
ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ 

ππ’ αξηζκόλ 4 

Πξαθηηθά ζπλεδξίαζεο Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ ηνπ ζσκαηείνπ κε ηελ επσλπκία 

«ύιινγνο Δπηζηεκόλσλ Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο» θαη ην δηαθξηηηθφ ηίηιν 

«ΣΔΚΠ». 

Παξφληα κέιε: 

1. Νηθφιανο Κνπξαράλεο (ηαθηηθφ κέινο) 

2. Αηθαηεξίλε Kηνπικπαμηψηε (ηαθηηθφ κέινο) 

3. Γήκεηξα Γηαδηηδή (αλαπιεξσκαηηθφ κέινο) 

4. Κνκελνχ Κπξηαθή (αλαπιεξσκαηηθφ κέινο) 

Ζ ζπλεδξίαζε δηεμήρζε ζήκεξα, 09 Ηαλνπαξίνπ 2015 εκέξα Παξαζθεπή θαη ψξα  

19: 00 ζην ΚΔΚΜΟΚΟΠ, Λ. Σπγγξνχ 134, 5
νο

 φξνθνο χζηεξα απφ πξφζθιεζε ηνπ 

Πξνέδξνπ, γηα ζπδήηεζε θαη ιήςε απνθάζεσλ ζηα παξαθάησ ζέκαηα Ζκεξήζηαο 

Γηάηαμεο: 

Θέκα 1ν: Σπλέρεηα ηεο Σπδήηεζεο θαη ησλ Δλεξγεηψλ γηα ην Εήηεκα ησλ 

Δπαγγεικαηηθψλ Πξννπηηθψλ: Απνζηνιή Δπίζεκσλ Δπηζηνιψλ ζηνπο Φνξείο κε 

ηνπο νπνίνπο κέιε ηνπ ΣΔΚΠ είραλ έιζεη ζε επαθή ην πξνεγνχκελν δηάζηεκα. 

Πξφηαζε γηα Σηειέρσζε θαη Πξνεηνηκαζία Οκάδσλ Δξγαζίαο γηα ην Υπνπξγείν 

Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Πξφλνηαο, γηα ην Υπνπξγείν Γηνηθεηηθήο 

Μεηαξξχζκηζεο θαη γηα ηελ Κεληξηθή Έλσζε Γήκσλ Διιάδαο. 

Θέκα 2ν: Σπδήηεζε γηα ηνπο Τξφπνπο Αμηνπνίεζεο ηνπ Κεηκέλνπ Δπαγγεικαηηθψλ 

Πξννπηηθψλ πνπ είρε εηνηκαζζεί απφ ηελ θνηλή επηηξνπή κειψλ ΓΔΠ ησλ ηξηψλ 

Τκεκάησλ Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο θαη εθπξνζψπσλ ησλ Απνθνίησλ ηνπο (πξηλ ηελ 

ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ ΣΔΚΠ) 

Θέκα 3ν: Σπδήηεζε γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ ηξφπσλ θαη ησλ κέζσλ παξέκβαζεο ηνπ 

ΣΔΚΠ ζε Πξνθεξχμεηο Θέζεσλ Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο πνπ δηαπηζηψλεηαη ν 

απνθιεηζκφο απνθνίησλ Τκεκάησλ Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο. 

Θέκα 4ν: Σπδήηεζε επί ηεο έθβαζεο ηνπ δεηήκαηνο Πξφζιεςεο Κνηλσληθνχ 

Δπηζηήκνλα κε αξκνδηφηεηεο ηηο θαζεκεξηλέο επαθέο κε ηνπο θνξείο θαη ηελ 

αλάπηπμε δξάζεσλ θνηλσληθήο νηθνλνκίαο κε ζθνπφ ηελ δεκηνπξγία ζέζεσλ 

απαζρφιεζεο απνθνίησλ ΚΠ. 

Θέκα 5ν: Εεηήκαηα Δξεπλεηηθήο Πνιηηηθήο ηνπ ΣΔΚΠ θαη Πξσηνβνπιηψλ Γξάζεσλ 

ηνπ ζην Πεδίν ηεο Κνηλσληθήο Οηθνλνκίαο κε ζηφρν ηελ Απαζρφιεζε Απνθνίησλ 

Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο 



Θέκα 6ν: Σπδήηεζε θαη Λήςε Απνθάζεσλ γηα Λνγηζηηθά Εεηήκαηα θαη γηα 

Βειηίσζε ηεο Οξγάλσζεο ηνπ Μεηξψνπ Μειψλ ηνπ ΣΔΚΠ 

------------------------------------ 

Θέκα 1
ν
: πλέρεηα ηεο πδήηεζεο θαη ησλ Δλεξγεηώλ γηα ην Εήηεκα ησλ 

Δπαγγεικαηηθώλ Πξννπηηθώλ. 

Τν ιφγν έιαβε ν Νίθνο Κνπξαράλεο, ν νπνίνο επεζήκαλε ηελ αλάγθε γηα ηελ 

δεκηνπξγία κηαο επίζεκεο επηζηνιήο ζηνπο θνξείο κε ηνπο νπνίνπο έρνπλ ήδε γίλεη 

επαθέο. Ζ επηκέιεηα θαη απνζηνιή ησλ επηζηνιψλ αλαηέζεθε ζηε Μαξία Φάηδνπ. Ζ 

επηζηνιή ζα ρξεζηκνπνηεζεί θαη γηα ηνπο κειινληηθνχο θνξείο κε ηνπο νπνίνπο ζα 

έξζεη ν ΣΔΚΠ ζε επαθή. Σπκθσλήζεθε λα ππάξρεη κία θνηλή «βάζε» ζχληνκεο θαη 

πεξηεθηηθήο επηζηνιήο θαη λα γίλνληαη νη επί κέξνπο αιιαγέο ζχκθσλα κε ηνπο 

θνξείο ζηνπο νπνίνπο απεπζχλεηαη. Ο Νίθνο Κνπξαράλεο αλέιαβε ηελ πξνεηνηκαζία 

ηεο επηζηνιήο γηα ην Υπνπξγείν Υγείαο. Ζ πξνεηνηκαζία ηεο επηζηνιή γηα ην ΑΣΔΠ 

αληίζηνηρα αλαηέζεθε ζηνλ Κψζηα Μπισλά. Τε ζχληαμε ηεο επηζηνιήο πξνο ην 

Υπνπξγείν Δξγαζίαο αλέιαβαλ απφ θνηλνχ ε Κπξηαθή Κνκελνχ, ε Γεσξγία 

Μαπξίδνπ θαη ε Καηεξίλα Αξγπξίνπ. Γηα ηελ ΚΔΓΔ αλέιαβαλ αληίζηνηρα απφ θνηλνχ 

ε Αηθαηεξίλε Κηνπικπαμηψηε θαη ν Νίθνο Κνπξαράλεο. Γηα ην Υπνπξγείν Παηδείαο 

αλέιαβαλ αληίζηνηρα απφ θνηλνχ ν Νίθνο Κνπξαράλεο, ν Γηάλλεο Πέηζαο θαη ηέινο 

γηα ην Υπνπξγείν Γηθαηνζχλεο ε Δηξήλε Σηακνχιε θαη ν Γηάλλεο Πέηζαο. 

Θέκα 2
ν
: πδήηεζε γηα ηνπο Σξόπνπο Αμηνπνίεζεο ηνπ Κεηκέλνπ 

Δπαγγεικαηηθώλ Πξννπηηθώλ πνπ είρε εηνηκαζζεί από ηελ θνηλή επηηξνπή 

κειώλ ΓΔΠ ησλ ηξηώλ Σκεκάησλ Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο θαη εθπξνζώπσλ ησλ 

Απνθνίησλ ηνπο (πξηλ ηελ ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ ΔΚΠ). 

Τν ιφγν έιαβε ν Νίθνο Κνπξαράλεο, ν νπνίνο αλέθεξε φηη ζρεηηθά κε ην ηειηθφ 

θείκελν ησλ Δπαγγεικαηηθψλ Πξννπηηθψλ έιαβε ζρεηηθή ελεκέξσζε  απφ ηνλ Γηάλλε 

Πέηζα πνπ είρε αλαιάβεη ηελ ζρεηηθή εηζήγεζε θαη απνπζίαδε έθηαθηα, ιφγσ 

αζζέλεηαο. Σχκθσλα κε απφθαζε ηνπ πξνεγνχκελνπ ππ’ αξ. 3 ΓΣ, ηα δχν ππάξρνληα 

θείκελα ζρεηηθά κε ηηο επαγγεικαηηθέο πξννπηηθέο ησλ απνθνίησλ Κνηλσληθήο 

Πνιηηηθήο ζα έπξεπε λα ππνζηνχλ κία επεμεξγαζία γηα λα δεκηνπξγεζεί έλα ηειηθφ 

θείκελν. Ζ δηαδηθαζία απηή φπσο κεηέθεξε ν Γηάλλεο Πέηζαο πξνρσξάεη θαλνληθά. 

Θέκα 3ν: πδήηεζε γηα ηνλ θαζνξηζκό ησλ ηξόπσλ θαη ησλ κέζσλ παξέκβαζεο 

ηνπ ΔΚΠ ζε Πξνθεξύμεηο Θέζεσλ Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο πνπ δηαπηζηώλεηαη ν 

απνθιεηζκόο απνθνίησλ Σκεκάησλ Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο. 

Τν ιφγν έιαβε ε Κπξηαθή Κνκελνχ φπνπ πξνέβε ζε κία ζχληνκε εηζήγεζε ζρεηηθά 

κε ηηο επαγγεικαηηθέο πξννπηηθέο ησλ απνθνίησλ Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο ζε 

εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα ζηνλ παλεπηζηεκηαθφ ρψξν. Γηαηχπσζε δε ηελ πξφηαζε λα 

δεκηνπξγεζεί έλα θείκελν πνπ ζα απνζηαιεί ζηηο Γεληθέο Σπλειεχζεηο ησλ  

Τκεκάησλ ησλ Παλεπηζηεκίσλ (Πάληεην, Πειινπνλήζνπ, Θξάθεο) πνπ ζα πξνσζεί 

ηηο εξεπλεηηθέο δεμηφηεηεο ησλ επηζηεκφλσλ Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο ζε εξεπλεηηθέο 



δξαζηεξηφηεηεο πνπ αλαιακβάλνληαη. Ζ εηζήγεζε βαζίδεηαη ζην πιαίζην 

εμσζηξέθεηαο ηνπ ΣΔΚΠ θαη ησλ απνθνίησλ κέζα ζηελ παλεπηζηεκηαθή θνηλφηεηα 

φπνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη. 

Τν ιφγν έιαβε ε Αηθαηεξίλε Κηνπικπαμηψηε φπνπ δηαηχπσζε θάπνηεο παξαηεξήζεηο 

σο πξνο ηνλ ηξφπν πνπ ιεηηνπξγνχλ νη ΔΛΚΔ θαη πσο ζην λέν ρξεκαηνδνηηθφ 

πξφγξακκα ηα θνλδχιηα αλακέλεηαη λα ιηγνζηέςνπλ. Απνθαζίζζεθε ε ζχληαμε κίαο 

επηζηνιήο θαη ην έξγν απηφ αλέιαβε ε Κπξηαθή Κνκελνχ, ε νπνία πξνέβε θαη ζηελ 

ζρεηηθή εηζήγεζε, κε ηε ζπλδξνκή ηεο Αηθαηεξίλεο Κηνπικπαμηψηε, εθ’ φζνλ 

ρξεηαζηεί, κε ζθνπφ λα ζπδεηεζεί εθ λένπ ζην επφκελν ΓΣ. 

Θέκα 4ν: πδήηεζε επί ηεο έθβαζεο ηνπ δεηήκαηνο Πξόζιεςεο Κνηλσληθνύ 

Δπηζηήκνλα κε αξκνδηόηεηεο ηηο θαζεκεξηλέο επαθέο κε ηνπο θνξείο θαη ηελ 

αλάπηπμε δξάζεσλ θνηλσληθήο νηθνλνκίαο κε ζθνπό ηελ δεκηνπξγία ζέζεσλ 

απαζρόιεζεο απνθνίησλ ΚΠ. 

Τν ιφγν έιαβε ν Νίθνο Κνπξαράλεο, ν νπνίνο δηαπίζησζε φηη ε πξφηαζε πνπ εηέζε 

απφ ηνλ ίδην ζην πξνεγνχκελν ππ’ αξ. 3 ΓΣ ζρεηηθά κε ηελ πξφζιεςε θνηλσληθνχ 

επηζηήκνλα δε έηπρε ηδηαίηεξεο αληαπφθξηζεο απφ ηνπο απνθνίηνπο. Δπαλέθεξε φκσο 

ηελ πξφηαζε χζηεξα απφ ηελ εθδήισζε πξφζεζεο ηνπ Παληειή Γνχζε, ν νπνίνο 

αλέιαβε λα πξνσζήζεη ην εγρείξεκα, πξνζσπηθά, εθ λένπ θαη λα δηεπζεηήζεη 

δεηήκαηα ζρεηηθά κε ηε ζπιινγή ησλ απαηηνχκελσλ πφξσλ. 

Θέκα 5ν: Εεηήκαηα Δξεπλεηηθήο Πνιηηηθήο ηνπ ΔΚΠ θαη Πξσηνβνπιηώλ 

Γξάζεσλ ηνπ ζην Πεδίν ηεο Κνηλσληθήο Οηθνλνκίαο κε ζηόρν ηελ Απαζρόιεζε 

Απνθνίησλ Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο. 

Τν ιφγν έιαβε ν Νίθνο Κνπξαράλεο, ν νπνίνο ελεκέξσζε ζρεηηθά κε ηε ζπλάληεζε 

πνπ έγηλε κεηαμχ ηνπ ηδίνπ θαη ηνπ Παληειή Γνχζε κε γξαθείν κειεηψλ πξνθεηκέλνπ 

λα δηεξεπλεζνχλ νη πξννπηηθέο ελδερφκελεο ζπλεξγαζίαο. Σπγθεθξηκέλα εθηφο ησλ 

άιισλ δπλαηνηήησλ παξνπζηάζηεθε ε πξφηαζε λα πξαγκαηνπνηήζεη ν ΣΔΚΠ 

ζπλεξγαζία πξνθεηκέλνπ λα ζπκκεηέρεη ζε επξσπατθφ πξφγξακκα πνπ ζα δίλεη ηε 

δπλαηφηεηα ζε απνθνίηνπο λα κεηαθηλεζνχλ ζε επξσπατθέο ρψξεο γηα ακεηβφκελε 

πξαθηηθή άζθεζε κε θάιπςε ησλ εμφδσλ κεηαθνξάο. Τν ΓΣ ζπκθψλεζε πσο εθ’ 

φζνλ ε αλάζεζε ηεο εξγαζίαο ζα γίλεη κε ακνηβή ζην γξαθείν κειεηψλ ζα πξέπεη 

πξψηα λα απεπζχλεη θάιεζκα ζηνπο απνθνίηνπο λα εθδειψζνπλ ζρεηηθφ ελδηαθέξνλ 

λα ζπκκεηέρνπλ ζηε δξάζε θαη έπεηηα λα πξνβεί ζε ινηπέο ελέξγεηεο. 

Τν ιφγν έιαβε ε Γήκεηξα Γηαδηηδή φπνπ πξφζζεζε φηη ζα ήηαλ ζθφπηκν λα γίλεη κία 

αλαδήηεζε ελδερνκέλσο αλάκεζα θαη ζε άιια γξαθεία κειεηψλ γηα ηελ χπαξμε 

πξνζθνξφηεξσλ νηθνλνκηθά ιχζεσλ. Δπίζεο, έζημε ην δήηεκα ηεο γεληθφηεξεο 

ζπκκεηνρήο ηνπ ΣΔΚΠ ή κειψλ ηνπ ζε δξαζηεξηφηεηεο εξεπλεηηθέο θαη 

επαγγεικαηηθέο κέζσ ηεο θαηάζεζεο πξνηάζεσλ ζε δηαγσληζκνχο ή κέζσ άιισλ 

λέσλ ηδεψλ πνπ ζα κπνξνχζαλ λα απνθέξνπλ νηθνλνκηθά νθέιε. Τν ιφγν έιαβε ν 

Νίθνο Κνπξαράλεο, ν νπνίνο ηφληζε φηη ην ΓΣ είλαη αλνηρηφ ζε πξφηαζε 

νπνηνπδήπνηε κέινπο ζέιεη λα αζρνιεζεί κε πξνγξάκκαηα έξεπλαο, 



επηρεηξεκαηηθφηεηαο θιπ., φκσο ζα πξέπεη λα θέξεη ηελ επζχλε γηα ηελ πινπνίεζε 

ηνπ πξνγξάκκαηνο αιιά θαη ηελ ζηειέρσζε ηεο εθάζηνηε νκάδαο. Τν ΓΣ απνθάζηζε 

πσο νπνηνδήπνηε κέινο ηνπ ΣΔΚΠ δχλαηαη λα θέξεη πξφηαζε εθπφλεζεο νηαζδήπνηε 

θχζεο πξνγξάκκαηνο θαη λα αλαιάβεη ζπλνιηθά θαη απνθιεηζηηθά ηηο επζχλεο γηα ηελ 

πινπνίεζε ηνπ είλαη εππξφζδεθην. Με ηελ πξνυπφζεζε φηη απνδέρεηαη θαη 

αλαιακβάλεη ηηο λνκηθέο θαη νηθνλνκηθέο επζχλεο πνπ ελδερνκέλσο ζα πξνθχςνπλ. 

Δπίζεο, απνθάζηζε φηη εμνπζηνδνηνχληαη νη δχν δηθεγφξνη πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην ΓΣ 

ηνπ ΣΔΚΠ Μαξία Φάηδνπ θαη Δηξήλε Σηακνχιε γηα ηνλ έιεγρν ηεο ζπλνιηθήο 

πξνζηαζίαο ηνπ ΣΔΚΠ απφ ηπρφλ λνκηθέο ζπλέπεηεο κπνξεί λα πξνθχςνπλ απφ 

ηέηνηεο δξαζηεξηφηεηεο. 

Θέκα 6ν: πδήηεζε θαη Λήςε Απνθάζεσλ γηα Λνγηζηηθά Εεηήκαηα θαη γηα 

Βειηίσζε ηεο Οξγάλσζεο ηνπ Μεηξώνπ Μειώλ ηνπ ΔΚΠ. 

Τν ΓΣ έιαβε πξνεγνπκέλε ζρεηηθή ελεκέξσζε απφ ηε Μαξία Φάηδνπ γηα ηηο 

θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ ΣΔΚΠ. Τν ιφγν έιαβε ν Νίθνο Κνπξαράλεο, ν νπνίνο 

αλέθεξε φηη ην δήηεκα ηεο νξγάλσζεο ηνπ κεηξψνπ ησλ κειψλ ηνπ ΣΔΚΠ αιιά θαη 

ηα ινγηζηηθά ζέκαηα είλαη δεηήκαηα πνπ ζα πξέπεη λα δηεπζεηεζνχλ άκεζα. Δπίζεο, 

πξφηεηλε λα δεκηνπξγεζεί κηα ειεθηξνληθή πιαηθφξκα θαηαγξαθήο λέσλ κειψλ ζην 

ήδε ππάξρνλ site ηνπ ΣΔΚΠ. Τν ΓΣ απνθάζηζε ηε δεκηνπξγία ειεθηξνληθήο 

πιαηθφξκαο εγγξαθήο κειψλ ζηελ νπνία παιαηά θαη λέα κέιε ζα πξέπεη λα 

εγγξαθνχλ ζε απηή. 

Αθνχ ηειείσζε ε ζπδήηεζε φισλ ησλ ζεκάησλ ηεο Ζκεξήζηαο Γηάηαμεο, γηα ηα 

νπνία ειήθζεζαλ νη παξαπάλσ απνθάζεηο ν Πξφεδξνο θήξπμε ην ηέινο ηεο 

Σπλεδξίαζεο. 

Σε πίζησζε ησλ αλσηέξσ ζπληάρζεθε ην παξφλ θαη ππνγξάθεηαη. 

 

Ο Πξφεδξνο   Ζ γεληθή γξακκαηέαο 

 

Νίθνο Κνπξαράλεο Μαξία Φάηδνπ 

 Τα κέιε 

Αηθαηεξίλε Kηνπικπαμηψηε  

      Γήκεηξα Γηαδηηδή  

      Κνκελνχ Κπξηαθή 


