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Θζμα: «υνεδρίαςη Δ.. και Προζδρων των παραρτημάτων τησ ΠΕΕΚΠΕ» 
 
Αγαπθτοί ςυνάδελφοι, 
 Σο Διοικθτικό υμβοφλιο τθσ Ζνωςθσ, φςτερα από πρόταςθ τθσ ΔΕ του παραρτιματοσ Δυτικισ 
Ελλάδασ, αποφάςιςε θ τελευταία ςυνεδρίαςθ του πριν από τθ ΘϋΕκλογοαπολογιςτικι 
ςυνζλευςθ και τισ εκλογζσ τθσ 11θσ Δεκεμβρίου 2011 να γίνει ςτθν Ακινα ςτισ 13 Νοεμβρίου 
2011 και ώρα 10.30 π.μ.  ςε ολομζλεια με τουσ προζδρουσ των Παραρτθμάτων. 
Καλοφνται οι πρόεδροι ι οι εκπρόςωποι των παραρτθμάτων τθσ Ζνωςθσ να ςυμμετζχουν ςτθ 
ςυνεδρίαςθ αυτι. 
Η Ημεριςια διάταξθ τθσ ολομζλειασ περιλαμβάνει τα παρακάτω κζματα: 
-Ενθμζρωςθ για τισ εξελίξεισ ςτθν Περιβαλλοντικι Εκπαίδευςθ εκ μζρουσ του Δ.. 
-Σοποκετιςεισ- προτάςεισ των προζδρων και εκπροςϊπων των παραρτθμάτων τθσ   Ζνωςθσ  
-Διαμόρφωςθ διεκδικθτικοφ πλαςίου δράςθσ για τθν ΠΕ που κα υποβλθκεί ςτθ Γενικι 
υνζλευςθ  
-Προετοιμαςία τθσ ΘϋΕκλογοαπολογιςτικισ  υνζλευςθσ και  διαδικαςίασ Εκλογϊν 
-Προετοιμαςία και αποςτολι εκλογικοφ υλικοφ ςτα μζλθ των παραρτθμάτων 
 Σα ζξοδα μετακίνθςθσ των προζδρων ι εκπροςϊπων των παραρτθμάτων κα καλυφκοφν από το 
ταμείο του κάκε παραρτιματοσ. 
Σα ζξοδα του Δ τθσ Ζνωςθσ κα καλυφκοφν από το ταμείο του Δ. 
Η ΠΕΕΚΠΕ κα προςφζρει ελαφρφ γεφμα ςτουσ ςυμμετζχοντεσ. 
Ο τόποσ ςυνάντθςθσ δεν ζχει οριςκεί ακόμθ ( προτείνονται τα γραφεία τθσ ΔΟΕ ςτο φνταγμα ι 
τα γραφεία τθσ Ζνωςθσ Αργοναυτϊν 34 Αργυροφπολθ) 
Η είςοδοσ για τα μζλθ τθσ ΔΕ  του παραρτιματοσ Αττικισ είναι ελζυκερθ. 
 
Αγαπθτοί ςυνάδελφοι, ςασ κυμίηουμε τισ ςθμαντικζσ πλθροφορίεσ για τθ διαδικαςία των 
εκλογϊν: 

- 5 Νοεμβρίου 2011, καταλθκτικι θμερομθνία εγγραφισ νζων μελϊν με δυνατότθτα ςυμμετοχισ 
ςτθ ψθφοφορία. 

- 5 Νοεμβρίου 2011, καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ υποψθφιοτιτων για νζο Δ.. και Ε.Ε. 
- 5 Νοεμβρίου 2011, αποςτολι εκλογικϊν καταλόγων παλαιϊν και νζων μελϊν από τα 

παραρτιματα ςτο Δ.. 
- 11 Νοεμβρίου 2011, αποςτολι υλικοφ ψθφοφορίασ ςτα μζλθ.  
- 11 Δεκεμβρίου 2011, Θϋ Εκλογοαπολογιςτικι ςυνζλευςθ – εκλογζσ για νζο Δ.. και Ε.Ε.   
 

         Για το Διοικθτικό υμβοφλιο 
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