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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ    4/24.12.2017 
Αγαπητοί συνάδελφοι, επικοινωνούμε μαζί σας για να σας ευχηθούμε Καλές Γιορτές 

και παράλληλα να σας ενημερώσουμε για τα ακόλουθα : 

1. Το Σάββατο 27 Ιανουαρίου 2018 στις 10 π.μ. θα πραγματοποιηθεί η Ετήσια 
Γενική Συνέλευση του ΠΣΚΓΓ στα  γραφεία της ΟΕΛΜΕΚ, Κωνσταντίνου 

Σπυριδάκη 5, στη Λευκωσία. Σ’αυτήν θα παραστούν και θα χαιρετήσουν η 

επιθεωρήτρια του κλάδου, Δρ. Ειρήνη Κουκάν και ο Πρόεδρος  της ΟΕΛΜΕΚ κ. 
Γιάννος Σωκράτους ο οποίος στη συνέχεια θα δεχθεί ερωτήσεις για θέματα που 

απασχολούν τον κλάδο. 
Της συνέλευσης θα προηγηθεί καφές και η κοπή της βασιλόπιτας. 

2. Θέματα Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης : 
α. Έκθεση πεπραγμένων του Δ.Σ. από την Πρόεδρο 

β. Ταμειακή  έκθεση από την Ταμία 

γ. Θέματα κλάδου – Συζήτηση  

3. Μετά τη Συνέλευση, στη 1 μ.μ.  θα διοργανωθεί γεύμα στο εστιατόριο Ευωχία, 

έναντι του ΧΙΛΤΟΝ, κατά το οποίο θα τιμηθούν οι συνάδελφοι που έχουν 

αφυπηρετήσει κατά το 2017. Για δηλώσεις συμμετοχής στο γεύμα (20 ευρώ) 

παρακαλείσθε όπως  απευθύνεστε στους συναδέλφους : 

Βασίλη Παυλίδη (99497738) ή Νάνα Κωνσταντινίδου (99418784) – ΛΕΥΚΩΣΙΑ 

Ερμιόνη Χαρίτου (99495993) – ΛΕΜΕΣΟ 

Γλυκερία Βασιλείου (99599889)  - ΛΑΡΝΑΚΑ-ΑΜΜΟΧΩΣΤΟ 

Μαρίνα Σωκράτους (99647987) – ΠΑΦΟ 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΜΕΡΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΓΕΥΜΑ 17/1/2018.  
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Συνάδελφοι, φέτος ολοκληρώνεται η τριετής πιλοτική φάση των Νέων Ωρολογίων 
Προγραμμάτων. Ο κλάδος μας έχει υποστεί αρνητικότατες επιπτώσεις με αυτές τις 
αλλαγές  καθώς οι μαθητές της  Β’ Λυκείου αδυνατούν να επιλέξουν το μάθημα των  
Γαλλικών και ως θλιβερό αποτέλεσμα οι τελειόφοιτοί μας τελειώνουν το Λύκειο μόνο 
με μία ξένη γλώσσα, τα Αγγλικά. Πρέπει να περάσει το μήνυμα στον Πρόεδρο της 
ΟΕΛΜΕΚ που θα βρίσκεται μαζί μας πως είναι επιβεβλημένο να γίνουν ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΕΣ 
ΑΛΛΑΓΕΣ στα Νέα Ωρολόγια προγράμματα που θα ισχύσουν από τον Σεπτέμβριο του 
2018. Άρα η παρουσία ΟΛΩΝ κρίνεται απαραίτητη στην Ετήσια Γενική 
Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί στις 27/01/2018. 

Κλείνοντας θα θέλαμε να στείλουμε σε όλες και όλους τις θερμές μας ευχές για 
Χαρούμενα Χριστούγεννα και ένα Νέο Έτος γεμάτο υγεία, προσωπική και οικογενειακή 
ευτυχία. Είθε το 2018 να φέρει την πολυπόθητη ειρήνη και στο νησί μας.  

 
ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.                                                      

Η Πρόεδρος                                                                              Η Γενική Γραμματέας 

 

 

 

 

 

Μαργαρίτα Ευσταθίου                                                     Γλυκερία Βασιλείου 


