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ΠΡΑΚΤΙΚΑ 4ου Δ.Σ. 6-2-2014 

Την Πέμπτη 6-2 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, Δημήτρης Λιόβας,  Ευγενία 

Δαλάκα, Μάνος Πουλάκης, Πέτρος Καπούλας, Κώστας Μάλαμας, Βασίλης Στεφανίδης και 

Ελευθερία Τερπένη μέσω τηλεδιάσκεψης.  

Στο ΔΣ συμμετείχαν και ο Γ. Τσοπόκης καθώς και η Α. Βεσυροπούλου πρόεδρος της εφορευτικής 

επιτροπής των τελευταίων εκλογών. 

Αρχικά έγινε σύντομη ενημέρωση και συζήτηση για τις κινητοποιήσεις της Τετάρτης 12 

Φεβρουαρίου. 

Στη συνέχεια το ΔΣ ασχολήθηκε με την εκλογική διαδικασία και τα αποτελέσματα των εκλογών. 

Ο Π. Καπούλας και ο Μ. Πουλάκης που είχαν αναλάβει να συντάξουν τη λίστα ψηφισάντων από τα 

σαρωμένα δελτία συμμετοχής (802), δηλώνουν ότι θα τη στείλουν το βράδυ σε ηλεκτρονική μορφή 

και στο υπόλοιπο Δ.Σ. ώστε να έχουν όλοι γνώση των ονομάτων και αναφέρουν ότι τα πέντε δελτία 

συμμετοχής που βρέθηκαν στην αναζήτηση της 30ης Ιανουαρίου που έκανε ο Φ. Πρόδρομος 

(μέλος εφορευτικής επιτροπής) παρουσία του Προέδρου Ν. Σκίκου στα ψηφοδέλτια υπάρχουν ήδη 

στα 802 που είχαν σαρωθεί οπότε παραμένει το γεγονός ότι δεν υπάρχουν 24 δελτία συμμετοχής. 

Επίσης ο Π. Καπούλας ενημερώνει το Δ.Σ. ότι έχει βρεθεί διπλό δελτίο συμμετοχής (με στοιχεία 

του ίδιου ατόμου) που έχει προσμετρηθεί κανονικά μέσα στα υπόλοιπα. Σε τηλεφωνική 

επικοινωνία ο συνάδελφος δήλωσε ότι ψήφισε μόνος του ταχυδρομικά και έδωσε στοιχεία για το 

ποιό δελτίο συμμετοχής είναι αυτό που έστειλε. Το όνομα του συναδέλφου περιλαμβάνεται στη 

λίστα που έστειλε Παράρτημα της ΠΕΚΑΠ στα οικονομικώς τακτοποιημένα για τις εκλογές και το 

2ο Δελτίο Συμμετοχής δεν είναι σαφές από που προήλθε. Επίσης παρατήρησε πιθανές διαφορές  

στα σχολεία που δηλώνουν στα δελτία συμμετοχής και στα σχολεία που υπηρετούν οι συνάδελφοι. 

Ο Κ. Μάλαμας ζήτησε να σταματήσει το ΔΣ και να συνεχιστεί μετά την οριστική εξέταση δελτίων 

συμμετοχής και ψήφων ώστε να είναι συγκεκριμένα τα πιθανά προβλήματα. 

Στη συνέχεια η Άννα Βεσυροπούλου περιέγραψε την εκλογική διαδικασία και απάντησε σε 

ερωτήσεις μελών του ΔΣ. 

Η ψηφοφορία ξεκίνησε παράλληλα με τη Γενική Συνέλευση. Οι συνάδελφοι ψήφιζαν 

συμπληρώνοντας δελτίο Εγγραφής και είτε πλήρωναν και προσκόμιζαν την απόδειξη πληρωμής της 

συμμετοχής τους είτε εντοπίζονταν μέσα στη λίστα με τους ταμειακώς εντάξει. Στη συνέχεια 
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συμπληρωνόταν το όνομα τους σε μία νέα λίστα. Με την ολοκλήρωση της ψηφοφορίας η κάλπη 

σφραγίστηκε και φυλάχτηκε σε χώρο του σχολείου που έγιναν οι εκλογές. 

Την ημέρα της καταμέτρησης μετά την παραλαβή των φακέλων από το ταχυδρομείο 

χρησιμοποιήθηκε η ίδια ταυτοποίηση αν είναι ταμειακά εντάξει, και για τα μέλη που ψήφισαν ως 

μέλη παραρτημάτων ή συλλόγων χρησιμοποιήθηκαν οι καταστάσεις που είχαν αποστείλει τα 

αντίστοιχα παραρτήματα και σύλλογοι. Μετά τον έλεγχο οι  φάκελοι με τα ψηφοδέλτια που ήταν 

σύμφωνοι με την εκλογική διαδικασία τοποθετήθηκαν στην κάλπη, ενώ οι υπόλοιποι ακυρώθηκαν. 

Ο Ν. Σκίκος πρότεινε να εξεταστούν οι λίστες που χρησιμοποίησε η εφορευτική επιτροπή ώστε να 

συμπληρωθούν τα υπόλοιπα ονόματα που λείπουν.  

Ο Μ. Πουλάκης ζήτησε να φωτοτυπηθούν και να σαρωθούν οι καταστάσεις ψηφισάντων που 

χρησιμοποίησε η εφορευτική επιτροπή και να κοινοποιηθούν σε όλα τα μέλη του ΔΣ, όπως έγινε 

και με τα δελτία συμμετοχής.  

Ο πρώην ΓΓ της ΠΕΚΑΠ και μέλος της Ελεγκτικής Επιτροπής Ι. Τσοπόκης ανέλαβε να σκανάρει 

& να αποστείλει σε ηλεκτρονική μορφή τις λίστες που χρησιμοποίησε η εφορευτική επιτροπή για 

τις εκλογές, δηλαδή τη χειρόγραφη αθροιστική κατάσταση με τους 128 που ψήφισαν στο χώρο των 

εκλογών, αλλά και τις λίστες από τα παραρτήματα.  

Ο Δ. Λιόβας ρώτησε τον Ν. Σκίκο για τη διαδικασία  επιλογής της εφορευτικής επιτροπής. Ο Ν. 

Σκίκος απάντησε πως η εφορευτική επιτροπή ορίστηκε από το Δ.Σ. και ρωτήθηκαν παρόντα μέλη 

της Ένωσης στη ΓΣ (ο Δ. Λιόβας ζήτησε να αναφερθούν ονομαστικά από τον Πρόεδρο).  Στη 

συνέχεια ο Δ. Λιόβας ρώτησε τον Ν. Σκίκο για ποιο λόγο δεν ακολουθήθηκε η προβλεπόμενη από 

το καταστατικό διαδικασία εκλογής της εφορευτικής επιτροπής από τη Γενική Συνέλευση, και ο Ν. 

Σκίκος απάντησε ότι έτσι γινόταν στο παρελθόν, προκειμένου να ξεκινήσει η ψηφοφορία. 

Μετά την παρουσίαση των στοιχείων που προέκυψαν από την ηλεκτρονική επεξεργασία των 

Δελτίων Συμμετοχής από τον Π. Καπούλα, ο Μ. Πουλάκης και ο Δ. Λιόβας πρότειναν τη σύγκλιση 

έκτακτης Γ.Σ., προκειμένου να ενημερωθούν όλα τα μέλη της ΠΕΚΑΠ, να εκφράσουν τις απόψεις 

τους ώστε να αποφασίσει η ΓΣ για την εγκυρότητα των εκλογών και τη νομιμοποίηση ή όχι του 

παρόντος ΔΣ.  

Ο Β. Στεφανίδης ανέφερε ότι σύμφωνα με αυτά που αυτά που ελέχθησαν πιθανώς υπάρχουν 

προβλήματα στην εκλογική διαδικασία, και για να μην υπάρχουν σκιές σε ότι αφορά τη 
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νομιμότητα, συμφωνεί με την πρόταση σύγκλισης Γενικής Συνέλευσης που είναι το ανώτατο 

όργανο της Ένωσης ώστε να λάβουν γνώση τα μέλη και να τοποθετηθούν επί του θέματος. 

Ο Κ. Μάλαμας δήλωσε ότι τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν μέχρι τώρα δε δικαιολογούν ΓΣ με 

θέμα την εκλογική διαδικασία. 

 Ακολούθησε ψηφοφορία, στην οποία υπέρ της πρότασης ψήφισαν οι Μ. Πουλάκης, Δ. Λιόβας, Π. 

Καπούλας και Β. Στεφανίδης. Κατά της Πρότασης ψήφισαν οι: Ν. Σκίκος, Σ. Κωτσάκης, Ε. 

Δαλάκα, Κ. Μάλαμας και Ε. Τερπένη. Συνεπώς, η πρόταση απορρίφθηκε κατά πλειοψηφία.  

Καθώς διαπιστώθηκε ότι δεν υπήρξε λίστα με τα ταμειακά εντάξει μέλη στη διαδικασία των 

εκλογών, ο Δ. Λιόβας ζήτησε από την Ε.Δαλάκα αν αυτή υπάρχει, και αν ναι να αποστείλει σε όλα 

τα μέλη του Δ.Σ. τη λίστα με τα οικονομικά τακτοποιημένα μέλη. Η Ε. Δαλάκα ανέφερε πως θα την 

αποστείλει. 

Λόγω του προχωρημένου της ώρας αναβλήθηκε η συζήτηση των υπολοίπων θεμάτων της 

ημερήσιας διάταξης για  τη Δευτέρα 10/2/2014 στις 18:00 που θα συνεχιστεί η συζήτηση στο ΔΣ 

τόσο για τις εκλογές όσο και για τα υπόλοιπα θέματα. 

Τα μέλη του Δ.Σ. 

Σκίκος Νίκος 

Κωτσάκης Σταύρος 

Λιόβας Δημήτρης 

Δαλάκα Ευγενία 

Καπούλας Πέτρος 

Πουλάκης Μάνος 

Μάλαμας Κώστας 

Στεφανίδης Βασίλης 

Τερπένη Ελευθερία 

 


