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ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΨΕΩΝ – ΗΜΕΡΙΔΩΝ 

Συνάδελφοι, 

Το Δ.Σ. της ΟΛΜΕ αποφάσισε τη διοργάνωση περιφερειακών συσκέψεων – 

ημερίδων στις ακόλουθες περιοχές: 

 ΗΡΑΚΛΕΙΟ: την Παρασκευή, 24/2/2017 (10.00 - 17.00) με θέμα: 

«Υπηρεσιακές μεταβολές – Διορισμοί - Εργασιακά εκπαιδευτικών», 

Καλούνται να συμμετέχουν:  

Τα μέλη των Δ.Σ. των ΕΛΜΕ Ηρακλείου, Λασιθίου, Ρεθύμνου, Χανίων 

καθώς και οι αιρετοί ΠΥΣΔΕ-ΑΠΥΣΔΕ των συγκεκριμένων περιοχών. 

Ένας ή δύο συνάδελφοι από κάθε σχολείο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της 

περιφέρειας Κρήτης, οι οποίοι θα οριστούν από τους Συλλόγους Διδασκόντων.  

Οι ΕΛΜΕ θα συγκεντρώσουν τα ονόματα των μελών των ΔΣ, των αιρετών 

και των εκπροσώπων των Συλλ. Διδ/ντων και θα τα αποστείλουν μαζί με το 

διαβιβαστικό της ΟΛΜΕ (ακολουθεί στο τέλος του εγγράφου) στην Περιφερειακή 

Διεύθυνση Κρήτης για να ζητηθεί η σχετική άδεια από τον Περιφερειακό Διευθυντή.  

 ΛΑΡΙΣΑ: Παρασκευή, 17/3 (10.00 – 17.00) με θέμα: «Νέο Λύκειο – 

Σύστημα πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση»,  

Καλούνται να συμμετέχουν:  

Τα μέλη των Δ.Σ. των ΕΛΜΕ Λάρισας, Μαγνησίας, Τρικάλων, Καρδίτσας, 

Φθιώτιδας, Ευβοίας, Βοιωτίας, Φωκίδας και Ευρυτανίας καθώς και οι αιρετοί 

ΠΥΣΔΕ-ΑΠΥΣΔΕ των συγκεκριμένων περιοχών. 

Ένας ή δύο συνάδελφοι από κάθε σχολείο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της 

Περιφέρειας Θεσσαλίας και Ανατ. Στερεάς-Εύβοιας οι οποία θα οριστούν από τους 

Συλλόγους Διδασκόντων.  

Οι ΕΛΜΕ θα συγκεντρώσουν τα ονόματα των μελών των ΔΣ, των αιρετών 

και των εκπροσώπων των Συλλ. Διδ/ντων και θα τα αποστείλουν μαζί με το 

διαβιβαστικό της ΟΛΜΕ (ακολουθεί στο τέλος του εγγράφου) στις αντίστοιχες 

Περιφερειακές Διευθύνσεις για να ζητηθεί η σχετική άδεια από τον/την 

Περιφερειακό/-ή Διευθυντή/-ντρια.  

ΚΟΖΑΝΗ: την Παρασκευή, 31/3 (10.00 – 17.00) με θέμα: «Αξιολόγηση-

Αυτοαξιολόγηση σχολ. μονάδας» 

Καλούνται να συμμετέχουν:  

Τα μέλη των ΔΣ των ΕΛΜΕ των Περιφερειών Δυτ. Μακεδονίας, Ηπείρου 

καθώς και τα μέλη των ΔΣ των ΕΛΜΕ Ημαθίας, Πέλλας Α, Β, Πιερίας, Κιλκίς, 

καθώς και οι αιρετοί ΠΥΣΔΕ-ΑΠΥΣΔΕ των συγκεκριμένων περιοχών. 

Ένας ή δύο συνάδελφοι από κάθε σχολείο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της 

Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας, Ηπείρου καθώς και των σχολικών μονάδων των 
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περιφερειακών ενοτήτων Πιερίας, Ημαθίας, Πέλλας και Κιλκίς της Περιφέρειας 

Κεντρ. Μακεδονίας.  

Οι ΕΛΜΕ θα συγκεντρώσουν τα ονόματα των μελών των ΔΣ, των αιρετών 

και των εκπροσώπων των Συλλ. Διδ/ντων και θα τα αποστείλουν μαζί με το 

διαβιβαστικό της ΟΛΜΕ (ακολουθεί στο τέλος του εγγράφου) στις αντίστοιχες 

Περιφερειακές Διευθύνσεις για να ζητηθεί η σχετική άδεια από τον/την 

Περιφερειακό/-ή Διευθυντή/-ντρια. 

 

(ακολουθεί το Διαβιβαστικό) 
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     ΠΡΟΣ: 

τους/τις Διευθυντές/-ντριες Δ.Ε.: 
Λάρισας, Μαγνησίας, Τρικάλων, Καρδίτσας, Ιωαννίνων, Θεσπρωτίας, Άρτας, Πρέβεζας, 
Πιερίας, Ημαθίας, Πέλλας, Κιλκίς, Φλώρινας, Κοζάνης, Καστοριάς, Γρεβενών, Εύβοιας, 

Φθιώτιδας, Φωκίδας, Βοιωτίας,  
 

ΘΕΜΑ: Χορήγηση άδειας μίας (1) ημέρας για συμμετοχή στις Περιφερειακές Συσκέψεις - 

Ημερίδες της ΟΛΜΕ 

 

Κυρίες, Κύριοι Διευθυντές/ - τριες, 

Το Δ.Σ. της ΟΛΜΕ αποφάσισε τη διοργάνωση περιφερειακών συσκέψεων – 

ημερίδων στις ακόλουθες περιοχές: 

 στη Λάρισα: την Παρασκευή, 17/3 με θέμα: «Νέο Λύκειο – Σύστημα  
πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση»,  

 στην Κοζάνη: την Παρασκευή, 31/3 με θέμα: «Αξιολόγηση-Αυτοαξιολόγηση  
σχολ. μονάδας». 

 

 Στις ημερίδες αυτές έχουν δικαίωμα συμμετοχής όλα τα μέλη των Δ.Σ. των ΕΛΜΕ, οι 
αιρετοί των ΠΥΣΔΕ-ΑΠΥΣΔΕ και ένας ή δύο συνάδελφοι από κάθε σχολική μονάδα των 
περιφερειών: Θεσσαλίας, Ανατ. Στερεάς-Εύβοιας, Δυτ. Μακεδονίας, Ηπείρου, Κεντρ. 
Μακεδονίας (ΕΛΜΕ Πιερίας, Ημαθίας, Πέλλας Α και Β, Κιλκίς) 
 

Για τη διευκόλυνση των συναδέλφων παρακαλούμε να εγκρίνετε άδεια ΜΙΑΣ (1) 

ημέρας για τις παραπάνω ημερομηνίες.  

Οι ΕΛΜΕ θα συγκεντρώσουν τα ονόματα των μελών των Δ.Σ., των αιρετών και των 

εκπαιδευτικών και θα σας τα αποστείλουν προκειμένου να εκδοθεί η άδεια σύμφωνα με τη 

νομοθεσία την οποία σας επισυνάπτουμε.  
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