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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 υπ’ αριθμόν  3 

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. Ανδρέας Ντούνης (τακτικό μέλος) 

Η συνεδρίαση διεξήχθη σήμερα, 5 Δεκεμβρίου 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18.00 στο 

ΚΕΚΜΟΚΟΠ, Λ. Συγγρού 134, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου, για συζήτηση και 

λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα Ημερήσιας Διάταξης: 

1. Ενημέρωση και Λήψη Αποφάσεων για πρόοδο των επαφών των ομάδων εργασίας με τους 

φορείς με αντικείμενο της επαγγελματικές προοπτικές αποφοίτων κοινωνικής πολιτικής. 

2. Παρουσίαση και Σχολιασμός προσχεδίου του Συλλογικού Οδηγού με τίτλο: «Φορείς 

Κοινωνικής Πολιτικής στην Ελλάδα». 

3. Πρόταση και Συζήτηση για πρόσληψη κοινωνικού επιστήμονα με αρμοδιότητα τις 

καθημερινές επαφές με τους φορείς και την ανάπτυξη δράσεων κοινωνικής οικονομίας με 

σκοπό την δημιουργία θέσεων απασχόλησης αποφοίτων ΚΠ. 

4. Προπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών Κοινωνικής Πολιτικής και ο ρόλος του ΣΕΚΠ. 

5. Έγκριση ερευνητικής πρότασης με θέμα: «Η Επαγγελματική Αποκατάσταση των 

Αποφοίτων Τμημάτων Κοινωνικής Πολιτικής στην Ελλάδα: Μια Ποσοτική και Ποιοτική 

Προσέγγιση». 
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Αφού διαπιστώθηκε απαρτία με την παρουσία εφτά (7) 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 και Λήψη Αποφάσεων για πρόοδο των επαφών των ομάδων εργασίας 

με τους φορείς με αντικείμενο της επαγγελματικές προοπτικές αποφοίτων κοινωνικής 

πολιτικής. 

Σχετικά με την πρόοδο των επαφών των ομάδων εργασίας: 

Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας: Το λόγο έλαβε ο Ι. Πέτσας ο 

οποίος ενημέρωσε για τα ζητήματα που συζητήθηκαν κατά τη συνάντηση της ομάδας με την 

κα Παπαδοπούλου, Διευθύντρια του Τμήματος Προσωπικού του Υπουργείου. Αφού έγινε μια 

σύντομη ενημέρωση σχετικά με τον ΣΕΚΠ, τη διαθεματικότητα και τους σκοπούς του, η κα 

Παπαδοπούλου ενημέρωσε ότι τον Απρίλιο, το Υπουργείο είχε εκδώσει προκήρυξη η οποία 

απευθυνόταν γενικά σε αποφοίτους ανώτατης εκπαίδευσης. Επίσης, πρότεινε την κατάθεση 

και πρωτοκόλληση ενός επίσημου εγγράφου/κειμένου στο οποίο θα αναφέρεται η υπόσταση 

του ΣΕΚΠ, οι σκοποί και οι επιδιώξεις του, οι υπεύθυνοι επικοινωνίας κτλ, το οποίο θα 

απευθύνεται προς όλους τους φορείς στους οποίους θεωρεί ο ΣΕΚΠ ότι μπορούν να 

απασχοληθούν οι απόφοιτοι, διεκδικώντας με αυτόν τον τρόπο θέσεις εργασίας. Τέλος, 

τόνισε ότι είναι σημαντικό να σταλεί άμεσα το εν λόγω έγγραφο στο Υπουργείο Διοικητικής 

Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ακολουθώντας τη νόμιμη διαδικασία, 

καθώς το εν λόγω Υπουργείο είναι το πλέον αρμόδιο για τον προγραμματισμό του 

ανθρώπινου δυναμικού της δημόσιας διοίκησης. Ο Ι. Πέτσας ανέφερε ότι υπήρξε θετικό 

κλίμα καθ’ όλη τη διάρκεια της συνάντησης και η κα Παπαδοπούλου έδειξε πρόθυμη για 

περαιτέρω επικοινωνία.  

Υπουργείο Υγείας: Το λόγο έλαβαν ο Ν. Κουραχάνης και ο Κ. Μυλωνάς οι οποίοι από 

κοινού  ενημέρωσαν για τα ζητήματα που συζητήθηκαν κατά τη συνάντηση της ομάδας με 

την κα Κόκκιζα, υπεύθυνη προσωπικού του Υπουργείου. Αφού έγινε μία συνοπτική 

παρουσίαση των σκοπών του ΣΕΚΠ και έγινε σχετική συζήτηση, η υπεύθυνη προσωπικού 

παρέπεμψε την ομάδα σε άλλες διευθύνσεις του Υπουργείου και συγκεκριμένα: α) στην κα 

Γιαννουδάκη, Προϊστάμενη ανθρωπίνων πόρων νομικών προσώπων επιστημονικού, 

νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού, β) στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Φροντίδας και δη 

στους κκ Κουφάκη και Δημητρίου (Τμηματάρχης),  και γ) στην Διεύθυνση Ανθρωπίνων 
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Πόρων και Τμήμα Ανάπτυξης Μονάδων Υγείας των οποίων υπεύθυνη είναι η κα 

Φαφουκάκη.  

Έγινε ιδιαίτερη μνεία στο γεγονός ότι παρουσιάζεται ακατάληπτος κατακερματισμός μεταξύ 

των διευθύνσεων του Υπουργείου δυσχεραίνοντας τη συνεννόηση και τη δυνατότητα 

επαφών. Ακολούθως, η κα Κόκκιζα πρότεινε ο ΣΕΚΠ να επιδιώξει αυτόνομη επαφή με το 

Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης -για το λόγο που 

αναφέρεται ανωτέρω- καθώς και με τους επιμέρους εποπτευόμενους φορείς του Υπουργείου.  

Κατόπιν, ο Κ. Μυλωνάς συναντήθηκε με την κα Γιαννουδάκη η οποία τόνισε πως το κομβικό 

υπουργείο είναι το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης καθώς αυτό συντάσσει το προσοντολόγιο που καθορίζει τα προσόντα που 

απαιτούνται στις προκηρύξεις. Η κα Γιαννουδάκη ανέφερε, επίσης, ότι θεωρεί πως 

ενδείκνυται να συνταχθεί ένα υπόμνημα το οποίο θα απευθύνεται στον Υπουργό, στον 

Αναπλ.Γεν.Γραμματέα και στις επιμέρους διευθύνσεις του Υπουργείου, στο οποίο θα 

απεικονίζονται επακριβώς τα αιτήματα του Συλλόγου, ώστε να προκύψουν οι αντίστοιχες 

χρεώσεις και έχουν σχετική γνώση οι υπεύθυνοι όταν αποστέλλουν σχετικό εισηγητικό 

έγγραφο στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης. Τέλος, η ως άνω υπεύθυνη ανέφερε 

πως όλοι οι Φορείς Πρόνοιας (π.χ. ΠΙΚΠΑ) ανήκουν στην αρμοδιότητα του Υπουργείου 

Εργασίας. 

ΟΑΕΔ: Το λόγο έλαβε η Αικ. Αργυρίου η οποία ενημέρωσε πως οι αρμόδιοι υπεύθυνοι με 

τους οποίους συναντήθηκε η ομάδα πρότειναν τα ακόλουθα: α) Επαφή με το Υπουργείο 

Διοικητικής Μεταρρύθμισης, β) Επαφή με το ΣΚΛΕ προκειμένου να λάβει γνώση ο ΣΕΚΠ 

για την χρησιμοποιούμενη πάγια τεχνογνωσία σε ζητήματα απασχόλησης, γ) Εισήγηση 

ερωτήματος στη Βουλή, δ) Κατάρτιση κειμένου στο οποίο θα συνοψίζονται οι 

επαγγελματικές επιδιώξεις του ΣΕΚΠ και το οποίο θα λάβει έγκριση και από τα 3 τμήματα 

Κοινωνικής Πολιτικής. 

Συνήγορος του Πολίτη: Το λόγο έλαβε ο Ι. Πέτσας ο οποίος ενημέρωσε για την επικοινωνία 

που είχε με τον κ. Καρύδη, βοηθό του Συνηγόρου του Πολίτη για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. 

Ο κ. Καρύδης τόνισε πως ο Συνήγορος του Πολίτη έχει να προκηρύξει θέσεις εργασίας εδώ 

και τρία χρόνια και δεν υπάρχει πρόβλεψη για επικείμενη προκήρυξη. Παρ’ όλα αυτά 

αποφασίστηκε να πραγματοποιηθεί συνάντηση με την κα Σπανού ή άλλο υπεύθυνο 

προκειμένου να γίνει η προβλεπόμενη ενημέρωση για τον ΣΕΚΠ.  
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Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης: Το λόγο έλαβε Αικ. Κιουλμπαξιώτη, η οποία 

ενημέρωσε πως έχει κανονιστεί συνάντηση με την κα Στρατηγάκη (Αντιδήμαρχος Δήμου 

Αθηναίων) για τις 19/12 και ώρα 17.00 μ.μ.. 

PRAKSIS: Το λόγο έλαβε ο Ν. Κουραχάνης ο οποίος ενημέρωσε ότι έχει γίνει τηλεφωνική 

επαφή και αναμένεται ανταπόκριση για την πραγματοποίηση συνάντησης. 

ΑΡΣΙΣ: Το λόγο έλαβε ο Ι. Πέτσας ο οποίος ενημέρωσε πως έχει γίνει άτυπη συζήτηση και  

αναμένεται ανταπόκριση για την πραγματοποίηση επίσημης συνάντησης. 

Υπουργείο Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων: Έπεται σχετική επαφή. 

Υπουργείο Δημόσιας Τάξης & Προστασίας του Πολίτη: Έπεται σχετική επαφή. 

Έπειτα από ομόφωνη απόφαση των μελών, συμφωνήθηκαν τα εξής:  

α) Να δημιουργηθεί ομάδα εργασίας προκειμένου για τη συντονισμένη δράση επαφών με το 

Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. 

β) Να συνταχθεί κείμενο/υπόμνημα με τις επαγγελματικές επιδιώξεις του Συλλόγου το οποίο 

θα απευθύνεται στα ως άνω Υπουργεία. Σημειώνεται ότι, το υπόμνημα το οποίο θα 

απευθύνεται στο Υπουργείο Εργασίας θα θίγει τις επαγγελματικές επιδιώξεις του ΣΕΚΠ στα 

επιμέρους πεδία της Απασχόλησης, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας. 

γ) Να επιδιωχθεί επαφή από τα μέλη του ΣΕΚΠ με κάθε πρόσφορο μέσο και ιδίως με γνωστά 

πρόσωπα ατών (σε προσωπικό επίπεδο) τα οποία θα αξιοποιηθούν ως δίαυλοι επικοινωνίας 

με τους εν λόγω φορείς. 

Θέμα 2
ο
: Παρουσίαση και σχολιασμός προσχεδίου του Συλλογικού Οδηγού με τίτλο: 

«Φορείς Κοινωνικής Πολιτικής στην Ελλάδα». 

Το λόγο έλαβε ο Ν. 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.  

Το λόγο έλαβε ο Α. Ντούνης ο οποίος έθιξε το ζήτημα του τίτλου του Οδηγού και 

επιφυλάχθηκε να επανέλθει με σχετική πρόταση. 

Θέμα 3
ο
: Πρόταση και συζήτηση για πρόσληψη κοινωνικού επιστήμονα με αρμοδιότητα τις 

καθημερινές επαφές με τους φορείς και την ανάπτυξη δράσεων κοινωνικής οικονομίας με 

σκοπό την δημιουργία θέσεων απασχόλησης αποφοίτων ΚΠ. 

http://www.ministryofjustice.gr/site/el/%CE%91%CE%A1%CE%A7%CE%99%CE%9A%CE%97.aspx
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Το λόγο έλαβε ο Ν. Κουραχάνης, ο οποίος εισηγήθηκε την πρόσληψη κοινωνικού 

επιστήμονα προκειμένου για την συντονισμένη επίβλεψη των δράσεων του Συλλόγου. Τα 

μέλη του Συλλόγου ενώ δήλωσαν ότι προσβλέπουν θετικά την εν λόγω πρόταση, έθιξαν το 

ζήτημα της κάλυψης των εξόδων της εν λόγω κίνησης. Κατόπιν σχετικής συζήτησης μεταξύ 

των μελών του ΔΣ συμφωνήθηκε ότι το εν λόγω θέμα θα παραμείνει σε εκκρεμότητα και θα 

ακολουθήσει σχετική διαβούλευση για την εξεύρεση τρόπων προκειμένου για την 

αντιμετώπιση του ζητήματος της χρηματοδότησης, καθώς τα έσοδα από τις τακτικές 

συνδρομές του Συλλόγου δεν επαρκούν για την κάλυψη της εν λόγω θέσης.   

Θέμα 4
ο
: Προπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών Κοινωνικής Πολιτικής και ο ρόλος του 

ΣΕΚΠ. 

Το λόγο έλαβε η Αικ. Κιουλμπαξιώτη η οποία εισηγήθηκε για τη συμμετοχή του ΣΕΚΠ στη 

διαμόρφωση του Προγράμματος Σπουδών Κοινωνικής Πολιτικής του Παντείου 

Πανεπιστημίου. Η Αικ. Κιουλμπαξιώτη τόνισε τη σημαντικότητα της ανάληψης της εν λόγω 

δράσης με παραδείγματα και ενημέρωσε πως σχετική πρόταση έγινε από την κα. 

Καραμεσίνη, Πρόεδρο του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής στο Πάντειο Πανεπιστήμιο. Η 

κα Καραμεσίνη πρότεινε την ενεργή παρουσία του ΣΕΚΠ στην εν λόγω ενέργεια, η οποία θα 

συνίσταται στη συμμετοχή του Συλλόγου με εισηγητικές προτάσεις διαμορφούμενες από την 

συλλογική έρευνα και πρακτική εμπειρία των μελών του. Αναμένεται η επίσημη πρόσκληση 

της κα Καραμεσίνη κατόπιν της οποίας θα αποφασιστεί η ανάληψη της εν λόγω δράσης. 

Θέμα 5
ο
:  Έγκριση ερευνητικής πρότασης με θέμα: «Η Επαγγελματική Αποκατάσταση των 

Αποφοίτων Τμημάτων Κοινωνικής Πολιτικής στην Ελλάδα: Μια Ποσοτική και Ποιοτική 

Προσέγγιση». 

Το λόγο έλαβαν οι Ν. Κουραχάνης και Α. Καζάνη από κοινού, οι οποίοι ως συντελεστές 

εισηγήθηκαν για την έγκριση του ΔΣ προκειμένου για τη διενέργεια έρευνας με το ως άνω 

θέμα υπό την αιγίδα του ΣΕΚΠ. Σύμφωνα με εισηγητικό κείμενο των ανωτέρω: «Η έρευνα θα 

επιδιώξει την διερεύνηση της επαγγελματικής πορείας των αποφοίτων Τμημάτων Κοινωνικής 

Πολιτικής στην Ελλάδα. Η κυρίαρχη αντίληψη παρουσιάζει τους απόφοιτους αυτών των 

Τμημάτων να αντιμετωπίζουν μια σειρά δυσκολιών που εμποδίζει την εύρεση συναφούς με 

τις σπουδές τους απασχόλησης στην αγορά εργασίας. Με αποτέλεσμα, πολλοί από αυτούς, να 

βιώνουν την ανεργία, την υποαπασχόληση ή την ετεροαπασχόληση. Η έρευνα θα υλοποιηθεί 

με την διασταύρωση ποσοτικών και ποιοτικών μεθόδων. Πιο συγκεκριμένα, το δείγμα θα 

αποτελέσουν απόφοιτοι από τα τρία Τμήματα Κοινωνικής Πολιτικής στην Ελλάδα (Πάντειο, 
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ΔΠΘ, Πελοποννήσου). Σε ποσοτικό επίπεδο θα συμπληρωθούν 120 ερωτηματολόγια 

κλειστού τύπου και στη συνέχεια θα διεξαχθούν 12 σε βάθος συνεντεύξεις με απόφοιτους που 

οι απαντήσεις τους παρουσίασαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Τα επικείμενα αποτελέσματα 

αναμένεται να δώσουν σημαντικές πληροφορίες για τις πραγματικές διαστάσεις του 

ζητήματος.» Η ως άνω πρόταση εγκρίθηκε ομόφωνα από τα μέλη του 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. 

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 

Ανδρέας Ντούνης 

 

 

 


