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ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΑΠΕΔΕ) 
Ιστολόγιο: http://papede.wordpress.com 

 
Αγαπητοί Συνάδελφοι,  
σας ενημερώνουμε ότι το σωματείο (επιστημονική ένωση) με την επωνυμία 
«ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» 
(ΠΑ.Π.Ε.Δ.Ε.), αναγνωρίστηκε με την υπ’ αριθμ. 336/2012 διαταγή του 
Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα Εκουσίας Δικαιοδοσίας) και 
καταχωρήθηκε με αριθμό μητρώου 29409 στα βιβλία καταχωρήσεως 
αναγνωρισμένων σωματείων του Πρωτοδικείου Αθηνών. 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΚΛΟΓΩΝ  
Η Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή της ΠΑΠΕΔΕ, σύμφωνα με το Άρθρο 17 του 
καταστατικού συγκαλεί:  

 Γενική Συνέλευση των μελών της για τη διεξαγωγή εκλογών των 
οργάνων, την Τρίτη 16 Απριλίου 2013 και ώρα 18:00, στο γραφείο 
Σχολικών Συμβούλων Β΄ Αθήνας (Έλλης 3, Χαλάνδρι- έναντι στάσης μετρό 
Αγίας Παρασκευής), με θέματα ημερήσιας διάταξης:  

1. Εκλογή της Εφορευτικής Επιτροπής για την διεξαγωγή των Εκλογών  

2. Προγραμματισμός για την περαιτέρω δράση της Εταιρείας 

 
 Εκλογές προγραμματίζονται για την Τετάρτη 24 Απριλίου 2013, στο 

γραφείο Σχολικών Συμβούλων Β΄ Αθήνας (Έλλης 3, Χαλάνδρι- έναντι 
στάσης μετρό Αγίας Παρασκευής). 

 Μέλη της Εταιρείας είναι όσοι υπηρετούν ως Σχολικοί Σύμβουλοι 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή υπηρέτησαν σε αυτή τη θέση και είναι 
εκπαιδευτικοί ή συνταξιούχοι. Ένα μέλος για να συμμετέχει στην Γενική 
Συνέλευση ή στις εκλογές οφείλει να είναι ταμειακά εντάξει (10 ευρώ το 
δικαίωμα εγγραφής και 10 δέκα ευρώ η ετήσια συνδρομή). Η οικονομική 
τακτοποίηση γίνεται και κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης ή των 
εκλογών.  

 Οι επιθυμούντες να εκλεγούν στο Διοικητικό Συμβούλιο ή στην Εξελεγκτική 
Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλλουν δήλωση υποψηφιότητας μέχρι τις 16 
Απριλίου 2013, στέλνοντας σχετικό μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
vas7@otenet.gr. Οι υποψήφιοι, σε περίπτωση που δεν είναι ταμειακά 
εντάξει, θα πρέπει να επικοινωνήσουν, για την ταμειακή τους τακτοποίηση, 
με τον Ταμία της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής κ. Νικόλαο 
Καραγεώργο (τηλ. 6977647516, e-mail: nickkara@sch.gr).  

 Το ενιαίο ψηφοδέλτιο υποψηφιοτήτων θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο 
(http://papede.wordpress.com/) στις 17 Απριλίου 2013 με δικαίωμα 
ένστασης μέχρι τις 22 Απριλίου 2013.  

 Για το Δ.Σ. εκλέγονται  εννέα  τακτικά  και  τέσσερα αναπληρωματικά μέλη  
και  για την  Εξελεγκτική Επιτροπή  εκλέγονται τρία τακτικά και δύο 
αναπληρωματικά μέλη. Κάθε ψηφοφόρος βάζει σταυρό προτίμησης δίπλα 
από τα ονόματα των υποψηφίων.  Έχει το δικαίωμα να σημειώσει σταυρό 
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σε τέσσερα το πολύ ονόματα υποψηφίων για το Δ.Σ. και τρία το πολύ 
ονόματα υποψηφίων για την Ε.Ε.  

 

 Όποιος  επιθυμεί να ψηφίσει δια αλληλογραφίας θα πρέπει να τηρήσει τα 
αναγραφόμενα  στο  Άρθρο 9.6  του Καταστατικού και να έχει υπόψη του ότι 
η επιστολή του, θα πρέπει να έχει φθάσει στο Κεντρικό Ταχυδρομείο 
Αθηνών, μέχρι το μεσημέρι της Τετάρτης της 24ης  Απριλίου 2013. Στην 
περίπτωση αυτή, παρακαλείται, για διευκόλυνση της διαδικασίας, να 
ενημερώσει και τηλεφωνικά την Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή  (τηλ.  
6974101899,  ή  6977647516). 

 

Ημερολόγιο ενεργειών: 

Ημερομηνία Ενέργεια 

Μέχρι την Τρίτη,            
16 Απριλίου 2013 

Υποβολή υποψηφιοτήτων για Διοικητικό Συμβούλιο και 
Εξελεγκτική Επιτροπή (στο vas7@otenet.gr ) 

Την Τρίτη,                     
16 Απριλίου 2013,  
ώρα 18.00 

Γενική Συνέλευση, Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής,  
(γραφείο Σχολικών Συμβούλων Β΄ Αθήνας, Έλλης 3, 
Χαλάνδρι- έναντι στάσης μετρό Αγίας Παρασκευής) 

Τετάρτη,                        
17 Απριλίου 2013 

Ανάρτηση υποψηφιοτήτων στο διαδίκτυο 
http://papede.wordpress.com/ 

Μέχρι τη Δευτέρα,  
22 Απριλίου 2013 

Δικαίωμα ένστασης (στο vas7@otenet.gr ) 

Τετάρτη                          
24 Απριλίου 2013, 
ώρα 9.00 έως 18.00  

Διενέργεια Εκλογών (γραφείο Σχολικών Συμβούλων Β΄ 
Αθήνας, Έλλης 3, Χαλάνδρι- έναντι στάσης μετρό Αγίας 
Παρασκευής) 

 

Αθήνα 1-4-2013 

Η  Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή: 

Βασίλης Δημητρόπουλος, Νικόλαος Τριπόδης, Νικόλαος Καραγεώργος  

 

* Περισσότερες λεπτομέρειες στο ιστολόγιο: http://papede.wordpress.com 
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