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Εκπαιδευτικό Συνέδριο Δ.Ο.Ε. – Π.Ο.Ε.Δ. 

Συναδέλφισσες-συνάδελφοι 

Επαναλαμβάνεται φέτος το εκπαιδευτικό Συνέδριο Δ.Ο.Ε. – Π.Ο.Ε.Δ. με θέμα «Η εκπαίδευση στα 

χρόνια της κρίσης. Οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στην εκπαίδευση».   

Τα συνέδρια αυτά είχαν σταματήσει από το 2010 με απόφαση και της ΔΟΕ και της ΠΟΕΔ λόγω 

μεγάλου οικονομικού κόστους.  

Φέτος αποφασίστηκε από το ΔΣ της ΔΟΕ σε συνεργασία με την ΠΟΕΔ  να πραγματοποιηθεί στη 

Λευκωσία της Κύπρου, τη δεύτερη εβδομάδα του Πάσχα. 

 

Η ΔΟΕ θέτει τις παρακάτω προϋποθέσεις για συμμετοχή:   

 Ο κάθε σύλλογος θα πρέπει μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου το αργότερο, να γνωστοποιήσει στην 

Ομοσπονδία, τη συμμετοχή του και να καταθέσει εγγράφως την εισήγησή του μέχρι 15 Μαρτίου. 

 Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή των κάθε συνέδρου είναι η, εκ των προτέρων, έγκαιρη 

υποβολή στη Δ.Ο.Ε. της εισήγησης με την οποία πρόκειται να τοποθετηθεί στο συνέδριο 

εκπροσωπώντας τον Σύλλογό του.  

 Είναι υποχρεωτική η συμμετοχή όλων στα στρογγυλά τραπέζια συζήτησης και επεξεργασίας των θεμάτων. 

 

Ο Σύλλογός μας με απόφαση του ΔΣ, θέτει τις παρακάτω επιπλέον προϋποθέσεις για συμμετοχή: 

  

 Όποιος/α επιθυμεί να συμμετέχει, πρέπει να εκπροσωπήσει το Σύλλογό μας και όχι προσωπικές 

απόψεις. Γι αυτό θα πρέπει η εισήγηση να πάρει υπόψη τις θέσεις του Συλλόγου μας και να 

υποβληθεί εγκαίρως για έγκριση στο ΔΣ.   

 Εάν υπάρχουν περισσότεροι του ενός ενδιαφερόμενοι/ες, η επιλογή θα γίνει με βάση τις εισηγήσεις 

τους.  

 Ο/Η εκπρόσωπος, θα πρέπει να καλύψει το μεγαλύτερο μέρος των εξόδων. Ο σύλλογος θα διαθέσει 

ένα συμβολικό ποσόν. Το ακριβές ποσόν που θα διατεθεί θα αποφασιστεί από το ΔΣ όταν δοθεί η 

ενημέρωση από το ΔΣ της ΔΟΕ σχετικά με το κόστος του ταξιδιού και της διαμονής. 

 Ο/Η εκπρόσωπος θα παρουσιάσει στα μέλη του Συλλόγου μας τα πορίσματα του συνεδρίου την 

εισήγηση και τις παρεμβάσεις του/της.  

 Αποκλείονται από τη συμμετοχή όσοι/ες έχουν εκπροσωπήσει  το Σύλλογο σε Συνέδρια στην 

Κύπρο, στο παρελθόν.   

Όσοι και όσες ενδιαφέρονται, πρέπει να δηλώσουν τη συμμετοχή τους μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου 

στα μέλη του ΔΣ. Η εισήγηση, πρέπει να υποβληθεί γραπτά στο ΔΣ του Συλλόγου μέχρι τις 10 

Μαρτίου για να υπάρχει το χρονικό περιθώριο συζήτησης και - στο βαθμό που εγκριθεί - να 

υποβληθεί στη ΔΟΕ μέχρι τις 15/3.  

ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ 
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