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Αθήνα, 5 Οκτωβρίου 2014

Προς: τους Νομικούς & τους  Πολιτικούς Επιστήμονες, κλ. ΠΕ13
Κοιν/ση: Περιφ. Δ/νσεις Εκπ/σης, Δ/νσεις & Γραφεία Δ.Ε., Σχολικές Μονάδες

Θέμα: “ Πρόσκληση σε Έκτακτη Προσυνεδριακή-Προσεμιναριακή Γενική Συνέλευση,  
Σάββατο 11-10-2014 στην Αθήνα ”

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Η επιστημονική μας ένωση, δεδομένης της ανάπτυξης του Νέου Λυκείου και της ένταξης των  

μαθημάτων  ΠΟΛΙΤΙΚΗ  ΠΑΙΔΕΙΑ  &  ΑΡΧΕΣ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ  ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ  για  2ο  χρόνο  και  

σημαντικών εκκρεμοτήτων για βελτιώσεις αυτών και της συναφούς Νομοθεσίας και ενόψει του  

σχεδιασμού  συναφών  Ημερίδων-Σεμιναρίων,  έχει  τη  χαρά  να  σας  καλέσει  σε  Έκτακτη 

Προσυνεδριακή   Γενική Συνέλευση   που θα λάβει χώρα το Σάββατο   11-10-2014   και ώρα 16.30 

στο Polis Art Cafe, όπισθεν του ΣτΕ στο δώμα της Στοάς του Βιβλίου, οδό Πεσμαζόγλου 5 & 

Σταδίου (Εγγραφές 16.15-16.30 / Λήξη 18.30).

Με  την  ευκαιρία  αυτή,  θα  συζητηθούν  επαγγελματικά  και  επιστημονικά  ζητήματα  που 

απασχολούν τους συναδέλφους, θα γνωριστούμε με νέα μέλη, θα εξετάσουμε περαιτέρω ενέργειες και  

την απονομή του τίτλου του Επίτιμου Μέλους σε πρόσωπα με διακεκριμένη συμβολή στην αποστολή μας.

Έχουν κληθεί επίσης στελέχη, όπως οι κκ. Λεωνίδας  Κατσίρας &   Παύλος ΜάραντοςΠαύλος Μάραντος , , 
Σχολικός Σύμβουλος κλ. ΠΕ13 Αττικής, Β. & Ν. Αιγαίου και Κρήτης & 

Σύμβουλος Νομικών-Πολιτικών Επιστημών του ΙΕΠ αντιστοίχως, πρώην μέλη ΔΣ της ΠΕΝΠΕ.

Βασιζόμαστε στην υποστήριξή σας και σας περιμένουμε όλους   το Σάββατο.

Με εγκάρδιους συναδελφικούς χαιρετισμούς,

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Η  Π ρ ό ε δ ρ ο ς Η  Ε ι δ .  Γ ρ α μ μ α τ έ α ς

Αρετή-Ελένη Κεραμάρη Σταυρούλα Νέστορα

Οι ιδέες και η συμμετοχή του καθενός μας είναι ανεκτίμητες!
Δικαίωμα συμμετοχής   & εγγραφής   στην ΠΕΝΠΕ έχουν όλοι οι πτυχιούχοι Νομικών, Πολιτικών 
& Διεθνολογικών Τμημάτων (ως Τακτικά Μέλη) & οι  φοιτητές των Τμημάτων αυτών (ως Φίλοι).

Ενισχύετε       το       έργο       μας             με την       Κατάθεση       της             ετήσιας       συνδρομής       (15 ευρώ Τακτικού μέλους 
/ 5 ευρώ Φίλου) ή με δωρεά οποιουδήποτε ποσού ή εισφορά στον έρανο   για την Αίτηση Ακυρώσεως στο ΣτΕ     στον Τραπ. 
Λογ/σμό EUROBANK 0026-0320-21-0100-889913 ή απευθείας στον Ταμία κ. Κων. Περιβολιώτη: 6977922413)

Δηλώνετε συμμετοχή & στέλνετε τις προτάσεις σας για τη Γ.Σ. έως την Πέμπτη  9-10-2014 στο e-mail: 
penpe      13@      yahoo      .      gr       & στο Facebook :  https://www.facebook.com/events/1409023399337148/?

context=create&previousaction=create&source=49&sid_create=2507688231 
Στη διάθεσή σας στο:  6936016046. Θα χορηγηθούν  ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ.
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