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Πληροφορίες : Γ. Μπαραλός  
Διεύθυνση : Ξενοφώντος 15Α  
T.K. : 105 57 Αθήνα  
Τηλέφωνο : 2103229120 
Τηλεομοιότυπο : 2103229120  
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο : pess@pess.gr  
Δικτυακός τόπος : http://www.pess.gr  

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΜΠΑΡΑΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΕ03 6944225845 
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΠΠΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ70 6976809185 
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΤΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΕ70 6946338678 
ΕΙΔ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΑΖΕΛΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΕ60 6944561661 
ΤΑΜΙΑΣ ΜΑΚΑΝΤΑΣΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΠΕ16 6972718293 
ΜΕΛΗ: ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΤΟΤΑ 

ΒΑΒΕΤΣΗ ΣΟΦΙΑ  
ΓΙΑΛΟΥΡΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ 

ΠΕ60 
ΠΕ60 
ΠΕ04 

6972213170 
6945300100 
6944781897 

 ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ 
ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 

ΠΕ70 
ΠΕ01 

6971909376
6979469080 

 ΟΡΦΑΝΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΠΕ70 6948504332 
 

                                       
                                    
 
 Αθήνα, 25/02/2014 

Αριθμός πρωτοκόλλου:  9   
Προς:  
 
ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ  
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ 
στις έδρες τους 
 
 
 
 
Κοινοποίηση:   
  
ΔΕ ΠΕΤ ΠΕΣΣ  
Πανελλαδικά, με βάση τον πίνακα αποδεκτών 
 
 

 
 

            
 

ΘΕΜΑΤΑ:  
 

1. Γενική Συνέλευση (Εκλογοαπολογιστική) 
2. Προκήρυξη εκλογών για ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου της 

Π.Ε.Σ.Σ. και  Διοικουσών Επιτροπών των Περιφερειακών Τμημά-
των (ΠΕ.Τ.)  

 
 
 Αγαπητοί  / Αγαπητές συνάδελφοι, 
 
 Σας  γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με το καταστατικό και ειδικότερα τα άρθρα 
5,6,7,11,12,13,14,14A,15 και 16,17,18,19,29 καθώς και τα άρθρα 32,33,34, προκη-
ρύσσεται:  
 

1. Γενική Συνέλευση ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 
 

την ΤΕΤΑΡΤΗ, 12 Μαρτίου 2014, 16.30,  
 

mailto:pess@pess.gr
http://www.pess.gr/
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Θέματα Ημερήσιας Διάταξης: 

 
1. Απολογισμός ΔΣ ΠΕΣΣ διετίας 2012 – 2014 
2. Τοποθετήσεις Προέδρου και μελών ΔΣ 
3. Έκθεση ΕΕ ΠΕΣΣ 
4. Έγκριση πεπραγμένων [Διοικητικού και Οικονομικού απολογισμού] 
5. Ανακήρυξη των Εφορευτικών Επιτροπών  
6. Τοποθετήσεις εκπροσώπων ΔΕ ΠΕΤ της ΠΕΣΣ 
7. Τοποθετήσεις μελών 
8. Προτάσεις διεκδικητικού πλαισίου διετίας 2014 – 2016 
9. Κλείσιμο εργασιών από τον Πρόεδρο 

 
 

ΤΟΠΟΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 
 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ / ΕΚΠΑ – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 30  

ΠΡΟΠΥΛΑΙΑ – ΣΤΟ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΤΗΣ ΠΡΥΤΑΝΕΙΑΣ 
«ΑΛΚΗΣ ΑΡΓΥΡΙΑΔΗΣ» [βλ. χάρτη ] 

 

  
 
 

2. Διενέργεια εκλογών 
 
Οι εκλογές για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΕΣΣ και των  Διοι-
κουσών Επιτροπών Περιφερειακών Τμημάτων (ΠΕ.Τ.), που προβλέπονται από το 
καταστατικό θα διεξαχθούν:  
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• την  ΤΕΤΑΡΤΗ 9 Απριλίου 2014. 
 
Οι εκλογές θα γίνουν σε όλη την επικράτεια την ίδια μέρα, ως εξής:   

 

 

α) Στην Αττική:  
Στα γραφεία της ΠΕΣΣ (Ξενοφώντος 15Α, 7ος όροφος – Σύνταγμα – ΑΘΗΝΑ) 

από τις 10.00  μέχρι τις 18.00. 

 

β) Στις άλλες Περιφέρειες:  

Στις πόλεις που έχουν έδρα οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης 

και σε χώρο που θα ορίσουν οι ΔΕ ΠΕΤ, από τις 14.00 μέχρι τις 18.00.  

Ανάλογα με τις συνθήκες, οι Εφορευτικές Επιτροπές θα μπορούν να τρο-

ποποιούν την ώρα έναρξης της ψηφοφορίας, γνωστοποιώντας τη στους συνα-
δέλφους.  

Επισημαίνεται ότι δεν μπορεί να τροποποιηθεί η ώρα λήξης αφού η ψη-

φοφορία θα τελειώσει σε όλη την επικράτεια στις 18.00.  

 

 Στις  προαναφερόμενες περιφέρειες δίνεται η δυνατότητα στα μέλη 

μας να ψηφίσουν και με επιστολική ψήφο, με τον τρόπο που περι-

γράφεται στο άρθρο 33 (Θα αποσταλεί ενημέρωση) 
 
 

3. Ανακήρυξη υποψηφιοτήτων – Εφορευτικών επιτροπών 
 

Από την επομένη της ΓΣ (12 Μαρτίου 2014) μέχρι το Σάββατο 22 Μαρ-
τίου 2014, ώρα 14.00, αποκλειστικά με e-mail ως εξής: 

 
α)  Στην Αττική:   pess@pess.gr  
 
β)  Στην Περιφέρεια σε μέλος της ΔΕ του ΠΕ.Τ της ΠΕΣΣ και σε e-mail που θα 

ορίσουν οι ΔΕ ΠΕ.Τ της ΠΕΣΣ.  
 
Το πρότυπο της αίτησης υποψηφιότητας θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο 

της ΠΕΣΣ [pess@pess.gr] σε μορφή αρχείου word απ’οπου θα μπορούν οι υ-
ποψήφιοι να το ανακτούν. 

 

mailto:pess@pess.gr
mailto:pess@pess.gr
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Μετά το πέρας της προθεσμίας κατάθεσης υποψηφιοτήτων, το ΔΣ κεντρικά 

και οι ΔΕ τοπικά, εντός 2 ημερών , μετά από ειδική συνεδρίαση του Δ.Σ. που συ-

γκαλείται αποκλειστικά για το σκοπό αυτό δημοσιοποιούν με κάθε πρόσφορο 

τρόπο τις υποψηφιότητες οι οποίες αναρτώνται στην ιστοσελίδα της ΠΕΣΣ. 

 
           γ)   Το ΔΣ και οι ΔΕ ΠΕΤ της ΠΕΣΣ, την Τετάρτη 12 Μαρτίου 2014, στη Γενική 

Συνέλευση θα προτείνουν και θα εκλεγούν «διά βοής» οι τριμελείς Εφορευτικές Επιτροπές 

ως εξής: (1)Πρόεδρος – (2)Μέλη.  
 
 Για την Αττική θα προταθούν και τρία (3) ακόμη μέλη ως αναπληρωματικά. 

 
Τα στοιχεία των εφορευτικών επιτροπών μαζί με τους πίνακες των ψηφοδελτίων 

στέλνονται με e-mail  στην ΠΕΣΣ.  

  

ΠΡΟΣΟΧΗ:  
α) Τα μέλη των Εφορευτικών Επιτροπών δεν μπορούν να είναι υποψήφιοι 

σε κανένα όργανο της ΠΕΣΣ. 

 β) Τα μέλη της ΠΕΣΣ μπορούν να θέσουν υποψηφιότητα για ΕΝΑ ΜΟΝΟ 
όργανο (δεν μπορεί κάποιος να είναι υποψήφιος και για το ΔΣ της ΠΕΣΣ 

και για τη Διοικούσα Επιτροπή του ΠΕ.Τ., ή για ΕΕ) [άρθρο 34, παρ. 3 του 

Καταστατικού]. 

 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:  

α) Για αποφυγή λαθών ή παρεξηγήσεων καλό είναι να γίνει από τους υπο-

ψηφίους επιβεβαιωτικό τηλεφώνημα, στο μέλος που έχει οριστεί για να παραλάβει 
τις υποψηφιότητες.  

β) Οι πρωτότυπες αιτήσεις υποψηφιότητας των μελών της περιφέρειας θα 

κρατηθούν από το μέλος που έχει οριστεί και θα παραδοθούν στις εφορευτικές επι-
τροπές.  

Αυτές που αφορούν υποψηφιότητες για το Δ.Σ. και την Ε.Ε. της ΠΕΣΣ, θα 

σταλούν ταχυδρομικώς στην ΠΕΣΣ από την εφορευτική επιτροπή, μαζί με το πρωτό-
τυπο πρακτικό, και το υλικό της ψηφοφορίας ψηφοδέλτια και φακέλους.  

Το υλικό που αφορά τα ΠΕ.Τ. (αιτήσεις, πρακτικό ψηφοφορίας ψηφοδέλτια 

και φάκελοι) θα παραδοθοεί στις νέες Διοικούσες Επιτροπές των ΠΕ.Τ. και παραμέ-

νουν στο αρχείο του νέου ΠΕ.Τ.    
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4. Οικονομική τακτοποίηση μελών – Δικαίωμα ψήφου 
 
 Δικαίωμα ψήφου σύμφωνα με το καταστατικό [άρθρα 5,6,7], έχουν τα μέ-

λη που είναι οικονομικώς τακτοποιημένα. Στις επικείμενες εκλογές κανένα μέλος 

δεν είναι οικονομικά τακτοποιημένο, αφού η συνδρομή αφορά οικονομικό έτος.  

 

Με απόφαση του ΔΣ και λαμβάνοντας υπόψη την τρέχουσα οικονομι-

κή συγκυρία, η συνδρομή ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ στο ποσό των  40 € για όλη τη 

διετία (2014-2016).   Δηλαδή περίπου 1,5 ευρώ τον μήνα. 

 

Θα προσκομίζεται το αποδεικτικό κατάθεσης στο λογαριασμό της ΠΕΣΣ [Αγροτική 

Τράπεζα, Αριθμ. Λογαρισμού: 0170400579277] ή θα καταβάλλεται στις 

εφορευτικές επιτροπές την ώρα της ψηφοφορίας μαζί με τα πλήρη με τα πλήρη 

στοιχεία του μέλους. 

 

 Όσα μέλη επιθυμούν να ψηφίσουν με επιστολική ψήφο θα κα-

ταθέσουν τη συνδρομή τους στο λογαριασμό της ΠΕΣΣ στην Αγροτική 

Τράπεζα, Αριθμ. Λογαρισμού:  0170400579277 και θα ακολουθήσουν τη 

διαδικασία της επιστολικής ψήφου όπως θα περιγράφεται σε επόμενη ανακοίνωση 

μας η οποία θα αφορά την εκλογική διαδικασία. 

 
 
 
 

5.  Εκλογική  διαδικασία 
 
Για τα θέματα της εκλογικής διαδικασίας θα ενημερωθείτε με επόμε-

νη ανακοίνωση στις 16 Μαρτίου 2012, μετά το ΔΣ της ανακήρυξης των 

υποψηφίων. 
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Παρακαλούμε όλους τους συναδέλφους να μας συνδράμουν ουσια-

στικά, για να ολοκληρώσουμε με επιτυχία τη σημαντική αυτή διαδι-

κασία. 

Σας ευχαριστούμε όλους εκ των προτέρων. 
 
                                               Για το Δ.Σ. της Π.Ε.Σ.Σ. 
 

 

           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                       Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ               
    ΜΠΑΡΑΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ                                                                                           ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΤΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 
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