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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 υπ’ αριθμόν  1 

Πρακτικά συνεδρίασης Διοικητικού Συμβουλίου του σωματείου, που εδρεύει στην Κόρινθο, 

με την επωνυμία «Σύλλογος Επιστημόνων Κοινωνικής Πολιτικής» και το διακριτικό τίτλο 

«ΣΕΚΠ». 

Παρόντα μέλη: 

1. Νικόλαος Κουραχάνης (τακτικό μέλος) 

2. Ιωάννης Πέτσας (τακτικό μέλος) 

3. Αγγελική Καζάνη (τακτικό μέλος) 

4. Ανδρέας Ντούνης (τακτικό μέλος) 

5. Αικατερίνη Kιουλμπαξιώτη (τακτικό μέλος) 

6. Ειρήνη Σταμούλη (τακτικό μέλος) 

7. Κυριακή Κομηνού (αναπληρωματικό μέλος) 

Απόντα μέλη αν και κλήθηκαν νομότυπα: 

1. Μαρία Χάιδου (τακτικό μέλος) 

2. Δήμητρα Γιαζιτζή (αναπληρωματικό μέλος) 

3. Αικατερίνη Ντάφλου (αναπληρωματικό μέλος) 

 

Η συνεδρίαση διεξήχθη σήμερα, 10 Μαΐου 2014, ημέρα Σάββατο και ώρα 17.00 στο 

αμφιθέατρο Σ. Καράγιωργα 2, στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, Λ. Συγγρού 136, ύστερα από 

πρόσκληση του Προέδρου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα 

Ημερήσιας Διάταξης: 

 

1. Λήψη απόφασης σχετικά με τη δημιουργία Ιστοσελίδας, Λογότυπου και Σφραγίδας ΣΕΚΠ.  

2. Κατανομή αρμοδιοτήτων στα μέλη του ΔΣ.  

3. Λήψη απόφασης σχετικά με τις Οικονομικές και Λογιστικές υποχρεώσεις του ΣΕΚΠ. 

Ορισμός διαχειριστή.  
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4. Συγκρότηση Θεματικών Επιτροπών με έργο τις Επαγγελματικές Προοπτικές των 

αποφοίτων επιστημόνων Κοινωνικής Πολιτικής.  

5. Λήψη απόφασης σχετικά με την ανάθεση αναζήτησης Προεδρικών Διαταγμάτων ή άλλων 

σχετικών νομοθετημάτων Επαγγελματικών Προοπτικών Κοινωνικής Πολιτικής άλλων 

χωρών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

6. Συντονισμός για την επανέναρξη συζητήσεων για την οριστικοποίηση κοινού Π.Δ. 

Επαγγελματικών Προοπτικών Κοινωνικής Πολιτικής.  

7. Πρόταση για την εξεύρεση τρόπων συμμετοχής των εκτός Αθηνών & Κορίνθου Μελών 

στις Διαδικασίες ΣΕΚΠ.  

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία με την παρουσία έξι (6) τακτικών μελών, ο Πρόεδρος κήρυξε 

την έναρξη της συνεδρίασης και αφού έλαβε το λόγο, έκανε εισήγηση για τα κάτωθι θέματα 

της Ημερήσιας Διάταξης. 

 

Θέμα 1ο: Λήψη απόφασης σχετικά με τη δημιουργία Ιστοσελίδας, Λογότυπου και Σφραγίδας 

ΣΕΚΠ.  

 

Το λόγο έλαβε η Αικατερίνη Κιουλμπαξιώτη, η οποία τοποθετήθηκε σχετικά με το λογότυπο 

του ΣΕΚΠ και έκανε την ακόλουθη πρόταση:  

Το λογότυπο του Συλλόγου να έχει την εξής μορφή:  

Τρία μπλε ανθρωπάκια (στα πρότυπα αυτών που έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί στη πρόσκληση 

της πρώτης συνεδρίασης του Δ.Σ.) πιασμένα χέρι-χέρι, τα οποία θα προχωρούν προς τα 

εμπρός. Το φόντο θα έχει απαλό κίτρινο χρώμα, ενώ η γραμματοσειρά μπλε και κίτρινο. 

Μετά τη συζήτηση για το θέμα αυτό εγκρίθηκε ομόφωνα η ως άνω πρόταση από τα μέλη του 

ΔΣ και αποφασίστηκε ότι τη δημιουργία του λογοτύπου αναλαμβάνουν τα μέλη Αικατερίνη 

Κιουλμπαξιώτη και Νικόλαος Κουραχάνης, από κοινού. 

Το λόγο έλαβε ο Νικόλαος Κουραχάνης, ο οποίος τοποθετήθηκε σχετικά με τη σφραγίδα του 

Συλλόγου και πρότεινε αυτή να αποτελείται από τα τέσσερα κεφαλαία αρχικά γράμματα του 

Συλλόγου, δηλαδή Σ.Ε.Κ.Π. Μετά από συζήτηση για το θέμα αυτό εγκρίθηκε  ομόφωνα η ως 

άνω πρόταση από τα μέλη του Δ.Σ.  
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Ακολούθως, έπειτα από ομόφωνη απόφαση των μελών ανατέθηκε η δημιουργία ιστοσελίδας 

του Συλλόγου σε γνωστό πρόσωπο του Προέδρου Νικόλαου Κουραχάνη, με τιμή που θα 

κυμαίνεται ανάμεσα σε 50 και 100 ευρώ.  

Τέλος, αφού έλαβε το λόγο, ο Νικόλαο Κουραχάνη πρότεινε τη δημιουργία φόρουμ εντός της 

ιστοσελίδας του Συλλόγου. Αναφορικά με τη συγκεκριμένη πρόταση, έκανε παρέμβαση ο 

Ανδρέας Ντούνης, ο οποίος πρότεινε επιπροσθέτως να γίνεται ηλεκτρονική εγγραφή των 

ατόμων που επιθυμούν να συμμετέχουν στο φόρουμ. Μετά από συζήτηση εγκρίθηκαν  

ομόφωνα οι ως άνω  προτάσεις από τα μέλη του Δ.Σ.  

Ο Νικόλαος Κουραχάνης, αφού έλαβε το λόγο, διευκρίνισε ότι θα παρουσιαστεί ένα πρώτο 

δείγμα της ιστοσελίδας στα μέλη του Δ.Σ, προκειμένου τα τελευταία να δώσουν έγκριση για 

τη συνέχιση της δημιουργίας της. Τη διαχείριση της ιστοσελίδας αποφασίστηκε  ομόφωνα να 

αναλάβουν από κοινού οι Νικόλαος Κουραχάνης και Ανδρέας Ντούνης. 

 

Θέμα 2ο: Κατανομή αρμοδιοτήτων στα μέλη του ΔΣ.  

Το λόγο έλαβε ο Νικόλαος Κουραχάνης, ο οποίος έπειτα από σχετική πρόταση που έκανε 

έθεσε στο ΔΣ θέμα για τον καθορισμό ενός μέλους του ΔΣ ως υπευθύνου για τις εγγραφές 

νέων μελών. Η ως άνω πρόταση εγκρίθηκε  ομόφωνα από τα μέλη του ΔΣ και την ανάληψη 

του συγκεκριμένου καθήκοντος αποφασίστηκε να αναλάβει η Ειρήνη Σταμούλη. Το λόγο 

έλαβε η Αικατερίνη Κιουλμπαξιώτη, η οποία πρότεινε να υποβληθεί αίτηση προς το Πάντειο 

Πανεπιστήμιο για παραχώρηση ενός γραφείου, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για τις εγγραφές 

των μελών του Συλλόγου και για την πληροφόρηση τους σχετικά με τους σκοπούς του 

Συλλόγου. Η συγκεκριμένη πρόταση αποφασίστηκε από τα μέλη του Δ.Σ να τεθεί ως θέμα 

ημερήσιας διάταξης σε επόμενη συνεδρίαση ΔΣ. Επιπλέον, τα μέλη του Δ.Σ αποφάσισαν 

κατά πλειοψηφία ότι το μέλος Αγγελική Καζάνη θα αναλάβει τη δημιουργία μίας νέας 

διεύθυνσης ηλ. ταχυδρομείου του Συλλόγου, η οποία θα είναι η εξής: sekp@gmail.com. 

Το λόγο έλαβε ο Νικόλαος Κουραχάνης, ο οποίος προθυμοποιήθηκε να αναλάβει τη 

αποστολή των ανακοινώσεων του Συλλόγου προς τα μέλη του, ενώ παράλληλα 

αποφασίστηκε ομόφωνα ότι η Αικατερίνη Kιουλμπαξιώτη και ο Αντρέας Ντούνης 

αναλαμβάνουν την αποστολή των δελτίων τύπου του Συλλόγου. Το λόγο έλαβε η Αικατερίνη 

Kιουλμπαξιώτη, η οποία πρότεινε την αποστολή δελτίων τύπου σε δήμους με προτάσεις ως 

προς τη βελτίωση δομών και δημιουργία νέων, κ.τ.λ. Επίσης, πρότεινε την οργάνωση και 

mailto:sekp@gmail.com
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υλοποίηση τμημάτων διδασκαλίας από μέλη του Συλλόγου στη Σχολή Δημόσιας Διοίκησης 

και στο παράρτημα του Παντείου Πανεπιστημίου στη Κύπρο. Η Αικατερίνη Kιουλμπαξιώτη 

δεσμεύτηκε για τη αποστολή συγκεκριμένης πρότασης όσο αφορά τα παραπάνω ζητήματα. 

Μετά από σχετική συζήτηση αποφασίστηκε  ομόφωνα ότι την διερεύνηση των προοπτικών 

της ως άνω πρότασης αναλαμβάνουν η Αικατερίνη Kιουλμπαξιώτη και η Αικατερίνη 

Ντάφλου, από κοινού. 

 

Θέμα 3ο: Λήψη απόφασης σχετικά με τις Οικονομικές και Λογιστικές υποχρεώσεις του 

ΣΕΚΠ. Ορισμός διαχειριστή.  

Η Ταμίας Αγγελική Καζάνη διευκρίνισε ότι ο Σύλλογος θα πρέπει να υποβάλλει φορολογική 

δήλωση και επισημάνθηκε η ανάγκη εξεύρεσης λογιστή για τις οικονομικές και λογιστικές 

ανάγκες του Συλλόγου. Μετά από σχετική συζήτηση αποφασίστηκε  ομόφωνα ότι την 

συστηματική σειρά ενεργειών επί του ως άνω θέματος αναλαμβάνει να υλοποιήσει η 

Αγγελική Καζάνη. 

 

Θέμα 4ο: Συγκρότηση Θεματικών Επιτροπών με έργο τις Επαγγελματικές Προοπτικές των 

αποφοίτων επιστημόνων Κοινωνικής Πολιτικής.  

Το λόγο έλαβε ο Νικόλαος Κουραχάνης, ο οποίος παρουσίασε την ακόλουθη εισήγηση: 

Συγκρότηση επιτροπών των διάφορων πεδίων της κοινωνικής πολιτικής και στελέχωση τους 

με προπτυχιακούς φοιτητές, οι οποίοι θα λειτουργούν υπό την επίβλεψη μελών του Δ.Σ. Οι 

συγκεκριμένες επιτροπές θα προβούν σε χαρτογράφηση των φορέων στους οποίους δυνητικά 

θα απασχολούνται τα μέλη του Συλλόγου. Ο Νικόλαος Κουραχάνης θα αναλάβει το γενικό 

συντονισμό του εγχειρήματος και θα επικοινωνεί με τον κάθε ένα συντονιστή ξεχωριστά, 

καθώς και με τους προπτυχιακούς φοιτητές. Η συγκεκριμένη πρόταση προβλέπει την 

επίσκεψη μελών του Συλλόγου στα υπουργεία που είναι υπεύθυνα για το κάθε θεματικό 

πεδίο, σε ΜΚΟ και άλλους φορείς. Επίσης, προβλέπεται η αναζήτηση φορέων απασχόλησης 

με χρήση του διαδικτύου και η συνάντηση μελών του Συλλόγου με τους υπευθύνους του κάθε 

φορέα προκειμένου να διαπιστωθούν οι δυνατότητες απασχόλησης μελών του Συλλόγου, 

αλλά και οι προοπτικές ευρύτερης συνεργασίας. Μετά από σχετική συζήτηση για το θέμα 

αυτό εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία η ως άνω πρόταση. Κατόπιν, το λόγο έλαβε η Αικατερίνη 

Κιουλμπαξιώτη, η οποία πρότεινε την κατάθεση προτάσεων σε συγκεκριμένους φορείς, που 
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θα αφορούν τη δημιουργία νέων δομών κοινωνικής πολιτικής. Μετά από σχετική συζήτηση 

εγκρίθηκε  κατά πλειοψηφία και αυτή η πρόταση. 

 

Θέμα 5ο:  Λήψη απόφασης σχετικά με την ανάθεση αναζήτησης Προεδρικών Διαταγμάτων ή 

άλλων σχετικών νομοθετημάτων Επαγγελματικών Προοπτικών Κοινωνικής Πολιτικής άλλων 

χωρών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Μετά από σχετική συζήτηση για το θέμα αυτό αποφασίσθηκε ομόφωνα, τα μέλη Ειρήνη 

Σταμούλη και Αγγελική Καζάνη να αναλάβουν την καταγραφή των επαγγελματικών 

προοπτικών των επιστημόνων κοινωνικής πολιτικής σε ανεπτυγμένα κράτη μέσω της 

συλλογής των αντίστοιχων προεδρικών διαταγμάτων. 

 

Θέμα 6ο: Συντονισμός για την επανέναρξη συζητήσεων για την οριστικοποίηση κοινού Π.Δ. 

Επαγγελματικών Προοπτικών Κοινωνικής Πολιτικής.  

Μετά από σχετική συζήτηση για το θέμα αυτό αποφασίσθηκε ομόφωνα, τα μέλη Νικόλαος 

Κουραχάνης και Ειρήνη Σταμούλη να αναλάβουν την οργάνωση συνάντησης των μελών του 

Δ.Σ με τους προέδρους των τμημάτων που εκπροσωπούνται από το Σύλλογο Αποφοίτων. 

 

Θέμα 7ο: Πρόταση για την εξεύρεση τρόπων συμμετοχής των εκτός Αθηνών & Κορίνθου 

Μελών στις Διαδικασίες ΣΕΚΠ.  

Μετά από σχετική συζήτηση για το θέμα αυτό αποφασίσθηκε ομόφωνα,  τα μέλη Ιωάννης 

Πέτσας και Ανδρέας Ντούνης να αναλάβουν την οργάνωση του ζητήματος ζωντανής 

μετάδοσης των συνελεύσεων του Δ.Σ στο διαδίκτυο μέσω εφαρμογής «Live streamin». Το 

λόγο έλαβε ο Νικόλαος Κουραχάνης, ο οποίος έθεσε το ζήτημα της διενέργειας 

ηλεκτρονικών ψηφοφοριών, προκειμένου να υπάρχει ευρεία συμμετοχή των μελών που δεν 

μπορούν να παρίστανται στις συνελεύσεις. Το συγκεκριμένο ζήτημα αποφασίστηκε από τα 

μέλη του Δ.Σ να τεθεί ως θέμα ημερήσιας διάταξης σε επόμενη συνεδρίαση ΔΣ. 

Αφού τελείωσε η συζήτηση όλων των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, για τα οποία 

ελήφθησαν οι παραπάνω αποφάσεις, ο Πρόεδρος κήρυξε το τέλος της Συνεδρίασης. 
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Σε πίστωση των ανωτέρω συντάχθηκε το παρόν και υπογράφεται. 

 

Ο Πρόεδρος                   Η Γεν. Γραμματέας 

          

 

Τα Μέλη 

 

 

 


