
                                                   

                                          Καβάλα, 12  Οκτωβρίου 2015 
                       Αρ. Πρ. : 358 /Φ.2 

                                                                                                                                                                               

 

 

ΘΕΜΑ: « Πρόσκληση για εκλογή εκπροσώπων των διδασκόντων για το Συντονιστικό Συμβούλιο του 

ΠΕΚ Καβάλας» 

Σας προσκαλούμε σε Γενική Συνέλευση, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή  16 

Οκτωβρίου και ώρα  10:00 στο ΠΕΚ Καβάλας με θέμα : 

«Εκλογή εκπροσώπων των διδασκόντων για το Συντονιστικό Συμβούλιο του ΠΕΚ Καβάλας» 

Σε περίπτωση μη απαρτίας  η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την ίδια μέρα στις 11:00 

στο ΠΕΚ Καβάλας. 

Η ψηφοφορία για την εκλογή των αιρετών μελών θα ακολουθήσει της Γενικής Συνέλευσης. 

 

Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του ν.2009/1992 άρθρο 17 §3 (ΦΕΚ 18 τ.Α’) θα εκλεγούν:  

- ένας/μία  (1) εκπρόσωπος από την Α/θμια εκπαίδευση και  

- ένας/μια  (1) εκπρόσωπος από τη Β/θμια εκπαίδευση. 

Η θητεία των αιρετών μελών ορίζεται για ένα σχολικό έτος και λήγει στις 31 Αυγούστου 2016. 

Όσοι/ες από τους/τις  επιμορφωτές/τριες επιθυμούν να δηλώσουν υποψηφιότητα για την 

εκλογή τους στο Συντονιστικό Συμβούλιο του ΠΕΚ Καβάλας παρακαλούνται να το δηλώσουν στη 

Γραμματεία του ΠΕΚ έως και την Πέμπτη  15  Οκτωβρίου 2015 και ώρα 12:00. 

                                                                                            H Διευθύντρια 

                                                                                                             
                                                                                                            Δρ. Κατερίνα Σαραφίδου 
                                                                                                                 Σχολική Σύμβουλος  

 
Σημείωση: Σύμφωνα με το ν.3833/2010 αρ.7, παρ. 1 «Τα κάθε είδους μόνιμα ή προσωρινού χαρακτήρα συλλογικά όργανα 

(συμβούλια, επιτροπές, ομάδες εργασίας κλπ.) του Δημοσίου, των ΝΠΔΔ και των ΟΤΑ, τα οποία προβλέπονται από τις 
εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις ή συνιστώνται και συγκροτούνται με διοικητικές πράξεις λειτουργούν εντός του κανονικού 
ωραρίου εργασίας των οικείων υπηρεσιών ή σε χρόνο που καλύπτεται από υπερωριακή απασχόληση και δεν καταβάλλεται 

καμία πρόσθετη αμοιβή ή αποζημίωση στα μέλη τους.                                                                                                       

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ  

 ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
---- 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 
(Π.Ε.Κ.)  ΚΑΒΑΛΑΣ 

 
                                                                                                              
 Διεύθυνση :      Κων.  Τσολάκη 44 

Πόλη – ΤΚ :        Καβάλα – 65403 

Πληροφορίες : Κατερίνα Σιώτη 

Τηλέφωνο :       2510 622115 

Fax :                    2510 232245 

e-mail :              pekaval@sch.gr   

Ιστοσελίδα :     http://pek-kaval.kav.sch.gr  

Προς:  
Επιμορφωτές/τριες  Εισαγωγικής Επιμόρφωσης 
σχ. έτους 2012-2013 
Κοιν. :  

- Περιφερική Δ/νση Π. &  Δ. Εκπ/σης ΑΜΘ 
- Δ/νσεις Π/θμιας  &  Δ/θμιας Εκπ/σης 

               Καβάλας, Δράμας, Ξάνθης  
             
                   

mailto:pekaval@sch.gr
http://pek-kaval.kav.sch.gr/

