
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Θέμα:Χαιρετισμός  για το νέο σχολικό έτος 2021- 2022 

 

Αγαπητοί συνάδελφοι και συνεργάτες  

 

Αρχικά θα ήθελα να σας καλωσορίσω στο ξεκίνημα της νέας σχολικής χρονιάς 2021- 

2022 και να σας ευχηθώ από καρδιάς υγεία και δύναμη. Ιδιαίτερα θα ήθελα να 

καλωσορίσω τους νεοδιορισθέντες εκπαιδευτικούς  που στελεχώνουν πλέον μόνιμα 

το χώρο, μα και τους υπόλοιπους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς μας που 

αναλαμβάνουν για πρώτη χρονιά υπηρεσία στο χώρο της ΕΑΕ αλλά και της Γενικής 

Αγωγής.  

 

Η φετινή σχολική χρονιά για όλες/ους προδιαγράφεται εξίσου απαιτητική με τις 

προηγούμενες, διαμορφούμενη σύμφωνα με τα επιδημιολογικά και άλλα δεδομένα. 

Απαραίτητη προϋπόθεση για να ανταποκριθούμε στις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες 

που θα προκύψουν στην πορεία αυτής της χρονιάς είναι η καθοδήγηση και η 

υποστήριξη των μαθητών μας, μα και η αγάπη, η πίστη και η αφοσίωση σ’ αυτό που 

κάνουμε ως λειτουργοί της εκπαίδευσης, καθώς και οι συνεργασίες και συνέργειες 

που θα επιδιώξουμε και θα αναπτύξουμε μεταξύ μας σε όλο το φάσμα της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας.  

 

Η συνεργασία με τους συναδέλφους μας, τη διοίκηση, τα στελέχη, τις υπηρεσίες αλλά 

και τους γονείς των μαθητών μας θα αποφέρει τα μέγιστα στην προσπάθεια που από 

κοινού κάνουμε και θα μας κάνει συνοδοιπόρους στο δρόμο της επίτευξης του 

τελικού στόχου όλων μας που είναι η αγωγή και εκπαίδευση των παιδιών μας.  

 

Σ΄ αυτό το δρόμο συνάδελφοι θα προσπαθήσω με όλες μου τις δυνάμεις να είμαι 

κοντά σας και φέτος όπως και τα προηγούμενα έτη ως υπεύθυνη της ΕΑΕ Κρήτης σε 

όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης και να σας βοηθήσω στο απαιτητικό μεν, σημαντικό 

δε, λειτούργημά σας.  

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
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Ηράκλειο,13-09-2021 

                 Αρ. Πρωτ.: Φ2/1885 

 

Προς: Σχολικές Μονάδες Π/θμιας και  

           Δ/θμιας Εκπ/σης Γενικής και  

           Ειδικής Αγωγής (δια μέσου των  

           ΔΙΔΕ και ΔΙΠΕ Χανίων, Ρεθύμνου,  

           Ηρακλείου, Λασιθίου) 

Κοιν: ΠΔΕ Κρήτης 

           ΚΕΔΑΣΥ Κρήτης 

 



Σε αγαστή συνεργασία πάντα με τον Περιφερειακό Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και τις υπηρεσίες της ΠΔΕ Κρήτης, τις/τους κ.κ. 

Διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των τεσσάρων νομών, 

τους Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης του ΠΕΚΕΣ Κρήτης, τα ΚΕΔΑΣΥ, αλλά και όλες τις εμπλεκόμενες 

υπηρεσίες και φορείς και σε αναμονή των εξαγγελιών και εγκυκλίων του ΥΠΑΙΘ, 

σχεδιάζουμε και φέτος τις δράσεις μας για τις οποίες και θα ενημερώνεστε.  

 

Καλή σχολική χρονιά, καλή δύναμη και επίτευξη στόχων στο έργο σας συνάδελφοι, 

με υγεία, χτίζοντας τις γέφυρες της γνώσης και μετουσιώνοντάς τες σε ενσυναίσθηση 

και αγάπη για τους μαθητές μας! 

 

 

 

                        Η ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ ΕΑΕ 

ΤΟΥ ΠΕ.Κ.Ε.Σ ΚΡΗΤΗΣ 

 

ΜΑΡΙΑ ΕΜΜ. ΓΙΓΟΥΡΤΑΚΗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εσωτερική διανομή: 1.Οργανωτική Συντονίστρια ΠΕ.Κ.Ε.Σ.Κρήτης 


