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Θεσσαλονίκη 07-01-2020 

Αρ. Πρωτ.: 70 

 

 

1. Συντονιστές/τριες Εκπαιδευτικού 
Έργου των ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κεντρικής 
Μακεδονίας 

2. Διευθύνσεις ΠΕ και ΔΕ Κεντρικής 
Μακεδονίας 

3. Κ.Ε.Σ.Υ.  Κεντρικής Μακεδονίας 

4. Κ.Π.Ε. Κεντρικής Μακεδονίας 

5. Σχολικές Μονάδες ΠΕ και ΔΕ 
Κεντρικής Μακεδονίας  
(Δια των Διευθύνσεων Εκπ/σης) 
 

 

 

 

ΘΕΜΑ: «ΜΗΝΥΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ» 

 

Αγαπητές συναδέλφισσες, αγαπητοί συνάδελφοι, καλή χρονιά. 

Πρώτα απ’όλα θα ήθελα να ευχηθώ σε όλες/όλους εσάς και τις οικογένειές σας 
υγεία, πολλές χαρούμενες στιγμές και ηρεμία. 

Μια νέα χρονιά ξεκινά με όνειρα και ελπίδες που για να υλοποιηθούν απαιτείται 
καλή προετοιμασία και σχεδιασμός, αλλά και συστηματική και οργανωμένη 
δουλειά. 

Δύο άξονες θα καθορίσουν την επίτευξη των στόχων της Περιφερειακής μας 
Διεύθυνσης Εκπαίδευσης: από τη μια η αξιοκρατία, η διαφάνεια και η παροχή ίσων 
ευκαιριών σε όλους και από την άλλη η νομιμότητα και η αποτελεσματικότητα. 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  

Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

 

Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 65 

Τ.Κ. – Πόλη: 57001, Θεσσαλονίκη 

Τηλέφωνο: 2310 474810 

Φαξ: 2310 474328 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 2020.01.07 12:25:26 EET
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ TOY
ΤΜΗΜΑΤΟΣ Α' ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΤΗΣ ΠΔΕ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΣΩΤΗΡΑΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ

http://kmaked.pde.sch.gr/
mailto:kmakedpde@sch.gr


Η πραγματοποίηση αυτών προϋποθέτει ασφαλώς την υιοθέτηση μίας κουλτούρας 

με χαρακτηριστικά την αποβολή των παθογενειών του παρελθόντος, αλλά και τη 
διατήρηση όσων ορθά στο παρελθόν έγιναν. Όλα αυτά βέβαια απαιτούν τόλμη, 
επιμονή, υπομονή, σεβασμό και προσπάθεια μείωσης των αντιστάσεων σε κάθε 
είδους αλλαγή. Απαιτούν μία εκπαίδευση με συνέπεια σε συγκεκριμένες αρχές, 
στάσεις και τρόπους αντιμετώπισης. 

Έχουμε πολλά να πράξουμε για να δώσουμε ανθρωπιστική διάσταση στην 
εκπαίδευση και συγχρόνως να την κάνουμε πιο δυναμική, πιο ουσιαστική, πιο 
αποτελεσματική και οι πολλαπλές εξαιρετικές προσπάθειες που γίνονται να μην 
είναι συγκυριακές και αποσπασματικές, αλλά να προκύπτουν από μια κουλτούρα 
που θα διαπνέει την εκπαιδευτική μας κοινότητα και τις διοικητικές δομές που την 
υποστηρίζουν. 

Μπορούμε και πρέπει να τα καταφέρουμε. Με συνέπεια, με ευθύνη, με ειλικρίνεια, 
με σύνεση, με ταπεινότητα, με υπευθυνότητα θα προχωρήσουμε όλοι μαζί σε μια 
κατεύθυνση που θα χαρακτηρίζεται από σαφή στόχευση, συγκεκριμένο 
προσανατολισμό, ειλικρινή διάθεση, δυναμική παρέμβαση.  

Μια νέα χρονιά ξεκινά και είναι ευκαιρία να κάνουμε μια νέα αρχή. Και μπορούμε 
και πρέπει να την κάνουμε. Μας το επιβάλλουν οι συγκυρίες και οι ανάγκες που 
δημιουργούνται. Το οφείλουμε στην κοινωνία και στους μαθητές μας.  

Καλή χρονιά, καλή δύναμη, καλή επιτυχία.   

 

Ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης  

Κεντρικής Μακεδονίας 

 

           Αλέξανδρος Κόπτσης 


