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Προς όλα τα μέλη της
ΠΕΕΚΠΕ δια των
Παραρτημάτων της

Θέμα: "ΙΑ΄ Εκλογοαπολογιστική Συνέλευση της ΠΕΕΚΠΕ, Εκλογές για ανάδειξη
νέου Δ.Σ. & Ε.Ε "
Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΕΕΚΠΕ, αποφάσισε ομόφωνα τη διεξαγωγή
της ΙΑ΄ Εκλογοαπολογιστικής συνέλευσης των μελών της και των εκλογών
της Ένωσης για ανάδειξη νέου Δ.Σ και Ε.Ε, την Κυριακή 30 Σεπτεμβρίου
2018 στις 09.30 π.μ., στις εγκαταστάσεις του ΚΠΕ Κορδελιού στη
Θεσσαλονίκη. Ο χώρος επιλέχτηκε γιατί η πρόσβαση σε αυτόν είναι εύκολη
από τις περισσότερες περιοχές της χώρας μας.
Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι:
Θέμα 1ο: Λογοδοσία Διοικητικού Συμβουλίου
1. Απολογισμός του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.)
2. Οικονομικός Απολογισμός 2014-18
3. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής (Ε.Ε.)
4. Έγκριση πεπραγμένων και απαλλαγή απερχομένου Δ.Σ.
Θέμα 2ο: Λειτουργία της Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε.
1. Ενημέρωση από τα παραρτήματα της Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε.
2. Προτάσεις μελών
Θέμα 3ο: Αρχαιρεσίες της Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε.
1. Ορισμός Εφορευτικής Επιτροπής
2. Εκλογές για Δ.Σ. και Ε.Ε. της Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε.
3. Ανακοίνωση αποτελεσμάτων
Διευκρινίσεις


Τα μέλη της Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε. για να έχουν το δικαίωμα του "εκλέγειν και εκλέγεσθαι"
θα πρέπει να είναι ταμειακώς τακτοποιημένα (άρθρο 12 του Καταστατικού) για
τα έτη 2016-2017, εφόσον είναι παλαιά μέλη ή να έχουν εγγραφεί ως μέλη της
Ένωσης στο παράρτημα που ανήκουν μέχρι τις 30 Αυγούστου 2018 αν είναι νέα
μέλη.
Το Δ.Σ. αποφάσισε, λόγω της οικονομικής κατάστασης της χώρας και της
δραματικής μείωσης του μισθού των εκπαιδευτικών, να δοθεί η δυνατότητα
συνολικής εξόφλησης με το ποσό των 20 ευρώ για τα έτη 2016, 2017 και πριν,
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για τη διευκόλυνση της οικονομικής τακτοποίησης μελών που έχουν οφειλές
παρελθόντων ετών.
Όποιος επιθυμεί να εξοφλήσει την συνδρομή του και για το 2018, χωρίς να είναι
υποχρεωτικό για την συμμετοχή του στην ψηφοφορία, θα πρέπει να πληρώσει
ακόμα 10 ευρώ, δηλαδή τη συνδρομή του τρέχοντος έτους.
***Η οικονομική τακτοποίηση κάθε μέλους πρέπει να γίνει στο Παράρτημα που
ανήκει.
Σημειώνεται επίσης ότι τα νέα μέλη που θα εγγραφούν μετά τις 30 Αυγούστου
2018 δεν θα έχουν δικαίωμα ψήφου στις εκλογές της 30 ης Σεπτεμβρίου 2018.


Για τα μέλη που επιθυμούν να υποβάλουν υποψηφιότητα για το Δ.Σ. και την
Ε.Ε. επισυνάπτεται σχετικό έγγραφο.
Όσα ταμειακώς τακτοποιημένα μέλη της Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε. (2016-2017) και νέα μέλη
(έως την 30η Αυγούστου 2018) επιθυμούν να υποβάλουν υποψηφιότητα για το
νέο Δ.Σ. ή την Ε.Ε. της Ένωσης οφείλουν να συμπληρώσουν τη σχετική ΔΗΛΩΣΗ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ και να τη στείλουν ηλεκτρονικά στο d.s.peekpe@gmail.com
στο Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε. έως και την Παρασκευή 29 Ιουνίου
2018, προκειμένου να ακολουθήσει η ανακήρυξη των υποψηφίων και η
κατάρτιση του ψηφοδελτίου, το οποίο θα είναι ενιαίο με αλφαβητική σειρά
αναγραφής των υποψηφίων.
Το απερχόμενο Δ.Σ. της Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε. θα αποστείλει ηλεκτρονικά, σε όλα τα μέλη,
το αργότερο έως τις 1 Σεπτεμβρίου 2018, το ψηφοδέλτιο, μαζί με οδηγίες για
την ψηφοφορία και συμπληρωματικές πληροφορίες για την ΙΑ΄
Εκλογοαπολογιστική Συνέλευση της 30 Σεπτεμβρίου 2018.



Περισσότερες πληροφορίες θα δοθούν το επόμενες μέρες από το Δ.Σ.

Με εκτίμηση
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Η Γενική Γραμματέας

Ο Α΄ Αντιπρόεδρος

Μαρία Σφακιανάκη, M.Sc.

Δρ. Θεόδωρος Μαρδίρης, M.Ed.
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