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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 υπ’ αριθμόν  2 

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. Μαρία Χάιδου (τακτικό μέλος) 

5. Αικατερίνη Kιουλμπαξιώτη (τακτικό μέλος) 

6. Ειρήνη Σταμούλη (τακτικό μέλος) 

7. Κυριακή Κομηνού (αναπληρωματικό μέλος) 

Η συνεδρίαση διεξήχθη σήμερα, 22 Σεπτεμβρίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.00 στην 

αίθουσα Δ.12, στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, Λ. Συγγρού 136, ύστερα από πρόσκληση του 

Προέδρου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα Ημερήσιας Διάταξης: 

1. Ενημέρωση για την πρόοδο της χαρτογράφησης των φορέων κοινωνικής πολιτικής και 

λήψη αποφάσεων για τα επόμενα βήματα. 

2. Ενημέρωση για τις Επαφές με το Υπουργείο Παιδείας. 

3. Ιεράρχηση προτεραιοτήτων για επαφές με τους φορείς κοινωνικής πολιτικής για τις 

επαγγελματικές προοπτικές των αποφοίτων (με βάση τα πρώτα αποτελέσματα της 

χαρτογράφησης).  

4. Ενημέρωση δυνατοτήτων και περιορισμών ανάπτυξης Κοινωνικού Συνεταιρισμού 

Περιορισμένης Ευθύνης (ΚΟΙΝΣΕΠ) του ΣΕΚΠ. Συζήτηση και λήψη απόφασης για 

διοργάνωση σεμιναρίου Κοινωνικής Οικονομίας και Επιχειρηματικότητας προς τα μέλη του. 

[Προφορική εισήγηση από το μέλος του ΣΕΚΠ κ. Π. Γούση]. 

5. Διάφορα Θέματα. 
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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 1
ο
: Ενημέρωση για την πρόοδο της χαρτογράφησης των φορέων κοινωνικής πολιτικής 

και λήψη αποφάσεων για τα επόμενα βήματα.  

Το λόγο έλαβε ο Νικόλαος Κουραχάνης, ο οποίος ενημέρωσε σχετικά με την πρόοδο της 

χαρτογράφησης των φορέων κοινωνικής πολιτικής επισημαίνοντας πως έχει ολοκληρωθεί ένα 

σημαντικό έργο για τη συγκέντρωση φορέων. Παρότρυνε τα μέλη του ΔΣ να τοποθετηθούν 

σχετικά με τυχόν παρατηρήσεις επί του οδηγού χαρτογράφησης και να επανέλθουν με τις 

προτάσεις τους.  

Το λόγο έλαβε η Ειρήνη Σταμούλη, η οποία έθεσε το ζήτημα σχετικά με το αν στον οδηγό θα 

πρέπει να συμπεριληφθούν και διεθνείς φορείς χωρίς παραρτήματα στην Ελλάδα. Κατόπιν 

διαβούλευσης αποφασίστηκε η ένταξη των ως άνω φορέων στον οδηγό, η οποία θα 

περιορίζεται σε φορείς βασικούς και σημαίνοντες.  

Το λόγο έλαβε η Κυριακή Κομηνού, η οποία έθεσε το ζήτημα της χρήση του οδηγού 

χαρτογράφησης και συγκεκριμένα για το αν θα χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο για την 

εξυπηρέτηση σκοπών εντός του ΣΕΚΠ ή αν υπάρχει η σκέψη για δημοσίευση αυτού. Κατόπιν 

διαβούλευσης αποφασίστηκε ότι η χρήση του οδηγού αρχικά θα εξυπηρετεί εσωτερικούς 

σκοπούς αλλά δεν αποκλείστηκε η πιθανότητα μεταγενέστερης δημοσίευσης. 

Θέμα 2
ο
: Ενημέρωση για τις Επαφές με το Υπουργείο Παιδείας. 

Το λόγο έλαβαν ο Νικόλαος Κουραχάνης και ο Γιάννης Πέτσας, οι οποίοι ενημέρωσαν από 

κοινού για τα ζητήματα που συζητήθηκαν κατά τη συνάντηση μελών του Δ.Σ με υπαλλήλους 

του Υπουργείου Παιδείας. Έγινε ιδιαίτερη μνεία στη διεκδίκηση ένταξης των αποφοίτων 

όλων των τμημάτων που συγκροτούν το ΣΕΚΠ στο ΠΕ10.   

Κατόπιν συμφωνήθηκε να πραγματοποιηθεί επικοινωνία με τον κ. Δημουλά (υπεύθυνο 

καθηγητή για τα επαγγελματικά δικαιώματα του τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής Παντείου), 

προκειμένου ο τελευταίος να παραχωρήσει ένα κείμενο που έχει συνταχθεί από κοινού με 

άλλους υπεύθυνους καθηγητές των τριών τμημάτων Κοινωνικής Πολιτικής, το οποίο αφορά 

τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων του ΣΕΚΠ. Το συγκεκριμένο κείμενο θα 

αποσταλεί και στα τρία τμήματα Κοινωνικής Πολιτικής προς ενημέρωση των φοιτητών. 



3 
 

Έπειτα από ομόφωνη απόφαση των μελών, υπεύθυνες για την σχετική επικοινωνία με τον κ. 

Δημουλά ορίστηκαν τα μέλη ΣΕΚΠ  Γεωργία Μαυρίδου και Μαρία Καρούμπαλη. 

Το λόγο έλαβε η Αικατερίνη Κιουλμπαξιώτη, η οποία πρότεινε να επιτευχθεί προσπάθεια 

επαφής του ΣΕΚΠ με το Σύλλογο Κοινωνικών Λειτουργών. Επίσης, αναφέρθηκε στη ανάγκη 

συνεργασίας του ΣΕΚΠ με φορείς κύρους, όπως το ΕΚΚΕ και διευκρίνισε ότι μέσω σχετικών 

συνεργασιών ο ΣΕΚΠ θα μπορεί να προβεί στη παραγωγή «δικού του έργου» και να 

καταλήξει στην ολοκλήρωση δικών του προτάσεων.  

Θέμα 3
ο
: Ιεράρχηση προτεραιοτήτων για επαφές με τους φορείς κοινωνικής πολιτικής για τις 

επαγγελματικές προοπτικές των αποφοίτων (με βάση τα πρώτα αποτελέσματα της 

χαρτογράφησης).  

Το λόγο έλαβε ο Νικόλαος Κουραχάνης, ο οποίος εισηγήθηκε για την ομαδοποίηση των 

μελών προκειμένου να πραγματοποιηθεί συντονισμένη δράση επαφών με φορείς. Κατόπιν 

διαβούλευσης, οι ομάδες δράσης διαμορφώθηκαν ως ακολούθως: 

Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας:  

Ιωάννης Πέτσας, Κυριακή Κομηνού, Παντελής Γούσης, Γεωργία Μαυρίδου, Μ. 

Καρούμπαλη, Αικατερίνη Αργυρίου 

Υπουργείο Υγείας:  

Νικόλαος Κουραχάνης, Ανδρέας Ντούνης, Μαρία Χάιδου, Παντελής Γούσης, Μ. 

Καρούμπαλη, Κων/νος Μυλωνάς 

Υπουργείο Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων: Ιωάννης Πέτσας, Ειρήνη 

Σταμούλη, Μαρία Χάιδου, Αικατερίνη Αργυρίου 

Υπουργείο Δημόσιας Τάξης & Προστασίας του Πολίτη: Ιωάννης Πέτσας, Ειρήνη Σταμούλη, 

Αικατερίνη Αργυρίου 

Συνήγορος του Πολίτη: Δήμητρα Γιαζιτζή, Ιωάννης Πέτσας, Ειρήνη Σταμούλη, Μαρία 

Χάιδου, Αικατερίνη Αργυρίου 

Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης: Αικατερίνη Κιουλμπαξιώτη, Αικατερίνη Αργυρίου 

PRAKSIS: Νικόλαος Κουραχάνης, Αγγελική Καζάνη 

ΑΡΣΙΣ: Ιωάννης Πέτσας 

 

http://www.ministryofjustice.gr/site/el/%CE%91%CE%A1%CE%A7%CE%99%CE%9A%CE%97.aspx
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Θέμα 4
ο
: Ενημέρωση δυνατοτήτων και περιορισμών ανάπτυξης Κοινωνικού Συνεταιρισμού 

Περιορισμένης Ευθύνης (ΚΟΙΝΣΕΠ) του ΣΕΚΠ. Συζήτηση και λήψη απόφασης για 

διοργάνωση σεμιναρίου Κοινωνικής Οικονομίας και Επιχειρηματικότητας προς τα μέλη του. 

 

Το λόγο έλαβε ο Παντελής Γούσης, ο οποίος παρουσίασε την ακόλουθη εισήγηση: 

Δημιουργία  Κοινωνικού Συνεταιρισμού Περιορισμένης Ευθύνης (ΚΟΙΝΣΕΠ) του ΣΕΚΠ. Ο 

Παντελής Γούσης ενημέρωσε για το νομικό πλαίσιο, τη διαδικασία ίδρυσης και τον τρόπο 

λειτουργίας των ΚΟΙΝΣΕΠ. Επισημάνθηκαν τα εξής: Ο ΚΟΙΝΣΕΠ είναι ένας αστικός 

συνεταιρισμός με κοινωνικό σκοπό που διαθέτει εκ του νόμου την εμπορική ιδιότητα και 

εμφανίσθηκε με τον πρόσφατο Ν.4019/2011. Οι πόροι των ΚΟΙΝΣΕΠ αποτελούνται από το 

κεφάλαιο της επιχείρησης, δωρεές τρίτων, έσοδα από την επιχειρηματική δραστηριότητα της, 

επιχορηγήσεις από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, την Ευρωπαϊκή Ένωση, διεθνείς ή 

εθνικούς οργανισμούς ή Ο.Τ.Α., καθώς και κάθε άλλο έσοδο από την ανάπτυξη των 

δραστηριοτήτων της σύμφωνα με το καταστατικό της. Επίσης έχουν πρόσβαση στη 

χρηματοδότηση από το Ταμείο Κοινωνικής Οικονομίας, το οποίο συστήνεται με κοινή 

απόφαση των Υπουργών τον Ν.3912/2011, καθώς επίσης και από το Εθνικό Ταμείο 

Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης και στον Αναπτυξιακό Νόμο. Μόνη η συμμετοχή ενός 

φυσικού προσώπου με την ιδιότητα του μέλους εταίρου, σε Κοινωνική Συνεταιριστική 

Επιχείρηση, δεν του προσδίδει εμπορική ιδιότητα και δεν δημιουργεί ασφαλιστικές ή 

φορολογικές υποχρεώσεις. Πέραν του ποσού που καταβάλλει για απόκτηση της 

συνεταιριστικής μερίδας, το μέλος του ΚΟΙΝΣΕΠ δεν έχει καμία άλλη ευθύνη έναντι των 

δανειστών της. 

Έπειτα από διαβούλευση έγινε σχετική πρόσκληση ενδιαφέροντος για ίδρυση ΚΟΙΝΣΕΠ στα 

μέλη του ΣΕΚΠ. Υπεύθυνος του εγχειρήματος ορίστηκε ο Παντελής Γούσης, 

επικουρούμενος για τα διαδικαστικά/νομικά ζητήματα από τη Μαρία Χάιδου.  

Θέμα 5
ο
:  Διάφορα Θέματα.  

Ο Νικόλαος Κουραχάνης, αφού έλαβε το λόγο: 

α) Ενημέρωσε τα μέλη του Δ.Σ., σχετικά με επικοινωνία που έλαβε χώρα με την πρόεδρο του 

Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής (Πάντειο Πανεπιστήμιο) κα. Μ. Καραμεσίνη, με θέμα την 

ενσωμάτωση εντός της ιστοσελίδας του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής, link το οποίο θα 

παραπέμπει στην ιστοσελίδα του ΣΕΚΠ. Η κα. Μ. Καραμεσίνη ανέφερε πως θα θέσει το εν 

λόγω ζήτημα στη Γενική Συνέλευση του Τμήματος προκειμένου να ληφθεί σχετική απόφαση.  
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β) Πρότεινε τη συγκρότηση αντιπροσωπείας από μέλη του Δ.Σ, η οποία θα παρευρεθεί στην 

εκδήλωση υποδοχής των πρωτοετών φοιτητών του ως άνω Τμήματος, προκειμένου να 

ενημερώσει τους φοιτητές για την ύπαρξη και τους σκοπούς του ΣΕΚΠ. Ακολούθως, έπειτα 

από ομόφωνη απόφαση των μελών, μέλη της εν λόγω αντιπροσωπείας ορίστηκαν η 

Αικατερίνη Κιουλμπαξιώτη, η Μαρία Καρούμπαλη και η Αικατερίνη Αργυρίου. 

γ) Πρότεινε τη διενέργεια συνάντησης μεταξύ ΣΕΚΠ και του Σύλλογου Κοινωνικών 

Ανθρωπολόγων προς αναζήτηση δυνατοτήτων κοινής συμπόρευσης. Το συγκεκριμένο 

ζήτημα αποφασίσθηκε να συζητηθεί εκτενώς στο επόμενο Δ.Σ. 

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

ελήφθησαν οι παραπάνω αποφάσεις, ο Πρόεδρος κήρυξε το τέλος της Συνεδρίασης. 

Σε πίστωση των ανωτέρω συντάχθηκε το παρόν και υπογράφεται. 

 

    Ο Πρόεδρος                   Η Γεν. Γραμματέας 

Νικόλαος Κουραχάνης                                           Μαρία Χάιδου 

 

Τα Μέλη 

Αγγελική Καζάνη 

Ιωάννης Πέτσας 

Αικατερίνη Kιουλμπαξιώτη 

Ειρήνη Σταμούλη 

Κυριακή Κομηνού 

 

 

 


