
Πρακτικά Γενικής Σσνέλεσσης των Μελών τοσ  

«Σσλλόγοσ Επιστημόνων Κοινωνικής Πολιτικής», 

28 Μαΐοσ 2021 
 

ηελ Αζήλα, ζήκεξα, 28.05.21, εκέξα Παξαζθεπή θαη ώξα 18.30 κ.κ., ζηνλ 

πξναύιην ρώξν ηνπ Δξγαζηεξίνπ Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο (ΚΔΚΜΟΚΟΠ) ηνπ 

Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ ζηε Λ. πγγξνύ 134, κεηά από πξόζθιεζε ηνπ 

απεξρόκελνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ πνπ θνηλνπνηήζεθε λνκόηππα θαη εκπξόζεζκα 

ζε όια ηα κέιε ηνπ σκαηείνπ, ζπλήιζαλ, ζύκθσλα κε ην άξζξν 23 ηνπ 

Καηαζηαηηθνύ, ηα κέιε ηνπ σκαηείνπ ζε Γεληθή πλέιεπζε γηα λα ζπδεηήζνπλ θαη 

λα ιάβνπλ απόθαζε επί ησλ αθόινπζσλ ζεκάησλ ηεο εκεξεζίαο δηάηαμεο:  

 

1o Θέμα : Πνιηηηθόο θαη Οηθνλνκηθόο Απνινγηζκόο Απεξρόκελνπ Γηνηθεηηθνύ 

πκβνπιίνπ 

Αθνύ δηαπηζηώζεθε έιιεηςε απαξηίαο, ζύκθσλα κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξ. 24 ηνπ 

Καηαζηαηηθνύ, ηα κέιε ζπλήιζαλ εθ λένπ κία ώξα αξγόηεξα ζε Γεληθή πλέιεπζε, 

ζύκθσλα κε ηελ παξ. 2 ην άξ. 24 ηνπ Καηαζηαηηθνύ. ύκθσλα κε ην άξ. 25, ε Γεληθή 

πλέιεπζε εμέιεμε νκόθσλα ηξηκειέο πξνεδξείν γηα ηε δηεύζπλζε ησλ εξγαζηώλ ηεο 

Γεληθήο πλέιεπζεο, απνηεινύκελν από ηνπο θ.θ.:  

 ηνλ θ. Ινξδάλε Παξαζθεπά σο Πξόεδξν,  

 ηελ θα Γεσξγία Μαπξίδνπ σο Γξακκαηέα,  

 ηελ θα Βαζηιηθή Καηζνύδα σο κέινο.  

Αθνινύζσο ην ελ ιόγσ ηξηκειέο πξνεδξείν αλέιαβε ηα θαζήθνληα ηνπ, θαη ν 

Πξόεδξνο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο θήξπμε ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηώλ, θαιώληαο ηε 

Γεληθή πλέιεπζε λα εηζέιζεη ζηε ζπδήηεζε ηνπ αθόινπζνπ κόλνπ ζέκαηνο ηεο 

εκεξεζίαο δηάηαμεο: Απνινγηζκόο απεξρόκελνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ. 

Ο απεξρόκελνο Πξόεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ, θ. Νηθόιανο Κνπξαράλεο, 

έιαβε ηνλ ιόγν θαη πξαγκαηνπνίεζε ηνλ πνιηηηθό απνινγηζκό, κηιώληαο ζηνπο/ζηηο 

παξόληεο/νύζεο γηα ηα πεπξαγκέλα ηνπ απεξρόκελνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαηά 

ηελ πεξίνδν 2018-2021. Πην ζπγθεθξηκέλα, αλέθεξε ηνπο ιόγνπο πνπ, αλ θαη 

ειπηδνθόξν, ην απεξρόκελν Γ απνδείρζεθε ζρεηηθά αλαπνηειεζκαηηθό: ε παλδεκία 

ηνπ COVID-19 θαη ην ηδηαίηεξα βεβαξεκέλν πξόγξακκα ησλ κειώλ ηνπ Γ. Από ηελ 



άιιε, κίιεζε γηα θάπνηεο από ηηο πην πεηπρεκέλεο δξάζεηο ηνπ πιιόγνπ, όπσο ηα 

ελεκεξσηηθά newsletters θαη ε δηαξθήο επηθνηλσλία κε θνξείο γηα ηελ πξναγσγή θαη 

πξνάζπηζε ησλ δηθαησκάησλ ησλ κειώλ ηνπ πιιόγνπ. Ιδηαίηεξε κλεία έγηλε ζηελ 

πξσηνβνπιία ηνπ ΔΚΠ λα πξσηνζηαηήζεη ζηνλ ζπληνληζκό θαη ηελ επηθνηλσλία κε 

άιια ζσκαηεία θνηλσληθώλ επηζηεκώλ από ηελ κία, θαη θνηλσληθήο πνιηηηθήο 

εηδηθόηεξα από ηελ άιιε. Πέξαλ όκσο ηνπ επηζηεκνληθνύ/ζσκαηεηαθνύ ραξαθηήξα 

θαη δξάζεο, ν ΔΚΠ ηα ηειεπηαία ρξόληα παίξλεη ζέζε γηα θνηλσληθά θαη πνιηηηθά 

δεηήκαηα, θάηη ην νπνίν δελ παξέιεηςε ζηελ ηνπνζέηεζή ηνπ. ην ηέινο, ν θ. 

Κνπξαράλεο κίιεζε γηα ηελ απόθαζή ηνπ λα κελ βάιεη ππνςεθηόηεηα γηα ην Γ ηνπ 

πιιόγνπ, θιείλνληαο έηζη έλα θύθιν ζηελ δσή ηνπ ίδηνπ, αιιά θαη ηνπ ΔΚΠ. 

Καηαηέζεθε δε, πξνθνξηθώο, από ηνλ ίδην ην αίηεκα νη αξραηξεζίεο λα ιάβνπλ ηζρύ 

από ηελ 5ε Ινπιίνπ, εκέξα δεκνζίεπζεο ησλ πξαθηηθώλ, ην νπνίν ππεξςεθίζηεθε 

νκόθσλα.  

ηελ ζπλέρεηα, αθνινύζεζε ν νηθνλνκηθόο απνινγηζκόο από ηελ απεξρόκελε Σακία 

ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ, ε νπνία αλαθέξζεθε ζηα ρακειά νηθνλνκηθά έζνδα 

πνπ είρε ν ύιινγνο ηελ πξνεγνύκελε ηξηεηία, γεγνλόο πνπ νθείιεηαη ζηελ παλδεκία 

θαη ηελ ρακειή ζπκκεηνρή ησλ κειώλ. Ωο εθ ηνύηνπ, επηζήκαλε ηελ αλάγθε 

ζηαζεξόηεηαο εηζξνώλ-εθξνώλ από ην λέν Γ. Σέινο, θαηέζεζε ζηα πξαθηηθά κία 

ελδεηθηηθή ιίζηα κε δξάζεηο ηνπ απεξρόκελνπ Γ ηελ ηειεπηαία ηξηεηία, ε νπνία 

βξίζθεηαη ζην παξάξηεκα θαη απνηειεί αλαπόζπαζην θνκκάηη ησλ παξόλησλ 

πξαθηηθώλ. 

Σέινο, θαη ζρεηηθά κε ηνλ απνινγηζκό, ν θ. Ισάλλεο Βιαζζόπνπινο, κέινο ηνπ 

απεξρόκελνπ Γ, θαηέζεζε ζηα πξαθηηθά ιεπηνκεξή ιίζηα κε ηελ ιίζηα 

πξσηνθόιισλ ησλ αηηεκάησλ θαη θεηκέλσλ πνπ θαηέζεζε ηελ πεξαζκέλε ηξηεηία ν 

ΔΚΠ ζε δηάθνξνπο θνξείο θαη ππεξεζίεο (δελ πεξηιακβάλεηαη ζηα πξαθηηθά, αιιά 

δηαηεξείηαη ζην αξρείν ηνπ πιιόγνπ).  

2o Θέμα : Εκλογή Νέοσ Διοικητικού Σσμβοσλίοσ και Ελεγκτικής Επιτροπής. 

Ο Πξόεδξνο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο έιαβε ην ιόγν θαη αλέθεξε ζε όια ηα κέιε όηη 

ζύκθσλα κε ηνλ Νόκν ζα πξέπεη λα εθιεγεί ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηνπ σκαηείνπ, 

ην νπνίν ζα απνηειείηαη από πξόζσπα πνπ είλαη κέιε ηνπ σκαηείνπ. Αλέθεξε όηη 

ζύκθσλα κε ην άξζξν 29 παξ. 1 ηνπ Καηαζηαηηθνύ, νη αξραηξεζίεο γηα ηελ εθινγή 

ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ γίλνληαη κε κέξηκλα ηξηκεινύο Δθνξεπηηθήο Δπηηξνπήο 



πνπ εθιέγεηαη από ηα κέιε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο, ηόληζε δε όηη ηα κέιε ηεο 

Δθνξεπηηθήο Δπηηξνπήο δελ κπνξνύλ λα είλαη ππνςήθηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ 

πκβνπιίνπ. Δλ ζπλερεία ηα κέιε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο νκόθσλα εμέιεμαλ ηελ 

αθόινπζε ηξηκειή Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή:  

1. Νηθόιανο Κνπξαράλεο 

2. Παλαγηώηα Σδίθνπ 

3. Αξηάδλε Βαξδνπνύινπ-Γαιάλε 

Η Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή αλέιαβε ηα θαζήθνληα ηεο θαη δηελήξγεζε ηε κπζηηθή 

ςεθνθνξία. Αθνινύζσο, ε Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή αθνύ πξνέβε ζηελ δηαινγή θαη 

θαηακέηξεζε ησλ ςήθσλ, ζπλέηαμε ην πξαθηηθό αξραηξεζηώλ θαη αλαθνίλσζε ηα 

απνηειέζκαηα ζηε Γεληθή πλέιεπζε, ηα νπνία έρνπλ σο αθνινύζσο:  

Γηα ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην:  

Ψήθηζαλ 13 κέιε θαη βξέζεθαλ 13 έγθπξα ςεθνδέιηηα.  

Οη ππνςήθηνη έιαβαλ κε ζεηξά πξνηεξαηόηεηαο: 

1. Ραθαέια Καιατηδίδνπ  11 ςήθνπο 

2. Αληώληνο ηγάιαο  11 ςήθνπο 

3. Μαξία Γεκεηξνπνύινπ 10 ςήθνπο 

4. Γεώξγηνο Νάζηνο  8 ςήθνπο 

5. Παλαγηώηεο Μαηζίγθαο 7 ςήθνπο 

6. Αλδξέαο Βεισλάο  6 ςήθνπο 

7. Φξόζσ Παηηξάθε  5 ςήθνπο 

8. Παξαζθεπή Σζηλαζιαλίδνπ 5 ςήθνπο 

Η Γεληθή πλέιεπζε, κε νκόθσλε απόθαζε απνθάζηζε ηελ εθινγή ησλ αθόινπζσλ 

πξνζώπσλ ηα νπνία ζα απνηειέζνπλ ην λέν Γηνηθεηηθό πκβνύιην κε δηεηή ζεηεία:  

Σαθηηθά κέιε: 

1. Ραθαέια Καιατηδίδνπ 

2. Αληώληνο ηγάιαο 

3. Μαξία Γεκεηξνπνύινπ 

4. Γεώξγηνο Νάζηνο 



5. Παλαγηώηεο Μαηζίγθαο 

6. Αλδξέαο Βεισλάο 

7. Φξόζσ Παηηξάθε/ Παξαζθεπή Σζηλαζιαλίδνπ 

Αλαπιεξσκαηηθά κέιε: 

1. Φξόζσ Παηηξάθε/ Παξαζθεπή Σζηλαζιαλίδνπ 

Ο Πξόεδξνο αλέθεξε όηη ην λέν Γηνηθεηηθό πκβνύιην ζα ζπλέιζεη, ζύκθσλα κε ην 

Καηαζηαηηθό, εληόο νρηώ εκεξώλ από ηελ εθινγή ηνπ, γηα λα ζπγθξνηεζεί ζε ζώκα. 

ηελ πεξίπησζε ηεο ηζνςεθίαο, ε ζεηξά ησλ ππνςεθίσλ πνπ έιαβαλ ίζν αξηζκό 

ςήθσλ ζα πξνθύςεη από κπζηηθή ςεθνθνξία κεηαμύ ησλ 8 ππνςεθίσλ πνπ ζα 

θιεζνύλ λα ζπλεδξηάζνπλ γηα ηε ζύζηαζε ηνπ Γ. 

Γηα ηελ Διεγθηηθή Δπηηξνπή:  

Ψήθηζαλ 13 κέιε θαη βξέζεθαλ 13 έγθπξα ςεθνδέιηηα.  

Οη ππνςήθηνη έιαβαλ κε ζεηξά πξνηεξαηόηεηαο:  

1. Ινξδάλεο Παξαζθεπάο 13 ςήθνπο 

2. Ισάλλεο Βιαζζόπνπινο 13 ςήθνπο 

3. Βαζηιηθή Καηζνύδα  13 ςήθνπο 

Η Γεληθή πλέιεπζε, κε νκόθσλε απόθαζε απνθάζηζε ηελ εθινγή ησλ αθόινπζσλ 

πξνζώπσλ ηα νπνία ζα απνηειέζνπλ ηελ Διεγθηηθή επηηξνπή κε δηεηή ζεηεία:  

1. Ινξδάλεο Παξαζθεπάο 

2. Ισάλλεο Βιαζζόπνπινο 

3. Βαζηιηθή Καηζνύδα 

Ύζηεξα από απηό επεηδή δελ ππήξρε άιιν ζέκα πξνο ζπδήηεζε, ην Πξνεδξείν 

θήξπμε ην ηέινο ηεο ζπλεδξίαζεο.  

ε πίζησζε ησλ αλσηέξσ ζπληάρζεθε ην παξόλ πξαθηηθό θαη ππνγξάθεθε από ην 

ηξηκειέο Πξνεδξείν. 

Ινξδάλεο Παξαζθεπάο Γεσξγία Μαπξίδνπ                   Βαζηιηθή Καηζνύδα      

Πξόεδξνο         Γξακκαηέαο                 Μέινο           



Παράρτημα 
 

ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ  

ΤΛΛΟΓΟ ΕΠΙΣΗΜΟΝΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ  

ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ ΘΗΣΕΙΑ 10/2018 – 10/2020  

(ΠΑΡΑΣΑΗ Ω 05/2021 ΛΟΓΩ ΠΑΝΔΗΜΙΑ COVID-19) 

 

Ενϋργειεσ Συνδικαλιςτικόσ Εκπροςώπηςησ 

10/2018 Αύτημα ςυμπερύληψησ αποφούτων του Τμόματοσ ΚΕΠ προσ το Ν.Π.Δ.Δ. 

Ηλύασ Κατςούλησ ςτο Δόμο Ευρωςτύνησ – Ξυλοκϊςτρου 

11/2018 Εκπροςώπηςη ΣΕΚΠ ςε ςυνϊντηςη ςτο ΠΑ.ΠΕΛ ςτην Τρύπολη 

12/2018 Επιςτολό προσ Υπουργεύο Διοικητικόσ Αναςυγκρότηςησ και ΑΣΕΠ - 

Αύτημα ςυμπερύληψησ Επιςτημόνων Κοινωνικόσ Πολιτικόσ ςε 

προκηρύξεισ Κοινωνικών Επιςτημόνων που βαςύζονται ςτην 

Κωδικοπούηςη του ΑΣΕΠ  

12/2018 Συνϊντηςη με το Διευθυντό του Γραφεύου του Γ.Γ. Διοικητικόσ 

Αναςυγκρότηςησ 

03/2019 Επιςτολό προσ Υπουργεύο Διοικητικόσ Αναςυγκρότηςησ και ΑΣΕΠ - 

Αύτημα ςυμπερύληψησ αποφούτων του Τμόματοσ ΚΕΠ ςε Προκηρύξεισ 

Κοινωνικών Επιςτημόνων που βαςύζονται ςτην Κωδικοπούηςη του 

ΑΣΕΠ 

03/2019 Εκπροςώπηςη ΣΕΚΠ ςτη διαδικαςύα αξιολόγηςησ του Τμόματοσ ΚΕΠ 

06/2019 Παρϊρτημα/ Προτϊςεισ ΣΕΚΠ για επαγγελματικεσ προοπτικεσ 

Κοινωνικησ Πολιτικησ - Τα Επιςτημονικϊ και Επαγγελματικϊ 

Χαρακτηριςτικϊ των Αποφούτων Τμημϊτων Κοινωνικόσ Πολιτικόσ 

10/2019 Εκπροςώπηςη ΣΕΚΠ ςτο Τμόμα ΚΕΠ – Ενημϋρωςη κατϊ την εκδόλωςη 

υποδοχόσ των πρωτοετών φοιτητών για τισ επαγγελματικϋσ προοπτικϋσ 

των αποφούτων του Τμόματοσ και παρουςύαςη του ΣΕΚΠ 

12/2019 Κοινό επιςτολό - Αύτημα για Συνϊντηςη Εργαςύασ προσ τα Υπουργεύα 

Εργαςύασ, Παιδεύασ, Εςωτερικών, Προςταςύασ του Πολύτη με θϋμα την 

Ιςότιμη πρόςβαςη των πτυχιούχων των Τμημϊτων Κοινωνικόσ 

Πολιτικόσ ςε ειδικότητεσ ςυναφεύσ με το πτυχύο τουσ (από κοινού με τα 

3 Τμόματα Κοινωνικόσ Πολιτικόσ και την ΕΕΚΠ). 

01/2020 Παρεμβαςη ΣΕΚΠ ςτη ςυναντηςη για τη ςύςταςη Ένωςησ 

Εκπαιδευτικων Κοινωνικων Επιςτημων ΠΕ78 

 

Ψηφύςματα - Ανακοινώςεισ 



02/2021 Ψόφιςμα ΔΣ για το Νομοςχϋδιο Υπουργών Παιδεύασ και Προςταςύασ του 

Πολύτη για τη ςύςταςη Πανεπιςτημιακόσ Αςτυνομύασ 

 

Άλλεσ δραςτηριότητεσ 

Μηνιαύο Newsletter – Θϋςεισ εργαςύασ και κατϊρτιςησ (ςε ςυνεργαςύα με το 

socialpolicy.gr) 

Βόμα Διαλόγου για την Κοινωνικό Πολιτικό - Ηλεκτρονικό Εφημερύδα του ΣΕΚΠ και του 

socialpolicy.gr 

12/2019 Διοργϊνωςη Χριςτουγεννιϊτικου Πϊρτυ ΣΕΚΠ  

 


