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Αγ. Παρασκευή 6 Σεπτεμβρίου 2012 

Αρ. Πρωτ.: 28 

Προς:  
Όλους τους Εκπ/κους Π.Ε. μέλη του 

Συλλόγου μας 

 
Θέμα 1ο : Ευχές. 

Το Δ.Σ του Συλλόγου μας, εύχεται σε όλους τους συναδέλφους 

εκπαιδευτικούς, γονείς και μαθητές καλή και δημιουργική χρονιά, με προσωπική και 

οικογενειακή ευτυχία. 

Καλωσορίζει τους αποσπασμένους και αναπληρωτές συναδέλφους μας που θα 

εργαστούν για πρώτη φορά στα σχολεία της περιοχής μας και τους εύχεται καλή 

δύναμη και επιτυχία στο έργο τους. 

Συγχαίρει τα παιδιά των συναδέλφων που πέτυχαν την εισαγωγή τους στα ΑΕΙ 

και ΑΤΕΙ και τους εύχεται καλές σπουδές. 

Καλή χρονιά σε όλους μας. 

 

Θέμα 2ο :  Απώλεια συναδέλφου Γιώργου Αννόπουλου  

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι 

το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται στη δυσάρεστη θέση να σας ενημερώσει για 

την απώλεια του συναδέλφου μας, εκπαιδευτικού Φυσικής Αγωγής του 14ου 

Δημοτικού Σχολείου Χαλανδρίου, Γιώργου Αννόπουλου. 

Ο εκλιπών συνάδελφος, έφυγε από κοντά μας την Δευτέρα 16/07/2012, 

αφήνοντας πίσω δυο [2] ανήλικα τέκνα. 

Η εξόδιος ακολουθία έγινε την Τρίτη 17 Ιουλίου 2012, ώρα 16:30, από το 

Κοιμητήριο Χαλανδρίου, όπου παραβρέθηκε το Δ.Σ. του Συλλόγου μας. 

Το Δ.Σ. του συλλόγου μας καλεί τους συλλόγους διδασκόντων που 

επιθυμούν να βοηθήσουν οικονομικά την οικογένεια του συναδέλφου όπως 

συγκεντρώσουν το ποσό που επιθυμούν και να επικοινωνήσουν με τα μέλη 

του Δ.Σ. 

Ας είναι ελαφρύ το χώμα που τον σκεπάζει. 

 

Θέμα 3ο : Εθελοντική Αιμοδοσία την Τετάρτη 19 Σεπτεμβρίου 2012 

Σας ενημερώνουμε ότι η εθελοντική αιμοδοσία που θα πραγματοποιήσει ο 

Σύλλογος μας σε συνεργασία με το νοσοκομείο Αγλαΐα Κυριακού θα διεξαχθεί στις 

19 Σεπτεμβρίου 2012, ημέρα Τετάρτη, στο 12° Δημ. Σχολείου Χαλανδρίου, 

Ιωαννίνων και Ταϋγέτου, τηλ: 210-6847273, και ώρα 9.00-13.30 μ.μ. 
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Παρακαλούμε τις συναδέλφισσες και τους συναδέλφους που δεν θα 

προσέλθουν στην εθελοντική αιμοδοσία να διευκολύνουν τους αιμοδότες στο έργο 

τους, δεδομένου ότι το αίμα που προσφέρουν πιθανόν να χρειαστεί και σε μας.  

Ενημερώνουμε ότι οι συνάδελφοι που θα προσέλθουν στην αιμοδοσία θα 

λάβουν σχετική βεβαίωση του Συλλόγου μας.  

 

 

 


