ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΚΑΙ ∆ΡΑΣΕΙΣ
ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
Το ∆.Σ. του συλλόγου Αποφοίτων Κοινωνιολογίας έχοντας υπόψη:
1. Την δηµοσίευση του Προεδρικού ∆ιατάγµατος 159 µε αρ. ΦΕΚ 199/1-10-2009 περί
αναγνώρισης των επαγγελµατικών δικαιωµάτων των Κοινωνιολόγων.
2. Την διαδικτυακή συνέλευση της 18-10-2009.
3. Την κατάθεση προτάσεων από µέλη του σχετικά µε την περαιτέρω δράση του
συλλόγου.7
Συνεδρίασε την 1-11-2009 όπου και αποφασίστηκαν τα παρακάτω σχετικά µε τους
τοµείς δραστηριοποίησης και τις επιµέρους πρωτοβουλίες και ενέργειες του
Συλλόγου:

Α. ΤΟΜΕΙΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ
1. Επαγγελµατική κατοχύρωση των πτυχιούχων των Τµηµάτων
Κοινωνιολογίας
Σχετικά µε το Προεδρικό ∆ιάταγµα Αρ. 159 (ΦΕΚ 199/1-10-2009), προκειµένου να
αναδειχθεί ο ρόλος των Κοινωνιολόγων σε κάθε ένα από τους τοµείς στους οποίους
αυτό αναφέρεται προτείνονται οι παρακάτω ενέργειες/δράσεις:
- Αναζήτηση για κάθε τοµέα εργασίας, στον οποίο αναφέρεται το ΦΕΚ, των
συγκεκριµένων δοµών που τελούν υπό την επίβλεψή του και διατύπωση
τεκµηριωµένων προτάσεων σχετικά µε το αντικείµενο εργασίας του Κοινωνιολόγου
σε αυτές.
- Σύνταξη κειµένου – πρόταση (αν είναι δυνατόν από έµπειρους σε κάθε χώρο
συναδέλφους) για κάθε δοµή και φορέα στο οποίο και θα τεκµηριώνεται (συνοπτικά
και περιεκτικά) ο ρόλος και η συµβολή των Κοινωνιολόγων .
- Αποστολή του κειµένου αυτού µαζί µε το ΦΕΚ στις ∆/νσεις αυτών των δοµών και
στα αντίστοιχα Υπουργεία.
- ∆ηµιουργία οµάδων επικοινωνίας και πίεσης (για κάθε φορέα ξεχωριστά) οι οποίες
θα επιδιώκουν συναντήσεις µε αντίστοιχους υπευθύνους σε τοπικό ή πανελλαδικό
επίπεδο µε Υπουργούς, ∆ιευθυντές κ.α. και αξιοποίηση όλων των γνωριµιών µε
αντίστοιχες τοπικές αρχές για την γνωστοποίηση των θέσεων του συλλόγου.
2. Πρόγραµµα σπουδών του Τµήµατος Κοινωνιολογίας Ρεθύµνου
- Περαιτέρω προώθηση ενεργειών ώστε να απεµπλακεί το πτυχίο του Κοινωνιολόγου
από την υποχρεωτική παρακολούθηση της ΑΣΠΑΙΤΕ. Οι ενέργειες αυτές θα αφορούν
α. την επαναφορά στην επικαιρότητα της µε αρ. 260/ 23-10-2008 απόφασης της
Συγκλήτου της Σχολής Κοινωνικών Επιστηµών Παν/µιου Κρήτης, προς το Υπουργείο
Παιδείας, σχετικά µε την ίδρυση «Εκπαιδευτικού Κέντρου Παιδαγωγικής και
∆ιδακτικής Επάρκειας» και β. άσκηση πίεσης στο Υπουργείο Παιδείας καθώς και στους
αντίστοιχους φορείς ώστε να ανταποκριθούν στο παραπάνω αίτηµα.
- Υποχρεωτική η εκπόνηση πτυχιακής εργασίας σε επίπεδο εµπειρικής αλλά και
βιβλιογραφικής έρευνας και υποχρεωτική εκπόνηση ερευνητικών εργασιών, στα
πλαίσια των µαθηµάτων µε θεµατολογία που θα άπτεται επίκαιρων και εφαρµόσιµων
ζητηµάτων.
- Κοινοποίηση εργασιών και µελετών σε αρµόδιους εθνικούς και τοπικούς φορείς και
δηµοσίευση αυτών στα έντυπα και ηλεκτρονικά ΜΜΕ.
- Αναβάθµιση της πρακτικής άσκησης µε την µορφή υποχρεωτικής παρακολούθησης

σε συναφείς επαγγελµατικούς χώρους (δηµόσιους και ιδιωτικούς) προκειµένου να
προσφέρει πραγµατική εµπειρία σε συνθήκες αγοράς.
- ∆ιοργάνωση επιµορφωτικών σεµιναρίων σε παλαιότερους αποφοίτους του τµήµατος
ώστε να υπάρχει επαφή µε τις νέες εξελίξεις της επιστήµης.
3. Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών
- Ενίσχυση των µαθηµάτων έρευνας (µέθοδοι/τεχνικές) µέσα από την διοργάνωση
ηµερίδων µε θεµατικές εργασίες φοιτητών, επισκέψεις σε χώρους και εταιρείες
κοινωνικής έρευνας, διοργάνωση ερευνών στο Πανεπιστήµιο αλλά και σε τοπικούς
φορείς ∆ήµους, Σχολεία κ.α.
- ∆ιασύνδεση και µεταπτυχιακών µε την τοπική κοινότητα φορείς όπως ∆ήµος,
Νοµαρχία, κοινωνικές υπηρεσίες.
- Ενίσχυση και δραστηριοποίηση του εργαστηρίου κοινωνικής ανάλυσης και έρευνας
εντός και εκτός Πανεπιστηµίου.
- ∆ηµοσίευση σε περίληψη πορισµάτων, µελετών, ερευνών σε τοπικό και
πανελλαδικό τύπο.

Β. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
1. Ανάλυση των επαγγελµατικών θέσεων σύµφωνα µε το Π.∆. και περιγραφή ενός
πλαισίου – αντικειµένου εργασίας στο οποίο και θα τεκµηριώνεται (συνοπτικά και
περιεκτικά) ο ρόλος και η συµβολή των Κοινωνιολόγων σε κάθε θέση.
2. Αποστολή του παραπάνω κειµένου – πρόταση σε κάθε σχετική δοµή και φορέα
(δηµόσιους και ιδιωτικούς, εθνικούς και τοπικούς).
3. Οργάνωση δράσεων πίεσης σε φορείς, που είναι «αρµόδιοι» για την ανάδειξη των
Κοινωνιολόγων σε εθνικό και τοπικό επίπεδο (ΚΕ∆ΚΕ, ΕΕΤΑΑ, ∆ήµοι, Κοινότητες,
Νοµαρχίες, Περιφέρεις,) .
4. ∆ηµιουργία Μητρώου Μελών Αποφοίτων Κοινωνιολογίας Κρήτης και δελτίου
απογραφής του κάθε µέλους (συλλογή χρήσιµών πληροφοριών σχετικά µε την
επαγγελµατική τους διαδροµή και την εµπειρία τους). Συµπλήρωση ερωτηµατολογίου
µαζί µε την αίτηση εγγραφής σχετικά µε τον τόπο διαµονής, την διάθεση προσφοράς
χρόνου για τον σύλλογο, τις προτάσεις για το τµήµα.
5. ∆ικτύωση µε συναδέλφους – κλειδιά σε θέσεις λήψης αποφάσεων (π.χ. υπουργεία,
νοµαρχίες, περιφέρειες).
6. ∆ηµιουργία forum Κοινωνιολόγων µε σκοπό την ανταλλαγή ιδεών και απόψεων και
ιδιαίτερα για ανταλλαγή εµπειριών σχετικά µε τις θέσεις απασχόλησης, που βρίσκεται
ο καθένας (και µε πολλά άλλα ζητήµατα) π.χ.Digital Divide το οποίο συνεργάζεται και
µε τον ΣΕΚ. Παράλληλα εύρεση συναδέρφων µέσω άλλων Forum όπως αυτό του site
της Εκπαιδευτικής Κοινότητας.
7. Συνεργασία µε τον Σ.Ε.Κ. και Ε.Κ.Ε., τα τµήµατα Κοινωνιολογίας Κρήτης, Παντείου
και Αιγαίου καθώς και το Ε.Κ.Κ.Ε., κατάθεση προτάσεων και οργάνωση κοινών
δράσεων.
8. ∆ηµιουργία Βάσης τίτλων, η οποία θα περιέχει κάθε εργασία (κυρίως πτυχιακή ή
µεταπτυχιακή διπλωµατική) των Κοινωνιολόγων, που πληροί τα κριτήρια µιας έρευνας
(τίτλος, έτος, µεθοδολογία, όνοµα επιστήµονα, abstract). Οι τίτλοι θα είναι στη
διάθεση του συλλόγου και σε κάθε περίπτωση θα χρησιµοποιούνται µε την
συγκατάθεση του συγγραφέα.
9. Αρθρογραφία για κοινωνιολογικά θέµατα σε τοπικό Τύπο µε άµεση αναφορά στον
σύλλογο και στην επαγγελµατική ιδιότητα του συγγραφέα ως Κοινωνιολόγου.
Παρεµβάσεις – τοποθετήσεις σε ΜΜΕ.
10. Οργάνωση οµιλιών µέσω τοπικών κοινωνικών φορέων.

11. Αναβάθµιση του blog του Συλλόγου και δηµιουργία topic σχετικό µε προκηρύξεις
θέσεων εργασίας, πληροφορίες για µεταπτυχιακά, εθελοντικούς χώρους απασχόλησης
κ.α.
12. Προώθηση εθελοντικών οµάδων στα πλαίσια τοπικών και κοινωνικών δοµών και
σε συνεργασία µε τους φοιτητές της σχολής.
13. ∆ιοργάνωση Happenings κοινωνικής ευαισθητοποίησης
14. ∆ιοργάνωση ενηµερωτικών συναντήσεων σε φοιτητές και αποφοίτους για θέµατα
επαγγελµατικής αποκατάστασης.
15. Παρακολούθηση απονοµής πτυχίων, νέες εγγραφές, παρουσία στις γενικές
συνελεύσεις του τµήµατος και επαφή µε καθηγητές.
16. ∆ηµιουργία ετήσιου προγράµµατος δράσης του Συλλόγου και καθορισµός τοµέων
δραστηριοποίησης µε στόχο την επαγγελµατική ανάπτυξη. Μπορούν να οριστούν
τοµείς (π.χ. Προγράµµατος Σπουδών Κοινωνιολογίας, Κοινωνιολόγων στην
Εκπαίδευση, Κοινωνιολόγων στο ∆ηµόσιο, Κοινωνιολόγων στα σώµατα ασφαλείας,
Ιδιωτών Κοινωνιολόγων) που µπορούν να προκύπτουν από µια οµαδοποίηση των
θέσεων που κατοχυρώνονται επαγγελµατικά από το Π.∆.. Υπεύθυνος για κάθε τοµέα
µπορεί να οριστεί κάθε µέλος του ∆.Σ. του Συλλόγου ή όποιο µέλος µπορεί να
δραστηριοποιηθεί ενεργά.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Για όλα τα παραπάνω είναι απαραίτητη η συµβολή ΟΛΩΝ µας
ΑΝΕΞΑΙΡΕΤΩΣ όπως και η συχνή επαφή µέσω του facebook, του blog και των
αντίστοιχων email ακόµα και για ενθαρρυντικούς λόγους. Τέλος καλούνται όσοι
συνάδερφοι συµφωνούν µε τα παραπάνω να συµπληρώσουν την αίτηση συµµετοχής
στον σύλλογο δηλώνοντας τουλάχιστον έναν από τους παραπάνω τοµείς στον οποίο
θα µπορούσαν να συνεισφέρουν. Θα δηµοσιευτεί σύντοµο ερωτηµατολόγιο ώστε να
δηµιουργηθούν οι πρώτες οµάδες εργασίας.
Εκ µέρους του ∆Σ
9-11-2009

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ
ΚΡΗΤΗΣ
ΟΜΑ∆ΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ
Α. ΟΜΑ∆Α ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ ΣΤΟΥΣ
ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΤΟΜΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ
ΦΕΚ 199/1-10-09 Π.∆. 159

1. Πρωτοβάθµια και ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση
2. Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (∆ήµοι, Νοµαρχίες, Περιφέρειες)
3. ∆ηµόσια Νοσοκοµεία – Κοινωνικές Υπηρεσίες
4. Υπουργείο Εργασίας, σωµατεία και συνδικάτα
5. Υπουργείο Περιβάλλοντος και σχετικοί δηµόσιοι φορείς
6. Ένοπλες ∆υνάµεις – Σώµατα Ασφαλείας
7. Ιδιωτικός Τοµέας – Ελεύθεροι Επαγγελµατίες
8. ∆ικαστήρια, σωφρονιστικά ιδρύµατα και φορείς κοινωνικής επανένταξης
αποφυλακισµένων και απεξαρτηµένων.
9. Ανεξάρτητες αρχές του Κράτους.
10. Οργανισµοί και φορείς του δηµοσίου και ιδιωτικού τοµέα όπως :
Αναπτυξιακοί φορείς, κέντρα κατάρτισης και προώθησης της απασχόλησης,
«κοινωνικοί συνεταιρισµοί», µη κυβερνητικοί οργανισµοί κ.λ.π.
11. Κέντρα Ερευνών σε ιδιωτικό και δηµόσιο τοµέα, Αναπτυξιακές Εταιρείες,
κ.α
Βασικά Βήµατα Εργασίας της οµάδας αυτής:
- Καταγραφή των επιµέρους δοµών, υπηρεσιών, γραφείων που υπάγονται σε
κάθε ένα από τους παραπάνω τοµείς και στους οποίους δύναται να
απασχοληθεί ένας Κοινωνιολόγος.
- Αναζήτηση των σχετικών νόµων ίδρυσης των φορέων αυτών (καταστατικό
ίδρυσης, ΦΕΚ ή ό, τι άλλο αφορά την δηµιουργία του φορέα αυτού όπου
αναφέρονται οι στόχοι του και η αποστολή του)
- Σύνταξη τεκµηριωµένων προτάσεων για το αντικείµενο εργασίας, το ρόλο
και τη συµβολή του Κοινωνιολόγου σε κάθε φορέα και µε αναφορά στο ΦΕΚ
επαγγελµατικής κατοχύρωσης των Κοινωνιολόγων (τεκµηριωµένη και
συνοπτική την περιγραφή των αρµοδιοτήτων των Κοινωνιολόγων στο χώρο
αυτό).
- Aποστολή των προτάσεων αυτών (µαζί µε το ΦΕΚ) στις αρµόδιες υπηρεσίες
του κάθε φορέα.
- Προσωπική επικοινωνία µε αρµόδιους διευθυντές / στελέχη / αρχές.

Β. ΟΜΑ∆Α ΕΝΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ

Στόχος της οµάδας αυτής είναι η συνεργασία και επικοινωνία µε φορείς του
τµήµατος Κοιν/γίας και του Πανεπιστηµίου γενικότερα προκειµένου να
αναδειχθούν ζητήµατα σχετικά µε την διασύνδεση του πτυχίου µε την αγορά

εργασίας την επαγγελµατική κατοχύρωση των Κοινωνιολόγων καθώς και το
θέµα απόκτησης διδακτικής επάρκειας .
Στις ενέργειες αυτής της οµάδας περιλαµβάνονται:
- Συµµετοχή στις γενικές συνελεύσεις του τµήµατος,
- Επαφή µε Πρόεδρο, Κοσµήτορα, Πρύτανη καθώς και µε τους συλλόγους
φοιτητών και µεταπτυχιακών
- ∆ιατύπωση προτάσεων του συλλόγου σχετικά µε το πρόγραµµα σπουδών
και την διασύνδεση του τµήµατος µε την τοπική κοινωνία
- Επαναφορά στην επικαιρότητα το ζήτηµα περί «Ίδρυσης Εκπαιδευτικού
Κέντρου Παιδαγωγικής, ∆ιδακτικής Επάρκειας»

Γ. ΟΜΑ∆Α ΕΝΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΩΝ
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕ∆Ο

Στόχος της οµάδας αυτής είναι η πολύπλευρη δραστηριότητα σε διάφορους
τοµείς µε σκοπό την ανάδειξη στο ευρύτερο κοινό των δυνατοτήτων των
Κοινωνιολόγων και της χρησιµότητας του ρόλου τους στα τοπικά και εθνικά
ζητήµατα. Στις δράσεις µπορούν να συµπεριληφθούν:
- ∆ιοργάνωση ενηµερωτικών συναντήσεων µε φοιτητές και απόφοιτους
σχετικά µε τα ζητήµατα επαγγελµατικής αποκατάστασης.
- Ενασχόληση µε την δηµιουργία Μητρώου Μελών Αποφοίτων Κοινωνιολόγων
ώστε να µπορούν να δικτυωθούν όσοι διαµένουν στον ίδιο Νοµό και να
συνεργαστούν.
- Αρθρογραφία σε τοπικό και εθνικό τύπο σχετικά µε επίκαιρα ζητήµατα
κοινωνιολογικού ενδιαφέροντος ή µε την χρησιµότητα της εν λόγω επιστήµης
στην αντιµετώπιση προβληµάτων.
- Ενασχόληση µε το ζήτηµα της δηµιουργίας «Βιβλιοθήκης Τίτλων εργασιών,
µεταπτυχιακών ή σεµιναρίων». Από τον κατάλόγο αυτό θα µπορεί ο σύλλογος
να καλεί τους συγγραφείς σε παρουσιάσεις ή δηµοσιεύσεις των εργασιών
αυτών στον τύπο ή σε αρµόδιους φορείς.
- Συµµετοχή σε συνέδρια ή οµιλίες.
- Επαφή µε τους κατά τόπους φορείς και αρµόδιους προκειµένου να
οργανωθούν εθελοντικές οµάδες Κοινωνιολόγων οι οποίοι θα αναλαµβάνουν
συγκεκριµένες δράσεις βοήθειας και επίλυσης προβληµάτων.
Όλα τα παραπάνω αφορούν ένα αρχικό στάδιο δραστηριοποίησης και τα
πάντα θα εξαρτηθούν από την καθολικότητα της συµµετοχής ΟΛΩΝ ΜΑΣ. Οι
περισσότερες από τις παραπάνω ενέργειες µπορούν να επιτευχθούν και
διαδικτυακά εποµένως ο καθένας µπορεί να εργαστεί για τον σύλλογο από τον
τόπο διαµονής του. Παρακαλούµε πολύ να συµπληρώσετε την αίτηση
συµµετοχής του συλλόγου και να δηλώσετε οµάδα συµµετοχής ή τον
οποιονδήποτε τρόπο µε τον οποίο θα µπορούσατε να βοηθήσετε στις
παραπάνω ενέργειες και σύντοµα θα λάβετε απάντηση από το ∆.Σ. Να
ελέγχετε συχνά το blog του συλλόγου
sapkoino.blogspot.com

και όσοι έχετε facebook
http://www.facebook.com/profile.php?ref=name&id=1579026311#/event.ph
p?eid=182112295711&ref=mf
Στείλτε µας email στο alumni_social@social.soc.uoc.gr
ή στο sapkoino@gmail.com
Εκ του ∆.Σ.
20-11-2009

