
Αθήνα, 2 - 9 - 2014

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 15ου Δ.Σ. 2 - 9 - 2014

Την Τρίτη 2 - 9 – 2014 συνεδρίασε το Δ.Σ. της ΠΕΚΑΠ, προκειμένου να συζητηθούν τρέχοντα 
θέματα  που απασχολούν  τους  συναδέλφους.  Παρόντες  μέσω τηλεδιάσκεψης  στο  Δ.Σ.  ήταν οι: 
Σταύρος  Κωτσάκης,  Νίκος  Σκίκος,  Δημήτρης  Γιάτας,  Πέτρος  Καπούλας,  Βασίλης  Στεφανίδης, 
Ελευθερία Τερπένη & Κώστας Μάλαμας, ενώ απουσίαζαν οι Δημήτρης Λιόβας &  Μάνος Που-
λάκης. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης συζητήθηκαν τα κάτωθι θέματα:

1. Για το Θέμα του πανελλαδικώς εξεταζόμενου μαθήματος, αφού συζητήθηκε η πορεία των κινήσε-
ων από πλευράς των συνεμπλεκόμενων φορέων (ΠΕΚΑΠ,Ακαδημαϊκοί, Σχολικοί Σύμβουλοι, κ.λπ.),  
αποφασίστηκε η εντατικοποίηση της προσπάθειας ώστε να επανέλθει το μάθημα.

2. Για το θέμα των Αναθέσεων, συμφωνήθηκε ότι η κεντρική μας θέση είναι ότι πρέπει κάθε ειδι -
κότητα να κάνει τα μαθήματά της, πολύ περισσότερο, δε, τα μαθήματα της Επιστήμης της Πληρο-
φορικής, για τα οποία αποκλειστικά αρμόδιοι και ικανοί να τα διδάξουν είναι οι  συνάδελφοι ΠΕ19 
– ΠΕ20 και μόνο αυτοί.

3. Συζητήθηκε το θέμα της 3ωρης Εργαστηριακής Απασχόλησης στην Α/θμια Εκπ/ση, και αποφασί-
στηκε η δυναμική κινητοποίηση ώστε να προχωρήσει το Υπουργείο σε ρύθμιση, προκειμένου να 
ισχύσει  η 3ωρη εργαστηριακή απασχόληση για τους συναδέλφους της Α/θμιας Εκπ/σης,  όπως 
ακριβώς συμβαίνει και με τους συναδέλφους της Β/θμιας.

4. Σχετικά με λειτουργία των ΚΕΠΛΗΝΕΤ, ενός θεσμού μείζονος σημασίας για τη λειτουργία των σχο-
λείων όλων των βαθμίδων,  αποφασίστηκε η σύνταξη ενός συνόλου προτάσεων προς το Υπουρ-
γείο, με στόχο την ενίσχυση του θεσμού και την ανάδειξη του πολυδιάστατου ρόλου τους.  Συντο-
νιστές των ενεργειών ορίστηκαν οι Κ. Μάλαμας, Β. Στεφανίδης &  Δ. Λιόβας. Εντός των προτάσεων, 
είναι να προβλέπεται και για τους συναδέφλους της Α/θμιας να είναι υποψήφιοι για τις θέσεις αυ-
τές, οι οποίοι με το παρόν καθεστώς αποκλείονται.

5. Για το 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Καθηγητών Πληροφορικής, αποφασίστηκε ότι ο χώρος διεξαγωγής 
του θα είναι στην Καστοριά, περίπου στο τέλος του Απρίλη του 2015. Για λόγους διασφάλισης του 
υψηλού επιπέδου του συνεδρίου, προτάθηκε η δημιουργία μόνιμης Επιστημονικής Επιτροπής, η 
οποία θα εμπλουτίζεται σε κάθε συνέδριο από τους κατά τόπους Επιστημονικούς παράγοντες.        

Προτάθηκε, επίσης, να παρευρίσκεται ένα άτομο από τη μόνιμη Επιστημονική Επιτροπή στα σχετικά με το 
συνέδριο Δ.Σ., εξαιτίας της συσχέτισής του με πολλά θέματα τα οποία σχετίζονται με τον κλάδο. 

Το επόμενο προγραμματισμένο Δ.Σ. καθορίστηκε για την Τρίτη 7/10/14 και ώρα 20.00 μέσω oo-
Voo.

Τα μέλη του Δ.Σ.

Κωτσάκης Σταύρος

Σκίκος Νίκος

Γιάτας Δημήτρης

Καπούλας Πέτρος

Στεφανίδης Βασίλης

Τερπένη Ελευθερία

Κώστας Μάλαμας


