
 

 

 

 

                                   Θέμα: «Αποχαιρετιστήρια Επιστολή».  

  

Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, 
 

η στοχευμένη κατάργηση του τελευταίου υποστηρικτικού επιστημονικού 

θεσμού παιδαγωγικής καθοδήγησης με άμεση και καθημερινή παρουσία μέσα στη 

σχολική μονάδα, στην οποία χτυπάει η καρδιά της εκπαίδευσης, με υποχρεώνει να 

σας απευθύνω από τη θέση του Σχολικού Συμβούλου της 49ης Περιφέρειας 

Δημοτικής Εκπαίδευσης Αττικής, κάτω από την θεσμική ομπρέλα της οποίας 

ενωθήκαμε όλα αυτά τα χρόνια με πολύ ισχυρούς συναδελφικούς αλλά και 

προσωπικούς δεσμούς, τον τελευταίο επίσημο χαιρετισμό μου.  

Η γόνιμη και δημιουργική συνεργασία μας, που καθημερινά έδινε λύση σε 

υπαρκτά ζητήματα μέσα σε κάθε σχολική μονάδα και διεύρυνε τους ορίζοντές μας, 

έδωσε σε όλους μας τη δυνατότητα να αναπτύξουμε μια αποτελεσματική 

συνεργασία. Είμαι εξαιρετικά υπερήφανος για όσα μαζί ονειρευτήκαμε στην κοινή 

μας αυτή πορεία και κυρίως για όλα όσα μαζί δημιουργήσαμε για το καλό των 

μαθητών μας και της εκπαίδευσης γενικότερα. Το επίπεδο όλων των δημόσιων και 

 

 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & 
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
 
49η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ  
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  
Δρ. ΑΝΔΡΕΑΣ Ν.  ΖΕΡΓΙΩΤΗΣ 

 
Ταχ. δ/νση :Νικ. Πλαστήρα 50  

 14576, Διόνυσος 

Ηλ. Δ/νση :symdimanatt49@sch.gr 

  azergiotis@gmail.com   

Ιστολόγιο : www.49weebly.com  

Πληροφορίες 

Τηλ. 

:  Τίνα Χανδρά 

: 210-2461598 

   213 213 9934 

Ηλ. Δ/νση :ssymbouloi@gmail.com  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 
 
 
Διόνυσος, 16  Σεπτεμβρίου 2018 

 Αρ. Πρωτ.: Φ.10/240 

 
 

 

ΠΡΟΣ: 

κ.κ. Διευθυντές και Διευθύντριες 

των Δημόσιων και 

Ιδιωτικών Σχολείων (με 

την παράκληση να 

κοινοποιηθεί σε όλους 

τους/τις εκπαιδευτικούς 

των σχολείων σας) 
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ιδιωτικών σχολικών μονάδων της 49ης Περιφέρειας είναι πραγματικά από κάθε 

άποψη ξεχωριστό χάρη στον αστείρευτο ζήλο, τη διάθεση προσφοράς και τη 

δημιουργικότητα όλων των θαυμάσιων συναδέλφων που υπηρετούν σε αυτές. 

Σας ευχαριστώ πολύ, όλους και όλες τους/τις συναδέλφους στις σχολικές 

μονάδες της πρώην 49ης ΠΕΔΕΑ, για τη συνεργασία που τόσο απλόχερα μου 

προσφέρατε και για όσα με βοηθήσατε να αισθανθώ και να μάθω μέσα από τη 

συνεργασία μας όλα αυτά τα χρόνια. Τα όνειρα δεν ψαλιδίζονται και οι ελπίδες δεν 

καταργούνται. Εύχομαι όλοι μας να έχουμε τη δύναμη να ακολουθούμε τα όνειρά 

μας και οι δρόμοι μας να συναντηθούν ξανά σε νέα δημιουργικά μονοπάτια.  

 

                                                  Με ιδιαίτερη εκτίμηση και συναδελφικούς χαιρετισμούς 

                                                     

                                                                                     Ανδρέας Ν. Ζεργιώτης 

                                                                  Σχολικός Σύμβουλος της πρώην 49ης ΠΕΔΕΑ   

 

 


