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5 Οκτωβρίου 2015 
 

Συντονιστές1 Φιλολογικών Μαθημάτων 

Σχολείων Μέσης Γενικής και Τεχνικής Εκπαίδευσης 
 

Θέμα:   Ετήσιο Συνέδριο της Πανελλήνιας Ένωσης Φιλολόγων (ΠΕΦ) 
στις Σέρρες (12 – 14 Νοεμβρίου 2015) 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 

Το ΚΔΣ του Συνδέσμου Ελλήνων Κυπρίων Φιλολόγων (ΣΕΚΦ) ανακοινώνει στους Φιλολόγους ότι 

η Πανελλήνια Ένωση Φιλολόγων (ΠΕΦ) μάς έχει παραχωρήσει 90 θέσεις για συμμετοχή στο 42ο 

ετήσιο Συνέδριο που θα διεξαχθεί  στις Σέρρες, στις 12, 13 και 14 Νοεμβρίου 2015, με θέμα: 

«Σοφοκλής: ο μεγάλος κλασικός της τραγωδίας». Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να 

επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της ΠΕΦ: http://www.p-e-f.gr.  

 

Όπως ήδη γνωρίζετε, δικαίωμα συμμετοχής στο Συνέδριο έχουν κατά προτεραιότητα τα εκλελεγμένα 

μέλη του ΚΔΣ του ΣΕΚΦ και των Επαρχιακών Συμβουλίων του Συνδέσμου (δύο μέλη από κάθε 

Επαρχιακό). Για την πλήρωση των υπόλοιπων κενών θέσεων που μας παραχωρεί η ΠΕΦ, το ΚΔΣ του 

ΣΕΚΦ απευθύνεται προς τον Κλάδο. Επισημαίνεται ότι είναι αυτονόητη η ουσιαστική συμμετοχή 

των συμμετεχόντων στις εργασίες του Συνεδρίου καθώς και ότι, επιστρέφοντας στην Κύπρο, θα 

πρέπει να λειτουργήσουν ως πολλαπλασιαστές όσων αποκόμισαν από το Συνέδριο στη σχολική 

μονάδα που υπηρετούν. Επίσης, τονίζεται ότι στο Συνέδριο θα λαμβάνονται παρουσίες.  

 

Συνάδελφοι, 

1. Όσοι φιλόλογοι ενδιαφέρεστε να συμμετάσχετε στο Συνέδριο παρακαλείστε να συμπληρώσετε 

την επισυναπτόμενη Δήλωση Συμμετοχής, και να την αποστείλετε με τηλεομοιότυπο στην 

ΟΕΛΜΕΚ (Κωνσταντίνου Σπυριδάκι 3-5, 2015 Στρόβολος, Λευκωσία, φαξ: 22379430, 

22379550 τηλ.: 22378480, 22379590), το αργότερο μέχρι την Τετάρτη  14 Οκτωβρίου 2015. 

 

2. Εάν υπάρχουν περισσότερες δηλώσεις ενδιαφέροντος από τις διαθέσιμες θέσεις, προτεραιότητα 

θα έχουν οι συνάδελφοι που θα υποβάλουν για πρώτη φορά αίτηση ή που δεν έχουν 

                                                           
1 Σας παρακαλούμε να μεριμνήσετε για την ανάρτηση της ανακοίνωσης στις πινακίδες του Καθηγητικού 

Συλλόγου και για τη διανομή της στους φιλολόγους  του σχολείου σας. 

http://www.p-e-f.gr/
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συμμετάσχει στα δύο τελευταία Συνέδρια που διοργάνωσε η ΠΕΦ (2013 και 2014). Οι 

υπόλοιπες αδιάθετες θέσεις θα καλυφθούν με τη διαδικασία της κλήρωσης από τους υπόλοιπους 

συναδέλφους που θα υποβάλουν αίτηση. Ο μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων δεν μπορεί να 

υπερβαίνει τους δύο συναδέλφους ανά σχολείο.  

 

3. Η επιλογή των συναδέλφων θα γίνει με κλήρωση την Πέμπτη,  15 Οκτωβρίου 2015 στις 

3.00μ.μ. στην ΟΕΛΜΕΚ, στην παρουσία του ΚΔΣ του ΣΕΚΦ, της Γραμματείας της 

ΟΕΛΜΕΚ, των Προέδρων των Επαρχιακών Συμβουλίων και όσων συναδέλφων επιθυμούν να 

παραστούν. Όσοι επιλεγείτε, θα ενημερωθείτε τηλεφωνικώς, ενώ ο κατάλογος ονομάτων θα 

αποσταλεί στη Διεύθυνση Μέσης Εκπαίδευσης και στα σχολεία.  

  

4. Η διευθέτηση για τη μεταβίβαση των συνέδρων στις Σέρρες θα γίνει από τους ίδιους τους 

συνέδρους. Για όποιον ενδιαφέρεται, στην ιστοσελίδα της ΠΕΦ υπάρχουν πληροφορίες για τα 

ξενοδοχεία των Σερρών. 

 

5. Επιπλέον, θα πρέπει να απευθυνθείτε γραπτώς προς τη Διεύθυνση Μέσης Εκπαίδευσης, 

μέσω του/της Διευθυντή/ντριας σας (υπάρχει στη Γραμματεία ειδικό έντυπο), για 

εξασφάλιση άδειας απουσίας από το σχολείο σας την Τετάρτη 11 και την Πέμπτη 12 

Νοεμβρίου 2015. Παράλληλα, δεσμεύεστε ότι θα καλύψετε τις διδακτικές περιόδους που 

θα χαθούν. 

 

6. Σας ενημερώνουμε ότι όλοι οι σύνεδροι, μέλη ΚΔΣ, εκπρόσωποι Επαρχιακών, επιλεγέντες 

ή κληρωθέντες συνάδελφοι, καλύπτουν μόνοι τους το κόστος της μετάβασης και διαμονής 

τους στις Σέρρες. 

                                      

  

 

         Ο Πρόεδρος                                                                       Η Γραμματέας 

Δημήτρης Ταλιαδώρος                                                         Ελευθερία Θεοδώρου                                

 

ΠΙΣΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΝ                      
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ΔΗΛΩΣΗ   ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΣΤΟ  ΣΥΝΕΔΡΙΟ  ΤΗΣ  Π.Ε.Φ. 

 

Επιθυμώ να συμμετάσχω στο Συνέδριο της Πανελλήνιας Ένωσης Φιλολόγων (Π.Ε.Φ.) στις 

Σέρρες, 12 – 14 Νοεμβρίου 2015. 

 

Ονοματεπώνυμο:  …………………………………………………………………… 

 

Σχολείο: ……………………………………………………………………………… 

 

Π.Μ.Π.: ……………………………………………………………………………… 

 

Επαρχία διαμονής:  …………………………………………………………………. 

 

Κινητό Τηλέφωνο: ……………………………………. 

 

Είμαι Πρόεδρος ή Μέλος του ΚΔΣ ή του Επαρχιακού Γραφείου Λευκωσίας/ Λεμεσού/ 

Λάρνακας-Αμμοχώστου/ Πάφου 

(κυκλώστε ανάλογα) 

 

Συμμετέχω για 1η φορά σε Συνέδριο της Π.Ε.Φ. 

(κυκλώστε ανάλογα) 

 

Συμμετείχα / Δεν συμμετείχα στα δύο τελευταία (2013 και 2014) Συνέδρια της Π.Ε.Φ. 

(κυκλώστε  ανάλογα) 

 

 

 

Ημερομηνία: ……………… 

 

 

 

 

 

……………………………….. 

(Υπογραφή) 

 

 

 

 


