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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ          2/01.02.2019 

Αγαπητοί μας συνάδελφοι, καλό μήνα σε όλους! 

Επικοινωνούμε μαζί σας για να σας ενημερώσουμε για τα ακόλουθα: 

Α. ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟ  

1. Στα Σεμινάρια της Επιθεώρησης Γαλλικών που θα γίνουν αυτό το μήνα στις τέσσερις 
επαρχίες (11/2-Λάρνακα/Ελεύθερη Αμμόχωστο, 12/2-Λευκωσία, 13/2-Λεμεσό, 14/2-Πάφο) 
οι συνάδελφοι του Δ.Σ. θα εισπράξουν τη συνδρομή του 2018 (17 ευρώ). 

2. Σας υπενθυμίζουμε πως στα Σεμινάρια του Οκτώβρη είχε εισπραχθεί η συνδρομή του 
2017. Όσοι από εσάς δεν έχουν τακτοποιήσει τη συνδρομή αυτή θα πρέπει τώρα τον 
Φεβρουάριο να καταβάλουν και τις 2 συνδρομές μαζί (17+17=34 ευρώ). 

3. Παρακαλούμε θερμά όπως δίνετε στους συναδέλφους του Δ.Σ το ακριβές ποσόν για 
περισσότερη ευκολία και για αποφυγή καθυστερήσεων. 

4. Μετά από επίσημη ενημέρωση της ΟΕΛΜΕΚ σας ανακοινώνουμε πως από τον 
Δεκέμβριο του 2019, οι συνδρομές όλων των μελών θα αποκόπτονται αυτόματα από τον 
μισθό μας όπως γινόταν και στο παρελθόν. 

Β. ΑΜΟΠΑ ΚΥΠΡΟΥ (Σύνδεσμος Μελών του Τάγματος του Ακαδημαϊκού Φοίνικα) 

1. Υπενθυμίζουμε πως η τελευταία ημερομηνία αποστολής των εργασιών των μαθητών 
σας για τον Διαγωνισμό ΑΜΟΠΑ 2019, είναι η 2 του Μάρτη 2019 (δες συνημμένο έντυπο 
1) 

2. Επίσης η ΑΜΟΠΑ Κύπρου, η οποία διοργανώνει κάθε χρόνο υπέροχες εξορμήσεις σε 
όλη την Κύπρο με γαλλόφωνους ξεναγούς, προσκαλεί όσους συναδέλφους μας το 
επιθυμούν να συμμετάσχουν στις εκδρομές αυτές (δες συνημμένο έντυπο 2) 

Γ. 3ο ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ CEO ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ 4-8 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019 

Στις 4-8 Σεπτεμβρίου 2019 θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα  το 3ο Πανευρωπαϊκό 
Συνέδριο  Καθηγητών Γαλλικής. Θα σας δοθεί στα Σεμινάρια Φεβρουαρίου διαφημιστικό 
φυλλάδιο που μας δόθηκε από την Πρόεδρο του Πανελλήνιου Συνδέσμου Apf Grèce, 

mailto:efstathioumargarita@hotmail.com
mailto:efstathioumargarita@hotmail.com


Αθηνά Καραθάνου στην Bruges, όπου συναντηθήκαμε  στη 2μερο εργασίας της CEO. Για 
αυτό το Συνέδριο  θα τύχετε περαιτέρω ενημέρωσης τους προσεχείς μήνες.  

 

Δ. ΔΥΟ ΔΩΡΕΑΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ ΣΤΗ ΝΙΚΑΙΑ ΤΟΝ ΙΟΥΛΙΟ 2019 !!! 
 
Ο ΠΣΚΓΓ κατάφερε να εξασφαλίσει 2 υποτροφίες για δωρεάν επιμόρφωση, διάρκειας δύο 
εβδομάδων για 2 συναδέλφους καθηγητές μας στην Νίκαια της Γαλλίας τον Ιούλιο του 2019. 
Έπειτα από διαβούλευση με το Γαλλικό Ινστιτούτο, τα έξοδα του αεροπορικού εισιτήριου και 
της διαμονής των 2 συναδέλφων θα τα επωμιστούν ο Σύνδεσμός μας και το Γαλλικό 
Ινστιτούτο Κύπρου. Με αυτό τον τρόπο,                        οι 2 συνάδελφοι θα επωμιστούν μόνο 
τα έξοδα της διατροφής τους.  
Η επιλογή των 2 συναδέλφων μας θα γίνει σε συνεργασία με την Επιθεώρηση των Γαλλικών 
και το Γ.Ι. Κύπρου. Τα κριτήρια επιλογής των 2 τυχερών συναδέλφων θα σας ανακοινωθούν 
πολύ σύντομα. 
 

 ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.                                                      

           Η Πρόεδρος                                                                      Η Γενική   Γραμματέας     

 

 

   

 

 

         Μαργαρίτα Ευσταθίου                                                     Γλυκερία Βασιλείου 

 


