Αθήνα. 10 Οκτωβρίοσ 2015

ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ
Πρόσκληση σε Τακτική Απολογιστική Γενική Σσνέλεσση & Εκλογές
Το Δ.Σ. ηηρ Πανελλήνιαρ Ένυζηρ Καθηγηηών Πληποθοπικήρ
Ππυηοβάθμιαρ & Δεςηεποβάθμιαρ Εκπαίδεςζηρ (Π.Ε.ΚΑ.Π.),
ζπγθαιεί
Σαθηηθή Απνινγηζηηθή Γεληθή πλέιεπζε θαη πξνθεξύζζεη Δθινγέο
για ηην ανάδειξη νέος Διοικηηικού Σςμβοςλίος (Δ.Σ.) και νέαρ Ελεγκηικήρ Επιηποπήρ (Ε.Ε.)
για ηη διεηία 2015-2016 ζύμθυνα με ηο καηαζηαηικό ηηρ,
ηην Παξαζθεπή 30 Οθησβξίνπ 2015 από ηηο 2.00 – 6.00 κ.κ.
ζηα γπαθεία ηηρ Ένυζηρ
(Ασιλλέυρ 37-41 & Μςλλέπος 124, Μεηαξοςπγείο)
Η ηαθηηθή Απνινγηζηηθή Γεληθή πλέιεπζε ζα έρεη ηελ εμήο εκεξήζηα δηάηαμε:
1. Απολογιζμόρ Δ.Σ. ηηρ Π.Ε.ΚΑ.Π.
2. Έκθεζη Ε.Ε. ηηρ Π.Ε.ΚΑ.Π.
3. Εκλογή Εθοπεςηικήρ Επιηποπήρ
4. Διενέπγεια Εκλογών για ηην ανάδειξη νέος Δ.Σ. και νέαρ Ε.Ε.
Το εκλογικό ςλικό (Ψεθνδέιηην και Γειηίν πκκεηνρήο) θα είλαη δηαζέζηκν από ηελ
ηζηνζειίδα ηεο Π.Δ.ΚΑ.Π. κεηά ηηο 15/10/2015. Δικαίυμα ζςμμεηοσήρ ζηη Γενική
Σςνέλεςζη και ζηιρ Εκλογέρ έσοςν όλοι οι καθηγηηέρ Πληποθοπικήρ ΠΕ19/ΠΕ20 πος
ςπηπεηούν με οποιαδήποηε ζσέζη επγαζίαρ ζηην Ππυηοβάθμια ή ζηη Δεςηεποβάθμια
Εκπαίδεςζη και είναι εγγεγπαμμένοι και οικονομικά ηακηοποιημένοι ή θα εγγπαθούν ζηην
Π.Ε.ΚΑ.Π. έυρ και ηην ημέπα ηυν Εκλογών.
Καινύληαη όινη νη θαζεγεηέο Πιεξνθνξηθήο ΠΔ19/ΠΔ20, ηδηαίηεξα όζνη δηακέλνπλ
ζηελ Αηηηθή, λα πξνζέιζνπλ ζηε Γεληθή πλέιεπζε θαη λα ζπκκεηάζρνπλ ζηηο Δθινγέο.
Γηα ηε ςεθνθνξία απαηηείηαη Αζηπλνκηθή Σαπηόηεηα θαη Βεβαίσζε από ηο Διεςθςνηή
ηηρ Σσολικήρ Μονάδαρ πος ςπηπεηεί (ή ηος Πποφζηαμένος ηος Τμήμαηορ για όζοςρ είναι
αποζπαζμένοι), όηι είναι εκπαιδεςηικόρ Κλάδος ΠΕ19/20. Για ηοςρ Αναπληπυηέρ απκεί
ανηίγπαθο ηηρ αίηηζηρ εγγπαθήρ ζηοςρ ανηίζηοισοςρ Πίνακερ Αναπληπυηών.
Οι καθηγηηέρ από ηην ςπόλοιπη Ελλάδα ή όζοι αδςναηούν να πποζέλθοςν αςηοπποζώπυρ
ζηιρ Εκλογέρ, κπνξνύλ λα ιάβνπλ κέξνο ςεθίδνληαο ηαρπδξνκηθά.
Όζοι επιθςμούν να τηθίζοςν ηασςδπομικά ππέπει να αποζηείλοςν ΣΥΣΤΗΜΕΝΗ
ή ΑΠΛΗ ΔΠΙΣΟΛΗ (όρη COURIER), μέσπι ηιρ 6/11/2015 (ζθπαγίδα ηασςδπομείος)
ζηη διεύθςνζη:
ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΑ ΔΝΩΗ ΚΑΘΗΓΗΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (Π.Δ.ΚΑ.Π.)
Post Rest. Αηόινπ 100
Σ.Κ. 102-00 Αζήλα

Σηην ΔΠΙΣΟΛΗ πος θα αποζηαλεί θα ππέπει να πεπιέσεηαι:
1. Γειηίν πκκεηνρήο με ηα ζηοισεία ηος μέλοςρ, για ηη διαπίζηυζη ηηρ εγκςπόηηηαρ ηηρ
τήθος.
2. Βεβαίσζε από ηο Διεςθςνηή ηηρ Σσολικήρ Μονάδαρ πος ςπηπεηεί (ή ηος Πποφζηαμένος
ηος Τμήμαηορ για όζοςρ είναι αποζπαζμένοι), όηι είναι εκπαιδεςηικόρ Κλάδος ΠΕ19/20. Για
ηοςρ Αναπληπυηέρ, απκεί ανηίγπαθο ηηρ αίηηζηρ εγγπαθήρ ζηοςρ ανηίζηοισοςρ Πίνακερ
Αναπληπυηών.
3. Απόδεημε πιεξσκήο ηηρ διεηούρ (10€) ή ηηρ μονοεηούρ (5€) ζςνδπομήρ ζηην Π.Ε.ΚΑ.Π.
(απ. λογαπιαζμού 0026.0204.22.0100964497 ζηην Eurobank EFG), για όζοςρ δεν είναι
οικονομικά ηακηοποιημένοι έυρ ηην ημέπα ηυν εκλογών.
4. Κιεηζηόο Λεπθόο Φάθεινο Ψεθνθνξίαο, μέζα ζηον οποίο θα ςπάπσει μόνο ηο
Ψεθνδέιηην (μέγεθορ Α4) με ηοςρ ζηαςπούρ πποηίμηζηρ (μέσπι 4 ζηαςπούρ για ηο Δ.Σ. και
μέσπι 2 για ηην 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 μέλη ηυν Παπαπηημάηυν ηηρ Π.Ε.ΚΑ.Π., καθώρ και ηα μέλη Τοπικών Σςλλόγυν
Πληποθοπικήρ, μποπούν να τηθίζοςν ζύμθυνα με ηο καηαζηαηικό ηηρ Ένυζηρ, εθόζον
είναι ηαμειακά ενηάξει ζηο Παπάπηημα ή ζηον ανηίζηοισο Σύλλογο. Για να αποθεςσθούν ηα
πποβλήμαηα πος παποςζιάζηηκαν ζε πποηγούμενερ απσαιπεζίερ, θα ππέπει η εηήζια
ζςνδπομή λα είλαη ηνπιάρηζηνλ ηζόπνζε με αςηή ηηρ Π.Ε.ΚΑ.Π. και να ακολοςθηθεί η
κάηυθι διαδικαζία:
- Τα Γ.. ησλ Παξαξηεκάησλ θαη ησλ Σνπηθώλ πιιόγσλ να ζηείλοςν, μέσπι ηιρ
1/11/2015, καηάζηαζη όλυν ηυν οικονομικά ηακηοποιημένυν μελών ηοςρ ζηο
pekap@pekap.gr.
- Τα Παπαπηήμαηα και οι Τοπικοί Σύλλογοι να πξνθεξύμνπλ Δθινγέο για ηην ανάδειξη νέος
Διοικηηικού Σςμβοςλίος (Δ.Σ.) και νέαρ Ελεγκηικήρ Επιηποπήρ (Ε.Ε.) ηηρ Π.Ε.ΚΑ.Π.
(πποηείνεηαι η ίδια ημεπομηνία δηλαδή 30/10/2015).
- Οι εκλογέρ να διενεπγηθούν από ηπιμελή Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή η οποία θα αναλάβει και
ηην αποζηολή ηυν τήθυν ζε ένα θάκελο ζηην πποαναθεπθείζα διεύθςνζη.
- Ο θάκελορ θα ππέπει να πεπιέσει ηο Πξαθηηθό Δθνξεπηηθήο Δπηηξνπήο πος θα αναθέπει
πόζοι και ποιοι τήθιζαν και ηα εξήρ για κάθε τηθίζανηα μέζα ζε ξεσυπιζηή ΔΠΙΣΟΛΗ:
1. Γειηίν πκκεηνρήο με ηα ζηοισεία ηος μέλοςρ για ηη διαπίζηυζη ηηρ εγκςπόηηηαρ ηηρ
τήθος.
2. Βεβαίσζε από ηο Διεςθςνηή ηηρ Σσολικήρ Μονάδαρ πος ςπηπεηεί (ή ηος Πποφζηαμένος
ηος Τμήμαηορ για όζοςρ είναι αποζπαζμένοι), όηι είναι εκπαιδεςηικόρ Κλάδος ΠΕ19/20. Για
ηοςρ Αναπληπυηέρ, απκεί ανηίγπαθο ηηρ αίηηζηρ εγγπαθήρ ζηοςρ ανηίζηοισοςρ Πίνακερ
Αναπληπυηών.
3. Φυηοηςπία ηηρ Απόδεημεο πιεξσκήο ηηρ διεηούρ ή ηηρ μονοεηούρ ζςνδπομήρ με ηην
ςπογπαθή και ηο ονομαηεπώνςμο ηνπ εηζπξάηηνληνο.
4. Κιεηζηόο Λεπθόο Φάθεινο Ψεθνθνξίαο μέζα ζηον οποίο θα ςπάπσει μόνο ηο
Ψεθνδέιηην (μέγεθορ Α4), με ηοςρ ζηαςπούρ πποηίμηζηρ (μέσπι 4 ζηαςπούρ για ηο Δ.Σ. και
μέσπι 2 για ηην Ε.Ε.).
Όζα μέλη ηυν Παπαπηημάηυν ή Τοπικών Σςλλόγυν επιθςμούν, δύνανηαι να τηθίζοςν
ηαρπδξνκηθά κε ΔΠΙΣΟΛΗ πνπ ζα πεξηέρεη ηα παξαπάλσ.

Όλερ οι επηζηνιέο θαη νη θάθεινη θα παπαληθθούν από ηην Εθοπεςηική Επιηποπή, ηη
Γεπηέξα 9/11/2015, και ε δηαινγή ησλ ςήθσλ θα γίνει ηο απόγεςμα ηηρ ίδιαρ μέπαρ, ζηα
γπαθεία ηηρ Π.Ε.ΚΑ.Π. Καηά ηη διάπκεια ηηρ καηαμέηπηζηρ, ηα μέλη ηηρ Εθοπεςηικήρ θα
ππαγμαηοποιήζοςν ηειεθσληθό δεηγκαηνιεπηηθό έιεγρν ςεθηζάλησλ. Τα αποηελέζμαηα
καθώρ και ηα ονόμαηα όζυν ζςμμεηείσαν ζηιρ απσαιπεζίερ, ππόκειηαι να κοινοποιηθούν ζηα
μέλη μαρ και 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 Πιεξνθνξηθήο 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.

