ANAKOINΩΣΗ ΤΟΥ 1ου ΕΚΛΕΓΜΕΝΟΥ ∆Σ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ
O Σύλλογος Αποφοίτων Κοινωνιολογίας είναι µια συλλογική και κοινή
προσπάθεια των αποφοίτων της Κοινωνιολογίας του Πανεπιστηµίου Κρήτης και
ορισµένων διδασκόντων της, η οποία ξεκίνησε δειλά δειλά στις 15.12.07 και ιδρύθηκε
τον Απρίλιο του 2008. Ένας από τους βασικούς σκοπούς του συλλόγου είναι να
τονιστεί η χρησιµότητα του ρόλου των Κοινωνιολόγων στην επίλυση σηµαντικών
προβληµάτων της σύγχρονης κοινωνίας µας. Όπως όλοι οι κοινωνικοί επιστήµονες
γνωρίζουµε ότι ένας από τους θεµελιώδεις στόχους της ποιοτικής κοινωνικής έρευνας
είναι και η ανάδειξη της φωνής αυτών που δεν έχουν άλλο τρόπο έκφρασης. Θέλουµε
λοιπόν να πιστεύουµε, πως εµείς και δυνατή φωνή έχουµε και πολλούς τρόπους
έκφρασης, είναι ευκαιρία, λοιπόν, µέσα από αυτή την ενωµένη οµάδα, να τους
χρησιµοποιήσουµε αναδεικνύοντας και παρεµβαίνοντας στα καθηµερινά προβλήµατα
που ταλανίζουν την κοινωνίας µας, και που όλοι εµείς , δικαιολογηµένα ή
αδικαιολόγητα πολλές φορές τους "κλείνουµε τα µάτια", εφησυχασµένοι στην δική
µας καθηµερινότητα και στον µικρόκοσµό µας!
Στόχοι του συλλόγου αυτού, λοιπόν, όπως αναφέρονται και στο καταστατικό
του είναι κατά κύριο λόγο:
1. Η εδραίωση και ενδυνάµωση των κοινωνικών συναδερφικών σχέσεων των
µελών .
2. Η επικοινωνία, ενηµέρωση και η ανταλλαγή απόψεων καθώς και
πρωτοβουλιών και δράσεων των µελών για θέµατα Κοινωνιολογίας ως
επιστήµη και ως επάγγελµα.
3. Η διατήρηση δεσµών µε το τµήµα και γενικότερα µε την σχολή Κοινωνικών
Επιστηµών στα πλαίσια µιας διαρκούς επιστηµονικής επικοινωνίας και
αλληλοϋποστήριξης.
4. Η διεκδίκηση και προώθηση των επαγγελµατικών δικαιωµάτων των
αποφοίτων του τµήµατος και η ενηµέρωση της πολιτείας σε τοπικό και εθνικό
επίπεδο για τις επιστηµονικές και επαγγελµατικές µας δυνατότητες.
5. Η στενή συνεργασία µε τον Σύλλογο Ελλήνων Κοινωνιολόγων, την Ελληνική
Κοινωνιολογική Εταιρεία και άλλους συγγενικούς συλλόγους για την
δηµιουργία ενός δυναµικού κοινωνιολογικού δικτύου µε συνέπεια την
προώθηση και καταξίωση του επαγγέλµατος και της επιστηµονικότητας του
κλάδου.
Ο λόγος δηµιουργίας ενός τέτοιου συλλόγου σε καµία περίπτωση δεν έχει να
κάνει µε κάποια προσπάθεια αποµόνωσης, ή δηµιουργίας κλειστής κλίκας
αποφοίτων ενός τµήµατος. Μέλη µας, εν δυνάµει και βάση του καταστατικού
πάντα, µπορούν να είναι όλοι οι Κοινωνιολόγοι ανεξάρτητα από ποια σχολή
προέρχονται, από πού κατάγονται ή που εργάζονται. Θεωρούµε όλοι µας ότι ο
Σύλλογος Κοινωνιολόγων Ελλάδας είναι ο άµεσα αντιπροσωπευτικός µας
φορέας και µε τον οποίο µπορούµε να συνεργαστούµε προκειµένου να
προωθήσουµε την Κοινωνιολογία ως επάγγελµα και την αναγκαιότητα της στα
κοινωνικά δρώµενα αυτού του τόπου.
Ως απόφοιτοι όµως του Πανεπιστηµίου Κρήτης µπορούµε να “εκµεταλλευτούµε”
επιπλέον από την µια το χρέος και την διάθεση του Πανεπιστηµίου Κρήτης να
στηρίξει και να βοηθήσει το κοινωνικό του κεφάλαιο και από την άλλη να
προσεγγίσουµε νέους και παλιούς συναδέρφους.

Στις 15-11-2008 εκλέχτηκε το ∆Σ του συλλόγου το οποίο και
αποτελείται από τους εξής:
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. Κίντα ∆ήµητρα
2. ∆εικτάκη Αναστασία
3. Παπαγιάννη Πέννυ
4. Αντωνιάδου Χριστίνα
5. Γιακουµάκη Βάσω
6. Μαυροπούλου Αιµιλία
7. Σταθάκης Αντώνης

Πρόεδρος
Αντιπρόεδρος
Γραµµατέας
Ταµίας
Μέλος
Μέλος
Μέλος

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. ∆ιαλυνά ∆έσποινα
2. Καλλιτσουνάκη Ελένη
3. Βισταγιαννάκη Μαρία
4. ∆ερµιτζάκη Νεκταρία
5. Μαχειµάρη Μαρία
6. Σωτηρόπουλος ∆ηµήτρης
7. Πανούση Αναστασία
8. ∆εικτάκη Άννα
ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
1. Κυριακάκη Στέλλα
2. Σταυρουλάκη Σοφία
3. Λάµπρου Μαρία

Είναι πολύ σηµαντική η συµµετοχή όλων σε αυτή την προσπάθεια η οποία, αν
και δύσκολη, µπορεί να αποτελέσει ένα σηµαντικό τοµέα δραστηριοποίησης και
ενεργητικότητας στα ζητήµατα που αφορούν τους Κοινωνιολόγους. Επίσης σύντοµα
θα υπάρξει ανακοίνωση στο συγκεκριµένο site για την ενεργοποίηση του blog. το
οποίο είναι υπό κατασκευή και θα βρίσκεται σε αλληλεπίδραση µε την ιστοσελίδα των
αποφοίτων από το Πανεπιστήµιο. Το email του blog είναι sapkoino@gmail.com. Όσοι
επιθυµείτε µπορείτε να επικοινωνήσετε και εκεί, καθώς επίσης στο email της
ιστοσελίδας των αποφοίτων alumni_social@social.soc.uoc.gr
Τέλος σας γνωστοποιούµε ότι στο facebook έχει ήδη δηµιουργηθεί ένα γκρουπ
µε την ονοµασία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ, στο οποίο µπορεί να
συµµετάσχει όποιος επιθυµεί σε µια πρώτη προσπάθεια επαφής και γνωριµίας.

Θα µπορούν να διορίζονται µέσω ΑΣΕΠ στο δηµόσιο οι
απόφοιτοι των κολλεγίων
04/12/2008
Θα µπορούν να διορίζονται στο ∆ηµόσιο, µέσω του ΑΣΕΠ, οι απόφοιτοι των
Κολλεγίων, όπως δήλωσε ο υπουργός Παιδείας κ. Ε. Στυλιανίδης στη ΝΕΤ.
Ο κ. Στυλιανίδης ξεκαθάρισε επίσης ότι «υπάρχουν δυο ασφαλιστικές δικλίδες,
απόλυτα συµβατές και µε το κοινοτικό ∆ίκαιο και µε το Σύνταγµα της χώρας. Η
πρώτη ήδη έχει θεσπιστεί. Είναι ο νόµος που ελέγχει µε πολύ αυστηρά κριτήρια τους
παροχείς τέτοιων υπηρεσιών που είναι τα κολλέγια και τα εργαστήρια. Ψηφίστηκε τον
Ιούνιο. Η δεύτερη που προβλέπεται από την απόφαση του Ευρωπαϊκού δικαστηρίου
δίνει τη δυνατότητα στο κράτος - µέλος που δέχεται τέτοιους πτυχιούχους από
κολλέγια ή ξένα πανεπιστήµια να ορίζει δυο εναλλακτικές διαδικασίες προκειµένου να
µετατρέψουν το προσόν τους σε επαγγελµατικό δικαίωµα. Σε µια σειρά
επαγγελµάτων γίνεται αυτόµατα. Σε µια άλλη κατηγορία επαγγελµάτων γίνεται µε το
κοινό Προεδρικό ∆ιάταγµα που ορίζει δυο εκδοχές. Ή συµπληρωµατική µάθηση και
στη συνέχεια εξετάσεις ή πρακτική άσκηση και στη συνέχεια εξετάσεις.»
Οι δηλώσεις του κ. Στυλιανίδη προβλέπεται να προκαλέσουν ακόµα µεγαλύτερη
αναταραχή στην Εκπαιδευτική κοινότητα, για την οποία η αναγνώριση των κολλεγίων
αποτελεί "αιτία πολέµου".
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