
Αθήνα, 28 Απριλίου 2014

ΠΡΑΚΤΙΚΑ   7  ου Δ.Σ. 14-4-2014  

Τη Δευτέρα 14-4-2014 και  ώρα 15:30  συνεδρίασε το Δ.Σ.  της  Π.Ε.ΚΑ.Π, προκειμένου  να 

συζητηθούν τα τρέχοντα θέματα.  Στο Δ.Σ. συμμετείχαν 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. 

Προηγήθηκε η ενημέρωση των μελών του Δ.Σ. για την επίσκεψη των κ. Σκίκου, κ. Κωτσάκη και 

κ. Λιόβα στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. 

Πιο  συγκεκριμένα,  αναφέρθηκε  το  θέμα  των  οργανικών  θέσεων  των  μεταταχθέντων  στην 

Α/θμια, και μεταφέρθηκε προς τα μέλη του Δ.Σ. η προφορική διαβεβαίωση των υπευθύνων του 

Υπουργείου πως - ναι μεν πρόκειται να τακτοποιηθεί το θέμα, δεν πρόκειται να γίνει αυτό, όμως, 

πριν τον Σεπτέμβριο.

Για  το  Πανελλαδικώς  εξεταζόμενο  μάθημα,  μεταφέρθηκε  στα  μέλη  του  Δ.Σ.  η  άποψη 

συμβούλου  Υφυπουργού  πως  θα  ήταν  ωφέλιμο  να  κατατεθεί  με  κάποιο  τρόπο  προς  ψήφιση 

τροπολογία, προς την κατεύθυνση της επαναφοράς του μαθήματος.  Συνέχεια συζητήθηκε το θέμα 

της  καταβολής  των  εξόδων  μετακίνησης  των  μελών  του  Δ.Σ  στο  8ο Πανελλήνιο  Συνέδριο 

Καθηγητών Πληροφορικής. Διατυπώθηκαν 3 προτάσεις:

1. Να μην χορηγηθούν έξοδα μετακίνησης (Κώστας Μάλαμας)

2. Να χορηγηθεί ένα συμβολικό τίμημα (Νίκος Σκίκος)

3. Να χορηγηθούν τα έξοδα μετακίνησης σε όσα μέλη τα ζητήσουν (Δημήτρης Λιόβας)

Ακολούθησε ψηφοφορία, όπου:

• υπέρ της 1ης πρότασης ψήφισαν οι: Κώστας Μάλαμας



• υπέρ της 2ης πρότασης ψήφισαν οι: Νίκος Σκίκος

• υπέρ της 3ης πρότασης ψήφισαν οι: Δημήτρης Λιόβας, Σταύρος Κωτσάκης και Βασίλης 
Στεφανίδης.

Απείχαν της ψηφοφορίας οι κ.κ. Πέτρος Καπούλας, Μάνος Πουλάκης & Ελευθερία Τερπένη.

Συνεπώς, αποφασίστηκε να χορηγηθούν τα έξοδα μετακίνησης σε όσα μέλη τα ζητήσουν.

Αποφασίστηκε, επίσης, ομόφωνα, η καταβολή του  ποσού των 200 € στον κ. Κουκούλη (Δώρο 
του 7ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Καθηγητών Πληροφορικής) και του ποσού των 80 € στον Δημήτρη 
Λιόβα για την κάλυψη των εξόδων μετάβασής του στην Αθήνα στις 9-4-14, για την επίσκεψη του 
προεδρείου της ΠΕΚΑΠ στο Υπουργείο.

Πριν κλείσει η συζήτηση, ο Μάνος Πουλάκης ρώτησε αν έχει αλλάξει κανείς τη γνώμη του και 
τη στάση του για το θέμα των εκλογών, μετά και την ενημέρωση για τα τηλεφωνήματα που έκανε ο 
Πέτρος Καπούλας και τα νέα στοιχεία που ανέκυψαν και ενισχύουν την νοθεία των εκλογών, και 
πήρε απάντηση από όλους ότι δεν έχει αλλάξει τίποτα στη στάση τους, όπως αυτή έχει εκφραστεί 
σε προηγούμενα Δ.Σ.

Τα μέλη του Δ.Σ.

Σκίκος Νίκος

Κωτσάκης Σταύρος

Λιόβας Δημήτρης

Καπούλας Πέτρος

Πουλάκης Μάνος

Μάλαμας Κώστας

Στεφανίδης Βασίλης

Τερπένη Ελευθερία


