
Αθήνα, 18 Νοεμβρίου 2014

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 1  8  ου Δ.Σ.   18  -11-2014  

Την Τρίτη 18 Νοεμβρίου 2014 συνεδρίασε το Δ.Σ. της ΠΕΚΑΠ, προκειμένου να συζη-
τηθούν τρέχοντα θέματα που απασχολούν τους συναδέλφους. Παρόντες μέσω τηλεδιάσκε-
ψης στο Δ.Σ. ήταν οι: Σταύρος Κωτσάκης, Νίκος Σκίκος, Δημήτρης Λιόβας, Δημήτρης 
Γιάτας, Πέτρος Καπούλας, Μάνος Πουλάκης, Βασίλης Στεφανίδης, Κώστας Μάλαμας και 
Ελευθερία Τερπένη Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης συζητήθηκαν τα κάτωθι θέματα:

1.  Πραγματοποιήθηκε  ενημέρωση  από  την  Ε.  Τερπένη  για  το  ζήτημα  της 
δυσλειτουργίας  της  ιστοσελίδας.  Αναφέρθηκε  πως  έχει  γίνει  επικοινωνία  με  το 
Σώμα Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος  (Σ.Δ.Η.Ε.),  έχουν κρατηθεί  αντίγραφα 
ασφαλείας, και ότι καλό θα ήταν να γίνει μεταφορά του Domain σε άλλο Server. 
Αποφασίστηκε να ζητηθεί από το Σ.Δ.Η.Ε. πλήρης αναφορά των συμβάντων, και 
επικοινωνία με τον πρώην κάτοχο του Domain (Ι. Τσοπόκη), για τη μεταφορά του 
σε άλλο Provider (papaki.gr). 

2.  Αποφασίστηκε η κατάθεση υπομνήματος -  προτάσεων στο Υπουργείο και  στο 
Ι.Ε.Π.,  προκειμένου  να  αποκατασταθεί  η  αδικία  εις  βάρος  των  εκπαιδευτικών 
Πληροφορικής ΠΕ 19-20, στο θέμα της Πιστοποίησης ΤΠΕ κατά την επικείμενη 
διαδικασία της αξιολόγησής τους.

3. Συζητήθηκε η πρόταση των  Π. Καπούλα Δ. Λιόβα, Μ. Πουλάκη &  Β.Στεφανίδη 
(Επισυνάπτεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ), και αποφασίστηκαν τα εξής: 

• Να  πραγματοποιηθεί  Γ.Σ  στην  Αθήνα  το  1ο 15ήμερο  του  Δεκεμβρίου 
(πιθανή  ημερομηνία:  12/12/2014),  προκειμένου  να  συζητηθούν  και 
αποφασιστούν θέματα σχετικά με την όλη διαδικασία των εκλογών (ύψος – 
διάρκεια εισφοράς, ηλεκτρονική ψηφοφορία, επιστολική ψήφος, παρουσία 
δικαστικού  αντιπροσώπου,  επίσπευση  της  εκλογικής  διαδικασίας,  κ.λπ.), 
και το ενδεχόμενο σύγκλησης Γ.Σ. αλλαγής καταστατικού, αν αυτό κριθεί 
απαραίτητο.

• Ενόψει  της  επικείμενης  Γ.Σ.,  αποφασίστηκε  να  οριστικοποιηθεί  από τον 
Ταμία  Δ.  Γιάτα  -τόσο  το  μητρώο  των  ταμειακώς  εντάξει  μελών  της 
Π.Ε.ΚΑ.Π., όσο και αυτό των ταμειακώς εντάξει μελών της Π.Ε.ΚΑ.Π. που 
κατοικούν στην έδρα της-,  προκειμένου να ελεγχθεί  η απαρτία της Γ.Σ., 
σύμφωνα με την Παράγραφο 3 του Άρθρου 21 του Καταστατικού.

4. Για  το  θέμα  των  βεβαιώσεων  προς  τα  μέλη  των  Προσωρινών  Διοικουσών 
Επιτροπών  των  Παραρτημάτων  της  ΠΕΚΑΠ,  αποφασίστηκε  η  χρήση  των 
αποφάσεων ορισμού αυτών.

Το επόμενο προγραμματισμένο Δ.Σ. καθορίστηκε για την Τρίτη 2 Δεκεμβρίου και ώρα 
20.00 μέσω ooVoo.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Δευτέρα, 17 Νοεμβρίου 2014

Θέμα: «Εκλογές Π.Ε.ΚΑ.Π. και θέματα λειτουργίας της Ένωσης» 

Πέτρος Καπούλας – Οργανωτικός Γραμματέας Π.Ε.ΚΑ.Π. Δημήτρης Λιόβας – Γενι-
κός Γραμματέας Π.Ε.ΚΑ.Π. Μάνος Πουλάκης – Ειδικός Γραμματέας Π.Ε.ΚΑ.Π. Βα-
σίλης Στεφανίδης – Μέλος Δ.Σ. Π.Ε.ΚΑ.Π.

Σε συνέχεια της από 26 Σεπτεμβρίου 2014 πρότασης για τις εκλογές της ΠΕΚΑΠ (βλ. 
Πρακτικά 16ου Δ.Σ./7-10-2014) καταθέτουμε προς συζήτηση στο ΔΣ της 18ης Νοεμ-
βρίου 204 τις παρακάτω προτάσεις για την εκλογική διαδικασία:

1.   Εκλογές ΠΕΚΑΠ: Όπως είναι γνωστό, υπήρχε δέσμευση του ΔΣ για διενέργεια 
εκλογικής διαδικασίας μέχρι τον Σεπτέμβριο ή τον Οκτώβριο, ήδη από τον Μάιο (βλ.  
πρακτικά 9ου Δ.Σ.  -   http://goo.gl/X0vJcE).  Αυτό  δεν  έγινε  με  τη  δικαιολογία 
των  πολύ  σοβαρών εξελίξεων στα θέματά μας. Όμως δεν υλοποιήθηκε ούτε συζήτη-
ση και διαβούλευση με τα μέλη  της  Ένωσης  μέσα  στο  εξάμηνο  που  πέρασε.  Στο  
παρόν  ΔΣ  θα  πρέπει  να προετοιμαστεί (με απόφαση ΔΣ) η διαδικασία των εκλογών 
και να οριστεί άμεσα ημερομηνία. Προφανώς, η ημερομηνία αυτή θα πρέπει να είναι 
μέσα στο 2014 (κλείνει ήδη 1 από τα 2 χρόνια θητείας αυτό το ΔΣ) με προτεινόμενη 
ημερομηνία την Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 2014.

2.    Γενική  Συνέλευση:  Προτείνουμε  να πραγματοποιηθεί  Γενική  Συνέλευση στην 
Αθήνα, και να δοθεί η ευκαιρία σε παραρτήματα και συλλόγους να παρέμβουν (π.χ. 
μέσω ooVoo) και να  εκφράσουν  απόψεις  (για  τα  θέματα  που  ακολουθούν  και 
κάθε  άλλο  θέμα  που  θα βρίσκεται εντός ημερήσιας διάταξης), οι  οποίες  θα  κατα-
γραφούν και  θα  υλοποιηθούν, καθώς,  ως  γνωστόν,  η  Γ.Σ.  (κι  όχι  η  πλειοψηφία 
του Δ.Σ.)  είναι  το  ανώτατο  όργανο διοίκησης   της   Ένωσης.   Για   τη   διευκόλυν-
ση   πρόσβασης  στη   Γενική   Συνέλευση προτείνεται να χρησιμοποιηθεί ένα λογισμι-
κό τηλεδιάσκεψης όπως Skype, ooVoo, Centra, BBB, κ.λπ. για τις απομακρυσμένες 
παρεμβάσεις (σύλλογοι - παραρτήματα) και να μελετηθεί η περίπτωση του streaming 
(ΠΣΔ).

3.   Διαδικασία εκλογών: Για την εκλογική διαδικασία και λόγω των γεγονότων που 
ανέκυψαν και έχουν καταγραφεί στην προηγούμενη διαδικασία, προτείνεται να χρησι-
μοποιηθούν δικαστικοί  αντιπρόσωποι για τη διενέργεια των εκλογών,  κάτι  που δεν 
αντιβαίνει στο καταστατικό της Ένωσης, αλλά αντίθετα προβλέπεται από την ελληνική 
νομοθεσία. Η ψηφοφορία θα λάβει χώρα σε καθορισμένη ημερομηνία και ώρα (π.χ. 
09:00 – 17:00) πανελλαδικά,   μετά   από   Γενικές   Συνελεύσεις   συλλόγων   ή   πα -
ραρτημάτων   που   θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον, παρουσία δικαστικού αντιπροσώπου 
σε κάθε εκλογικό τμήμα ανά την Ελλάδα. Προφανώς, εκλογικά τμήματα θα δημιουρ-
γηθούν σε πόλεις που υπάρχουν σύλλογοι ή παραρτήματα και θα εκδηλώσουν ενδια-
φέρον συμμετοχής στην εκλογική διαδικασία της Ένωσης. Η καταμέτρηση θα γίνει 
παρουσία των δικαστικών αντιπροσώπων και θα ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες από 
το νόμο διαδικασίες.

4.   Αμοιβή δικαστικού αντιπροσώπου: Η αμοιβή του δικαστικού αντιπροσώπου θα 
βαρύνει την Π.Ε.ΚΑ.Π. και θα καθοριστεί με απόφαση του Δ.Σ.

5. Επιστολική ψήφος: Η επιστολική ψήφος αποδείχθηκε ότι αφήνει το περιθώριο δυ-
σλειτουργιών κατά την ψηφοφορία. Προβλέπεται, όμως, αυτή τη στιγμή από το κατα-
στατικό της Ένωσης και δεν μπορεί να απαγορευθεί. Για το λόγο αυτό προτείνεται να 
θεωρείται το γνήσιο της υπογραφής στο δελτίο συμμετοχής στην (επιστολική) ψηφο-
φορία. Με τον τρόπο αυτό, αποφεύγεται η πλαστογραφία σε δελτίο συμμετοχής, αφού 
η δημόσια αρχή έχει ελέγξει ταυτότητα και στοιχεία του υπογράφοντα.

6.   Αρχείο  μελών:   Ένα  από  τα  κυριότερα  προβλήματα  της  προηγούμενης  εκλο-
γικής διαδικασίας ήταν ότι δεν υπήρχε και δεν υπάρχει ενημερωμένο αρχείο μελών και 
αρχείο των οικονομικά τακτοποιημένων μελών που είχαν δικαίωμα συμμετοχής στην 
εκλογική διαδικασία. Ακόμα και σήμερα, δεν έχει καταστεί δυνατό να γίνει ο έλεγχος 



με το αρχείο οικονομικά τακτοποιημένων μελών της 29ης Νοεμβρίου 2013, καθώς 
αυτό  ουδέποτε  δημιουργήθηκε  και  χρησιμοποιήθηκε,  αλλά  ούτε  και  δόθηκε  ποτέ 
πρόσβαση σε κάποιον άλλο εκτός από τον εκάστοτε ταμία της Ένωσης. Το ΔΣ και ο 
Ταμίας έχουν δεσμευτεί ήδη από το Μάιο (http://goo.gl/X0vJcE) “[...] ώστε το άμεσο 
επόμενο διάστημα να προχωρήσει η οργάνωση των μελών της Π.Ε.ΚΑ.Π. σε ένα σύγ-
χρονο περιβάλλον (βάση δεδομένων), να καταγραφούν οι πληρωμές τους αναλυτικά σε 
αυτήν, με παρακολούθηση των οφειλών, καθώς και να φτιαχτούν άμεσα αναφορές στη 
βάση αυτή για τα μέλη της Ένωσης (τους ταμειακά τακτοποιημένους κ.α.). Τέλος, να 
δημιουργηθεί διαδικτυακή πλατφόρμα για τα μέλη, ώστε να επικαιροποιηθούν σιγά - 
σιγά τα στοιχεία των ενεργών μελών.[...]”

Δυστυχώς, ούτε αυτή η διαδικασία έχει προχωρήσει. Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει 
πριν την έναρξη της ψηφοφορίας να υπάρχει ενημερωμένο αρχείο μελών και αρχείο 
οικονομικά τακτοποιημένων μελών (στην Π.Ε.ΚΑ.Π και σε κάθε σύλλογο/παράρτημα) 
ώστε να αποφευχθούν περιπτώσεις αλλοίωσης του εκλογικού αποτελέσματος.

7. Ηλεκτρονική  ψηφοφορία:  Να  μελετηθεί  η  δυνατότητα  εφαρμογής  συστήματος 
ηλεκτρονικής ψηφοφορίας με διαπίστευση ταυτότητας και εξασφάλιση των βασικών 
αρχών ηλεκτρονικής ψηφοφορίας (διασφάλιση ανωνυμίας ψήφου, κ.λπ.). Προτείνεται 
η πιστοποίηση  να  γίνεται  μέσα  από  το  σύστημα  ταυτοποίησης  του  Πανελλήνιου 
Σχολικού Δικτύου, μέσω του οποίου μπορούν να διαχωριστούν οι εκπαιδευτικοί Πλη-
ροφορικής ΠΕ19 - 20. Προφανώς, χρειάζεται υποστήριξη μέσα από το Π.Σ.Δ., στο 
οποίο όμως απασχολούνται αρκετοί συνάδελφοι. Εννοείται ότι πρέπει να υπάρξει και 
δικλείδα ασφάλειας για την αποφυγή προσπάθειας μαζικής νόθευσης του εκλογικού 
αποτελέσματος. Στο κομμάτι αυτό βοηθά και η οργάνωση μέσω του Π.Σ.Δ., καθώς 
μπορεί να γίνει οποιοσδήποτε έλεγχος στο ποιος ψήφισε, πότε, να ενημερωθούν μαζι-
κά μέσω email οι χρήστες για τη συμμετοχή τους στην ψηφοφορία κτλ. Η εξέλιξη αυτή 
θα  πρέπει  να  μελετηθεί,  εφόσον  αποφασισθεί  από  το  Δ.Σ.,  να  γίνουν  κεντρικά  οι 
όποιες αρχικές ενέργειες (ομάδα εργασίας, επικοινωνία με Π.Σ.Δ., κτλ) και να κατατε-
θεί ως πρόταση στη Γ.Σ. για αλλαγή καταστατικού ώστε να συμπεριληφθεί και αυτό 
στο νέο καταστατικό.

8.  Γενική Συνέλευση για αλλαγή καταστατικού:  Εφόσον κάποια από τα παραπάνω 
αποτελέσουν  καλή  πρακτική  για  την  εκλογική  διαδικασία,  να  προχωρήσουμε  σε 
επόμενο χρόνο, μετά τις εκλογές σε σύγκληση Γ.Σ. για αλλαγή καταστατικού, και να 
τεθούν τα παραπάνω προς ψηφοφορία, προκειμένου να διασφαλίστεί οριστικά η Ένω-
ση από τυχόν προβλήματα. Ενδεικτικά θέματα:

8.1. Κατάργηση ή όχι της επιστολικής ψήφου.

8.2. Ηλεκτρονική ψηφοφορία και διασφάλιση αξιοπιστίας.

8.3. Γενικές συνελεύσεις, απαρτία και εκπροσώπηση συναδέλφων σε πανελλήνιο επί-
πεδο.

8.4. Έλεγχος του Δ.Σ. από τα μέλη της Ένωσης.

8.5. Επικοινωνία μεταξύ των μελών και του Δ.Σ.

8.6. Συζήτηση για αλλαγή της   μορφής εκπροσώπησης (π.χ. κατά τόπους αντιπρόσω-
πος, ή/και το Δ.Σ. να απαρτίζεται από το σύνολο των αντιπροσώπων, ώστε να υπάρξει  
πραγματικά πανελλήνια εμβέλεια και εκπροσώπηση), κ.λπ.

Σκοπός των προτάσεων αυτών είναι, προφανώς, να διασφαλιστεί η Ένωση από οποιο-
δήποτε προσωπικό, πολιτικό ή κλαδικό συμφέρον και να λειτουργήσει με μοναδικό 
στόχο το  γενικότερο  καλό  των μελών της.  Σε  ένα  συλλογικό  όργανο  άλλωστε  θα 
πρέπει να υπάρχουν αρχές, στόχοι, διαδικασίες κι όχι προσωπική πολιτική - όλοι υπη-
ρετούμε το συλλογικό καλό, αλλά αυτό θα πρέπει να διασφαλίζεται κι από τις διαδικα-
σίες.

Συναδελφικά,

Πέτρος Καπούλας, Δημήτρης Λιόβας, Μάνος Πουλάκης, Βασίλης Στεφανίδης.


