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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 υπ’ αριθμόν  5 

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  

2. Ιωάννης Πέτσας  

3. Αγγελική Καζάνη  

4. Ανδρέας Ντούνης  

5. Κυριακή Κομηνού 

6. Ειρήνη Σταμούλη 

Η συνεδρίαση διεξήχθη σήμερα, 27/05/2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.30, στο 

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

και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα Ημερήσιας Διάταξης: 

Θέμα 1ο: Έγκριση από το Δ.Σ. της κυκλοφορίας του Οδηγού “Φορείς Κοινωνικής 

Πολιτικής στην Ελλάδα”. Πρόταση για Εκδήλωση Παρουσίασης, στο πλαίσιο 

ευρύτερης προβολής του ΣΕΚΠ, την Δευτέρα 29 Ιουνίου στις 18.00 στο Πάντειο 

Πανεπιστήμιο. 

Θέμα 2ο: Πρόταση για διεξαγωγή Γενικής Συνέλευσης του ΣΕΚΠ την Δευτέρα 29 

Ιουνίου στις 19.00 στο Πάντειο Πανεπιστήμιο με θέμα την αποτίμηση του πρώτου 

χρόνου λειτουργίας του και τον στρατηγικό σχεδιασμό για τον επόμενο χρόνο της 

θητείας του Δ.Σ.  

Θέμα 3ο: Παρουσίαση και έγκριση του Κειμένου για τις Επαγγελματικές Προοπτικές 

Αποφοίτων Κοινωνικής Πολιτικής. 

Θέμα 4ο: Λήψη αποφάσεων για το ζήτημα των συνδρομών των μελών και γενικότερα 

οικονομικών ζητημάτων του ΣΕΚΠ.  

Θέμα 5ο: Εκ νέου ανάθεση αρμοδιοτήτων για επαφές με φορείς.  

Θέμα 6ο: Διερεύνηση δυνατότητας πρακτικής άσκησης φοιτητών κοινωνικής 

πολιτικής στον ΣΕΚΠ σε ζητήματα που άπτονται των λειτουργιών του. 
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Θέμα 7ο: Πρόταση για επιμέλεια ενός νέου οδηγού με τίτλο: "Οι Επαγγελματικές 

Προοπτικές των Αποφοίτων Κοινωνικής Πολιτικής στην Ελλάδα". 

 

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

έναρξη της συνεδρίασης και πραγματοποιήθηκε εισήγηση για τα ανωτέρω θέματα της 

Ημερήσιας Διάταξης, ως ακολούθως: 

 

Θέμα 1ο: Έγκριση από το Δ.Σ. της κυκλοφορίας του Οδηγού «Φορείς Κοινωνικής 

Πολιτικής στην Ελλάδα». Πρόταση για Εκδήλωση Παρουσίασης, στο πλαίσιο 

ευρύτερης προβολής του ΣΕΚΠ, την Δευτέρα 29 Ιουνίου στις 18.00 στο Πάντειο 

Πανεπιστήμιο. 

Το λόγο έλαβε ο Ν. Κουραχάνης, ο οποίος ενημέρωσε πως η προετοιμασία του οδηγού 

βρίσκεται στο τελικό της στάδιο. Κατόπιν διαβούλευσης το Δ.Σ. ενέκρινε τον οδηγό 

και αποφασίστηκε η κυκλοφορία του. 

 

Θέμα 2ο: Πρόταση για διεξαγωγή Γενικής Συνέλευσης του ΣΕΚΠ την Δευτέρα 29 

Ιουνίου στις 19.00 στο Πάντειο Πανεπιστήμιο με θέμα την αποτίμηση του πρώτου 

χρόνου λειτουργίας του και τον στρατηγικό σχεδιασμό για τον επόμενο χρόνο της 

θητείας του Δ.Σ.  

Το λόγο έλαβε ο Ν. Κουραχάνης, ο οποίος εισηγήθηκε τη διεξαγωγή Γενικής 

Συνέλευσης του ΣΕΚΠ. Μετά από συζήτηση για το ως άνω θέμα, εγκρίθηκε ομόφωνα 

η ως άνω πρόταση από τα μέλη του Δ.Σ. και ανατέθηκε στον Ν. Κουραχάνη η σχετική 

διερεύνηση για δυνατότητα πραγματοποίησης της εκδήλωσης. Σε διαφορετική 

περίπτωση αποφασίστηκε να μετατεθεί για το νέο ακαδημαϊκό έτος. Ο Ι. Πέτσας τόνισε 

πως η οργάνωση της εκδήλωσης πρέπει να γίνει με τρόπο ώστε να διασφαλιστεί ότι θα 

παρευρεθεί σε αυτή ικανοποιητικός αριθμός ατόμων. 

 

Θέμα 3ο: Παρουσίαση και έγκριση του Κειμένου για τις Επαγγελματικές Προοπτικές 

Αποφοίτων Κοινωνικής Πολιτικής. 
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Αποφασίστηκε η συνεργασία επί του εν λόγω κειμένου μεταξύ του Ν. Κουραχάνη και 

Ι. Πέτσα. Μετά από συζήτηση αποφασίστηκε να αποσταλεί μέσω ηλ. ταχυδρομείου το 

τελικό πλαίσιο στα μέλη του Δ.Σ., προκειμένου αυτά να προβούν σε περαιτέρω σχόλια 

και παρατηρήσεις. 

 

Θέμα 4ο: Λήψη αποφάσεων για το ζήτημα των συνδρομών των μελών και γενικότερα 

οικονομικών ζητημάτων του ΣΕΚΠ.  

Το λόγο έλαβε ο Ν. Κουραχάνης, ο οποίος εισηγήθηκε επί του θέματος των εσόδων 

του ΣΕΚΠ και τόνισε τη σημαντικότητα της οικονομικής βιωσιμότητας του συλλόγου. 

Κατόπιν, η Α. Καζάνη πρότεινε υποχρεωτική συνδρομή για μέλη του ΣΕΚΠ 

προκειμένου να καλυφθούν τα έξοδα του συλλόγου, ξεκινώντας τη λήψη αυτής από 

την εκδήλωση (θέμα 2ο ανωτέρω) και την επικείμενη Γενική Συνέλευση. Ο κ. 

Μπακατσέλος πρότεινε να υπάρξει ένα στίγμα του συλλόγου στο Πάντειο 

Πανεπιστήμιο, όπως πχ αφίσες έξω από αίθουσες και σχετική ενημέρωση. Η Ε. 

Σταμούλη με τη σειρά της πρότεινε την ανεύρεση προνομίων τα οποία θα παρέχονται 

στην περίπτωση εγγραφής μελών, ενώ ο Α. Ντούνης επισήμανε ότι πρέπει να βρεθούν 

κίνητρα ώστε να κινητοποιηθούν τα μέλη. 

 

Θέμα 5ο: Εκ νέου ανάθεση αρμοδιοτήτων για επαφές με φορείς.  

Κατόπιν διαβούλευσης, οι ομάδες δράσης διαμορφώθηκαν, εκ νέου, ως ακολούθως: 

Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας:  

Νικόλαος Κουραχάνης, Κυριακή Κομηνού, Γεωργία Μαυρίδου 

ΟΑΕΔ: 

Νικόλαος Κουραχάνης, Κυριακή Κομηνού, Γεωργία Μαυρίδου 

Υπουργείο Υγείας:  

Νικόλαος Κουραχάνης, Ανδρέας Ντούνης, Κων/νος Μυλωνάς 

Υπουργείο Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων:  

Ιωάννης Πέτσας, Ειρήνη Σταμούλη, Αικατερίνη Αργυρίου 

Υπουργείο Δημόσιας Τάξης & Προστασίας του Πολίτη:  

Ιωάννης Πέτσας, Ειρήνη Σταμούλη, Αικατερίνη Αργυρίου 

http://www.ministryofjustice.gr/site/el/%CE%91%CE%A1%CE%A7%CE%99%CE%9A%CE%97.aspx
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Συνήγορος του Πολίτη: Ιωάννης Πέτσας, Ειρήνη Σταμούλη, Αικατερίνη Αργυρίου 

ΑΣΕΠ: Κων/νος Μυλωνάς 

Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης:  

Αικατερίνη Κιουλμπαξιώτη, Ειρήνη Σταμούλη, Αγγελική Καζάνη 

ΚΕΔΕ: Αικατερίνη Κιουλμπαξιώτη 

Υπουργείο Παιδείας: Ιωάννης Πέτσας 

 

Θέμα 6ο: Διερεύνηση δυνατότητας πρακτικής άσκησης φοιτητών κοινωνικής 

πολιτικής στον ΣΕΚΠ σε ζητήματα που άπτονται των λειτουργιών του. 

Η εν λόγω πρόταση έγινε από το αναπληρωματικό μέλος του Δ.Σ. Δ. Γιαζιτζή. Λόγω 

κωλύματος παρουσίας της ιδίας, ο Ν. Κουραχάνης έκανε τη σχετική προφορική 

εισήγηση. Κατόπιν διαβούλευσης, το Δ.Σ. αποφάσισε ομόφωνα την έναρξη ενεργειών 

σχετικά με την εν λόγω δυνατότητα. 

 

Θέμα 7ο: Πρόταση για επιμέλεια ενός νέου οδηγού με τίτλο: «Οι Επαγγελματικές 

Προοπτικές των Αποφοίτων Κοινωνικής Πολιτικής στην Ελλάδα». 

Κατόπιν διαβούλευσης, το Δ.Σ. αποφάσισε ομόφωνα την περαιτέρω διερεύνηση για 

τον νέο οδηγό που πρότεινε ο Ν. Κουραχάνης σε δική του επιμέλεια. 

 

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 
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Αγγελική Καζάνη 

Ιωάννης Πέτσας 

Ειρήνη Σταμούλη 

Ανδρέας Ντούνης 

Κυριακή Κομηνού 


