
 

Αθήνα, 19 Μαΐου 2014 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 9ου ∆.Σ. 12-5-2014 

Τη ∆ευτέρα 12 Μαΐου 2014 συνεδρίασε το ∆.Σ. µετά από την παραίτηση της κ. Ε. ∆αλάκα και 

την αντικατάστασή της από τον κ. ∆. Γιάτα, προκειµένου να πραγµατοποιηθεί η ανασύνθεση του 

∆.Σ., όπως προβλέπεται στο καταστατικό (άρθρο 18, παρ. 2). Παρόντες µέσω τηλεδιάσκεψης 

στο  ∆.Σ. ήταν οι: Νίκος Σκίκος, Σταύρος Κωτσάκης, ∆ηµήτρης Λιόβας, Μάνος Πουλάκης, Πέτρος 

Καπούλας, Κώστας Μάλαµας, Βασίλης Στεφανίδης, Ελευθερία Τερπένη και ∆ηµήτρης Γιάτας. 

1. Στην αρχή της συνεδρίασης ο Ν. Σκίκος ανέφερε ότι «µε αφορµή την ανασύνθεση του ∆.Σ. αλλά 

και αναλαµβάνοντας το µερίδιο ευθύνης που µου αναλογεί για παραλείψεις του προηγούµενου ∆.Σ. 

στη διασφάλιση των εκλογών της Ένωσης από καλοπροαίρετες ή κακοπροαίρετες ενέργειες των 

µελών της και προκειµένου να µπορέσει η Π.Ε.ΚΑ.Π. να προχωρήσει απρόσκοπτα τους επόµενους 

δύσκολους µήνες στην εκπλήρωση των στόχων της, προτείνω για τη θέση του Προέδρου τον Σ. 

Κωτσάκη και ανάληψη εκ µέρους µου της θέσης του Αντιπροέδρου». Αποφασίστηκε ολική 

ανασύνθεση, και κατόπιν ψηφοφορίας, προέκυψε η ακόλουθη σύνθεση του ∆.Σ.: 

Πρόεδρος  Κωτσάκης Σταύρος  

Αντιπρόεδρος               Σκίκος Νίκος 

Γενικός Γραµµατέας Λιόβας ∆ηµήτρης 

Ταµίας Γιάτας ∆ηµήτρης 

Οργανωτικός ΓραµµατέαςΚαπούλας Πέτρος 

Ειδικός Γραµµατέας Πουλάκης Μάνος 

Μέλος Μάλαµας Κώστας 

Μέλος Στεφανίδης Βασίλης 

Μέλος Τερπένη Ελευθερία 

 
Η αναλυτική ψηφοφορία είχε ως εξής: 

Για τη θέση του Προέδρου υπήρξε υποψηφιότητα του Στ. Κωτσάκη και του ∆. Λιόβα. Πρόεδρος 

εξελέγη  ο κ. Κωτσάκης µε 5 ψήφους (∆. Γιάτας, Στ. Κωτσάκης, Κ. Μάλαµας, Ν. Σκίκος, Ε. Τερπένη) 

έναντι 4 ψήφων για τον ∆. Λιόβα (Π. Καπούλας, ∆. Λιόβας, Μ. Πουλάκης, Β. Στεφανίδης).  

Για τη θέση του Αντιπροέδρου υπήρξε υποψηφιότητα από τον Ν. Σκίκο ο οποίος εξελέγη 

Αντιπρόεδρος µε 5 ψήφους (∆. Γιάτας, Στ. Κωτσάκης, Κ. Μάλαµας, Ν. Σκίκος, Ε. Τερπένη) έναντι 4 

ψήφων λευκών (Π. Καπούλας, ∆. Λιόβας, Μ. Πουλάκης, Β. Στεφανίδης). 

Για τη θέση του Γενικού Γραµµατέα αρχικά δεν υπήρξε υποψηφιότητα, και κατόπιν συζήτησης 

έθεσε τελικά υποψηφιότητα ο ∆. Λιόβας, ο οποίος εξελέγη εκ νέου Γενικός Γραµµατέας µε 9 ψήφους 

(∆. Γιάτας, Στ. Κωτσάκης, Κ. Μάλαµας, Ν. Σκίκος, Ε. Τερπένη, Π. Καπούλας, ∆. Λιόβας, Μ. 

Πουλάκης, Β. Στεφανίδης). 



Για τη θέση του Ταµία έθεσε υποψηφιότητα ο ∆. Γιάτας, ο οποίος εξελέγη Ταµίας µε 9 ψήφους (∆. 

Γιάτας, Στ. Κωτσάκης, Κ. Μάλαµας, Ν. Σκίκος, Ε. Τερπένη, Π. Καπούλας, ∆. Λιόβας, Μ. Πουλάκης, 

Β. Στεφανίδης). Ο Μ. Πουλάκης ζήτησε και πήρε τη δέσµευση του Ταµία, καθώς και του υπόλοιπου 

∆.Σ., ώστε το άµεσο επόµενο διάστηµα να προχωρήσει η οργάνωση των µελών της Π.Ε.ΚΑ.Π. σε ένα 

σύγχρονο περιβάλλον (βάση δεδοµένων), να καταγραφούν οι πληρωµές τους αναλυτικά σε αυτήν, µε 

παρακολούθηση των οφειλών, καθώς και να φτιαχτούν άµεσα αναφορές στη βάση αυτή για τα µέλη της 

Ένωσης (τους ταµειακά τακτοποιηµένους κ.α.). Τέλος, να δηµιουργηθεί διαδικτυακή πλατφόρµα για τα 

µέλη, ώστε να επικαιροποιηθούν σιγά - σιγά τα στοιχεία των ενεργών µελών. 

Για τη θέση του Οργανωτικού Γραµµατέα κατόπιν συζήτησης έθεσε υποψηφιότητα ο Π. Καπούλας, 

ο οποίος εξελέγη εκ νέου Οργανωτικός Γραµµατέας µε 9 ψήφους (∆. Γιάτας, Στ. Κωτσάκης, Κ. 

Μάλαµας, Ν. Σκίκος, Ε. Τερπένη, Π. Καπούλας, ∆. Λιόβας, Μ. Πουλάκης, Β. Στεφανίδης). 

Για τη θέση του Ειδικού Γραµµατέα κατόπιν συζήτησης έθεσε υποψηφιότητα ο Μ. Πουλάκης, ο 

οποίος εξελέγη εκ νέου Ειδικός Γραµµατέας µε 9 ψήφους (∆. Γιάτας, Στ. Κωτσάκης, Κ. Μάλαµας, Ν. 

Σκίκος, Ε. Τερπένη, Π. Καπούλας, ∆. Λιόβας, Μ. Πουλάκης, Β. Στεφανίδης). 

2. Κατόπιν, συζητήθηκε το θέµα της ενηµέρωσης του Β. Κανίδη, Υπεύθυνου της Επιτροπής Κριτών 

του 7ου και 8ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Καθηγητών Πληροφορικής, για τον Ν. Σκίκο Το ∆.Σ. 

αποφάσισε ότι δεν µπορεί να εκφέρει άποψη για θέµατα τέτοιας φύσης και αφορούν την Επιστηµονική 

Επιτροπή των Συνεδρίων. 

3. Σε συζήτηση για το θέµα της εκλογικής διαδικασίας της 29ης Νοεµβρίου 2013 το ∆.Σ. οµόφωνα 

κατέληξε ότι θα πρέπει στο άµεσο χρονικό διάστηµα να ξαναγίνουν εκλογές, λόγω των παρατυπιών 

που παρατηρήθηκαν σε ορισµένες περιοχές. Στο ενδιάµεσο διάστηµα θα πρέπει να γίνει δηµόσια 

συζήτηση µε τα µέλη της Ένωσης, τα µέλη των Παραρτηµάτων και τα µέλη των Τοπικών 

Συλλόγων, ώστε να διασφαλιστεί η εκλογική διαδικασία και η εκπροσώπηση των συναδέλφων 

καθώς και η δηµοκρατική λειτουργία µέσα στην Ένωση  και τα όργανά της (συµµετοχή σε Γ.Σ, 

αποφάσεις κτλ). Έτσι, ορίστηκε ως µέγιστο χρονικό διάστηµα για να έχει γίνει η απαιτούµενη 

διαβούλευση και για να παρθούν οι όποιες αποφάσεις, ο Σεπτέµβρης ή Οκτώβρης του 2014. 

4. Ο Ν. Σκίκος ενηµέρωσε τα µέλη του ∆.Σ. ότι είχε τηλεφωνική επικοινωνία µε το αρµόδιο τµήµα 

του Υπουργείου για τις αναθέσεις Πληροφορικών στα ΕΠΑΛ (ΣΕΠ και Εφαρµογές 

Πληροφορικής), αλλά δεν απέδωσε κάτι συγκεκριµένο και αποφασίστηκε η επιστολή διαµαρτυρίας 

προς το Υπουργείο και τα Μ.Μ.Ε.. 

5. Λόγω του προχωρηµένου της ώρας, το επόµενο ∆.Σ. ορίστηκε για την Τρίτη 20 Μαΐου 2014 στις 

20:00. 

 

Τα µέλη του ∆.Σ. 

Κωτσάκης Σταύρος 

Σκίκος Νίκος 

Λιόβας ∆ηµήτρης 

Γιάτας ∆ηµήτρης 

Καπούλας Πέτρος 

Πουλάκης Μάνος 

Μάλαµας Κώστας 

Στεφανίδης Βασίλης 

Τερπένη Ελευθερία 


