
 

Αθήνα, 15 Οκτωβρίου 2015 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ  

 Εκλογές σε Παραρτήματα & Τοπικούς Συλλόγους 

Το ΔΣ της Πανελλήνιας Ένωσης Καθηγητών Πληροφορικής ενημερώνει τα μέλη των 

Παραρτημάτων της ΠΕΚΑΠ καθώς και τα μέλη των Τοπικών Συλλόγων Πληροφορικής, ότι 

μπορούν να ψηφίσουν, όπως προβλέπεται από το Καταστατικό της Ένωσης, εφόσον είναι ταμειακά 

εντάξει στο Παράρτημα ή στον αντίστοιχο Σύλλογο. Για να αποφευχθούν τα προβλήματα που 

παρουσιάστηκαν σε προηγούμενες αρχαιρεσίες, θα πρέπει η ετήσια συνδρομή να είναι 

τουλάχιστον ισόποση με αυτή της ΠΕΚΑΠ και να ακολουθηθεί η κάτωθι διαδικασία: 

– Τα ΔΣ των Παραρτημάτων και των Τοπικών Συλλόγων να στείλουν κατάσταση όλων των 

οικονομικά τακτοποιημένων μελών τους στο pekap@pekap.gr μέχρι την 1/11/2015 (επισυνάπτεται 

πρότυπο). 

– Τα Παραρτήματα και οι Τοπικοί Σύλλογοι να προκηρύξουν Εκλογές για την ανάδειξη νέου 

Διοικητικού Συμβουλίου (ΔΣ) και νέας Ελεγκτικής Επιτροπής (ΕΕ) της ΠΕΚΑΠ (προτείνεται η 

ίδια ημερομηνία δηλαδή στις 30/10/2015). 

– Οι εκλογές να διενεργηθούν από τριμελή Εφορευτική Επιτροπή η οποία θα αναλάβει και την 

αποστολή των ψήφων σε ένα φάκελο (συστημένο όχι courier) στη διεύθυνση  

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕΚΑΠ) 

Post Rest. Αιόλου 100 

Τ.Κ. 102-00 Αθήνα 

.– Ο φάκελος θα πρέπει να περιέχει το Πρακτικό Εφορευτικής Επιτροπής (επισυνάπτεται 

πρότυπο) που θα αναφέρει πόσοι και ποιοι ψήφισαν και τα εξής για κάθε ψηφίσαντα μέσα σε 

ξεχωριστή ΕΠΙΣΤΟΛΗ: 



1. Δελτίο Συμμετοχής με τα στοιχεία του μέλους για τη διαπίστωση της εγκυρότητας της 

ψήφου. 

2. Βεβαίωση από το Διευθυντή της Σχολικής Μονάδας που υπηρετεί (ή του Προϊσταμένου 

του Τμήματος για όσους είναι αποσπασμένοι), ότι είναι εκπαιδευτικός Κλάδου ΠΕ19/20. 

Για τους Αναπληρωτές, αρκεί αντίγραφο της αίτησης εγγραφής στους αντίστοιχους Πίνακες 

Αναπληρωτών. 

3. Φωτοτυπία της Απόδειξης πληρωμής της διετούς ή της μονοετούς συνδρομής με την 

υπογραφή και το ονοματεπώνυμο του εισπράττοντος. 

4. Κλειστός Λευκός Φάκελος Ψηφοφορίας μέσα στον οποίο θα υπάρχει μόνο το 

Ψηφοδέλτιο (μέγεθος Α4), με τους σταυρούς προτίμησης (μέχρι 4 σταυρούς για το ΔΣ και 

μέχρι 2 για την ΕΕ). 

Το ΔΣ της ΠΕΚΑΠ 

 



ΠΕΚΑΠ 

ΕΚΛΟΓΕΣ 30/10/2015 

Κατάσταση Οικονομικά Τακτοποιημένων μελών 

Παραρτήματος ή Τοπικού Συλλόγου ____________________  

Ποσό Συνδρομής _________ 

 

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ EMAIL ΚΙΝΗΤΟ ΛΗΞΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 

1.         

2.         

3.         

4.         

5.         

6.         

7.         

8.         

9.         

10.         

 



Πρακτικό Εφορευτικής Επιτροπής 

Παραρτήματος ή Τοπικού Συλλόγου ____________________  

 

 

 Στην (ΠΌΛΗ) σήμερα, (ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ) και ώρα (ΩΡΑ), τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής η οποία αποτελείται από τα μέλη:  

α) ________________________________________ 

β) ________________________________________ 

γ)_________________________________________ 

συνήλθαν στα Γραφεία _____________________ προκειμένου να προβούν στη διεξαγωγή αρχαιρεσιών  

για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου (ΔΣ) και νέας Ελεγκτικής Επιτροπής (ΕΕ) της ΠΕΚΑΠ.  

 

Συνολικά Ψήφισαν _____________________ και επισυνάπτεται η Κατάσταση Ψηφισάντων. 

 

Τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής 

 

α) ________________________________________  

 

β) ________________________________________ 

 

γ)_________________________________________ 



Κατάσταση Ψηφισάντων 

Παραρτήματος ή Τοπικού Συλλόγου ____________________  

Ημερομηνία_________________ 

 

 

 

 

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΟΓΡΦΗ 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       

10.       


