
Αθήνα, 2 Δεκεμβρίου 2014

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 19ου Δ.Σ. 2-12-2014

Την Τρίτη 2 Δεκεμβρίου 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 λεπτομερής ενημέρωση του Δ.Σ. από τον Σ. Κωτσάκη και τον 
Ν. Σκίκο για όσα συνέβησαν κατά τη διάρκεια της διεκδίκησης του πανελλαδικώς 
εξεταζόμενου μαθήματος.

2. Αποφασίστηκε η αποστολή ανακοίνωσης προς την ΑΔΙΠ σχετικά με τα Τμήματα 
της Πληροφορικής.

3. Ο Μ. Πουλάκης τοποθετήθηκε λέγοντας πως: "Δεν γίνεται να είναι αποκομμένο το 
ΔΣ από τη βάση του, τους εκπαιδευτικούς Πληροφορικής και οι όποιες προτάσεις-
παρεμβάσεις  να γίνονται  με  την απόφαση μερικών μελών του ΔΣ του.  Δεν  θα 
έπρεπε να υπάρχει βήμα για τους συναδέλφους, έτσι ώστε η όποια πρόταση της 
ΠΕΚΑΠ προς την Α.ΔΙ.Π., που αφορά στο σε ποιά τμήματα θα είναι πανελλαδικά 
εξεταζόμενο μάθημα η Πληροφορική, να έχει προκύψει συλλογικά κι όχι βιαστικά 
μόνο από μέλη του ΔΣ, μέσα σε 3 μέρες που ζητάει ο Πρόεδρος (Κωτσάκης); Όταν 
δουλεύουμε αποκομμένοι αυτό θα συμβαίνει συνεχως - θυμηθείτε την επείγουσα 
προθεσμία των 5 ημερών που μεταφέρθηκε πάλι στο ΔΣ από τον Σκίκο-Κωτσάκη, 
πριν  τα  Χριστουγέννα  του  2013,  και  αφορούσε  στην  κατάθεση  πρότασης  της 
ΠΕΚΑΠ για τα ΕΠΑ.Λ. στο Υπουργείο".

4. Συζητήθηκε η πρόταση του Μ. Πουλάκη για Γ.Σ στις 12 ή 19 Δεκεμβρίου 2014. 
Συμφώνησαν όλοι εκτός των Ν. Σκίκου, Ε. Τερπένη και Σ. Κωτσάκη. Στη συνέχεια 
συζητήθηκε  η  πρόταση  του  Ν.  Σκίκου  για  Γ.Σ.  στις  16  Ιανουαρίου  2015  και 
εκλογές  13  Φεβρουαρίου  2015.  Συμφώνησαν  όλοι  εκτός  του  Μ.  Πουλάκη. 
Συνεπώς,  κατά  πλειοψηφία,  αποφασίστηκε  να  πραγματοποιηθεί  Γ.Σ.  στις  16 
Ιανουαρίου 2015 και εκλογές στις 13 Φεβρουαρίου 2015.

5. Αποφασίστηκε  η  δημοσιοποίηση  ανακοίνωσης  –  προτροπής  προς  τα  μέλη  της 
ΠΕΚΑΠ προκειμένου να καταθέσουν τις προτάσεις τους στην τράπεζα θεμάτων.

6. Αποφασίστηκε  η  δοκιμαστική  χρησιμοποίηση  του  λογισμικού  ηλεκτρονικής 
ψηφοφορίας, προκειμένου να εντοπιστούν τυχόν αδυναμίες του.

7. Συζητήθηκε  η  πρόταση  του  Δ.  Λιόβα  να  τεθεί  το  θέμα  της  ενοποίησης  των 
Σχολικών Συμβούλων ΠΕ19 -  ΠΕ20 ως θέμα συζήτησης με τους  συναδέλφους 
στην  Γ.Σ.,  εξαιτίας  της  σπουδαιότητάς  του και  ενόψει  της  επικείμενης  Γ.Σ.  Η 
πρόταση απορρίφθηκε κατά πλειοψηφία (Δ. Λιόβας, Μ. Πουλάκης, Π. Καπούλας 
ψήφισαν υπέρ).

8. Αποφασίστηκε να ανοίξει η λίστα αμέσως μόλις προκηρυχθούν εκλογές.

Το επόμενο προγραμματισμένο Δ.Σ. καθορίστηκε για την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου και 
ώρα 20.00 μέσω ooVoo.



Τα μέλη του Δ.Σ.

Κωτσάκης Σταύρος

Σκίκος Νίκος

Λιόβας Δημήτρης

Γιάτας Δημήτρης

Καπούλας Πέτρος

Πουλάκης Μάνος

Τερπένη Ελευθερία

Στεφανίδης Βασίλειος

Κώστας Μάλαμας


