
για την ανάδειξη Δ.Σ. και Ε.Ε. της Πανελλήνιας Ένωσης

Κυριακή 02.12.2007* - Hotel Titania, Αθήνα

Κυριακή 09.12.2007* - Hotel Electra Palace, Θεσσαλονίκη

Το Δ.Σ. της Πανελλήνιας Ένωσης Καθηγητών Γερμανικής Γλώσσας προκηρύσσει εκλογές 
για την ανάδειξη νέων οργάνων σύμφωνα με το Καταστατικό. Καλούνται όλα τα μέλη της 
Πανελλήνιας Ένωσης να προσέλθουν στον Απολογισμό Δράσης του Δ.Σ. (δεύτερη εξ’ 
αναβολής σύγκληση).
-Την ευθύνη για τις εκλογές φέρει η Εφορευτική Επιτροπή που θα εκλεγεί στον Απολογισ-
μό Δράσης. Τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής δεν μπορούν να είναι ταυτόχρονα και 
υποψήφιοι για Δ.Σ. Οι εκλογές θα διεξαχθούν στους χώρους των Ημερίδων Επιμόρφωσης 
από τις 10.00 έως τις 15.30.
-Δικαίωμα ψήφου έχουν όλοι οι Πτυχιούχοι Γερμανικής Φιλολογίας που έχουν εκπληρώσει 
τις ταμειακές τους υποχρεώσεις για το 2007. Κατά την εκλογική διαδικασία οι συνάδελφοι 
θα πρέπει να επιδεικνύουν την Κάρτα Μέλους της Πανελλήνιας Ένωσης. Η εκπλήρωση 
των ταμειακών υποχρεώσεων μπορεί να γίνει και την ημέρα των εκλογών.

Προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων: Πέμπτη 8 Νοεμβρίου 2007

-Όσοι Πτυχιούχοι Πανεπιστημίου επιθυμούν να είναι υποψήφιοι μπορούν να αποστείλουν 
γραπτώς στο φαξ της Κεντρικής Έδρας της Πανελλήνιας Ένωσης (210-2777648) ή ταχυ-
δρομικώς (Τ.Θ. 51717, Τ.Κ. 14530, Αθήνα) την ενυπόγραφη υποψηφιότητά τους μέχρι την 
Πέμπτη 8 Νοεμβρίου 2007. Τα ονόματα των υποψηφίων θα ανακοινωθούν έγκαιρα στην 
ιστοσελίδα της Πανελλήνιας Ένωσης www.deutsch.gr.
-Τα μέλη του νέου Δ.Σ. δεσμεύονται να υλοποιήσουν τις αποφάσεις του Προγραμματισμού 
Δράσης.

ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΗ ΨΗΦΟΣ
-Δίνεται η δυνατότητα της Επιστολικής Ψήφου σε ταμειακώς εντάξει για το 2007 μέλη που 
αδυνατούν να προσέλθουν στους χώρους της ψηφοφορίας. Τα μέλη που θα κάνουν χρήση 
αυτής της δυνατότητας θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους τα εξής:
α) Να φροντίσουν για την ανανέωση της συνδρομής τους. Το όνομά τους θα πρέπει 
να είναι καταχωρημένο στον κατάλογο των ταμειακώς εντάξει μελών που θα διαθέτει η 
Εφορευτική Επιτροπή.
β) Να ακολουθήσουν τις οδηγίες που εσωκλείονται στο φάκελο που θα λάβουν όσοι 
συνάδελφοι είναι ταμειακώς εντάξει για το 2007 μέλη.
γ) Να αποστείλουν στο Ταχυδρομείο Περισσού (poste restante, αρ. πελάτη 4, Τ.Κ. 14202, 
Περισσός) τα υλικά της ψηφοφορίας μέχρι τη Δευτέρα 3 Δεκεμβρίου 2007. Ο παραλή-
πτης πληρώνει τα ταχυδρομικά τέλη (αποστολή χωρίς γραμματόσημο).

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
-Οι φοιτητές Γερμανικής Φιλολογίας μπορούν να αναδείξουν ένα μέλος στο νέο Δ.Σ.
-Τα μέλη της Πανελλήνιας Ένωσης που κατοικούν στις περιοχές του Παραρτήματος Βό-
ρειας Ελλάδας (Μακεδονία-Θράκη-Θεσσαλία-Ήπειρος-Νησιά Βορείου Αιγαίου) ψηφίζουν 
ταυτόχρονα για ανάδειξη Δ.Σ. Κεντρικής Έδρας και Παραρτήματος Βόρειας Ελλάδας.

(* η ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών είναι δεύτερη εξ’ αναβολής σύγκληση)

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ
Οι καθηγητές Γερμανικής Γλώσσας που έχουν αποφοιτήσει από ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (εσωτερικού και εξωτερικού) 
είναι μέλη της Πανελλήνιας Ένωσης Καθηγητών Γερμανικής Γλώσσας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης. Συγκεκριμένα μέλη της Πανελλήνιας Ένωσης είναι 
όσοι εργάζονται στη(ν):

-ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
α) μόνιμοι, β) αναπληρωτές, γ) ωρομίσθιοι

-ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
εργαζόμενοι σε Κέντρα Ξένων Γλωσσών, Ιδιωτικά Σχολεία και αυτοαπασχολούμενοι (ιδιαίτερα κ.α.)

-ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
οποιασδήποτε βαθμίδας ή σχέσης εργασίας

-ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ (ΟΕΕΚ, ΟΤΕΚ, ΙΔΕΚΕ, κ.α.)
α) αορίστου χρόνου β) ορισμένου χρόνου

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Π.Ε. - ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ/ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ

ΕΠΩΝΥΜΟ ΠΟΛΗ

ΟΝΟΜΑ ΣΤΑΘΕΡΟ

ΟΔΟΣ/ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΙΝΗΤΟ

ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ E-MAIL

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΔΡΑ
(Στερεά Ελλάδα-Αττική-

Πελοπόννησος-Νησιά Ιονίου-Κρήτη-
Νησιά Νοτίου Αιγαίου)

Alpha Bank:
197-00-2002002695 

Τ.Θ. 51717, Τ.Κ. 14503 Αθήνα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
(Μακεδονία-Θράκη-Θεσσαλία-

Ήπειρος-Νησιά Βορείου Αιγαίου)
Εμπορική Τράπεζα:

412/59768719
Τ.Θ. 50021, Τ.Κ. 54013 Θεσ/νίκη

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
Καθηγητής/-τρια Γερμανικών σε δημόσιο σχολείο (Δημοτικό-Γυμνάσιο-Ενιαίο Λύκειο-ΕΠΑΛ/ΕΠΑΣ)

Μόνιμος Αναπληρωτής Ωρομίσθιος

Σχολική μονάδα: __________________________________ Τόπος: ______________________________

Διδάσκων/-ουσα στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (ΑΕΙ-ΑΤΕΙ)  Ε.Κ.Π.Α.          Α.Π.Θ.          Άλλο ίδρυμα 

Καθηγητής/-τρια Γερμανικών σε ιδιωτικό σχολείο

Καθηγητής/-τρια Γερμανικών σε Κέντρο Ξένων Γλωσσών

Φοιτητής/-τρια Γερμανικής Φιλολογίας            Ε.Κ.Π.Α.           Α.Π.Θ.          Άλλο ίδρυμα 

Άλλο: _______________________________________________________________________________

Κάτοχος επάρκειας ή με άλλη ιδιότητα: Επιθυμώ να γίνω απλός συνδρομητής στο περιοδικό aktuell

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ _______/________/_____________ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ______________________

Με αυτήν την αίτηση επιθυμώ να εγγραφώ στην Πανελλήνια Ένωση Καθηγητών Γερμανικής Γλώσσας Π.Ε. Γνωρίζω πως πρέπει να πληρώ 
τις προϋποθέσεις εγγραφής και να ανανεώνω την ετήσια συνδρομή μου (20 ευρώ - 10 ευρώ για φοιτητές).

ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΡΟΠΟΥ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ - Στείλτε ένα απλό SMS στο κινητό 6946-339652 τα παρακάτω στοιχεία: 
Ονοματεπώνυμο, Ταχ. Κώδικας, ταυτότητα/αριθμός πράξης (αναγράφεται στην απόδειξη της τραπεζικής κατάθεσης).
Σε περίπτωση νέας εγγραφής στείλτε ταχυδρομικά την Αίτηση Εγγραφής. 


