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Πειραιάς, 11 Ιανουαρίου 2011
Αρ. Πρωτ.: 3
Προς:
Τα Μέλη του Π.Ε.Σ.Ε. Α.

Θέµα: «Ανανέωση Συνδροµών - Οικονοµική Τακτοποίηση Μελών Π.Ε.Σ.Ε.Α.»
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Πανελλήνιου Επιστηµονικού
Συλλόγου Ειδικής Αγωγής σας εύχεται Χρόνια Πολλά γεµάτα υγεία και δηµιουργία.
Το 51ο τεύχος "Θέµατα Ειδικής Αγωγής", που θα παραλάβατε τον Ιανουάριο του 2011, είναι
το πρώτο από τα τέσσερα τεύχη του έτους 2011. Προκειµένου να συνεχίσει η αδιάλειπτη αποστολή
του Περιοδικού "Θέµατα Ειδικής Αγωγής", σας παρακαλούµε να ανανεώσετε τη συνδροµή
σας για το έτος 2011.
Σύµφωνα µε το Άρθρο 8, 14 & 15 του Καταστατικού του Π.Ε.Σ.Ε.Α., και ενόψει των
επικείµενων αρχαιρεσιών (Σάββατο 9 Απριλίου 2011) για την ανάδειξη του νέου ∆ιοικητικού
Συµβουλίου θητείας 2011 - 2014, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Π.Ε.Σ.Ε.Α. τακτοποιεί τα Αρχεία και
τους Εκλογικούς Καταλόγους του Π.Ε.Σ.Ε.Α. και καλεί τα Μέλη του Συλλόγου, που έχουν
καθυστερήσει να πληρώσουν τις συνδροµές προηγούµενων ετών να φροντίσουν να τις
τακτοποιήσουν καταβάλλοντας, επιπλέον και τη συνδροµή του έτους 2011 (ο Ταµίας και η
Οργανωτική Γραµµατέας του Π.Ε.Σ.Ε.Α. θα φροντίσουν να στείλουν όσα τεύχη του περιοδικού
αντιστοιχούν στα έτη οικονοµικής τακτοποίησης).
Εάν επιθυµείτε να παραµείνετε Μέλος του Π.Ε.Σ.Ε.Α., και να συµµετάσχετε στην εκλογική
διαδικασία είτε ως υποψήφιος είτε ως ψηφοφόρος πρέπει να έχετε καλύψει τη συνδροµή σας και
για το έτος 2011:
 Ως υποψήφιος, έως την Πέµπτη 24 Φεβρουαρίου 2011 (ηµέρα µέχρι την οποία δηλώνετε και
την υποψηφιότητά σας, υποβάλλοντας τη σχετική συνηµµένη αίτηση προς το ∆.Σ. του Π.Ε.Σ.Ε.Α. ή
αποστέλλοντας προς την ηλεκτρονική διεύθυνση ds_pesea@yahoo.gr την ηλεκτρονική αίτηση που
θα βρείτε στην ιστοσελίδα του Π.Ε.Σ.Ε.Α. http://www.pesea.gr συµπληρωµένη), και
 Ως ψηφοφόρος, έως και την ηµέρα της εκλογικής διαδικασίας. (εάν σταλεί «επιστολική ψήφος»
η συνδροµή πρέπει να έχει τακτοποιηθεί το αργότερο µέχρι την Πέµπτη 31 Μαρτίου 2011).
 Εγγραφές νέων Μελών του Π.Ε.Σ.Ε.Α. γίνονται, έως και την Πέµπτη 31 Μαρτίου 2011.
Μετά τιµής για το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Π.Ε.Σ.Ε.Α.
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