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Προς:
-∆/νσεις Π/θµιας & ∆/θµιας Εκπ/σης
Κρήτης
-Σχολικοί Σύµβουλοι Π/θµιας & ∆/θµιας
Εκπ/σης Κρήτης
-Συντονίστριες/ Συντονιστές Εκπ/κού Έργου
του ΠΕΚΕΣ της Π∆Ε Κρήτης
-ΚΠΕ Κρήτης
-ΚΕ∆∆Υ Κρήτης
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∆/θµιας Εκπ/σης)

ΘΕΜΑ: «ΜΗΝΥΜΑ ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΥ»
Αγαπητές συναδέλφισσες, αγαπητοί συνάδελφοι
Με την ολοκλήρωση της θητείας µας ως Προϊστάµενοι Επιστηµονικής και
Παιδαγωγικής Καθοδήγησης ΠΕ και ∆Ε Κρήτης θα θέλαµε να ευχαριστήσουµε από
καρδιάς όλους εσάς που υπήρξατε πολύτιµοι συνεργάτες µας. Όλοι µαζί
προσπαθήσαµε να προάγουµε τη δηµόσια εκπαίδευση. Θέσαµε πολύ υψηλούς
στόχους και καταβάλαµε συλλογικές προσπάθειες για να τους πετύχουµε.
Ευχαριστούµε δηµόσια όλους όσους µας εµπιστεύτηκαν και στήριξαν τις
προσπάθειές µας για µία ποιοτική επιστηµονική - παιδαγωγική καθοδήγηση προς
όφελος των µαθητών, των εκπαιδευτικών και των σχολείων µας.
Σε αυτή µας την προσπάθεια αρωγοί και πολύτιµοι συνεργάτες υπήρξαν οι
Σχολικοί Σύµβουλοι ΠΕ και ∆Ε και οι προϊστάµενοι όλων των Αποκεντρωµένων
Υπηρεσιών που εποπτεύονται από την Περιφερειακή ∆/νση Π/θµιας και ∆/θµιας
Εκπ/σης Κρήτης.
Θερµές ευχαριστίες για τη γόνιµη συνεργασία µας στον Περιφερειακό ∆/ντή
Π/θµιας και ∆/θµιας Εκπ/σης Κρήτης, κ. Γεώργιο Τερζάκη, στους ∆/ντές Π/θµιας και
∆/θµιας Εκπ/σης Κρήτης, στα µέλη του ΑΠΥΣΠΕ και του ΑΠΥΣ∆Ε Κρήτης και
στους συνδικαλιστικούς φορείς του κλάδου µας. Με τη συνεργασία και τις
υπεράνθρωπες προσπάθειες όλων σας πραγµατοποιήσαµε πολύ σηµαντικές
επιστηµονικές διοργανώσεις και δράσεις µε πολύ µεγάλη επιτυχία.
Νιώθουµε την ανάγκη να εκφράσουµε ένα µεγάλο ευχαριστώ στις/στους
εξαιρετικές/ούς συνεργάτιδες/συνεργάτες υπαλλήλους της Περιφερειακής ∆/νσης
Π/θµιας και ∆/θµιας Εκπ/σης Κρήτης γιατί η συµβολή τους ήταν καθοριστική για την
υλοποίηση των στόχων που θέσαµε και πετύχαµε. Θερµές ευχαριστίες και προς την
Προϊσταµένη της Αυτόνοµης ∆/νσης ∆ιοικητικών, Οικονοµικών και Παιδαγωγικών
θεµάτων, κ. Βάλια Ανδρεαδάκη, που το τελευταίο χρονικό διάστηµα ήταν πάντα
δίπλα µας και στήριζε όλες τις προσπάθειές µας.

Θα θέλαµε να εκφράσουµε θερµές ευχαριστίες στην Περιφέρεια Κρήτης, σε
όλους τους ∆ηµάρχους και Αντιδηµάρχους του νησιού µας, σε όλους τους
κοινωνικούς φορείς που συνεργαστήκαµε, καθώς και στον Αρχιεπίσκοπο Κρήτης κ.
Ειρηναίο που ήταν πάντα δίπλα µας.
Κλείνοντας επιθυµούµε να εκφράσουµε τις ευχές µας στις Συντονίστριες και
στους Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ και ∆Ε Κρήτης για καλή επιτυχία στα
νέα τους καθήκοντα.
Σας διαβεβαιώνουµε ότι, όποτε και αν µας χρειαστείτε µελλοντικά, θα είµαστε
πάντα δίπλα σας.

O Προϊστάµενος
Επιστηµονικής και Παιδαγωγικής
Καθοδήγησης Π/θµιας Εκπαίδευσης

O Προϊστάµενος
Επιστηµονικής και Παιδαγωγικής
Καθοδήγησης ∆/θµιας Εκπαίδευσης
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