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ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΨΕΩΝ – ΗΜΕΡΙΔΩΝ 

Συνάδελφοι, 

Το Δ.Σ. της ΟΛΜΕ αποφάσισε τη διοργάνωση σύσκεψης – ημερίδας για την 

Περιφέρεια Ανατ. Μακεδονίας – Θράκης και Σερρών στην Καβάλα, τη Δευτέρα, 

13/11 (10.00 – 17.00) με θέμα: «Νέο Λύκειο – Σύστημα πρόσβασης στην 

τριτοβάθμια εκπαίδευση» στην οποία καλούνται να συμμετέχουν:  

 Τα μέλη των Δ.Σ. των ΕΛΜΕ Ανατ. Μακεδονίας – Θράκης και Σερρών 

καθώς και οι αιρετοί ΠΥΣΔΕ-ΑΠΥΣΔΕ των συγκεκριμένων περιοχών, 

 Ένας συνάδελφος από κάθε σχολείο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ο οποίος 

θα οριστεί από το Σύλλογο 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 ΔΔΕ για να ζητηθεί 

η άδεια από τους Διευθυντές. 

 

 

 

(ακολουθεί το Διαβιβαστικό) 
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     ΠΡΟΣ: 

τους/τις Διευθυντές/-ντριες Δ.Ε.: 
 

………………………………………………………………………………………………… 
 

ΘΕΜΑ: Χορήγηση άδειας μίας (1) ημέρας για συμμετοχή στην Περιφερειακή Σύσκεψη - 

Ημερίδα της ΟΛΜΕ 

 

Κυρίες, Κύριοι Διευθυντές/ - τριες, 

Το Δ.Σ. της ΟΛΜΕ αποφάσισε τη διοργάνωση σύσκεψης – ημερίδας για την 

Περιφέρεια Ανατ. Μακεδονίας – Θράκης και Σερρών στην Καβάλα, τη Δευτέρα, 

13/11 (10.00 – 17.00) 

 Στην ημερίδα αυτή έχουν δικαίωμα συμμετοχής όλα τα μέλη των Δ.Σ. των ΕΛΜΕ, οι 
αιρετοί των ΠΥΣΔΕ-ΑΠΥΣΔΕ και ένας συνάδελφος από κάθε σχολική μονάδα των 
περιφερειών Ανατ. Μακεδονίας – Θράκης και Σερρών. 

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.  
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