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Θέμα 1
ο
: Ευχές για τη νέα σχολική χρονιά 

Αγαπητοί και αγαπητές συνάδελφοι, 

Με την έναρξη του σχολικού έτους εύχομαι υγεία, δύναμη και κουράγιο σε 

όλους σας, ώστε να αντιμετωπιστούν όλες οι δυσκολίες με υπομονή και επιμονή και 

να επιτευχθεί το δύσκολο και απαιτητικό έργο σας.  

Καλωσορίζω στην 7
η
 Περιφέρεια τους νέους και τις νέες Διευθυντές και 

Διευθύντριες και τους εύχομαι γρήγορη προσαρμογή και  καλή επιτυχία στα νέα τους 

καθήκοντα με επίτευξη όλων των στόχων τους.  

Η νέα σχολική χρονιά διαφαίνεται δύσκολη, γεμάτη προκλήσεις και 

ανατροπές. Με την ελπίδα ότι οι δυσκολίες θα αποτελέσουν την αφετηρία για 

αναβάθμιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, προσδοκώ και εύχομαι σε όλες και όλους 

σας μια δημιουργική, γόνιμη χρονιά γεμάτη υγεία και επιτυχίες. Επιπρόσθετα 

εκφράζω την εμπιστοσύνη μου προς όλες και όλους σας και δεσμεύομαι να 

προσπαθήσουμε μαζί να ανταπεξέλθουμε στις δυσκολίες που πλήττουν το έργο μας, 

με γνώμονα πάντα την ποιότητα στην καθημερινή παιδαγωγική διαδικασία και 

κυρίως την ευημερία αυτών που δικαιούνται να μάθουν, των μαθητών μας. 

Θέμα 2
ο
 :Συνεργασία Σχ. Συμβούλου στο γραφείο 

Σας ενημερώνουμε ότι για την εξασφάλιση συνθηκών καλύτερης συνεργασίας 

με τους ενδιαφερόμενους διευθυντές, εκπαιδευτικούς και γονείς, η Σχολική 

Σύμβουλος θα βρίσκεται στο γραφείο της (Εμμ. Λαμπράκη, 2
ος

 όροφος, Αρκαλοχώρι) 

ΠΡΟΣ: 

1. Τους/Τις  κ. Διευθυντές/ντριες, 

τους/τις κ. Προϊσταμένους/ες & 

τους/τις εκπ/κούς των Δημοτικών 

Σχολείων της 7
ης

 Περιφέρειας 

ΚΟΙΝ: 

1. κ.Προϊστάμενο Επιστημονικής & 

Παιδαγωγικής Καθοδήγησης 

Α/θμιαςΕκπ/σηςΚρήτης  

2. κ. Διευθύντή Α/θμιαςΕκπ/σης 

Ν. Ηρακλείου 

 



κάθε Δευτέρα (8.30-15.00) καθώς και όλες τις ημέρες που δεν επισκέπτεται σχολικές 

μονάδες και δεν έχει ανειλημμένες υποχρεώσεις. Για την αντιμετώπιση όμως των 

αυξημένων αναγκών διευθυντών, εκπαιδευτικών και γονέων, υπάρχει δυνατότητα 

συνάντησης πρωινές και απογευματινές ώρες μετά από τηλεφωνική επικοινωνία μαζί 

μας (κινητό τηλ. 6977714973). 

Θέμα 3
ο
 : Πραγματοποίηση συνάντησης συνεργασίας 

 Σας ενημερώνουμε ότι έχει προγραμματιστεί από τη Σχολική Σύμβουλο της 

7ης Εκπ/κής Περιφέρειας Ν. Ηρακλείου να πραγματοποιηθεί, την Πέμπτη 7 

Σεπτεμβρίου 2017 και ώρες 11.00΄έως 14.00΄ στο Δ.Σ. 2
ο
 Αρκαλοχωρίου, 

συνάντηση με τους Διευθυντές/ντριες και Προϊσταμένους/ες των Δημοτικών 

Σχολείων της 7
ης

 Περιφέρειας με θέμα: «Προγραμματισμός λειτουργίας των σχολείων 

για το σχολικό έτος 2017-2018». Για την αποτελεσματικότερη συνεργασία 

προτείνεται κάθε συνάδελφος να έχει μαζί του τυπωμένο το ΠΔ 79/2017. 

Με ευθύνη των κ.κ. Διευθυντών και Προϊσταμένων, παρακαλώ να λάβουν 

γνώση ενυπόγραφα όλοι οι εκπαιδευτικοί.  

 

Η Σχολική Σύμβουλος  

 

Μαρία Ι. Καδιανάκη 

 


