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Αθήνα, 09/02/2016 

 

Προς την Γενική Συνέλευση του Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής, 

 

Ο Σύλλογος Επιστημόνων Κοινωνικής Πολιτικής (sekp.gr) δραστηριοποιείται από το 2014 με 

κύρια επιδίωξη την προώθηση των επαγγελματικών προοπτικών των αποφοίτων Τμημάτων 

Κοινωνικής Πολιτικής. Στο πλαίσιο αυτό, μέχρι σήμερα, έχει επιχειρήσει μια σειρά επαφών σε 

φορείς κεντρικού, τοπικού και μη κυβερνητικού επιπέδου για την καλύτερη δυνατή διάχυση των 

επαγγελματικών χαρακτηριστικών των αποφοίτων αυτών των Τμημάτων. 

Το Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου 

καλλιεργεί με ισότιμο και αδιαίρετο τρόπο σε ένα ενιαίο πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών 

τα επιστημονικά αντικείμενα της Κοινωνικής Πολιτικής και της Εκπαιδευτικής Πολιτικής. Ως 

ΣΕΚΠ θεωρούμε ότι οι απόφοιτοι του Τμήματος διαθέτουν τις απαραίτητες γνώσεις, ικανότητες 

και δεξιότητες να απασχοληθούν επαγγελματικά σε μια σειρά φορέων και στους δύο τομείς. 

Παρακάτω επιχειρείται μια κωδικοποίηση των επαγγελματικών προοπτικών των αποφοίτων του 

Τμήματος. Αιτούμαστε να εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση ως το περίγραμμα των 

επαγγελματικών προοπτικών των Αποφοίτων και να δρομολογηθεί η έγκριση Προεδρικού 

Διατάγματος και όποιου άλλου νόμιμου μέσου για την καλύτερη δυνατή προάσπιση τους. 

 

Με εκτίμηση, 

Νίκος Κουραχάνης, 

Πρόεδρος Δ.Σ. ΣΕΚΠ 



Δυνατότητες Απασχόλησης και Επαγγελματικές Προοπτικές των Αποφοίτων του 

Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής 

 

Οι απόφοιτοι του Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής, της Σχολής Κοινωνικών 

και Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, διαθέτουν τις απαραίτητες 

γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες που διασφαλίζουν ότι μπορούν να απασχοληθούν 

επαγγελματικά, τόσο ως ελεύθεροι επαγγελματίες, όσο και ως μισθωτοί με οποιαδήποτε σχέση 

εργασίας ως εξής: 

 

 Ως επιστημονικά ή/και διοικητικά στελέχη σε φορείς του δημοσίου και ευρύτερου 

δημοσίου τομέα (όπως υπουργεία, περιφερειακή και τοπική αυτοδιοίκηση, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, 

Ανεξάρτητες Αρχές, κλπ.) που εποπτεύουν, σχεδιάζουν, υλοποιούν και αξιολογούν 

κοινωνική πολιτική (σε τομείς όπως η κοινωνική ασφάλιση, η πρόνοια, η υγεία, η 

απασχόληση, η εκπαίδευση, η κατάρτιση και δια βίου μάθηση, η μεταναστευτική πολιτική, 

η κατοικία, η αντεγκληματική πολιτική, η σωφρονιστική, η κοινωνική εργασία, η 

περιβαλλοντική πολιτική, η ισότητα των φύλων, η συμβουλευτική και ο επαγγελματικός 

προσανατολισμός, η απεξάρτηση, η ψυχική υγεία, η προστασία και επανένταξη ευπαθών 

κοινωνικών ομάδων κλπ.) 

 

 Ως επιστημονικά ή/και διοικητικά στελέχη σε φορείς του ιδιωτικού κερδοσκοπικού τομέα, 

που εποπτεύουν, σχεδιάζουν, υλοποιούν και αξιολογούν κοινωνική πολιτική (σε τομείς 

όπως η κοινωνική ασφάλιση, η πρόνοια, η υγεία, η απασχόληση, η εκπαίδευση, η 

κατάρτιση και δια βίου μάθηση, η μεταναστευτική πολιτική, η κατοικία, η αντεγκληματική 

πολιτική, η σωφρονιστική, η κοινωνική εργασία, η περιβαλλοντική πολιτική, η ισότητα 

των φύλων, η συμβουλευτική και ο επαγγελματικός προσανατολισμός, η απεξάρτηση, η 

ψυχική υγεία, η προστασία και επανένταξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων κλπ.) 

 



 Ως επιστημονικά ή/και διοικητικά στελέχη σε φορείς του τρίτου τομέα της οικονομίας 

(ΜΚΟ, κοινωνική οικονομία, συνεταιρισμοί, σωματεία και συνδικάτα όλων των βαθμίδων 

κλπ.) που εποπτεύουν, σχεδιάζουν, υλοποιούν και  αξιολογούν κοινωνική πολιτική (σε 

τομείς όπως η κοινωνική ασφάλιση, η πρόνοια, η υγεία, η απασχόληση, η εκπαίδευση, η 

κατάρτιση και δια βίου μάθηση, η μεταναστευτική πολιτική, η κατοικία, η αντεγκληματική 

πολιτική, η σωφρονιστική, η κοινωνική εργασία, η περιβαλλοντική πολιτική, η ισότητα 

των φύλων, η συμβουλευτική και ο επαγγελματικός προσανατολισμός, η απεξάρτηση, η 

ψυχική υγεία, η προστασία και επανένταξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων κλπ.) 

 

 Ως σχεδιαστές επιμορφωτικών προγραμμάτων για εκπαιδευτικούς και επιμορφωτές 

εκπαιδευτικών σε ζητήματα εκπαιδευτικού σχεδιασμού και διοίκησης και εκπαιδευτικής 

αξιολόγησης. 

 

 Ως σχεδιαστές εκπαιδευτικών προγραμμάτων και προγραμμάτων κατάρτισης σε μια σειρά 

φορέων, όπως: φορείς του δημόσιου, του ιδιωτικού και του τρίτου τομέα της οικονομίας 

που δραστηριοποιούνται στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, (πχ, Κέντρα 

Επαγγελματικής Κατάρτισης δημόσια και ιδιωτικά, Οργανισμός Επαγγελματικής 

Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΟΕΕΚ), Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού 

(ΟΑΕΔ), Τοπική Αυτοδιοίκηση, Επαγγελματικές Ενώσεις και Σωματεία και ιδιωτικές 

επιχειρήσεις (π.χ. Τμήματα Προσωπικού). 

 

 Ως σχεδιαστές εκπαιδευτικών προγραμμάτων και προγραμμάτων κατάρτισης σε μια σειρά 

φορέων, όπως: φορείς που εμπλέκονται σε εκπαιδευτικά προγράμματα για ειδικές ομάδες 

του πληθυσμού, (π.χ. αθίγγανοι, αναλφάβητοι, ανήλικοι κρατούμενοι κλπ.). Τέτοιοι φορείς 

συνήθως είναι κρατικές υπηρεσίες, η τοπική αυτοδιοίκηση, ο τρίτος τομέας της οικονομίας 

ή ακόμα και ορισμένοι ιδιωτικοί φορείς. 

 



 Ως σχεδιαστές εκπαιδευτικών προγραμμάτων και προγραμμάτων κατάρτισης σε μια σειρά 

φορέων, όπως: Φορείς άτυπων ή μη τυπικών μορφών εκπαίδευσης, όπως τα Σύγχρονα 

Κέντρα Φυσικών Επιστημών (π.χ. το Ευγενίδειο Ίδρυμα), τα Μουσεία Τέχνης (π.χ. Εθνική 

Πινακοθήκη), τα διάφορα Πολιτιστικά Ιδρύματα (π.χ. Μέγαρο Μουσικής) καθώς και 

Ιδρύματα προστασίας της φυσικής κληρονομιάς (π.χ. Κέντρα Περιβαλλοντικής 

Εκπαίδευσης, κλπ.). 

 

 Ως σχεδιαστές εκπαιδευτικών προγραμμάτων και προγραμμάτων κατάρτισης σε μια σειρά 

φορέων, όπως: Φορείς που ασχολούνται με παρεμβάσεις που έχουν ως στόχο την αγωγή, 

ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του γενικού κοινού σε μαζική κλίμακα πάνω σε διάφορα 

θέματα όπως είναι π.χ. η αγωγή υγείας, η περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση, κλπ. (πχ. 

διάφορα Υπουργεία, τα ΜΜΕ (π.χ. ραδιοφωνικοί και τηλεοπτικοί σταθμοί, ημερήσιος και 

περιοδικός τύπος, κλπ.), όπως επίσης και οι φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης. 

 

 Ως σχεδιαστές, παραγωγοί και εφαρμοστές πρόσθετου και εναλλακτικού 

εκπαιδευτικού/ενημερωτικού υλικού (έντυπου, ψηφιακού ή οπτικο-ακουστικού) για τις 

ανάγκες τόσο των τυπικών όσο και των άτυπων και μη-τυπικών μορφών εκπαίδευσης, με 

στόχο την εκπαίδευση και ενημέρωση πάνω στις σύγχρονες εξελίξεις της γνώσης σε 

διάφορα πεδία (π.χ. επιστήμη, τεχνολογία, μαθηματικά, ψυχολογία, κλπ.) αλλά και 

κοινωνικά προβλήματα. 

 

 Ως ερευνητές, σε δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς σε υπερεθνικό (ΕΕ και διεθνείς 

οργανισμοί), εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, ειδικευμένοι στο σχεδιασμό, τη 

διεξαγωγή και την ανάλυση εμπειρικών ερευνών και την υλοποίηση προγραμμάτων 

κοινωνικής πολιτικής, που χρηματοδοτούνται από εθνικούς ή/και ευρωπαϊκούς πόρους. 

 

 Ως εκπαιδευτικοί στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, δημόσια και 

ιδιωτική, για τη διδασκαλία  μαθημάτων σχετικών με το αντικείμενο της επιστήμης τους 



στους κλάδους Π10, Π13 και Π72. Επίσης ως Εκπαιδευτές Δια Βίου Μάθησης σε Κέντρα 

Επαγγελματικής Κατάρτισης και συναφείς, δημόσιους και ιδιωτικούς, φορείς. Τέλος, ως 

μέλη του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού στην τριτοβάθμια εκπαίδευση σύμφωνα 

με τους όρους που προβλέπονται από την σχετική νομοθεσία. 


