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Την Εθελοντική Ομάδα Δράσης Πιερίας 
«Ο ΤΟΠΟΣ ΜΟΥ»   
(Δια του Υπεύθυνου Συντονιστικού μέλους 
της, κ. Ηλία Τσολακίδη) 

1. Σχολικό Σύμβουλο 1ης Εκπ/κής Περιφέρει-
ας Α/θμιας Εκπ/σης Πιερίας  

2. Αν. Διευθυντή Α/θμιας Εκπ/σης Πιερίας 

Κατερίνη,  20/10/2015 

 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ  
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  ΠΡΟΣ: 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  Α/ΘΜΙΑΣ  ΕΚΠ/ΣΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ  
6ο 12/θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 

 
  
    

 
 ΚΟΙΝ:  
 
 
 
 
 
 
 

 
ΘΕΜΑ: Έκφραση Συγχαρητηρίων και ευχαριστιών  
 
Αγαπητέ κύριε Τσολακίδη,  

η Εθελοντική Ομάδα Δράσης Πιερίας (ΕΟΔΠ) «Ο ΤΟΠΟΣ ΜΟΥ»,  της οποίας είστε ο εμπνευ-
στής και το εξέχον ιδρυτικό μέλος της, από το καλοκαίρι προγραμμάτισε (μετά από επικοινωνία 
και συνεργασία με τους διευθυντές των 19 δημοτικών σχολείων της πόλης μας), μία ακόμη δρά-
ση, με στόχο τη συγκέντρωση μεγάλης ποσότητας σχολικών ειδών και την έγκαιρη διανομή 
τους σε μαθήτριες/μαθητές, των οποίων οι οικογένειες έχουν σοβαρό οικονομικό πρόβλημα, 
ώστε να καλύψουν τις ανάγκες τους για όλη την τρέχουσα σχολική χρονιά.  

Οι δικές σας ενέργειες, πρότερης πολύμηνη συνεργασίας με το Δ.Σ. του συλλόγου Förder- 
Freundeskreis Elliniko e.V., ομάδας συμπατριωτών μας και φιλελλήνων Γερμανών του Αμβούρ-
γου, εξασφάλισαν τελικά τη δωρεά/προμήθεια σχολικών ειδών αξίας πλέον των 10.000 €. 

Τα συγκεκριμένα σχολικά είδη, αφού συσκευάστηκαν από τα μέλη της ομάδας σας, διανεμήθη-
καν στις οικογένειες 300 και πλέον μαθητριών και μαθητών των 19 δημοτικών σχολείων της πό-
λης μας αλλά και άλλων της Περιφέρειας, μετά από υπόδειξη/πρόταση των διευθυντών των 
σχολείων, με τον πλέον υποδειγματικό και διακριτικό τρόπο, καθόσον διασφαλίστηκε και το α-
πόρρητο των προσωπικών δεδομένων των μαθητριών/μαθητών και των οικογενειών τους. Η 
διανομή έγινε από την Τετάρτη 16/09/2015 έως και την Παρασκευή 18/09/2015. 

Για τη Δράση σας αυτή αλλά και για τις Αναρίθμητες Πολυποίκιλες Εθελοντικές Δράσεις 
σας, παρακαλούμε να διαβιβάσετε σε όλα τα μέλη της ΕΟΔΠ τα Συγχαρητήρια και τις 
Θερμές Ευχαριστίες του Συλλόγου Διδασκόντων της σχολικής μας μονάδας.  

      Με εκτίμηση,  

Εκ μέρους του Συλλόγου Διδασκόντων 

 

 

Ταχ.   Δ/νση : 28ης Οκτωβρίου 15 
    601 34    Κατερίνη  
Πληροφορίες : Ιωάννης Οργανόπουλος 
Τηλέφωνο  : 23510- 29313  
FAX            : 23510- 29313 

E-mail  : mail@6dim-kater.pie.sch.gr 

Ιστότοπος : http://6dim-kater.pie.sch.gr  

Ιστολόγιο (1) : http://6katerinis.blogspot.com 
Ιστολόγιο (2) : http://blogs.sch.gr/6dimkate   


