
Χαιρετισμός    

 
Διεύθυνση : Τέρμα Σισμανόγλου ΠΡΟΣ: 1. Διευθυντές της 5

ης
 ενότητας 

σχολείων ΠΕ ΑΜΘ (Διά της 

Διεύθυννσης ΠΕ Δράμας) 

2. Εκπαιδευτικοί της 5
ης

 

ενότητας σχολείων ΠΕ ΑΜΘ 
(Διά των Δ/νσεων των 

Σχολείων) 
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Τηλέφωνα : 2531083510  

ΦΑΞ : 2531083555  

Ε – mail 
Ιστοσελίδα            

: 
: 

pekesamth@sch.gr, tananias@sch.gr  
http://blogs.sch.gr/tananias/ 
 

 

       ΚΟΙΝ.: 1. Περιφερειακή Διευθύνση 

Εκπαίδευσης, AMΘ  

2. Διευθυντής ΠΕ Δράμας 

3. Οργανωτικός Συντονιστής 

ΠΕΚΕΣ ΑΜΘ  
4. ΚΕΣΥ Δράμας 

 

 

 

ΘΕΜΑ : «Χαιρετισμός Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου». 
 
ΣΧΕT: Αρ. Πρωτ. :  Φ.1.3/9466, 9700, απόφαση ανάθεσης Σχολικών  Μονάδων της ΑΜΘ σε ΣΕΕ                   
              

   Αγαπητές Συναδέλφισσες & Αγαπητοί Συνάδελφοι, 
 

Με αφορμή την  ανάληψη των καθηκόντων μου, στη θέση του Συντονιστή Εκπαιδευτικού 
Έργου στο ΠΕΚΕΣ της ΑΜΘ, καθώς και την ανάληψη της Παιδαγωγικής & Επιστημονικής 
ευθύνης των Σχολείων της Περιφέρειά σας(5η Ενότητα ΠΕ ΠΔΕ ΑΜΘ), θα ήθελα να σας 
απευθύνω εγκάρδιους χαιρετισμούς και ευχές για Δημιουργική Σχολική Χρονιά, έστω με τα 
πρώτα κρύα και στα τέλη του Οκτώβρη!  

Είναι χαρά μου που βρίσκομαι και πάλι ανάμεσά σας, αυτή τη φορά από μια άλλη θέση 
ευθύνης, εκφράζοντας τη βεβαιότητα για μια γόνιμη συνεργασία μ’ όλους τους 
εκπαιδευτικούς φορείς της περιφέρειάς μας. Ιδιαίτερα θα ήθελα να απευθυνθώ σ’ όλους 
τους εκπαιδευτικούς, λέγοντας ότι θα σταθώ δίπλα τους με ειλικρίνεια και διάθεση 
συνεργασίας, ώστε να ενδυναμώσουμε τα παιδαγωγικά μας αντανακλαστικά και να 
υποστηρίξουμε τους μαθητές μας. 

 

                                     

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ 

ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

---- 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ 

                                             --- 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 

ΠΕ.Κ.Ε.Σ 

 

  
         
 
 
 

 

Κομοτηνή 29-10-2018 

           Αρ. Πρωτ.:  

mailto:pekesamth@sch.gr
mailto:tananias@sch.gr
http://blogs.sch.gr/tananias/


Χαιρετισμός    

Οι νέες δομές της εκπαίδευσης ΠΕΚΕΣ, ΚΕΣΣΥ & ΚΕΑ βρίσκονται στο στάδιο της 
υλοποίησής τους, καθώς και της οργάνωσής τους, που είναι απαραίτητη ώστε να έχουμε 
την πλήρη λειτουργία τους. 
Ανεξάρτητα της αλλαγής νέων δομών, τίτλων, στόχων, το σχολείο συνεχίζει να έχει την 
καθημερινότητά του, τις χαρές του και τα προβλήματά του. Στο σχολείο λοιπόν, εν ευθέτω 
χρόνω, θα έχουμε την επόμενη αμφίδρομη επικοινωνία, σε αντίθεση, από την άχαρη αυτή, 
του μονόλογου χαιρετισμού. 
 
                                                                                                  Με πολλούς χαιρετισμούς 

                                                                                              

                                                                 Ο Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου 
                                                                                            5ης Ενότητας ΠΕ της ΑΜΘ        
                                                                                                                 Ανανίας  Π.  Τοζακίδης  

                                                                                                   Δάσκαλος ΕΑΕ 
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