
 

 
 

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ 
 

Σύσκεψη Εργασίας του Τµήµατος Αυτοδιοίκησης στις 17/2/2013 για την 
Αυτοδιοίκηση στην Πελοπόννησο 

 

Αγαπητοί φίλοι -ες 

Σε συνέχεια της συγκρότησης του Τµήµατος Τοπικής και Περιφερειακής 

Αυτοδιοίκησης του ΣΥΡΙΖΑ- ΕΚΜ στην Αθήνα και µε βάση την κατάληξη για 

διενέργεια 13 περιφερειακών συσκέψεων του Τµήµατος Αυτοδιοίκησης (συσκέψεις 

σε κάθε περιφέρεια) στις αρχές του 2013, διοργανώνουµε την αντίστοιχη σύσκεψη 

στην Πελοπόννησο. 

Λόγω κεντρικών υποχρεώσεων η σύσκεψη εργασίας του Τµήµατος 

Αυτοδιοίκησης, µετατίθεται στις 17/2/2013, ηµέρα κυριακή. Θα γίνει στην 

Τρίπολη ώρα 10.00 π.µ. στην αίθουσα του Εργατικού Κέντρου Τρίπολης. 

Σκοπός της σύσκεψης είναι αφενός ο συντονισµός των αυτοδιοικητικών µας 

δυνάµεων µε στόχο την µεγιστοποίηση, της παρέµβασής µας στις τοπικές κοινωνίες, 

στα τοπικά θέµατα και για την αντιµετώπιση των κρίσιµων πολιτικών προβληµάτων 

στην αυτοδιοίκηση και αφετέρου η εκλογή συντονιστικών οργάνων στην Περιφέρεια 

για τα θέµατα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Η σύσκεψη αφορά την τοπική και 

περιφερειακή Αυτοδιοίκηση και καλούνται να συµµετάσχουν σ’ αυτήν τα µέλη, οι 

φίλοι και οι συνεργαζόµενοι του ΣΥΡΙΖΑ ΕΚΜ:  

• Οι εκλεγµένοι στην Αυτοδιοίκηση, δηµοτικοί σύµβουλοι, περιφερειακοί 

σύµβουλοι, κ.λ.π. 

• Οι υποψήφιοι στα όργανα της Αυτοδιοίκησης και όσοι ενδιαφέρονται να 

δραστηριοποιηθούν σε αυτήν. 

• Οι εργαζόµενοι στην Αυτοδιοίκηση. 

• Οι υπεύθυνοι αυτοδιοίκησης των ΝΕ.  

Παρακαλούνται οι Τοπικές-Συντονιστικές Επιτροπές του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ όλων 

των ∆ήµων της Περιφέρειας να ειδοποιήσουν τους συντρόφους που 

δραστηριοποιούνται στην Αυτοδιοίκηση στους ΟΤΑ της περιοχής τους, για την 

σύσκεψη. Συµβάλει στην επιτυχία της κεντρικής σύσκεψης η δηµιουργία 

προσυσκέψεων ανά νοµό. 



Σύντοµα θα αποσταλεί ντοσιέ του Τµήµατος Αυτοδιοίκησης για τις εργασίες 

της σύσκεψης.  

Η Γραµµατεία του Τµήµατος Αυτοδιοίκησης ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ 

 

Πίνακας αποδεκτών  

• Οι αναφερόµενοι στην πρόσκληση  

• Κεντρικό Τµήµα Αυτοδιοίκησης ΣΥΡΙΖΑ ΕΚΜ - Υπόψιν Σ. Τζόκα-Κ. Πουλάκη 

• Βουλευτές Περιφέρειας Πελοποννήσου: Ζαχαριάς Κ. – Κοδέλας ∆. – Πετράκος Θ. 

  

Κοινοποίηση 

• ΕΚΚΕ Αυτοδιοίκησης – Υπεύθυνη Σακοράφα Σοφία 

 

 

• Για περισσότερες πληροφορίες στον Νίκο Πατσαρίνο (Περιφερειακός 

Σύµβουλος της «Αγωνιστικής Συνεργασίας Πελοποννήσου), τηλ. 

6977074318, email: patsarinos.perif@gmail.com. 


