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ζρρεσ, 02 Ιουλίου 2019

ΠΡΟ:
1. χολεία Δ/κμιασ Εκπ/ςθσ
Π.Ε. ερρϊν
2. 4ο ΠΕ.Κ.Ε.. Κ. Μακεδονίασ
3. Προςωπικό Δ/νςθσ Δ.Ε. ερρϊν
4. Φορείσ Εκπαίδευςθσ
5. Τπθρεςίεσ Διμου ερρϊν
6. Περιφερειακι Ενότθτα ερρϊν
7. Σεχνικό Επιμελθτιριο ερρϊν

Θζμα: «Ευχαριςτήριο μήνυμα του Διευθυντή Δ.Ε. ερρϊν ενόψει τησ λήξησ ςχολικοφ
ζτουσ 2018- 2019».
Ενόψει τθσ λιξθσ του ςχολικοφ ζτουσ 2018-2019 ο Διευκυντισ Δ.Ε. ερρϊν επικυμεί να
εκφράςει τισ ευχαριςτίεσ του προσ όλουσ τουσ μακθτζσ και τισ μακιτριεσ, γονείσ και κθδεμόνεσ,
εκπαιδευτικό και διοικθτικό προςωπικό, τισ δθμόςιεσ υπθρεςίεσ και ιδιωτικοφσ φορείσ, τουσ φορείσ εκπαίδευςθσ και τουσ κεςμικοφσ παράγοντεσ, που ςυνεργάςτθκαν μαηί του κακόλθ τθ διάρκεια τθσ ςχολικισ χρονιάσ για ζνα καλφτερο και παραγωγικό ςχολείο.
Αρχικά ευχαριςτϊ τουσ άμεςουσ ςυνεργάτεσ μου, τουσ διοικητικοφσ υπαλλήλουσ και
τουσ αποςπαςμζνουσ εκπαιδευτικοφσ για παροχή διοικητικοφ ζργου ςτη Διεφθυνςη Δ/θμιασ
Εκπ/ςησ ερρϊν για τθ ςυνεχι ςτιριξθ του ζργου του γραφείου μασ, για τθν άριςτθ ςυνεργαςία
που ζχουμε κακθμερινά, τθν εργατικότθτα και τθν υπευκυνότθτα που επιδεικνφουν ακόμθ και
ςε ςυνκικεσ πίεςθσ λόγω αςφυκτικοφ χρονοδιαγράμματοσ διευκζτθςθσ διαφόρων ηθτθμάτων,
τθν προκυμία για εκτζλεςθ των κακθκόντων τουσ και τθν κακοριςτικι ςυμβολι τουσ ςτον ςυντονιςμό των ενεργειϊν με ςτόχο τθν εφρυκμθ λειτουργία των ςχολείων.
Επίςθσ οφείλω να ευχαριςτιςω τουσ εκπαιδευτικοφσ και τουσ Διευθυντζσ των χολικϊν
Μονάδων, τα μζλη του Τπηρεςιακοφ υμβουλίου ερρϊν, τουσ υλλόγουσ Γονζων και Κηδεμόνων, τουσ υντονιςτζσ Εκπαιδευτικοφ Ζργου, τισ Δομζσ Εκπαίδευςησ για τθν κακοριςτικι
ςυμβολι όλων ςτθν πολφπλευρθ ανάπτυξθ του μακθτι εμπλουτίηοντασ τθν εκπαιδευτικι διαδικαςία και οδθγϊντασ ςε ζνα ςφγχρονο ςχολείο με όραμα.
Επιπλζον, ςυγχαίρω τισ τοπικζσ αρχζσ, τουσ υπευθφνουσ των Δημόςιων Τπηρεςιϊν και
ιδιωτικϊν Φορζων για τθ διαρκι ςυνδρομι τουσ, προκειμζνου να υλοποιιςουμε διάφορα δρϊμενα και να επιλφςουμε τυχόν προβλιματα που ανζκυψαν κατά τθ διάρκεια του ςχολικοφ ζτουσ,

τισ Σεχνικζσ Τπηρεςίεσ για τθν πρόκυμθ και άμεςθ ανταπόκριςι τουσ ςτα αιτιματά μασ και όλουσ γενικά που μασ υποςτιριξαν με κάκε τρόπο, ϊςτε να διανφςουμε μια εποικοδομθτικι χρονιά.
Εφχομαι ςε όλουσ υγεία και κάκε προςωπικι και οικογενειακι ευτυχία. Να περάςετε ζνα
όμορφο καλοκαίρι!
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