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ΠΡΑΚΤΙΚΑ 2ου Δ.Σ. 9-1-2014 

Την Πέμπτη 9/1/14 και ώρα 18:00  συνεδρίασε το Δ.Σ. της Π.Ε.ΚΑ.Π με τη συμμετοχή όλων των μελών του 

Δ.Σ.. Συμμετείχαν οι: Νίκος Σκίκος, Σταύρος Κωτσάκης και Κώστας Μάλαμας από τα γραφεία της Π.Ε.ΚΑ.Π 

στην Αθήνα και οι: Δημήτρης Λιόβας,  Ευγενία Δαλάκα, Μάνος Πουλάκης, Πέτρος Καπούλας, Βασίλης 

Στεφανίδης και Ελευθερία Τερπένη μέσω τηλεδιάσκεψης. Επίσης παρευρέθησαν οι: Γιάννης Τσοπόκης και 

Κώστας Καρλής μέλη της Ε.Ε της Π.Ε.Κα.Π. 

 

1. Πρόγραμμα Δράσης 

Μετά από πρόταση του Νίκου Σκίκου αποφασίστηκε η διοργάνωση παραστάσεων διαμαρτυρίας 

κατά της υποβάθμισης της Πληροφορικής στην Εκπαίδευση στις αρχές Φεβρουαρίου. 

Συγκεκριμένα στην Αττική η παράσταση διαμαρτυρίας θα γίνει στο Υπουργείο Παιδείας και στην 

υπόλοιπη χώρα στις αντίστοιχες Περιφερειακές Διευθύνσεις. 

Στις παραστάσεις διαμαρτυρίας θα παραδοθεί κείμενο με τις θέσεις της Π.Ε.Κα.Π. την επιμέλεια 

του οποίου ανέλαβε ο Σταύρος Κωτσάκης. 

Για την επιτυχία των εκδηλώσεων θα ζητηθεί από την ΟΛΜΕ και από τις τοπικές ΕΛΜΕ η 

προκήρυξη στάσης εργασίας εκείνη την ημέρα. 

Επίσης θα ζητηθεί η συμμετοχή Πανεπιστημιακών, τις επαφές ανέλαβαν ο Νίκος Σκίκος (επαφές 

με Προέδρους Τμημάτων) και Πέτρος Καπούλας (υπόλοιπους καθηγητές). 

Τέλος θα εξεταστεί η δυνατότητα δημιουργία τηλεοπτικού spot καθώς και δημοσιεύσεων σε 

εφημερίδες (κυρίως τοπικά κανάλια και  τύπο)  

 

2. ΕΠΑΛ 

Αρχικά έγινε ενημέρωση από το Σταύρο Κωτσάκη για την επίσκεψη στο Υπουργείο Παιδείας τη 

Δευτέρα 23 Δεκεμβρίου. Αποφασίστηκε η σύνταξη της πρότασης από τους Νίκο Σκίκο, Ευγενία 

Δαλάκα και Πέτρο Καπούλασύμφωνα με τις προτάσεις των συναδέλφων που έχουν υποβληθεί και 

συγκεντρωθεί από το  Μάνο Πουλάκη. Θα ζητηθεί επίσημα από το Ι.Ε.Π. η πρόταση που έχει 

υποβάλλει για τα μαθήματα του τομέα Πληροφορικής  

 

3. Ομάδες Εργασίας 

Μετά από πρόταση του Σταύρου Κωτσάκη αποφασίστηκε η δημιουργία ομάδων εργασίας στις 

οποίες μπορούν να συμμετέχουν τα μέλη του Δ.Σ., καθηγητές Πληροφορικής, Πανεπιστημιακοί και 

εκπρόσωποι άλλων ενώσεων. 

Θα δημιουργηθούν τέσσερεις ομάδες εργασίας, συγκεκριμένα: Δημοτικό, Γυμνάσιο, Λύκειο και 

Ε.ΠΑ.Λ.Την οργάνωση των ομάδων εργασίας ανέλαβε ο Σταύρος Κωτσάκης.  
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4. Αρχείο Ψηφισάντων – Αρχείο Μελών 

ΤαΔελτία Συμμετοχής καθώς και οι αιτήσεις εγγραφής μελών οι οποίες χρησιμοποιήθηκαν στην 

Αθήνα (ψήφος επί τόπου) παρεδόθησαν με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών του Δ.Σ. στους 

Κώστα Καρλή και Γιάννη Τσοπόκη (μέλη της Ε.Ε) με σκοπό τη φωτοτύπηση και σάρωση τους. Το 

ψηφιακό αρχείο θα σταλεί στα μέλη του Δ.Σ. και οι Πέτρος Καπούλας και Ευγενία Δαλάκα θα 

αναλάβουν την ενημέρωση του αρχείου των μελών. 

 

5. Ταμείο 

Η ταμίας θα αποστέλλει τις κινήσεις του ταμείου σε όλα τα μέλη πριν από κάθε συνεδρίαση του 

Δ.Σ., όπως γινόταν μέχρι τώρα. Τις κινήσεις του λογαριασμού θα τις αποστέλλει και στα μέλη της 

Ε.Ε. 

 

6. Ενημερωτικό δελτίο 

Το Ενημερωτικό Δελτίο της Π.Ε.Κα.Π. θα το εκδίδει η Ελευθερία Τερπένη με τη βοήθεια του 

Βασίλη Στεφανίδη. 

 

7. 8ο Συνέδριο 

Ο υπεύθυνος της Συντονιστικής Επιτροπής Ν.Σκίκος ενημέρωσε για την προετοιμασία του 
Συνεδρίου και για τις χορηγίες. Έγινε αναφορά στην περιορισμένη διαθεσιμότητας των δωματίων 
κατά τις ημερομηνίες διεξαγωγής του συνεδρίου, που οφείλεται στο γεγονός ότι πολλές μαθητικές 
εκδρομές πραγματοποιούνται τον Μάρτιο στο Βόλο. 

Ο Οργανωτικός Γραμματέας Π. Καπούλαςθα αναλάβει την επιμέλεια των εισηγήσεων μαζί με τον 
Υπεύθυνο Επιτροπής Κριτών Β. Κανίδη. Ο νέος Γενικός Γραμματέας Δ. Λιόβας θα αντικαταστήσει 
τον Γ. Τσοπόκη στη θέση του Υπεύθυνου Οργανωτικής Επιτροπής.  

 

8. Παράδοση –Παραλαβή Δ.Σ. 

Ο απερχόμενος Γ.Γ. Γιάννης Τσοπόκης ενημέρωσε το Δ.Σ. ότι θα παραδώσει το Βιβλίο 

Πρωτοκόλλου, το βιβλίο πρακτικών καθώς και όλο το αρχείο  της Π.Ε.Κα.Π. στο νέο Δ.Σ.. 

Συγκεκριμένα το αρχείο σε ηλεκτρονική μορφή θα το παραδώσει μαζί με το Netbook του 

γραμματέα στον Γ.Γ Δ.Λιόβα και το έντυπο αρχείο στα γραφεία της Π.Ε.Κα.Π. για φύλαξη.  

 

9. Άλλα θέματα 

Ανακοινώθηκε η σύνθεση της Ε.Ε. ως εξής  

Πρόεδρος Παναγιώτης Καραγεώργος 

Γραμματέας Κώστας Καρλής 
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Μέλος Γιάννης Τσοπόκης 

 

Η Ευγενία Δαλάκα έθεσε το θέμα των ΤΕ στην Επαγγελματική Εκπαίδευση που απασχολεί πολλούς 

συναδέλφους. Λόγω της σοβαρότητας του θέματος αποφασίστηκε να συζητηθεί σε επόμενο Δ.Σ. 

Τα μέλη του ΔΣ Ελευθερία Τερπένηκαι Βασίλης Στεφανίδης θα αναλάβουν τη συλλογή προτάσεων 

και την καταγραφή ενεργειών από συναδέλφους. 

 

10. Οργάνωση  

Τα mail των συναδέλφων θα τα απαντάει ο Βασίλης Στεφανίδης ενώ τα mail σε Μ.Μ.Ε. μέλη και 

φορείς θα τα προωθεί ο ΝίκοςΣκίκος. Όλα τα mail που αποστέλλονται πρέπει να κοινοποιούνται 

στα μέλη του Δ.Σ. 

OΒασίλης Στεφανίδης θα αναλάβει να σχεδιάσει νέα ιστοσελίδα καθώς και τη συντήρηση της 

υπάρχουσας. 

Ο Γ.Γ. ΔημήτρηςΛιόβας ανέλαβε την  τήρηση του ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου της Ένωσης. 

 

11. Επόμενο Δ.Σ. 

Το επόμενο Δ.Σ. ορίστηκε για την Τρίτη 28 Ιανουαρίου. 

 

Τα μέλη του Δ.Σ. 

Σκίκος Νίκος 

Κωτσάκης Σταύρος 

Λιόβας Δημήτρης 

Δαλάκα Ευγενία 

Καπούλας Πέτρος 

Πουλάκης Μάνος 

Μάλαμας Κώστας 

Στεφανίδης Βασίλης 

Τερπένη Ελευθερία 

 


