
ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΗ ΨΗΦΟΣ 
 
Οι Σχολικοί Σύμβουλοι που θα ψηφίσουν επιστολικά (κατά τα προβλεπόμενα στο 
Άρθρο 33 του Καταστατικού) ακολουθούν την εξής διαδικασία: 
 
Α) Επικοινωνούν με τα ΠΕ.Τ της Περιφέρειάς τους για να παραλάβουν τους 3 
φακέλους της ψηφοφορίας: 
 

1. Τον ΚΙΤΡΙΝΟ για το  Δ.Σ. της ΠΕΣΣ 
2. Τον ΣΩΜΟΝ για τις Δ.Ε. των ΠΕ.Τ  

3. Τον ΛΕΥΚΟ στον οποίο μπαίνουν οι δύο μικρότεροι έγχρωμοι  
 
Β) Κατεβάζουν από την ιστοσελίδα της ΠΕΣΣ (www.pess.gr) τα ΔΥΟ ψηφοδέλτια ένα  
για ΠΕΣΣ και ένα για ΠΕ.Τ. Σας τα επισυνάπτουμε και στο παρόν email.   
 
Γ) Θέτουν τους σταυρούς προτίμησης στους υποψήφιους της αρεσκείας τους 
ΑΡΙΣΤΕΡΑ του ονόματος του υποψηφίου, ως εξής: 
 

 Έως 4 σταυρούς για το Δ.Σ. - ΠΕΣΣ (Κεντρικό) 
 Έως 2 σταυρούς για τη Δ.Ε.- ΠΕ.Τ (Περιφερειακό) 
     

 
Για την Εξελεγκτική έως 2 σταυρούς 

 
Δ) Θέτουν τα ψηφοδέλτια στους ΣΩΣΤΟΥΣ έγχρωμους φακέλους 
 
Ε) Θέτουν τους ΚΛΕΙΣΤΟΥΣ έγχρωμους φακέλους στους οποίους ΔΕΝ ΑΝΑΓΡΑΦΟΥΝ 
ΟΝΟΜΑ, μαζί με φωτοτυπία της απόδειξης πληρωμής της συνδρομής τους 
(ΠΕΣΣ / ΤΡΑΠΕΖΑ -  ΠΕΙΡΑΙΩΣ:  6017-040057-929) 
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ (ΙΒΑΝ)  ΠΕΣΣ  GR5501710170006017040057929  
και μια ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ότι επιθυμούν να ψηφίσουν επιστολικά στο μεγάλο 
ΛΕΥΚΟ φάκελο, τον κλείνουν, συμπληρώνουν τα στοιχεία που είναι προτυπωμένα 
ΚΑΙ τον στέλνουν στην αναγραφόμενη Διεύθυνση (Ταχυδρομική θυρίδα της ΠΕΣΣ). 
 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι φάκελοι πρέπει να ταχυδρομηθούν εγκαίρως ώστε να έχουν 
φτάσει στην  ταχ. θυρίδα το αργότερο μέχρι την Παρασκευή, 10 Ιουνίου 2016.  

  
[Ως προς τη διαδικασία του ανοίγματος των Φακέλων: 
Ο μεγάλος φάκελος, ο λευκός,  θα ανοιχτεί παρουσία όλης της Εφορευτικής Επιτροπής 
την ημέρα της ψηφοφορίας (10 Ιουνίου 2016) και αφού ελεγχθούν τα στοιχεία (Συνδρο- 
μή & Δήλωση), οι έγχρωμοι φάκελοι θα ΣΦΡΑΓΙΣΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΡΙΑ ΠΟΥ ΚΛΕΙΝΟΥΝ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ και θα τοποθετηθούν στις αντίστοιχες κάλπες. Ο 
κίτρινος φάκελος, δηλαδή, θα τοποθετηθεί από την εφορευτική επιτροπή στην κάλπη 
για ΔΣ της ΠΕΣΣ και ο σωμόν θα τοποθετηθεί στην Κάλπη του αντίστοιχου ΠΕΤ. Υπάρχει 
λοιπόν μια (μεγάλη) Κάλπη για την ΠΕΣΣ και άλλες 12 κάλπες, μία για κάθε ΠΕΤ] 
 
Για το ΔΣ της ΠΕΣΣ 
 
Γ. Αλεξανδράτος, Πρόεδρος ΠΕΣΣ 
Τ. Αρβανίτη-Παπαδοπούλου Γ. Γραμματέας ΠΕΣΣ 
 

http://www.pess.gr/

