
 

Αθήνα, 1 Φεβροσαρίοσ 2018 

 

ΔΝΗΜΔΡΩΣΙΚΟ ΓΔΛΣΙΟ  

 Διενέργεια Εκλογών σε Παραρτήματα & Τοπικούς Σσλλόγοσς 

Σο Δ.. ηηρ Π.Ε.ΚΑ.Π. ενημεπώνει ηα μέλη ηυν Παπαπηημάηυν ηηρ Π.Ε.ΚΑ.Π. καθώρ και ηα μέλη 

Σοπικών ςλλόγυν Πληποθοπικήρ πος ενδιαθέπονηαι να ζςμμεηάζσοςν ζηιρ απσαιπεζίερ ηηρ 

Ένυζηρ, όηι μποπούν να τηθίζοςν όπυρ πποβλέπεηαι από ηο Καηαζηαηικό ηηρ Ένυζηρ, εθόζον 

είναι ηαμειακά ενηάξει ζηο Παπάπηημα ή ζηον ανηίζηοισο ύλλογο. Για να αποθεςσθούν ηα 

πποβλήμαηα πος παποςζιάζηηκαν ζε πποηγούμενερ εκλογέρ θα ππέπει η εηήζια ζςνδπομή να είναι 

ηοςλάσιζηον ιζόποζη με αςηή ηηρ Π.Ε.ΚΑ.Π. και να ακολοςθηθεί η κάηυθι διαδικαζία: 

– Σα Γ.. ηων Παπαπηημάηων και ηων Σοπικών ςλλόγων να ζηείλοςν καηάζηαζη όλυν ηυν 

οικονομικά ηακηοποιημένυν μελών ηοςρ ζηο pekap@pekap.gr μέσπι ηιρ 20/2/2018 (επιζςνάπηεηαι 

ππόηςπο). 

– Σα Παπαπηήμαηα και οι Σοπικοί ύλλογοι να πποκηπύξοςν Δκλογέρ για ηην ανάδειξη νέος 

Διοικηηικού ςμβοςλίος (Δ..) και νέαρ Ελεγκηικήρ Επιηποπήρ (Ε.Ε.) ηηρ Π.Ε.ΚΑ.Π . 

– Οι Εκλογέρ να διενεπγηθούν από ηπιμελή Δθοπεςηική Δπιηποπή η οποία θα αναλάβει και ηην 

αποζηολή ηυν τήθυν ζε ένα θάκελο (ζςζηημένο όσι courier) ζηη διεύθςνζη  

ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΑ ΔΝΩΗ ΚΑΘΗΓΗΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (Π.Δ.ΚΑ.Π.) 

Post Rest. Αιόλος 100 

Σ.Κ. 102-00 Αθήνα 

– Ο θάκελορ θα ππέπει να πεπιέσει ηο Ππακηικό Δθοπεςηικήρ Δπιηποπήρ (επιζςνάπηεηαι 

ππόηςπο) πος θα αναθέπει πόζοι και ποιοι τήθιζαν και ηα εξήρ για κάθε τηθίζανηα μέζα ζε 

ξεσυπιζηή ΔΠΙΣΟΛΗ: 



1. Γεληίο ςμμεηοσήρ με ηα ζηοισεία ηος μέλοςρ για ηη διαπίζηυζη ηηρ εγκςπόηηηαρ ηηρ 

τήθος. 

2. Βεβαίωζη από ηη θέζη ςπηπεζίαρ, όηι είναι εκπαιδεςηικόρ Κλάδος ΠΕ19/20, για όζοςρ δε 

τήθιζαν ζηιρ ηελεςηαίερ απσαιπεζίερ ηηρ Ένυζηρ (2015).  

3. Κλειζηόρ Λεςκόρ Φάκελορ Ψηθοθοπίαρ μέζα ζηον οποίο θα ςπάπσει μόνο ηο 

Ψηθοδέληιο (μέγεθορ Α4), με ηοςρ ζηαςπούρ πποηίμηζηρ (μέσπι 4 ζηαςπούρ για ηο Δ. και 

μέσπι 2 για ηην Ε.Ε.). 

Το Δ.Σ. της Π.Ε.ΚΑ.Π. 

 



ΠΔΚΑΠ 

ΔΚΛΟΓΔ 9/2/2018 

Καηάζηαζη Οικονομικά Σακηοποιημένων μελών 

Παπαπηήμαηορ ή Σοπικού ςλλόγος ____________________  

Ποζό ςνδπομήρ __ 

 

Α/Α ΔΠΩΝΤΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΣΡΩΝΤΜΟ ΘΔΗ ΤΠΗΡΔΙΑ EMAIL ΚΙΝΗΣΟ ΛΗΞΗ ΤΝΓΡΟΜΗ 

1.         

2.         

3.         

4.         

5.         

6.         

7.         

8.         

9.         

10.         

 



Ππακηικό Δθοπεςηικήρ Δπιηποπήρ 

Παπαπηήμαηορ ή Σοπικού ςλλόγος ____________________  

 

 

 ηην (ΠΌΛΗ) ζήμεπα, (ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ) και ώπα _____, ηα μέλη ηηρ Εθοπεςηικήρ Επιηποπήρ η οποία αποηελείηαι από ηα μέλη:  

α) ________________________________________ 

β) ________________________________________ 

γ)_________________________________________ 

ζςνήλθαν ζηα Γπαθεία ______________________ πποκειμένος να πποβούν ζηη διεξαγυγή απσαιπεζιών  

για ηην ανάδειξη νέος Διοικηηικού ςμβοςλίος (Δ..) και νέαρ Ελεγκηικήρ Επιηποπήρ (Ε.Ε.) ηηρ Π.Ε.ΚΑ.Π.  

 

ςνολικά Ψήθιζαν ____________ και επιζςνάπηεηαι η Καηάζηαζη Ψηθιζάνηυν. 

 

Σα μέλη ηηρ Δθοπεςηικήρ Δπιηποπήρ 

 

α) ________________________________________,  

 

β) ________________________________________ 

 

γ)_________________________________________ 



Καηάζηαζη Ψηθιζάνηων 

Παπαπηήμαηορ ή Σοπικού ςλλόγος ____________________  

Ημεπομηνία _____________________ 

 

 

 

 

Α/Α ΔΠΩΝΤΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΣΡΩΝΤΜΟ ΘΔΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΤΠΟΓΡΦΗ 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       

10.       


