
 

Αποχαιρετιστήρια Επιστολή  
 

Αγαπεηέο/νη ζπλαδέιθηζζεο θαη ζπλάδειθνη, εθιεθηνί ζπλεξγάηεο,  

 

Τελ 1
ε
 Φεβξνπαξίνπ 2016, όηαλ αλέιαβα ηα θαζήθνληα ηνπ Δηεπζπληή 

Δεπηεξνβάζκηαο Εθπαίδεπζεο Σεξξώλ, έλησζα κεγάιε ηηκή αιιά θαη 
κεγάιε επζύλε απέλαληη ζηελ εθπαηδεπηηθή θνηλόηεηα.  

Η Δηεύζπλζε Δεπηεξνβάζκηαο Εθπαίδεπζεο Σεξξώλ πνπ αλήθεη ζηελ 

Πεξηθεξεηαθή Δηεύζπλζε Εθπαίδεπζεο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο θαη 
πεξηιακβάλεη 62 ζρνιηθέο κνλάδεο, 1.193 πεξίπνπ εθπαηδεπηηθνύο θαη 
8.824 καζεηέο, είρε λα αληηκεησπίζεη πνιιά θαη πεξίπινθα δεηήκαηα.  

Ωο άκεζεο πξνηεξαηόηεηέο κνπ ππήξμαλ, ε εμαζθάιηζε ηεο νκαιήο θαη 
εύξπζκεο ιεηηνπξγίαο ησλ ζρνιείσλ, θαζώο θαη ε ζπλεξγαζία κε ηνπο 
ζπλαδέιθνπο κνπ ζε πλεύκα εκπηζηνζύλεο θαη δηαιόγνπ, κε αίζζεκα 
επζύλεο θαη δηθαίνπ γηα κηα πνηνηηθή δεκόζηα εθπαίδεπζε. Πίζηεςα 
εμαξρήο όηη κέζα από δπλακηθέο πξσηνβνπιίεο θαη ηνλ ακνηβαίν 
ζεβαζκό, ζα δηακνξθσζεί έλα γόληκν παηδαγσγηθό πεξηβάιινλ θαη ζα 
αλαδεηρζεί ην αλζξώπηλν πξόζσπν ηεο δηνίθεζεο.  

Με ηε ζπκβνιή ησλ ζπλεξγαηώλ κνπ, δηνηθεηηθώλ θαη εθπαηδεπηηθώλ, 
θαηαθέξακε ε ιεηηνπξγία ηεο δηνίθεζεο λα δηαθξίλεηαη από ακεξνιεςία 
θαη αληηθεηκεληθόηεηα, δίλνληαο έκθαζε ζηε ζσζηή δηαρείξηζε θαη 
αμηνπνίεζε ηνπ πξνζσπηθνύ, ρσξίο απνθιεηζκνύο θαη κεξνιεπηηθέο 
πξαθηηθέο, αθνινπζώληαο κηα δηαιιαθηηθή θαη δηαιεθηηθή πξνζέγγηζε 
ζηηο αλζξώπηλεο ζρέζεηο. 

Πξνζπαζήζακε όινη καδί λα δηακνξθώζνπκε ην απαξαίηεην θιίκα 
ζπλεξγαζίαο ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο. Καηαβάιακε από θνηλνύ θάζε 
δπλαηή πξνζπάζεηα ώζηε ε ιεηηνπξγία ηεο Δηεύζπλζεο Δεπηεξνβάζκηαο 
Εθπαίδεπζεο Σεξξώλ λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο πξνζδνθίεο ηεο 
Εθπαηδεπηηθήο Κνηλόηεηαο γηα ράξε ηεο αλαβάζκηζεο ηεο θνηλσλίαο ησλ 
καζεηώλ. 

Αηζζάλνκαη ινηπόλ ηελ αλάγθε αιιά θαη ηελ ππνρξέσζε, λα εθθξάζσ ηηο 
πην ζεξκέο επραξηζηίεο κνπ, ζηνπο Δηεπζπληέο ηεο Πεξηθεξεηαθήο 
Δηεύζπλζεο Εθπαίδεπζεο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο θαη ζην πξνζσπηθό ηεο, 

ζηνπο Σπληνληζηέο Εθπαηδεπηηθνύ Έξγνπ ηνπ 4νπ
 ΠΕΚΕΣ, ζηνπο 



Δηεπζπληέο ησλ Σρνιηθώλ Μνλάδσλ, ζηα κέιε ηνπ Υπεξεζηαθνύ 
Σπκβνπιίνπ, ζηνπο Πξντζηακέλνπο θαη ηνπο Υπαιιήινπο ηεο 
Δηεύζπλζεο Δεπηεξνβάζκηαο Εθπαίδεπζεο Σεξξώλ, ηνπο Πξντζηακέλνπο-

Υπεπζύλνπο όισλ ησλ ππεξεζηώλ θαη ησλ ππνζηεξηθηηθώλ δνκώλ ηεο 

Δηεύζπλζεο, θαζώο θαη ζε όινπο ηνπο ζπλαδέιθνπο θαη ηηο 
ζπλαδέιθηζζεο, γηα ηα ρξόληα πνπ πνξεπηήθακε καδί θαη νη νπνίνη 
θαηέβαιαλ θάζε δπλαηή πξνζπάζεηα πξνθεηκέλνπ λα πξνζθέξνπλ κηα 
θαιύηεξε ζρνιηθή δσή ζηνλ καζεηή ζηεξίδνληαο ην δεκόζην ζρνιείν.   

Τέινο, θάησ από ηηο παξνύζεο δπζρεξείο ζπλζήθεο, εύρνκαη ζηνλ λέν 

Δηεπζπληή Εθπαίδεπζεο θαιή δύλακε θαη θαιή επηηπρία ζην έξγν ηνπ. 

 

Με ηε δηαβεβαίσζε ηεο εθηίκεζήο κνπ 
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