
 
 
 
 
 
 

                                                           
                                                         Πειραιάσ, 29- 03-2021 

                              Αρικ. Πρωτ. : 107 
 
 
                                       

                   ΠΡΟ:  Σον Διμαρχο Πειραιά  
                                               Κφριο Ιωάννθ Μϊραλθ 
 

ΚΟΙΝ: 1.  Σον Γενικό Γραμματζα του Διμου Πειραιά 
 

              2.  Σθν  Αντιδιμαρχο Παιδείασ και Δια Βίου  
                                  Μάκθςθσ κ. Αςπαςία Αλιγιηάκθ 
 
              

 

    ΘΕΜΑ:  «Ευχαριςτιρια επιςτολι – Ζκφραςθ ευαρζςκειασ για δθμοτικι υπάλλθλο κακαριότθτασ» 

 
 
 Αξιότιμε Κφριε Διμαρχε, 
 
 
 Με τθν παροφςα επιςτολι κα κζλαμε να ςασ εκφράςουμε τισ κερμζσ ευχαριςτίεσ  του υλλόγου 

Διδαςκόντων του 20ου Δθμοτικοφ χολείου Πειραιά, για τθν  τοποκζτθςθ ςτθ χολικι μασ Μονάδα τθσ 

ςυμβαςιοφχου κακαρίςτριασ κ. Αγγελικισ Παλιοφρα,  με τετράμθνθ ςφμβαςθ. 

 Είναι γεγονόσ ότι ςτθν εποχι τθσ πανδθμίασ που διανφουμε  οι  ανάγκεσ για κακαριότθτα ςτα 

ςχολεία είναι αυξθμζνεσ και βρίςκονται ςτον πυρινα τθσ ομαλοφσ λειτουργίασ τουσ. Ζτςι, θ απόφαςι ςασ 

για τθν τοποκζτθςθ τθσ κ. Αγγελικισ Παλιοφρα ςτο ςχολείο μασ αναβάκμιςε ςθμαντικά τισ υπθρεςίεσ 

κακαριότθτασ, δίνοντασ ςε όλα τα μζλθ τθσ εκπαιδευτικισ κοινότθτασ τθ δυνατότθτα να αφοςιωκοφν ςτο 

εκπαιδευτικό και υποςτθρικτικό τουσ ζργο, χωρίσ το άγχοσ και τθν ανθςυχία για τισ ςυνκικεσ υγιεινισ.  

 Πζρα όμωσ από τθν παραπάνω γενικι διαπίςτωςθ,  κα κζλαμε να γνωρίηετε ότι θ κ. Αγγελικι 

Παλιοφρα, από τθν θμζρα τθσ τοποκζτθςισ τθσ ςτο χολείο μασ ζωσ και ςιμερα εκτελεί τα κακικοντά τθσ 

με υποδειγματικι ευςυνειδθςία, προκυμία, υπευκυνότθτα  και  αποτελεςματικότθτα. Γι’ αυτό και 

κεωροφμε τθν παρουςία τθσ ςτθ ςχολικι μασ μονάδα  απαραίτθτθ, ϊςτε και μετά τθν επανζναρξθ 

λειτουργίασ των ςχολείων, οι υπθρεςίεσ κακαριότθτεσ που προςφζρουμε τόςο ςτουσ μακθτζσ και ςτισ 
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μακιτριζσ μασ, όςο και ςτο διδακτικό προςωπικό να είναι ςε υψθλό επίπεδο και να ανταποκρίνονται ςτισ 

απαιτιςεισ τθσ  δφςκολθσ ςυγκυρίασ που διανφουμε. 

 Με τιμι. 

 Για  το φλλογο Διδαςκόντων του 20ου Δ.. Πειραιά. 

 
       Ο διευκυντισ  

 
 
 

          Κων/νοσ Ν. Μαςτρομανϊλθσ 
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