
ΠΡΑΚΤΙΚΑ Δ.Σ. ΠΕΚΑΠ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 5ου Δ.Σ. 10-2-2014

Την Δευτέρα 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. 

1. Κινητοποιήσεις.

Ενημέρωση  και  συζήτηση για  τις  κινητοποιήσεις  της  Τετάρτης  12  Φεβρουαρίου.  Ο Μ. 

Πουλάκης ενημέρωσε για την κινητοποίηση που προγραμματίζεται στο Ηράκλειο όπου σε 

συνεργασία με τον τοπικό σύλλογο θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση στην Περιφερειακή 

Διεύθυνση. Ο Π. Καπούλας ενημέρωσε ότι στα Χανιά η συμμετοχή δεν φαίνεται αυξημένη 

αλλά θα προσπαθήσει να οργανώσει μεταφορά συναδέλφων από Χανιά στο Ηράκλειο και 

ζήτησε να καλυφθεί οικονομικά η μεταφορά με πούλμαν, το οποίο έγινε δεκτό. 

2. Ενέργειες συναδέλφων

Συζητήθηκαν οι διάφορες προτάσεις και οι αντίστοιχες ενέργειες οι οποίες υποβάλλονται 

στο  ΔΣ της  ΠΕΚΑΠ και  ο  Ν.  Σκίκος  ανέλαβε  να  επικοινωνήσει  με  τη  συνάδελφο  Φ. 

Τσαβαλιά και να τη φέρει σε επαφή με τον δικηγόρο της ΟΛΜΕ 

3. Ολυμπιάδα Πληροφορικής 

Συζητήθηκε  το  πρόβλημα  που  δημιουργείται  με  τους  διακριθέντες  στην  Ολυμπιάδα 

Πληροφορικής  και  αποφασίστηκε  η  διαμαρτυρία  σε  συνεργασία  με  την  ΕΠΥ. 

Αποφασίσθηκε ο Β. Στεφανίδης θα έρθει σε επαφή με τον Π. Καραγεώργο για το θέμα.  

Επίσης  στο  κείμενο  διαμαρτυρίας  που  θα  παραδοθεί  στο  Υπουργείο  και  στους 

περιφερειακούς Διευθυντές θα προστεθεί η παράγραφος: 

"Μετά  τις  τελευταίες  εξελίξεις  και  την  ψήφιση  του  νομοσχεδίου  «Αναδιάρθρωση  της  

Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης  και  Λοιπές  Διατάξεις»  που  εξαιρεί  το  μάθημα  της  

πληροφορικής ΑΕΠΠ από τα μαθήματα κατεύθυνσης που εξετάζονται Πανελλήνια για την  

εισαγωγή των μαθητών μας στα τμήματα πληροφορικής των Ελληνικών Πανεπιστημίων δεν  

υποστηρίζεται θεσμικά η καθ' υπέρβαση εγγραφή σε αυτά, των Βραβευμένων Μαθητών σε  

Βαλκανικό και Διεθνές Επίπεδο στις Διεθνείς Ολυμπιάδες και Βαλκανιάδες Πληροφορικής".

4. Συνέδριο

Ο Β. Στεφανίδης εντόπισε το κενό που υπάρχει σε σχέση με άλλα επιστημονικά συνέδρια, 

ότι δεν έχουν ανακοινωθεί οι επιτροπές του συνεδρίου, και ανέφερε ότι "ενώ κοντεύει να 
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λήξει η διορία κατάθεσης εργασιών, ο κόσμος δε γνωρίζει ποιος Επιστημονικά προεδρεύει 

και  εγγυάται  την  επιστημονική  διάσταση  του  συνεδρίου".  Ο  Ν.  Σκίκος  ενημέρωσε  ότι 

άμεσα  θα  ανακοινωθεί  από  τους  Υπευθύνους  η  επιστημονική  επιτροπή  και  η  επιτροπή 

κριτών,  ενώ,  όπως έγινε πέρσι,  η  οργανωτική επιτροπή και  η επιτροπή υποστήριξης  θα 

ανακοινωθούν στην τελική ευθεία  για το  συνέδριο.  Για  την  προετοιμασία άλλωστε  του 

συνεδρίου υπεύθυνη είναι η συντονιστική επιτροπή.

5. Συνέδριο Ημαθίας 

Αποφασίστηκε η μη συμμετοχή της ΠΕΚΑΠ στην οργανωτική επιτροπή του συνέδριου της 

Ημαθίας.

6. Εκλογική διαδικασία

Συνεχίστηκε η συζήτηση για τις εκλογές που είχε ξεκινήσει από το προηγούμενο ΔΣ.

Ο  Π.  Καπούλας  δεν  παρουσίασε  νέα  στοιχεία  από  την  επεξεργασία  των  δελτίων 

συμμετοχής.

Ο Ν. Σκίκος ενημέρωσε ότι μετά από έλεγχο στις λίστες, που απέστειλαν τα παραρτήματα 

και οι Τοπικοί σύλλογοι, αλλά και από τις νέες Αιτήσεις Εγγραφής εντοπίστηκαν ονόματα 

συναδέλφων που δεν υπάρχουν δελτία και ζήτησε την επαφή με αυτούς για τον έλεγχο. 

Ανέφερε ότι τα δελτία συμμετοχής που λείπουν είναι από τα άκυρα και κάποια πιθανόν να 

χάθηκαν  εφόσον  τα  δελτία  συμμετοχής  δε  μετρήθηκαν  την  ημέρα  των  εκλογών  και 

πρότεινε:

• Ανακοίνωση του ΔΣ για τις εκλογές

• Έκθεση Εφορευτικής Επιτροπής

• Δημοσίευση της λίστας με τα ονόματα που ψήφησαν 

Ο Δ. Λιόβας ζήτησε να αποστείλει καταρχήν τα ονόματα στα μέλη του ΔΣ. Ταυτόχρονα 

δήλωσε ότι γίνεται προσπάθεια κάλυψης των παρακάτω παρατυπιών:

• Ύπαρξης  μίας διπλής ψήφου

• Διαφορά Δελτίων Συμμετοχής  με αριθμό Ψήφων.

• Ορισμός και όχι εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής

• Χρόνος έναρξης εκλογικής διαδικασίας με τη Γενική Συνέλευση και όχι μετά τη 

λήξη της.
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Η Ελ.  Τερπένη  δέχτηκε  ότι  η  εκλογική  διαδικασία  παρουσιάζει  προβλήματα  λόγω  της 

επιστολικής  ψήφου  που  προβλέπει  το  του  καταστατικό  το  οποίο  δεν  διασφαλίζει  την 

απόλυτη αξιοπιστία, όμως όποια αμφισβήτηση έπρεπε να κατατεθεί με ένσταση κατά τη 

Γενική Συνέλευση και τη ψηφοφορία ή με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων και όχι δύο 

μήνες αργότερα. Επίσης,  σχολίασε ότι όλα τα προηγούμενα ΔΣ εκλέχθηκαν με την ίδια 

διαδικασία και το ίδιο καταστατικό και δεν αμφισβητεί την νομιμότητα τους. 

Ο  Π.  Καπούλας  πρότεινε  να  γίνει  επαλήθευση  όλων  των  στοιχείων  των  802  δελτίων 

συμμετοχής τηλεφωνικά.  

Ο Κ.  Μάλαμας:  συμφώνησε με  την πρόταση Καπούλα για  επαλήθευση των ονομάτων, 

θεώρησε ότι τα μέχρι τώρα ευρήματα δεν είναι τόσο σημαντικά και εξέφρασε επιφυλάξεις 

για τη σκοπιμότητα δημοσιοποίησης των ονομάτων αυτών που ψήφισαν.

Ο Μ. Πουλάκης δήλωσε ότι το διπλό δελτίο αποτελεί πλαστογραφία, θεωρεί μεγάλο ζήτημα 

τα 24 δελτία και ρώτησε την Ευγ.Δαλάκα για τη λίστα με τα ταμειακά τακτοποιήμενα μέλη 

και πότε θα την αποστείλει.

Ο Π. Καπούλας και ο Μ. Πουλάκης επίσης ανέφεραν ότι υπάρχουν περίπου 90 ονόματα στα 

802 δελτία συμμετοχής για τα οποία δεν γνωρίζουν αν ήταν ταμειακά εντάξει και αν είχαν 

δικαίωμα ψήφου στις εκλογές της 29ης Νοεμβρίου. Καθώς δεν υπάρχει μέχρι και σήμερα 

καταγραφή του  συνόλου  των  ταμειακών  εντάξει  μελών  της  ΠΕΚΑΠ,  ούτε  τα  ονόματα 

αυτών περιλαμβάνονται σε λίστα ταμειακά τακτοποιημένων μελών τοπικών συλλόγων ή 

παραρτημάτων  θεωρούν ότι  υπάρχει  ένα  ακόμα  ανοιχτό  θέμα προς  διερεύνηση για  την 

εκλογική διαδικασία της 29ης Νοεμβρίου.

Ο Μ. Πουλάκης, σύμφωνα με όλα αυτά τα στοιχεία που ανέκυψαν, δεν θεωρεί ότι μπορεί 

να  πάρει  το  ΔΣ  οποιαδήποτε  απόφαση  σχετικά  με  τη  νομιμοποίησή  του  ή  όχι  και  τη 

συνέχιση του έργου του, και πιστεύει ότι ένα τόσο σημαντικό θέμα θα πρέπει να τεθεί στο 

ανώτατο όργανο διοίκησης της  ΠΕΚΑΠ, σύμφωνα με το καταστατικό της,  που είναι  η 

Γενική Συνέλευση των μελών της. 

Πρότεινε, μαζί με τον Δ. Λιόβα σύγκλιση έκτακτης ΓΣ με μοναδικό θέμα την εγκυρότητα 

της εκλογικής διαδικασίας και τη νομιμοποίηση ή όχι του παρόντος ΔΣ της ΠΕΚΑΠ. 

Ο Β. Στεφανίδης επέμεινε στην άποψη που είχε στο προηγούμενο ΔΣ, ότι δηλαδή το θέμα 

με τα 24 ψηφοδέλτια που δεν έχουν δελτία συμμετοχής είναι πολύ σημαντικό, όπως επίσης 

και το θέμα με το διπλό ψηφοδέλτιο είναι πολύ σημαντικό, και ότι θα πρέπει οπωσδήποτε 
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να γίνει έκτακτη ΓΣ, η οποία θα αποφασίσει αν υπάρχει θέμα μη νομιμότητας και αν θα 

πρέπει να επαναληφθούν οι εκλογές. 

Η Ευγ. Δαλάκα ανέφερε ότι επεξεργάζεται τη λίστα με όλα τα στοιχεία και δεσμεύτηκε ότι 

θα  σταλεί  ολοκληρωμένη  τις  επόμενες  ημέρες  και  δεν  τοποθετήθηκε  σχετικά  με  τη 

σύγκλιση ΓΣ.

Ο Στ. Κωτσάκης υποστήριξε ότι πρέπει να γίνει έλεγχος των δελτίων και αν υπάρχουν άλλες 

παρατυπίες  τότε  να  προχωρήσουμε  σε  καταγγελίες  των  υπευθύνων,  ΓΣ  και  εκλογές 

τονίζοντας ότι η διενέργεια νέων εκλογών αυτή τη στιγμή η θα οδηγήσει σε πολύ μικρή 

συμμετοχή σε εκλογές και πιθανή διάλυση της Ένωσης. Σε κάθε περίπτωση έκτακτη ΓΣ για 

θέματα εκλογικής διαδικασίας πρέπει να έχει συγκεκριμένο σκεπτικό και να καταλογίζει 

ευθύνες. 

Στην τοποθέτηση του Στ. Κωτσάκη συμφώνησε και η Ε. Τερπένη, υποστηρίζοντας επίσης 

ότι το καταστατικό αναφέρει ότι απαρτία σε μια ενδεχόμενη γενική συνέλευση σημαίνει να 

είναι το μισό εκλογικό σώμα από αυτούς που κατοικούν στην έδρα της ένωσης, δηλαδή 64 

άτομα, άρα ηθικά είναι άδικο αφού έχουν ψηφίσει 826 άτομα από όλη την Ελλάδα που είναι 

αδύνατο να παρευρεθούν ακόμα και αν θέλουν. 

Ο Π. Καπούλας: τάχθηκε υπέρ σύγκλισης ΓΣ λόγω των  προβλημάτων της  ψηφοφορίας που 

αναφέρθηκαν.

Ο  Κ.  Μάλαμας  εκτίμησε  ότι  τα  στοιχεία,  μία  διπλή  ψήφος  και  απουσία  δελτίων 

συμμετοχής,  δεν  είναι  ικανά να αμφισβητήσουν και  να  αλλάξουν τα  αποτελέσματα και 

συμφώνησε με τον Στ. Κωτσάκη  για τα πιθανά αποτελέσματα επανάληψης των εκλογών.

Στη  συνέχεια  η  πρόταση  για  έκτακτη  ΓΣ  τέθηκε  σε  ψηφοφορία  .  Υπέρ  της  πρότασης 

ψήφισαν οι Μ. Πουλάκης, Δ. Λιόβας, Π. Καπούλας και Β. Στεφανίδης. Κατά της Πρότασης 

ψήφισαν οι: Ν. Σκίκος, Σ. Κωτσάκης, Κ. Μάλαμας και Ε. Τερπένη. Η Ε. Δαλάκα ψήφισε  

λευκό. Συνεπώς, με 4 υπέρ – 4 κατά – 1 λευκό η πρόταση απορρίφθηκε καθώς οι κατά 

ψήφοι εμπεριέχουν την ψήφο του προέδρου.

Ο Ν. Σκίκος υπέβαλε στη συνέχεια την ακόλουθη πρόταση: 

• Ανακοίνωση του ΔΣ για τις εκλογές.

• Τηλεφωνική επαφή με τους συναδέλφους που αναφέρονται στα δελτία συμμετοχής, 

και να ελεγχθεί ότι πραγματικά ψήφισαν.
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• Δημοσιοποίηση  ονομάτων  των  συναδέλφων  που  συμμετείχαν  στην  εκλογική 

διαδικασία.

Η Ελ. Τερπένη επενέβη και θεώρησε ότι ο ΔΣ ασχολείται πλέον μόνο με τυπικά θέματα και 

μπορεί  να θεωρηθεί  ότι  δρα αντίθετα με τις  καταστατικές  αρχές της Ένωσης αφού δεν 

ασχολείται με τα ουσιαστικά προβλήματα του κλάδου.

Στη συνέχεια η πρόταση τέθηκε σε ψηφοφορία. Υπέρ της πρότασης ψήφισαν οι Ν. Σκίκος, 

Π. Καπούλας, Σ. Κωτσάκης, Ε. Δαλάκα, Κ. Μάλαμας και Ε. Τερπένη. Συνεπώς, η πρόταση 

εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.

Οι Π. Καπούλας και Ν. Σκίκος ανέλαβαν να επικοινωνήσουν με τους συναδέλφους.

Τα μέλη του Δ.Σ.

Σκίκος Νίκος

Κωτσάκης Σταύρος

Λιόβας Δημήτρης

Δαλάκα Ευγενία

Καπούλας Πέτρος

Πουλάκης Μάνος

Μάλαμας Κώστας

Στεφανίδης Βασίλης

Τερπένη Ελευθερία
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