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ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΗΜΕΡΙΔΑΣ 

Συνάδελφοι, 

Το Δ.Σ. της ΟΛΜΕ αποφάσισε τη διοργάνωση ημερίδας στη Ρόδο την Τρίτη, 

27/2/2018 στο Ξενοδοχείο Mediterranean (οδός Κω 35-37, Ρόδος) από τις 11.00 π.μ. 

έως 19.00 με θέμα: «Τα εργασιακά προβλήματα των αναπληρωτών και η πολιτική 

των μη διορισμών» στην οποία καλούνται να συμμετέχουν:  

 Μέχρι 3 εκπαιδευτικούς (κατά προτεραιότητα αναπληρωτές) από κάθε 

σχολείο της Ρόδου.  

 Έναν εκπαιδευτικό (κατά προτεραιότητα αναπληρωτή) από κάθε σχολείο της 

Κω και της Καλύμνου. 

 Τα μέλη των Δ.Σ. των ΕΛΜΕ Α και Β Δωδεκανήσου καθώς και οι αιρετοί 

ΠΥΣΔΕ-ΑΠΥΣΔΕ των συγκεκριμένων περιοχών 

 

Οι ΕΛΜΕ Α και Β Δωδ/σου θα συγκεντρώσουν τα ονόματα των συμμετεχόντων 

συναδέλφων και θα τα αποστείλουν μαζί με το διαβιβαστικό της ΟΛΜΕ (ακολουθεί 

στο τέλος του εγγράφου) στον Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

Δωδεκανήσου για να ζητηθεί η άδεια. 

 

 

 

(ακολουθεί το Διαβιβαστικό) 
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     ΠΡΟΣ: 

Τον Διευθυντή ΔΕ Δωδεκανήσου.: 

κ. Παπαδομαρκάκη Ιωάννη 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 

Περιφερ. Δ/ντή ΠΕ και ΔΕ Νοτ. Αιγαίου 

κ. Καραγιάννης Βασ. 
 
ΘΕΜΑ: Χορήγηση άδειας τριών (3) ωρών (από 11.00 π.μ. έως 14.00) για συμμετοχή στην 

Ημερίδα της ΟΛΜΕ 
 

Κύριε Διευθυντά, 
 

Το Δ.Σ. της ΟΛΜΕ αποφάσισε τη διοργάνωση ημερίδας στη Ρόδο την Τρίτη, 

27/2/2018 (11.00 – 19.00) με θέμα: «Τα εργασιακά προβλήματα των αναπληρωτών 

και η πολιτική των μη διορισμών» στην οποία καλούνται να συμμετέχουν: 

 Μέχρι 3 εκπαιδευτικούς (κατά προτεραιότητα αναπληρωτές) από κάθε 

σχολείο της Ρόδου.  

 Έναν εκπαιδευτικό (κατά προτεραιότητα αναπληρωτή) από κάθε σχολείο της 

Κω και της Καλύμνου. 

 Τα μέλη των Δ.Σ. των ΕΛΜΕ Α και Β Δωδεκανήσου καθώς και οι αιρετοί 

ΠΥΣΔΕ-ΑΠΥΣΔΕ των συγκεκριμένων περιοχών 
 

 Για τη διευκόλυνση των συναδέλφων παρακαλούμε να εγκρίνετε άδεια τριών 

(3) ωρών  (από 11.00 π.μ. έως 14.00) την Τρίτη, 27/2/2018.  

Οι ΕΛΜΕ θα συγκεντρώσουν τα ονόματα των συμμετεχόντων συναδέλφων 

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

νομοθεσία.  
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