
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

υπ’ αριθμόν 6 

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. Αγγελική Καζάνη  

3. Αικατερίνη Κουλμπαξιώτη  

4. Ανδρέας Ντούνης  

5. Ιωάννης Πέτσας  

6. Ειρήνη Σταμούλη 

Η συνεδρίαση διεξήχθη σήμερα, 16/10/2015, ημέρα  Παρασκευή 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: Αντικατάσταση της Θέσης του Γραμματέα του Δ.Σ., κατόπιν της υποβολής 

παραίτησης από την μέχρι πρότινος Γραμματέα Μ. Χάιδου. 

Θέμα 2ο: Λήψη αποφάσεων για την βελτίωση της αποτελεσματικής λειτουργίας του 

Δ.Σ. 

Θέμα 3ο: Πρόταση διοργάνωσης εκδήλωσης παρουσίασης του Οδηγού «Φορείς 

Κοινωνικής Πολιτικής στην Ελλάδα» που κυκλοφόρησε από τον ΣΕΚΠ τον 

Σεπτέμβριο του 2015. 

Θέμα 4ο: Συζήτηση και απόφαση ορισμού Τακτικής ΓΣ του ΣΕΚΠ για τον Απολογισμό 

του πρώτου χρόνου λειτουργίας του Δ.Σ. και τον στρατηγικό σχεδιασμό της δεύτερης 

χρονιάς της θητείας του. 

Θέμα 5ο: Επαφές με φορείς Κοινωνικής Πολιτικής  που δεν συμπεριλαμβάνουν στις 

προκηρύξεις τους απόφοιτους Τμημάτων Κοινωνικής Πολιτικής. 

Θέμα 6ο: Τροποποίηση της ερευνητικής πρότασης με θέμα: «Η Επαγγελματική 

Αποκατάσταση των Αποφοίτων Τμημάτων Κοινωνικής Πολιτικής στην Ελλάδα: Μια 

Ποσοτική και Ποιοτική Προσέγγιση» που εγκρίθηκε από το Υπ. Αριθμ. 3 Δ.Σ. του 

ΣΕΚΠ 

Θέμα 7ο: Πρόταση Αναδιαμόρφωσης των Επιτροπών Επαγγελματικών Προοπτικών 



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: Αντικατάσταση της Θέσης του Γραμματέα του Δ.Σ., κατόπιν της υποβολής 

παραίτησης από την μέχρι πρότινος Γραμματέα Μ. Χάιδου. 

Το λόγο έλαβε ο Ν. Κουραχάνης, ο οποίος ενημέρωσε πως το μέλος του Δ.Σ  και η 

μέχρι πρότινος Γραμματέας Μ. Χάιδου παραιτείται για προσωπικούς λόγους και 

εισηγήθηκε να γίνει αντικατάσταση του εν λόγω μέλους με αναπληρωματικό μέλος και 

ειδικότερα με την Κορίνα Κομνηνού.  Μετά από συζήτηση για το ως άνω θέμα, 

εγκρίθηκε ομόφωνα  η ως άνω πρόταση από τα μέλη του Δ.Σ.  Νέο τακτικό  μέλος του 

Δ.Σ. ορίστηκε η Κορίνα Κομνηνού. Εν συνεχεία συζητήθηκε το θέμα της 

αντικατάστασης της γραμματέως. Νέα γραμματέας ορίστηκε ύστερα από ομόφωνη 

απόφαση των μελών η Ειρήνη Σταμούλη.   

Θέμα 2ο: Λήψη αποφάσεων για την βελτίωση της αποτελεσματικής λειτουργίας του 

Δ.Σ. 

Το λόγο έλαβε ο Ν. Κουραχάνης, ο οποίος έθεσε τον  προβληματισμό σχετικά με την 

αποτελεσματικότητα του ΔΣ υπό τον υφιστάμενο τρόπο λειτουργίας του. Ειδικότερα , 

τέθηκε το ζήτημα της δυσκαμψίας στην ανάληψη πρωτοβουλιών και ενεργειών λόγω 

κωλυσιεργίας των μελών του ΔΣ  να προβαίνουν άμεσα και με ταχύτητα στην έγκριση 

ενδεχομένων προτάσεων εκ μέρους του Προέδρου. Για το λόγο αυτό,    προτάθηκε για 

λόγους ευελιξίας και επιτάχυνσης των επιμέρους διαδικασιών, να εξουσιοδοτηθούν ο 

Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και η Γραμματέας του ΔΣ από τα λοιπά μέλη του ΔΣ, 

προκειμένου να μην απαιτείται για όλες τις απαιτούμενες ενέργειες η προηγούμενη 

σύγκλιση συνέλευσης του ΔΣ. Το λόγο έλαβε η Αικατερίνη Κουλμπαξιώτη, η οποία 

πρότεινε να γνωστοποιούνται οι προτεινόμενες ενέργειες μέσω του ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου   και προκειμένου να μην είναι μονομερής η εξουσιοδότηση να 

επαναπροσδιορίζονται τα τρία εξουσιοδοτούμενα μέλη.  Το λόγο έλαβε ο Ι. Πέτσας, ο 

οποίος δήλωσε ότι συμφωνεί με την Α. Κουλμπαξιώτη και πρότεινε, προκειμένου να 

μην απαιτείται φυσική παρουσία για τη λήψη των αποφάσεων, η σιωπή, η μη άρνηση 

να θεωρείται θετική απάντηση. Η εν λόγω πρόταση  έγινε αποδεκτή από τα  μέλη του 

ΔΣ.  

Θέμα 3ο: Πρόταση διοργάνωσης εκδήλωσης παρουσίασης του Οδηγού «Φορείς 

Κοινωνικής Πολιτικής στην Ελλάδα» που κυκλοφόρησε από τον ΣΕΚΠ τον 

Σεπτέμβριο του 2015. 

Ο Ν. Κουραχάνης πρότεινε την διεξαγωγή εκδήλωσης για την παρουσίαση του οδηγού 

«Φορείς Κοινωνικής Πολιτικής στην Ελλάδα» την ίδια ημέρα με τη διεξαγωγή της 

Γενικής Συνέλευσης. Οι προτεινόμενες ημερομηνίες διεξαγωγής της παρουσίασης 

είναι η 10η Νοεμβρίου και η 11η Νοεμβρίου. Αποφασίστηκε να μιλήσει η Γ. Μαυρίδου 

ως στέλεχος του Υπ. Εργασίας και ο Π. Γούσης ως εργαζόμενος στη Τοπική 

Αυτοδιοίκηση. Ο Γ. Πέτσας θα αναλάβει το συντονισμό της εκδήλωσης, ενώ ο ίδιος 



ανέλαβε να προσκαλέσει στέλεχος της ΜΚΟ Άρσις προκειμένου ο τελευταίος να 

μιλήσει για τον ρόλο των ΜΚΟ. Σχετικά με την εξεύρεση χώρου για τη 

πραγματοποίηση της εκδήλωσης, αποφασίστηκε να επικοινωνήσει ο Ν. Κουραχάνης 

με τον Πρόεδρο του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής του Παντείου.  

 

Θέμα 4ο:  Συζήτηση και απόφαση ορισμού Τακτικής ΓΣ του ΣΕΚΠ για τον 

Απολογισμό του πρώτου χρόνου λειτουργίας του Δ.Σ. και τον στρατηγικό 

σχεδιασμό της δεύτερης χρονιάς της θητείας του. 

 

Ο Α. Ντούνης πρότεινε ως θέμα συζήτησης στη Γ.Σ τον συντονισμό των επιτροπών 

για τις επαγγελματικές προοπτικές, αίτημα το οποίο έγινε δεκτό. Ο Ν. Κουραχάνης 

πρότεινε ως θέματα συζήτησης στη Γ.Σ την αναθεώρηση του καταστατικού του 

Συλλόγου για την μεταφορά της έδρας του Συλλόγου από την Κόρινθο στην Αθήνα. 

Επίσης, πρότεινε την διαμόρφωση στρατηγικών εξωστρέφειας με άλλους συλλόγους 

αποφοίτων, όπως ο Σύλλογος Κοινωνιολόγων και ο Σύλλογος Κοινωνικών 

Ανθρωπολόγων. Η Α. Κιουλμπαξιώτη πρότεινε τη συζήτηση στη Γ.Σ σχετικά με 

προτάσεις εκσυγχρονισμού των μαθημάτων των Τμημάτων Κοινωνικής Πολιτικής (π.χ 

εισαγωγή μαθημάτων νέων τεχνολογιών), καθώς και την εστίαση σε ζητήματα 

επαγγελματικής απασχόλησης των αποφοίτων στον ιδιωτικό τομέα. Τέλος, επεσήμανε 

την ανάγκη εμπλουτισμού της ιστοσελίδας του ΣΕΚΠ με ανάρτηση επιστημονικών 

κειμένων, αρθρογραφία των αποφοίτων κτλ.  

 

Θέμα 5ο: Επαφές με φορείς Κοινωνικής Πολιτικής  που δεν συμπεριλαμβάνουν 

στις προκηρύξεις τους απόφοιτους Τμημάτων Κοινωνικής Πολιτικής. 

 

Ο Ν. Κουραχάνης διευκρίνισε ότι σε σχετικό e-mail που έστειλε παλαιότερα για την 

ενημέρωση από τα μέλη του Συλλόγου σχετικά με φορείς Κοινωνικής Πολιτικής που 

δεν συμπεριλαμβάνουν στις προκηρύξεις τους απόφοιτους Τμημάτων Κοινωνικής 

Πολιτικής, έλαβε μόνο μια απάντηση από το μέλος του ΣΕΚΠ Φ. Πατιράκη, απόφοιτη 

του Τμήματος Κοινωνικής Διοίκησης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου.  

 

Θέμα 6ο: Τροποποίηση της ερευνητικής πρότασης με θέμα: «Η Επαγγελματική 

Αποκατάσταση των Αποφοίτων Τμημάτων Κοινωνικής Πολιτικής στην Ελλάδα: 

Μια Ποσοτική και Ποιοτική Προσέγγιση» που εγκρίθηκε από το Υπ. Αριθμ. 3 Δ.Σ. 

του ΣΕΚΠ 

 



Ο Ν. Κουραχάνης ενημέρωσε το Δ.Σ ότι θα καταθέσει την ως άνω ερευνητική πρόταση 

προς χρηματοδότηση σε προκήρυξη του Ιδρ. Λάτση σε συνεργασία με την 

Επιστημονική Εταιρεία Κοινωνικής Πολιτικής. 

 

Θέμα 7ο: Πρόταση Αναδιαμόρφωσης των Επιτροπών Επαγγελματικών 

Προοπτικών 

Ο Ν. Κουραχάνης πρότεινε τη ανασύνθεση των επιτροπών επαγγελματικών 

προοπτικών, λόγω της στασιμότητας που υπήρξε μέχρι τώρα. Ο Γ. Πέτσας πρότεινε 

τον σχηματισμό μιας προσωρινής επιτροπής που θα επισκεφτεί το Υπ. Διοικ. 

Μεταρρύθμισης και το Υπ. Εργασίας. Ο Α. Ντούνης επεσήμανε την ανάγκη νέων 

προσπαθειών για ενημέρωση των ΜΜΕ σχετικά με το Σύλλογο και τον Οδηγό.   

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   Γραμματέας 

Νικόλαος Κουραχάνης                                                         Ειρήνη Σταμούλη  

Τα Μέλη 

Αγγελική Καζάνη 

Αικατερίνη Κουλμπαξιώτη  

Ανδρέας Ντούνης  

Ιωάννης Πέτσας 

 

 


