
Σελίδα 1 από 4 

 

 
Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πληροφορικής Χίου 

e-mail επικοινωνίας: sepchiou@gmail.com 

ιστοσελίδα: www.sepchiou.gr 
 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ  αρ.πρακτ 3 / 27-06-2016 
 
 

Σήμερα Τετάρτη 27 Ιουνίου 2016 και ώρα 6:00 μ.μ. στο χώρο του 1ου ΕΠΑ.Λ. Χίου 

συνήλθαν σε τακτική  Γενική Συνέλευση, τα μέλη του  Συλλόγου Πληροφορικής Χίου 

με θέματα συζήτησης τα ακόλουθα: 

1. Απολογισμός πεπραγμένων για το έτος 2015-2016 

2. Προτάσεις για δράσεις του έτους 2016-2017 

3. Ανάδειξη επίτιμων μελών των κ. Θεοδωράκη Β. και Ρερρέ Ν. 

4. Ενημέρωση σχετικά με την υλοποίηση του προγράμματος Erasmus+ 

 

Κατά την συνεδρίαση της Γ.Σ  παρευρίσκονται τα παρακάτω μέλη του Σωματείου. 

1. ΑΝΤΩΝΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

2. ΕΠΙΤΡΟΠΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

3. ΚΑΡΑΛΗ ΦΩΤΕΙΝΗ 

4. ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 

5. ΚΑΡΚΑΛΟΥ ΑΛΕΚΑ 

6. ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 

7. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

8. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ 

9. ΠΑΠΑΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ 

10. ΣΚΑΠΙΝΑΚΗΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ 

11. ΣΜΥΡΝΙΟΥΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

12. ΣΥΡΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

13. ΦΟΥΚΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

14. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

15. ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

 

Ο Γραμματέας του Συλλόγου κ. Καραμανής Στυλιανός κατόπιν καταμέτρησης των 

παρόντων μελών διαπίστωσε την απαρτία της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με το 

καταστατικό του συλλόγου, αφού είναι παρόντα το ½+1 οικονομικά τακτοποιημένα 

μέλη σε σύνολο 28 οικονομικά τακτοποιημένων μελών και έγκυρα συνεδριάζει  προς 
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συζήτηση και λήψη αποφάσεων  επί των   θεμάτων   της ημερησίας διατάξεως. 

Κατόπιν αυτού ο Πρόεδρος κ. Σκαπινάκης Πολύκαρπος κηρύσσει την έναρξη της 

συνεδρίασης και αρχίζει την συζήτηση των θεμάτων  της ημερησίας διάταξης. 

Θέμα 1ο 
Απολογισμός διοικητικών πεπραγμένων για το έτος 2015-2016.  

Παρουσίαση του οικονομικού απολογισμού του Δ.Σ. για τα συγκεκριμένα έτη, από 

τον ταμία  του Συλλόγου κ. Χατζηνικολάκη Γεώργιο προς ενημέρωση των παρόντων 

μελών για τα έξοδα - έσοδα του συλλόγου. 

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος του συλλόγου κος Σκαπινάκης Πολύκαρπος ενημέρωσε 

ότι, οι στόχοι του Σωματείου για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα έχουν επιτευχθεί 

στην πλειονότητά τους. Η Ώρα του Κώδικα που έγινε για μαθητές Γυμνασίων, αλλά 

και για τους μαθητές του 4ου Δημοτικού σχολείου, τα Code Club καθώς και τα 

σεμινάρια στο Ίδρυμα “Μαρία Τσάκος” κρίνονται επιτυχημένα, κάτι που φαίνεται και 

από την μαζική συμμετοχή των μαθητών αλλά και από τα μετέπειτα σχόλια των 

γονέων τους. Ο μόνος στόχος που δεν έχει υλοποιηθεί, λόγω καταστάσεων που δεν 

είναι στο χέρι του συλλόγου, είναι η παραχώρηση μιας αίθουσας, όπως αυτό έχει 

συμφωνηθεί, στο νέο κτήριο του ΓΕΛ Βροντάδου για την δημιουργία ενός μουσείου 

πληροφορικής, αλλά και ταυτόχρονα χώρου στέγασης του Συλλόγου. Λόγω της μη 

τήρησης του συμφωνηθέντος χρονοδιαγράμματος από τον εργολάβο που έχει 

αναλάβει το έργο, παρά τις παρατάσεις που δόθηκαν, οι εργασίες έχουν 

σταματήσει και είναι άγνωστο πότε θα ορισθεί νέος ανάδοχος και θα είναι έτοιμος ο 

συγκεκριμένος χώρος. Τέλος ενημέρωσε ότι πλέον ο σύλλογος διαθέτει άλλα 2 κιτ 

ρομποτικής LEGO MindStorms EV3 (σύνολο τρία) τα οποία είναι διαθέσιμα να 

αξιοποιηθούν από τους συναδέλφους είτε στην εκπαιδευτική διαδικασία, είτε με την 

συμμετοχή σε κάποιο διαγωνισμό ρομποτικής. 

Θέμα 2ο 
Προτάσεις για δράσεις του έτους 2016-2017. 

Επί του θέματος αυτού πρώτος τοποθετήθηκε ο Πρόεδρος του συλλόγου κος 

Σκαπινάκης Πολύκαρπος επισημαίνοντας ότι λόγω της συμμετοχής του συλλόγου 

στο πρόγραμμα Erasmus+ θα προκύψει αρκετή γραφειοκρατική εργασία, αλλά και η 

ανάγκη για την υλοποίηση παραδοτέων που έχουν σχέση κυρίως με το Μουσείο, τα 

οποία δεν μπορεί να τα αναλάβει μόνο του το ΔΣ. Για το λόγο αυτό προτείνει οι 

δράσεις του συλλόγου να είναι εστιασμένες στις διάφορες εργασίες που απαιτούνται 

από το πρόγραμμα, ώστε να ολοκληρωθούν έγκαιρα και επιτυχώς. Την συγκεκριμένη 

ανάγκη την επισήμανε και ο κ. Σμυρνιούδης Κωνσταντίνος, αναφέροντας την 

εμπειρία του από προηγούμενα προγράμματα αυτού του είδους. Κατόπιν συζήτησης 

τα μέλη της ΓΣ συμφώνησαν ομόφωνα με την συγκεκριμένη πρόταση. 

Ο κ. Παπαδόπουλος Ηλίας πρότεινε τα σεμινάρια που υλοποιεί ο σύλλογος να είναι 

περισσότερο στοχευμένα σε ένα συγκεκριμένο αντικείμενο τη φορά, αποφεύγοντας 

τις παράλληλες δράσεις, ώστε να είναι πιο εύκολη η υλοποίησή τους. Με αυτό τον 

τρόπο βοηθιούνται οι συνάδελφοι ως προς το αντικείμενο που θα χρειαστεί να 
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γνωρίζουν, αλλά ταυτόχρονα και οι μαθητές κατευθύνονται ευκολότερα στις επιλογές 

που θα κάνουν. Κατόπιν διαλογικής συζήτησης τα μέλη της ΓΣ συμφώνησαν 

ομόφωνα με την συγκεκριμένη πρόταση. 

Ο κ. Συρρής Γιάννης πρότεινε την ανάλυση και παρουσίαση του αντικειμένου και 

προφίλ των υπαρχόντων σχολών Πληροφορικής, αλλά και ταυτόχρονη ανάδειξη 

του επαγγέλματος της Πληροφορικής στις νέες γενιές των μαθητών, αλλά και στους 

γονείς τους. Ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα είναι ότι τόσο οι γονείς όσο και τα 

παιδιά έχουν άγνοια σχετικά με τις επαγγελματικές προοπτικές του επιστήμονα 

Πληροφορικής. Για το λόγο αυτό προτάθηκε η ενημέρωση των μαθητών από το 

Δημοτικό και το Γυμνάσιο μέσω μιας σχετικής παρουσίασης. Κατόπιν διαλογικής 

συζήτησης τα μέλη της ΓΣ συμφώνησαν να μελετηθεί περαιτέρω η συγκεκριμένη 

πρόταση και να οργανωθεί μια σχετική προσπάθεια ενημέρωσης με την έναρξη της 

επόμενης σχολικής χρονιάς. 

Τέλος η κα Επιτροπάκη Κατερίνα στάθηκε στο γεγονός ότι αρκετοί συνάδελφοι που 

διδάσκουν στα Γυμνάσια δεν έχουν εντάξει στη διδασκαλία του μαθήματός τους τη 

χρήση του Scratch, για την καλύτερη και φιλικότερη επαφή των μαθητών με τον 

προγραμματισμό. Κάτι τέτοιο ίσως τα προηγούμενα χρόνια αποτελούσε πρόβλημα 

λόγω και της επίσημης τελικής γραπτής εξέτασης του μαθήματος, όμως αυτό ο 

περιορισμός πλέον δεν υφίσταται ενώ παράλληλα η πλειονότητα των συμβούλων 

Πληροφορικής προτρέπει του καθηγητές στην χρήση του συγκεκριμένου 

περιβάλλοντος Άλλωστε για τον σκοπό της χρήσης του Scratch στο Γυμνάσιο, ο 

Σύλλογος έχει δημιουργήσει, συλλέξει αλλά και προτείνει υλικό που είναι κατάλληλο 

για τη διδασκαλία του μαθήματος της πληροφορικής με βάση το Αναλυτικό 

Πρόγραμμα Σπουδών. Τα μέλη της ΓΣ συμφώνησαν να γίνει μια νέα ενημέρωση και 

συζήτηση με τους συναδέλφους των Γυμνασίων με την έναρξη του νέου σχολικού 

έτους ώστε να επιτευχθεί η ένταξη και χρήση του Scratch. 

Θέμα 3ο 
Ανάδειξη επίτιμων μελών των κ. Θεοδωράκη Β. και Ρερρέ Ν. 

Μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου κατατέθηκε πρόταση στην ΓΣ για τhν 

ανάδειξη των κ. Θεοδωράκη Βασίλειο και Ρερρέ Νικόλαο ως επίτιμα μέλη λόγω της 

προσφοράς τους, αλλά και την συμμετοχή τους σε διάφορες δράσεις του Συλλόγου. 

Κατόπιν ψηφοφορίας όλα τα παρόντα μέλη υπερψήφισαν την συγκεκριμένη 

πρόταση οπότε και σύμφωνα με το ισχύον καταστατικό οι παραπάνω είναι πλέον 

επίτιμα μέλη του Συλλόγου 

Θέμα 4ο 
Ενημέρωση σχετικά με την υλοποίηση του προγράμματος Erasmus+. 

Ο κ. Κωνσταντίνος Σμυρνιούδης ενημέρωσε τα μέλη της ΓΣ ότι το πρόγραμμα που 

αιτήθηκε ο Σύλλογος έχει πλέον εγκριθεί και απομένουν διαδικαστικές λεπτομέρειες για 

την έναρξή του. Συνολικά εγκρίθηκαν 2 ροές εκπαιδευτικών των 15 ατόμων συν ένας 

συνοδός για Α.Μ.Ε.Α., με προορισμούς το Αϊντχόφεν (Eindhoven) και την Βαλένθια 

(Valencia), με πιθανότερες ημερομηνίες ταξιδιών να είναι οι 26 Νοεμβρίου με 4 

Δεκεμβρίου και 24 Μαρτίου με 2 Απριλίου αντίστοιχα. Βέβαια, επισημάνθηκε από τον 
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κ. Σμυρνιούδη ότι γίνεται προσπάθεια η εκπαίδευση να γίνει στο Άμστερνταμ 

(Amsterdam) αντί του Αϊντχόφεν (Eindhoven) κάτι που θα ξεκαθαριστεί στο επόμενο 

διάστημα. Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα είναι ότι οι συμβάσεις καθώς και 

τα απαιτούμενα έγγραφα που θα χρειαστούν να προετοιμαστούν από τους 

συμμετέχοντες θα πρέπει να συμπληρώνονται και αποστέλλονται το ταχύτερο 

δυνατόν καθότι αυτό είναι κρίσιμο για την ομαλή λειτουργία του προγράμματος. 

Επιπλέον μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος θα πρέπει να υλοποιηθούν οι 

στόχοι που έχουν προταθεί στην έκθεση του προγράμματος, κάτι που θα απαιτήσει 

την ενεργή συμμετοχή όσων θα συμμετέχουν σε αυτό. Τέλος ενημέρωσε ότι παρ’ ότι 

το πρόγραμμα καλύπτει ένα πολύ μεγάλο μέρος των δαπανών είναι σίγουρος, λόγω 

και προηγούμενης εμπειρίας, ότι πιθανόν θα χρειαστεί να δαπανήσουν και κάποια 

έξτρα χρήματα οι συμμετέχοντες, τα οποία θα καλύψουν ως επί το πλείστον, 

προσωπικές τους ανάγκες και επιλογές. Καθότι οι συμβάσεις είναι ατομικές και θα 

δεσμεύουν τους συμμετέχοντες και ταυτόχρονα θα δεσμευτούν χρήματα για τις 

απαιτούμενες δαπάνες, τα οποία δεν επιστρέφονται σε περίπτωση μη συμμετοχής, 

πρότεινε στους ενδιαφερόμενους να βεβαιωθούν απόλυτα για την συμμετοχή τους. 

Τα μέλη της ΓΣ συμφώνησαν με αυτή την πρόταση και αποφασίστηκε να αποστείλουν 

email στον κ. Σμυρνιούδη που θα επιβεβαιώνει την συμμετοχή τους σε κάποια ή σε 

όλες από τις διαθέσιμες ροές.  

 

 

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  του Δ.Σ. Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  του Δ.Σ. 

 

Σκαπινάκης Πολύκαρπος 

 

Καραμανής Στυλιανός 

 


