
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

υπ’ αριθμόν  7 

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. Ιωάννης Πέτσας  

4. Ειρήνη Σταμούλη 

Η συνεδρίαση διεξήχθη σήμερα,  08/04/2015, ημέρα  Παρασκευή   και ώρα  17.00, 

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

συζήτηση  και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα Ημερήσιας Διάταξης: 

Θέμα Πρώτο: Ενημέρωση για την Κατανομή των Χρημάτων σε Είδη Πρώτης 

Ανάγκης για τους Πρόσφυγες. 

Θέμα Δεύτερο: Ενημέρωση για την Πρόοδο των Επαφών με τους Φορείς για τις 

Επαγγελματικές Προοπτικές Πτυχιούχων Κοινωνικής Πολιτικής 

Θέμα Τρίτο: Συζήτηση και Έγκριση του Προτεινόμενου Σχεδίου για τις 

Επαγγελματικές Προοπτικές (βλ. http://goo.gl/0izc7u ) ή διατύπωση εναλλακτικών 

επιλογών. 

Θέμα Τέταρτο: Ορισμός Ημερομηνίας Διεξαγωγής Εκλογών για την Ανάδειξη 

Δ.Σ.  και Συγκρότηση Εφορευτικής Επιτροπής 

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία με την παρουσία τεσσάρων (4) μελών, ο Πρόεδρος 

κήρυξε την  έναρξη της συνεδρίασης και πραγματοποιήθηκε εισήγηση για τα  

ανωτέρω θέματα της  Ημερήσιας Διάταξης, ως ακολούθως: 

Θέμα 1ο: Ενημέρωση για την Κατανομή των Χρημάτων σε Είδη Πρώτης Ανάγκης 

για τους Πρόσφυγες. 

Το λόγο έλαβε ο Ν. Κουραχάνης, ο οποίος ενημέρωσε τα μέλη του ΔΣ καθώς και 

τους λοιπούς συμμετέχοντες στη συνεδρίαση σχετικά με τις μέχρι τώρα 

πραγματοποιηθείσες ενέργειες του ΣΕΚΠ προς οικονομική στήριξη και αλληλεγγύη 

στους πρόσφυγες. Ειδικότερα, ο Ν. Κουραχάνης ενημέρωσε ότι έχουν συγκεντρωθεί 

συνολικά 400 ευρώ και τόνισε ότι θα πρέπει να διερευνηθούν  οι ανάγκες των 

προσφύγων προκειμένου να αξιοποιηθεί το εν λόγω χρηματικό ποσό προς τη σωστή 

κατεύθυνση. Ο Γ. Πέτσας ανέλαβε την πρωτοβουλία να έρθει σε επαφή με τους 



αρμόδιους φορείς προκειμένου να διερευνηθεί και να αποφασιστεί σε τι είδη πρώτης 

ανάγκης θα κατανεμηθούν τα χρήματα.  

Θέμα Δεύτερο: Ενημέρωση για την Πρόοδο των Επαφών με τους Φορείς για τις 

Επαγγελματικές Προοπτικές Πτυχιούχων Κοινωνικής Πολιτικής 

Το λόγο έλαβε ο Ν. Κουραχάνης ο οποίος ενημέρωσε τα μέλη του ΔΣ καθώς και τους 

λοιπούς συμμετέχοντες στη συνεδρίαση σχετικά με τις μέχρι τώρα 

πραγματοποιηθείσες επαφές  του  ΣΕΚΠ με τους Φορείς για τις Επαγγελματικές 

Προοπτικές Πτυχιούχων Κοινωνικής Πολιτικής. Ειδικότερα έγινε αναφορά στις εξής 

επαφές και πρωτοβουλίες που πραγματοποιήθηκαν από το Δεκέμβριο του 2015 έως 

σήμερα: α) συνάντηση με  εκπροσώπους του  ΑΣΕΠ β) συνάντηση με εκπροσώπους 

του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Μεταρρύθμισης γ) συνάντηση με 

εκπροσώπους της Γενικής Γραμματείας Πρόνοιας.  

Θέμα Τρίτο: Συζήτηση και Έγκριση του Προτεινόμενου Σχεδίου για τις 

Επαγγελματικές Προοπτικές (βλ. http://goo.gl/0izc7u ) ή διατύπωση εναλλακτικών 

επιλογών. 

Κατόπιν συζήτησης σχετικά με το Προτεινόμενο Σχέδιο για τις Επαγγελματικές 

Προοπτικές, το ΔΣ ομόφωνα ενέκρινε το εν λόγω Σχέδιο.  

Θέμα 4ο:  Ορισμός Ημερομηνίας Διεξαγωγής Εκλογών για την Ανάδειξη Δ.Σ.  και 

Συγκρότηση Εφορευτικής Επιτροπής 

Το Δ.Σ. όρισε ως ημερομηνία διεξαγωγής των Εκλογών για την ανάδειξη Δ.Σ. την 12η 

Μαϊου στις 18.00.  Επίσης αποφασίστηκε ότι οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να 

συμμετέχουν στη συγκρότηση της Εφορευτικής Επιτροπής. Η συνδρομή των μελών 

καθορίστηκε ως προαιρετική.  Κρίθηκε ότι προκειμένου να ψηφίσουν τα μέλη του 

ΣΕΚΠ θα απαιτείται η επίδειξη ταυτότητας και η συμπλήρωση υπεύθυνης δήλωσης.  

 

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 

Ιωάννης Πέτσας 



 

 


