
  

  

Νάξος, 17 / 01 / 2012  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ,  

ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ 
ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ A/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ  ΕΚΠ/ΣΗΣ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ 

3 η  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ  
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ν.  ΚΥΚΛΑΔΩΝ 

  

Αριθ. Πρωτ.: 1  

Ταχ. Δ/νση:   Σχολή Ουρσουλινών - 
Χώρα  Νάξου   

Τ.Κ. – Πόλη: 84300 – Νάξος 
Πληροφορίες: Κων/νος Κλουβάτος 
Τηλ.- Φαξ:  22850 23670  
E-mail:  klouvatos@sch.gr  
Ιστοχώρος: http://users.sch.gr/klouvatos   
  

ΠΡΟΣ 
 

κ.κ. Διευθυντές-ντριες, 
Προϊσταμένους-ες και 

εκπαιδευτικούς Σχολικών 
Μονάδων 3ης Περιφέρειας 

Σχολικού Συμβούλου Δημ. 
Εκπ/σης Ν. Κυκλάδων 

 
Κοινοποίηση: 

 
Προϊσταμένη Επιστημονικής & 

Παιδαγωγκής Καθοδήγησης Π.Ε. 
Περιφερειακής Δ/νσης Π.Ε. & 

Δ.Ε. Ν. Αιγαίου  
 
Θέμα: «Έναρξη συνεργασίας – τρόποι επικοινωνίας» 
 

Αγαπητοί συνάδελφοι, -ισσες, 
 
Με την ευκαιρία της ανάληψης των καθηκόντων μου ως Σχολικός Σύμβουλος 

3ης Περιφέρειας Δημοτικής Εκπαίδευσης Ν. Κυκλάδων, θέλω να σας απευθύνω 
έναν αρχικό συναδελφικό χαιρετισμό και τις καλύτερες ευχές μου για το 2012. 
Είμαι πεπεισμένος ότι η συνεργασία μας θα χτιστεί πάνω σε γερά θεμέλια: στη 
δεδομένη ευσυνειδησία, επιστημοσύνη και προσήλωσή σας στο παιδαγωγικό σας 
έργο και στη δική μου επιθυμία να φανώ όσο πιο χρήσιμος και αποτελεσματικός  
γίνεται στην επίλυση ενδεχόμενων προβλημάτων.  

 
Σας ενημερώνω επίσης για τα εξής: 

1. Μετά την κατάργηση του 1ου Γραφείου Πρωτ/μιας Εκπ/σης, ο 
Σχολικός Σύμβουλος, εκτός απροόπτου, θα στεγάζεται στο εξής στη 
Σχολή Ουρσουλινών στο Κάστρο της Νάξου. Μόλις ολοκληρωθεί η 
εγκατάσταση στο νέο γραφείο, θα ενεργοποιηθεί και το υπηρεσιακό 
τηλέφωνο - φαξ (22850 23670). 

2. Έχει ήδη δημιουργηθεί δικτυακός τόπος, ο οποίος θα εμπλουτιστεί 
σταδιακά και ευελπιστώ ότι θα αποτελέσει κομβικό σημείο δράσης, 
συνάντησης, ενημέρωσης και επιμόρφωσης για όλους τους 
εκπαιδευτικούς της 3ης Περιφέρειας. Η διεύθυνση του ιστοχώρου μας 
είναι: http://users.sch.gr/klouvatos.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Η ενημέρωση για όλα τα θέματα θα γίνεται μέσω του δικτυακού 
χώρου και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) προς τα 
σχολεία. Για ειδικά θέματα που αφορούν συγκεκριμένα σχολεία, η 
ενημέρωση θα γίνεται μόνο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, φαξ ή 
τηλεφώνου.  

4. Έχει ξεκινήσει ήδη ο προγραμματισμός του έργου μας για το β΄ 
τρίμηνο, ο οποίος, αμέσως μόλις κατατεθεί, θα αναρτηθεί στο 
δικτυακό μας τόπο και θα κοινοποιηθεί σε όλες τις σχολικές μονάδες. 

5. Ειδικά για το πρόγραμμα των επισκέψεων του Σχολικού Συμβούλου 
στα σχολεία της Νάξου, αυτό θα αναρτηθεί άμεσα στο δικτυακό μας 
χώρο και θα αποσταλεί στο e-mail των σχολείων. Το πρόγραμμα των 
επισκέψεων στα υπόλοιπα νησιά, επειδή συναρτάται με τις καιρικές 
συνθήκες και τα ακτοπλοϊκά δρομολόγια, θα ανακοινώνεται εγκαίρως, 
μετά την έγκριση των μετακινήσεων από την Προϊσταμένη Αρχή. 

6. Για οποιαδήποτε επείγοντα θέματα μπορείτε να με βρίσκετε στο 
6972124533 τις ώρες γραφείου. Το ηλ. ταχυδρομείο μας είναι: 
klouvatos@sch.gr .  

 
 
 
 

 

Ο Σχολικός Σύμβουλος 
3ης Περιφέρειας Π.Ε. Κυκλάδων 

 
 
 
 
 

Κλουβάτος Κων/νος  


