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ΠΡΟΣ 
 

  Σχολικές Μονάδες  
αρμοδιότητας Δ/νσης Δ.Ε Ανατ. Αττικής 

 

 

 
      

     Αξιότιμοι Συνάδελφοι, 
     Αξιότιμοι Συνεργάτες, 

     Ολοκληρώνοντας μια δύσκολη σχολική χρονιά, αισθάνομαι την ανάγκη να σας εκφράσω τις ευχαριστίες μου, 
καθώς σε αυτές τις ιδιαίτερες συνθήκες που διαμορφώθηκαν λόγω της πανδημίας, η εκπαιδευτική μας κοινότητα 
κατάφερε να στηρίξει αποτελεσματικά την εκπαιδευτική διαδικασία.   

     Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλα ανεξαιρέτως τα στελέχη της εκπαίδευσης, Διευθυντές, Υποδιευθυντές και 
εκπαιδευτικούς των σχολικών μονάδων αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Δ.Ε. Ανατολικής Αττικής που σταθήκατε 
πολύτιμοι αρωγοί στην αποτελεσματική υλοποίηση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Έχοντας επίγνωση του 
λειτουργήματος που ασκείτε και με επαγγελματική συνείδηση, καταβάλατε κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου 
να προσφέρετε μια όσο το δυνατόν καλύτερη, ομαλότερη και πιο φιλική προς το μαθητή σχολική ζωή. Κληθήκατε 
να ανταποκριθείτε στις προκλήσεις και στις αυξημένες απαιτήσεις της εποχής με προθυμία, αφοσίωση στο έργο 
σας και ανιδιοτέλεια στην εκπαιδευτική και κοινωνική προσφορά σας. 

     Επίσης, εκφράζω τις ευχαριστίες μου σε όλους όσοι συνέβαλαν στην επιτυχή διεξαγωγή των Πανελλαδικών 
Εξετάσεων, αποδεικνύοντας για άλλη μία φορά ότι το σχολείο συμπαραστέκεται στις προσπάθειές των μαθητών 
και αφουγκράζεται τα όνειρα και τις αγωνίες τους. 

     Επιπλέον, αισθάνομαι την υποχρέωση να ευχαριστήσω το διοικητικό προσωπικό της Διεύθυνσης, το οποίο, σε 
συνθήκες τηλεργασίας κατάφερε να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στην έγκαιρη οργάνωση και διεκπεραίωση των 
διοικητικών διαδικασιών, στην αποτελεσματική επίλυση πληθώρας εκπαιδευτικών και διοικητικών θεμάτων 
αναδεικνύοντας περισσότερο το “ανθρώπινο” πρόσωπο της διοίκησης. Το προσωπικό της Διεύθυνσης εργάζεται 
συνεχώς, άοκνα, προκειμένου να υποστηρίξει διοικητικά το εκπαιδευτικό έργο και να εξασφαλίσει τις 
προϋποθέσεις για την εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων ευθύνης μας. 

     Είμαι βέβαιος ότι με την ίδια δύναμη και επιτυχία θα συνεχιστεί αυτή η συνεργασία και στο μέλλον για την 
υλοποίηση των κοινών μας στόχων. 

     Σας εύχομαι ολόψυχα καλό καλοκαίρι, καλές διακοπές και να επιστρέψουμε όλοι υγιείς το Σεπτέμβριο για να 
συνεχίσουμε το έργο μας. 

     Με την ιδιαίτερη εκτίμηση μου προς όλους σας, 

Ο Διευθυντής 
της Διεύθυνσης Δ.Ε. Ανατ. Αττικής 

  

Ανδρέας Αλεξανδρής 
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