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Θέµα: Σχολική Χρονιά 2013 - 2014 

Με την έναρξη της σχολικής χρονιάς 2013 - 2014 το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσµου Μελών των 
Επιμορφωτικών Κέντρων Λευκωσίας εύχεται σε όλους ευχάριστη και εποικοδομητική χρονιά και κάθε 
επιτυχία στο εκπαιδευτικό τους έργο.  

Κατά τη χρονιά που πέρασε ο Σύνδεσµος Μελών Επιμορφωτικών Κέντρων Λευκωσίας εργάστηκε για την 
ενίσχυση, βελτίωση του θεσµού της δια βίου μάθησης, πραγματοποιώντας επαφές µε τους αρμόδιους φορείς 
και εκδηλώσεις για την παρουσίαση του έργου που επιτελείται στα Επιμορφωτικά Κέντρα, καλύπτοντας 
έξοδα απαραίτητα για την οµαλή λειτουργία των οµάδων και συμμετέχοντας στην Παγκύπρια Οργάνωση 
Μελών Επιμορφωτικών Κέντρων.  

Η στενή συνεργασία µε όλους εσάς, για την οποία σας ευχαριστούµε θερµά, συνέβαλε τα µέγιστα στην 
επίτευξη των πιο πάνω στόχων ενώ για τη φετινή χρονιά πρωταρχικός στόχος είναι η στενότερη επαφή και 
επικοινωνία του Διοικητικού Συµβουλίου µε όλα τα µέλη των Επιμορφωτικών Κέντρων Λευκωσίας.  

Με την έναρξη των µαθηµάτων και σύµφωνα µε το καταστατικό του Συνδέσμου, η κάθε οµάδα θα πρέπει να 
εκλέξει τον αντιπρόσωπο της, ο οποίος θα κληθεί αργότερα να την εκπροσωπήσει στην Ετήσια Γενική 
Συνέλευση.  

Καλούµε όλους όπως εγγραφούν µέλη του Συνδέσμου Μελών, καταβάλλοντας το ποσό των €4.00, το οποίο 
αντιστοιχεί στην ετήσια συνδρομή. Για τη συλλογή του αντίτιµου εγγραφής και για το συμπλήρωμα της 
Κατάστασης Είσπραξης Συνδρομών, ζητούµε τη συνεργασία όλων και κυρίως των Εκπαιδευτών, Τοπικών 
Υπευθύνων και των Αντιπροσώπων των οµάδων. Οι εισπράξεις από τις συνδρομές των µελών θα καλύψουν 
έξοδα απαραίτητα για την οµαλή λειτουργία των οµάδων, την επιχορήγηση ιδιωτικών εργαστηρίων για 
κάλυψη μέρους των λειτουργικών τους εξόδων, καθώς επίσης και άλλα υλικά και μέσα που είναι απαραίτητα 
για τους εκπαιδευτές, και τα οποία το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού αδυνατεί να καλύψει καθώς επίσης 
και έξοδα οργάνωσης εκδηλώσεων για τα µέλη µας. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο ευχαριστεί όλους εσάς για τη µέχρι τώρα στενή συνεργασία και ζητά τη συνέχιση 
της συμβολής σας στην επίτευξη των στόχων του Συνδέσµου μας για τα Επιμορφωτικά Κέντρα.  
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