
 
Θέμα: «Χαιρετισμός – Έναρξη συνεργασίας Σχολ. Έτους 2015-2016».  
 
Αγαπητές συναδέλφισσες, αγαπητοί συνάδελφοι,  
 

Με την ευκαιρία της έναρξης του σχολικού έτους 2015-2016 σας 
απευθύνω έναν σύντομο εγκάρδιο συναδελφικό χαιρετισμό. Εύχομαι σε όλες 
και όλους υγεία, δύναμη και δημιουργικότητα για μια γόνιμη και χωρίς 
προβλήματα σχολική χρονιά. Καλωσορίζοντας και όσους αναλαμβάνετε για 
πρώτη φορά υπηρεσία στην περιφέρεια ευθύνης μας, σας εύχομαι καλή 
διαμονή, καλό ξεκίνημα και καλή δύναμη στο έργο σας.  

Είμαι πεπεισμένος ότι και φέτος, όπως και τα προηγούμενα χρόνια, θα 
μας διακρίνουν και πάλι η ύψιστη ευσυνειδησία, η ειλικρινής αγάπη για τους 
μαθητές μας και η βαθιά επίγνωση της κοινωνικής μας αποστολής και θα 
πρωταγωνιστήσουμε στην ηθική, συναισθηματική και πνευματική εξύψωση 
των μαθητών μας και στην πρόοδο της κοινωνίας μας γενικότερα. Σε αυτή την 
απαιτητική αλλά ωραία προσπάθεια να με θεωρείτε στενό συνεργάτη και 
αρωγό.  

Η ενημέρωσή σας για όλα τα θέματα της συνεργασίας μας θα γίνεται μέσω 
(α) του ηλεκτρονικού μας ταχυδρομείου klouvatos@sch.gr, (β) του δικτυακού 
μας τόπου http://klouvatos.mysch.gr, και (γ) του τηλεφώνου / φαξ του 
γραφείου μας 22850 24506. Για οποιαδήποτε επείγοντα θέματα μπορείτε 
επίσης να καλείτε στο 6972124533 σε ώρες γραφείου.  

Στο γραφείο μας θα παραμένουμε κάθε Δευτέρα για συνεργασία με 
εκπαιδευτικούς, γονείς ή άλλους φορείς, καθώς και όποτε δεν απουσιάζουμε 
για υπηρεσιακούς λόγους. Το γραφείο στεγάζεται στη Σχολή Ουρσουλινών 
στο Κάστρο της Νάξου (υπάρχει κουδούνι στη βόρεια είσοδο). Οδηγίες 
πρόσβασης περιλαμβάνονται και στο δικτυακό μας τόπο.  

 
Καλή Σχολική Χρονιά! 
 

Ο Σχολικός Σύμβουλος  
3ης Περιφέρειας Π. Ε. Κυκλάδων 

 
 

Κων/νος Κλουβάτος 

  

  

Νάξος, 01/09/2015  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ A/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ  ΕΚΠ/ΣΗΣ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ 

3 η  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ  
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ν.  ΚΥΚΛΑΔΩΝ 

  

Αριθ. Πρωτ.: 97  

Ταχ. Δ/νση:   Σχολή Ουρσουλινών - 
Χώρα  Νάξου   

Τ.Κ. – Πόλη: 84300 – Νάξος 
Πληροφορίες: Κων/νος Κλουβάτος 
Τηλ.- Φαξ:  22850 24506  
E-mail:  klouvatos@sch.gr  
Ιστοχώρος: http://klouvatos.mysch.gr    
  

ΠΡΟΣ 
Εκπαιδευτικούς Δημοτικών Σχολείων 

3ης Περιφέρειας Δημ. Εκπ/σης Ν. 
Κυκλάδων 

 
  


