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ENHMEΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 

24 / 5.12.2016 

Αγαπητοί συνάδελφοι, 

Με το παρόν επιθυμούμε να σας ενημερώσουμε για τα ακόλουθα: 

1) H Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση του ΠΣΚΓΓ θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 
21 Ιανουαρίου 2017 στις 10 π.μ. στα ιδιόκτητα γραφεία της ΟΕΛΜΕΚ, 
Κωνσταντίνου Σπυριδάκη 5, στη Λευκωσία.  
Να σημειωθεί ότι η Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, εξοπλισμένη με μικροφωνική και 
βίντεο προβολέα,  καθώς και η καφετέρια  της ΟΕΛΜΕΚ,  μας παραχωρούνται 
δωρεάν. 
 
Σας πληροφορούμε ότι στη συνέλευση θα παρευρεθεί για να χαιρετήσει, Μέλος της 
Γραμματείας της Οργάνωσης. 
  
Όπως και πέρυσι, θα προηγηθεί της συνέλευσης η κοπή βασιλόπιτας και μετά από 
αυτήν, θα διεξαχθούν εκλογές για την ανάδειξη του νέου Δ.Σ. του Συνδέσμου. 
 
Η παρουσία όλων κρίνεται απαραίτητη, διότι, ὀπως καλά γνωρίζετε, διανύουμε 
δύσκολους καιρούς για τη γαλλική γλώσσα και τον κλάδο.  
Μετά τη συνέλευση, στις 13.15 θα διοργανώσουμε γεύμα στο εστιατόριο Ευωχία, 
έναντι του ΧΙΛΤΟΝ, κατά το οποίο θα τιμηθεί συνάδελφος που έχει αφυπηρετήσει.  
Για δηλώσεις μπορείτε να απευθύνεστε στη συνάδελφο Ηλιάνα Λοίζου στο τηλ. 
99553109, μέχρι τις 16/1/2017. 
Κόστος γεύματος: 20 ευρὠ ( περιλαμβάνει φαγητό, ποτό, επιδόρπιο και καφέ). 
 

2) Dictée française contre l’illétrisme: 
Στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Αναλφαβητισμού, το σχολείο Saint Mary’s της 
Λεμεσού σε συνεργασία  με τον Σύνδεσμο  Rotary διοργανώνει την Dictée contre 
l’illétrisme, το Σάββατο 28/1/2017 
 
Σας επισυνάπτουμε σχετική ενημέρωση, αν επιθυμείτε να συμμετέχετε εσείς  και οι  
μαθητές σας. Το κόστος συμμετοχής είναι συμβολικό και θα διατεθεί  για 
φιλανθρωπικό σκοπό. Δηλώσεις   να γίνονται στη συνάδελφο Μαργαρίτα 
Ευσταθίου στο τηλ. 99667692 μέχρι τις 15/1/2017. 
 
Ο ΠΣΚΓΓ  θα είναι χορηγός ενός βραβείου. 

 



3) Συμμετοχή σε διαγωνισμούς γαλλικής γλώσσας : 
Σας καλούμε να ενθαρρύνετε τους μαθητές σας για να συμμετέχουν στον Παγκύπριο 
σχολικό διαγωνισμό Γαλλοφωνίας 2017, στον Παγκόσμιο Διαγωνισμό προώθησης 
της γαλλικής γλώσσας AMOPA 2017 και  στο Διαγωνισμό Καγκουρού.  
Σχετικές εγκύκλιοι για τις καταληκτικές ημερομηνίες σας έχουν σταλεί από το ΥΠΠ.  
 

4) Διαγωνισμοί  FIPF και CEO: 
Ήδη σας έχουμε αποστείλει ενημέρωση για τους εξής διαγωνισμούς: 

• «Jeunes plumes francophones» FIPF 
• « Un voyage de rêve » CEO 

Μπορείτε να ενημερωθείτε και από τις αντίστοιχες ιστοσελίδες και τη δική μας 
ιστοσελίδα www.appf.com.cy 
 

5) 40 χρονα ΠΣΚΓΓ και υποτροφίες σε μαθητές για εκμάθηση της γαλλικής: 
Σας υπενθυμίζουμε την απόφαση του Δ.Σ. να παραχωρήσει σε μαθητή/ές Α’ Λυκείου  
που έχουν επιλέξει  τη γαλλική για τη Β’ και Γ’ Τάξη Λυκείου, υποτροφία για 
παρακολούθηση μαθημάτων γαλλικής γλώσσας, επιπέδου Α2/Β1/Β2,  στο Γαλλικό 
Ινστιτούτο, ή στην Alliance française Λεμεσού, ή στην Alliance française Πάφου. Για 
τις επαρχίες Λάρνακας και Αμμοχώστου στα ΚΙΕ. 
Τα κριτήρια θα είναι το ήθος του μαθητή,  η επίδοσή του στα γαλλικά, καθώς 
και η οικογενειακή και οικονομική του κατάσταση. 
 
Έντυπα αιτήσεων θα σας σταλούν αργότερα, πριν το τέλος Ιανουαρίου 2017. 

Τέλος θα θέλαμε να ευχηθούμε σε όλους Καλές Γιορτές και ευτυχισμένο το 2017 

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. 

 

Η Πρόεδρος                                                                 Η Γενική   Γραμματέας     

 

 

 

 

Κυριακή Ιωακείμ-Κυριακίδου                                          Γλυκερία Βασιλείου 
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