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Κυριακή, 7 Δεκεμβρίου 2014

Προς: Δ.Σ. Π.Ε.ΚΑ.Π.
Κοιν.: Μέλη Π.Ε.ΚΑ.Π.

Θέμα: Παραίτηση από το Δ.Σ. της Π.Ε.ΚΑ.Π.

Μετά την εκλογική διαδικασία της 29ης Νοεμβρίου 2013 που ανέδειξε το τωρινό Δ.Σ. της Ένωσης, 
αποδείχτηκε ότι έχουν γίνει πολλές ατασθαλίες στην εκλογική διαδικασία, οι οποίες περιγράφηκαν 
και συζητήθηκαν αναλυτικά σε  προηγούμενες συνεδριάσεις του Δ.Σ. (http://goo.gl/auXk9L). Στη 
συνεδρίαση μάλιστα της 12ης Μαΐου 2014 υπήρξε η ακόλουθη δέσμευση από το Δ.Σ.:

“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.”

Τον Σεπτέμβριο (26/09/2014) κατέθεσα πρόταση προς το Δ.Σ. για την εκλογική διαδικασία και τη 
νομιμοποίησή του, η οποία απορρίφθηκε από την πλειοψηφία του στις 17/10/2014 (17ο ΔΣ). Στις 
18 Νοεμβρίου 2014 επανήλθαμε με προτάσεις (Καπούλας, Λιόβας, Πουλάκης, Στεφανίδης) και στη 
συγκεκριμένη συνεδρίαση (18η) συμφωνήθηκε ότι εφόσον λήξει η ψήφιση της τροπολογίας για το 
πανελλαδικά εξεταζόμενο μάθημα να πραγματοποιηθεί Γενική Συνέλευση στην Αθήνα το πρώτο 
15ήμερο  του  Δεκεμβρίου  (με  πιθανή  ημερομηνία:  12/12/2014  ή  19/12/2014), προκειμένου  να 
συζητηθούν και αποφασιστούν θέματα σχετικά με την όλη διαδικασία των εκλογών. Όμως στην 
τελευταία συνεδρίαση (19η στις 2/12/2014) ούτε αυτό τηρήθηκε και αποφασίστηκε πλειοψηφικά 
να τοποθετηθούν οι εκλογές τον Φεβρουάριο 2015, εφόσον λήξει η διαδικασία με την Α.ΔΙ.Π. Δεν 
υπάρχει βέβαια καμία εγγύηση ότι η παραπάνω διαδικασία όντως θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι τότε  
και κατά συνέπεια καμία διασφάλιση ότι δεν θα υπάρξει νέα αναβολή.

Εύκολα γίνεται αντιληπτό ότι:
• το  συμφωνηθέν  διάστημα  από  τις  12  Μαΐου  2014  πέρασε  ήδη  και  σε  διάστημα  επτά 

περίπου  μηνών  δεν  υπήρξε  διαβούλευση,  διοργάνωση  εκλογών  και  διασφάλιση  του 
αδιάβλητου αυτών.

• τα μέλη του Δ.Σ. που εξαρχής αντιτίθενται στις εκλογές  υποσχέθηκαν ότι θα έδιναν το 
λόγο στη βάση  της  Ένωσης,  αλλά  δεν τίμησαν ακόμα αυτή τους  τη δέσμευση.  Αντί 
αυτού,  η  αρχική  άρνησή  τους  έγινε  Σεπτέμβρης  ή  Οκτώβρης  2014,  ακολούθως  έγινε 
Δεκέμβρης 2014, έπειτα Φεβρουάριος 2015 και σε λίγους ακόμα μήνες θα λήξει κι επίσημα 
η θητεία ενός μη νόμιμα εκλεγμένου Δ.Σ. (η διετία τελειώνει τον Νοέμβριο 2015).

• το  Δ.Σ.  έχει  εδώ  και  καιρό  αποκοπεί  από  τη  βάση  του,  τους  εκπαιδευτικούς 
Πληροφορικής, με το φίμωμα της ηλεκτρονικής λίστας ανταλλαγής απόψεων που υπήρχε. Η 
δυσλειτουργία  επίσης  του  ιστοχώρου  της  Π.Ε.ΚΑ.Π.  (www.pekap.gr),  η  ουσιαστική 
κατάργηση  επίσης  των  email  του  Δ.Σ.  (pekap@pekap.gr,  ds@pekap.gr)  βαρύνει  ακόμα 
περισσότερο την έλλειψη επικοινωνίας.
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Θεωρώ ότι μια Ένωση εκπροσωπείται και δρα βάσει αρχών και στόχων κι όχι προσωπικών επαφών, 
κινήσεων ή/και επιδιώξεων. Στη βάση αυτή η αλλαγή οποιουδήποτε προσώπου σε ένα Δ.Σ. δεν 
επηρεάζει τη συνολική επιρροή και δράση ενός συλλογικού φορέα. Έτσι, μια ενδεχόμενη αλλαγή 
της σύνθεσης του Δ.Σ. δεν θα αποτελέσει τροχοπέδη, καθώς θα συνεχίσουν να υπάρχουν οι αρχές, 
οι στόχοι, οι θέσεις και δεν θα υπάρξει καμία ασυνέχεια στις διαδικασίες. Σε καμία περίπτωση δεν 
δέχομαι  ότι  το  παρόν  Δ.Σ.  μπορεί  να  εκπροσωπεί  επ'  αόριστον  πλέον  τους  συναδέλφους 
καθηγητές Πληροφορικής, αφού οι ατασθαλίες στις εκλογές έχουν άρει την ξεκάθαρη εντολή από 
τη βάση.
Αναγνωρίζω ότι βρίσκονται σε εξέλιξη αρκετά κρίσιμα θέματα, τα οποία όμως δεν έχουν λυθεί 
κατά τη διάρκεια μεγάλου χρονικού διαστήματος και προσωπικά δεν διαβλέπω να είναι εφικτή η 
επίλυση όλων των ζητημάτων στο άμεσο χρονικό διάστημα. Κάποιοι όμως εμμένουν στο να είναι 
στο  Δ.Σ.  της  Ένωσης,  ενώ  έχουν  αναγνωρίσει  ότι  έχουν  παραβιαστεί  οι  νόμιμες  εκλογικές 
διαδικασίες  και  δεν  επιτρέπουν  στη  βάση  της  Ένωσης  να  επιλέξει  δημοκρατικά  τους 
εκπροσώπους της.
Τέλος, η Ένωση θα πρέπει να αντιμετωπίσει άμεσα τα παρακάτω ζητήματα που θα τη θωρακίσουν 
στο μέλλον (αλλά και πολλά άλλα καταγεγραμμένα ζητήματα):

• η βάση της Ένωσης είναι τα μέλη της και απαιτείται η ύπαρξη  ενημερωμένου αρχείου 
αυτών, το οποίο το Δ.Σ. είναι υποχρεωμένο να τηρεί και αξιοποιεί για να φέρει σε πέρας το 
έργο του. Είναι προφανές ότι το να μην ξέρει το Δ.Σ. ποιοι από τους εγγεγραμένους στην 
ΠΕΚΑΠ είναι εκπαιδευτικοί πληροφορικής και ποια είναι τα στοιχεία τους (υπάρχουν μέλη 
για τα οποία υπάρχει μόνο ονοματεπώνυμο και δεν γνωρίζει κανείς κάτι άλλο), δείχνει αν 
μη τι άλλο μη σοβαρή (και πιθανόν ύποπτη) εικόνα.

• να διασφαλιστεί (μόνιμα, με αλλαγή καταστατικού) η αδιάβλητη εκλογική διαδικασία. 
Έχουν  καταγραφεί πάρα  πολλά  θέματα  στην  προηγούμενη  εκλογική  διαδικασία  που 
χρήζουν αντιμετώπισης (βλ.  πρακτικά  -  http://goo.gl/auXk9L).  Θυμίζω ενδεικτικά τη μη 
ύπαρξη αρχείου οικονομικά τακτοποιημένων μελών (ακόμα δεν υπάρχει για τις εκλογές της 
29ης Νοεμβρίου 2013), την ύπαρξη διπλού δελτίου συμμετοχής στα καταμετρημένα, την μη 
ύπαρξη δελτίων συμμετοχής για τουλάχιστον 24 συμμετέχοντες (κανείς δεν ξέρει ποιοι ήταν 
αυτοί).

• να  διασφαλιστεί  (μόνιμα,  με  αλλαγή  καταστατικού)  η  συμμετοχή  της  βάσης  και  ο 
έλεγχος του Δ.Σ. από αυτή.  Το καταστατικό δεν λαμβάνει υπόψη του τα μέλη από την 
υπόλοιπη Ελλάδα, παρά μόνο από την Αθήνα κι είναι εξαιρετικά δύσκολο να ελεγχθεί το 
Δ.Σ. Υπάρχει πάντα η νομική οδός, αλλά νομίζω ότι κάτι τέτοιο θα ήταν ολέθριο για μια 
επιστημονική Ένωση και θα πρέπει να αποφεύγεται και τα προβλήματα να επιλύονται μέσω 
των συλλογικών διαδικασιών της.

Με την παρούσα επιστολή  παραιτούμαι  από το  Δ.Σ.  της  Π.Ε.ΚΑ.Π.  και τη θέση του 
Ειδικού Γραμματέα αντίστοιχα, μετά από τρία (3) χρόνια ενασχόλησης στο προηγούμενο και το 
τωρινό Δ.Σ. της Ένωσης, έχοντας ακέραιο το αίσθημα της ευθύνης των πράξεών μου. 

Ευχαριστώ τους συναδέλφους που με τίμησαν με την ψήφο τους στις εκλογικές διαδικασίες 
και ευελπιστώ σε καλύτερες ημέρες για την Ένωση και την Πληροφορική στην εκπαίδευση.

Συναδελφικά,

Εμμ. Πουλάκης
Ειδικός Γραμματέας ΠΕΚΑΠ
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