
Μήνυμα της Υπουργού, Νίκης Κεραμέως, προς το προσωπικό του Υπουργείου Παιδείας και 
Θρησκευμάτων, με αφορμή την έναρξη του σχολικού και ακαδημαϊκού έτους 

 
 
Αγαπητοί Συνεργάτες, 
 
Καλή σχολική και ακαδημαϊκή χρονιά! Διανύσαμε ήδη περισσότερο από έναν χρόνο 
συνεργασίας, μία περίοδο πολύ διαφορετική, κατά την οποία αντιμετωπίσαμε πρωτόγνωρες 
προκλήσεις στον τομέα της εκπαίδευσης και όχι μόνο, στη χώρα μας συνολικά αλλά και σε 
ολόκληρο τον κόσμο. 
 
Και είναι αλήθεια ότι αυτές τις προκλήσεις τις ξεπεράσαμε με επιτυχία, γιατί όλοι εσείς, η 
καθεμία και ο καθένας ξεχωριστά, συνδράματε καθοριστικά, προκειμένου να δημιουργηθεί 
ένα ασφαλές πλαίσιο λειτουργίας για το Υπουργείο, τις περιφερειακές μας υπηρεσίες, τις 
εκπαιδευτικές μας μονάδες, τους εποπτευόμενούς μας φορείς. 
 
Με αφορμή τη διαχείριση της πανδημίας του κορωνοϊού, δεν θα σταθώ σε αριθμούς και 
στατιστικές, αλλά στις προσπάθειες που καταβάλλατε καθημερινά για την απρόσκοπτη 
συνέχιση όλων των λειτουργιών του Υπουργείου, και για τις οποίες θα ήθελα να σας 
ευχαριστήσω προσωπικά αλλά και εκ μέρους της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου. 
 
Στο διάστημα της συνεργασίας μας έχουν γίνει πολλά – και έχουν μπει τα θεμέλια για να 
γίνουν ακόμη περισσότερα. Προς ενίσχυση της καθημερινής σας προσπάθειας, προσθέσαμε 
νέες θέσεις στο ανθρώπινό μας δυναμικό. Και αναγνωρίζουμε ότι δεν ήταν όλες οι στιγμές 
εύκολες, και δεν θα μπορούσαν να είναι, σε ένα τόσο δυναμικό Υπουργείο. Στις επιτυχίες 
που σημειώθηκαν, όμως, και που ήταν σημαντικές, έχετε όλοι συμβάλει καθοριστικά.  
 
Είστε μέρος κάθε επιτυχίας που σημειώθηκε τον περασμένο χρόνο. Και θα ήθελα να 
αναφερθώ ιδιαίτερα στις πολύ έντονες προσπάθειές σας, εν μέσω πανδημίας, για να 
προχωρήσουν έγκαιρα οι προκηρύξεις μόνιμων διορισμών στην εκπαίδευση.  
 
Προχωράμε μαζί και συνεχίζουμε να διαμορφώνουμε την καίρια θέση της παιδείας στην 
ατομική εξέλιξη του κάθε πολίτη και την εξέλιξη της κοινωνίας ευρύτερα. 
 
Για άλλη μία φορά θα ήθελα να σας ευχαριστήσω από καρδιάς, να σας ευχηθώ καλή 
συνέχεια στο έργο σας και καλή σχολική και ακαδημαϊκή χρονιά, σε εσάς και τις οικογένειές 
σας. 
 
Με εκτίμηση,  
 
Νίκη Κεραμέως 


