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ΠΡΑΚΤΙΚΑ 3ου Δ.Σ. 28-1-2014 

 

Την Τρίτη 28/1/14 και ώρα 19:00  συνεδρίασε το Δ.Σ. της Π.Ε.ΚΑ.Π με τη συμμετοχή όλων των μελών του 

Δ.Σ.. Συμμετείχαν οι: Νίκος Σκίκος, Σταύρος Κωτσάκης, Δημήτρης Λιόβας,  Ευγενία Δαλάκα, Μάνος 

Πουλάκης, Πέτρος Καπούλας, Κώστας Μάλαμας, Βασίλης Στεφανίδης και Ελευθερία Τερπένη μέσω 

τηλεδιάσκεψης.  

1. Κινητοποιήσεις 
Αρχικά έγινε ενημέρωση του προέδρου Ν. Σκίκου για την πορεία της οργάνωσης των εκδηλώσεων 
διαμαρτυρίας στις 12/2, τις επαφές με ΟΛΜΕ και ΔΟΕ για κάλυψη των εκδηλώσεων με στάσεις 
εργασίας. 
Στη συνέχεια ο Π. Καπούλας ενημέρωσε για την κινητοποίηση στη Δυτική Κρήτη. 
 Ο Μ. Πουλάκης για τις επαφές με τον τοπικό Σύλλογο Πληροφορικής Ανατολικής Κρήτης, ο οποίος 
θα στηρίξει τις εκδηλώσεις αλλά ταυτόχρονα μετέφερε προτάσεις για διαφορετικές δράσεις (για 
παράδειγμα ημερίδες με αφορμή την ημέρα safer Internet). 
O Β. Στεφανίδης ανέπτυξε τις θέσεις του για διαφορετικές δράσεις. 
 Ο Σ. Κωτσάκης  πρότεινε να εκπονηθεί  σχέδιο δράσεων με ευρύτερες συνεργασίες. Πρότεινε  
κοινή συνάντηση ΠΕΚΑΠ, άλλων Ενώσεων, Σχολικών Συμβούλων και Πανεπιστημιακών, η οποία θα 
οδηγήσει σε κοινές θέσεις και κοινή εκπροσώπηση σε συναντήσεις. 
Ο  Σ. Κωτσάκης  ανέλαβε τις επαφές με άλλες ενώσεις, Σχολικούς Συμβούλους και 
Πανεπιστημιακούς με σκοπό την κινητοποίηση για ΓΕΛ καθώς και επέμβαση στα  ωρολόγια 
προγράμματα. 
Αποφασίστηκε εκτός από τα συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας της Τρίτης η διοργάνωση ενημερωτικών 
ημερίδων σε όλη την Ελλάδα.  
Μετά από πρόταση του Δ. Λιόβα θα οργανωθούν ημερίδες σε διάφορες περιοχές με τη συμμετοχή 
παραρτημάτων, τοπικών συλλόγων και 2 μελών του ΔΣ.   
Με πρόταση του Ν. Σκίκου θα δοθεί  βάρος σε προβληματικές περιφέρεις και όλες οι εκδηλώσεις 
πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι 15 Μαρτίου.  
Το συντονισμό για την οργάνωση των εκδηλώσεων ανέλαβε ο Π. Καπούλας. 
Ο Ν. Σκίκος θα συνεχίσει τις επαφές με ΔΟΕ και ΟΛΜΕ για κήρυξη στάσης εργασίας στις 12/2.  
 

2. Ομάδες εργασίας 
Η ανταπόκριση των συναδέλφων είναι μικρή και πρέπει να ενταθεί η προσπάθεια δημιουργίας 
ομάδων εργασίας. 
 

3. Λίστα 
Αρχικά αποφασίστηκε η αναίρεση της απόφασης του 1ου ΔΣ για διακοπή της λίστας της ΠΕΚΑΠ με 
ψήφους 5-4. 
Υπέρ της αναίρεσης  ψήφισαν οι Σ. Κωτσάκης, Δ. Λιόβας, Π. Καπούλας, Μ. Πουλάκης και Β. 
Στεφανίδης. Κατά οι Ν. Σκίκος, Ε. Δαλάκα, Κ. Μάλαμας, Ε. Τερπένη. 
 
Στη συνέχεια κατατέθηκαν δύο προτάσεις: 

1. Η διατήρηση της λίστας μόνο για ενημέρωση των μελών, με μηνύματα από το ΔΣ και η 
μεταφορά συζητήσεων συναδέλφων στο forum, 

2. η διατήρηση όπως είναι μέχρι σήμερα ενεργών και της λίστας και του forum, μέχρι της 
δημιουργίας λίστας αλληλογραφίας μόνο των μελών της ΠΕΚΑΠ. 
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Υπέρ της 1ης πρότασης ψήφισαν 5, οι  Ν. Σκίκος, Σ. Κωτσάκης, Ε. Δαλάκα, Κ. Μάλαμας, Ε. Τερπένη 
και κατά οι υπόλοιποι. 
Υπέρ της 2ης πρότασης 4, οι Δ. Λιόβας, Π. Καπούλας, Μ. Πουλάκης και Β. Στεφανίδης και κατά οι 
υπόλοιποι. 
Κατόπιν τούτου αποφασίστηκε η διατήρηση της λίστας για ενημέρωση με δικαίωμα ανάρτησης 
μόνο του ΔΣ και η ενεργοποίηση του forum για συζητήσεις και ανταλλαγή απόψεων. 
 

4. Αρχείο ψηφισάντων. 
Έγινε συζήτηση για τη διαφορά που παρουσιάστηκε ανάμεσα στον αριθμό ψήφων και των 
δελτίων συμμετοχής που μετρήθηκαν. 
Ο Ν. Σκίκος ζήτησε να κληθούν μέλη της εφορευτικής επιτροπής να ελέγξουν τα ψηφοδέλτια και 
τα δελτία συμμετοχής. 
Καθορίστηκε την Τετάρτη 29/1  μέλη της εφορευτικής επιτροπής στις 6 το απόγευμα να ελέγξουν 
τα ψηφοδέλτια και στη συνέχεια να συζητηθεί σε επόμενο ΔΣ.  
 

5. Site 
Ο Β. Στεφανίδης παρουσίασε τα προβλήματα που παρουσιάζονται στη διαχείριση του site και 
ανέφερε τα εξής :  

1) υπάρχει μόνο ένας διαχειριστής ο οποίος είναι εκτός ΔΣ. Ζήτησε τη συνδιαχείριση του site, 
πράγμα το οποίο δεν έγινε.  

2) Τα μέλη του ΔΣ μπορούν μόνο να αναρτούν άρθρα ως απλοί editors.  
3) Δεν υπάρχει πρόσβαση ftp στα αρχεία του site  (Ζητήθηκε και αυτό με email στη λίστα του ΔΣ, 

αλλά και σε αυτό δεν υπήρξε καμία ανταπόκριση)  
4) Στο site του συνεδρίου το ΔΣ δεν έχει δυνατότητα ανάρτησης άρθρων, δηλαδή δεν είναι ούτε 

καν editor. Αυτό πολύ απλά σημαίνει ότι ο υπεύθυνος ηλεκτρονικής επικοινωνίας της ΠΕΚΑΠ 
δεν μπορεί να αναρτά άρθρα στο site του συνεδρίου.  

5) Έθεσε την πρόταση, η διαχείριση των κωδικών της ΠΕΚΑΠ να γίνεται μόνο από δύο άτομα (τον 
διαχειριστή ηλεκτρονικής επικοινωνίας ο οποίος θα πρέπει να είναι μέσα από το ΔΣ, και τον ΓΓ 
της ΠΕΚΑΠ). Το θέμα δεν ψηφίσθηκε, θα συζητηθεί ξανά σε μελλοντική συνεδρίαση.  
 

Από τον Β. Στεφανίδη προτάθηκε επίσης η δημιουργία νέου site, σε γνωστό και σύγχρονο CMS, 
Joomla ή wordpress με το σκεπτικό ότι αφενός θα προκύψει κάτι πιο όμορφο και αφετέρου ο 
επόμενος διαχειριστής θα βρει κάτι γνωστό, σύγχρονο και εύκολα διαχειρίσιμο. Το υπάρχον 
σύστημα ναι μεν βασίζεται σε Drupal, αλλά περιέχει και αγνώστου προελεύσεως στοιχεία τα 
οποία το καθιστούν δυσλειτουργικό. 

Δεν υπήρξε απόφαση και το θέμα θα συζητηθεί σε επόμενη συνεδρίαση.  
Μετά απ’ όλα αυτά ο Β. Στεφανίδης παραιτήθηκε από τη θέση του υπεύθυνου ηλεκτρονικής 
επικοινωνίας με το σκεπτικό ότι δεν μπορεί να κάνει σωστά τη δουλειά που του ανατέθηκε, και 
ζήτησε να αναλάβει νέος διαχειριστής.  
Αποφασίσθηκε, μέχρι την αλλαγή του site η διαχείριση του καθώς και οι αναρτήσεις σε αυτό να 
ανατεθούν στους Ν. Σκίκο και Ε. Τερπένη.  
 

6. Επόμενο Δ.Σ. 
Λόγω της περασμένης ώρας αναβλήθηκε η συζήτηση των υπολοίπων θεμάτων της ημερήσιας 

διάταξης για το επόμενο Δ.Σ. την Πέμπτη 6 Φεβρουαρίου. 
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Τα μέλη του Δ.Σ. 

Σκίκος Νίκος 

Κωτσάκης Σταύρος 

Λιόβας Δημήτρης 

Δαλάκα Ευγενία 

Καπούλας Πέτρος 

Πουλάκης Μάνος 

Μάλαμας Κώστας 

Στεφανίδης Βασίλης 

Τερπένη Ελευθερία 

 


