
Ασημόπουλος Χάρης

Είναι  Καθηγητής  στο Τμήμα  Κοινωνικής  Εργασίας  του  Πανεπιστημίου  Δυτικής  Αττικής
(ΠΑΔΑ) με γνωστικό αντικείμενο «Κοινωνική Εργασία στην Ψυχική Υγεία με έμφαση στον
ιδρυματισμό και την προαγωγή της κοινοτικής φροντίδας». Έχει διατελέσει Πρόεδρος του
Τμήματος  Κοινωνικής  Εργασίας  ΠΑΔΑ  και  Διευθυντής  Μεταπτυχιακού  Προγράμματος
Σπουδών στη Κλινική Κοινωνική Εργασία και την Κοινοτική Εργασία.
Εργάστηκε  για  πολλά  έτη  και  έως  το  2010  ως  κλινικός  κοινωνικός  λειτουργός  στην
Πανεπιστημιακή  Παιδοψυχιατρική  Κλινική  του  Νοσοκομείου  Παίδων  «Αγία  Σοφία»  της
Αθήνας, στη διασυνδετική παιδοψυχιατρική, στην ψυχοκοινωνική υποστήριξη παιδιατρικού
AIDS,  στα  χρόνια  νοσήματα  και  διετέλεσε  υπεύθυνος  της  Μονάδας  Ψυχοκοινωνικής
Αποκατάστασης Εφήβων με Ψυχικές Διαταραχές (ΚΕΨΥΕ) της Παιδοψυχιατρικής Κλινικής. 
Δραστηριοποιήθηκε από το 1990 ενεργά στην ανάπτυξη της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης,
με ενεργό ρόλο στις παρεμβάσεις αποϊδρυματισμού του ΠΙΚΠΑ Λέρου και στη δημιουργία
σύγχρονων μονάδων ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης και κοινοτικής φροντίδας. 
Έχει  συμμετάσχει  σε  σειρά  προγραμμάτων  έρευνας  παρέμβασης,  ως  επιστημονικά
υπεύθυνος  ή  μέλος  ερευνητικών  ομάδων,  σε  αντικείμενα  που  αφορούν  στον
αποϊδρυματισμό, στην προαγωγή της ψυχικής υγείας παιδιών και εφήβων, οικογενειών και
ενηλίκων  στην  κοινότητα,  στην  αυτόνομη  διαβίωση  των  ατόμων  με  αναπηρία,  στην
υποστήριξη και κοινωνική ένταξη κοινωνικά αποκλεισμένων ομάδων και μειονοτήτων κ.ά. 
Το  επιστημονικό  και  ερευνητικό  του  έργο  έχει  δημοσιευτεί  σε  ελληνικά  και  διεθνή
επιστημονικά περιοδικά και βιβλία.
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