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Ενημερωτικό Δελτίο για την Εκλογοαπολογιστική Συνέλευση  του Παραρτήματος Αττικής της 

ΠΕΕΚΠΕ στην Αργυρούπολη 

 

Αγαπητοί συνάδελφοι, 

 

Η προγραμματισμένη από τον Ιούνιο Εκλογοαπολογιστική Συνέλευση του Παραρτήματος Αττικής 

της ΠΕΕΚΠΕ πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 18  Σεπτεμβρίου 2013 το βράδυ στο ΚΠΕ 

Αργυρούπολης. Παρά τις δυσκολίες της περιόδου που διανύουμε, υπήρξε ικανοποιητική 

προσέλευση και ζωντάνια στη διαδικασία. Στη συνέλευση προήδρευσαν το μέλος του κεντρικού 

Δ.Σ. Χριστίνα Γιαννουκάκου και η Αφροδίτη Κατσιγιάννη. Ο Θεμιστοκλής Σμπαρούνης με 

powerpoint και επεξηγηματικό λόγο έκανε τον απολογισμό των δράσεων της απερχόμενης Δ.Ε και 

εξήγησε τον τρόπο πρόσβασης στο ηλεκτρονικό περιοδικό μας. Η Γεωργία Τζανετουλάκου και ο 

Γιώργος Φαραγγιτάκης έκαναν τον οικονομικό απολογισμό και η Μαριάννα Χατζημιχαήλ διάβασε 

την έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής στην οποία συμμετείχαν ο Θοδωρής Ορεινός και ο 

Απόστολος Παπασπύρου. 

Οι δράσεις της απερχόμενης Δ.Ε. που παρουσιάστηκαν ήταν κυρίως επιμορφωτικές ημερίδες, 

δενδροφυτεύσεις, συνεστιάσεις, εκδρομές, δράσεις κοινωνικής αλληλεγγύης, συναντήσεις με το 

κεντρικό Δ.Σ., δημοσιοποιήσεις, συμμετοχές σε πανελλήνια συνέδρια, στη γενική συνέλευση της 

Στυλίδας, σε επιστημονικές και θεματικές ημερίδες κ.α. Τα πεπραγμένα και ο απολογισμός 

εγκρίθηκαν ομόφωνα.  

Πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής για την ψηφοφορία ορίστηκε η συνάδελφος Κυριακούλα 

Σκαγιά, γραμματέας η Αντωνία Φραγκεδάκη και μέλη οι Κυριάκος Κυριακίδης, Μάκης Μαυρέλης, 

Λάμπρος Ηλιόπουλος και Παναγιώτα Κοσινιάρη. 

Στη συζήτηση που ακολούθησε ο Βασίλης Κωνσταντινίδης πρότεινε στη νέα Δ.Ε. και στο κεντρικό 

Δ.Σ. της ΠΕΕΚΠΕ να συγκεντρωθούν τα απολογιστικά στοιχεία του έργου των Διευθύνσεων για τη 

τελευταία 5ετία και να δημοσιοποιηθούν ώστε να προβληθεί το έργο της Π.Ε. Ο Αρτέμης 

Αθανασάκης πρότεινε για τη νέα Δ.Ε. αυτονόμηση του παραρτήματος Αττικής από τη μητέρα 

ΠΕΕΚΠΕ με έμφαση στον πολιτισμικό χαρακτήρα των δράσεων. Ο Γιώργος Φαραγγιτάκης έκανε 

τις παρακάτω προτάσεις και οι συμμετέχοντες συμφώνησαν ομόφωνα: 

 να απλοποιηθούν οι διαδικασίες έγκρισης μετακίνησης σχολικών μονάδων για εκπαιδευτική 

επίσκεψη εντός Περιφερείας,  

 να ζητηθεί από το Υπουργείο να μπορούν οι μαθητικές ομάδες Β/θμιας που υλοποιούν 

ερευνητικά δοκίμια να επισκέπτονται ΚΠΕ για εκπ/κά προγράμματα και οι εκπαιδευτικοί των 

ερευνητικών δοκιμίων να μπορούν να τα συνδέσουν με προγράμματα Π.Ε.,  

 να συνεχιστεί το δοκιμασμένο και αποτελεσματικό πλαίσιο συντονισμού και έγκρισης των 

σχολικών προγραμμάτων Π.Ε. με καλόπιστη συνεργασία με Σχολικούς Συμβούλους που 

γνωρίζουν όμως το αντικείμενο, 

 να τεθεί πλαφόν στον αριθμό μετακινήσεων εκτός Περιφερείας στελεχών ΚΠΕ και Π.Ε. 

(τέσσερα ταξίδια κατ’ άτομο ανά σχολική χρονιά) (σε αυτή την πρόταση υπήρξε ένα λευκό), 

Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε. 
 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
Αργοναυτών 34, Αργυρούπολη 16452 

Τηλέφωνο 210 9959250-51 fax: 210 9959251 

E-mail: acee@otenet.gr 

Website: www.peekpeattikis.gr 
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 να οριοθετηθεί το ποσοστό του προϋπολογισμού κάθε ΚΠΕ που διατίθεται για εκπαίδευση 

μαθητών και επιμόρφωση εκπαιδευτικών με στόχο αυτές οι δαπάνες να είναι και οι κύριες, 

 να δοθεί η δυνατότητα ένταξης των Κυπρίων συναδέλφων στο Παράρτημα Αττικής, χωρίς 

δικαίωμα ψήφου στην εκλογοαπολογιστική του Κεντρικού Δ.Σ., 

 να εκφράσουμε τη συμπαράστασή μας στους συναδέλφους και μαθητές των Τεχνικών Λυκείων 

που βρέθηκαν αιφνιδιαστικά χωρίς Σχολείο και στους συναδέλφους με αυξημένα προσόντα που 

επικουρούν την υλοποίηση του εκπαιδευτικού έργου στα ΑΕΙ που κινδυνεύουν  να τεθούν σε 

διαθεσιμότητα, 

 να επανέλθουν στα Σχολεία τους κατά προτεραιότητα οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν με 

απόσπαση σε γραφεία Βουλευτών και σε πολιτικά γραφεία Υπουργών. 

Επίσης ο Γιώργος Φαραγγιτάκης αναφέρθηκε σε ζητήματα έλλειψης δίκαιης αντιμετώπισης και 

δημοκρατικού διαλόγου από το τμήμα Αγωγής Υγείας και Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, τα οποία 

αν αντιμετωπισθούν θα οδηγήσουν σε καλύτερες λύσεις σε μια σειρά προβλήματα.  

Ο Νίκος Στεφανόπουλος πρότεινε και οι συμμετέχοντες συμφώνησαν, με αφορμή τη δολοφονία στο 

Κερατσίνι, να προωθηθούν στο πλαίσιο του θεματικού έτους για τον ενεργό πολίτη δράσεις για τη 

συμμετοχικότητα και τη δημοκρατία. 

Η κυρία Γιαννουκάκου είπε ότι η συμμετοχή της στο κεντρικό Δ.Σ. της έδωσε την αίσθηση 

συμμετοχής σε μια ένωση στελεχών Π.Ε. και όχι σε ένωση εκπαιδευτικών Σχολείων και τόνισε την 

αναγκαιότητα να αναβαπτιζόμαστε με καινούργιες δράσεις και εμπειρίες που θα διευρύνουν τους 

ορίζοντές μας.   

Σύμφωνα με το πρακτικό της Εφορευτικής Επιτροπής, ψήφισαν 171 μέλη μας. Μετά την 

καταμέτρηση των σταυρών εκλέγονται για τη νέα Δ.Ε. οι δώδεκα πρώτοι σε σταυρούς υποψήφιοι 

(οκτώ τακτικά και τέσσερα αναπληρωματικά μέλη): 

1. Φαραγγιτάκης Γιώργος:        160 

2. Σπανού Μάγδα:                       86 

3. Σμπαρούνης Θεμιστοκλής:     55 

4. Σκρίνης Ευάγγελος:                49 

5. Πήλιουρας Παναγιώτης:         45 

6. Φώκου Ιωάννα:                       43 

7. Τζανετουλάκου Γεωργία:       39 

8. Μαρκαντώνης Ευάγγελος:     36 

9. Κινικλή Μαρία:                      34 

10. Δρακοπούλου Μαρία:            29 

11. Δημητρίου Ανδριανή:            17 

12. Βασιλούδης Ιωάννης:            16 

 

Οι δώδεκα πρώτοι αλλά και οι συνάδελφοι που δεν εξελέγησαν καλούνται στην πρώτη 

συνεδρίαση για τη συγκρότηση της νέας Δ.Ε. τη Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου 2013 στις 7 το βράδυ 

στο ΚΠΕ Αργυρούπολης. (Δουλειά και χώρος υπάρχει για όλους, ενώ κάποιοι από τους εκλεγέντες 

έχουν σοβαρές ανειλημμένες υποχρεώσεις για φέτος. Άλλωστε οι διαφορές μετά την δέκατη θέση 

ήταν πολύ μικρές.)  

Επίσης, καλούνται οι εκλεγέντες στην Εξελεγκτική Επιτροπή: 1)Τσελέντης Συμεών (63 σταυροί), 

2)Κωνσταντινίδης Βασίλης (62) και 3)Τραγαζίκης Παναγιώτης (58). 

 

 

  
Ο Πρόεδρος της απερχόμενης Δ.Ε. 

 

 

 

 ΓΙΩΡΓΟΣ ΦΑΡΑΓΓΙΤΑΚΗΣ 


