει τον εαυτό του είναι καλύτερα να µην ξεκινήσει καν το 

επάγγελµα!». Θεωρεί ότι οι επαγγελµατίες συχνά δεν σέβονται τους 

εξυπηρετούµενους µε το να µην τηρείται η εχεµύθεια: «δεν έχεις δικαίωµα να 

τον γελοιοποιείς στον  δίπλα σου, αν δεν τον σεβαστείς δεν αξίζει να είσαι 

εκεί, πρέπει να σεβόµαστε τον άλλο και να λειτουργούµε µε ενσυναίσθηση». 

    Όσον αφορά τις σχέσεις της µε άλλες ειδικότητες η ίδια αναφέρει 

χαρακτηριστικά ότι «οι κοινωνικοί λειτουργοί είναι οι παραµεληµένοι 

επαγγελµατίες που πολλές φορές εργάζονται κάτω από αντίξοες συνθήκες».  

   Οι σχέσεις της µε τους εξυπηρετούµενους ήταν και είναι πάντα άριστες. 

Σπάνια ένιωσε κάποια πικρία, αλλά ακόµα και όταν ένιωθε πικρία από µια 

επαφή προσπαθούσε να ψάξω για το τι ήταν αυτό που δεν πήγαινε καλά. Είτε 

αν οφείλετε σε κάποια προκατάληψη που πρέπει ξεπεραστεί, είτε µε τον 

άνθρωπο που κάθεται απέναντί, αν χρειάζεται κάτι περισσότερο. Η ίδια δίνει 

ένα παράδειγµα προκειµένου να τονίσει το επιχείρηµα της  «ο άνθρωπος 
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αυτός απέναντί µου είναι άρρωστος, κάτι δεν πάει καλά, άρα πρέπει εγώ να 

τον δω κάπως διαφορετικά, κι έτσι το πρόβληµα ξεπερνιέται»  (Ικανοποιητικές 

σχέσεις µε συναδέλφους και εξυπηρετούµενους – Ο κοινωνικός λειτουργός 

δουλεύει κάτω από αντίξοες συνθήκες) 

Τι θα ήθελε να ήταν διαφορετικό στα χρόνια που εργάζεται 

  Στον Ε……., την υπηρεσίας την οποία παραµένει όλα αυτά τα χρόνια δεν θα 

άλλαζε κάτι και αυτό γιατί είναι µια υπηρεσία που δεν προλάβαινες να 

σκεφτείς να εφαρµόσεις καινούργια προγράµµατα και υπηρεσίες, «µας τα 

έδιναν έτοιµα». Η ίδια αναφέρει ότι στις κεντρικές υπηρεσίες είχαν προσληφθεί 

άνθρωποι που ήρθαν από την Αµερική και έφεραν την επιστήµη της 

κοινωνικής εργασίας στην Ελλάδα και ήταν όλο πρωτοπορίες. Είχαν 

δηµιουργήσει Τράπεζα Κοινωνικών ∆εδοµένων και Τεκµηρίων, τηλεφωνική 

γραµµή SOS και γενικά διάφορα πρωτοποριακά προγράµµατα. Επίσης, 

έφεραν την ολοκληρωµένη φροντίδα οικογένειας µέσα από Κέντρα Φροντίδας 

Οικογένειας, σε όλη την Ελλάδα. Το πρόγραµµα αναδοχής που εφαρµόστηκε 

για παράδειγµα στην Ευρώπη εφαρµόστηκε παράλληλα και στον Ε………γιατί 

είχε νέους επιστήµονες και ήταν ένας ‘ανοιχτός’ οργανισµός. Υπήρχε και πολύ 

µεγάλη οικονοµική άνεση µε πόρους που είχε ο Ε……….., παράλληλα µε την 

χρηµατοδότηση από το Υπουργείο. Είχε αναπτύξει επιχειρηµατικότητα των 

γυναικών. Στην Βόρεια Ελλάδα υπήρχαν σχολές ταπητουργείων, 

κιλιµιοποιείων κ.λ.π. µόλις το 1970. Εποχή που δεν ήταν τόσο 

απελευθερωµένη η γυναίκα.  «Θεωρώ ότι ο Ε…. ήταν ο καλύτερος 

Οργανισµός και ανεπανάληπτος». Αυτό που θα ήθελε όµως να ήταν 

διαφορετικό οι συνθήκες δουλειάς όσον αφορά τον εργασιακό χώρο . Πολλές 

φορές δεν υπήρχε τηλέφωνο για να δουλέψει, δεν υπήρχε κατάλληλη 

υποδοµή και οι χώροι δεν ήταν ικανοποιητικοί. Ανέφερε χαρακτηριστικά ότι 

ποτέ δεν δούλεψε σε ένα αξιοπρεπές γραφείο, ενώ άλλοι µε λιγότερη 

µόρφωση και χαµηλότερο επίπεδο είχαν πολύ καλύτερο γραφείο. Τα 

προβλήµατα της ήταν κυρίως ρουτίνας, χώρων, υποδοµής: «ουδέποτε είχα 

ένα αξιοπρεπές γραφείο,  έναν αξιοπρεπή χώρο να εργαστώ. Παρόλα αυτά 

όµως νιώθει ηθική ικανοποίηση γιατί καταφέρνει να βοηθάει: «εγώ είµαι 

ικανοποιηµένη γιατί  µπόρεσα να δώσω πολλά πράγµατα και παίρνω πολλά 

πράγµατα», «πρέπει να φιλοσοφήσεις και τις πικρίες σύµφωνα µε τις 

εµπειρίες σου. ∆εν χάλασε και ο κόσµος αν δεν έχεις και το καλύτερο 
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γραφείο» (∆εν θα άλλαζε τίποτα στον οργανισµό που δουλεύει – Θα ήθελε 

καλύτερες εργασιακές συνθήκες) 

Η εκπαίδευση κοινωνικών λειτουργών 

  Για την ίδια αυτό που θα έπρεπε να αλλάξει στην εκπαίδευση, είναι το 

επίπεδο της, καθώς πιστεύει ότι είναι χαµηλό και ότι δεν υπάρχει εξειδίκευση 

µε αποτέλεσµα οι απόφοιτοι να γίνονται οι επαγγελµατίες για όλα. Ένας 

γενικός επαγγελµατίας.  (Περισσότερη εξειδίκευση) 

Η εξέλιξη της κοινωνικής εργασίας   

 Τονίζει ότι υπάρχει µια µικρή εξέλιξη, η οποία όµως είναι πολύ µικρή. 

Τοποθετεί την εξέλιξη κυρίως µέσα από κάποια βήµατα που έχει κάνει ο 

Σ.Κ.Λ.Ε. τα οποία όµως δεν είναι τόσο σηµαντικά ώστε να βγει το επάγγελµα 

από την καθίζηση που βρίσκεται. Θεωρεί ότι οι επαγγελµατίες δεν οδηγούν το 

επάγγελµα σε εξέλιξη µε το να µην επιδιώκουν αναβάθµιση του επιπέδου από 

της σχολή, κατά τη διάρκεια των σπουδών. Για παράδειγµα περισσότερη 

αυστηρότητα στις γραπτές εκθέσεις των σπουδαστών. «Εµείς οι ίδιοι δεν 

ανεβάζουµε το επάγγελµά µας. Όταν πηγαίνει µια έκθεση για υιοθεσία στο 

δικαστήριο, µια κοινωνική έρευνα κι ο δικαστής ντρέπεται να τη διαβάσει, τότε 

δεν είµαστε  επιστήµονες». Τονίζει ότι πρέπει να αναβαθµίζουµε εµείς οι ίδιοι 

το επάγγελµα µας, να µάθουµε να ακούµε και να συναισθανόµαστε: «η 

κοινωνία έχει ανάγκη το είµαι κοντά σου. ∆εν θα χάσεις ποτέ όταν είσαι κοντά 

στον άλλο».      

 Επίσης εξέλιξη έχει παρουσιάσει η αναγνώριση του επαγγέλµατος, παρόλα 

αυτά πολύ ταυτίζουν ακόµα και σήµερα τη κοινωνική εργασία µε 

φιλανθρωπία. Σηµαντικό βήµα είναι η δηµιουργία προγραµµάτων πχ. Βοήθεια 

στο σπίτι. Αποτελεί σηµαντικό βήµα γιατί δεν υπάρχουν πλαίσια, και κατά 

συνέπεια περιορισµένα πλαίσια, περιορισµένες και οι εµπειρίες. Με τα 

καινούργια προγράµµατα που έχουν προκύψει υπάρχει µια µικρή βελτίωση. 

 Επιπλέον πιστεύει ότι θα ήταν πολύ θετικό να µπουν οι κοινωνικοί λειτουργοί 

στα σχολεία.  

 

5η Συνέντευξη  

Κίνητρα – Σπουδές  

  Αρχική επιλογή σπουδών αποτέλεσε το τµήµα φιλολογίας, όµως µέσω του 

διευθυντή του νοσοκοµείου της ∆….. πληροφορήθηκε για το επάγγελµα του 
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κοινωνικού λειτουργού και για το κύρος του µέσα στο νοσοκοµείο. Έτσι 

λοιπόν έβαλε στο µηχανογραφικό της σαν δεύτερη επιλογή το τµήµα 

κοινωνικής εργασίας, στο οποίο και πέρασε τελικά. Κατά τη διάρκεια της 

φοίτησης της στη Σχολή, συνειδητοποίησε ότι την ενδιαφέρει πολύ να ασκήσει 

το επάγγελµα. Σε αυτό βοήθησε και η πραγµατοποίηση των εργαστηρίων. Τα 

πρώτα εξάµηνα η εκπαίδευση ήταν θεωρητική, στα εργαστήρια όµως φάνηκε 

πλέον η ουσία. «Στα εργαστήρια υπήρχε πολύ ενδιαφέρον γιατί µπαίναµε στα 

πλαίσια και βλέπαµε τι ακριβώς κάνει ο κοινωνικός λειτουργός, οπότε είδα ότι 

µου ταιριάζει». Στην συνέχεια τελείωσε και την σχολή των ΣΕΛΕΤΕ. (Τυχαία 

επιλογή – Βασικό πτυχίο Υπουργείου Παιδείας – Πτυχίο ΣΕΛΕΤΕ) 

Πληροφόρηση 

  Βασική πηγή πληροφόρησης αποτέλεσε για την συγκεκριµένη κοινωνική 

λειτουργό ο διευθυντής του νοσοκοµείου ∆…….: «είχα µια θετική εµπειρία 

από τον διευθυντή του νοσοκοµείου, ο οποίος είπε να δηλώσω αυτή τη σχολή 

γιατί είναι ένα επάγγελµα του µέλλοντος» Πέρα απ’ αυτό η πληροφόρηση που 

είχε για το επάγγελµα ήταν αρνητική. «Οι καθηγητές µου, µου έλεγαν ότι είναι 

ΚΑΤΕΕ, µην πας εκεί». Το ίδιο αρνητικοί ήταν και οι γονείς της οι οποίοι δεν 

ήξεραν τίποτα για το επάγγελµα, ενώ το γεγονός ότι η σχολή ήταν στην 

Κρήτη, ενώ εκείνη καταγόταν από διαφορετικό µέρος, αποτέλεσε επίσης 

ανασταλτικό παράγοντα. Στην πορεία όµως αφού είδαν ότι της ταιριάζει, οι 

αντιδράσεις τους ήταν θετικές: «Ήθελαν να σπουδάσω, είχαν σπουδάσει και 

όλα µου τα αδέλφια, είδαν ότι µου ταιριάζει, µε ενδιαφέρει και τα πάω και 

καλά». (Ελλιπής πληροφόρηση) 

Επαγγελµατική εµπειρία και κριτήρια επιλογής των χώρων εργασίας   

  Η επαγγελµατική της αποκατάσταση ήταν άµεση. Εργάστηκε εξ αρχής σε 

Κ…... Η διαφοροποίηση δεν είχε να κάνει µε τον οργανισµό στον οποίο 

βρισκόταν αλλά στον τόπο στον οποίο εργαζόταν. Η ίδια τονίζει: «τότε άνοιγαν 

συνεχώς θέσεις σε Κ….. και σε Κ….. Υ……, όποιος ήθελε να δουλέψει, 

µπορούσε να βρει δουλειά αρκεί να µην σκεφτόταν ότι θα πήγαινε σε χωριό ή 

θα πήγαινε µακριά από τους γονείς του και λοιπά». Η δυσκολία η οποία 

αντιµετώπισε κατά τα πρώτα χρόνια της επαγγελµατικής της πορείας έγκειται 

στο γεγονός ότι στα 20 της χρόνια καλούνταν να δουλέψει µε άτοµα µε τα 

οποία είχε µεγάλη διαφορά ηλικίας και ότι έπρεπε να κάνει µόνη της το 

στήσιµο του οργανισµού στον οποίο εργαζόταν: «έπρεπε να κάνεις την 
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έρευνα στην γύρω περιοχή, το κτίριο, να φτιάξεις τους χώρους, να πάρεις τα 

έπιπλα, να προσληφθείς…στηριζόντουσαν όλοι τότε στον κοινωνικό 

λειτουργό». (Εύκολη επαγγελµατική αποκατάσταση – παραµονή στον ίδιο 

χώρο εργασίας για πολλά χρόνια) 

Συνεργασία µε συναδέλφους και εξυπηρετούµενους   

  Το µοναδικό πρόβληµα που εντόπισε η ίδια στην συνεργασίας της µε τους 

εξυπηρετούµενους ήταν ότι έβλεπαν το Κ……. ως «καφενείο» όπως αναφέρει 

χαρακτηριστικά η συνεντευξιαζόµενη.  

  Με τους συναδέλφους της οι σχέσεις της είναι άριστες καθώς συζητάνε τα 

πάντα και τηρείται µε αυστηρότητα η εχεµύθεια και ο αλληλοσεβασµός: «Ότι 

πρόβληµα έχουµε το λύνουµε στο τραπέζι, το συζητάµε και µένει εδώ µέσα». 

(Καλή συνεργασία και µε τους συναδέλφους και µε τους εξυπηρετούµενους)  

Τι θα ήθελε να ήταν διαφορετικό στα χρόνια που εργάζεται 

  Θα ήθελε να υπήρχε η δυνατότητα για µεταπτυχιακό και γενικότερα να 

µπορείς να προχωρήσεις σε κάτι παραπέρα στην εκπαίδευση: «Η µόνη 

δυνατότητα τότε ήταν το παιδαγωγικό της ΣΕΛΕΤΕ, όπου ενώ έπαιρναν 

κοινωνικούς λειτουργούς για εκπαίδευση και πάλι δεν υπήρχαν θέσεις». 

(∆υνατότητα διδακτορικού) 

Η εκπαίδευση των κοινωνικών λειτουργών 

  Τονίζει ότι το επίπεδο της σχολή της κοινωνικής εργασίας δεν είναι το ίδιο 

τώρα σε σχέση µε το παρελθόν, όταν εκείνη δηλαδή ήταν φοιτήτρια. Τώρα 

είναι σε πολύ καλύτερη φάση. «Υπάρχουν δυσκολίες στα οικονοµικά 

ζητήµατα, τώρα, όµως για µένα τότε ήταν πολύ εύκολο να τελειώσω. Μου 

φάνηκε πολύ εύκολο, ενώ τώρα βλέπω ότι είναι άλλο το επίπεδο, βλέπω και 

από τους σπουδαστές που έχω στην εποπτεία ότι υπάρχει δυσκολία». Θεωρεί 

όµως ότι διαφορετικό είναι και το επίπεδο των παιδιών. Η σχολή σαν σχολή 

έχει µαθήµατα, δικλείδες, εργαστήρια, αλυσίδες, πολλές εργασίες. Κάτι το 

οποίο δεν ίσχυε την εποχή που σπούδαζε εκείνη. 

   Εξειδίκευση δεν υπήρχε τότε, ούτε τώρα υπάρχει. Και αυτό είναι ιδιαίτερα 

σηµαντικό για την ίδια όµως παρόλα αυτά, αρνητικό θεωρεί το γεγονός ότι 

βγαίνεις στην παραγωγή και µπορεί µα µην υπάρχουν θέσεις εργασίας στην 

εξειδίκευση που έχεις κάνει ήδη: «Είναι λίγο δύσκολο, είναι δίκοπο µαχαίρι». 

Μπορεί να υπάρχει εξειδίκευση για παράδειγµα στην τρίτη ηλικία και µετά να 

µην υπάρχουν θέσεις. Και αυτό δεν ισχύει µόνο για την τρίτη ηλικία, ήταν και 
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είναι πολύ δύσκολο αυτό σε όλους τους τοµείς. Βαρύτητα δίνει στο ότι η κάθε 

εργασία πρέπει να αναλαµβάνει να επιµορφώνει τους εργαζοµένους, τα 

στελέχη της, «δηλαδή είσαι ας πούµε σε ΚΑΠΗ, είσαι στο νοσοκοµείο; 

Πληροφορίες περισσότερες για παράδειγµα στο νοσοκοµείο για την υγεία, για 

τους ασθενείς, στα ΚΑΠΗ για την τρίτη ηλικία… Αυτό τώρα το κάνουµε µόνοι 

µας. Αυτό είναι προσωπικό του καθένα αλλά αν το έκανε η υπηρεσία 

συστηµατικά θα ήταν πολύ πιο καλύτερα». «Γιατί ας πούµε να πηγαίνει 

κάποιος να πληρώνει έξω για να µαθαίνει κοµπιούτερ απ’ τη στιγµή που τα 

χρειάζεται η υπηρεσία; Η υπηρεσία δεν υποχρεούται να σε επιµορφώσει;» 

Μέσα από την εµπειρία της εικοσιένα χρόνων δουλειάς, θεωρεί ότι αυτό 

αποτελεί ευθύνη της υπηρεσίας και ότι δεν πρέπει το κράτος να επαναπαύεται  

γιατί µόνο έτσι ανεβαίνει και το επίπεδο. (Καλό επίπεδο σπουδών – 

Επιµόρφωση µέσω των υπηρεσιών στους οποίους εργάζονται οι 

επαγγελµατίες) 

Η εξέλιξη του επαγγέλµατος της κοινωνικής εργασίας   

   Στο Κ……., στον οργανισµό στον οποίο εργάζεται, η θέση του κοινωνικού 

λειτουργού παραµένει στάσιµη! Ενώ σχεδόν όλες τις ευθύνες τις έχει αναλάβει 

αυτός, µισθολογικά κι από άποψη  κύρους, είναι ίσος µε τους άλλους και ίσως 

και πολλές φορές κατώτερος. Το υπόλοιπο προσωπικό παίρνει και το 

ανθυγιεινό επίδοµα, ενώ ο κοινωνικός λειτουργός δεν παίρνει τίποτα γιατί δεν 

είναι ούτε στο διοικητικό τοµέα, ούτε στην υγειονοµική υπηρεσία.  

   Εξέλιξη έχει εντοπίσει και στο ότι πλέον το επάγγελµα τυγχάνει µεγαλύτερης  

αναγνώρισης. Πολύ σηµαντική είναι η ύπαρξη αντίστοιχου τµήµατος στη 

Θράκη. Από την άλλη όµως αυτό είναι αρνητικό για τους σπουδαστές εδώ στο 

ΤΕΙ από τη στιγµή που έχει αυξηθεί σηµαντικά ο αριθµός των σπουδαστών 

που τελειώνουν τη σχολή του ΤΕΙ και του τµήµατος της Θράκης, µε 

αποτέλεσµα να αναζητούνται  συνεχώς θέσεις εργασίας. 

  Η µόνη  εξέλιξη που πραγµατοποιήθηκε στο Κ…… ήταν το πρόγραµµα 

«Βοήθεια στο Σπίτι». Πολύ αρνητικό το γεγονός ότι ο κάθε ∆ήµος δεν έχει µια 

κοινωνική υπηρεσία. Για την ίδια αυτό θα αποτελούσε την µεγαλύτερη εξέλιξη 

στο επάγγελµα: « Τι κοινωνική πολιτική κάνει αυτός ο ∆ήµος χωρίς λοινωνική 

υπηρεσία; Πρέπει να υπάρχει µια κεντρική υπηρεσία στο ∆ήµο. Στελεχωµένη 

µε όλες τις ειδικότητες…». Επισηµαίνει ότι οι κοινωνικοί λειτουργοί πρέπει να 
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διεκδικούν περισσότερο, όπως κάνουν άλλοι οργανωµένοι σύλλογοι, όπως  

για παράδειγµα οι δικηγορικοί σύλλογοι. 

   Θεωρεί ότι σήµερα τα πράγµατα είναι πιο θετικά όµως όχι τέλεια. (Σηµαντική 

εξέλιξη η δυνατότητα µεταπτυχιακού – οι ∆ήµοι θα πρέπει να στηριχθούν από 

κοινωνικές υπηρεσίες στελεχωµένες απ’ όλες τις ειδικότητες -  πολύ 

σηµαντική εξέλιξη των Ευρωπαϊκών προγραµµάτων – θα πρέπει να 

αναβαθµιστούν µισθολογικά οι κοινωνικοί λειτουργοί και να υπάρξει 

µεγαλύτερη αναγνώριση του επαγγέλµατος). 

 

6η Συνέντευξη  

Κίνητρα – Σπουδές  

   Με βάση τα λεγόµενα της ίδιας, το σύστηµα των πανελληνίων τότε ήταν 

διαφορετικό σε σχέση µε το σύστηµα που ισχύει σήµερα. Τότε δεν γνώριζαν 

την βαθµολογία που συγκέντρωναν, εκ των προτέρων. Την συγκεκριµένη 

σχολή την  επέλεξε περισσότερο για λόγους εντοπιότητας: «Το επέλεξα 

επειδή η σχολή ήταν στο Ηράκλειο και δεν ήθελα να φύγω κάπου αλλού». 

Συνέχισε τις σπουδές της στην Πάντειο, στο τµήµα πολιτικών επιστηµών. Τότε 

το ίδιο το ΤΕΙ έδινε αυτή την δυνατότητα, ήταν ας πούµε το µεταπτυχιακό της 

σχολής µας. «Μπορούσαµε να πάµε κοινωνιολογία πολιτικών επιστηµών 

στην Πάντειο, κάτι που µου το πρότεινε εµένα η διευθύντρια της σχολής τότε. 

Επειδή τελείωσα µε πολύ καλή βαθµολογία µου πρότεινε να συνεχίσω εκεί». 

Η κοινωνιολογία ήταν το µόνο που µπορούσαν να κάνουν οι απόφοιτοι, τότε, 

παραπέρα. πολιτικές επιστήµες και κοινωνιολογία ήταν µαζί. Μέσω 

κατατακτήριων εξετάσεων εισάγεται το 1981 στο δεύτερο έτος από το οποίο 

και αποφοίτησε τρία χρόνια µετά. (Τυχαία επιλογή – Βασικό πτυχίο 

Υπουργείου Παιδείας– πτυχίο κοινωνιολογίας πολιτικών επιστηµών Παντείου) 

Πληροφόρηση 

  Για το επάγγελµα του κοινωνικού λειτουργού είχε ενηµερωθεί από διάφορα 

έντυπα και περιοδικά, ιατρικά περιοδικά, της εποχής αλλά και από τον 

κοινωνικό της περίγυρο. Η ίδια αναφέρει : «Ήταν ένα επάγγελµα που τότε 

ξεκινούσε ουσιαστικά» (1980). Για το κοντινό της περιβάλλον αποτέλεσε µια 

επιλογή στην οποία την στήριξαν: «∆εν τους φάνηκε πρωτάκουστο γιατί τότε 
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ήταν σχετικά διαδεδοµένο». (Πληροφόρηση µέσω ιατρικών περιοδικών και 

εντύπων αλλά και από τον κοινωνικό περίγυρο) 

 Επαγγελµατική εµπειρία και τα κριτήρια επιλογής των χώρων εργασίας  

  Η επαγγελµατική της αποκατάσταση ήταν άµεση έπειτα την αποφοίτηση της. 

Σε αυτό βοήθησαν πολύ οι σπουδές στην Πάντειο στο τµήµα κοινωνιολογίας 

πολιτικών επιστηµών: «Ήµουν από τους λίγους συναδέλφους τότε που είχαν 

τελειώσει τότε και την  Πάντειο! Είχα ένα δεύτερο πτυχίο, και κατευθείαν µετά 

διορίστηκα - µε σύµβαση βέβαια» διορίστηκε αρχικά στο Κ…… του  ∆ήµου,  

όµως δυο χρόνια αργότερα επέλεξε να µετατεθεί στο Ν……….., επηρεασµένη 

από την θετική εµπειρία που είχε από την πραγµατοποίηση εργαστηρίων στο 

Β……... (Εύκολη αποκατάσταση – παραµονή για πολλά χρόνια στον ίδιο 

χώρο εργασίας) 

Συνεργασία µε συναδέλφους και εξυπηρετούµενους  

  Υπήρχαν καλές, µέτριες και άσχηµες συνεργασίες: «Εξαρτάται από τον κάθε 

συνάδελφο που θα συνεργαστείς πώς θα είναι η συνεργασία».Η ίδια δεν 

δυσκολεύτηκε στις συνεργασίες της ούτε µε συναδέλφους, ούτε µε άλλες 

ειδικότητες, ούτε και µε εξυπηρετούµενους. Μέχρι τώρα δεν αντιµετώπισε 

κανένα πρόβληµα. Άλλωστε από τη συνεργασία της µε εξυπηρετούµενους 

αντλεί ικανοποίηση για να συνεχίσει.(Καλή συνεργασία σε όλα τα επίπεδα). 

Τι θα ήθελε να ήταν διαφορετικό στα χρόνια που εργάζεται 

  Θα ήθελε να υπάρχουνε περισσότερες παροχές. «Υπάρχει επιµόρφωση, όχι 

όµως ιδιαίτερες παροχές». ∆ίνει το παράδειγµα ενός σεµιναρίου όπου για να 

συµµετέχεις σε αυτό ο οργανισµός στον οποίο εργάζεσαι δεν σου καλύπτει τα 

έξοδα. «Οπότε εξαρτάται από σένα κατά πόσο θες να επιµορφωθείς, να 

κάνεις κάποια πράγµατα για σένα, όσον αφορά την εκπαίδευση. Το πρόβληµα 

είναι εκεί».  

  Αυτό που επίσης για κείνη είναι σηµαντικό και θα ήθελε να ήταν διαφορετικό 

είναι ότι πάντα υπήρχαν ελλείψεις στο προσωπικό. Προσπαθούσαν λίγοι 

επαγγελµατίες να καλύψουν δουλειά που αντιστοιχούσε σε περισσότερα 

άτοµα. Αν οι επαγγελµατίες ήταν περισσότεροι τότε η δουλειά θα γινόταν πιο 

ποιοτική. «Για παράδειγµα η Πρόνοια έχει επτά άτοµα για να εξυπηρετήσουν 

έναν ολόκληρο νοµό! Αυτό είναι αδύνατον».  (Περισσότερες παροχές για 

επιµόρφωση – Να αυξηθεί ο όγκος των επαγγελµατιών για ποιοτικότερη 

δουλειά)  
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Η εκπαίδευση στην κοινωνική εργασία 

  Η εκπαίδευση των κοινωνικών λειτουργών έχει εξελιχθεί σε σύγκριση µε το 

παρελθόν,  αν κι έχει «πέσει» το επίπεδο των σπουδαστών. Τονίζει ότι 

σήµερα η εισαγωγή στις σχολές γίνεται, µε πολύ χαµηλές βάσεις: «Ξέρω 

σπουδαστές που είναι κάτω του µετρίου κι έχουν βολευτεί». Για την ίδια αυτό 

αποτελεί έλλειψη κύρους. Αναρωτιέται πως είναι δυνατόν αυτοί οι απόφοιτοι 

να γίνουν σωστοί επαγγελµατίες. Επισηµαίνει βέβαια πάντα θα υπάρχουν και 

καλοί και κακοί σπουδαστές. Η διαφορά στην εκπαίδευση σήµερα είναι ότι 

έχουµε περισσότερες δυνατότητες για µεταπτυχιακό, κάτι το οποίο είναι πολύ 

σηµαντικό. (Υπάρχει εξέλιξη όσον αφορά τις δυνατότητες για µεταπτυχιακό – 

Χαµηλό επίπεδο σπουδαστών) 

Η εξέλιξη της κοινωνικής  εργασίας   

  Εκεί όπου η συνεντευξιαζόµενη εντοπίζει την µεγαλύτερη εξέλιξη στο 

επάγγελµα του κοινωνικού λειτουργού είναι η αναγνώριση του επαγγέλµατος. 

Το επάγγελµα πλέον είναι πιο γνωστό, όµως όσον αφορά το κύρος του 

κοινωνικού λειτουργού, αναφέρει χαρακτηριστικά ότι «το κύρος σε κάθε 

επάγγελµα το κάνει ο ίδιος ο επαγγελµατίας». 

  Στάσιµο παραµένει το ζήτηµα των υποδοµών. «∆εν υπάρχουν υποδοµές για 

να εργαστεί ένας κοινωνικός λειτουργός στην επαρχία συγκριτικά µε την 

Αθήνα». Στον εργασιακό τοµέα εντοπίζει εξέλιξη στο γεγονός ότι υπάρχουν 

πολλές καινούργιες θέσεις εργασίας που προκύπτουν µέσα από τα 

Προγράµµατα που εφαρµόζονται, και µάλιστα νέες θέσεις πέρα απ’ τις 

κλασσικές (Πρόνοια, ΚΑΠΗ και λοιπά). Για το λόγο αυτό είναι πολύ σηµαντική 

η δια βίου εκπαίδευση, ώστε να κάνουµε πρώτα απ’ όλα πράγµατα για µας 

τους ίδιους! Να έχουµε διάθεση και όρεξη γι’ αυτό που κάνουµε και να δίνουµε 

στο επάγγελµα το κύρος που του αξίζει. 

  Οι κοινωνικοί λειτουργοί εντάσσονται στον δηµοσιολογικό κώδικα και οι 

αµοιβές είναι µέτριες. Στο µισθολογικό τοµέα εξέλιξη είναι αργή. 

   Εξέλιξη πρέπει να υπάρξει και στο τοµέα της εκπαίδευσης. «Η κοινωνική 

εργασία έπρεπε να είναι πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης. Έγινε ΑΤΕΙ µόνο στα 

χαρτιά. Η σχολή αξίζει να είναι καθαρά πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης».    

Είναι επιτακτική η ανάγκη για καλύτερη ποιότητα, εξειδίκευση και διεκδίκηση 
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δικαιωµάτων όπως έκαναν και δίνει το παράδειγµα των δασκαλών. «Υπάρχει 

θετική εξέλιξη το θέµα όµως είναι να είναι µεγαλύτερη η εξέλιξη»  

  Ιδιαίτερη σηµασία δίνει στο γεγονός ότι θα πρέπει σε κάθε ∆ήµο να υπάρχει 

µια κεντρική κοινωνική υπηρεσία. Μόνο έτσι µπορεί να ασκήσει σωστή 

κοινωνική πολιτική. 

  Τέλος, αναφέρει ότι: «Όλα είναι εφικτά αρκεί να υπάρχει πολιτική βούληση. 

Αυτό εξαρτάται από τους συλλόγους µας, τη δραστηριοποίησή µας και 

λοιπά!» (Υπάρχει εξέλιξη στο τοµέα της αναγνώρισης του επαγγέλµατος και 

στην ανάπτυξη νέων θέσεων εργασίας µέσα από τα προγράµµατα – 

Στασιµότητα παρατηρεί στις υποδοµές σε σύγκριση µε την Αθήνα, αλλά και 

στον µισθό των κοινωνικών λειτουργών – Η σηµαντικότερη εξέλιξη για την ίδια 

θα ήταν η δηµιουργία κοινωνικών υπηρεσιών σε κάθε ∆ήµο) 

 

 

4.3 Συµπεράσµατα: Οµοιότητες και διάφορες συνεντεύξεων 

Κίνητρα  

  Μέσα από τις απαντήσεις που δόθηκαν είναι εµφανές ότι τα κίνητρα που 

οδήγησαν τους συνεντευξιαζόµενους να σπουδάσουν το επάγγελµα του 

κοινωνικού λειτουργού ποικίλουν. Για τους περισσότερους αποτέλεσε τυχαία 

επιλογή, είτε γιατί δεν κατάφεραν κατά την πρώτη χρονιά όπου έδωσαν 

πανελλήνιες να εισαχθούν στην σχολή που επιθυµούσαν είτε για λόγους 

εντοπιότητας («ήθελα να παραµείνω στο τόπο µου όχι αλλού»). Αξίζει να 

σηµειωθεί ότι αρχική επιλογή σπουδών ήταν κάποιο άλλο τµήµα που δεν 

σχετιζόταν µε την κοινωνική εργασία (ιατρική, φιλολογία). Οι επιλογές αυτές 

έγιναν µε βάση την αναγνωσιµότητα, το κύρος και τη γρηγορότερη 

επαγγελµατική αποκατάσταση. Υπήρξαν όµως και επαγγελµατίες που 

συνειδητά επέλεξαν τις συγκεκριµένες σπουδές είτε για λόγους αξιών του 

επαγγέλµατος είτε για λόγους αλτρουισµού («ήθελα από µικρή να βοηθάω τον 

συνάνθρωπό µου»).   

 

Σπουδές  

   Όλοι οι κοινωνικοί λειτουργοί µε τους οποίους συνοµιλήσαµε κατείχαν το 

βασικό πτυχίο Υπουργείου Παιδείας της κοινωνικής εργασίας, ενώ τέσσερεις 



 -114-

από αυτούς κατείχαν ένα επιπλέον πτυχίο: πτυχίο Παντείου, πτυχίο τµήµατος 

κοινωνιολογίας, πτυχίο ΣΕΛΕΤΕ, πτυχίο κοινωνιολογίας πολιτικών 

επιστηµών.   

Πληροφόρηση  

  Το κοινό στοιχείο που προκύπτει από τις συνεντεύξεις είναι ότι το επάγγελµα 

στο παρελθόν ήταν άγνωστο. Χαρακτηρίστηκες ήταν οι αντιδράσεις του 

κοντινού περιβάλλοντος των επαγγελµατιών. Κοινή αντίδραση ήταν η 

αρνητικότητα καθώς το επάγγελµα τότε δεν ήταν ευρέως γνωστό και υπήρχε 

φόβος για την µετέπειτα επαγγελµατική αποκατάσταση. Η άποψη που 

επικρατούσε τότε για την κοινωνική εργασία ήταν ότι αποτελούσε 

φιλανθρωπία κάτι το οποίο εµπόδιζε τους γονείς να το δουν ως επάγγελµα µε 

κύρος και τους έκανε να αντιδρούν. («µα εµείς δε σε θέλουµε νοσοκόµα», 

«καλή η κοινωνική λειτουργός, αλλά τι δουλειά θα κάνεις», «γιατί δεν γίνεσαι 

δικηγόρος ή καθηγήτρια»). Οι περισσότεροι κοινωνικοί λειτουργοί είχαν µια 

ελλιπή πληροφόρηση, πήγες της οποίας αποτέλεσαν, ο κοινωνικός 

περίγυρος, κάποια περιοδικά και έντυπα ποικίλης ύλης, ιατρικά περιοδικά  της 

εποχής και η ίδια η σχολή όταν πλέον ξεκίνησαν τις σπουδές τους.  Μόνο µια 

κοινωνική λειτουργός, αναζήτησε πληροφορίες, εκ των προτέρων, για το ρόλο 

και τις αρµοδιότητες του επαγγελµατία, από διάφορες υπηρεσίες στις οποίες 

εργάζονταν κοινωνικοί λειτουργοί.  

 

Επαγγελµατική εµπειρία και τα κριτήρια επιλογής των χώρων εργασίας  

  Στο τοµέα της επαγγελµατικής αποκατάστασης, η πλειοψηφία των 

συνεντευξιαζόµενων δεν δυσκολεύτηκε να βρει δουλειά στο χώρο της 

κοινωνικής εργασίας.  Όσοι από τους κοινωνικούς λειτουργούς αντιµετώπισαν 

δυσκολίες στην εύρεση εργασίας στον τοµέα τους, απορροφήθηκαν έστω και 

ως ετεροαπασχολούµενοι σε άλλες ειδικότητες (νηπιαγωγός, διοικητικό 

στέλεχος σε παιδικό σταθµό). Μια από τις επαγγελµατίες αναγκάστηκε να 

φύγει εκτός Κρήτης για να βρει δουλειά.  

  Οι χώροι στους οποίους απασχολήθηκαν οι συνεντευξιαζόµενοι ήταν κυρίως 

ΚΑΠΗ, Πρόνοια, ΕΟΠ, ΟΑΕ∆, Νοσοκοµείο, Παιδικούς Σταθµούς και στο 

Σώµα Ελεγκτών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης. Κριτήριο επιλογής αυτών των πλαισίων 

αποτέλεσε το γεγονός,  ότι κατά την συγκεκριµένη περίοδο, οι θέσεις εργασίας 
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οι οποίες απασχολούσαν τον µεγαλύτερο αριθµό κοινωνικών λειτουργών, 

άνηκαν στις παραπάνω υπηρεσίες. 

   Ένα ακόµα σηµαντικό στοιχείο που προκύπτει από τις συνεντεύξεις είναι ότι  

όλοι οι επαγγελµατίες έχουν παραµείνει στους ίδιους εργασιακούς χώρους για 

πολλά χρόνια. Ως πρωτο-διοριζόµενοι εντάσσονταν σε κάποια υπηρεσία στην 

οποία παρέµεναν µέχρι οι ίδιοι να επιλέξουν να µετατεθούν. Στην κοινωνική 

υπηρεσία στην οποία µετατέθηκαν εργάζονται µέχρι και σήµερα.  

  Η επαγγελµατική εµπειρία του κάθε κοινωνικού λειτουργού είναι µοναδική. Οι 

περισσότεροι τόνισαν ότι απέκτησαν µια θετική εµπειρία µέσα από την 

άσκηση της κοινωνικής εργασίας, («και σήµερα να επέλεγα ξανά πάλι το ίδιο 

θα διάλεγα»), σηµαντικό στοιχείο αποτέλεσε το γεγονός ότι µέσα από την 

δουλειά τους είχαν την δυνατότητα να αναπτύσσουν πρωτοβουλίες και να 

αναπτυχθούν οι ίδιοι τόσο ως άνθρωποι, όσο και ως επιστήµονες. Μια από τις 

επαγγελµατίες αναφέρει ότι σηµαντικότερη εµπειρία για εκείνη ήταν οι αγώνες 

που έδωσε προκειµένου να εξασφαλίσει τα δικαιώµατα της τα εργασιακά, τα 

νοµικά («πήγα στην Αθήνα ρώτησα µια διοικητικό για τα δικαιώµατα µου….. 

όταν γύρισα στη δουλειά οι συνάδελφοι µε ευχαριστούσαν») αλλά και τα 

δικαιώµατα των εξυπηρετούµενων («σηµαντικό ήταν για µένα ότι έκοψα τις 

τσάντες µε τα χόρτα»).  

 

Συνεργασία µε συναδέλφους και εξυπηρετούµενους  

  Σε γενικές γραµµές, αυτό που παρατηρήθηκε µέσα από τις συνεντεύξεις, 

είναι ότι η πλειοψηφία των κοινωνικών λειτουργών,  είχε καλή συνεργασία 

τόσο µε τους συναδέλφους όσο και µε τους εξυπηρετούµενους. Πολλοί µιλάνε 

για άριστο επικοινωνιακό επίπεδο όσον αφορά τους συναδέλφους και για 

«κορεσµό αγάπης» όσον αφορά τους εξυπηρετούµενους. Μάλιστα τονίζουν 

ότι αντλούν ικανοποίηση από τα αποτελέσµατα αυτής της συνεργασίας. 

Προσπαθούν να επιλύουν προβλήµατα συνεργασίας µέσα από συζητήσεις 

που παραµένουν εντός των τειχών της υπηρεσίας. Το γεγονός ότι οι 

κοινωνικοί λειτουργοί δουλεύουν κάτω από αντίξοες συνθήκες πολλές φορές 

µπορεί να προκαλέσει εντάσσεις, για το λόγο αυτό πρέπει να δουλεύουµε τον 

αυτοέλεγχο µας, την αυτογνωσία µας αλλά και την ενσυναίσθηση. Στη 

συνεργασία µας µε άλλες ειδικότητες πρέπει πάντα να µπορούµε να βάζουµε 

τα όρια.    
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  Υπήρξαν όµως και επαγγελµατίες οι οποίοι εντόπισαν κάποια προβλήµατα  

σε θέµατα συνεργασίας που κατά βάση έχουν να κάνουν µε την έλλειψη 

διεκδίκησης των δικαιωµάτων των ίδιων των  κοινωνικών λειτουργών, ούτως 

ώστε να αναβαθµίσουν το επάγγελµα. Χαρακτηριστικό παράδειγµα έλλειψης 

διεκδίκησης δικαιωµάτων αποτελεί το γεγονός ότι τα έξοδα µίας εκπαιδευτικής 

άδειας δεν καλύπτονται από το κράτος αλλά από τους ίδιους τους 

επαγγελµατίες παρόλο που είναι βασικό  δικαίωµα των εργαζόµενων. Επίσης, 

ότι ένα ακόµα στοιχείο που µπορεί να προκαλέσει ένταση ανάµεσα σε 

συναδέλφους είναι το ότι δεν  αποδέχονται εύκολα, οι καταξιωµένοι 

επαγγελµατίες, νέα άτοµα και καινούργια γνώση.  

   

Τι θα ήθελαν να είναι διαφορετικό στα χρόνια που εργάζονται 

  Τα σηµεία στα οποία  επικεντρώνονται οι περισσότεροι κοινωνικοί λειτουργοί 

στις ερωτήσεις που αφορούν το τι θα ήθελαν να ήταν διαφορετικό στα χρόνια 

της εργασίας τους, έχουν να κάνουν καταρχήν µε την εκπαίδευση όπου 

παρέχεται µέσα στη σχολή, η οποία ναι µεν σε γενικές γραµµές είναι αρκετά 

καλή όµως το τρωτό σηµείο είναι ότι δεν προσφέρει τη  δυνατότητα 

εξειδίκευσης και αναβάθµισης σπουδών σε πανεπιστηµιακό επίπεδο. Ένα 

ακόµα σηµαντικό στοιχείο που προκύπτει από τη συνέντευξη και που όλοι οι 

επαγγελµατίες συµφωνούν στο ότι πρέπει να αλλάξει είναι το ότι οι παροχές 

για επιµόρφωση είναι ελάχιστες. Για να συµµετέχει ένας επαγγελµατίας σε ένα 

συνέδριο θα πρέπει να καλύψει τα έξοδα του µόνος, παρόλο που δια νόµου η 

υπηρεσία του υποχρεούται να καλύψει τα έξοδα αυτά.   

   Ως προς τον εργασιακό χώρο, αυτό που τόνισαν οι περισσότεροι είναι ότι 

χρειάζονται καλύτερες συνθήκες εργασίας από άποψη χώρων, υποδοµής, 

χώρους υποδοχής, γραµµατειακής υποστήριξης, παροχών όπως για 

παράδειγµα χαρτική ύλη κλπ. Όλοι συµφωνούν ότι το κράτος προσφέρει πολύ 

λίγες παροχές προκειµένου να εξυπηρετηθούν οι πολίτες που ζητούν την 

βοήθεια µας. Επιτακτική είναι η ανάγκη για ένα πιο δυνατό κράτος πρόνοιας. 

Αυτό θα γίνει µόνο όταν αλλάξει η αντίληψη για την κοινωνική πολιτική. Όταν 

δεχτούµε ότι η κοινωνική εργασία και η κοινωνική πολιτική δεν αποτελούν µια 

ταυτόσηµη έννοια αλλά ότι ανάµεσα τους υπάρχει µια ταυτόσηµη υπάρχει µια 

αλληλένδετη σχέση, «είναι µια αντιστροφή». Η κοινωνική εργασία µπορεί να 

χρησιµοποιήσει τη κοινωνική πολιτική σαν µέσο. 



 -117-

  Τέλος ένα ακόµα σηµείο που θα ήθελαν οι κοινωνικοί λειτουργοί να ήταν 

διαφορετικό στα χρόνια της εργασίας τους, είναι η αντίληψη που έχουν οι ίδιοι 

για την δουλειά µας αλλά και το ότι θα έπρεπε να είµαστε πιο ανοιχτοί στο 

νέο.  

    

Η εκπαίδευση των κοινωνικών λειτουργών 

   Για τους περισσότερους συνεντευξιαζόµενους η εκπαίδευση που παρέχεται 

στη σχολή κινείται σε ικανοποιητικά επίπεδα, αυτό όµως που χρειάζεται είναι 

περισσότερη επιµόρφωση και νέα γνώση («αλλάζουν οι δοµές της κοινωνίας 

άρα περισσότερη επιµόρφωση»). Ιδιαίτερα σηµαντικό στοιχείο είναι το 

γεγονός ότι σήµερα δεν υπάρχει εξειδίκευση, µε αποτέλεσµα οι απόφοιτοι να 

είναι γενικοί κοινωνικοί λειτουργοί και αυτό δυσκολεύει τη δουλειά µας. 

Σηµαντικό βήµα στην εκπαίδευση σε σχέση µε το παρελθόν αποτελεί το 

γεγονός ότι σήµερα η σχολή δίνει την δυνατότητα για µεταπτυχιακές σχολές.  

  Κάποιοι από τους επαγγελµατίες θεωρούν ότι σήµερα, εξαιτίας των χαµηλών 

βάσεων εισαγωγής, το επίπεδο των σπουδαστών είναι χαµηλό. Αξίζει να 

σηµειωθεί ότι πέντε από τους κοινωνικούς λειτουργούς µε τους οποίους 

συνοµιλήσαµε στη πορεία εντάχθηκαν στην εκπαίδευση ως επόπτες 

πρακτικής άσκησης των σπουδαστών.   

Η εξέλιξη της κοινωνικής εργασίας  

  Η εξέλιξη του επαγγέλµατος αποτέλεσε ένα θέµα στο οποίο οι περισσότεροι 

επαγγελµατίες έπεσαν σε αντιφάσεις. Πολλοί από τη µια πλευρά υποστήριξαν  

ότι υπήρξε εξέλιξη όµως ήταν πολύ µικρή και όχι η αναµενόµενη. Σε σχέση µε 

το παρελθόν το επάγγελµα είναι πιο γνωστό σήµερα, ενώ έχουν ανοίξει 

περισσότερες θέσεις εργασίας µε τα Ευρωπαϊκά  προγράµµατα που έχουν 

δηµιουργηθεί. Εξέλιξη όµως δεν εντοπίζουν µόνο στο κοµµάτι όπου το 

επάγγελµα είναι περισσότερο αναγνωρίσιµο αλλά και στον προσανατολισµό 

της κοινωνικής εργασίας σε σχέση µε το παρελθόν. Παλιότερα, στη κοινωνική 

εργασία οι επαγγελµατίες ασχολούνταν αποκλειστικά µε το άτοµο και σε 

ορισµένες περιπτώσεις και µε την οικογένεια. ∆ούλευαν δηλαδή µια ήδη 

εδραιωµένη κατάσταση. Σήµερα, η κοινωνική εργασία ασχολείται τόσο µε το 

άτοµο όσο και µε την οµάδα και την κοινότητα.   

  Στον τοµέα της κοινωνικής πολιτικής υπάρχει συµφωνία από τους 

επαγγελµατίες, στο ότι χρειάζεται αναδιάρθρωση των υπηρεσιών µε βασική 
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επιδίωξη την στελέχωση κάθε ∆ήµου µε κοινωνική υπηρεσία, όπου θα 

περιλαµβάνει όλες τις ειδικότητες. Μιλούν επίσης  ότι ο κοινωνικός λειτουργός 

πρέπει δουλέψει και σε «κανονικό» σχολείο, αλλά και να στελεχωθούν όλα τα 

πλαίσια µε διεπιστηµονικές οµάδες. Ένα σηµαντικό στοιχείο το οποίο 

προκύπτει και αφορά την εξέλιξη της κοινωνικής εργασίας, είναι το γεγονός, 

ότι κάποιοι από τους συνεντευξιαζόµενους θέτουν σαν δεδοµένο ότι ένα 

κοµµάτι της κοινωνικής πολικής είναι αλληλένδετο µε την κοινωνική εργασία, 

και χρειάζεται αναπροσαρµογή στις υπάρχουσες ανάγκες γιατί είναι ελλιπές.  

 Στάσιµη έχει παραµείνει η εξέλιξη όσον αφορά το τοµέα της εκπαίδευσης και 

της επιµόρφωσης. Η επιµόρφωση ο οποία παρέχεται δεν είναι η κατάλληλη 

ώστε να προωθηθεί νέα γνώση, θετικό βήµα όµως αποτελεί το γεγονός ότι 

σήµερα πλέον παρέχεται η δυνατότητα για µεταπτυχιακές σπουδές. Αυτό που 

θα έπρεπε να αλλάξει στην εκπαίδευση του κοινωνικού λειτουργού είναι να 

αναβαθµιστεί σε πανεπιστηµιακό επίπεδο όχι µόνο στα χαρτιά (ΑΤΕΙ). 

  Στάσιµη επίσης έχει παραµείνει και η µισθολογική εξέλιξη του κοινωνικού 

λειτουργού αλλά και οι εργασιακές υποδοµές της επαρχίας συγκριτικά µε την 

Αθήνα. 

  Νοµικά, αλλά και µέσα στον εργασιακό του χώρο ο επαγγελµατίας µπορεί να 

κινηθεί καλύτερα σήµερα, µέσα από τον επαγγελµατικό σύνδεσµο για 

διεκδικήσεις δικαιωµάτων, όµως τα βήµατα αυτά δεν είναι αρκετά για να 

βγούµε από την καθίζηση. 

  Εξέλιξη παρατηρείται και στην εφαρµογή των αρχών της κοινωνικής 

εργασίας αλλά και των µοντέλων της.  

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 -119-

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
Παράρτηµα 1 
∆οµή  της συνέντευξης  

ΕΝΟΤΗΤΑ 1Η :  ΛΟΓΟΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 

• Πως και γιατί επιλέξατε να γίνετε κοινωνική λειτουργός: ατοµικά 

κίνητρα, αξίες που εκφράζει το επάγγελµα, επηρεασµός από  

κοινωνικό περιβάλλον, ΜΜΕ, Σ.Ε.Π., σχολείο, µοναδική λύση, άλλο.   

• Εάν ήταν τυχαίο : 1) σε τι πεδίο σπουδών  θέλατε να κινηθείτε αρχικά 

και 2) γιατί τελικά ασκήσατε το επάγγελµα του κοινωνικού λειτουργού 

(κριτήρια επιλογής επαγγέλµατος π.χ. επαγγελµατική αποκατάσταση, 

κοινωνική καταξίωση κλπ) 

• Προτού επιλέξετε να σπουδάσετε το επάγγελµα του κοινωνικού 

λειτουργού τι γνωρίζατε για αυτό (πληροφόρηση) 

• Ποιες ήταν οι αντιδράσεις του κοντινού σας περιβάλλοντος για την 

επιλογής σας αυτή 

ΕΝΟΤΗΤΑ 2Η : ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ / ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ  

ΧΩΡΩΝ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 

• Πόσο εύκολο ήταν για σας να βρείτε  εργασία όταν αποφοιτήσατε 

• Σε τι χώρους έχετε εργαστεί ως τώρα 

• Με τι κριτήρια έγινε η επιλογή των χώρων αυτών 

• Μιλήστε µας για την εµπειρία σας και τα βιώµατά σας: σχέσεις µε 

συναδέλφους και άλλους επαγγελµατίες, σχέσεις µε 

εξυπηρετούµενους, ικανοποίηση από την παροχή υπηρεσιών και την 

αποτελεσµατικότητα της παρεχόµενης βοήθειας µέσω της υπηρεσίας 

σας.  

• Τι θα θέλατε να ήταν διαφορετικό αυτά τα χρόνια της εργασίας σας: 

εργασιακός χώρος, παροχές, εκπαίδευση- επιµόρφωση, προνοιακό 

σύστηµα, άλλο.  

• Πως κρίνετε την κατάσταση- θέση –εξέλιξη του επαγγέλµατος σήµερα 

σε σχέση µε το παρελθόν  

ΕΝΟΤΗΤΑ 3Η : ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΠΟΥ ΒΙΩΣΕ ΤΑ 

ΧΡΟΝΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ   
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• Τι εξελίξεις βιώσατε  ως  επαγγελµατίας   στην άσκηση της  κοινωνικής 

εργασίας: πρόοδος του επαγγέλµατος, αναγνώριση από άλλους, 

επιστηµονική γνώση, αντιµετώπιση από την πολιτεία…  

• Προβλήµατα που αντιµετωπίσατε έως σήµερα κατά τη διάρκεια της 

άσκησης του επαγγέλµατος, πως τα αντιµετωπίσατε και πως έχουν 

εξελιχθεί αυτά τα προβλήµατα σήµερα 

• Πως αξιολογείτε τις εργασιακές συνθήκες αλλά και το προνοιακό 

σύστηµα στα πλαίσια του οποίου εργαστήκατε εσείς αλλά και 

γενικότερα αν θέλετε   

• Προσανατολισµός κοινωνικής εργασίας σήµερα και σε σχέση µε το 

παρελθόν  

ΕΝΟΤΗΤΑ 4Η : ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΠΟΓΟΗΤΕΥΣΕΙΣ -ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ  

• Ικανοποιήσεις που πήρατε από την άσκηση του επαγγέλµατος 

• Απογοητεύσεις  

• Τι είναι αυτό που θα θέλατε να επισηµάνετε για την εξέλιξη της 

κοινωνικής εργασίας µέσα από την εµπειρία σας σαν κοινωνική 

λειτουργός   

• Υπάρχει κάτι άλλο που θα θέλατε να µας πείτε σχετικά µε το 

επάγγελµα και την δικιά σας εµπειρία  

 

Παράρτηµα 2 
Συνεντεύξεις επαγγελµατιών κοινωνικών λειτουργών 

 
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 1Η

Ε: Πως επιλέξατε να γίνεται κοινωνική λειτουργός , ποια ήταν τα προσωπικά 

σας κίνητρα και κατά πόσο επηρεαστήκατε από το κοινωνικό σας περιβάλλον 

ή  από διάφορα άλλα µέσα ;  

Α : Εγώ πάντα από τότε που θυµάµαι τον εαυτό µου υπήρξα η «Θεία 

Κλαίρη», τόσο στο σχολείο όσο και στην οικογένεια µου. Ήµουν πάντα το 

πρόσωπο στο οποίο µπορούσες να µιλήσεις και να εµπιστευθείς ότι σε 

απασχολούσε. Κάποτε πήρα στα χέρια µου ένα περιοδικό της εποχής, το 

``Ροµάντζο``, µπορεί να το ξέρει και η µητέρα σου, εκεί διάβασα ένα άρθρο 

που µιλούσε για τη ``Θεία Κλαίρη``, τότε είπα ότι αυτό θέλω να γίνω και εγώ, 
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να µιλάω και να δίνω συµβουλές στο κόσµο που το έχει ανάγκη. Ρώτησα έναν 

οικογενειακό µας φίλο για το αν υπάρχει έναν τέτοιο επάγγελµα που να κάνει 

όλα τα παραπάνω και εκείνος µου είπε ότι το επάγγελµα αυτό είναι του 

κοινωνικού λειτουργού αλλά δεν γνώριζε να µου πει πολλά για αυτό. Κανείς 

δε γνώριζε τότε το επάγγελµα του κοινωνικού λειτουργού. Έψαξα, λοιπόν,  

έκανα το µηχανογραφικό µου, πέρασα έβδοµη στη σχολή, τότε λειτουργούσαν 

για δεύτερη χρονιά τα ΚΑΤΕΕ και στη συνέχεια τελείωσα και τη Πάντειο. 

Πρέπει να σου πω ότι τότε περνούσαµε από κάποια συνέντευξη µε έναν 

ψυχίατρο ο οποίος  σου έλεγε αν κάνεις για αυτό το επάγγελµα ή όχι. Τότε 

θυµάµαι κόπηκαν πάρα πολλά παιδιά.  

 

Ε : Πόσο εύκολο ήταν για εσάς να βρείτε εργασία όταν αποφοιτήσατε ; 

Α: ∆εν ήταν καθόλου εύκολο να βρεις δουλεία σαν κοινωνική λειτουργός τότε. 

Εγώ αρχικά διορίστηκα σαν διευθύντρια σε Π….  Σ…και αυτό γιατί είχα και το 

πτυχίο της κοινωνικής εργασίας και της Παντείου.  Αλλά ήταν κάτι που δε µου 

άρεσε καθόλου. Άλλωστε εγώ σπούδασα για να µελετώ τη συµπεριφορά των 

παιδιών όχι να παίζω µαζί τους. Στη συνέχεια ήρθα στη Π….. µε µετάταξη µε 

το πτυχίο της Παντείου, καλύπτοντας προσωποπαγείς θέσεις. Από τη Π…… 

στη συνέχεια, πήγα στο …………. Επέλεξα να πάω σε αυτό το ……. γιατί στη 

Π…….., ένιωσα σε κάποια στιγµή ότι «βάλτωσα».  

  Η παραµονή µου σε αυτό το ……. µε έκανε να νιώθω υπερήφανη που είµαι 

κοινωνική λειτουργός. Υπήρξα το κεντρικό πρόσωπο εκεί, όσοι είχαν ανάγκη 

έρχονταν σε µένα, αυτό µε έκανε υπερήφανη. Εµπλούτισα τις γνώσεις µου 

µόνη µου. Όταν λοιπόν, εγώ εργαζόµουν στο ………………., εκείνο που µε 

βοήθησε να ασκήσω αποτελεσµατικά αυτό το επάγγελµα ήταν οι γνώσεις µου 

από  τη κοινωνική εργασία. Όταν έρχονταν καταγγελίες από τους πολίτες για 

διαφόρους δ. υ. , σε µένα και έπρεπε να προβώ σε κυρώσεις εγώ αυτό που 

έκανα ήταν πρώτα να έρθω σε επαφή µε τους συγκεκριµένους υπαλλήλους 

να µιλήσω µαζί τους. Φαντάσου ότι ενώ από άλλους ∆ήµους οι καταγγελίες 

µπορεί να άγγιζαν τις 1000 και από το δικό µου γραφείο, µπορεί να 

αριθµούσαν µόλις τις 10. 

  Ήµασταν ετεροαπασχολούµενοι για πάρα πολλά χρόνια, σήµερα όµως είναι 

πολύ πιο εύκολο να βρεις δουλειά.   
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Ε : Μιλήστε µας για την εµπειρία σας και τα βιώµατα σας. 

Α :  Εργάζοµαι σαν κοινωνική λειτουργός εδώ και 23 χρόνια. Μου αρέσει 

πάρα πού η δουλειά µου, αισθάνοµαι πάθος για αυτή, µε εκφράζει. Το κακό 

είναι ότι δεν ξέρει κανένας τη δουλεία µας και πως εµείς οι ίδιοι δεν την έχουµε 

υπερασπιστεί. 

  Σε εργασιακό επίπεδο η συνεργασία είναι πάρα  πολύ καλή. Έχω άριστο 

επικοινωνιακό επίπεδο µε τους εξυπηρετούµενους. Πολλές φορές λέω ότι έχω 

πάθει κορεσµό από την αγάπη που µου δείχνει ο κόσµος. 

 

Ε : Πως κρίνετε τις εξελίξεις που βιώσατε σαν επαγγελµατίας στην άσκηση της 

κοινωνικής εργασίας και τι θα θέλετε να  ήταν διαφορετικό µέσα από την 

εµπειρία σας; 

Α : Η εξέλιξη του επαγγέλµατος είναι αργή αλλά υπήρξε. Όπως ξέρεις, η 

κοινωνική εργασία, ξεκίνησε το 1955 και σε αυτή τη φάση βρισκόταν σε 

βρεφική ηλικία, τώρα θεωρώ ότι βρίσκεται σε νηπιακή. Θα βρεθεί στο 

«δηµοτικό» όταν ο κοινωνικός λειτουργός θα µπει σε δηµόσια σχολεία και όχι 

σε ειδικά σχολεία, όπως συµβαίνει τώρα, όταν θα  στελεχωθούν όλα τα 

πλαίσια µε κοινωνικούς λειτουργούς, όταν υπάρξουν οµάδες διεπιστηµονικές, 

όταν δηµιουργηθούν κοινωνικές υπηρεσίες στους ∆ήµους. Θεωρώ ότι η 

εξελικτική πορεία του επαγγέλµατος θα είναι από τώρα και έπειτα καλή και 

αυτό γιατί έχουν δηµιουργηθεί κάποια προγράµµατα από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση.  

  Θέλω να τονίσω ότι υπάρχει κάποιο µπέρδεµα µεταξύ του κοινωνικού 

λειτουργού και του φιλάνθρωπου. Εµείς είµαστε επιστήµονες και όχι συνοδοί. 

Πρέπει να φαινόµαστε στη συµπεριφορά µας και στη σκέψη µας. Οι 

κοινωνικοί λειτουργοί είναι επί τύπου και ουσίας καλύτεροι από τους 

ψυχολόγους.  

   Αυτό που κάνω στη Π……. µου αρέσει, το κράτος όµως δε µε βοηθάει, δε 

µου δίνει τα κλειδιά που χρειάζοµαι. Θα ήθελα ο εργασιακός µου χώρος είναι 

καλύτερος, να προσδίδει κύρος στον εξυπηρετούµενο. Θέλω να υπάρχει 

γραµµατειακή υποστήριξη, θέλω ο χώρος υποδοχής να τιµά το άτοµο που 

βρίσκεται δίπλα του και όχι να του θυµίζει ότι είναι προβληµατικός. 

  Εγώ ήρθα µε τα τυπικά µου προσόντα, τις γνώσεις µου δηλαδή αλλά και τα 

ουσιαστικά, την αγάπη µου για το επάγγελµα και τον συνάνθρωπο, αλλά δεν 
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έχω παροχές από το κράτος. Η δυστυχία είναι ότι δεν έχουµε κράτος 

πρόνοιας, δουλεύουµε µε το καταστάλαγµα της ψυχής µας, δεν έχουµε µέσα, 

εργαλεία, όπως για παράδειγµα γίνεται στο εξωτερικό.  Εγώ όταν είµαι στη 

Π……… τηλεφωνώ στο Πατέρα Ιωάννη για να µου προσφέρει τις παροχές 

που θα έπρεπε να µου προσφέρει το κράτος. ∆ε µε στηρίζει το κράτος. 

  Όσον αφορά την εκπαίδευση θεωρώ ότι είναι καλή. Εκεί που πρέπει να γίνει 

κάτι είναι η επιµόρφωση. Ο λόγος που το λέω αυτό είναι ότι υπάρχει αλλαγή 

στις δοµές της κοινωνίας άρα θα πρέπει να υπάρξει αλλαγή στην επιµόρφωση 

για συγκεκριµένα ζητήµατα που αντιµετωπίζουµε στη Π……... 

    Θα πρέπει να σου πω ότι από τη δουλειά µου µόνο ικανοποιήσεις έχω 

πάρει, όχι όµως από τις συνθήκες του κράτους.  

 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 2Η  

 

Ε : Ας ξεκινήσουµε  αρχικά µε τους λόγους που σας οδήγησαν να επιλέξετε να 

σπουδάσετε το επάγγελµα του κοινωνικού λειτουργού. 

Α : Θα πω ότι από αυτά που έχετε γράψει στη δοµή, για µένα αυτό που 

µετράει περισσότερο είναι οι αξίες. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Θα µπορούσα να 

δώσω εξετάσεις ανεξάρτητα από το πια θα ήταν τα αποτελέσµατα. Θεωρητικά 

θα µπορούσα να περάσω και αλλού όχι µόνο στη κοινωνική εργασία όπως και 

έγινε. Γιατί ήταν η πρώτη χρονιά που δινόταν το ακαδηµαϊκό στο µεταβατικό 

του στάδιο. Είχαµε δυο κατευθύνσεις και εγώ είχα δώσει  εξετάσεις και στο 

ακαδηµαϊκό και πριν βγουν τα αποτελέσµατα του ακαδηµαϊκού είχα ήδη δώσει 

εξετάσεις και είχα περάσει και στο άλλο, οπότε για µένα ήταν ξεκάθαρα θέµα 

αξιών. Κάποιο επάγγελµα σαφώς θα έκανα, αλλά το συγκεκριµένο επάγγελµα 

είχε να κάνει µε αξίες. Μου πήγαινε τότε περισσότερο, δεν ήταν τυχαίο. 

 

 

Ε : Προτού επιλέξετε να σπουδάσετε το επάγγελµα του κοινωνικού λειτουργού 

ποια ήταν η πληροφόρηση που είχατε για αυτό; 

Α : Όταν πήγαινα στο τότε γυµνάσιο, στην αναζήτηση που έκανα των 

επαγγελµάτων, είχε µπει σαν επάγγελµα. Η πληροφόρηση που είχα από τα 

ΜΜΕ ήταν ελάχιστη. Η πληροφόρηση που είχα ήταν κυρίως από 

επαγγελµατικούς χώρους. ∆ηλαδή πέρασα από τους χώρους που στη πόλη 
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µου υπήρχαν κοινωνικού λειτουργοί. Στη Πρόνοια και σε νοσοκοµείο. Μίλησα 

µε όλους τους κοινωνικούς λειτουργούς, είδα τι δουλειά κάνουν, πως την 

κάνουν αυτή τη δουλειά, τέλος πάντων µε την αντίληψη που υπήρχε τότε. 

Ήτανε ξεκάθαρο πως ήταν ενσωµατωµένοι τότε στα προγράµµατα, στη 

κοινωνική πολιτική και µε ποια αντίληψη δούλευαν. Την οποία τότε δε 

µπορούσα να την αξιολογήσω, παρά µόνο σαν κάτι το οποίο είχε να κάνει µε 

το συνάνθρωπο, θα έλεγε κανείς ότι ήταν καθαρά λειτουργιστικό, εκείνη την 

εποχή. Αργότερα βλέπει κανείς την διαφοροποίηση της αντίληψης και το θέτει 

σε µια άλλη βάση. Ήταν και ο ενθουσιασµός της ηλικίας, αυτό είναι πολύ 

χαρακτηριστικό για κείνα τα χρόνια. Εγώ τη µόνη ουσιαστική πληροφόρηση 

που είχα ήταν ότι είχα άµεση επαφή µε επαγγελµατίες κοινωνικούς 

λειτουργούς του χώρου. Θυµάµαι είχα µιλήσει µε 4 και ήµουν σίγουρη ότι 

ήθελα να κάνω αυτό.  

 

Ε : Ποιες ήταν οι αντιδράσεις του κοντινού σας περιβάλλοντος για τη επιλογή 

σας αυτή;  

Α : Οι άνθρωποι του κοντινού περιβάλλοντος, εντάξει, θα προτιµούσαν να 

κάνω κάτι πιο παραδοσιακό. Για κείνη την εποχή κάτι πιο παραδοσιακό ήταν 

η νοµική και ο καθηγητής. Η νοµική όχι για να ασκήσω τη δικηγορία, αλλά για 

να γίνω υπάλληλος. Και επίσης ήθελαν να γίνω εκπαιδευτικός. Ένας 

καθηγητής µετρούσε πολύ διαφορετικά για κείνα τα χρόνια. Ήταν ξεκάθαρο 

ότι δε πήγαινα γιατρός κλπ. Ήµουν µιας άλλης κατεύθυνσης. Ούτως ή άλλως 

το ήθελα. Οι αντιδράσεις όµως ήταν ήπιες. ∆εν µε εµπόδισαν. Καλό θα ήταν, 

µου έλεγαν, θα βρεις πιο εύκολα δουλειά, γιατί για αυτούς µετρούσε το θέµα 

της αποκατάστασης. Ας πούµε µετρούσε η αποκατάσταση, έλεγα εντάξει θα 

βρω. Όπως και έγινε. ∆εν ταλαιπωρήθηκα στο να βρω δουλειά. 

 

Ε : Πόσο εύκολο ήταν για σας να βρείτε εργασία όταν αποφοιτήσατε; 

Α : Ένα χρόνο µετά το πτυχίο εγώ ήδη εργαζόµουν. ∆ούλευα σε µόνιµη θέση. 

 

Ε : Ξεκινήσατε να εργάζεστε κατευθείαν σαν κοινωνική λειτουργός; 

Α :  Κατευθείαν ως κοινωνική λειτουργός.  
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Ε : Σε τι υπηρεσίες, χώρους έχετε εργαστεί έως τώρα; 

Α: Ήµουν στον Ο…….. Η πρώτη µου δηλαδή δουλειά ως κοινωνική 

λειτουργός ήταν στον Ο……. Είχα ξεκινήσει από τη Θεσσαλονίκη, είχα το 

τοµέα των οικογενειακών επιδοµάτων του διανεµητικού λογαριασµού των 

οικογενειακών επιδοµάτων αλλά και τις Σχολές Μαθητείας µε παιδιά. Οπότε 

θα έλεγα ότι είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον και ήταν ένα σοβαρό ξεκίνηµα µε την 

έννοια ότι από τη µια πλευρά έβλεπες την κοινωνική πολιτική µέσω των 

επιδοµάτων και µέσω της διασφάλισης της λειτουργίας µιας οργάνωσης και 

από την άλλη πλευρά όταν δούλευες µε παιδιά στη µαθητεία έβλεπες τον 

αναπτυξιακό χαρακτήρα. Αυτό που µπορούσες πραγµατικά να κάνεις πέρα 

από τα πλαίσια τα οποία όριζε τότε η υπάρχουσα αντίληψη για τη κοινωνική 

εργασία και τη κοινωνική πολιτική. Θα  έλεγε κανείς  ότι ήταν µια περίοδος 

πολύ χαρακτηριστική στο να µπορέσει κανείς να προβληµατιστεί όσον αφορά 

τον αναπτυξιακό χαρακτήρα. Βλέπουµε τη διαφοροποίηση αυτή από το 

υπολλειµατικό µοντέλο άσκησης. Ήταν πολύ χαρακτηριστικό. Είχα να κάνω µε 

παιδιά και ήµουν σχετικά ελεύθερη να κινηθώ. ∆εν υπήρχε ούτε 

καθηκοντολόγιο ούτε τίποτα. Ο κάθε κοινωνικός λειτουργός πέρα από το 

διανεµητικό λογαριασµό που ήταν ξεκάθαρος όσον αφορά τα επιδόµατα, 

στους άλλους τοµείς θα έλεγε κανείς ότι δηµιουργούσε. Ανέπτυσσε ο ίδιος τη 

δουλειά. Ήταν πολύ σηµαντικό γιατί µιλάµε για το 1971, δηλαδή πολλά χρόνια 

πίσω όσον αφορά την κοινωνική εργασία. Μπορούσα να το κάνω αυτό. Και 

µετά στη συνέχεια όταν κατέβηκα από  τη Θεσσαλονίκη στη Κρήτη 

ασχολήθηκα σαφώς µε τα επιδόµατα, γιατί αυτό ήταν και το τυπικό που είχα 

να κάνω, την υπολλειµατική πολιτική του Ο…….., αλλά εγώ πολύ γρήγορα 

έφυγα και πήγα στο τοµέα της απασχόλησης, στο τοµέα της επαγγελµατικής 

κατάρτισης, έρευνες αγοράς, κάναµε γραφείο ατοµικών συνεντεύξεων το 

οποίο ήταν πρωτοποριακό σε όλη την Ελλάδα τότε µε τον Ο…….., που 

µπορούσαµε να δούµε την προσφορά της εργασίας µε την ζήτηση. Η πρώτη 

µηχανογράφηση που έγινε τότε από τον Ο……., αφορούσε τη τοπική 

υπηρεσία του Ηρακλείου και την ευθύνη την είχα εγώ, µια και µοναδική 

κοινωνική λειτουργός που υπήρχε τότε. ∆ούλεψα τότε για να λειτουργήσουν 

τα τµήµατα του ΚΕΤΕΚ (Κέντρα Επαγγελµατικής Κατάρτισης), δουλέψαµε µε 

διοικητικούς υπαλλήλους σε θέµατα έρευνας αγοράς. Χρειαζόµαστε 

ηλεκτρολόγους; χρειαζόµαστε υπαλλήλους; τότε άρχισε να αναπτύσσεται ο 
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τουρισµός. Πως θα καταρτίσουµε τις σταφιδεργάτριες  να πάνε στο τουρισµό. 

∆ηλαδή άρχισα να βλέπω πια το σύνολο και όχι το πώς µια που είχε χωρίσει 

εδώ και 15 χρόνια θα έπρεπε ή όχι να πάρει το επίδοµα. Ήταν πάρα πολύ 

εύκολο να το πάρει ή να µη το πάρει, ενώ το να δεις τον αριθµό των γυναικών 

ή των ανδρών ανέργων οι οποίοι βρίσκονταν στα σταφιδεργοστάσια εκείνης 

της εποχής, µιλάµε κυρίως σε σταφιδεργοστάσια γιατί το περισσότερο 

εργατικό προσωπικό το ανειδίκευτο του Ηρακλείου βρίσκονταν εκεί, πως 

λοιπόν αυτό το δυναµικό θα περάσει στο χώρο του τουρισµού. Οπότε 

δηµιουργήσαµε τότε, εκτός από το ΚΕΤΕΚ, το οποίο δεν ήταν δική µου 

επιλογή, αλλά τα τµήµατα που λειτουργούσαν εκεί ήταν σε συνεργασία µε τον 

τότε περιφερειακό διευθυντή. ∆ηµιουργήσαµε  λοιπόν τα τµήµατα 

επαγγελµατικής κατάρτισης για τα τουριστικά επαγγέλµατα. Τα ξεκινήσαµε 

δειλά µε δίµηνη κατάρτιση και τα φτάσαµε σε εξάµηνη, γιατί ανέβαινε ο 

τουρισµός. Υπήρχε ήδη η διαφοροποίηση από το υπολλειµατικό µοντέλο, το 

οποίο περνούσε σε µικρότερη κλίµακα, στα πλαίσια µιας οργάνωσης και 

µόνο. Αλλά είχε πάει καλά. Υπήρχαν αντιδράσεις τότε από το εργατικό 

δυναµικό αρκετές. Όταν εγώ πρωτοήρθα στο Ηράκλειο έλεγαν οι γυναίκες : 

«µα εγώ δουλεύω στο εργοστάσιο του ∆…….. δε µπορώ να πάω στο 

εργοστάσιο του Π…………», θυµάµαι και τα επώνυµα… και τους έλεγα : «τι 

δουλεία κάνεις στο ένα εργοστάσιο» µου έλεγαν : «στο βαφείο είµαι», «µα 

βαφείο έχει και ο άλλος», «µα εγώ είµαι εκεί έλεγαν». Οπότε υπήρχε 

αντίδραση στο να φύγουν από το ένα εργοστάσιο και να πάνε στο άλλο. Πόσο 

µάλλον όταν φεύγεις εντελώς από ένα επάγγελµα να πας σε άλλο. Το οποίο 

στην αρχή σαφώς βρισκόταν σε µια χαοτική κατάσταση. ∆εν ήξεραν, δεν ήταν 

κοντά τα ξενοδοχεία, ενώ τα εργοστάσια ήταν στη πόλη µέσα. Τα πρώτα 

ξενοδοχεία φτιάχτηκαν από το Καρτερό και έπειτα. Είχαµε τέτοιου είδους 

δυσκολίες και εκεί χρειαζόταν πολύ να δουλέψεις πολύ µαζί τους. Εκεί 

έβλεπες όλα αυτά που κάνουµε στη σχολή, την ευαισθητοποίηση, την 

συνειδητοποίηση, την αλλαγή, τα κίνητρα της αλλαγής, όλα αυτά δούλεψαν 

πάρα πολύ και έχουν να κάνουν µε την εξέλιξη του επαγγέλµατος. 

   Βλέπουµε ότι ο καθένας από µας µπορεί να συµβάλλει στην εξέλιξη του 

επαγγέλµατος και το πιστεύω απόλυτα, από  όποιο χώρο και αν βρίσκεται. 

Είτε βρίσκεται σε επίπεδο µιας µικρής κοινότητα, είτε σε χώρο µεγαλύτερης 

εµβελείας, είτε σε κάποιο επιτελικό χώρο. 
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    Μετά τον Ο……., µιλάµε για µετά το ’71, τα τότε ΚΑΤΕΕ, ξεκίνησαν να 

εκπαιδεύουν σπουδαστές, το ’75 περίπου. Άρχισαν λοιπόν να έρχονται 

σπουδαστές του ΚΑΤΕΕ  στον Ο……. και να εκπαιδεύονται. Περίπου την ίδια 

χρονιά άρχισα να έχω ευθύνη επόπτη στο τότε τµήµα, ανάλογα και µε το δικό 

µου χρόνο. Μέχρι που οριστικά εγκατέλειψα τον Ο….. και ορκίστηκα σε  

µόνιµη θέση το ’84 στο Τ….. Αλλά θα έλεγα ότι από τότε που άρχισε να 

λειτουργεί το ΚΑΤΕΕ είχα συνεργασία µε το Τ…. Ήµουν στην εκπαίδευση 

µέσα από τότε περίπου. Για µένα ήταν πολύ διαφορετικός ο τρόπος εργασίας. 

Οι πραγµατικές ανάγκες µε την πραγµατική δυσκολία, σε σχέση µε την 

εκπαίδευση. Η πραγµατική δυσκολία ήταν πάρα πολύ πιεστική, δεν είχες το 

χρόνο να δουλέψεις όπως µε την εκπαίδευση, έπρεπε να έχεις µια αµεσότητα 

να κινηθείς, γιατί αν είχες 3000 ανέργους να πληρώσεις για παράδειγµα, 

έπρεπε να βρεις λύσεις για το πώς θα γίνουν λιγότεροι. 

 

Ε : Μιλήστε µας για την εµπειρία σας και τα βιώµατα σας σε σχέση µε τους 

συναδέλφους, τους εξυπηρετούµενους και την παροχή υπηρεσιών. 

Α : Σε όποιο χώρο και αν βρεθώ ή αν βρέθηκα και αυτό αφορά και άλλους 

συναδέλφους, πάντα θα υπάρχουν περίοδοι σε επαγγελµατικό χώρο που τα 

πράγµατα δεν είναι εύκολα, περίοδοι εντάσεων, το θέµα είναι να καταφέρεις 

να τις ξεπεράσεις συνολικά αυτές τις εντάσεις. Το έχω συναντήσει και στον 

Ο,,,,,,, και στο Τ….. Αυτό όµως δεν έχει να κάνει µε το αν είµαι καλός στη 

δουλειά µου ή όχι ή αν υπάρχει αναγνώριση στη δουλειά µου ή όχι. Τέτοιες 

δυσκολίες δεν αντιµετώπισα, ίσως ήταν κάτι που το κέρδισα από την αρχή και 

θυµάµαι ότι όταν πρωτοήρθα στον Ο….. και ζήτησα ένα χώρο ατοµικών 

συνεντεύξεων από το διευθυντή εκείνος µε ρώτησε «µα καλά τι λειτουργίες 

είναι αυτές που κάνετε εσείς». Υπήρχε πλήρης άγνοια. Πράγµατα τα οποία 

σήµερα φαίνονται ανέκδοτα! Και έπρεπε να του εξηγήσω τι σηµαίνει η 

συνέντευξη µε ένα κοινωνικό λειτουργό και που αποσκοπούσε η δουλειά η 

οποία γινόταν. 

  Από τον Ο……. έφυγα στα 14 χρόνια µε βαθµό αναπληρωτού διευθυντού. 

Επειδή δεν έµεινα µόνο στα επιδόµατα αλλά προσπάθησα για όλα τα πλαίσια. 

    Για µένα όµως η εκπαίδευση ήταν κάτι διαφορετικό, δεν είχε αυτή τη 

συναλλαγή µε τον κόσµο. Σίγουρα αντιµετώπισα κάποιες εντάσεις, δεν 

αντιµετώπισα όµως εγώ προσωπικά, προβλήµατα αναγνώρισης. Είχα 
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καταφέρει να τους πείσω ότι η κοινωνική εργασία έχει να τους δώσει πολλά. 

Βεβαία αυτό δε συµβαίνει πάντα και µε όλους. Υπήρχαν περίοδοι που 

άλλαζαν τα πρόσωπα, υπάλληλοι, προϊστάµενοι, και έπρεπε να 

ξαναδουλέψεις για αυτό. Είναι κάτι το οποίο µπορεί να γίνεται συνεχώς. Εγώ 

είχα πυγµή σε αυτό και το κέρδισα σχετικά εύκολα.  

   Με τις άλλες ειδικότητες πάντα χρειάζεται να αποδείξεις και δε µιλώ για τους 

διοικητικούς, αλλά για επαγγέλµατα που έχουν µια συνάφεια µε µας και να 

βάλεις τα όρια και τις διαφοροποιήσεις. Μετράει πάντα και η 

αποτελεσµατικότητα της δουλειάς σου, πρέπει να αποδείξεις στον άλλο το 

αποτέλεσµα, όχι µόνο λόγια. Για παράδειγµα µε ένα Κοινωνιολόγο πρέπει να 

δείξεις τα όρια του κοινωνιολόγου και τα όρια του κοινωνικού λειτουργού για 

να µπορέσεις αυτά να τα βάλεις µαζί. 

 

Ε : Τι θα θέλατε να ήταν διαφορετικό αυτά τα χρόνια της εργασίας σας; 

Α : Αυτό που θα ήθελα εγώ πραγµατικά είναι να υπάρχει µια άλλη αντίληψη 

της κοινωνικής πολιτικής. Αυτό θα διευκόλυνε πολύ τη κοινωνική εργασία 

χωρίς να θέλω να πω ότι είναι άµεσα συνδεδεµένα. Υπάρχει µια σχέση, µια 

αλληλένδετη σχέση. Όχι ότι η κοινωνική εργασία είναι το µέσο της κοινωνικής 

πολιτικής αλλά η ίδια η κοινωνική εργασία µπορεί να χρησιµοποιήσει σαν 

µέσο την κοινωνική πολιτική. Είναι αντιστροφή. Αυτό δεν έχει γίνει και θα 

ευχόµουν να αλλάξει. Να έχει η κοινωνική εργασία ένα πολύ σηµαντικό ρόλο 

σε αυτό που λέγεται κοινωνική πολιτική που ούτως ή άλλως σχεδιάζεται σε 

ένα πολύ διαφορετικό επίπεδο από τη κοινωνική εργασία. Αν αλλάξει αυτή η 

αντίληψη είναι βέβαιο ότι θα αλλάξει το σύστηµα πρόνοιας. Θα περάσουµε 

από τα µοντέλα της πρόνοιας που έχουµε σήµερα σε διαφορετικά. Θα γίνει 

σιγά – σιγά µέσα από την ανάπτυξη και τις µεταρρυθµίσεις. Μπορεί να είναι 

ουτοπικό και δε το βλέπω να συµβαίνει και δε συµβαίνει και σε άλλες χώρες 

που έχουν αναπτύξει συστήµατα κοινωνικής πολιτικής πολύ πιο ζωντανά από 

το δικό µας.  Είναι λίγο δύσκολο. Αλλά θα έλεγα ότι µέσα από το υπάρχον 

σύστηµα η ίδια η κοινωνική εργασία µπορεί να κάνει αλλαγές. Όχι µεγάλης 

κλίµακας σε πρώτη φάση. Θα ήθελα να αλλάξει και η αντίληψη που έχουµε 

για τη κοινωνική εργασία σήµερα και αυτό περνάει µέσα από το χώρο της 

εκπαίδευσης. Θα έλεγα ότι αυτό αποτελεί τη σηµαντικότερη αλλαγή που θα 

επιφέρει και άλλες αλλαγές στα πράγµατα, στο σύστηµα, στις δοµές της 
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εκπαίδευσης. Αυτό βλέπω αλλά δε δένω τα χέρια µου, γιατί θα έβαζα τη 

κοινωνική εργασία σε άλλο επίπεδο, αυτό που την θέλει να λειτουργεί σαν 

αυτό που λέµε συνήθως, ανακουφιστικά και θα είναι αυτή που θα βγάζει τα 

κάστανα από τη φωτιά και δε το θέλουµε αυτό. ∆εν µπορούν να γίνουν εύκολα 

αλλά δεν είµαι και από κείνους που θεωρούν ότι δε µπορώ να αλλάξω 

πράγµατα. 

 

Ε : Πως κρίνετε την εξέλιξη του επαγγέλµατος σήµερα σε σχέση µε το 

παρελθόν; 

Α : Όταν ξεκίνησα εγώ, είτε µέσα από τους χώρους άσκησης του 

επαγγέλµατος είτε µέσα από την εκπαίδευση, η ενασχόληση µου είχε να κάνει 

µε το πρόβληµα, µε µια ήδη εδραιωµένη κατάσταση, για παράδειγµα, µια 

γυναίκα χωρισµένη όπου µαζί της δούλευα την αλλαγή στη ζωή της, δεν ήταν 

το ίδιο από το να δουλέψω µε το τι θα µπορούσε να κάνει από κει και πέρα. 

Ασχολιόµασταν µε το άτοµο άντε το πολύ και µε την οικογένεια. ∆εν είχαµε 

οµάδες, σύνολα, στους εργασιακούς µας χώρους. Σήµερα η κοινωνική 

εργασία ασχολείται µε µεγάλες πληθυσµιακές οµάδες, ευρύτερες κοινότητες, 

ασχολείται µε το σύνολο.  Αυτό αποτελεί τη µεγαλύτερη αλλαγή. Αυτό ξεκινά 

από την εκπαίδευση, κάποιος που το διδάσκεται έχει και την ικανότητα να το 

κάνει.  

    Θα µε ενδιέφερε πάρα πολύ στο χώρος της εκπαίδευσης να έχουµε τη 

δυνατότητα να δουλεύουµε για µια νέα γνώση, η οποία περνάει µέσα από 

συνέδρια και όχι για λίγους, θα πρέπει να περνάει σε επιµόρφωση. Τα 

στελέχη θα πρέπει να είναι συνεχώς στις εξελίξεις. Ποτέ δεν είναι αρκετή η 

εκπαίδευση. Ο κοινωνικός λειτουργός δεν πρέπει να είναι στάσιµος. Πρέπει 

να εξελίσσεται. Περισσότερη δυνατότητα για γνώση και επιµόρφωση σε 

επαγγελµατίες. Όχι µονό για την εκπαίδευση αλλά στους επαγγελµατίες. Είναι 

κάτι το οποίο λείπει και το ίδιο το σύστηµα δε το στηρίζει. Αν ρωτήσετε 

κοινωνικούς λειτουργούς για ένα συνέδριο θα σας πουν ότι οι ίδιοι θα πρέπει 

να εξασφαλίσουν τα έξοδά τους, την άδεια τους για να συµµετάσχουν.  
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Ε : Προβλήµατα που τυχόν αντιµετωπίσατε κατά τη διάρκεια της άσκησης του 

επαγγέλµατος;    

Α: Έπρεπε συνεχώς να κάνεις µια προσπάθεια να αποδείξεις τη χρησιµότητα 

της κοινωνικής εργασίας και την ανάπτυξη της από τη µονάδα στο σύνολο. 

Ότι η κοινωνική εργασία δεν είναι µόνο για το άτοµο αλλά για το σύνολο. 

Βέβαια και στο χώρο του Τ…… αντιµετώπισα προβλήµατα που έχουν να 

κάνουν µε το ίδιο το σύστηµα της εκπαίδευσης. Από το ποιοι θα είναι 

σπουδαστές που έρχονται και το πώς έρχονται στο χώρο. Από τις 

δυνατότητες που παρέχει ο εκπαιδευτικός χώρος για την ανάπτυξη 

εργαστηρίων, την έλλειψη συγγραµµάτων, εκπαιδευτικών κλπ. Προβλήµατα 

που δυσχεραίνουν την εκπαίδευση στη κοινωνική εργασία.  

 

Ε : Μιλήσατε για κοινωνική αναγνώριση του ρόλου του κοινωνικού λειτουργού. 

Πιστεύεται ότι ο κοινωνικός λειτουργός σήµερα δεν τυγχάνει της αναγνώρισης 

του ρόλου του;  

Α : Όχι, δεν το πιστεύω. Το ζούµε, δεν είναι, το ξέρουµε! Προσπαθούµε να 

πείσουµε για την αναγκαιότητα, τη χρησιµότητα, την ανάγκη ύπαρξης, την 

αποτελεσµατικότητα. ∆εν υπάρχει η ίδια αναγνώριση σε σύγκριση µε άλλους 

τοµείς όπως τους οικονοµικούς και αυτό γιατί η αλλαγή, η θεραπεία θέλει 

χρόνο. ∆εν είναι ορατό, από την µια µέρα στην άλλη. Θέλει χρόνο! Και να 

µείνουµε µε δουλειά σε αυτό το χρόνο. Τα πράγµατα αλλάζουν, οι νοοτροπίες 

αλλάζουν και πρέπει να δουλεύεις σε αυτά.  

 

Ε : Πως αξιολογείτε τις εργασιακές συνθήκες αλλά και το προνοιακό σύστηµα 

στο οποίο εργαστήκατε;  

Α : Σαφώς υστερεί µπορεί να διαµορφώθηκε κάτω από ορισµένες 

οικονοµικές, πολιτικές, πολιτισµικές συνθήκες αλλά δεν έχει την εξέλιξη αυτή 

που έχουν άλλα συστήµατα. Θεωρείται ότι είναι ξεχωριστό κοµµάτι στο χώρο 

της Πολιτικής, ενώ για µας η κοινωνική πολιτική είναι στο σύνολο. ∆ε µπορώ 

να ξεχωρίσω τη κοινωνική πολιτική από το χώρο της εκπαίδευσης. Με 

ενδιαφέρει να έχω  κοινωνική πολιτική και να εκπαιδεύω και πολίτες της 

χώρας. Να έχω συνθήκες δόµησης ώστε να µην έχω άστεγους. ∆ε µπορώ να 

σκεφτώ ότι κοινωνική πολιτική είναι ότι θα πάρω 5 άστεγους και να τους βάλω 
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κάπου. Είναι το τι θα έχω ούτως ώστε να µην έχω άστεγους ή και αν έχω, να 

έχω έτοιµες δοµές.  

  Οι άνθρωποι που σχεδιάζουν την κοινωνική πολιτική προβάλλουν σαν κύρια 

αιτιολογία της έλλειψης της τον οικονοµικό παράγοντα,. Πιστεύω ότι αν 

κυριαρχήσει αυτή η αντίληψη το οικονοµικό θα είναι δευτερεύον. 

   Υπάρχουν εξαιρέσεις και κάθε µέρα ξεφυτρώνουν νέοι χώροι που δείχνουν 

ότι υπάρχει και µια άλλη αντίληψη  αλλά δεν είναι το σύνολο. Πρέπει να 

προχωρήσει. 

 

Ε : Ποιος είναι ο προσανατολισµός της κοινωνικής εργασία σε σχέση µε το 

παρελθόν; 

Α : Υπάρχει µια ευρύτερη εφαρµογή των αρχών και των αξιών της κοινωνικής 

εργασίας. Τα δικαιώµατα, ο σεβασµός, αρχίζουν να παίρνουν διαστάσεις και 

να υπολογίζονται πολύ περισσότερο παρόλο που πάντα υπήρχαν αξίες. Αν 

σκεφτώ τα µοντέλα της κοινωνικής εργασίας θα έλεγα ότι από τα µοντέλα της 

αρµονίας και της ισσοροπίας που έχουν να κάνουν µε την 

προσαρµοστικότητα, µέχρι σήµερα το µοντέλο της σύγκρουσης που σκοπεύει 

στην ισότητα η διαφορά είναι µεγάλη αλλά αναπτύσσονται και τα ενδιάµεσα 

στάδια. Αυτό είναι ενθαρρυντικό. Σήµερα έχουµε ένα διαφορετικό 

προσανατολισµό, ξέρουµε ότι αυτό που γίνεται δεν είναι ικανοποιητικό και 

αναζητούµε τρόπους για να κάνουµε κάτι άλλο. Ξέρουµε επίσης ότι οι 

ριζοσπαστικές αλλαγές δεν είναι εύκολο να γίνουν και δεν γίνονται, άρα 

αναζητούµε ενδιάµεσα στάδια και τρόπους για να φτάσουµε. Έχει να κάνει µε 

το προσανατολισµό αυτό.  

 

Ε : Το επάγγελµα του κοινωνικού λειτουργού σάς επηρέασε στη προσωπικής 

σας ζωή;  

Α : Ναι, σαφώς µε επηρέασε, τόσο στην οικογένεια µου όσο και στο κοινωνικό 

µου χώρο. Πηγαίνει µαζί µου. Η πολύχρονη εµπειρία µου, η δουλειά, η 

προσωπικότητα, όλα πάνε µαζί. 
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Ε: Ικανοποιήσεις ή απογοητεύσεις που πήρατε από την άσκηση του 

επαγγέλµατος; 

Α : Πήρα και από τα δυο. Η µεγαλύτερη ικανοποίηση είναι βέβαια όταν 

υπάρχει αποτέλεσµα. Και βεβαία όταν οι σπουδαστές πηγαίνουν πιο 

µπροστά. Απογοητεύσεις έχω πάρει όταν βλέπω τους σπουδαστές αργότερα 

και η δουλειά τους δεν είναι ικανοποιητική.  

 

Ε: Υπάρχει κάτι άλλο που θα θέλατε να επισηµάνετε σχετικά µε το επάγγελµα 

µέσα από τη δική σας εµπειρία;  

Α: Ναι, να µη  σταµατήσει ποτέ η εξέλιξη της κοινωνικής εργασίας. Υπάρχουν 

περίοδοι µε καθήλωση, δε γίνονται συνέδρια, όχι νέα γνώση. Αυτό µε 

τροµάζει. Και σήµερα αν διάλεγα πάλι το ίδιο θα διάλεγα! Και θα έκανα πολύ 

διαφορετικά πράγµατα! ∆εν κουβαλάω την απογοήτευση του Κοινωνικού 

Λειτουργού ότι όπου πας βρίσκεις τείχους! Ψάχνω το σηµείο για να 

ξεκινήσω… 

 

 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 3Η  

 

Ε : Μιλήστε µας για τους λόγους που σας οδήγησαν να επιλέξετε να 

σπουδάσετε το επάγγελµα του κοινωνικού λειτουργού;  

Α : Γιατί πέρασα και δε ήταν τυχαίο, ήταν η δεύτερη επιλογή. Τη πρώτη 

χρονιά έδωσα ιατρική και δεν πέρασα. Εκείνη τη χρονιά τα ΚΑΤΕ και τα ΑΕΙ 

ήταν ξεχωριστά, δίναµε ξεχωριστές εξετάσεις. Την πρώτη χρονιά δεν έδωσα 

καθόλου για ΚΑΤΕΕ, τη δεύτερη χρονιά έδωσα Ιατρική και είχα δικαίωµα µόνο 

παραϊατρικά. Οπότε οι επιλογές ήταν στενεµένες. Όταν έδωσα στα ΚΑΤΕΕ 

τότε έβαλα µόνο τη κοινωνική εργασία, δεν έβαλα τίποτα άλλο και η πρώτη 

πόλη ήταν εδώ στο Ηράκλειο και έτσι πέρασα κοινωνική λειτουργός. ∆εν 

ήξερα πολλά πράγµατα. Γνώριζα κοινωνικούς λειτουργούς που κινούνταν σε 

κάποιο χώρο όχι όµως πολλά πράγµατα. Με ρωτούσαν τι δουλειά θα κάνεις, 

τους έλεγα κοινωνική λειτουργός και µου έλεγαν! Αχ! Τι ωραία! Αλλά τι 

δουλειά θα κάνεις;  Το τι δουλειά θα κάνω ούτε εγώ το ήξερα πριν µπω στη 

σχολή. Ήρθα µε το σκεπτικό ότι αν δε µου αρέσει µέχρι τα Χριστούγεννα, να 

δω το χώρο κλπ και αν δε µου αρέσει θα ξαναέδινα κάπου. Θα έφευγα. Παρά 
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το γεγονός ότι αρχίσαµε µαθήµατα Νοέµβρη µετά τα Χριστούγεννα, το Γενάρη 

αποφάσισα ότι όχι δε ξαναδίνω. Και έµεινα στη σχολή, µου άρεσε η σχολή. 

Ήταν και λίγα παιδιά στο τµήµα, ήµασταν σαν οικογένεια και µού άρεσε. 

Οπότε τελείωνα τη σχολή και όσο πήγαινε το πέρασµα τη σχολής τόσο µου 

άρεσε περισσότερο. ∆εν µετάνιωσα! Όταν ερχόταν ο καθηγητής και µας έλεγε 

ότι εσείς περάσατε στη τύχη, αυτό εµένα µε εκνεύριζε πολύ. Γιατί ναι µεν ήταν 

δεύτερη επιλογή, αλλά δεν ήταν και τελείως τυχαίος ο χώρος και έτσι 

τελείωσα. Και τελείωσα και πρώτη εδώ σε αυτή τη σχολή.  

 

Ε : Προτού επιλέξετε να σπουδάσετε το επάγγελµά ποια ήταν η πληροφόρηση 

που είχατε;  

Α : Όχι! Γνώριζα κάποιους κοινωνικούς λειτουργούς στους χώρους που 

δούλευαν αλλά δεν είχα ξεκάθαρα εικόνα. Εδώ (ΤΕΙ) απέκτησα ξεκάθαρη 

εικόνα για τα επάγγελµα του κοινωνικού λειτουργού. Και βοήθησαν και οι 

καθηγητές κυρίως και ότι κάναµε την πρακτική άσκηση στο επάγγελµα. Τότε η 

πρακτική άσκηση ήταν σπασµένη. Γινόταν τα καλοκαίρια. Τότε είχαµε µπει 

µέσα από τη πρώτη στιγµή από το πρώτο έτος. ∆εν περίµενα να τελειώσω τη 

σχολή και µετά να κάνω τη πρακτική. Ήταν και οι συγκυρίες τέτοιες που µε 

έβαλαν µέσα από επάγγελµα. Στο πρώτο εξάµηνο εµείς κάναµε έρευνα, 

συµπληρώναµε ερωτηµατολόγια για µια πτυχιακή και µας έλεγαν, πηγαίνετε 

στο σπίτι και δείτε, δε θα κάνετε πολλές ερωτήσεις, θα δείτε το επίπεδο που 

κινείται, ήταν κάτι δειγµατικό το οποίο και µε ενέπνευσε και προχώρησα. 

 

Ε : Ποιες ήταν οι αντιδράσεις του κοντινού σας περιβάλλοντος για την επιλογή 

σας; 

Α : ∆εν γνώριζαν! ∆ηλαδή πολύ ωραίος ο κοινωνικός λειτουργός αλλά τι 

δουλειά θα κάνεις; ∆εν ήταν γνωστό αλλά όταν µε έβλεπαν ευχαριστηµένη δεν 

είχαν κανένα πρόβληµα. 

 

Ε : Πόσο εύκολο ήταν για σας να βρείτε εργασία έπειτα από την αποφοίτησή 

σας : 

Α : Όχι βέβαια δεν ήταν καθόλου εύκολο! Εγώ πήγα στην Αθήνα για να βρω 

δουλειά. Εδώ δεν έβρισκα και εργάστηκα σαν Ν……. αρχικά. Ενώ κάναµε την 

πρακτική µας τα καλοκαίρια σε διάφορα πλαίσια και αυτό µας βοήθησε να 
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δικτυωθούµε σε διαφορές υπηρεσίες εγώ ήθελα να πάω σε νοσοκοµείο. Η 

Π…… στην οποία έκανα άσκηση σαν φοιτήτρια τα καλοκαίρια δεν µου άρεσε 

καθόλου και εκεί κατέληξα. ∆εν µου άρεσε για τη γραφειοκρατία της, για 

διάφορα πράγµατα. Εµένα µου άρεσε η κοινότητα πολύ. ∆ούλεψα σα 

Ν……… γατί έπρεπε οπωσδήποτε να δουλέψω. Τότε το 1980, που βγήκα 

ήταν πολύ έντονο το µέσον. Αν δεν είχες µπάρµπα στη Κορώνη δεν κινιόσουν 

µε τίποτα. Τότε γινόταν χαµός. Έβγαιναν προκηρύξεις και δεν τις µάθαινες ή 

και αν τις µάθαινες τελείωναν σε 5 µέρες. ∆ε γίνεται όπως τώρα που βγαίνει η 

προκήρυξη µε τον ΑΣΕΠ κλπ. Οπότε δούλεψα πάνω σαν Ν…….. στους 

Π…… Σ……. των δηµοσίων υπαλλήλων και ήταν και πολύ καλή δουλειά. 

Μέχρι να βρω βέβαια είχαν βγάλει τα πόδια µου φουσκάλες. Να τρέχω από 

υπηρεσία σε υπηρεσία, ήταν δύσκολά τα πράγµατα. Έγινε διαγωνισµός 

γραπτώς, ο πρώτος διαγωνισµός στα χρονικά, το 1981 το Φλεβάρη για 

κοινωνικούς λειτουργούς στο Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας για ΙΚΑ κλπ, για 

13 θέσεις. Τα µαθήµατα ήταν 4, έδωσα και µε πήραν. Έτσι πήγα στη Π…… 

αν και δεν µε ενέπνεε το περιβάλλον έτσι όπως το είχα γνωρίσει στη Π……. 

του Ηρακλείου για να λέµε τα πράγµατα µε το όνοµά τους. Αλλά ήταν πιο 

πολύ επειδή κατάγοµαι από αριστερή οικογένεια και τότε πραγµατικά οι 

πολιτικές πεποιθήσεις ήταν εµπόδιο στο διορισµό των δηµοσίων υπαλλήλων. 

Ήταν πιο πολύ για το φιλότιµο του πατέρα µου ότι διορίστηκα δηµόσιος 

υπάλληλος αν και στην Αθήνα µου άρεσε η δουλειά που έκανα. Για το 

περιβάλλον του ήταν σηµαντικό να λένε ότι η κόρη του βρήκε δουλειά αν και 

αριστερός. Για το λόγο αυτό πήγα στη Π…….. ∆ιορίστηκα στη Ρόδο. Το 

ευτύχηµα ήταν ότι εκεί βρήκα µια συνάδελφο που δεν ήταν γραφειοκράτρια 

και δεν ήταν η δηµόσια υπάλληλος µε τη φούστα τη µακριά, τότε ήταν αυτά τα 

δεδοµένα. Πήγα στο Υπουργείο πήρα τα καθήκοντά µου, διάβασα και έβαλα 

τις δικές µου αρχές στο επάγγελµα, το τι θα κάνω. ∆εν άφησα µια υπηρεσία 

να ,µε απορροφήσει. Οπότε διαµόρφωσα εγώ τους όρους µου και από το ’82 

το Γενάρη δουλεύω στη Π……. Από τη Ρόδο ήρθα στο Ρέθυµνο. Μπορώ να 

πω ότι είµαι ευχαριστηµένη πια γιατί έφερα το ρόλο, τα καθήκοντα και τις 

αρµοδιότητες στα δικά µου µέτρα και τη γραφειοκρατία τη περιττή. Οπότε 

είµαι ευχαριστηµένη πια.  
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Ε : Μιλήστε µας για την εµπειρία σας και τα βιώµατα σας σε σχέση µε τους 

συναδέλφους σας και τους εξυπηρετούµενους.  

Α : Από την αρχή σας είπα ότι µου άρεσε η κοινότητα. Αυτό ξεκίνησε µέσα 

από τη σχολή. Όταν έκανα εργαστήρια στο τρίτο εξάµηνο πήγα στη Πρόνοια. 

Σαν Πρόνοια δε µου άρεσε καθόλου. ∆ηλαδή αυτή η χαρτούρα δε µου άρεσε 

καθόλου. Να γράφεις 15 φορές τα ίδια πράγµατα, δε το καταλαβαίνω! Εγώ 

τότε έκανα κοινότητα λοιπόν, µιλάµε για το ’80. Έκανα κοινότητα στο Γιόφυρο 

στο 3ο εξάµηνο. Χωρίς θεωρία. Και βάλαµε φως, όταν δεν είχε ρεύµα και 

νερό, σε συνεργασία µε την τεχνική υπηρεσία του ∆ήµου. Αυτό για µένα ήταν 

µια εµπειρία ξεχωριστή.  

  Στη Ρόδο που πήγα µου άρεσε γατί πήγα είδα τις αρµοδιότητες του 

κοινωνικού λειτουργού, κάναµε έρευνα, τις υιοθεσίες και κάναµε και κοινότητα, 

δηλαδή έρευνα να συστήσουµε τα ΚΑΠΗ. Εγώ δεν είµαι στατικός άνθρωπος 

θέλω να διευρύνω τους ορίζοντες µου και να φέρνω τη δουλειά στα µέτρα 

µου, όχι να έρθει ο άνθρωπος να πω ότι δεν εµπίπτει στο πρόγραµµα και 

τέλος. Στη Ρόδο ήταν πάρα πολύ καλά, πήρα πάρα πολλές εµπειρίες. Ήταν 

το βασικό στη δουλειά κάτι που δεν είχαν οι άλλοι συνάδελφοι, ότι εγώ ήθελα 

να παίρνω συνέντευξη µε το πελάτη ατοµικά, µόνοι, όχι ανάµεσα σε τρία 

γραφεία να προσπαθείς να πάρεις συνέντευξη και να γίνεται χαµός. 

Συµβουλευτική πως θα κάνεις; ∆εν µπορείς να κάνεις συµβουλευτική στο 

σπίτι! Θα πρέπει να είσαι στο γήπεδο σου, στο χώρο σου, στο γραφείο σου. 

Επίσης όταν έχεις ένα πελάτη έχει δυο επιλογές ή να γράφεις χειρόγραφα σε 

ένα υπηρεσιακό σηµείωµα τα δικαιολογητικά ή να γράφεις σε ένα χαρτί του 

ηµερολογίου. Εγώ έκανα το δεύτερο. Έκανα όµως πάντα αγώνα να έχω 

χαρτική ύλη, να έχουµε υπηρεσιακά σηµειώµατα όπως τα νοσοκοµεία, να 

έχουµε τη κάρτα µας µε τα τηλέφωνα µας, να µπορούµε να σεβόµαστε τον 

εαυτό µας και τον πελάτη µας. ∆εν µπορεί αν δεν κάνεις τη δουλειά σου 

σωστά και να µη σέβεσαι τον εαυτό σου να σε σέβεται ο άλλος. Αυτά από τη 

πρώτη στιγµή που δούλεψα τα έβαλα σαν θέµα. Μίλησα µε τους 

προϊσταµένους σε όλα τα πλαίσια, όχι σε προσωπικό επίπεδο αλλά σε 

επαγγελµατικό. Θέλω αυτά για αυτό και για αυτό το λόγο. Θα πάω εκεί και 

θέλω τα εκτός έδρας γιατί τα λέει ο νόµος, δε θέλω χάρη από κανένα. Έτσι 

ήρθε πάλι η υπηρεσία στα µέτρα µου. Αυτό που ήθελα το διεκδικούσα. Αυτές 

είναι ξεχωριστές εµπειρίες. Θυµάµαι ότι σε εργασίες εκτός έδρας 
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απαγορευόταν να λείπω από τη δουλειά το πρωί. Έπρεπε να πάω στη 

δουλειά το πρωί και το απόγευµα να βγω εκτός γραφείου αν ήθελε ο 

προϊστάµενος να µου δώσει άδεια και να ετοιµαστώ και να φύγω. Τότε έδωσα 

τη πρώτη µου µάχη. Έκανα µια αίτηση που ζητούσε να µου αναγνωριστεί 

πότε αρχίζουν οι µέρες εκτός έδρας, γιατί αν αρχίζουν αύριο, να πάρω άδεια 

κανονική. Γιατί δε θέλω χάρη µιας µέρας άδειας. ∆ε µου τη πρωτοκόλλησε και 

του είπα µάλιστα ότι θα πάω στην Αθήνα στο Υπουργείο και θα ρωτήσω αν τη 

δικαιούµαι και θα ρωτήσω και στο συνδικαλιστικό µου όργανο. Οι συνάδελφοί 

µου µε κοίταζαν και απορούσαν. ∆ιάβαζα τους νοµούς κι ήξερα. Πραγµατικά 

µου έδωσε άδεια και του είπα ότι δε µου κάνει χάρη αλλά το δικαιούµαι. Πήγα 

στην Αθήνα ρώτησα µια διοικητικό και µου είπε  : µήπως δε κατάλαβε καλά! 

Και βέβαια τη δικαιούσαι! ∆ε µπορεί να πληρώνεσαι ότι είσαι εκτός υπηρεσίας 

και να είσαι εντός και να δουλεύεις! Γύρισα και οι συνάδελφοι µε 30 χρόνια 

προϋπηρεσία µου έλεγαν ότι µας άνοιξες τα µάτια. Μέχρι τώρα µας έκαναν 

χάρη στα δικαιώµατα µας. Αυτό ήταν µια µάχη που δε θα τη ξεχάσω ποτέ. 

Επίσης το να διεκδικούµε τηλέφωνο. Φαντάσου ήρθε ο προϊστάµενος και µου 

ζήτησε εγώ να κάνω γραπτώς αίτηση για να ζητήσω να µας βάλουν γραµµή. 

Γνώριζε ότι θα το αιτιολογήσω το αίτηµα. Περνούσε η γνώµη µου γιατί ήταν 

τεκµηριωµένη. Σεβόµουν τον εαυτό µου, τους προϊσταµένους και τους 

πελάτες. Μεγάλη ικανοποίηση για µένα ήταν επίσης ότι έκοψα τις τσάντες µε 

τα χόρτα. Στη Π…… έρχονταν οι χωρικοί και έφερναν τσάντες για να µε 

ευχαριστήσουν. Τους έλεγα, Για όνοµα του Θεού! Ήταν φιλοδώρηµα, το 

αντίστοιχο µε το φακελάκι του νοσοκοµείου. Είναι φοβερή ικανοποίηση που 

κοιτάζω τους ανθρώπους στα µάτια και τους λέω είµαι υπηρέτης σας, 

πληρώνοµαι για αυτό. ∆εν έχετε καµία υποχρέωση. Θέλετε να µου φέρετε ένα 

λουλούδι που το κόψατε; Με µεγάλη ευχαρίστηση. Αλλά χόρτα! Ας τα 

πουλήσει να πάρει τα χρήµατα που τα έχει ανάγκη. Έτσι τελειώνει και η 

εξάρτηση. Γιατί ο χωρικός, ο πελάτης που σου φέρνει τα πράγµατα νοµίζει ότι 

την επόµενη φορά είναι από πάνω. Και τώρα τελευταία πήρα πολύ µεγάλη 

ικανοποίηση, που µε φώναξαν από τη Νοµαρχιακή για να κάνω µια εισήγηση 

για να πάρουν προσωπικό µε µειωµένη απασχόληση. Που εγώ δεν είµαι ούτε 

προϊσταµένη ούτε τίποτα. Και το να κάνεις εισήγηση είναι πολύ σηµαντικό και 

όταν αυτή η εισήγηση πήγε αυτούσια παραπέρα είναι σηµαντικό. Ή όταν 

ακούω αυτό ότι σας γνωρίζουµε νιώθεις ικανοποίηση.  
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   Τώρα να σας πω αυτό που έχει να κάνει µε τις σχέσεις των κοινωνικών 

λειτουργών µε τους συναδέλφους. Εµείς οι κοινωνικοί λειτουργοί έχουµε µια 

εµµονή να διαχωρίζουµε το έργο µας και να λέµε ότι εµείς κάνουµε κοινωνική 

εργασία. Οι άλλοι κάνουν διοικητική δουλειά. Και το λέµε µε ένα κοµπασµό και 

µε ένα τρόπο ότι οι άλλοι είναι παρακατιανοί. ∆ε ξέρω οι νέοι τι κάνουν. Η 

εµµονή αυτή στην κοινωνική εργασία και τώρα ιδιαίτερα από παλιά θα πρέπει 

να φύγει. Μετά από 24 χρόνια µπορώ να πω ότι αυτά που παίρνουµε από τη 

σχολή µας βοηθούν να δουλέψουµε σε οποιοδήποτε χώρο, καλύτερα από 

άλλους επαγγελµατίες. Για παράδειγµα η συµβουλευτική, συµβουλευτική 

µπορεί να κάνει ένας κοινωνικός λειτουργός, ένας ψυχολόγος, ένας 

κοινωνιολόγος, ένας ψυχίατρος, ο δάσκαλος, ο νηπιαγωγός σε θέµατα 

παιδείας. Συµβουλευτική, στήριξη µια σειρά από επαγγέλµατα, ειδικότητες ή 

απόφοιτοι από διάφορες σχολές. Ανθρωπιστικές ή οτιδήποτε σχολές. Εµείς µε 

αυτά που µαθαίνουµε στη σχολή είµαστε καλύτερα προετοιµασµένοι. 

Αδικούµε τον εαυτό µας όταν λέµε ότι εµείς κάνουµε µονό κοινωνική εργασία. 

Εγώ στη Π……. έχω επιδότηση αναπήρων, τους παιδικούς σταθµούς τους 

ιδιωτικούς και τους εποπτεύουµε και επιχορηγούµε και κάποια νοµικά 

πρόσωπα, τις µονάδες κοινωνικής Φροντίδας, βγάζουµε κάρτες αναπήρων, 

έχουµε αυτές τις οµάδες, υιοθεσίες κλπ. Για ποια ειδικότητα µιλάµε! Ένας 

κοινωνικός λειτουργός µπορεί να δεχτεί άτοµα και να τους πει τι θέλουν ένας 

διοικητικός για να το κάνει αυτό και να ξεκαθαρίσει τι θέλει ο άνθρωπος ο 

οποίος είναι στεναχωρηµένος και σου λέει άσπρο και θέλει µαύρο, θέλει πολύ 

περισσότερο χρόνο εµπειρίας και να τριφτεί λίγο για να µπορεί να είναι στην 

υποδοχή. Θέλει περισσότερο χρόνο να διαβάσει κλπ. Στο τέλος θα κάνουν και 

οι δυο την ίδια δουλειά, της υποδοχής, το να πάρεις έναν στο γραφείο και να 

του πεις τι θέλεις κύριε. Να ξεκαθαρίσεις τι θέλει και να κάνει µια αίτηση, δε 

µιλάµε για συµβουλευτική. Να δεις αν θέλει επίδοµα, αν έχει πρόβληµα µε τα 

παιδιά του και θέλει συµβουλευτική, το πρώτο στάδιο να δούµε τι θέλει. Για το 

κοινωνικό λειτουργό είναι πιο εύκολο αυτό. Του απόφοιτου του πανεπιστηµίου 

της οποιασδήποτε σχολής θα του είναι πιο δύσκολο αυτό, να καταλάβει τον 

άλλο τι ακριβώς θέλει. Εµείς το πιάνουµε µε το πρώτο. Μετά από 

προσπάθεια, µε τη πείρα καταλήγει να κάνει τα ίδια πράγµατα. Στο 

πρόγραµµα «Βοήθεια στο σπίτι» η δουλειά του κοινωνικού λειτουργού είναι η 

έρευνα και ο εντοπισµός προβληµάτων, αξιολόγηση των αναγκών καθενός, 
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να πηγαίνει σπίτι να κάνει συµβουλευτική, παραποµπές κλπ αυτά µπορεί να 

τα κάνει και ένας κοινωνιολόγος και ένας ψυχολόγος από το νόµο. Ελλείψει 

κοινωνικού λειτουργού τη δουλειά αυτή µπορεί να τη κάνει κοινωνιολόγος ή 

ψυχολόγος. Και ήδη στα προγράµµατα δουλεύουν και οι δυο ειδικότητες. 

Αυτές οι 3 ειδικότητες καλούνται να κάνουν την ίδια δουλειά. Ο κοινωνικός 

λειτουργός από τη σχολή του έχει το πάνω χέρι µε τις γνώσεις του. Στην 

έρευνα δυσκολεύεται λίγο, όπως τα βλέπω εγώ τα πράγµατα τώρα. Το ίδιο 

και ο κοινωνιολόγος και ο ψυχολόγος γιατί στο πανεπιστήµιο δεν κάνουν 

έρευνα. Οι δυο ειδικότητες για να φτάσουν τη δουλειά του συναδέλφου 

χρειάζονται περισσότερη προσπάθεια και επιµόρφωση. Αλλά καλούνται και 

πληρώνονται για την ίδια δουλειά. Οι σχολές δίνουν κάποια εφόδια, 

βγαίνοντας από τη σχολή τα εκµεταλλεύεσαι και προχωράς. Πηγαίνεις στο 

πλαίσιο, βλέπεις τι πρέπει να κάνεις, το ρόλο σου, το συγκεκριµενοποιείς και 

µε τα εφόδια, τις δεξιότητες που µαθαίνεις κάνεις τη δουλειά που σε 

πληρώνουν. Το ερώτηµα είναι κατά πόσο κατακτάς τις δεξιότητες και είσαι σε 

θέση να τις αξιοποιήσεις. Πρέπει να ξέρεις το δρόµο για να πάρεις γνώσεις και 

να ενισχύσεις τις δεξιότητες σου. Εκεί οι κοινωνικοί λειτουργοί έως ένα σηµείο 

και µε τη βεβαιότητα τους ότι αυτοί κάνουν έργο και οι άλλοι πάρεργο, στο 

Υπουργείο Υγείας είχαµε εντελώς αποµονωθεί. Τώρα στις Πρόνοιες που είναι 

στη Νοµαρχία, η δουλειά είναι σχεδόν η ίδια. Η δουλειά την οποία κάνουµε τη 

κάνουµε καλύτερα, γιατί εγώ µπορώ να συνεννοηθώ καλύτερα και να τους 

πείσω για την αναγκαιότητα για ορισµένα πράγµατα . Γνωρίζουµε τις ανάγκες, 

την ψυχολογία των οµάδων και αν δεν τις γνωρίζουµε πρέπει να πάµε να τις 

µάθουµε. Τώρα κάνουµε όλοι τα πάντα. Κάνουµε συµβουλευτική η οποία δε 

γίνεται όταν θα βγεις από τη σχολή. Η διευθύντρια δε µπορεί να κάνει 

συµβουλευτική, τους στέλνει σε µένα. Τα πράγµατα αλλάζουν και εµείς πρέπει 

να προσαρµοζόµαστε. 

  Επίσης όσο πιο ασφαλής είµαστε σε αυτό που κάνουµε, τόσο προχωράµε. 

Αλλιώς είµαστε σφιχτοί. Όπως όταν οδηγούµε που βλέπουµε µόνο µπροστά 

στην αρχή και µετά βλέπουµε και δεξιά και αριστερά. Έτσι και στο επάγγελµα. 

Όσο καλή συνεργασία έχεις µε όλους τόσο προχωράς. Εµείς οι κοινωνικοί 

λειτουργοί έχουµε και ένα άλλο. Επειδή γνωρίζουµε και πιστεύουµε ότι τα 

γνωρίζουµε όλα, δύσκολα δεχόµαστε το νέο. Μας ακούγεται παράξενο. Για 

παράδειγµα, αρχικά στη Π……, για να δοθεί ένα επίδοµα για τυφλά άτοµα 
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έπρεπε να πάµε να κάνουµε επιτόπια έρευνα και να κάνουµε την πρόταση. 

Σήµερα αυτό δεν ισχύει, τα άτοµα παίρνουν έτσι το επίδοµα. Ορισµένοι 

συνάδελφοι επιµένουν στο ότι πρέπει να γίνεται η έρευνα. ∆εν έχουν 

καταλάβει ότι τα πράγµατα έχουν αλλάξει. ∆ε δεχόµαστε το νέο. Οι διοικητικοί 

το δέχονται πιο εύκολα το νέο, παρά οι συνάδελφοι. Έχουν παγιωθεί στο 

ρόλο τους και στην εµµονή του κοινωνικού λειτουργού και της κοινωνικής 

εργασίας αυτή είναι η γνώµη µου. Είναι µεγάλο πρόβληµα, µένουµε σε αυτά 

που µάθαµε, φοβόµαστε ότι θα µας  ξεβολέψει το νέο. Περιµένουµε τους 

νέους να βάλουν το λιθαράκι τους, όµως και οι νέοι εµµένουν σε αυτά που 

έχουν µάθει από τη σχολή. 

 

Ε : Πως κρίνεται την εξέλιξη του επαγγέλµατος σήµερα σε σχέση µε το 

παρελθόν;  

Α : Υπάρχει εξέλιξη, αλλά υπάρχουν και πολλά βαρίδια. Θα µπορούσε το 

επάγγελµα να εξελιχθεί πιο γρήγορα αν δεν υπήρχαν τα βαρίδια των 

εµµονών. ∆εν γίνεται όταν εµείς δεν αναζητάµε το νέο και περιµένουµε να µας 

το δώσουν σαν δεδοµένο. Αυτό είναι είτε το θέλετε είτε όχι κάντε το. 

    Η εξέλιξη υπάρχει σε όλους τους τοµείς και στον εργασιακό τοµέα και 

νοµικά από τότε που ξεκίνησα εγώ. Όταν ξεκίνησα δεν είχα ούτε τηλέφωνο, 

ούτε χαρτική ύλη, ούτε φακέλους, φαντάσου ότι τα αγόραζα εγώ. Τώρα αυτά 

είναι δεδοµένα, έχει περάσει ο χρόνος. Και εµείς βοηθήσαµε να µην τα έχουµε 

αυτά. Η εξέλιξη είναι αργή σε αυτό συντελούν οι εµµονές µας, το να µη 

διεκδικούµε, να µη δεχόµαστε το καινούργιο, τη διαφορετική άποψη και 

σαφώς το ότι το ότι δεν πρέπει να διαφωνήσεις µε συνάδελφο αλλιώς την 

έβαψες. Πως θα δεχτούµε έτσι την άποψη του πελάτη.  Η βασική αρχή της 

κοινωνικής εργασίας είναι η παραδοχή στον πελάτη πως γίνεται να το κάνεις 

αυτό όταν δεν παραδέχεσαι το συνάδελφο σου; ∆ε γίνεται!  

  Εγώ συνεργάστηκα πάρα πολύ καλά µε τους συναδέλφους µου και κυρίως 

µε άλλες ειδικότητες. 

    Μεταξύ των συναδέλφων υπάρχει και η ανταγωνιστικότητα. Και ένα άλλο 

που έχουµε είναι ότι όλοι είναι καλύτεροι εκτός από τους συναδέλφους µας. 

∆ύσκολα λέµε ότι αυτή η συνάδελφος είναι καλή. Είµαστε τσιγγούνιδες µε το 

συνάδελφο. Κονταροχτυπιούνται αυτά που λέµε για τις αξίες και τις αρχές. 
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  Στην Π……., όσον αφορά τη κοινωνική πολιτική έχουν βελτιωθεί αφάνταστα 

τα πράγµατα. Όταν πρωτάρχισα είχαµε ένα πρόγραµµα επιδότησης και τώρα 

έχουµε 10 προγράµµατα σε διαφορετικές κατηγορίες. Όταν το ελάχιστο 

επίδοµα είναι 200 €  το µήνα, και είναι µεγαλύτερο της σύνταξης του ΟΓΑ 

έχουµε σηµαντικές αλλαγές. Επίσης οι ανασφάλιστοι πια έχουν την βασική 

ιατροφαρµακευτική περίθαλψη και σύνταξη του ΟΓΑ  µετά τα 65. Αυτό 

συµβαίνει κάποια χρόνια. Αυτό το διεκδίκησε η κοινωνία. Αν οι κοινωνικοί 

λειτουργοί δεν έµεναν στο καβούκι της φιλανθρωπίας  και της κοινωνικής 

εργασίας θα ήταν πολύ καλύτερα. Αµειβόµαστε όπως οι τελευταίοι των 

τελευταίων, αυτοί που αµείβονται καλά έχουν ανοίξει τα µάτια τους και τους 

ορίζοντές τους, είναι στην εκπαίδευση, την ειδική εκπαίδευση, δεν έχουν 

πάρει ψηλά τον αµανέ τους ότι είναι κοινωνικοί λειτουργοί και θέλουν ιδιαίτερη 

µεταχείριση, οπότε αµείβονται όπως τους άλλους. Αλλά όλοι οι άλλοι είναι 

από κάτω.  

 

Ε : Σας επηρέασε το επάγγελµα στην προσωπική σας ζωή το επάγγελµα.  

Α : Προσπαθώ να ξεχνάω τα πράγµατα. ∆ε δέχοµαι ούτε τηλεφώνηµα ούτε 

τίποτα σπίτι. Με ρόπαλο. Στη προσωπική µου ζωή προσπαθώ να µην 

σκέφτοµαι ότι είµαι κοινωνική λειτουργός. ∆εν προσπαθώ να βγάλω τι 

σκέφτεται ο άλλος πίσω. ∆ε θα σταυρώσεις σχέση. Σε βοηθάει σαν 

προσωπικότητα η σχολή, σε αλλάζει. ∆εν είναι αναπόφευκτο ότι όταν 

γνωρίσεις κάποιον πρέπει να τον ψυχολογήσεις. Επίσης λάθος είναι ότι 

πρέπει να φτιάξεις τον άλλο. Βλέπω συναδέλφους και έχουν πέσει σε 

αλκοολικούς, ναρκοµανείς κλπ µε την ελπίδα ότι θα τον αλλάξουν.  

 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 4η   

Ε: Πείτε µας ποια ήταν τα κριτήρια σας, όταν επιλέξατε να σπουδάσετε το 

επάγγελµα του κοινωνικού λειτουργού; 

Α: Λοιπόν, εγώ τελείωσα το Λύκειο το 1974. Το 1974 είχα αποφασίσει να 

σπουδάσω φιλολογία. Εντελώς τυχαία έκανα φροντιστήρια στην Αθήνα για να 

περάσω στο πανεπιστήµιο. Κατά τύχη γνώρισα µια κοπέλα που µου είπε ότι  

προετοιµάζεται να γίνει κοινωνική λειτουργός. Απλά επειδή εκ φύσεως ήµουν 

δοτικό άτοµο λέω να δω τι είναι αυτό.  
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Ε : Τι γνωρίζατε για το επάγγελµα του κοινωνικού λειτουργού προτού επιλέξετε 

να το σπουδάσετε;  

Α : Το να γίνεις κοινωνική λειτουργός εκείνη την εποχή ήταν άγνωστο, δηλαδή 

εγώ το άκουσα πρώτη φορά.. Μάλιστα, διάβασα µια φορά σε ένα περιοδικό, 

το Romanzo, µια ιστορία που έλεγε ότι ο κοινωνικός λειτουργός «επελήφθη 

της επιµέλειας της οικογένειας». Έτσι πήρα µια πληροφόρηση για το τι είναι ο 

κοινωνικός λειτουργός. Ρώτησα λοιπόν την κοπέλα περισσότερες 

πληροφορίες και µου είπε ότι υπάρχει το αµερικάνικο κολέγιο στην Αθήνα 

όπου πληρώνεις βέβαια για να πας εκεί, και επίσης περνάς εξετάσεις. 

Ρώτησα αν υπάρχει κάτι άλλο και µου  είπε ότι υπάρχει και η ΧΕΝ, η σχολή 

κοινωνικής εργασίας της Εταιρίας Προστασίας Ανηλίκων κ.λ.π. Τη ρώτησα «τι 

χρειάζεται για να µπω» και µου είπε «αύριο το µεσηµέρι πρέπει να καταθέσεις 

τα δικαιολογητικά». Τότε, τα τηλέφωνα δεν υπήρχαν, οπότε πήρα στο 

µπακάλικο της γειτονιάς –που ήταν και το µοναδικό τηλέφωνο-και ζήτησα τη 

µητέρα µου. Της εξήγησα τι ήθελα και µου είπε ότι πρώτη φορά το ακούει και 

ρώτησε µήπως κοινωνική λειτουργός είναι η νοσοκόµα. Μάλιστα είπε “εµείς 

παιδί µου δε σε θέλουµε νοσοκόµα. Σε θέλουµε φιλόλογο!» Τους εξήγησα ότι 

µπορώ να µπω στο πανεπιστήµιο και παράλληλα να µπω σε αυτή τη σχολή. 

Μου απάντησαν πως αφού το θέλω τόσο πολύ θα µου στείλουν τα 

απαραίτητα πιστοποιητικά. Το κυριότερο πιστοποιητικό ήταν το λευκό ποινικό 

µητρώο. Πρόλαβα λοιπόν ίσα-ίσα και τα κατέθεσα. Οι εξετάσεις που έδωσα 

όµως σε αυτή τη σχολή -τότε δεν υπήρχε ούτε ΤΕΙ  ούτε τίποτα- ήταν εντελώς 

διαφορετικές, γιατί ήταν ιδιωτική σχολή. Θεωρώ ότι αυτές οι εξετάσεις έπρεπε 

να γίνονται και σήµερα. ∆ηλαδή: Ιστορία, Θρησκευτικά -ηθική λεγόταν τότε-

κ.λ.π., αλλά οι προφορικές εξετάσεις ήταν η συνέντευξη µε ψυχίατρο, 

καθηγητή πανεπιστηµίου. Περνούσαµε δηλαδή τεστ σε µορφή συνέντευξης. 

 

Ε: Με ποια κριτήρια γινόταν η επιλογή για το αν παραµένεις στη σχολή ή όχι; 

Α: ∆εν ξέρω…από την συνέντευξη προφανώς. Κάναµε µια πολύωρη 

συνέντευξη. Ήταν 100 παιδιά υποψήφια, πήραν τα 35 –ανάµεσά τους κι εγώ- 

και άλλα 8 παιδιά από την Κύπρο άνευ εξετάσεων. Λοιπόν, βγήκαν τα 

αποτελέσµατα το Σεπτέµβρη. Περίµενα τα αποτελέσµατα και των 

πανελληνίων, Ακαδηµαϊκών λέγονταν τότε, και πέρασα στην Πάντειο, στην 

κοινωνιολογία. 
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   Σπούδαζα παράλληλα, τότε επιβάρυνα πολύ τους γονείς µου οικονοµικά 

γιατί πληρώναµε κάθε µήνα στη σχολή, ήταν κολέγιο και ήταν αρκετά χρήµατα 

αφού αγοράζαµε και τα βιβλία. Ευτυχώς είχαµε οικονοµική άνεση γιατί είµαι 

µοναχοπαίδι. Τότε όµως άρχισα να ζορίζοµαι, ειδικά την πρώτη χρονιά αν και 

τα µαθήµατα στην Πάντειο δεν ήταν υποχρεωτικά. Στο κολέγιο όµως ήταν 

υποχρεωτικά όπως είναι και στο λύκειο. Με παρουσίες και γενικότερα µια 

πιεσµένη κατάσταση. Εν πάση περιπτώσει όµως δεν τα άφησα, τελείωσα στα 

3 χρόνια τη σχολή, έκανα πρακτική άσκηση και παράλληλα και την 

κοινωνιολογία στην Πάντειο στα 4 χρόνια. Μιλάµε για το 1970 – 1980. Η 

ιστορία τώρα είναι η εξής: ∆εν δέχτηκα καµιά επιρροή για την επιλογή µου, 

ήταν εντελώς τυχαίο για µένα. Λειτούργησε καθαρά η τύχη. Τυχαία το 

συζήτησα µε την κοπέλα, έµαθε κάτι και µου το είπε. 

  Κοινωνικός λειτουργός σήµαινε εκείνη την εποχή νοσοκόµα ή φιλάνθρωπος. 

Π.χ  εδώ η µαµά µου που ήξερε αρκετά πίστευε το ίδιο. Κανείς δεν ήξερε τι 

είναι. Καµιά υπηρεσία δεν ήταν στελεχωµένη από επαγγελµατίες κοινωνικούς 

λειτουργούς, δηλαδή είχαν βγει από κάποιες σχολές, π.χ Χ.Ε.Ν.  και από τα 

ιδιωτικά που υπήρχαν στην Αθήνα που πήγαιναν παιδιά εύπορων 

οικογενειών. 

 

 

Ε: Αφού τελειώσατε πόσο εύκολο ήταν για σας να βρείτε εργασία; 

Α: Λοιπόν εγώ τελείωσα Ιούνιο του 1974. Ορκίστηκα, κατέβηκα στην Κρήτη 

και µε ειδοποίησαν ότι προκηρύχθηκαν 50 θέσεις από τον Ε………. για 

πρώτη φορά στην Ελλάδα. Έκανα λοιπόν τα χαρτιά µου και µε προσέλαβαν 

1η Φεβρουαρίου 1975. 

  Το πτυχίο της κοινωνιολογίας δεν το είχα πάρει ακόµα. Το καθυστέρησα 1 

χρόνο γιατί έκανα πρακτική και δεν µπορούσα να φοιτώ και να κάνω 

πρακτική.   

 

Ε: Που κάνατε πρακτική; 

Α: Η πρακτική για µένα ήταν ο πιλότος για την µετέπειτα καριέρα µου. Έκανα 

στο ∆…….. Β……. Α……, ένα θαυµάσιο πλαίσιο. Ήταν υπέροχη εµπειρία και 

για αυτό µε απασχόλησε πολύ η παιδική προστασία κι έκανα και καριέρα στην 

υιοθεσία και την αναδοχή. Η πρακτική µου ήταν που µε οδήγησε εκεί. 
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∆ιορίστηκα λοιπόν το Φλεβάρη του 1975 στον Ε……..όπου µε πήρε ως 

ιδιαιτέρα γραµµατέα η µητέρα του Υπουργού Π………, επειδή είδε ότι 

τελείωνα και την κοινωνιολογία στην Πάντειο. Αµέσως  µε έβαλε να 

κολυµπήσω στα βαθιά: µε έστειλε στην Π…. όπου υπήρχε πρόβληµα 

σοβαρό, γράφτηκε και στις εφηµερίδες. Ένας πατέρας σκότωσε τη σύζυγο του 

και υπήρχε πρόβληµα κηδεµονίας των 3 παιδιών. Έπρεπε να δω πως να 

πάω στην Π…., και πήγα µε τετρακινητήριο αεροπλάνο, φοβερή εµπειρία! 

Ξεκίνησα λοιπόν από τον Ε………..όπου πιστεύω ότι ήταν ο σηµαντικότερος 

προνοιακός οργανισµός της Ελλάδας. Ήµουν πάντα ικανοποιηµένη, µου 

παρείχε τόση επιµόρφωση που δεν µπορεί κανείς να την διανοηθεί και δεν 

υπήρχε µήνας που να µην συµµετέχω σ’ένα συνέδριο. Συνέδρια στην 

Ευρώπη, στην Ασία, πανελλήνια. Θεωρώ ότι είµαι πολύ τυχερή που δουλεύω 

στον Ε……..εδώ και 30 χρόνια. 

  Ήταν κάτι που µε ενδιέφερε πάρα πολύ, µου άρεσε πάρα πολύ, δηλαδή 

ακόµα και σήµερα µε ρωτάνε οι συνάδελφοι «µα καλά δεν κουράστηκες 

ακόµα?» Όµως όχι γιατί σε κάθε περίπτωση που αναλαµβάνω, κάθε µέρα 

νοιώθω σαν να ξεκινάω τώρα.  

  Είναι για µένα ξεχωριστό. Θεωρώ επίσης ότι ήµουν τυχερή γιατί δεν 

δούλεψα σ’ένα πλαίσιο αυστηρό. ∆ηλαδή σε µια υπηρεσία Πρόνοιας που δεν 

θα είχα φτερά να πετάω. Πρόνοια παραπέµπει συνήθως σε επιδοµατική 

πολιτική και µόνο. Ή τέλος πάντων να υπήρχε περιορισµός. Αυτό που θέλω 

να πω είναι ότι µε βοήθησε αφάνταστα το πτυχίο της κοινωνιολογίας στην 

ανάδειξή µου ως επιστήµονα. ∆εν ήµουν ποτέ ο κοινωνικός λειτουργός ο 

απλός. Πάντα κατείχα διευθυντικές θέσεις. Ξεκίνησα από το γραφείου του 

προέδρου και στη συνέχεια πήρα διοικητικές θέσεις, δηλαδή ήµουν 

υποδιευθύντρια σε παιδόπολη, διευθύντρια σε παιδόπολη. Παράλληλα όµως 

και κοινωνική λειτουργός γιατί δεν είχαν την πολυτέλεια να έχουν και 

κοινωνικό λειτουργό και είχα µια άνεση. Αυτό όµως που δεν µε κούρασε ποτέ 

στο επάγγελµα είναι ότι είχα πρωτοβουλίες. Είχα το περιθώριο και βέβαια µε 

πίστεψαν οι προϊστάµενοί µου και αναλάµβανα πρωτοβουλίες. ∆εν είχα 

προϊστάµενο να µου λέει ως εδώ. Κανείς δεν µε περιόρισε ποτέ, γι’αυτό και 

µπόρεσα και έκανα πράγµατα στην κοινωνική εργασία. 
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Ε: Τι θα θέλετε να ήταν διαφορετικό όλα αυτά τα χρόνια εργασίας, θα αλλάζατε 

κάτι στη δοµή που υπάρχει; 

Α: Κοιτάξτε ο Ε……..είναι µια υπηρεσία που δεν προλάβαινες να σκεφτείς. 

Στις κεντρικές υπηρεσίες είχαν προσληφθεί άνθρωποι που ήρθαν από την 

Αµερική και έφεραν την επιστήµη της κοινωνικής εργασίας στην Ελλάδα και 

ήταν όλο πρωτοπορίες. Είχαν δηµιουργήσει Τράπεζα Κοινωνικών ∆εδοµένων 

και Τεκµηρίων, τηλεφωνική γραµµή SOS, και γενικά πρωτοπορίες που δεν 

µπορούµε καν εµείς. Επίσης ολοκληρωµένη φροντίδα οικογένειας κέντρα 

φροντίδας οικογένειας, σε όλη την Ελλάδα. Εγώ δεν προλάβαινα καν να τα 

σκεφτώ γιατί µας τα έδιναν έτοιµα. Ήταν τροµερή πρωτοπορία. Το 

πρόγραµµα αναδοχής που εφαρµόστηκε για παράδειγµα στην Ευρώπη 

εφαρµόστηκε παράλληλα και στον Ε………γιατί είχε νέους επιστήµονες και 

ήταν ένας «ανοιχτός» οργανισµός. Υπήρχε και πολύ µεγάλη οικονοµική άνεση 

µε πόρους που είχε ο Ε……….., παράλληλα µε την χρηµατοδότηση από το 

Υπουργείο. Είχε αναπτύξει για να φανταστείτε επιχειρηµατικότητα των 

γυναικών. ∆ηλαδή στην Βόρεια Ελλάδα υπήρχαν σχολές ταπητουργείων, 

κιλιµιοποιείων κ.λ.π. µόλις το 1970. 

  Εποχή που δεν ήταν τόσο απελευθερωµένη η γυναίκα… Θεωρώ ότι ο Ε…. 

ήταν ο καλύτερος οργανισµός και ανεπανάληπτος. 

 

Ε: Νοµικά, κάποια δικαιώµατα ίσως… 

Α: Όχι, όχι. Κάποια βήµατα έχει κάνει ναι µεν ο Σ.Κ.Λ.Ε. Κάποια βήµατα 

όµως. Εγώ  30 χρόνια αγωνίζοµαι χωρίς να δω αποτέλεσµα ώστε να µπει ο 

κοινωνικός λειτουργός στην εκπαίδευση.30 χρόνια! Αυτό σας το λέω σαν 

πρόταση που έχω κάνει εγώ. Εάν το επάγγελµα του κοινωνικού λειτουργού 

καταξιώθηκε µε το να µπει στο πρόγραµµα Βοήθεια στο σπίτι, Κ.Α.Π.Η., αυτή 

ίσως είναι ή µόνη εξέλιξη. Καµία άλλη. Η εξέλιξη θα ήταν-και καταξίωση 

ταυτόχρονα –σαν επιστήµονας να µπει στην εκπαίδευση.  

 

Ε: Θεωρείτε ότι σήµερα το  επάγγελµα είναι περισσότερο αναγνωρισµένο σε 

σχέση µε το παρελθόν;   

Α: Ναι, πιο γνωστό χωρίς όµως  ιδιαίτερη παραδοχή, δηλαδή επικρατεί ακόµα 

ότι κοινωνική εργασία είναι φιλανθρωπία, κ.λ.π. Όµως το κακό ξεκινάει κατά 

βάση από τη σχολή της κοινωνικής εργασίας. Για παράδειγµα, δεν 
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χρησιµοποιούνται επιστηµονικοί όροι στις εκθέσεις των φοιτητών. Εµείς οι 

ίδιοι δεν ανεβάζουµε το επάγγελµά µας. Όταν πηγαίνει µια έκθεση για 

υιοθεσία στο δικαστήριο, µια κοινωνική έρευνα κι ο δικαστής ντρέπεται να τη 

διαβάσει, τότε δεν είµαστε  επιστήµονες! 

 

Ε: Μπορείτε να µας αναφέρετε προβλήµατα που αντιµετωπίσατε στην µέχρι 

τώρα πορεία σας; 

Α: Ιδιαίτερα προβλήµατα, τροµαχτικά στο θέµα των χώρων. ∆ηλαδή ουδέποτε 

είχα ένα αξιοπρεπές γραφείο, έναν αξιοπρεπή χώρο να εργαστώ. Πάντα 

αγωνιζόµουν να κατακτήσω ένα γραφείο να καθίσω. Για να βρω ένα χώρο να 

δουλέψω έπρεπε να ενεργοποιήσω τους συλλόγους  το ∆ήµο, τέλος πάντων 

έπρεπε να βάλω  µέσο για να βρω ένα γραφείο. Ενώ οι υπάλληλοι –ακόµα και 

απόφοιτοι λυκείου- είχαν πάντα πολυτελή γραφεία. Το θέµα του χώρου µε 

κατέτρεχε πάντα! Τώρα τελευταία, προς το τέλος της καριέρας µου, βρήκα 

κάτι καλύτερο! 

 

Ε: Γενικότερα όµως οι σχέσεις σας µε τους εξυπηρετούµενους πώς ήταν? 

Α: Οι σχέσεις µου µε τους εξυπηρετούµενους πιστεύω ότι ήταν πάντα άριστες. 

Εν τω µεταξύ σπάνια είχα κάποια πικρία. Πάντα όµως όταν είχα πικρία από 

µια επαφή έλεγα ότι πρέπει να ψάξω τι δεν πάει καλά. Είτε αν έχω κάποια 

προκατάληψη που πρέπει ξεπεράσω, είτε µε τον άνθρωπο που κάθεται 

απέναντί µου, αν χρειάζεται κάτι περισσότερο. Π.χ. ο άνθρωπος αυτός 

απέναντί µου είναι άρρωστος, κάτι δεν πάει καλά, άρα πρέπει εγώ να τον δω 

κάπως διαφορετικά, κι έτσι ξεπερνιόταν το πρόβληµα .Πάντα αυτό πρέπει να 

βλέπουµε ότι δεν µας φταίει ο απέναντι, αν κάτι δεν έχω ξεπεράσει, αν κάτι 

πρέπει να δω. 

  Ο κοινωνικός λειτουργός που δε γνωρίζει τον εαυτό του είναι καλύτερα να 

µην ξεκινήσει καν το επάγγελµα! 

  Εγώ αναγνωρίζω πολύ καλά τις προκαταλήψεις µου, τις συζητώ, ορισµένες 

δεν µπορώ να τις ξεπεράσω. Π.χ µου είναι αδύνατον να εργαστώ σε ένα 

πλαίσιο µε παιδιά µε ειδικές ανάγκες. ∆εν το αντέχω όσο κι αν το έχω 

δουλέψει και το δουλεύω ακόµα. Τώρα συζητάµε µε το ∆ήµο να φτιάξουµε ένα 

παιδικό σταθµό για παιδιά µε ειδικές ανάγκες και ήταν δική µου ιδέα, όµως 

δεν µπορώ να δουλέψω η ίδια και είναι σεβαστό. ∆εν µπορώ να το ξεπεράσω. 
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Ε: Θα θέλαµε να µας αναφέρετε κάτι άλλο, σύµφωνα µε την εµπειρία σας : 

Ικανοποιήσεις, απογοητεύσεις… 

Α: Θεωρώ πάντα ότι οι κοινωνικοί λειτουργοί είναι οι παραµεληµένοι 

επαγγελµατίες. Έχουν πελατεία πάντα που τελεί υπό εξάρτηση, εργάζονται 

χωρίς υποδοµή, δηλαδή χώρο. Π.χ. πολλές φορές δεν υπάρχει τηλέφωνο ενώ 

ο κοινωνικός λειτουργός είναι αδύνατον να δουλέψει χωρίς τηλέφωνο, πως θα 

κλείσει ραντεβού, πως θα δώσει συµβουλές; Στη συνέχεια, η προστασία της 

επαγγελµατικής µας υπόστασης, κάτι που πρέπει να προσέχουµε και εµείς και 

οι άλλοι, δηλαδή πρέπει να προστατεύουµε τα προσωπικά δεδοµένα των 

ανθρώπων σε σηµείο ακραίο. ∆ηλαδή όταν ο άνθρωπος σου εµπιστευτεί το 

µυστικό του, το πρόβληµά του, σε καµία περίπτωση δεν πρέπει να το 

κοινοποιείς ούτε στον συνάδελφο, είναι κάτι πάρα πολύ σοβαρό. Κάτι που 

όµως δεν εφαρµόζεται. Σε ένα χώρο που είναι ένας Κοινωνικός Λειτουργός, 

σχολιάζει, όπως έκαναν πολύ έντονα οι συνάδελφοι µου σε διάφορα γραφεία , 

όπου ερχόταν ο πελάτης, έφευγε και µετά ή κορόιδευαν ή σχολίαζαν ή 

γελοιοποιούσαν, και αυτό µε ενοχλούσε πάντα, δηλαδή όποιος και αν είναι ο 

εξυπηρετούµενος δεν έχεις δικαίωµα να τον γελοιοποιείς στον  δίπλα σου. Αν 

δεν τον σεβαστείς δεν αξίζει να είσαι εκεί .Πρέπει να σεβόµαστε τον άλλο και 

να λειτουργούµε µε ενσυναίσθηση. 

   Να κατανοείς τα προβλήµατα του άλλου, να τον σέβεσαι και να τηρείται η 

εχεµύθεια… 

    Πιστεύω ότι υπάρχει έλλειψη ποιότητας, έλλειψη εξειδικευµένων στελεχών 

και πάντα λέω ότι ο κοινωνικός λειτουργός δεν είναι για όλα. ∆ηλαδή πάντα 

πίστευα ότι πρέπει να υπάρχει εξειδίκευση στον τοµέα της κοινωνικής 

εργασίας. ∆εν µπορεί να σε προσλάβουν για όλα! Πρέπει να υπάρχει 

οικογενειακός σύµβουλος, ψυχολόγος, ψυχίατρος, κοινωνικός λειτουργός, για 

προσχολική ηλικία, άλλος κοινωνικός λειτουργός για ναρκωτικά, άλλος σε 

κάθε τοµέα. ∆εν γίνεται τελειώνοντας αυτή τη σχολή να δουλέψεις σε 

εξειδικευµένο αντικείµενο. Βέβαια είναι και πολύ δύσκολη η συνεννόηση των 

επαγγελµατιών, υπάρχει µια έντονη καχυποψία µην τυχόν και επικαλύψει ο 

ένας τον άλλο. ∆ηλαδή  ο καθένας βάζει όρια και δε δέχεται βοήθεια στη 

δουλειά του. ∆εν σκέφτονται εναλλακτικές λύσεις και είναι αρνητικοί. 

∆ιακατέχονται πολλές φορές από αρνητικά συναισθήµατα, τα οποία όµως 

πρέπει να γνωρίζουν και να περάσουν έτσι στην αυτογνωσία. Το σηµαντικό 
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είναι να µην διακατεχόµαστε από έπαρση και να είµαστε κοντά στον 

εξυπηρετούµενο και στους συναδέλφους. Όµως δεν υπάρχει έντονη 

αλληλεγγύη και µας αφήνουν εντελώς µόνους. Είµαστε πάνω απ’όλα άτοµα 

µε συναισθήµατα, αδυναµίες, προσωπικές εµπειρίες, και βιώµατα και αυτό 

είναι πολύ σηµαντικό. Χρειάζεται όµως θέρµη, δεκτικότητα, παραδοχή, 

αντικειµενικότητα, ικανότητα και θέληση να βοηθήσουµε. Επίσης η κατοχή της 

ειδικότητας και του διαπιστευµένου ρόλου είναι από τα κύρια στοιχεία της 

επαγγελµατικής λειτουργίας. 

 

Ε: Όσον αφορά στο κοµµάτι της εξέλιξης του επαγγέλµατος µέσα από την 

εµπειρία των 30 χρόνων έχετε παρατηρήσει κάποια ιδιαίτερη εξέλιξη; 

Α: Όχι! ∆εν έχω δει κάτι ιδιαίτερο. Προσπαθούν όµως τα νέα παιδιά. Υπάρχει 

µια διαρροή προς την ψυχολογία. Λένε θα πάω στο πανεπιστήµιο να γίνω 

ψυχολόγος. Μα δεν έχει νόηµα να γίνεις ψυχολόγος. Θα έπρεπε να 

εξειδικεύεστε (οι εκπαιδευόµενοι κοινωνικοί λειτουργοί) οπωσδήποτε! Όπως 

σας είπα και πριν δεν πρέπει να είµαστε για όλα. Τελειώνεις τη σχολή χωρίς 

να έχεις εξειδίκευση και υπάρχει µια πολύ µεγάλη ελλειµµατικότητα εδώ στο 

ΤΕΙ Ηρακλείου. ∆εν υπάρχουν πλαίσια. Εγώ θεωρώ –παρόλο που διδάσκω 

κιόλας-ότι δεν είναι δυνατόν να στέλνω έναν κοινωνικό λειτουργό φοιτητή σε 

ένα δηµοτικό σχολείο χωρίς επόπτη κοινωνικό λειτουργό! Να κάνει τι χωρίς 

κατεύθυνση; Τα πλαίσια είναι πολύ περιορισµένα στο Ηράκλειο. Κι έτσι οι 

εµπειρίες σας είναι ελάχιστες! ∆εν βρίσκεται κατεύθυνση! Εγώ θεωρώ ότι είναι 

σε καθίζηση ακόµα το επάγγελµα του κοινωνικού λειτουργού! 

 

Ε: Σήµερα θεωρείτε ότι η επαγγελµατική αποκατάσταση είναι πιο εύκολη; 

Α: Τον τελευταίο καιρό τακτοποιούνται πολύ καλά οι κοινωνικοί λειτουργοί. Με 

το πρόγραµµα «Βοήθεια στο σπίτι» µέχρι και έλλειψη έχουµε! 

  Στο θέµα επαγγελµατική αποκατάσταση δεν υπάρχει πρόβληµα γιατί και τα 

νοσοκοµεία παίρνουν τώρα, όπως και ο Ο.Κ.Α.Ν.Α., τα Κ.Ε.Θ.Ε.Α., οι 

οργανισµοί κατά των ναρκωτικών γενικότερα, και πολλές υπηρεσίες. Το θέµα 

της επαγγελµατικής αποκατάστασης πάει πάρα πολύ καλά. 
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Ε: Να µιλήσουµε για τις ικανοποιήσεις και τις απογοητεύσεις σας που έχετε 

πάρει από το επάγγελµα; 

Α: Εγώ είµαι ικανοποιηµένη, γιατί µπόρεσα να δώσω πολλά πράγµατα και 

παίρνω πολλά. ∆ηλαδή να φανταστείτε πήρα ένα παιδί από το χωριό του όταν 

ήταν 7 ετών και τώρα είναι µεταδιδακτορικός! Τον έστειλε ο Ε……. µέσω 

εµένα. Τον διέκρινα ότι ήταν ένα παιδί ευφυΐα, από την πρώτη δηµοτικού 

είµαστε µαζί στην Π…… της Ν……, τελείωσε κοντά µου δηµοτικό, γυµνάσιο, 

λύκειο, πέρασε στο πανεπιστήµιο Φ….. εδώ, διεκρίθει και όταν πήρε το 

πτυχίο του, οι µόνοι που κάλεσε ήµασταν εγώ και η οικογένειά µου. ∆εν είχε 

κανέναν άλλο! Συζήτησα µε τον καθηγητή του και µου είπε ότι πρόκειται για 

σπουδαίο µυαλό και πρέπει να τον βοηθήσουµε. Αναρωτηθήκαµε τι 

µπορούµε να κάνουµε και µου είπε πως θα τον δεχτεί το καλύτερο 

πανεπιστήµιο της Α……. Έκανα λοιπόν πρόταση στον πρόεδρο του Ε….., 

του βγάλαµε τα εισιτήρια, τον  δέχτηκε όντως το µεγαλύτερο πανεπιστήµιο της 

Α…….., τελείωσε εκεί σε τεσσεράµισι χρόνια και στη συνέχεια διεκρίθει σε ένα 

από τα σπουδαιότερα µυαλά στον κόσµο. Τώρα τον πήραν στη Ζ……, σε ένα 

πρόγραµµα αντίστοιχο της Ν.Α.Σ.Α. της Αµερικής και είναι αστροφυσικός! 

Ήρθε τα Χριστούγεννα και µου είπε: «έβγαλα 2 φωτογραφίες, µια για τη 

µητέρα µου που µε γέννησε και µια για σας!». Αυτό δεν είναι λοιπόν µια 

τροµερή ικανοποίηση; Ικανοποίηση ζωής! Και όχι µόνο! Έχω πολλά παιδιά τα 

οποία πραγµατικά λατρεύω, µε λατρεύουν, δεν χάνουµε την επαφή. 

Οποιαδήποτε δυσκολία έχουν θα µε πάρουν τηλέφωνο. Θεωρώ ότι έχω 

µεγάλες ικανοποιήσεις! Οι πικρίες είναι ρουτίνα! Πρέπει να τις φιλοσοφήσεις 

και τις πικρίες! ∆εν χάλασε και ο κόσµος αν κρυώνεις δηλαδή…  

   Κατάφερα και φιλοσόφησα τη ζωή σύµφωνα µε την εµπειρία µου. ∆εν 

χαλάει ο κόσµος αν δεν έχεις και το καλύτερο γραφείο, αν δεχτείς και πικρίες 

και σχόλια, αυτά ξεπερνιούνται. Εσύ να’σαι καλά µε τον εαυτό σου, και να 

ξέρεις ότι δουλεύεις σωστά, δίνεις σωστές κατευθύνσεις στους 

εξυπηρετούµενους και τους ακούς. Να µάθετε να ακούτε. Να µάθετε να είστε 

κοντά και να συναισθάνεστε. Θεωρώ ότι ο κόσµος µας και η κοινωνία έχει 

πολύ ανάγκη από το «είµαι κοντά σου». ∆εν θα χάσετε ποτέ, θα πάρετε 

πολλές ικανοποιήσεις ζωής αν είστε κοντά στον άλλο… Κρατήστε ότι οι 

απογοητεύσεις που δέχτηκα είναι ελάχιστες µπροστά στις ικανοποιήσεις που 

πήρα. 
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  Επίσης, αυτό που µου άρεσε πάρα πολύ, µε ικανοποίησε ιδιαίτερα στην 

καριέρα µου είναι το ότι πήγα στο Τ… και διδάσκω, γιατί ήθελα οτιδήποτε 

«πήρα» να το «δώσω!» Προχθές που φτιάχναµε την βιβλιοθήκη εδώ µου 

είπαν οι συνάδελφοι – νέα παιδιά ωστόσο- «τι τους θέλετε τόσους 

φακέλους!». Όντως η βιβλιοθήκη µου –κοιτάξτε- είναι γεµάτη µε προνοιακά 

θέµατα, κοινωνική πολιτική! Εφηµερίδες, αποκόµµατα , τα µαζεύω για να τα 

αφήσω! Εφηµερίδες, πτυχιακές …Οτιδήποτε το κόβω να το δει ένα παιδί να 

το µελετήσει … να τα βρουν παιδιά µου ηλικιακά, αλλά µου δίνουν τόση χαρά 

κάθε µέρα που µπορώ και δουλεύω πολύ καλά. Κι αυτό είναι µεγάλη 

ικανοποίηση. Και σου δίνει και διάθεση να δουλέψεις. 

Αυτά είχα λοιπόν να σας  πω. Εύχοµαι να πάνε όλα καλά 

 

                                                                                                                                             

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ  5η 

Ε: Να ξεκινήσουµε µε τους λόγους που σας επηρέασαν να επιλέξετε το 

επάγγελµα, να σπουδάσετε το επάγγελµα του κοινωνικού λειτουργού. 

Α: ∆εν επέλεξα, γιατί γνωρίζετε ότι µε το σύστηµα των πανελληνίων δεν 

επιλέγεις, εγώ αρχικά ενδιαφερόµουν για φιλολογία αλλά εάν δεν περνούσα 

είχα βάλει κοινωνική εργασία επειδή είχα µια θετική εµπειρία από τον νοµό 

∆…., από εκεί είµαι, από τον διευθυντή τότε του νοσοκοµείου ο οποίος µου 

είχε πει ότι καλό είναι να δηλώσω και αυτή τη σχολή γιατί είναι ένα επάγγελµα 

του µέλλοντος. «Εµείς έχουµε ένα κοινωνικό λειτουργό εδώ και ‘φυσάει’ σε 

όλο το νοσοκοµείο», είπε. Τέλος πάντων, εγώ ήµουν πολύ µικρή τότε, δεν το 

αξιολόγησα αυτό αλλά µε ενδιέφερε βασικά φιλολογία. ∆εν πειράζει όµως, 

τελικά µπήκα στην σχολή, ειδικά όταν ξεκίνησαν τα εργαστήρια είπα ότι αυτό 

θα κάνω, µου άρεσε πάρα πολύ, αυτό µου ταιριάζει και το θετικό είναι ότι όταν 

θέλεις να ασχολείσαι µπορείς να συνεχίζεις, δηλαδή δεν αρκεί µόνο βέβαια 

ένα πτυχίο, πρέπει να προχωράς για να µην είσαι στάσιµος. 

 

Ε: Τι πληροφόρηση είχατε για το επάγγελµα προτού καταλήξετε να το 

σπουδάσετε; 

Α: Τίποτα. Ίσα-ίσα ήταν αρνητικό σας λέω, δηλαδή πιο πολύ µε ενδιέφερε η 

Φιλολογία, απλά µου είπε τότε ο διευθυντής που ήταν και οικογενειακός φίλος 

ότι είναι καλό να ασχολείσαι µε τους ανθρώπους, να προσφέρεις στους 
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ανθρώπους, το άτοµο αυτό ξεχωρίζει µέσα στο νοσοκοµείο. Είχα καλό 

επίπεδο στο δηµοτικό, στο γυµνάσιο, στο λύκειο  και µου είπαν καλύτερα να 

ασχοληθείς µ’αυτό. Φιλόλογοι υπάρχουν πολλοί, πάλι µαθήµατα και τέτοια, ε 

όχι. ∆ηλαδή η πρώτη πληροφορία ήταν από κει. ∆εν το ήξερα.  

  Κατά τα άλλα ήταν αρνητικοί οι καθηγητές µου γιατί µου έλεγαν ότι είναι 

ΚΑΤΕΕ µην πας εκεί.  Τότε ήταν ΚΑΤΕΕ. Γιατί είχα 18,5 απολυτήριο, έµπαινα 

τότε κατευθείαν στην Ακαδηµία, µ’ενδιέφερε η Φιλολογία, οπότε απ’την στιγµή 

λοιπόν που δεν πέρασα εκεί, πήγα στην επόµενη. Είπα ας δηλώσω εκεί και 

έχει ο Θεός! 

 

Ε: Στην πορεία µέσα από την παρακολούθηση των µαθηµάτων της σχολή 

βεβαιωθήκατε  ότι σας ενδιαφέρει; 

Α: Καταρχήν το πρώτο εξάµηνο ήταν θεωρητικό… Ήταν τότε καθαρά 

θεωρητικό, δηλαδή ήθελε µόνο πολύ καλό διάβασµα. Τα εργαστήρια ήταν 

µετά στο 3ο,4ο,5ο,6ο, τότε ήτανε δυο χρόνια η σχολή… µιλάµε για το 1981. Το 

’84  τελείωσα. Στα εργαστήρια υπήρχε πολύ ενδιαφέρον γιατί µπαίναµε στα 

πλαίσια και βλέπαµε τι ακριβώς κάνει ο κοινωνικός λειτουργός, οπότε είδα ότι 

µου ταιριάζει, δηλαδή… 

 

Ε: Ποιες ήταν οι  αντιδράσεις από το κοντινό σας περιβάλλον  γι’αυτή σας την 

επιλογή;  

Α: Και στην Κρήτη κιόλας! Εγώ είµαι απ’την ∆…! ∆εν δήλωσα Αθήνα, ούτε 

Πάτρα και δήλωσα Κρήτη, ήταν πολύ αρνητικοί στην αρχή, µετά εντάξει, οι 

γονείς µου θέλανε να σπουδάσω, γιατί και όλα τα αδέλφια µου έχουν 

σπουδάσει, µετά στην πορεία είδαν ότι µου πάει, µε ενδιέφερε κιόλας… τα 

πήγαινα πολύ καλά, δεν είχαν ιδιαίτερο πρόβληµα λοιπόν… στην αρχή βέβαια 

µου έλεγαν αυτό που έλεγαν και οι καθηγητές, ότι γιατί ας πούµε δεν θες να 

πας καλύτερα δασκάλα, στην Ακαδηµία ας πούµε αφού έχεις το απολυτήριο 

και πηγαίνεις µετά στα ΚΑΤΕΕ! Ήταν πολύ στιγµατισµένο, τα ΚΑΤΕΕ! Τώρα 

που λένε ΤΕΙ και ΑΕΙ ακούγεται αλλιώς, αλλά τότε σε µας ήταν πολύ στίγµα. 

Ειδικά για µένα που ήµουν πολύ καλή µαθήτρια ήταν ρίσκο αλλά είπα να το 

τολµήσω γιατί σκεφτόµουν ότι µπορεί να είχα εξέλιξη µετά. Βέβαια, ήταν 

δύσκολα γιατί ή αλήθεια είναι ότι εµείς δεν είχαµε δυνατότητα τότε 
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µεταπτυχιακού, το µόνο θετικό ήταν να κάναµε την ΣΕΛΕΤΕ το 1999, και 

τώρα ψάχνω, εδώ και δυο, τρία χρόνια ,να κάνω και µεταπτυχιακό. 

 

 

Ε: Μετά που αποφοιτήσατε, το να βρείτε εργασία ήταν εύκολο; 

Α: Αµέσως! Αµέσως ναι, γιατί τότε ήταν τα ΚΑΠΗ και τα Κέντρα Υγείας. 

∆ηλαδή όποιος ήθελε να δουλέψει, µπορούσε να βρει δουλειά αρκεί να µην 

σκεφτόταν ότι θα πήγαινε σε χωριό ή θα πήγαινε µακριά από τους γονείς του 

και τέτοια. Τότε άνοιγαν σαν µανιτάρια οι θέσεις! Ειδικά µε τα ΚΑΠΗ γινόταν 

ένας χαµός. Απλά ήταν δύσκολο ας πούµε γι’αυτούς  που πρωτοπήγαιναν, 

δηλαδή φανταστείτε να τελειώνεις 20 χρονών και να µπαίνεις κατευθείαν σ’ένα 

πλαίσιο που είναι µόνο ηλικιωµένοι, ήτανε δύσκολο γιατί δεν είχαµε τέτοια 

εµπειρία από τη σχολή, στα εργαστήρια, γιατί αυτά είχανε πρωτοξεκινήσει 

τότε και µόνο µια µικρή οµάδα 3 ατόµων είχε µπει, τότε στο ΚΑΠΗ στο 

Μ…….. που ούτε ξέρανε οι σπουδαστές τι γινόταν! Το µόνο που άκουγαν 

ήταν µόνο προβλήµατα και προβλήµατα! Εµείς όλοι ήµασταν είτε στα σχολεία, 

είτε στην Πρόνοια, δηλαδή σε τέτοια οργανωµένα πλαίσια, σε άλλα πλαίσια! 

Αυτό µου ήταν λίγο δύσκολο αλλά δεν µε εµπόδιζε, δεν µου ήταν φρένο. Είχα 

φύγει απ’τη ∆…. και είχα πάει Γ……, 3 ώρες πιο µακριά απ’τη ∆…… σε ένα 

άγνωστο νοµό, νοµό Π……, όπου έπρεπε απ’την αρχή να στήσουµε το Κ…… 

και ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Το Κ…… θέλει πολύ δουλειά στο ξεκίνηµα. Να 

κάνεις την έρευνα στην γύρω περιοχή, να κάνεις το στήσιµο, το κτίριο, να 

φτιάξεις τους χώρους, να πάρεις τα έπιπλα, να 

προσληφθείς…..στηριζόντουσαν όλοι τότε στον κοινωνικό λειτουργό, 

διοικητικό συµβούλιο και κοινωνικός λειτουργός. Οπότε αναγκάστηκα επειδή 

ήθελα δουλειά - δεν µπορούσα να περιµένω στην ∆…. γιατί καθυστερούσαν 

εκεί λίγο - πήγα µόνη µου εκεί, δυσκολεύτηκα πάρα πολύ γιατί ήταν µια 

αγροτική περιοχή και το έβλεπαν πιο πολύ σαν καφενείο και εγώ απ’τη σχολή 

είχε το µυαλό µου απ’τη θεωρία και όλα αυτά τρελαθεί, έλεγα τι να κάνω, αλλά 

είχα τολµήσει τότε και τους είπα να µε στείλουν στο Κ…. στην Α…. -στο Β….. 

- που είχανε κοινωνικούς λειτουργούς, να δω πώς λειτουργεί και µετά 

ξανάρχοµαι. Είχαν µια δυσκολία µε τις προσλήψεις κοινωνικών λειτουργών 

γιατί όποια πήγαινε έφευγε από εκεί. Κι έτσι το δεχτήκανε. Τελικά εκεί έµεινα 1 

χρόνο και 2 µήνες γιατί µετά παντρεύτηκα εδώ οπότε… 
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  Ήξερα ότι πρέπει να ενηµερωθώ. Καλή η θεωρία, καλό το πτυχίο αλλά 

πρέπει σε οποιοδήποτε πλαίσιο να γίνει επιµόρφωση πρώτα, και αυτό είναι 

καλό για τον κάθε επιχειρηµατία. ∆ηλαδή παίρνουµε ένα πτυχίο αλλά δεν 

κάνουµε εξειδίκευση! 

 

Ε: Η πρακτική δε βοηθάει σε αυτό; 

Α: Ναι  γι’αυτό είναι η πρακτική. Αλλά για παράδειγµα εγώ έκανα πρακτική 

στα ∆…… Α…. στην Κ….., τι σχέση έχει µε το Κ….; Καµία σχέση! Αλλά όταν 

ας πούµε γνωρίζεις καλά τη θεωρία, µπορείς και διεκδικείς κιόλας. Αυτό που 

µας έλεγαν: Καλό είναι να είναι να επιµορφωθείς, να ξέρες, να ενηµερωθείς, 

για να έχεις µια σωστή και καλή αρχή όπου και αν είσαι. Αυτό λειτούργησε 

πολύ θετικά για µένα γιατί ήταν µεγάλοι αυτοί οι συνάδελφοι εκεί, µε 

προϋπηρεσία, συνδικαλιστές στην Αθήνα και αυτά που µου είπανε δεν τα 

ξέχασα, ήταν πολύ καλή αρχή για µένα, έτσι µετά κατέβηκα εδώ, δούλεψα για 

πέντε µήνες στο Κ…… του Μ….. γιατί ήταν έγκυος τότε η κοινωνική 

λειτουργός εκεί και όταν άνοιξε αυτό το Κ….. , µε πήραν εδώ και πάλι από την 

αρχή, ξεκίνηµα πάλι! Είχα δυσκολευτεί στην αρχή! Είχα δυσκολευτεί διότι 

µέχρι να σταθεροποιηθώ στην δουλειά, σαν µόνιµη δυο, τρία Κ….. άλλαξα 

γιατί δεν άνοιγε τίποτα άλλο! 

 

Ε: Εποµένως οι χώροι που έχετε εργαστεί κατά βάση είναι Κ..… 

Α: Ναι, αλλά απολυόµουν…ας πούµε παραιτήθηκα στο πρώτο, στο Κ…. Γ…. 

για να κατέβω εδώ, γιατί παντρεύτηκα εδώ, στο Ηράκλειο. 

 

Ε: Το να δουλέψετε σε Κ…. δεν ήταν από επιλογή σας δηλαδή. Ήταν επειδή 

άνοιξαν αυτές οι θέσεις εργασίας, πήγατε εκεί και στην συνέχεια πήρατε 

µετάθεση σε άλλη πόλη… 

Α: Ναι, ναι…Σε Κ……, ναι. Αφού Κ…… µόνο άνοιγαν. Και τα Κέντρα Υγείας 

που εδώ στο Ηράκλειο ήταν πολύ λίγες οι θέσεις και στο Ηράκλειο έχουµε και 

ανεργία γιατί πολλά παιδιά τελειώνουν απ’τις Σχολές, είναι και αυτοί που 

µένουν για δουλειά…Και τότε είχα µεγάλο πρόβληµα αλλά µέτρησε σε µένα η 

προϋπηρεσία. ∆ηλαδή ότι είχα ενάµισι χρόνο στα Γ….. και µετά πέντε µήνες 

εδώ στο Μ…… ήταν θετικό για την συγκεκριµένη θέση γιατί αυτό το Κ….. είναι 

στο κέντρο και διευκόλυνε και τον δήµαρχο τότε διότι είχα πει ότι γνωρίζω 
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πολύ καλά όλη την διαδικασία, το πώς θα στηθεί το Κέντρο, τι ακριβώς 

ζητάνε, το διοικητικό συµβούλιο άλλο που δεν ήθελε να µην ασχοληθεί. Το 

µόνο που κάνανε ήταν να εγκρίνουνε τις ενέργειές µου, συνεργάστηκα τότε µε 

την σχολή, είχα πάρει πέντε άτοµα, πέντε κοινωνικούς λειτουργούς 

τελειόφοιτους και µε βοήθησαν στην έρευνα και τελειώσαµε πάρα πολύ 

γρήγορα και αµέσως µετά όταν ξεκινήσαµε, βάλανε κατευθείαν σπουδαστές 

εδώ για εργαστήρια. ∆ηλαδή ήταν κι αυτό: να µπορείς να έχεις και καλές 

σχέσεις αλλά όχι µόνο αυτό αλλά και να συνεργάζεσαι µε το Εκπαιδευτικό 

Ίδρυµα διότι σε βοηθάει να δουλεύεις καλύτερα, να ενηµερώνεσαι και 

παράλληλα να µην ρίχνεις το επίπεδο της δουλειάς σου. 

 

Ε: Στο Τ…. πώς µπήκατε δηλαδή; 

Α: Στο Τ…  ήµουν εγώ αφού από κει πήρα το πτυχίο, µετά όταν δούλευα στο 

Μ…… για πέντε µήνες είχαν σχεδόν συµπληρώσει δυο χρόνια και µου’φεραν 

σπουδαστές για πρακτική. ∆ηλαδή µε ήξεραν απ’τη σχολή, ήµουν πολύ καλή 

και µου είπαν να τους αναλάβω. Μετά εδώ ήρθαν πάλι σπουδαστές να 

κάνουν πρακτική στο Κ.…Πρακτική και εργαστήρια µε άλλους επόπτες. Μετά 

µου πρότειναν να αναλάβω και εργαστήρια. Εντάξει τότε δεν ήταν και πολλά 

τα προσόντα. Έπρεπε να έχεις µια προϋπηρεσία, να έχεις το πτυχίο 

Αγγλικών, το LOWER, που το είχα ήδη εγώ αυτό και καλή συνεργασία µε το 

Τ… και µετά µε έπαιρναν κάθε χρόνο. 

 

Ε: Η σχέση σας δηλαδή µε συναδέλφους του Κ…και του Τ.. θεωρείτε ότι είναι 

ικανοποιητική;  

Α: Ναι, γιατί το Τ… γνωρίζει ότι είναι ανοιχτό το Κέντρο εδώ δηλαδή ότι κι αν 

θέλουµε το Κέντρο είναι ανοιχτό για εκπαίδευση των σπουδαστών είτε είναι 

εργαστήρια, είτε είναι πρακτική έχουµε σπουδαστές και µε το πρόγραµµα 

ERASMUS. Υπήρχε περίοδος που είχαµε και τρεις σπουδαστές πρακτικής 

γιατί αν δυσκολευόντουσαν σε άλλα πλαίσια, αν υπήρχε άρνηση, γιατί υπήρχε 

κι αυτό ότι δεν δεχόντουσαν σε όλα τα πλαίσια και τους παίρναµε εδώ εµείς. 

∆ηλαδή, υπάρχει καλή συνεργασία. 

   Αν κάποιος που θέλει να δουλέψει, µπορεί να δουλέψει πάρα πολύ, 

κάποιος που θέλει να κάθεται πάλι µπορεί να κάθεται σ’ένα τέτοιο χώρο διότι 

µπορείς να κάνεις κάποια πράµατα για να φαίνεσαι και τίποτα άλλο. Αν θέλεις 
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να δουλέψεις έχεις ένα ευρύ πεδίο δράσεων και µπορείς να ασχοληθείς µε 

κοινωνική εργασία µε άτοµα και οικογένεια, οµάδες, κοινότητα-ιδιαίτερα 

κοινότητα-είναι πολύ ενδιαφέρον. Άλλα είναι τα αρνητικά που θα σας τα πω 

στην πορεία. 

 

Ε: Με βάση την εµπειρία σας, κι όλα αυτά που έχετε δει µέχρι τώρα, τι θα 

θέλατε να ήταν διαφορετικό στην εκπαίδευση; 

Α: Αυτό που ήθελα, που δεν το είχαµε εµείς τότε, ήταν αυτή η δυνατότητα για 

µεταπτυχιακό, δηλαδή να κάνεις κάτι καλύτερο, να προχωρήσεις. Εµείς 

τελειώναµε την σχολή παραπλήσια. Υπήρχε λοιπόν η κοινωνιολογία, είτε η 

ψυχολογία, αλλά δεν ήταν αυτό το ζητούµενο. Η µόνη δυνατότητα ήταν το 

παιδαγωγικό της ΣΕΛΕΤΕ που µπορούσες µετά να πας στη δευτεροβάθµια 

αλλά και από κει ενώ ακόµα µόνο φέτος δεν είχαν θέσεις κοινωνικού 

λειτουργού, ενώ παίρνανε κοινωνικούς λειτουργούς στη ΣΕΛΕΤΕ να 

εκπαιδευτούνε, δεν είχανε θέσεις. ∆ηλαδή είχα κάνει εγώ τη ΣΕΛΕΤΕ το 1999 

και µετά προκηρύχθηκαν οι θέσεις µέσω του ΑΣΕΠ και µπήκαν σε όλες τις 

ειδικότητες εκτός απ’τις δικές µας, τις οποίες τις παίρνουν συνήθως οι 

κοινωνιολόγοι, δηλαδή τα µαθήµατα τα δικά µας, µε αποτέλεσµα εγώ να έχω 

µπλοκαριστεί τότε, δηλαδή έκανα την ΣΕΛΕΤΕ και πάλι τίποτα. Ουσιαστικά 

είναι µια πολύ καλή εµπειρία και ό,τι κι αν κάνεις βοηθάει κι εσένα ας πούµε, 

ό,τι παραπάνω κάνεις… 

    Σίγουρα η σχολή µας δεν είχε το επίπεδο που έχει τώρα. Ενώ τώρα είναι σε 

πολύ καλύτερη φάση. Υπάρχουν δυσκολίες στα οικονοµικά και τέτοια αλλά 

τότε ήταν για µένα πολύ εύκολο να τελειώσω. Μου φάνηκε πολύ εύκολο, ενώ 

τώρα βλέπω ότι είναι άλλο το επίπεδο, βλέπω και από τους σπουδαστές που 

έχω στην εποπτεία ότι υπάρχει δυσκολία. Αλλά είναι και το επίπεδο των 

παιδιών. Η σχολή σαν σχολή έχει µαθήµατα, δικλείδες, εργαστήρια, αλυσίδες, 

πολλές εργασίες. Όχι σε µας δεν ήταν έτσι… 

   Εξειδίκευση δεν υπήρχε τότε, ούτε τώρα υπάρχει. Από τη µια λένε να 

υπάρχει µια εξειδίκευση, και µετά είναι και το άλλο ότι βγαίνεις στην 

παραγωγή και µπορεί µα µην υπάρχουν θέσεις εργασίας στην εξειδίκευση 

που έχεις κάνει ήδη. Είναι λίγο δύσκολο, είναι δίκοπο µαχαίρι. Μπορείς να 

εξειδικευτείς για παράδειγµα στην τρίτη ηλικία και µετά να µην υπάρχουν 

θέσεις. Τι θα κάνεις µετά. Ήταν και είναι πολύ δύσκολο αυτό σε όλους τους 
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τοµείς. Αλλά αν η κάθε εργασία αναλάµβανε να επιµορφώνει τους 

εργαζοµένους, τα στελέχη της, δηλαδή είσαι ας πούµε σε ΚΑΠΗ, είσαι στο 

νοσοκοµείο; Πληροφορίες περισσότερες για παράδειγµα στο νοσοκοµείο για 

την υγεία, για τους ασθενείς, στα ΚΑΠΗ για την τρίτη ηλικία… Αυτό τώρα το 

κάνουµε µόνοι µας. Αυτό είναι προσωπικό του καθένα αλλά αν το έκανε η 

υπηρεσία συστηµατικά θα ήταν πολύ πιο καλύτερα. Γιατί ας πούµε να 

πηγαίνει κάποιος να πληρώνει έξω για να µαθαίνει κοµπιούτερ απ’τη στιγµή 

που τα χρειάζεται η υπηρεσία; Η υπηρεσία δεν υποχρεούται να σε 

επιµορφώσει; Επειδή δουλεύω εικοσιένα χρόνια, το βλέπω ότι είναι ευθύνη 

της υπηρεσίας. Βέβαια µπορεί να µην ενδιαφέρονται κάποιοι. ∆εν έχει όµως 

σηµασία. Το σωστό είναι να ενδιαφέρονται και να θέλουν να προχωρήσουν 

και να µην επαναπαύονται γιατί να µην υπάρχει αυτή η δυνατότητα; Και 

σίγουρα ανεβαίνει και το επίπεδο!  

 

Ε: Στο επάγγελµα- σαν κοινωνικός λειτουργός- είδατε κάποια εξέλιξη αυτά τα 

εικοσιένα χρόνια, για παράδειγµα νοµικά, δικαιώµατα, µισθοί, τα δικαιώµατα 

του κοινωνικού λειτουργού κλπ; 

Α: Στο Κ…. είναι στάσιµα…Αυτό είναι το αρνητικό. Το Κ… από την αρχή που 

είχε γίνει ο θεσµός σε κάθε Κ…. υπάρχει ένας κοινωνικός λειτουργός, ένας 

φυσιοθεραπευτής, εργοθεραπευτής, γυµναστής, γιατρός κ.λ.π., υπεύθυνος θα 

είναι ο κοινωνικός λειτουργός και τίποτα άλλο. Όλοι όµως είµαστε των ΤΕΙ 

οπότε ούτε µισθολογικά ο κοινωνικός λειτουργός παίρνει παραπάνω από τις 

άλλες ειδικότητες παρόλο που έχει φορτωθεί και το διοικητικό µέρος, το ότι 

είναι ένας υπεύθυνος δεν είναι µια λέξη να είναι υπεύθυνος, για παράδειγµα 

για δεκαεφτά και δεκαοχτώ άτοµα. Εκτός του ότι δεν µπορώ να κάνω 

κοινωνική εργασία µε άτοµα οικογένεια αλλά όταν φορτώνεσαι όλο αυτό το 

διοικητικό πρέπει να πληρώνεσαι και πολύ περισσότερο! ∆ηλαδή όλοι αυτοί 

παίρνουν παραπάνω το ανθυγιεινό γιατί δουλεύουν µε τρίτη ηλικία και εµείς 

δεν παίρνουµε τίποτα γιατί δεν είµαστε ούτε στο διοικητικό ούτε στην 

υγειονοµική υπηρεσία! Κάπου εκεί χανόµαστε…Αυτό είναι το 

πρόβληµα…Αλλά ευελπιστούµε τώρα µε τον κοινωνικό οργανισµό που γίνεται 

στο ∆ήµο Ηρακλείου όπου θα υπάρχει µια αλλαγή στις θέσεις, να υπάρχει µια 

δυνατότητα στον κάθε επαγγελµατία, είτε είναι κοινωνικός λειτουργός είτε είναι 

νοσηλευτής να έχει µια εξέλιξη, δηλαδή ή Π.Ε. ή αν διαθέτεις µεταπτυχιακό να 
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πας σε µια θέση καλύτερη µέσα στο ∆ήµο και αυτό είναι θετικό και 

ελπιδοφόρο. 

  Τότε ανοίγανε συγκεκριµένες θέσεις κατά καιρούς. Υπήρχε ένα διάστηµα 

ανεργίας γύρω στο 1995-1999, αυτή την περίοδο. Αλλά αυτά τα τελευταία 

χρόνια πάλι ανοίγουν θέσεις, στηριζόµαστε πολύ στα προγράµµατα κατά της 

ανεργίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση, για παράδειγµα Βοήθεια στο σπίτι, 

οµάδες κοινωνικής µέριµνας, υποστηρικτικές µονάδες κοινωνικής υπηρεσίας 

που είναι στους ∆ήµους, τα  ΚΗΘΙ, ανοίγουν πάλι κάποιες θέσεις µε βάση τα 

προγράµµατα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό είναι ενθαρρυντικό, αλλά είναι 

και το άλλο ότι βγαίνουν όλο και πιο πολλοί κάθε φορά. ∆ηλαδή ο αριθµός 

των σπουδαστών είναι πολύ περισσότερος απ’ότι ήταν τότε γι’αυτό όποιος 

τελειώνει και θέλει να βρει δουλειά δεν υπάρχει περίπτωση µα µη βρει 

κατ’εµέ. Θα βρει! Υπάρχουν βέβαια κάποια προσόντα που πρέπει να έχεις, 

από κει και πέρα όµως πρέπει να κοιτάς τις θέσεις, να ενηµερώνεσαι, γιατί 

είµαστε και στην κοινωνία της πληροφόρησης οπότε πρέπει καθηµερινά να 

µπαίνεις στο διαδίκτυο να ενηµερώνεσαι για τις θέσεις πρέπει να είσαι σε 

εγρήγορση και καλό είναι τελειώνοντας την πρακτική άσκηση να µένεις 

εθελοντικά σε κάποια υπηρεσία. Το να πας εθελοντής σε µια υπηρεσία 

κοινωνική-αρκεί να τους γνωρίζεις κιόλας-δεν νοµίζω να σου πούνε όχι. Το να 

δουλέψει κάποιος εθελοντικά νοµίζω ότι βοηθάει το σπουδαστή στις µέρες 

µας τουλάχιστον αυτό, γιατί µπορεί και ενηµερώνεται καθηµερινά και έχει και 

επαφές, γνωριµίες, το Ηράκλειο είναι µια µικρή πόλη, αν γνωρίζεις τις 

υπηρεσίες µπορείς να βρεις που έχει κενές θέσεις, ποιοι θέλουνε. ∆ηλαδή 

είσαι µες στα πράγµατα. 

 

Ε: Η πληροφόρηση που υπάρχει γύρω απ’το επάγγελµα πιστεύετε ότι είναι 

καλύτερη τώρα; Συγκριτικά µε το παρελθόν… 

Α: Ναι είναι καλύτερη τώρα γιατί υπάρχει το διαδίκτυο οπότε µπαίνουµε και 

ενηµερωνόµαστε, υπάρχει πολύ βιβλιογραφία και ελληνική και ξένη, µπορείς 

να συνεργαστείς µε νοµούς, φορείς, συναδέλφους… 
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Ε: Πιστεύετε δηλαδή ότι είναι καλύτερη η θέση του επαγγελµατία κοινωνικού 

λειτουργού σήµερα απ’ότι παλιότερα; Σταδιακά αναπτύχθηκε; Υπάρχει τώρα 

αναγνώριση, κύρος… 

Α: Πάρα πολύ! Έχει αναγνωριστεί. Εξ’ού και ο σύλλογός µας διεκδίκησε και 

έχει ανοίξει ένα τµήµα στη Θράκη, πανεπιστηµιακού επιπέδου και αυτό είναι 

λίγο αρνητικό για τα άλλα τα παιδιά εδώ πέρα που τελειώνουν το ΤΕΙ αλλά 

αυτό είναι θέµα συλλόγου περισσότερο αλλά τουλάχιστον έχει γίνει ένα βήµα 

εκεί, τώρα που µας δίνεται αυτή η δυνατότητα να µπορεί να κάνει ένα 

µεταπτυχιακό. Σε αντίθεση µε το παρελθόν που µόνο αν ήθελε κάποιος να 

κάνει κάτι καλύτερο και είχε και την οικονοµική δυνατότητα έφευγε στο 

εξωτερικό, ενώ τώρα αν ψάξεις λίγο και προσπαθήσεις υπάρχει δυνατότητα κι 

εδώ στο Ηράκλειο και στο πανεπιστήµιο. Υπάρχει και το ανοιχτό 

πανεπιστήµιο, και τώρα τελευταία, η σχολή µας συνεργάζεται µε το 

πανεπιστήµιο στην Αθήνα. 

 

Ε: Αντιµετωπίσατε κάποια προβλήµατα κατά την διάρκεια της εργασίας σας και 

πώς έχουν εξελιχθεί αυτά µέχρι σήµερα; Προβλήµατα µε φορείς, µε 

συναδέλφους, γενικά στην άσκηση της κοινωνικής εργασίας; 

Α: Στην αρχή, στο πρώτο πλαίσιο-µε τους χρήστες περισσότερο, δηλαδή τους 

ηλικιωµένους οι οποίοι το έβλεπαν πιο πολύ σαν καφενείο. Μετά όταν ήρθα 

εδώ ήταν πιο καλό το επίπεδο των ηλικιωµένων και το  διοικητικό συµβούλιο-

έχει σηµασία αυτό-οι συνεργάτες, πιστεύω ότι όλα µπαίνουν στο τραπέζι βάση 

της καλής θέλησης και συνεργασίας, δηλαδή αν έχεις εσύ καλή διάθεση και 

θέλεις να συνεργαστείς βρίσκεις τρόπους να επικοινωνήσεις και µε το 

προσωπικό και µε το διοικητικό συµβούλιο. Βέβαια είναι και ο καθένας τι 

προτεραιότητες βάζει. Εµένα για παράδειγµα αυτό που µε ενδιέφερε 

περισσότερο είναι να λύνω τα προβλήµατα εδώ µέσα. ∆ηλαδή και µε το 

προσωπικό και µε τους συναδέλφους µου, ότι είχαµε να το λύνουµε στο 

τραπέζι και να µείνουν εδώ µέσα. ∆ηλαδή να µην βγαίνουν µε την έννοια 

έχουµε ένα πρόβληµα εµείς εδώ µέσα σαν συνεργάτες και πρέπει να φέρουµε 

το διοικητικό συµβούλιο για να µας διευκολύνει. Όπως έγιναν πολλά 

ευτράπελα σε κάποια Κ…. όπου αντί να τους βοηθήσουν, τους έφεραν σε 

πολύ χειρότερη κατάσταση. Αυτό είναι µια από τις Αρχές µου, τα «εν οίκω µη 

εν ∆ήµω». Και ακόµα και µε τους ηλικιωµένους. Φυσιολογικό είναι τον πρώτο 
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χρόνο να δυσκολεύεσαι αλλά αν τραβήξει αυτό λίγο παραπέρα σηµαίνει ότι 

κάτι φταίει. Οπότε έχοντας αυτές τις αρνητικές εµπειρίες στο χώρο του Κ…. 

τότε που δούλευα προσπάθησα να µην επαναλάβω τα ίδια λάθη, ήθελα να 

προσπαθήσω να είναι πολύ καλύτερη και αποδοτική η συνεργασία και το «εν 

οίκω µη εν δήµω» να τηρηθεί. Καλές σχέσεις και συνεργασία γιατί δεν γίνεται 

να τα κάνεις όλα µόνος σου. 

  Υπάρχει συνεργασία, αλλά και σε φιλικό επίπεδο είµαστε πολύ καλά κι αυτό 

γιατί πρέπει πρώτος εσύ να δίνεις το παράδειγµα. Θέλεις συνέπεια; Πρέπει 

πρώτος εσύ να δείξεις τη συνέπεια. Θέλεις συνεργασία όχι µόνο να είσαι εις 

βάρος του άλλου; Πρέπει να το κάνεις εσύ πρώτα αυτό για να υπάρχει. 

Πρέπει να σέβεσαι και να ξέρεις τι δουλειά κάνεις εσύ. ∆ηλαδή εµείς 

περάσαµε από πολλά στάδια και αυτό γιατί υπήρχε αυτή η διάθεση αλλά και 

συγκρουστήκαµε και διαφωνήσαµε αλλά είµαστε ενωµένοι. 

 

Ε: Αντιµετωπίσατε προβλήµατα σε θέµατα δοµής, στην κοινωνική πολιτική που 

ασκείται και γενικότερα µέσα από την εµπειρία σας στα χρόνια άσκησης του 

επαγγέλµατος; 

Α: Όχι δεν υπάρχουν γιατί συνεργαζόµαστε. Οτιδήποτε κι αν είναι ξέρουν ότι η 

πόρτα εδώ είναι ανοιχτή, θα µιλήσουµε, θα συνεργαστούµε. Ακόµα και τώρα 

που ήµασταν πέντε άτοµα και τώρα είµαστε δεκαεφτά άτοµα, ο κάθε 

εργαζόµενος έχει και τα δικαιώµατά του και τις υποχρεώσεις του, όµως 

ενηµερωνόµαστε και τα λύνουµε εδώ στο τραπέζι όλα. Με ανοιχτά χαρτιά! 

 

Ε: Παρατηρείται διαφοροποιήσεις όσον αφορά το προνοιακό σύστηµα 

συγκριτικά µε το παρελθόν; 

Α: Με το Κ…. δεν έχει αλλάξει τίποτα. Η  µόνη αλλαγή που έγινε ήταν µε το 

πρόγραµµα «Βοήθεια στο σπίτι», δηλαδή ενώ πρώτα εξυπηρετούσαµε 

αυτούς που µπορούσανε κι ερχόντουσαν, από το 2000 και µετά, µε τα 

προγράµµατα «Βοήθεια στο Σπίτι» και «Κοινωνική Μέριµνα», εξυπηρετούµε 

και αυτούς που δεν µπορούν να κινηθούν µ’ένα πρόγραµµα µε στελέχη έξι 

άτοµα και τους βοηθάµε κατ’οίκον. Αυτή η αλλαγή έχει γίνει, δεν έχει αλλάξει 

κάτι άλλο. Εµείς συνεχίζουµε να εξυπηρετούµε τους ηλικιωµένους, έχουµε 

πάρει επιπλέον προσωπικό και οι παροχές είναι αυξηµένες. Τώρα σίγουρα µε 

το επιπλέον προσωπικό είναι σε ποσότητα και ποιότητα ακόµα καλύτερες. 
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Αλλά µετράει πολύ και η επιχορήγηση, δηλαδή αν είµαστε καλά οικονοµικά, 

αν παίρνουµε την οικονοµική επιχορήγηση κάθε χρόνο, πάµε καλά. 

 

Ε: Υπήρχαν ικανοποιήσεις ή απογοητεύσεις που πήρατε εσείς προσωπικά στη 

διάρκεια της εργασίας σας; 

Α: Ικανοποίηση είχα κατά βάση ηθική επειδή προσφέρεις! ∆ηλαδή φεύγω, 

γεµάτη γιατί δουλεύω µε ανθρώπους οι οποίοι είναι στο τελευταίο στάδιο της 

ζωής τους, έχουµε κάνει πάρα πολλά, και περιµένουν κάτι από µας, απ’τους 

νέους, απ’τα παιδιά τους, από µας σαν υπηρεσία. Εµείς λοιπόν τους 

αντιµετωπίζουµε και τους συµπεριφερόµαστε ισότιµα, µε σεβασµό και µε 

προτεραιότητα τις ανάγκες τους, ανάλογα µε το τι ανάγκες έχουν, γιατί το Κ… 

το βλέπω σαν παροχή. Όπως παίρνουν την σύνταξη, πρέπει να είναι 

γραµµένοι και στο Κ…. γιατί το Κ…. έχει πολλές παροχές. Απογοητεύσεις δεν 

µπορώ να σκεφτώ γιατί προσπαθώ να σκέφτοµαι θετικά, να βλέπω την θετική 

πλευρά. Θα ήθελα όµως µια εξέλιξη στο επάγγελµα κι αυτό γιατί κάπου µετά 

ανακυκλωνόµαστε, δηλαδή καλό είναι να δουλεύει ένας επαγγελµατίας πολλά 

χρόνια σ’ένα χώρο αλλά εντάξει µετά αρχίζει η ανακύκλωση όταν δεν έχεις να 

κάνεις κάτι άλλο. Αυτό το έβλεπα γι’αυτό προσπάθησα και δουλεύω και στο 

Τ…. έστω και µε µερική απασχόληση, δηλαδή ωροµίσθια, διότι αυτό µου έδινε 

άλλη ώθηση ,άλλη δυνατότητα. Παρακολουθώ την εκπαίδευση, 

ενηµερώνοµαι, συµµετέχω δε σεµινάρια, κατά καιρούς κάνω βιωµατικά 

σεµινάρια και για τους επόπτες, µε ενδιαφέρει δηλαδή να κάνω πάντα κάτι 

παραπάνω, να µην επαναπαύοµαι και εκπαίδευση είναι αυτό. Από κει και 

πέρα όχι ότι µειώθηκε η αγάπη µου για το επάγγελµα…Εγώ για παράδειγµα 

έρχοµαι στη δουλειά µε πολύ καλή διάθεση και φεύγω µε καλή διάθεση. Αυτό 

είναι το σηµαντικότερο γιατί αν δεν σ’αρέσει η δουλειά σου δεν αποδίδεις. 

Γι’αυτό αυτά τα πράγµατα συνδυάζονται: Να σ’αρέσει η δουλειά σου, να’χεις 

καλό κλίµα µέσα στη δουλειά ώστε µετά να είσαι εντάξει και στα άλλα που 

έχεις, σπίτι, παιδιά, οικογένεια. 
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Ε: Ωστόσο έχετε συνδυάσει την τρίτη ηλικία και το Τ… που είναι τα νέα 

παιδιά… 

 

Α: Ναι, έχω ρίξει τις ελπίδες µου στους σπουδαστές! Τους αντιµετωπίζω σαν 

ένα τρίτο µάτι που θα πει τη γνώµη του. ∆ιότι όταν εµείς βλέπουµε συνεχώς 

το ίδιο και το ίδιο τοπίο όταν δουλεύεις για παράδειγµα τόσα χρόνια στο ίδιο 

πλαίσιο, το νέο άτοµο που θα΄ρθει µπορεί να σου πει αν του δώσεις τη 

δυνατότητα, εναλλακτικές λύσεις. Τον εκπαιδεύεις µεν αλλά του δίνεις τη 

δυνατότητα να εκφράσει τη γνώµη του, να κάνει και τις προτάσεις του. Αυτό 

είναι µέσα στους στόχους µας.  

 

Ε: Τι θα θέλατε µα επισηµάνετε περισσότερο για την εξέλιξη της κοινωνικής 

εργασίας µέσα από την εµπειρία σας ως κοινωνικός λειτουργός; 

Α: Αυτό που πιστεύω ότι θα βοηθήσει περισσότερο το επάγγελµα είναι 

σίγουρα οι σχολές να στηριχθούν σε καλό επίπεδο, αλλά από κει και πέρα και 

µετά όταν «βγαίνουνε» να’χουν τη δυνατότητα για κάτι καλύτερο και στις 

σπουδές αλλά και σαν επαγγελµατίες µετά αυτό που λείπει από την κοινωνική 

εργασία είναι η εποπτεία. ∆εν υπάρχει εποπτεία στους χώρους. Αυτό είναι 

πολύ αρνητικό και για τον επαγγελµατία και για τους εξυπηρετούµενους. Αν 

είχα µια εποπτεία για παράδειγµα από συναδέλφους οι οποίοι ήταν πολύ 

καλύτεροι από εµένα σε σχέση µε προσόντα θα µε βοηθούσε αυτό, όπως θα 

βοηθούσε και το υπόλοιπο προσωπικό στο να αποφορτιζόµαστε από τα 

προβλήµατα της υπηρεσίας, απ’τις δυσκολίες που υπάρχουν σε περιπτώσεις 

ηλικιωµένων, τι θα µπορούσαµε να κάνουµε καλύτερα, πως θα µπορούσαµε 

να βοηθήσουµε κάποιον περισσότερο και η λεγόµενη καθοδήγηση γιατί δεν 

είναι αρνητικό να λέµε ότι θέλουµε και κάτι παραπάνω. ∆εν τα ξέρουµε όλα. 

Όσα χρόνια κι αν δουλεύουµε είναι πολύ σηµαντική η εµπειρία και να έχεις 

γνώση. Αλλά η εποπτεία σε επαγγελµατικό πλέον επίπεδο είναι πολύ 

σηµαντική γιατί το βλέπουµε κι απ’τη σχολή: Η εποπτεία βοηθάει, ελέγχει, 

καθοδηγεί, βρίσκεσαι σε συνεχή αυτοέλεγχο, αυτογνωσία, δηλαδή όλα αυτά 

θα ήταν καλό να υπήρχαν και στην υπηρεσία, αλλά δεν υπάρχουν όµως. Αυτό 

είναι ένα πολύ µεγάλο αρνητικό. Σε κάποια νοσοκοµεία για παράδειγµα 

µπορεί να γίνεται αλλά ίσως να µην γίνεται µε τον σωστό τρόπο. 
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Ε: Το να είστε κοινωνικός λειτουργός σας επηρέασε στην προσωπική σας 

ζωή; 

Α: Ναι πάρα πολύ διότι η διαρκής προσπάθεια για βελτίωση, για παράδειγµα 

δεν αλλάζει ο χαρακτήρας λένε αλλά εµείς λέµε ότι αλλάζει η στάση της 

συµπεριφοράς µας. Όλα αυτά µ’έχουν βοηθήσει. Το αρνητικό ήταν στην αρχή 

που πήγαινα σπίτι και σκεφτόµουν τι έχω να κάνω, για τους ηλικιωµένους, τα 

προβλήµατα, αλλά το ξεπέρασα πολύ γρήγορα γιατί χάνεσαι αν δεν τα 

αφήνεις πίσω και δεν βάλεις όρια. Πιστεύω ότι επηρεάζεσαι από το 

επάγγελµα που κάνεις. Σε όλους τους τοµείς συµβαίνει αυτό. Εµείς τα 

βλέπουµε και πιο ανθρωπιστικά, προβληµατιζόµαστε για τα πάντα, τα 

αναλύουµε όλα. 

 

Ε: Θέλατε να µας επισηµάνετε κάτι από την εµπειρία σας στο επάγγελµα αυτά 

τα εικοσιένα χρόνια; Για την κοινωνική πολιτική για παράδειγµα το πώς 

βλέπετε εσείς τα πράγµατα… 

Α: Τα βλέπω θετικά τα πράγµατα, αλλά δεν σηµαίνει ότι είναι όλα µέλι γάλα. 

Ακόµα και στον δικό µας το ∆ήµο, τι κοινωνική πολιτική κάνει αυτός ο ∆ήµος; 

Είναι ένα χρόνιο αίτηµά µας που το αφήνουν πάντα στην άκρη. Λέγανε για 

παράδειγµα ότι έχουµε τα ΚΑΠΗ , κι αφού έχουµε τα ΚΑΠΗ κι έχουµε τους 

κοινωνικούς λειτουργούς είµαστε καλυµµένοι. Αλλά εµείς δουλεύουµε µόνο µε 

ηλικιωµένους. Έχουµε µόνο αυτή την ηλικιακή οµάδα. Τώρα σας λέω 

ευελπιστώ µ’αυτόν τον κοινωνικό οργανισµό που θέλουν να κάνουν-που 

υπάρχουν βέβαια πολλές δυσκολίες-απευθύνεται και σε άλλες ευπαθείς 

οµάδες, και πάει να γίνει κάτι. Αλλά και πάλι αυτό είναι αρνητικό. Πρέπει να 

υπάρχει µια κεντρική υπηρεσία στον ∆ήµο, στελεχωµένη µε όλες τις 

ειδικότητες και όχι µόνο κοινωνικούς λειτουργούς που να µπορεί να ασκήσει 

κοινωνική πολιτική γιατί µέχρι τώρα η κοινωνική πολιτική - τουλάχιστον στο 

∆ήµο Ηρακλείου - ήταν να δίνουν κουπόνια στους φτωχούς την περίοδο των 

γιορτών. Τίποτα άλλο. Μα δεν είναι όµως αυτή κοινωνική πολιτική. Θα 

µπορούσαν να εκµεταλλευτούν άτοµα που δουλεύουν πολλά χρόνια σε 

κάποιες επιτροπές, σε κάποιες οµάδες που υπάρχουν για παράδειγµα 

άστεγοι, αλλοδαποί και λοιπά, ακόµα και στο θέµα που υπάρχει τώρα µε τους 

αλλοδαπούς, τα τελευταία χρόνια που µπαίνουν υπάρχει υπηρεσία 

αλλοδαπών και δεν έχουν ούτε κοινωνιολόγο, ούτε κοινωνικό λειτουργό, ούτε 
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ψυχολόγο. Μόνο εισπράξεις κάνουν. Αυτό είναι αρνητικό όµως! Πώς θα 

κάνεις κοινωνική πολιτική αν δεν έχεις και τα κατάλληλα στελέχη; Έχουµε ένα 

Σύλλογο ο οποίος παρεµβαίνει αλλά δεν έχει τη δύναµη που θα έπρεπε να 

έχει για να µπορεί να κάνει πιο δυνατές παρεµβάσεις. 

  Μας είχαν πει από την Αθήνα ότι αυτοί θα διεκδικούσαν για να γίνει Νοµικό 

Πρόσωπο ∆ηµοσίου ∆ικαίου, όπως είναι οι δικηγορικοί σύλλογοι αλλά δεν 

έχει γίνει αυτό γιατί αν κατάφερναν κάτι τέτοιο θα ήταν µέσα στα πράγµατα, θα 

µπορούσαν να κάνουν άµεσα παρεµβάσεις και να διεκδικήσουν θέσεις στους 

∆ήµους, αν και δεν έχουν οι ∆ήµοι κοινωνικές υπηρεσίες. Κι αυτό είναι 

αρνητικό γιατί από κει ξεκινάνε όλα! Επίσης θα µπορούσε να υπάρχει µια 

συνεργασία των φορέων ενώ τώρα είναι πολύ τεµαχισµένοι. Για παράδειγµα η 

Πρόνοια µε άλλη οµάδα, τα ΚΑΠΗ µε άλλη και λοιπά. Στην  Αθήνα σε 

κάποιους ∆ήµους που υπάρχουν κοινωνικές υπηρεσίες είναι τελείως 

διαφορετικά και περιµένουµε να τις εγκρίνουν! 

 

Ε: Υπάρχει  κάτι άλλο που θα θέλετε να προσθέσετε;  

Α: Μόνο ικανοποίηση νιώθω! Πρέπει να σκεφτόµαστε θετικά! Αυτό σαν 

συµβουλή! Και πολύ «ψάξιµο!»  

 

 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 6η 

Ε: Μιλήστε µας για τους λόγους που σας οδήγησαν να σπουδάσετε το 

επάγγελµα του κοινωνικού λειτουργού 

Α: ∆εν υπάρχουν λόγοι απλώς έδωσα εξετάσεις και πέρασα σ’αυτή την 

σχολή. ∆εν ήταν κάτι που το είχα επιλέξει εκ των προτέρων - όπως είναι τώρα 

το σύστηµα - ∆εν ξέραµε…∆ίναµε εξετάσεις, κάναµε το µηχανογραφικό, χωρίς 

να ξέρουµε από πριν πόση βαθµολογία είχαµε «πιάσει». Απλά το επέλεξα 

επειδή ήταν η σχολή που ήταν εδώ στο Ηράκλειο και δεν ήθελα να φύγω 

κάπου αλλού. 

 

Ε: Τι γνωρίζατε για το επάγγελµα του κοινωνικού λειτουργού πριν το 

σπουδάσετε; 

Α: Μου άρεσε η σχολή, είχα ακούσει γι’αυτή τη σχολή, γι’αυτό το επάγγελµα 

από περιοδικά, από έντυπα, από ιατρικά περιοδικά που είχα διαβάσει τότε, 
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πάνε και είκοσι χρόνια βέβαια! Τέλος πάντων είχα ακούσει τι ήταν αυτή η 

σχολή. Ουσιαστικά γνώριζα, από τα περιοδικά και τον περίγυρο. Ήταν ένα 

επάγγελµα που τότε ξεκινούσε ουσιαστικά! Μιλάµε το 1980. 

 

Ε: Και το κοντινό σας περιβάλλον πώς αντέδρασε σε αυτή σας την επιλογή ; 

Α: Ήταν επιλογή µου οπότε µε στήριξαν! ∆εν είχαν κάποιο πρόβληµα 

ιδιαίτερο. 

 

Ε: Όταν τελειώσατε τη σχολή ήταν εύκολο για σας να βρείτε εργασία; 

Α: Συνέχισα σπουδές στην Πάντειο, στο τµήµα πολιτικών επιστηµών. Ήταν 

κάτι που το έκαναν απ’το ΤΕΙ τότε, ήταν ας πούµε το µεταπτυχιακό της 

σχολής µας. Μπορούσαµε να πάµε κοινωνιολογία πολιτικών επιστηµών κάτι 

που µου το πρότεινε εµένα η διευθύντρια της σχολής τότε. Επειδή τελείωσα 

µε πολύ καλή βαθµολογία µου πρότεινε να συνεχίσω εκεί. Η κοινωνιολογία 

ήταν το µόνο που µπορούσαµε να κάνουµε παραπέρα. Ήταν µαζί πολιτικές 

επιστήµες και κοινωνιολογία το τµήµα που τελείωσα. Ήταν µόνο στην 

Πάντειο. Το 1981. Μπήκα δεύτερο έτος έδωσα κατατακτήριες και µπήκα στο 

δεύτερο έτος. Μετά φοίτησα τρία χρόνια και τελείωσα. 

 

Ε: Μετά την αποφοίτηση σας ήταν εύκολη η επαγγελµατική σας 

αποκατάσταση;  

Α: Κατευθείαν! Στο Κ…..του ∆…. για δυο χρόνια! Ήµουν απ’τις λίγες που 

είχαν τελειώσει τότε και την  Πάντειο, από τους λίγους συναδέλφους τότε! Είχα 

ένα δεύτερο πτυχίο, και κατευθείαν µετά διορίστηκα-µε σύµβαση βέβαια τότε-

και µετά άλλαξα πορεία γιατί µου άρεσε το Ν……… σαν πλαίσιο, από τότε 

που έκανα τα εργαστήριά µου στο Β…….. και επέλεξα Ν………….. 

 

Ε: Μιλήστε µας για την εµπειρία, µέσα από τα χρόνια που είσαστε στο 

επάγγελµα, πως ήταν οι σχέσεις µε συναδέλφους; 

Α: Εντάξει, υπήρχαν και οι πάρα πολύ καλές συνεργασίες, υπήρχαν και οι 

µέτριες και οι άσχηµες. Εξαρτάται από τον κάθε συνάδελφο που θα 

συνεργαστείς πως θα είναι η συνεργασία. 
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Ε: Θεωρείτε ότι ο κοινωνικός λειτουργός είναι δύσκολο να εργαστεί µε άλλες 

ειδικότητες ή µε  διεπιστηµονική οµάδα για παράδειγµα; 

Α: Όχι καθόλου δύσκολο. Εγώ δεν έχω δυσκολευτεί σε συνεργασίες, ούτε µε 

συναδέλφους µέσα στο Ν……. ούτε µε άλλες ειδικότητες. ∆εν είχα µια άσχηµη 

εµπειρία. Πολύ καλά! Μέχρι τώρα δεν είχα κανένα πρόβληµα ποτέ. 

 

Ε: Όσον αφορά την παροχή υπηρεσιών από το κράτος, ήσασταν 

ευχαριστηµένη; 

Α: Είχα προβλήµατα στο ότι δεν υπήρχαν κάποια προγράµµατα, παλιότερα 

ήταν ακόµα πιο χαλαρά τα πράγµατα. Τώρα κάποια προγράµµατα κινούνται 

καλύτερα, είναι το πρόγραµµα «Βοήθεια στο σπίτι», υπάρχει η κοινωνική 

υπηρεσία στους ∆ήµους. Είναι κάτι περισσότερο απ’ότι παλιότερα. Υπάρχει η 

κοινωνική πολιτική απ’το κράτος, εκεί είναι το πρόβληµα. 

 

Ε: Πώς θα κρίνατε εσείς την κοινωνική πολιτική που εφαρµόζεται; 

Α: ∆εν είµαι κυβέρνηση, αλλά κρίνοντας από τις παροχές που δίνονται µπορώ 

να πω ότι δεν έχουν εργαλεία οι κοινωνικοί λειτουργοί, στην επαρχία 

τουλάχιστον, γιατί όταν διορίστηκα εδώ στο Ν….. είχα ήδη κάνει µια 

εκπαίδευση στην Αθήνα, όπου ήταν εντελώς διαφορετικά τα πράγµατα στην 

Αθήνα, στο κέντρο, σε σχέση µε την επαρχία. Με τα προγράµµατα που 

υπάρχουν εκεί, οι φορείς που µπορείς να απευθυνθείς, η Οργάνωση µεταξύ 

τους. Εδώ λίγα πράγµατα είχαµε στα χέρια µας. 

 

 

Ε: Έχετε εντοπίσει κάποια εξέλιξη σε σχέση µε το παρελθόν ; 

Α: Υπάρχει εξέλιξη. Και η αναγνώριση σαν επάγγελµα γενικότερα του 

κοινωνικού λειτουργού, ευρύτερα γνωστός ο όρος του κοινωνικού λειτουργού 

µέσα σε µια κοινωνία. 

 

Ε: Όσον αφορά στην άποψη του κύρους του επαγγέλµατος; 

Α: Το κύρος σε κάθε επάγγελµα κατά την άποψή µου το κάνει ο κάθε 

επαγγελµατίας. ∆ηλαδή αν έχει κύρος το επάγγελµα που κάνω εγώ ή ο 

καθένας εξαρτάται από µένα! Πέρα από τις γνώσεις- που αν δεν έχεις και 
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γνώσεις δεν µπορείς να σταθείς-γιατί ο άλλος το καταλαβαίνει, από κει και 

πέρα από σένα εξαρτάται αν δίνεις κύρος σ’αυτό που κάνεις. 

 

Ε: Τι θα θέλατε να είναι διαφορετικό όλα αυτά τα χρόνια, µέσα από την 

εµπειρία σας πάντα, στο εργασιακό χώρο, την εκπαίδευση, την επιµόρφωση, 

στο προνοιακό σύστηµα… 

Α: Επιµόρφωση έχουµε, δηλαδή δεν έχουµε κάποιο πρόβληµα…Όποτε έχω 

ζητήσει εκπαιδευτική άδεια να πάω οπουδήποτε, άδεια µας δίνουνε. ∆εν µας 

δίνουν-και ειδικά τώρα τελευταία-χρήµατα για εισιτήρια, διαµονή και λοιπά. 

∆εν τα πληρώνει το Ν……... Τουλάχιστον σε σχέση µε άλλος φορείς που 

ξέρω ότι τα πληρώνουν. Αυτό είναι ένα πρόβληµα, γιατί αν ξέρεις ότι τα 

πληρώνεις απ΄την τσέπη σου δεν θα πας! Οπότε εξαρτάται από σένα, κατά 

πόσο θες να επιµορφωθείς, να κάνεις κάποια πράγµατα για σένα. Όσον 

αφορά στην εκπαίδευση, οι δυσκολίες είναι εκεί. Στο κοµµάτι του Ν……….. για 

παράδειγµα βλέπω ότι είναι λίγες οι θέσεις κοινωνικών λειτουργών, δηλαδή 

θα µπορούσε να είναι πιο ποιοτική δουλειά, και να έχεις περισσότερη ηθική 

ικανοποίηση αν ήταν σε µια µόνο κλινική κάθε συνάδελφος. Είναι πέντε 

κλινικές οπότε βλέπεις καλύτερη απόδοση στην δουλειά σου. Αυτά τα δυο. 

  Θα µπορούσαµε να είµαστε περισσότεροι κοινωνικοί λειτουργοί, να υπάρχει 

µεγαλύτερος αριθµός, έτσι ώστε να φαίνεται καλύτερα το αποτέλεσµα. Να µην 

βλέπεις µόνο κάποιες οµάδες σε κατηγορίες ασθενών, να είσαι σε µια κλινική 

που να µπορείς να δουλέψεις δε µια οµάδα. 

 

Ε: Πώς κρίνετε την θέση του επαγγέλµατος σε σχέση µε το παρελθόν. Τι είναι 

αυτό δηλαδή που πιστεύεται ότι έχει εξελιχθεί στην κοινωνική εργασία από τότε 

που είχατε ξεκινήσει εσείς να το ασκείτε σε σύγκριση µε σήµερα; 

Α: Υπάρχει εξέλιξη παρόλο που εγώ βλέπω µια που είµαι και στο Τ….. 

εργαστηριακός συνεργάτης και έχω µια εµπειρία δώδεκα χρόνια µε παιδιά 

που µπαίνουν να εκπαιδευτούν ως κοινωνικοί λειτουργοί. Όλα τα χρόνια 

υπήρχαν και οι πολύ καλοί σπουδαστές οι οποίοι τους ενδιέφερε το 

επάγγελµα, υπήρχαν και άλλοι που µπήκαν τυχαία. Υπάρχει εξέλιξη στην 

όρεξη των σπουδαστών να κάνουν κάτι περισσότερο, µεταπτυχιακό, να 

εξειδικευτούν, κάτι που είναι σηµαντικό γιατί δεν µπορούν να βρουν δουλειά. 

Το θέµα είναι ότι µπαίνουν µε πολύ χαµηλές βάσεις. Και όσο πάει 
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χειροτερεύει η κατάσταση. ∆ηλαδή σπουδαστές οι οποίοι ήθελαν να 

περάσουν σε κάποια σχολή, βάζουν κοινωνική εργασία, µε 10 ή 11 βάση, 

όποτε είναι δύσκολα τα πράγµατα. ∆εν µπορείς να’χεις απαιτήσεις. Εγώ ας 

πούµε µπήκα µε 18 τότε. Τότε το 18 ήταν βαθµός! Υπάρχει µια φθίνουσα 

πορεία στο ποιοι σπουδαστές µπαίνουν στη σχολή µας. Είναι σηµαντικό κι 

αυτό. Όµως όλοι τελειώνουν! Όλοι παίρνουν πτυχίο! Ξέρω σπουδαστές που 

ήταν κάτω του µετρίου και έχουν βολευτεί. Αυτό είναι ένα θέµα. Ποιοι θα είναι 

οι µελλοντικοί σας συνάδελφοι…το επίπεδο… 

  Γιατί το κύρος που λέγατε πριν από κει ξεκινάει:Τι βάσεις έχεις, τι γνώσεις, 

για να µπορείς να σταθείς και ως επαγγελµατίας. Πρέπει να κάνεις πράγµατα 

για σένα, για τη δουλειά σου, για τους εξυπηρετούµενους…Αν δεν έχεις εσύ 

ικανοποίηση γι’αυτό που κάνεις, τι ικανοποίηση να δώσεις στους άλλους;   

 

Ε: Απ’το θέµα της κοινωνικής πολιτικής, οι παροχές που έχει ο κοινωνικός 

λειτουργός, θεωρείτε ότι είναι επαρκείς; 

Α: Μπορεί να είναι λίγα, µπορεί να µην υπάρχουν προγράµµατα, αν και έχουν 

ανοίξει προγράµµατα , πάλι όµως εξαρτάται από τον καθένα µας αν θα 

αξιοποιήσει αυτά που έχει. ∆ηλαδή να κάνει πράγµατα να φανεί η δουλειά 

του, να φανεί η υπηρεσία του, να προσφέρει. Αν εγώ δηλαδή κάθοµαι και λέω: 

«∆εν µου δίνει τίποτα το κράτος, άρα δεν κάνω τίποτα κι εγώ, αφού δεν 

µπορώ να βοηθήσω, άστο καλύτερα!» ∆εν πάει έτσι όµως! Πρέπει να έχεις 

διάθεση και µεράκι γι’αυτό που κάνεις. Και να προσπαθείς να εξυπηρετείς τον 

κόσµο  πέρα απ’αυτά που σου δίνουν! Γιατί δεν είναι µόνο τα προγράµµατα! 

Είναι η συναισθηµατική στήριξη που παρέχεις, η συµβουλευτική, το πώς το 

κάνεις, το πώς συνεργάζεσαι …. Είναι πολλά πράγµατα… 

  Σήµερα  έχουν ανοίξει πάρα πολλές θέσεις εργασίας, τα προγράµµατα-δεν 

υπήρχαν!- τα Κ….., στα οποία ξεκίνησα κι εγώ και ήταν ο πρώτος θεσµός που 

µπήκε άµεσα ο κοινωνικός λειτουργός. ∆ηλαδή πέρα απ’τις κλασικές  θέσεις: 

Πρόνοια, νοσοκοµείο και λοιπά έχουν «ανοίξει» πολλοί φορείς. Όµως είναι 

πολλοί οι σπουδαστές. Τότε ήµασταν είκοσι άτοµα. Τώρα είναι εκατό και βάλε! 

 

Ε: Ποια είναι τα προβλήµατα που αντιµετωπίζετε στην άσκηση του 

επαγγέλµατος; 

Α: Ο αυξηµένος αριθµός σπουδαστών που τελειώνουν. 
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  Είναι οι θέσεις ίδιες, για παράδειγµα εκατό κοινωνικοί λειτουργοί  δουλεύουν 

σε οργανικές θέσεις. Αν είναι καλυµµένες, αν δεν ανοίξουν θέσεις που θα 

µπουν οι καινούριοι; Πρέπει να βγουν σε σύνταξη. Σωστά! Στα 35 χρόνια! 

Πώς θα φύγουν; 

 

Ε: Πώς αξιολογείτε τις εργασιακές συνθήκες που επικρατούν; 

Α: Είµαστε στο δηµοσιολογικό κώδικα, µέτριες αµοιβές …Υπάρχει ένας 

ενιαίος οργανισµός…Υπάρχει κάποιο στάνταρ µισθολόγιο… 

  Αύξηση πήρα όταν ήµουν στο Κ…. και από 28.000 δρχ. που παίρναµε το 

µήνα τότε, ανέβηκε κάπου 100 µε 120.000 δραχµές! Τότε! Μετά ελάχιστα! 

Όταν σου δίνουν κάθε χρόνο την αύξηση, µετά τα παίρνει πίσω η εφορία. 

Ελάχιστη είναι η διαφορά κάθε χρόνο. Από ένα σηµείο και µετά, είτε παίρνεις 

αύξηση είτε δεν παίρνεις, στα παίρνει πίσω η εφορία. 

 

Ε: Έχετε εντοπίσει κάποιες διαφορές όσον αφορά στον προσανατολισµό της 

κοινωνικής εργασίας στο παρελθόν σε σχέση µε σήµερα; 

Α: Η ίδια η σχολή δίνει κατευθύνσεις! ∆ηλαδή παλιότερα έβγαιναν κοινωνικοί 

λειτουργοί όλοι το ίδιο. Τώρα η ίδια η σχολή δίνει κοινοτική ή κλινική 

κατεύθυνση. Και εξαρτάται απ’τον καθένα τι θα διαλέξει. Πιο ανώδυνη βέβαια 

είναι η κοινοτική κατεύθυνση. Η κλινική κατεύθυνση είναι πολύ ψυχοφθόρα… 

 

Ε: Ποιες ήταν οι ικανοποιήσεις και οι απογοητεύσεις που έχετε, σε όλα αυτά τα 

χρόνια που βρίσκεστε στο επάγγελµα; 

Α: Ικανοποίηση ένιωθα όταν πήγαιναν καλά τα περιστατικά, όταν βλέπεις να 

υπάρχει κάποια εξέλιξη νιώθεις κάποια ηθική ικανοποίηση. Στο Ν……... Τα 

άσχηµα συναισθήµατα έχουν να κάνουν µε το θάνατο. Με τους νέους 

ανθρώπους µε προβλήµατα υγείας, είναι ψυχοφθόρο επάγγελµα. ∆εν 

παίρνεις πολλές ικανοποιήσεις όταν δουλεύεις σ’ένα χώρο υγείας όπως είναι 

το Π……, µε δύσκολα περιστατικά. Ικανοποίηση παίρνεις όταν βλέπεις ότι µια 

οικογένεια που συνεργάζεσαι ξεπερνά το πρόβληµα υγείας. Πάνε καλά, 

φεύγουν από σένα ευχαριστηµένοι γιατί τους βοήθησες σε κάποιο πρόβληµά 

τους, και γενικότερα µέσα από την εκπαίδευση βλέπεις να εξελίσσεσαι εσύ ο 

ίδιος και κάνεις κάποια πράγµατα για την δική σου εκπαίδευση που δεν 

τελειώνει! Κατά τη γνώµη µου για να είσαι καλός πρέπει να έχεις µια δια βίου 
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εκπαίδευση αν κι αυτό εξαρτάται από µας, για να µπορείς να νιώθεις κάθε 

µέρα ότι κάτι κάνεις, ότι δηµιουργείς για σένα πρώτα και µετά για τους άλλους, 

γιατί άµα αφεθείς τελείωσε! 

 

Ε: ∆εν είναι δύσκολο να συνεχίσεις την εκπαίδευση στις µέρες µας;  

Α: Είναι δύσκολο αλλά όχι ακατόρθωτο! Πρέπει να έχεις θέληση για να κάνεις 

πράγµατα για σένα. Για να µην αφεθείς και γίνεις ένας δηµόσιος υπάλληλος 

που περιµένει να παίρνει το µηνιάτικο και τίποτα άλλο! 

 

Ε: Σας έχει επηρεάσει το να είστε κοινωνικός λειτουργός στην προσωπική σας 

ζωή; 

Α: Θεωρώ ότι αυτό είναι ένα θετικό του επαγγέλµατος, για µένα τουλάχιστον: 

Για µένα λοιπόν είναι πολύ σηµαντικό το ότι είµαι κοινωνικός λειτουργός, µε 

έχει επηρεάσει πάρα πολύ στην προσωπική µου ζωή. Πολλές φορές 

αξιολογώ εντελώς διαφορετικά από φίλες µου τα πράγµατα. Λέω δηλαδή ότι 

το πιο σηµαντικό για µένα είναι υγεία για µένα, την οικογένειά µου, τα παιδιά 

µου. Αυτό το έχω µάθει µέσα από το Ν…... Αξιολογώ διαφορετικά τη ζωή. 

 

Ε: Θεωρείτε ότι είναι  βάρος  να είσαι κοινωνικός λειτουργός; 

Α: Κάποιες φορές στις προσωπικές µου σχέσεις το νιώθω αυτό. δηλαδή λένε 

«Είσαι κοινωνικός λειτουργός, θα’πρεπε να λειτουργείς έτσι». Είναι βάρος 

αυτό, το νιώθω. ∆εν µπορείς όµως να είσαι κοινωνικός λειτουργός στην 

προσωπική σου ζωή! Έχεις κάποια δεδοµένα τα οποία ακολουθείς, αλλά στην 

προσωπική σου ζωή δεν µπορείς να είσαι ο κοινωνικός λειτουργός της ζωής 

σου. Αλλά οι άλλοι όµως δεν το βλέπουν έτσι! Θεωρούν ότι ως κοινωνικός 

λειτουργός απαγορεύεται να κάνεις κάποια πράγµατα σε µια σχέση! Θα 

πρέπει πάντα εσύ να είσαι ο υπεράνω, αυτός που συγχωρεί… 

 

Ε: Υπάρχει κάτι που θα θέλατε εσείς να έχει εξελιχθεί και δεν εξελίχθηκε; 

Α: Ναι, η κοινωνική εργασία να είναι πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης. 

  Στα χαρτιά…έγινε ΑΤΕΙ στην ουσία δεν έχει γίνει αυτό. απ’την στιγµή που 

υπάρχει αντίστοιχη πανεπιστηµιακή σχολή στην Κοµοτηνή, στην Θράκη. Έχει 

εξειδίκευση! Και πάνω, σε κάποιες υπηρεσίες δεν παίρνουν πρακτική άσκηση 

διότι παίρνουν απ’αυτή την σχολή κοινωνικούς λειτουργούς. ∆ηλαδή κάποιοι 
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δικοί µας σπουδαστές που θέλουν να κάνουν εκεί πρακτική άσκηση δεν τους 

παίρνουν, γιατί παίρνουν απ’το πανεπιστήµιο. 

  Υποβαθµίζεται το ΤΕΙ η σχολή αξίζει όµως να είναι καθαρά πανεπιστηµιακής 

εκπαίδευσης. Θεωρώ ότι δεν υπάρχει καµία άλλη τέτοια σχολή! Μόνο στην 

Θράκη το πανεπιστήµιο! Έπρεπε ο ΣΚΛΕ αυτό να διεκδικήσει! Όπως έκαναν 

οι δάσκαλοι και αναβαθµίστηκαν! Έτσι εξασφαλίζουµε καλύτερη ποιότητα, 

εξειδίκευση…Είναι µια επιστήµη που χρειάζεται περισσότερη δουλειά κι 

ενασχόληση στις σπουδές. Οι ψυχολόγοι γιατί; Οι κοινωνιολόγοι γιατί; 

  Η διαφορά µας πάντα είναι ότι εµείς δουλεύουµε τον άνθρωπο στο 

συναίσθηµα, τα συναισθήµατά του, ο ψυχολόγος την ψυχολογία 

του…Μπαίνουµε σε πιο πρακτικά θέµατα αλλά υπάρχουν διαφορές στην 

εκπαίδευση και στα µαθήµατα… 

   Θεωρώ ότι πρέπει να ανοίξουν θέσεις, να γίνει ακόµα πιο γνωστό το 

επάγγελµα του κοινωνικού λειτουργού. Που είναι γνωστό ναι µεν αλλά απ’την 

τηλεόραση, τις εκποµπές, τις κακοποιήσεις που γίνονται πρώτη είδηση, και 

λοιπά. Επίσης, δεν νοείται ∆ήµος να µην έχει µια κεντρική κοινωνική 

υπηρεσία. Όχι µε τα προγράµµατα και µε αναπληρωτές συναδέλφους, και 

τόσα χρόνια να µην υπάρχει µια θεσµοθετηµένη θέση κοινωνικού λειτουργού! 

  Υπάρχει εξέλιξη, δεν είναι στάσιµη η κατάσταση και ευτυχώς η εξέλιξη είναι 

θετική. Το θέµα είναι ότι είναι µεγαλύτερη η εξέλιξη! Η Πρόνοια Ηρακλείου για 

παράδειγµα έχει επτά συναδέλφους για ολόκληρο το νοµό! Είναι δυνατόν για 

ολόκληρο νοµό να είναι επτά άτοµα; Ελάχιστοι σε σχέση µε τον πληθυσµό 

που εξυπηρετούν! Και πρέπει να γίνει µια αναδιάρθρωση των κοινωνικών 

υπηρεσιών κατά την άποψή µου ανά νοµό γιατί δεν µπορεί απ’το Ηράκλειο να 

πηγαίνουν στην Βιάννο ή στον Κόκκινο Πύργο οι κοινωνικοί λειτουργοί! 

Χρειάζεται ίσως κάθε ∆ήµος να έχει τέτοια υπηρεσία. Και ίσως να έχει ένα 

επιτελικό ρόλο η κοινωνική υπηρεσία που είναι στη Νοµαρχία σε σχέση µε τις 

περιφερειακές υπηρεσίες. 

 

Ε: Είναι εφικτό κάτι τέτοιο; 

Α: Όλα είναι εφικτά αρκεί να υπάρχει πολιτική βούληση! Αυτό εξαρτάται από 

τους συλλόγους µας, τη δραστηριοποίησή µας και λοιπά! 
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Παράρτηµα 3 
Αρµοδιότητες Κοινωνικών Λειτουργών  

 Με την Υπουργική απόφαση 5716/1974 καθορίστηκαν οι αρµοδιότητες των 

κοινωνικών λειτουργών στις περιφερειακές υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας 

του Υπουργείου που περιλαµβάνουν :  

Α) Τη συµµετοχή των κοινωνικών λειτουργών στην εφαρµογή των κρατικών 

προγραµµάτων κοινωνικής πρόνοιας και εκείνων που εφαρµόζοντα από 

άλλους φορείς. Η συµµετοχή αυτή σε ψυχοκοινωνικοοικονοµικές έρευνες που 

απαιτούνται για να θεµελιωθεί το δικαίωµα των ενδιαφεροµένων και να 

ενταχθούν στα εφαρµοζόµενα κοινωνικά προγράµµατα. 

Β) Την παροχή υπηρεσιών κοινωνικής εργασίας προς τους 

εξυπηρετούµενους µε στόχο την αξιοποίηση της υλικής βοήθειας που τους 

δίνεται αλλά και την πρόληψη ή αντιµετώπισης ατοµικών ή οικογενειακών 

προβληµάτων που τους απασχολούν. 

Γ) Την διερεύνηση των κοινωνικών αναγκών και προβληµάτων της περιοχής 

που υπάγεται στην αρµοδιότητα τους µε στόχο τη συµβολή τους στην κάλυψη 

ή αντιµετώπιση των διαπιστωµένων αναγκών και προβληµάτων αξιοποιώντας 

πόρους και µέσα και ενεργοποιώντας για το σκοπό αυτό τους παράγοντες της 

κοινότητας και τους κατοίκους. 

∆) Τη συµβολής την ανάπτυξη και τη βελτίωση της εθελοντικής προσφοράς 

κοινωνικών υπηρεσιών µε την υποβοήθηση του έργου των ασχολουµένων µε 

τη δραστηριότητα αυτή στοχεύοντας και στη καλλιέργεια του αισθήµατος 

κοινωνικής ευθύνης και αλληλεγγύης µεταξύ των πολιτών. 

 

Παράρτηµα 4   
Βρετανική ένωση Κοινωνικών Λειτουργιών (BASW) Καναδική ένωση 

Κοινωνικών Λειτουργών (CASW)  και Κώδικας ∆εοντολογίας 

  Η Βρετανική Ένωση Κοινωνικών λειτουργών58 αναφέρει ότι η κοινωνική 

εργασία προωθεί την κοινωνική αλλαγή και προσπαθεί για την επίλυση των 

προβληµάτων στις ανθρώπινες σχέσεις. Επίσης προωθεί την ενδυνάµωση 
 

58 «www.basw.co.uk» 
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και την ελευθερία του ατόµου για την βελτίωση της ευηµερίας του. Σύµφωνα 

µε την Β.Ε.Κ.Λ. (BASW) οι αρχές των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και της 

κοινωνικής δικαιοσύνης αποτελούν τα θεµέλια της κοινωνικής εργασίας. 

  Σύµφωνα µε την Β.Ε.Κ.Λ. η κοινωνική εργασία δεσµεύεται σε βασικές αξίες. 

Αυτές είναι η ανθρώπινη αξιοπρέπεια, η κοινωνική δικαιοσύνη, η υπηρεσία 

στην ανθρωπότητα, η εντιµότητα-ακεραιότητα και η επάρκεια-ικανότητα. 

  Οι επαγγελµατίες κοινωνικοί λειτουργοί έχουν καθήκον να σέβονται τα 

ανθρώπινα δικαιώµατα, να δείχνουν σεβασµό προς όλα τα άτοµα και στα 

«πιστεύω» των ατόµων, στις αξίες, στον πολιτισµό, στις ανάγκες, στις σχέσεις 

των ατόµων. Οφείλουν να προστατεύουν και να προωθούν την αξιοπρέπεια 

των ατόµων, την ιδιαιτερότητα του καθ’ ενός, τα δικαιώµατα, τις ευθύνες και 

την ταυτότητά τους. Επίσης να καλλιεργούν την ευηµερία και την αυτονοµία 

του ατόµου, µέχρι εκεί που δεν προσβάλει τα δικαιώµατα των άλλων. 

  Η Καναδική Ένωση Κοινωνικών Λειτουργών (CASW)59 αναφέρει ότι η ηθική 

συµπεριφορά είναι ο πυρήνας κάθε επαγγέλµατος. Εφόσον µιλάει για 

«ηθική», οι αρχές και αξίες στις οποίες βασίζεται είναι οι εξής: ο σεβασµός 

στην αξιοπρέπεια και αξία των ατόµων, η επιδίωξη της κοινωνικής 

δικαιοσύνης, η υπηρεσία της ανθρωπότητας, η εντιµότητα της επαγγελµατικής 

πρακτικής, η εµπιστευτικότητα καθώς και η επάρκεια. 

  Βλέπουµε λοιπόν από τα δύο παραπάνω παραδείγµατα της Β.Ε.Κ.Λ. και της 

Κ.Ε.Κ.Λ. ότι σηµαντικότερο σηµείο είναι ο άνθρωπος και ο σεβασµός προς το 

πρόσωπό του, στις ανάγκες του και στο περιβάλλον του. Συµφωνούν µε τον 

∆ιεθνή Κώδικα ∆εοντολογίας και υπακούν στις αρχές και αξίες τους. 
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