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ΚΟΙΝ: 1. Σχολικές Μονάδες Π.Ε.
Πιερίας
2. Φ. Αρχείου

ΘΕΜΑ: «Έκφραση ευχαριστιών προς τους συνταξιοδοτηθέντες εκπαιδευτικούς της
ΔΙΠΕ Πιερίας»
Αγαπητοί/ές συνάδελφοι και συναδέλφισσες,
μόλις έκλεισε για εσάς ένας κύκλος γόνιμης και αποδοτικής εργασιακής σχέσης και
ξεκινάει ένας επόμενος με διαφορετικά χαρακτηριστικά δημιουργικότητας και
προσφοράς.
Εκ μέρους της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πιερίας, θα θέλαμε να σας
εκφράσουμε τις θερμές ευχαριστίες μας, για την πολυετή παρουσία σας στο χώρο της
εκπαίδευσης και να σας διαβεβαιώσουμε ότι, η ευσυνείδητη υπηρεσία που προσφέρατε,
η προσωπική προσπάθεια που καταβάλλατε, το μεράκι που είχατε για κάθε παιδαγωγική
δράση, αποτελούν προστιθέμενη αξία στο εκπαιδευτικό μας σύστημα που μεταβιβάζεται
πλουσιότερο, αποδοτικότερο, ποιοτικότερο στην επόμενη γενιά εκπαιδευτικών,
διασφαλίζοντας ένα καλύτερο μέλλον για τους μαθητές και τις μαθήτριές μας, τα παιδιά
μας.
Η εκτίμηση στο πρόσωπό σας, εκ μέρους της τοπικής μας κοινωνίας, των
συναδέλφων/ισσών εκπαιδευτικών, η αναγνώριση του έργου σας από τους γονείς για
την επίδραση που είχατε ως παιδαγωγοί στα παιδιά τους και η αγάπη των
μαθητών/τριών σας, είμαστε σίγουροι ότι θα συνεχιστεί και εκτός σχολικού πλαισίου και
θα απολαμβάνετε τη ζεστή «καλημέρα», κυρίως των μαθητών/τριών μας, που όλους και
όλες μας γεμίζει με τόση χαρά!

Συχνά, οι άνθρωποι που συναναστρεφόμαστε καθημερινά και μοιραζόμαστε κοινό
όραμα, γίνονται φίλοι μας, ακόμα και «οικογένειά» μας. Σας ευχαριστούμε που
υπήρξατε μέλη της εκπαιδευτικής μας οικογένειας και συνεχίζετε να είστε πολύτιμοι
φίλοι και φίλες μας.
Σας ευχόμαστε η νέα πορεία στη ζωή σας να είναι γεμάτη ημέρες ξεκούρασης, αλλά και
ημέρες δημιουργίας. Η υγεία και η αισιοδοξία να συνοδεύουν τον εκτός υπηρεσίας βίο
σας και να απολαμβάνετε τα αποτελέσματα των κόπων της επαγγελματικής σας
σταδιοδρομίας.
Η ΔΙΠΕ Πιερίας, βρίσκεται πάντα στη διάθεσή σας, ώστε να ολοκληρωθεί όσο γίνεται
καλύτερα και γρηγορότερα η διεκπεραίωση της συνταξιοδότησης.
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