
Αθήνα, 11 Απριλίου 2014

ΠΡΑΚΤΙΚΑ   6  ου   (  έκτακτου  )   Δ.Σ. 9-4-2014  

Την Τετάρτη 9 Απριλίου 2014 συνεδρίασε εκτάκτως το Δ.Σ. για να συζητήσει την καταγγελία 

του Μάνου Πουλάκη για αντικαταστική λειτουργία του ΔΣ της ΠΕΚΑΠ και του προέδρου της 

Νίκου Σκίκου (παρατίθεται  στο Παράρτημα).  Όπως προβλέπεται  στο καταστατικό,  ο πρόεδρος 

τοποθετήθηκε εγγράφως (παρατίθεται επίσης στο Παράρτημα). Παρόντες στο έκτακτο Δ.Σ. ήταν 

οι: Νίκος Σκίκος, Σταύρος Κωτσάκης, Δημήτρης Λιόβας,  Μάνος Πουλάκης, Πέτρος Καπούλας, 

Κώστας  Μάλαμας,  Βασίλης  Στεφανίδης  και  Ελευθερία  Τερπένη  μέσω  τηλεδιάσκεψης,  ενώ 

απουσίαζε η Ευγενία Δαλάκα λόγω συμμετοχής της σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα στο εξωτερικό. Το 

Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του την καταγγελία και την έγγραφη απολογία κατέληξε με ψηφοφορία ότι 

είναι  αβάσιμη  η  κατηγορία  και  δεν  χρήζει  περαιτέρω  αντιμετώπισης,  με  ψήφους  4  υπέρ  του 

αβάσιμου της καταγγελίας (Ν. Σκίκος, Στ. Κωτσάκης, Κ. Μάλαμας και Ε. Τερπένη) και 4 υπέρ του 

βάσιμου αυτής (Μ. Πουλάκης, Δ. Λιόβας, Π. Καπούλας και Β. Στεφανίδης). Υπερίσχυσε η άποψη 

το  ότι  είναι  αβάσιμη  η  καταγγελία,  με  την  ψήφο  του  Προέδρου  (Άρθρο9,  Παρ.  6  του 

Καταστατικού) λόγω ισοψηφίας (4 υπέρ  και 4 κατά).

Τα μέλη του Δ.Σ.

Σκίκος Νίκος

Κωτσάκης Σταύρος

Λιόβας Δημήτρης

Καπούλας Πέτρος

Πουλάκης Μάνος

Μάλαμας Κώστας

Στεφανίδης Βασίλης

Τερπένη Ελευθερία



Παράρτημα:

Καταγγελία του κ. Μ. Πουλάκη:

Αγαπητοί συνάδελφοι, 
μετά και την ολοκλήρωση των εργασιών στο Συνέδριο στο Βόλο βρίσκομαι στη δυσάρεστη θέση 
να σας ενημερώσω για την αντικαταστατική λειτουργία του ΔΣ της ΠΕΚΑΠ.
Παρά το ότι στο Άρθρο 9, Παρ. 5 του καταστατικού της ΠΕΚΑΠ υπάρχει η υποχρέωση να 
συνεδριάζει το ΔΣ τουλάχιστον μία φορά κάθε μήνα το ΔΣ της ΠΕΚΑΠ έχει να συνεδριάσει από 
τις 10 Φεβρουαρίου 2014, δηλαδή σε μερικές μέρες κλείνει 2 μήνες χωρίς συνεδρίαση. Λόγω της 
κρισιμότητας των στιγμών που ζει ο κλάδος, καταλαβαίνετε πόσο σημαντικό είναι να υπάρχει ένα 
ζωντανό και ενημερωμένο ΔΣ που συνεδριάζει δραστηριοποιούμενο για τον κλαδο. 
Επίσης, στον Βόλο συναντήθηκαμε για πρώτη φορά από κοντά και τα 9 μέλη του ΔΣ, όπως αυτό 
προέκυψε από τις τελευταίες εκλογές. Δεν έχουμε κάνει ποτέ διά ζώσης ΔΣ (μόνο μέσω 
τηλεδιάσκεψης) και θεωρήσαμε ότι θα ήταν μια πολύ καλή ευκαιρία αυτό να γίνει στο Βόλο, όπως 
άλλωστε γίνεται κάθε χρόνο σε όλα τα συνέδρια της ΠΕΚΑΠ. Είναι επίσης μια μοναδική ευκαιρία 
να συμμετέχει και η βάση της ΠΕΚΑΠ στο ΔΣ με αυτό τον τρόπο. 
Την Παρασκευή το μεσημέρι, λίγο πριν την έναρξη των εργασιών του συνεδρίου, τα μέλη του ΔΣ 
Π. Καπούλας, Δ. Λιόβας, Μ. Πουλάκης, Β. Στεφανίδης καλέσαμε τον πρόεδρο Ν. Σκίκο και του 
ζητήσαμε να γίνει ΔΣ ως οφείλαμε. Επίσης προτείναμε και ως μέρα/ώρα το Σάββατο 17:00 μμ, 
αμέσως μετά την συνάντηση εκπροσώπων τοπικών συλλόγων και παραρτημάτων (16:00-17:00), 
ώστε να παρέμεναν και αυτοί αν ήθελαν στο ανοιχτό ΔΣ. Σημειώνω ότι βάσει του ίδιου άρθρου του 
καταστατικού (βλ. παραπάνω) ΔΣ επίσης γίνεται όταν το ζητήσουν με έγγραφη αίτησή τους 
τέσσερα (4) τουλάχιστον μέλη του Δ.Σ., όπως και έγινε στην προκειμένη περίπτωση.
Ενώ στη συνάντηση με τα παραρτήματα ήταν παρόντα 7 μέλη του ΔΣ (πλην Ε. Δαλάκα και Σ. 
Κωτσάκη), και ενώ το καταστατικό προβλέπει απαρτία με παρόντα τουλάχιστον 5 από τα μέλη του 
(άρθρο 9, παρ. 6), ο πρόεδρος αρνήθηκε για άλλη μια φορά να γίνει ΔΣ και αποχώρησε, 
προτείνοντας χρόνο μετά τη λήξη των εργασιών του συνεδρίου, ενώ ήδη μέλη του ΔΣ είχαν 
δηλώσει ότι θα ταξίδευαν για τα μέρη τους και κωλύονταν. 
Στο σημείο αυτό να παρατηρήσω και το ατόπημα των δύο μελών του ΔΣ να μην παρευρεθούν στη 
συνάντηση των συλλόγων/παραρτημάτων, ειδικά στην περίοδο αυτή που προσπαθούμε να 
οργανώσουμε πανελλαδικές κινητοποιήσεις με συναδέλφους και πανεπιστημιακούς. Μάλιστα στον 
κ. Κωτσάκη έγινε και παρατήρηση από πρόεδρο συλλόγου την άλλη μέρα στη στρογγυλή τράπεζα 
της ΠΕΚΑΠ, καθώς είναι ο υπεύθυνος από το ΔΣ της ΠΕΚΑΠ για την επικοινωνία με 
Πανεπιστημιακούς και Ενώσεις.
Οπως καταλαβαίνετε το ΔΣ δεν λειτουργεί πλέον θεσμικά και θεωρώ ότι έχει αποκοπεί από τη 
βάση του, τον κόσμο της Ένωσης. 
Θεωρώ επίσης ότι από τη θέση μου, δεν μπορώ να σωπαίνω όταν γίνονται αυτά μπροστά στα μάτια 
μου. 
Η ιστορία άλλωστε καταγράφει τις τρικλοποδιές που μπαίνουν στον αγώνα μας και τη νόθευση της 
λαϊκής βούλησης, σε όλους τους τομείς.

Συναδελφικά

Μάνος Πουλάκης,
Ειδικός Γραμματέας ΠΕΚΑΠ

Υ.Γ. Το παρόν μήνυμα κοινοποιείται και στο ΔΣ της ΠΕΚΑΠ.



Έγγραφη τοποθέτηση του κ. Ν. Σκίκου:

Προς Δ.Σ. ΠΕΚΑΠ

 Η καταγγελία για μη τήρηση του καταστατικού της ΠΕΚΑΠ είναι τελείως αβάσιμη και αποσκοπεί 
στη δημιουργία προβλημάτων στην εύρυθμη λειτουργία της Ένωσης  και προσπάθεια απαξίωσής 
της. 

 Πριν τη διεξαγωγή του συνεδρίου είχα στείλει μήνυμα σε όλα τα μέλη του Δ.Σ. για την πιθανότητα 
πραγματοποίησης δια ζώσης συνεδρίασης στο Βόλο, χωρίς να προσδιοριστεί ώρα και μέρα, λόγω 
του φορτωμένου προγράμματος των εργασιών. Άλλωστε στο συνέδριο ήμασταν οι διοργανωτές και 
οι  περισσότεροι  δουλέψαμε  σκληρά  για  να  επιτύχει  το  σκοπό  του  και  προφανώς  δεν  κάναμε 
τουρισμό. 

 Πριν την έναρξη του συνεδρίου ερωτήθηκα (προφορικά) από 4 μέλη (Π. Καπούλα, Δ. Λιόβα, Μ. 
Πουλάκη  και  Β.  Στεφανίδη)  για  την  πραγματοποίηση  συνεδρίασης  μετά  τη  συνάντηση  με 
Παραρτήματα και Τοπικούς Συλλόγους και απάντησα ότι θα το δούμε το Σάββατο ανάλογα με την 
εξέλιξη του συνεδρίου καθώς τη δεύτερη μέρα υπήρχαν πολλές παράλληλες δραστηριότητες. Το 
Σάββατο το πρόγραμμα του συνεδρίου μεταβλήθηκε λόγω μεγάλης συμμετοχής συνέδρων και η 
συνάντηση με τα Παραρτήματα κα τους Τοπικούς Συλλόγους ξεκίνησε με μεγάλη καθυστέρηση. 
Στο  τέλος  της  διεξοδικής  και  γόνιμης  συζήτησης  μεταξύ  των  συναδέλφων,  ερωτήθηκα 
(προφορικά) αν θα γίνει Δ.Σ. και είπα να πραγματοποιηθεί στο τέλος των εργασιών του συνεδρίου 
την Κυριακή, έτσι είχε προγραμματιστεί και πέρσι στη Θεσσαλονίκη αλλά δεν έγινε τελικά, για να 
υπάρχει ικανός χρόνος καθώς είχε περάσει η ώρα, 2 μέλη απουσίαζαν και δεν γνώριζαν ότι θα γίνει  
και κυρίως οι εργασίες της 2ης μέρας ήταν ακόμη σε εξέλιξη. Τελικά κατά τη λήξη του συνεδρίου 
υπήρχαν 7 παρόντα μέλη (έλειπαν ο Β. Στεφανίδης είχε φύγει από το προηγούμενο βράδυ και ο Μ. 
Πουλάκης)  ερώτησα  μέλη  αν  θα  προχωρήσουμε  σε  Δ.Σ.  και  επελέγη  να  μην  γίνει  χωρίς  την 
παρουσία όλων. 

 Κλείνοντας  και  έχοντας  συμπληρώσει  11  χρόνια  συνεχούς  παρουσίας  και  προσφοράς  στην 
ΠΕΚΑΠ, έχοντας τιμηθεί επανειλημμένως με την ψήφο των συναδέλφων από όλη την Ελλάδα, 
θεωρώ  ότι  η  εν  λόγω  κίνηση  έγινε  με  στόχο  τον  αποπροσανατολισμό  από  τα  πραγματικά 
προβλήματα του κλάδου, καθώς ξεκάθαρα η πρόθεσή μου ήταν να πραγματοποιηθεί Δ.Σ. Είναι 
ώρα το Δ.Σ. να ασχοληθεί  με αυτά και  να κινηθεί  προς την κατεύθυνση της ενότητας και της 
συνοχής, αφήνοντας στην άκρη προσωπικές σκοπιμότητες και στρατηγικές. 

 

Φιλικά,

Νίκος Σκίκος


