
Αθήνα, 8 - 10 - 2014

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 16ου Δ.Σ. 7 - 10 - 2014

Την Τρίτη 7 - 10 – 2014 και ώρα 20.00, συνεδρίασε το Δ.Σ. της ΠΕΚΑΠ, προκειμένου να συζη-
τηθούν τρέχοντα θέματα που απασχολούν τους συναδέλφους. Παρόντες μέσω τηλεδιάσκεψης στο 
 Δ.Σ. ήταν οι: Σταύρος Κωτσάκης, Νίκος Σκίκος, Δημήτρης Λιόβας,  Δημήτρης Γιάτας, Πέτρος 
Καπούλας, Μάνος Πουλάκης. Βασίλης Στεφανίδης, Ελευθερία Τερπένη & Κώστας Μάλαμας.

Κατά τη συνεδρίαση, το πρώτο θέμα που συζητήθηκε τέθηκε από τον Μάνο Πουλάκη και αφο-
ρούσε τη διενέργεια εκλογών στην Ένωση, σύμφωνα με τα όσα έχουν καταγραφεί σε προηγούμε-
νες συνεδριάσεις του ΔΣ και συμφωνηθεί στο 9ο ΔΣ. Η πρόταση που είχε κατατεθεί στις 26 Σε-
πτεμβρίου προς το ΔΣ παρατίθεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Ο Μάνος Πουλάκης συμπλήρωσε ότι σε 
κάθε περίπτωση, για να γίνουν εκλογές σε εύλογο χρονικό διάστημα (τέλη Οκτώβρη ή μέσα Νοέμ-
βρη) θα πρέπει η προετοιμασία να έχει γίνει πολύ νωρίτερα και να έχουν αποφασιστεί φλέγοντα ζη-
τήματα σχετικά με την αποφυγή νόθευσης του αποτελέσματος των εκλογών. Για το λόγο αυτό προ-
τείνονται διάφοροι τρόποι να διασφαλιστεί μια κι έξω η Ένωση από επιτήδειους. Με την πρόταση 
του Μάνου Πουλάκη συμφώνησε ο Δημήτρης Λιόβας & διαφώνησαν οι υπόλοιποι. Συνεπώς, η 
πρόταση απορρίφθηκε κατά πλειοψηφία.

Το επόμενο προγραμματισμένο Δ.Σ. καθορίστηκε για την Τρίτη 4/11/14 και ώρα 21.00 μέσω oo-
Voo.

Τα μέλη του Δ.Σ.

Κωτσάκης Σταύρος

Σκίκος Νίκος

Λιόβας Δημήτρης

Γιάτας Δημήτρης

Καπούλας Πέτρος

Μάνος Πουλάκης

Στεφανίδης Βασίλης

Τερπένη Ελευθερία

Κώστας Μάλαμας
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Πρόταση Μ. Πουλάκη για την εκλογική διαδικασία

Παρασκευή, 26 Σεπτεμβρίου 2014
Προτάσεις για την εκλογική διαδικασία:

1. Να λάβει χώρα εκλογική διαδικασία μέσα στον Οκτώβριο, όπως έχουμε δεσμευτεί όλοι 
πριν το καλοκαίρι και φαίνεται στα   πρακτικά του 9ου Δ.Σ.   Προτεινόμενες ημερομηνίες 

Παρασκευή 24 ή Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2014.
2. Να γίνει Γ.Σ. κεντρικά, όπου θα δοθεί η ευκαιρία και σε παραρτήματα – συλλόγους να 

παρέμβουν και να εκφράσουν απόψεις απομακρυσμένα, οι οποίες θα καταγραφούν και 
μπορούν να υλοποιηθούν από το επόμενο Δ.Σ., αν δεν υπάρξει απαρτία στη Γ.Σ. 

3. Για την Γ.Σ. να χρησιμοποιηθεί ένα λογισμικό όπως Skype, ooVoo για τις απομακρυ-
σμένες παρεμβάσεις και να μελετηθεί η περίπτωση του streaming (ΠΣΔ).

4. Για αυτή και μόνο την εκλογική διαδικασία και λόγω της εκτεταμένης νοθείας που ανι-
χνεύτηκε στην προηγούμενη διαδικασία να μην γίνουν δεκτές επιστολικές ψήφοι. Αντί 
αυτού να υπάρξει σε καθορισμένη ημερομηνία και ώρα (π.χ. μεσημέρι μέχρι βράδυ) κα-
νονική ψηφοφορία μέσα σε Γ.Σ. συλλόγων ή παραρτημάτων που θα εκδηλώσουν εν-
διαφέρον, παρουσία δικαστικού αντιπροσώπου. Η καταμέτρηση θα γίνει παρουσία 
του δικαστικού αντιπροσώπου και θα ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες από το νόμο 
διαδικασίες. 

5. Η αμοιβή του δικαστικού αντιπροσώπου θα βαρύνει εν μέρει το παράρτημα/σύλλογο 
και εν μέρει την Π.Ε.ΚΑ.Π., όπως θα καθοριστεί με απόφαση του Δ.Σ.

6. Να μελετηθεί η δυνατότητα εφαρμογής συστήματος ηλεκτρονικής ψηφοφορίας με διαπί-
στευση ταυτότητας, π.χ. μέσα από το σύστημα ταυτοποίησης του ΠΣΔ, το οποίο δια-
χωρίζει και γνωρίζει ποιοι χρήστες είναι ΠΕ19-20. Εννοείται πριν εφαρμοστεί οτιδή-
ποτε θα πρέπει να έχει υπάρξει και άλλη δικλείδα ασφάλειας για την αποφυγή  προ-
σπάθειας μαζικής νόθευσης του εκλογικού αποτελέσματος.

7. Εφόσον κάποια από τα παραπάνω αποτελέσουν καλή πρακτική για την εκλογική διαδι-
κασία, να προχωρήσουμε σε επόμενο χρόνο σε σύγκληση Γ.Σ. για αλλαγή καταστατι-
κού, και όταν αυτή βάσει καταστατικού έχει απαρτία, να τεθούν τα παραπάνω, να ψη-
φιστούν και να προχωρήσουμε σε αλλαγή καταστατικού που θα διασφαλίζει μια κι έξω 
την Ένωση από τις ορέξεις επιτήδιων πολιτικάντηδων.

Συναδελφικά

Μάνος Πουλάκης
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