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                                       Προς  

                                                                      Τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε. 

              

Διοργάνωση επιστημονικής ημερίδας με θέμα: 

«Προσχολική Αγωγή και Εκπαίδευση- Εξελίξεις και προοπτικές»  

 

Πραγματοποίηση συγκέντρωσης - συλλαλητηρίου 

Ιωάννινα, 12/12/2017 

 

Συνάδελφοι 

           Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. σε συνεργασία με το Σύλλογο Εκπαιδευτικών Π.Ε. Ιωαννίνων, τα 

Παιδαγωγικά Τμήματα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και τους φοιτητικούς Συλλόγους των 

Παιδαγωγικών Τμημάτων, διοργανώνουν επιστημονική ημερίδα με θέμα: «Προσχολική Αγωγή 

και Εκπαίδευση- Εξελίξεις και προοπτικές», την Τρίτη 12 Δεκεμβρίου 2017, ώρα 9.00–13.30 στο 

ξενοδοχείο Du Lac.  

     Μετά το τέλος της επιστημονικής εκδήλωσης θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση μπροστά 

στο χώρο του ξενοδοχείου και πορεία προς την Περιφερειακή Δ/νση Εκπαίδευσης Ηπείρου στην 

οποία καλούμε όλους τους συναδέλφους εκπαιδευτικούς καθώς και τους φοιτητές να 

συμμετέχουν μαζικά και δυναμικά. 

 

Διεκδικούμε : 

 Ενιαία δημόσια, δωρεάν, δεκατετράχρονη εκπαίδευση (ενιαίο δωδεκάχρονο, δημόσιο, 

δωρεάν, υποχρεωτικό σχολείο και δίχρονη υποχρεωτική προσχολική αγωγή και εκπαίδευση για 

όλα τα παιδιά 4 έως 6 στο δημόσιο Νηπιαγωγείο) . 

 Αυτοτελή λειτουργία των Παιδαγωγικών Τμημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης και 

Προσχολικής Αγωγής και διασφάλιση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων τους. 

 Ακύρωση οποιασδήποτε προσπάθειας υπαγωγής των νηπιαγωγείων στους Δήμους.  

 

Στην ημερίδα καλούνται να συμμετέχουν : 

 Ο Πρόεδρος και όλα τα μέλη των Δ.Σ. των Συλλόγων καθώς και οι αιρετοί της περιφέρειας 

Ηπείρου. 

 Οι συνάδελφοί μας μέλη του Γενικού Συμβουλίου και των Νομαρχιακών Τμημάτων της 

Α.Δ.Ε.Δ.Υ., της περιφέρειας Ηπείρου. 



 Ένας συνάδελφος από κάθε διθέσιο και πάνω Δημοτικό Σχολείο και Νηπιαγωγείο της 

περιφέρειας Ηπείρου, τον οποίο θα ορίσει ο Σύλλογος διδασκόντων. Έχει ζητηθεί ήδη γι’ 

αυτό σχετική άδεια από την Περιφερειακή Διευθύντρια. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τα έξοδα των συμμετεχόντων θα βαρύνουν τους Συλλόγους εκπαιδευτικών Π.Ε.. 

 

 

 
 

 

Κάθε Σύλλογος θα συμπληρώσει το έντυπο που επισυνάπτουμε, προκειμένου να γνωρίζουμε 

τον αριθμό των συναδέλφων οι οποίοι θα συμμετέχουν στην ημερίδα. 

Το έντυπο να επιστραφεί με email στη Δ.Ο.Ε. συμπληρωμένο μέχρι 8 Δεκεμβρίου 2017 

(email: secretariat@doe.gr ). 

 

mailto:secretariat@doe.gr


 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ 

 

Ιωάννινα, 12 Δεκεμβρίου 2017 

 

«Προσχολική Αγωγή και Εκπαίδευση- Εξελίξεις και προοπτικές» 

 

 

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ………………………………………………………………………. 

 

Συμμετοχή Δ.Σ.  

 

Όνομα : ………………………………………………………………………. 

 

 

Ιδιότητα στο Δ.Σ. : ………………………………………………………………………. 

 

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Οι σύλλογοι της περιφέρειας Ηπείρου πρέπει να αποστείλουν κατάσταση με τα 

ονόματα όλων των συναδέλφων των σχολείων που θα λάβουν μέρος στις εργασίες της 

ημερίδας. 

(Να σταλεί το αργότερο μέχρι 8 Δεκεμβρίου 2017 στο email της Δ.Ο.Ε. (secretariat@doe.gr)  
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