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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ 
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 

Ηράκλειο,  1/10/2018 
                            Αρ. Πρωτ.: 288 

                      
 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  
Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

 ΚΡΗΤΗΣ 
 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ  
----- 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΤΣΑΓΚΟΛΗΣ 
ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 

ΠΡΟΣ:  
 Δ/νσεις Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης 

Ν. Ηρακλείου & Ν. Λασιθίου 

 Όλες τις Σχολικές μονάδες Ν. 
Ηρακλείου & Ν. Λασιθίου (δια των 
Δ/νσεων Α/θμιας & Β/θμιας 
Εκπ/σης Ν. Ηρακλείου & Ν. 
Λασιθίου) 
 

 Εκπ/κούς ΠΕ11 σχολικών μονάδων 
Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης Ν. 
Ηρακλείου & Λασιθίου(δια των 
Δ/ντριών & Δ/ντών των σχολικών 
τους μονάδων). 
 

 ΚΟΙΝ: 
 Περιφερειακό Δ/ντή Α/θμιας & 

Β/θμιας Εκπ/σης Κρήτης 

 

 Προϊστάμενους Επιστημονικής και 

Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Α/θμιας 

& Β/θμιας Εκπ/σης Κρήτης 

 
 Ομάδες Φυσικής Αγωγής Δ/νσεων 

Β/θμιας Εκπ/σης Ν. Ηρακλείου & 

Λασιθίου 

Ταχ. Δ/νση: 
Τηλ. γραμματείας:      
Fax: 
e-mail: 
Α. Κατσαγκόλης 
κινητό:  
e-mail: 
website: 

Ρολέν 4, ΤΚ: 71305 Ηράκλειο 
2810342206 & 2810246860 
2810222076 
grss@dide.ira.sch.gr 
 
6977232766 
akatsag@otenet.gr 
http://users.sch.gr/akatsag 

 
ΘΕΜΑ: «Αποχαιρετιστήρια – ευχαριστήρια επιστολή Αθανασίου Κατσαγκόλη Σχολικού 

Συμβούλου ΠΕ11 ΠΔΕ Κρήτης.»  

 

Κύριες και κύριοι  συνάδελφοι και εκλεκτοί συνεργάτες,  

Με την επιστολή μου αυτή κλείνει ο κύκλος της θητείας μου στη θέση του Σχολικού Συμβούλου 

ΠΕ11  Κρήτης. Για το λόγο αυτό αισθάνομαι την ανάγκη να ευχαριστήσω όλους εσάς για την 

άψογη συνεργασία που είχαμε στα χρόνια της θητείας μου.  
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Ελπίζω να υπήρξα χρήσιμος αρωγός στο πεδίο της επιστημονικής και παιδαγωγικής 

διευκόλυνσης, που ήταν το χρέος μου ως Σχολικού Συμβούλου Ειδικότητας και Γενικής 

Παιδαγωγικής Ευθύνης.  

Νιώθω απεριόριστη εκτίμηση και ευγνωμοσύνη για την εμπιστοσύνη που μου δείξατε στην 

άσκηση των καθηκόντων και των αρμοδιοτήτων μου, για ό, τι μου μάθατε και για όσα με κάνατε 

να αισθανθώ.  

Ευτύχησα να γνωρίσω και στις δύο βαθμίδες εκπαίδευσης εξαιρετικούς, σπουδαίους, ικανούς, 

ευσυνείδητους και αφοσιωμένους στην αποστολή τους συναδέλφους και να μοιραστώ μαζί τους 

επιτυχίες, συγκινήσεις και το όραμα μιας Παιδείας με στόχο τη δημιουργία μιας συνεκτικής, 

φιλοπρόοδης και δίκαιης κοινωνίας.   

Κύριες και κύριοι συνάδελφοι και αγαπητοί συνεργάτες, 

Σας ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου για αυτό το πολύ όμορφο ταξίδι που κάναμε μαζί. 

Ένα ταξίδι που μ’ έκανε πλουσιότερο σε εμπειρίες και γνώσεις.  

Σας εύχομαι ψυχική, σωματική και πνευματική υγεία.      

Τέλος, εύχομαι στους Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. της  Π.Δ.Ε. Κρήτης καλή 

δύναμη και καλή επιτυχία στο δύσκολο έργο που αναλαμβάνουν. 

Εις το επανιδείν 

                                                                                                Με ιδιαίτερη εκτίμηση  

Αθανάσιος Κατσαγκόλης Ph.D., MSc 

 

 

 

 


