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ΠΡΟΣ: ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 

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

Συναδέλφισσες-συνάδελφοι 
Επαναλαμβάνεται φέτος το εκπαιδευτικό Συνέδριο Δ.Ο.Ε. – Π.Ο.Ε.Δ. Το συνέδριο να 

πραγματοποιηθεί στα Ιωάννινα, τη δεύτερη εβδομάδα του Πάσχα, από τις 30/4 μέχρι και τις 02/5, 
με θέμα: «Δομές στήριξης του εκπαιδευτικού έργου και των μαθητών με αναπηρία ή ειδικές 
εκπαιδευτικές ανάγκες στο πλαίσιο του γενικού σχολείου για την πραγμάτωση μιας παιδαγωγικής 
της ένταξης και όχι του αποκλεισμού». 
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΔΟΕ (επισυνάπτεται) στο συνέδριο μπορεί να πάρει μέρος 
εκπρόσωπος από κάθε Σύλλογο ο οποίος θα επιλεγεί με τις διαδικασίες που κάθε Σύλλογος 
Εκπαιδευτικών θα καθορίσει αλλά και κάθε συνάδελφος που το επιθυμεί. Τα έξοδα μετακίνησης 
και διαμονής κάθε εκπροσώπου βαρύνουν τον τοπικό Σύλλογο ενώ ο κάθε συνάδελφος 
επιβαρύνεται ατομικά. Οι δηλώσεις συμμετοχής, πρέπει να σταλούν στη ΔΟΕ το αργότερο μέχρι 
την Παρασκευή 01/03/2019.  
 
Ο Σύλλογός μας με απόφαση του ΔΣ, θέτει τις παρακάτω προϋποθέσεις για εκπροσώπηση 
του Συλλόγου: 
  

 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 μέρος των εξόδων. Το ακριβές ποσόν που θα 
διατεθεί θα αποφασιστεί από το ΔΣ όταν δοθεί η συνολική 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 ως εκπρόσωποι όσοι/ες έχουν εκπροσωπήσει  το 
Σύλλογο σε Συνέδρια στο παρελθόν.   
Όσοι και όσες ενδιαφέρονται, πρέπει να δηλώσουν τη συμμετοχή τους μέχρι το τέλος 
Φεβρουαρίου στα μέλη του ΔΣ επισυνάπτοντας και ένα πρώτο σχέδιο παρέμβασης στο 
συνέδριο. 


