
 

Αθήνα, 25 Ιανοσαρίοσ 2018 
 

ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ  
 

Πρόσκληση σε Τακτική Απολογιστική Γενική Σσνέλεσση & Εκλογές 
 

Τν Δ.Σ. ηεο Παλειιήληαο Έλσζεο Καζεγεηώλ Πιεξνθνξηθήο  

Πξσηνβάζκηαο & Δεπηεξνβάζκηαο Εθπαίδεπζεο (Π.Ε.ΚΑ.Π.),  

ζπγθαιεί 

Σαθηηθή Απνινγηζηηθή Γεληθή πλέιεπζε θαη πξνθεξύζζεη Δθινγέο  

γηα ηελ αλάδεημε λένπ Δηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ (Δ.Σ.) θαη λέαο Ειεγθηηθήο Επηηξνπήο (Ε.Ε.)  

γηα ηε δηεηία 2018-2019 ζύκθσλα κε ην θαηαζηαηηθό ηεο, 

ηελ Παξαζθεπή 9 Φεβξνπαξίνπ 2018 από ηηο 17.00 – 21.00 

ζηα γξαθεία ηεο Έλσζεο  

(Αρηιιέσο 37-41 & Μπιιέξνπ 124, Μεηαμνπξγείν)  
 

Η ηαθηηθή Απνινγηζηηθή Γεληθή πλέιεπζε ζα έρεη ηελ εμήο εκεξήζηα δηάηαμε: 

1. Απνινγηζκόο Δ.Σ. ηεο Π.Ε.ΚΑ.Π. 

2. Έθζεζε Ε.Ε. ηεο Π.Ε.ΚΑ.Π. 

3. Εθινγή Εθνξεπηηθήο Επηηξνπήο 

4. Δηελέξγεηα Εθινγώλ γηα ηελ αλάδεημε λένπ Δ.Σ. θαη λέαο Ε.Ε. 
 

Τν εθινγηθό πιηθό (Ψεθνδέιηην θαη Γειηίν πκκεηνρήο) ζα είλαη δηαζέζηκν από ηελ 

ηζηνζειίδα ηεο Π.Δ.ΚΑ.Π. κεηά ηηο 30/1/2018. Δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηε Γεληθή 

Σπλέιεπζε θαη ζηηο Εθινγέο έρνπλ όινη νη θαζεγεηέο Πιεξνθνξηθήο ΠΕ19/ΠΕ20, πνπ 

ππεξεηνύλ κε νπνηαδήπνηε ζρέζε εξγαζίαο ζηελ Πξσηνβάζκηα ή ζηε Δεπηεξνβάζκηα 

Εθπαίδεπζε θαη είλαη εγγεγξακκέλνη θαη νηθνλνκηθά ηαθηνπνηεκέλνη ή ζα εγγξαθνύλ ζηελ 

Π.Ε.ΚΑ.Π., έσο θαη ηελ εκέξα ησλ Εθινγώλ.  
 

Καινύληαη όινη νη θαζεγεηέο Πιεξνθνξηθήο, ηδηαίηεξα όζνη δηακέλνπλ ζηελ Αηηηθή, λα 

πξνζέιζνπλ ζηε Γεληθή πλέιεπζε θαη λα ζπκκεηάζρνπλ ζηηο Δθινγέο. Γηα ηε 

ςεθνθνξία απαηηείηαη Αζηπλνκηθή Σαπηόηεηα θαη Βεβαίσζε από ηε ζέζε ππεξεζίαο όηη 

είλαη εθπαηδεπηηθόο Κιάδνπ ΠΕ19/20, γηα όζνπο δε ςήθηζαλ ζηηο ηειεπηαίεο αξραηξεζίεο ηεο 

Έλσζεο (2015).   
 

Οη θαζεγεηέο από ηελ ππόινηπε Ειιάδα ή όζνη αδπλαηνύλ λα πξνζέιζνπλ απηνπξνζώπσο 

ζηηο Εθινγέο, κπνξνύλ λα ιάβνπλ κέξνο ςεθίδνληαο ηαρπδξνκηθά. 
 
 

Όζνη επηζπκνύλ λα ςεθίζνπλ ηαρπδξνκηθά πξέπεη λα απνζηείινπλ ΣΥΣΤΗΜΕΝΗ  

ή ΑΠΛΗ ΔΠΙΣΟΛΗ (όρη COURIER), κέρξη ηηο 16/2/2018 (ζθξαγίδα ηαρπδξνκείνπ)  

ζηε δηεύζπλζε:  

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

Post Rest. Αηόινπ 100 

Σ.Κ. 102-00 Αζήλα 

http://4sek-a-athin.att.sch.gr/
http://www.pekap.gr/


Σηελ ΔΠΙΣΟΛΗ πνπ ζα απνζηαιεί ζα πξέπεη λα πεξηέρεηαη: 

1. Γειηίν πκκεηνρήο κε ηα ζηνηρεία ηνπ κέινπο, γηα ηε δηαπίζησζε ηεο εγθπξόηεηαο ηεο 

ςήθνπ. 

2. Βεβαίσζε από ηε ζέζε ππεξεζίαο όηη είλαη εθπαηδεπηηθόο Κιάδνπ ΠΕ19/20, γηα όζνπο δε 

ςήθηζαλ ζηηο ηειεπηαίεο αξραηξεζίεο ηεο Έλσζεο (2015).   

3. Απόδεημε πιεξσκήο ηεο δηεηνύο (10€) ή ηεο κνλνεηνύο (5€) ζπλδξνκήο ζηελ Π.Ε.ΚΑ.Π. 

(αξ. ινγαξηαζκνύ 0026.0204.22.0100964497 ζηελ Τξάπεδα Eurobank), γηα όζνπο δελ είλαη 

νηθνλνκηθά ηαθηνπνηεκέλνη έσο ηελ εκέξα ησλ εθινγώλ. 

4. Κιεηζηόο Λεπθόο Φάθεινο Ψεθνθνξίαο κέζα ζηνλ νπνίν ζα ππάξρεη κόλν ην 

Ψεθνδέιηην (κέγεζνο Α4) κε ηνπο ζηαπξνύο πξνηίκεζεο (κέρξη 4 ζηαπξνύο γηα ην Δ.Σ. θαη 

κέρξη 2 γηα ηελ Ε.Ε.). 
 

εκεηώλνπκε όηη δελ επηηξέπεηαη ε καδηθή απνζηνιή επηζηνιώλ από ζρνιηθέο κνλάδεο, 

θνξείο ή νκάδεο θαζεγεηώλ θαη έλαο ηαρπδξνκηθόο θάθεινο ζα κπνξεί λα πεξηέρεη ην 

πνιύ 2 επηζηνιέο ςεθηζάλησλ.   
 

Δθινγέο ζε Παξαξηήκαηα ηεο Π.Δ.ΚΑ.Π. θαη Σνπηθνύο πιιόγνπο Καζεγεηώλ 

Πιεξνθνξηθήο 
 

Τα κέιε ησλ Παξαξηεκάησλ ηεο Π.Ε.ΚΑ.Π. θαζώο θαη ηα κέιε Τνπηθώλ Σπιιόγσλ 

Πιεξνθνξηθήο, κπνξνύλ λα ςεθίζνπλ ζύκθσλα κε ην θαηαζηαηηθό ηεο Έλσζεο, εθόζνλ 

είλαη ηακεηαθά εληάμεη ζην Παξάξηεκα ή ζηνλ αληίζηνηρν Σύιινγν. Γηα λα απνθεπρζνύλ ηα 

πξνβιήκαηα πνπ παξνπζηάζηεθαλ ζε πξνεγνύκελεο αξραηξεζίεο, ζα πξέπεη ε εηήζηα 

ζπλδξνκή λα είλαη ηνπιάρηζηνλ ηζόπνζε κε απηή ηεο Π.Ε.ΚΑ.Π. θαη λα αθνινπζεζεί ε 

θάησζη δηαδηθαζία: 

- Τα Γ.. ησλ Παξαξηεκάησλ θαη ησλ Σνπηθώλ πιιόγσλ λα ζηείινπλ θαηάζηαζε όισλ 

ησλ νηθνλνκηθά ηαθηνπνηεκέλσλ κειώλ ηνπο ζηελ ειεθηξνληθή δηεύζπλζε pekap@pekap.gr, 

έσο ηηο 20/2/2018.  

- Τα Παξαξηήκαηα θαη νη Τνπηθνί Σύιινγνη λα πξνθεξύμνπλ Δθινγέο γηα ηελ αλάδεημε λένπ 

Δηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ (Δ.Σ.) θαη λέαο Ειεγθηηθήο Επηηξνπήο (Ε.Ε.) ηεο Π.Ε.ΚΑ.Π. 

(πξνηείλεηαη ε ίδηα εκεξνκελία δειαδή 9/2/2018). 

- Οη εθινγέο λα δηελεξγεζνύλ από ηξηκειή Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή ε νπνία ζα αλαιάβεη θαη 

ηελ απνζηνιή ησλ ςήθσλ ζε έλα θάθειν ζηελ πξναλαθεξζείζα δηεύζπλζε. Η απνζηνιή ηνπ 

θαθέινπ πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζεί ηελ επόκελε εξγάζηκε κέξα κεηά ηηο εθινγέο. 

- Ο θάθεινο ζα πξέπεη λα πεξηέρεη ην Πξαθηηθό Δθνξεπηηθήο Δπηηξνπήο πνπ ζα αλαθέξεη 

πόζνη θαη πνηνη ςήθηζαλ θαη ηα εμήο γηα θάζε ςεθίζαληα κέζα ζε μερσξηζηή ΔΠΙΣΟΛΗ:  

1. Γειηίν πκκεηνρήο κε ηα ζηνηρεία ηνπ κέινπο γηα ηε δηαπίζησζε ηεο εγθπξόηεηαο ηεο 

ςήθνπ. 

2. Βεβαίσζε από ηε ζέζε ππεξεζίαο όηη είλαη εθπαηδεπηηθόο Κιάδνπ ΠΕ19/20, γηα όζνπο δε 

ςήθηζαλ ζηηο ηειεπηαίεο αξραηξεζίεο ηεο Έλσζεο (2015).   

3. Κιεηζηόο Λεπθόο Φάθεινο Ψεθνθνξίαο κέζα ζηνλ νπνίν ζα ππάξρεη κόλν ην 

Ψεθνδέιηην (κέγεζνο Α4), κε ηνπο ζηαπξνύο πξνηίκεζεο (κέρξη 4 ζηαπξνύο γηα ην Δ.Σ. θαη 

κέρξη 2 γηα ηελ Ε.Ε.). 
 

Όζα κέιε ησλ Παξαξηεκάησλ ή Τνπηθώλ Σπιιόγσλ επηζπκνύλ, δύλαληαη λα ςεθίζνπλ 

ηαρπδξνκηθά κε ΔΠΙΣΟΛΗ πνπ ζα πεξηέρεη ηα παξαπάλσ. 
 

Όιεο νη επηζηνιέο θαη νη θάθεινη ζα παξαιεθζνύλ από ηελ Εθνξεπηηθή Επηηξνπή, ηελ  

Παξαζθεπή 23/2/2018, θαη ε δηαινγή ησλ ςήθσλ ζα γίλεη ην κεζεκέξη ηεο ίδηαο κέξαο, ζηα 

mailto:pekap@pekap.gr


γξαθεία ηεο Π.Ε.ΚΑ.Π. Τα απνηειέζκαηα θαζώο θαη ηα νλόκαηα όζσλ ζπκκεηείραλ ζηηο 

αξραηξεζίεο, πξόθεηηαη λα θνηλνπνηεζνύλ ζηα κέιε καο θαη ζηα Μ.Μ.Ε. 

 

πλάδειθνη, 
 

 Βξηζθόκαζηε ζε κηα δύζθνιε πεξίνδν γηα ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ Πιεξνθνξηθή 

Παηδεία. 
 

 Οη ηειεπηαίεο δπζάξεζηεο εμειίμεηο επηζθξάγηζαλ ηελ πξνζπάζεηα ππνβάζκηζεο ηνπ 

ξόινπ ηνπ θαζεγεηή ΠΔ19/20 θαη απαμίσζεο ησλ καζεκάησλ ηεο Πιεξνθνξηθήο.  
 

 Δίλαη πιένλ επηηαθηηθή ε αλάγθε ζπλνρήο, ελόηεηαο θαη ζπιινγηθήο δξάζεο.  
 

 Μόλν κε ηε ζπκκεηνρή όισλ κπνξνύκε λα αληηκεησπίζνπκε απνθαζηζηηθά ηα 

πξνβιήκαηα ηνπ Κιάδνπ. 
 

 Παίξλνπκε ινηπόλ, καδηθά κέξνο ζηηο δεκνθξαηηθέο ζπιινγηθέο δηαδηθαζίεο γηα λα 

δπλακώζνπκε ηε δηθή καο θσλή, ηελ Π.Δ.ΚΑ.Π. 

 

Το Δ.Σ. της Π.Ε.ΚΑ.Π. 


