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Αθήνα, 29 Μαΐου 2014

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 10ου Δ.Σ. 20-5-2014

Την Τρίτη 20 Μαΐου 2014 συνεδρίασε το Δ.Σ. της ΠΕΚΑΠ, προκειμένου να συζητηθούν τρέχο-
ντα θέματα που απασχολούν τους συναδέλφους. Παρόντες μέσω τηλεδιάσκεψης στο Δ.Σ. ήταν οι: 
Σταύρος  Κωτσάκης,  Νίκος  Σκίκος,  Δημήτρης  Λιόβας,  Μάνος  Πουλάκης,  Βασίλης  Στεφανίδης, 
Ελευθερία  Τερπένη  και  Δημήτρης  Γιάτας,  ενώ  απουσίαζαν  οι  Πέτρος  Καπούλας  και  Κώστας 
Μάλαμας. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης συζητήθηκαν τα κάτωθι θέματα:

1. Σχετικά με το πανελλαδικώς εξεταζόμενο μάθημα αποφασίστηκε η σύνταξη ενός εγγράφου 
προς την ηγεσία του Υπουργείου και του ΙΕΠ, το οποίο θα κατατεθεί ιδιοχείρως, στη συ-
νάντηση την οποία θα ζητήσει εγγράφως η ΠΕΚΑΠ από τον κ. Υπουργό. Αποφασίστηκε 
επίσης η σύνταξη κοινών κειμένων με ΟΛΜΕ, ΔΟΕ, ΟΙΕΛΕ, ΠΕΣΣ, κ.λπ.

2. Σχετικά με το θέμα της εσπευσμένης συγγραφής βιβλίων και της διαδικασίας ανάθεσης της 
συγγραφής  τους,  αποφασίστηκε  η  σύνταξη  ενός  κειμένου  με  αποδέκτη  την  ηγεσία  του 
Υπουργείου το οποίο θα κατατεθεί, επίσης,  ιδιοχείρως, στη συνάντηση την οποία θα ζητή-
σει εγγράφως η ΠΕΚΑΠ από τον κ. Υπουργό.

3. Σχετικά με το θέμα του αποκλεισμού των συναδέλφων ΠΕ 20 από τη διαδικασία πλήρωσης 
θέσεων  Σχολικών  Συμβούλων  Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης»,  αποφασίστηκε  η  σύνταξη 
ενός κειμένου με αποδέκτη την ηγεσία του Υπουργείου το οποίο θα κατατεθεί, επίσης,  ιδιο-
χείρως, στη συνάντηση την οποία θα ζητήσει εγγράφως η ΠΕΚΑΠ από τον κ. Υπουργό, στο 
οποίο θα επισημαίνεται  η καταστρατήγηση του Ν. 3848/2010 και η πρόταση ώστε στη νέα 
προκήρυξη να δίνεται η δυνατότητα στους συναδέλφους ΠΕ20 που διαθέτουν τα απαραίτητα 
προσόντα να υποβάλλουν τα χαρτιά τους για Σχολικοί Σύμβουλοι Πληροφορικής, σύμφωνα 
με τον νόμο 3848/2010.

4. Σχετικά με το θέμα των οργανικών θέσεων των συναδέλφων ΠΕ 19 – 20 που μετατάχθηκαν 
στην Α/θμια Εκπ/ση, αποφασίστηκε η σύνταξη ενός εγγράφου προς την ηγεσία του Υπουρ-
γείου, το οποίο θα κατατεθεί ιδιοχείρως, στη συνάντηση την οποία θα ζητήσει εγγράφως η 
ΠΕΚΑΠ από τον κ. Υπουργό, στο οποίο θα τονίζεται η ανάγκη άμεσης σύστασης οργανικών 
θέσεων για όλους τους μεταταχθέντες συναδέλφους.

5. Σχετικά με την αλλαγή της νομοθεσίας των Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών, αποφασίστηκε η συ-
νυπογραφή της ανακοίνωσης της ΟΙΕΛΕ, και η κατάθεση του εγγράφου προς την ηγεσία του 
Υπουργείου ιδιοχείρως, στη συνάντηση την οποία θα ζητήσει εγγράφως η ΠΕΚΑΠ από τον 
κ. Υπουργό.

Το επόμενο προγραμματισμένο Δ.Σ. καθορίστηκε για την Τρίτη 3 Ιουνίου και ώρα 20.00 μέσω 
ooVoo.



Τα μέλη του Δ.Σ.

Κωτσάκης Σταύρος

Σκίκος Νίκος

Λιόβας Δημήτρης

Γιάτας Δημήτρης

Πουλάκης Μάνος

Στεφανίδης Βασίλης

Τερπένη Ελευθερία


