
 

 
 
 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

Ρόδος, 01/09/2021 
 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ 
ΕΚΠ/ΣΗΣ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ 

Αρ. Πρωτ.: 5327 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 

ΠΡΟΣ:  
• Διευθύντριες / Διευθυντές σχολικών μονάδων  

ΔΠΕ Δωδεκανήσου 

• Συλλόγους Γονέων & Κηδεμόνων Σχολικών μο-
νάδων ΔΠΕ Δωδεκανήσου  

(δια των Διευθυντών/Διευθυντριών) 

 

 
Ταχ. Δ/νση: Γ. Μαύρου 2 - Ζέφυρος – 4ος όροφος 
Ταχ. Κώδ: 85100  
: mail@dipe.dod.sch.gr   
: https://dipe.dod.sch.gr/index.php   
: 22413-64808 / 818 

 

ΘΕΜΑ: «Χαιρετισμός για την έναρξη του σχολικού έτους 2021-2022» 
 

Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι/συναδέλφισσες, 

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες 
 

Η έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς αποτελεί μία πρώτης τάξεως ευκαιρία να 

επικοινωνήσουμε και να στοχαστούμε για τον νέο κύκλο που ανοίγεται μπροστά μας, για τις 

προσδοκίες που γεννιούνται σε όλες και όλους μας, τους πόρους που έχουμε στη διάθεσή 

μας και τα αποτελέσματα που αναμένουμε. 

Αρχικά θέλω να ευχηθώ εγκάρδια να έχετε υγεία για να εκπληρώσετε τους στόχους και 

τα όνειρά σας και να πετύχετε προσωπική και οικογενειακή πρόοδο και ευτυχία. Η φετινή 

χρονιά ξεκινά με θετικούς οιωνούς, καθώς η σημερινή πρώτη μέρα βρίσκει τη σχολική μας 

κοινότητα πλουσιότερη κατά 450 περίπου μόνιμους εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων, 

οι οποίοι προορίζονται για σχολικές μονάδες γενικής αγωγής. Αν σε αυτές/αυτούς τους 

μονίμους προσθέσουμε και περίπου 300 αναπληρωτές που αναλαμβάνουν σήμερα 

υπηρεσία στο νομό μας, αντιλαμβανόμαστε το λόγο που η κοινότητά μας θα είναι 

πλουσιότερη σε εμπειρογνωμοσύνη και αξιοσύνη! 
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Είμαστε χαρούμενοι για το γεγονός ότι είμαστε σε υψηλό ποσοστό στελεχωμένοι ως 

Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου, χωρίς να διαφεύγει από την 

προσοχή μας ότι η πανδημία του κορωνοϊού covid-19 δεν έληξε. Ο κίνδυνος διασποράς 

ελλοχεύει στα σχολεία μας και δεν πρέπει να χαλαρώσουμε στιγμή από την υπεύθυνη στάση 

που και πέρσι κρατήσαμε στην τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων. 

Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά ως μία πρόκληση καθήκοντος και ευθύνης. Από τη μια να 

βοηθήσουμε τα παιδιά μας να ανακτήσουν το χαμένο αναπτυξιακό έδαφος από τα κλειστά 

σχολεία της προηγούμενης περιόδου και από την άλλη να σταματήσουμε τη διασπορά του 

κορωνοϊού στις σχολικές μας μονάδες! 

Είμαι βέβαιος ότι θα σταθείτε όλες και όλοι με τον πλέον ενδεδειγμένο τρόπο στο ύψος 

της κρισιμότητας των περιστάσεων και θα βγούμε όλοι μαζί νικητές. 

Καλή σχολική χρονιά!  

 

 

 

Ο Διευθυντής Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου 

 

Δρ. Χαράλαμπος Ψαράς 
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