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ΑΙΤΗΣΗ 

 

Προς το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων  

Ανδρέα Παπανδρέου 37,  
Μαρούσι, Αθήνα, 

Τ.Κ. 151 80 
 

Θέμα: «Χορήγηση άδειας σε εκπαιδευτικούς για την παρακολούθηση Διεθνούς 
Συνεδρίου». 
 
                              Αξιότιμοι κύριοι, 

 
Η Πανελλήνα Ένωση Θεολόγων (ΠΕΘ), διοργανώνει Διεθνές Θεολογικό 

Συνέδριο, υπὸ την Αιγίδα της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, που 

θα διεξαχθεί την Παρασκευή και το Σάββατο 15 - 16 Νοεμβρίου 2019, στο 

ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ (Πανεπιστημίου 52 Αθήνα), με θέμα: «Ορθόδοξη Θεολογία και 

Παιδεία: Η συμβολή του Αγίου Ιουστίνου Πόποβιτς και του π. Γεωργίου 

Φλορόφσκυ». 

Στο συνέδριο θα συμμετάσχουν εισηγητές από τη Ρωσία, τη Σερβία, τη 

Βουλγαρία, τη Ρουμανία, τη Γερμανία, την Κύπρο, την Αμερική και την Ελλάδα, 

τιμώντας δύο από τους κορυφαίους ορθόδοξους Θεολόγους του 20ού αι., σαράντα (40) 

έτη μετά την εις Κύριον εκδημία τους (†1979). 

Το Συνέδριο θα κληθούν να τιμήσουν, με την παρουσία τους, ο Μακαριώτατος 

Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος, ο Μακαριώτατος 

Αρχιεπίσκοπος Κύπρου κ. Χρυσόστομος, ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Κρήτης κ. 

Ειρηναίος και άπαντες οι Σεβασμιώτατοι Μητροπολίτες της Ιεράς Συνόδου της 

Εκκλησίας της Ελλάδος, της Κύπρου και της Κρήτης, εκπρόσωποι της ελληνικής 

πολιτείας, εκπρόσωποι του εκπαιδευτικού χώρου, οι Θεολόγοι της Ελλάδας καθώς και 

εκπρόσωποι των Θεολογικών Συνδέσμων της Κύπρου και της Κρήτης 

Προκειμένου να μπορέσουν να συμμετάσχουν στο Συνέδριο όσοι συνάδελφοι 

εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης επιθυμούν από όλη 



την Ελλάδα, κατά την πρώτη ημέρα των εργασιών του

2019, ημέρα Παρασκευή, 

προϋπόθεση ότι για να δικαιολογηθούν στις υπηρεσίες τους θα υποβάλουν τη 

Βεβαίωση Παρακολούθησης που θα χορηγηθεί στους συγκεκριμένους αυτούς 

εκπαιδευτικούς από την Ένωσή μας. 

Εάν εγκρίνετε το αίτημά μας παρακαλούμε να ενημερώσετε, με τον τρόπο που 

εσείς γνωρίζετε, τα σχολεία και τους εκπαιδευτικούς για να λάβουν γνώση ότι μπορούν 

να απουσιάσουν από τα καθήκοντά τους και να συμμετάσχουν 

Συνέδριο, με εγκεκριμένη άδεια

Ο Πρόεδρος                                                  Ο Γεν.  Γραμματέας

Ηρακλής Ρεράκης                                         Παναγιώτης Τσαγκάρης

               Καθηγητής Θεολογ

 

 

 

 

 

 

 

 

ΥΓ 

Συνημμένα σας στέλνουμε 

Συνεδρίου. 

κατά την πρώτη ημέρα των εργασιών του, δηλαδή στις 

2019, ημέρα Παρασκευή, παρακαλούμε να τους χορηγήσετε άδεια

προϋπόθεση ότι για να δικαιολογηθούν στις υπηρεσίες τους θα υποβάλουν τη 

ύθησης που θα χορηγηθεί στους συγκεκριμένους αυτούς 

εκπαιδευτικούς από την Ένωσή μας.  

Εάν εγκρίνετε το αίτημά μας παρακαλούμε να ενημερώσετε, με τον τρόπο που 

εσείς γνωρίζετε, τα σχολεία και τους εκπαιδευτικούς για να λάβουν γνώση ότι μπορούν 

απουσιάσουν από τα καθήκοντά τους και να συμμετάσχουν στο προαναφερόμενο 

, με εγκεκριμένη άδεια. 

 

Με τιμή 

Για το ΔΣ της ΠΕΘ 

Πρόεδρος                                                  Ο Γεν.  Γραμματέας

 

 

 

 

Ρεράκης                                         Παναγιώτης Τσαγκάρης

Θεολογίας ΑΠΘ                                     Υπ. Δρ. Θεολογίας 

 

 

Συνημμένα σας στέλνουμε την Πρόσκληση, το Πρόγραμμα και την Αφίσα 

δηλαδή στις 15 Νοεμβρίου 

παρακαλούμε να τους χορηγήσετε άδεια, με την 

προϋπόθεση ότι για να δικαιολογηθούν στις υπηρεσίες τους θα υποβάλουν τη 

ύθησης που θα χορηγηθεί στους συγκεκριμένους αυτούς 

Εάν εγκρίνετε το αίτημά μας παρακαλούμε να ενημερώσετε, με τον τρόπο που 

εσείς γνωρίζετε, τα σχολεία και τους εκπαιδευτικούς για να λάβουν γνώση ότι μπορούν 

προαναφερόμενο 

Πρόεδρος                                                  Ο Γεν.  Γραμματέας 

Ρεράκης                                         Παναγιώτης Τσαγκάρης 

 

και την Αφίσα  του 


