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Θζμα: «Μινυμα του Διευκυντι τθσ Διεφκυνςθσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ ερρϊν,                    

Ρίηου τυλιανοφ». 
  

Είχα τθν τιμι και ο Θεόσ με αξίωςε να υπθρετιςω ωσ Διευκυντισ τθσ Διεφκυνςθσ Δευτεροβάκ-

μιασ Εκπαίδευςθσ ερρϊν για δφο ςχεδόν θμερολογιακά ζτθ. Δφο ςχολικά ζτθ που πραγματικά              

υπιρξαν πολλζσ δυςκολίεσ ςτθν λειτουργία όλων των παραγόντων που  ςυμβάλλουν ςτθν εφρυκμθ  

και  ομαλι  ςχολικι ηωι. Αυτό που είχα ςτο μυαλό μου, όταν ανζλαβα τθν διοίκθςθ τθσ ΔΔΕ ερρϊν, 

ιταν να βελτιϊςω όςο περιςςότερο μπορϊ τθν εικόνα και τθν άποψθ που είχαν όλοι γι’ αυτιν. Εκτιμϊ 

ότι με πολφ  αγϊνα τα καταφζραμε. 

Δυο χρόνια με ξεχωριςτζσ δυςκολίεσ που δθμιοφργθςε ςε όλθ τθν κοινωνία θ Πανδθμία.             

Γνωρίςαμε και ξεπεράςαμε πρωτόγνωρεσ καταςτάςεισ, με τθν τθλεκπαίδευςθ τα μζτρα πρόλθψθσ για            

μακθτζσ, εκπαιδευτικοφσ, διοικθτικό προςωπικό (χριςθ μάςκασ, διενζργεια και καταχϊριςθ test,             

απολυμάνςεισ, κλείςιμο ςχολείων και τμθμάτων, διάφορουσ άλλουσ περιοριςμοφσ). 

Άμεςθ και βαςικι προτεραιότθτά μου θ εφρυκμθ λειτουργία των χολικϊν Μονάδων για τθν     

οποία θ ςυμβολι  όλων υπιρξε πολφ ςθμαντικι. Γι’ αυτό ευχαριςτϊ κερμά για τθν ςυνεργαςία: 

 Σουσ/τισ Διευκυντζσ/τριεσ & Τποδιευκυντζσ/τριεσ τουσ/τισ εκπαιδευτικοφσ των    

ςχολικϊν μονάδων που κακοδιγθςαν με υπευκυνότθτα και αγάπθ τα παιδιά μασ. 

Επιμορφϊκθκαν και ξεπζραςαν όλεσ τισ δυςκολίεσ που παρουςιάςτθκαν ςτθν            

διδαςκαλία και τθν μετάδοςθ γνϊςεων (Η/Τ, ςυμπεριφορζσ κ.λ.π.). Είχα τθν τφχθ και 

ευλογία να «ορκίςω 100 και πλζον Νεοδιοριηόμενουσ/νεσ εκπαιδευτικοφσ ςτθν           

Γενικι και Ειδικι Εκπαίδευςθ που ζδωςαν καινοφργια πνοι και αιςιοδοξία ςτα             

ςχολειά μασ. Γνωρίηοντασ τισ προκλιςεισ και το μζγεκοσ των ευκυνϊν προςπάκθςα 

να ςτακϊ δίπλα ςασ, ςυμπαραςτάτθσ ςτθν αντιμετϊπιςθ των αναγκϊν και                          

απαιτιςεων τθσ ξεχωριςτισ εκπαιδευτικισ κακθμερινότθτασ. Προςπάκθςα να αντα-

ποδϊςω τθν εμπιςτοςφνθ που μου δείχνατε όλα τα χρόνια εκπροςωπϊντασ ςασ ςτο 

Ανϊτερο Περιφερειακό υμβοφλιο Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Κεντρικισ Μακε-

δονίασ (Α.Π.Τ..Δ.Ε.), ςυμβάλλοντασ κατά το ανκρωπίνωσ δυνατό ςτθν εφρυκμθ και               



απρόςκοπτθ λειτουργία των χολείων, ςτο πολφ ςθμαντικό ζργο που με περίςςευμα 

ψυχισ και μεράκι επιτελείτε, ςτθ μόρφωςθ των παιδιϊν μασ. 

 Σουσ/τισ μακθτζσ/τριεσ για τθν υπομονι και τθν προςπάκειά τουσ. Ξεπζραςαν τισ 

προςδοκίεσ όλων ςτο Τπουργείο Παιδείασ με τθν προςαρμοςτικότθτά τουσ και τθν         

καλι τουσ κζλθςθ.  

 Σο 4ο ΠΕΚΕ και τουσ υντονιςτζσ Εκπαιδευτικοφ Ζργου Δευτεροβάκμιασ αλλά και          

Πρωτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ. τιριξαν με κάκε τρόπο τισ ςχολικζσ μασ μονάδεσ,      

Παιδαγωγικά και Επιςτθμονικά, εκπαιδευτικοφσ μακθτζσ και γονείσ, κυρίωσ ςτο            

κομμάτι τθσ   Επιμόρφωςθσ & Σθλεκπαίδευςθσ. 

 Σο Ειδικό Εκπαιδευτικό Προςωπικό & Ειδικό Βοθκθτικό προςωπικό των χολικϊν μασ                

μονάδων. 

 Σο βοθκθτικό προςωπικό (Επιςτάτεσ- κακαρίςτριεσ κ.λ.π.). 

 Σουσ υπευκφνουσ και το προςωπικό των εκπαιδευτικϊν δομϊν μασ (ΚΕΔΑΤ, ΕΚΦΕ, 

ΚΕΑ, Τπευκ. χολικοφ Επαγγελματικοφ Προςανατολιςμοφ) για τθν ξεχωριςτι ςυνεργα-

ςία και αποτελεςματικότθτά τουσ. 

 Σουσ γονείσ για τθν υπομονι και ςτιριξθ των παιδιϊν τουσ αλλά και των ςχολικϊν                    

μονάδων μασ  δια των ςυλλόγων τουσ ςτα ςχολεία. 

 Σουσ εβαςμιότατουσ Μθτροπολίτεσ ερρϊν, ιντικισ και Ηιχνϊν, και το προςωπικό 

ςτισ Μθτροπόλεισ για τθν κακοδιγθςθ, τισ προςευχζσ και τισ ευλογίεσ τουσ.  

 Σον Αντιπεριφερειάρχθ και τισ υπθρεςίεσ τθσ Αντιπεριφζρειασ - μετακίνθςθ μακθτϊν, 

Οικονομικά, μακθτικοφσ αγϊνεσ, κοινωνικζσ υπθρεςίεσ κ.λ.π. Θζλω να απευκφνω                    

ξεχωριςτζσ ευχαριςτίεσ ςτθν Διεφκυνςθ Τγιεινισ και το προςωπικό τθσ. 

 Σουσ κ. Δθμάρχουσ, τισ ςχολικζσ Επιτροπζσ (τουσ Προζδρουσ και το προςωπικό τουσ) 

για τθν ςτιριξθ των χολείων ευκφνθσ τουσ. 

 Σθν Αςτυνομικι Διεφκυνςθ για τθν πολφτιμθ βοικειά τθσ όλθ τθ χρονιά αλλά κυρίωσ 

ςτθν περίοδο των Πανελλαδικϊν Εξετάςεων. 

 Σισ Τπθρεςίεσ του Νοςοκομείου ερρϊν, ΕΚΑΒ, ΟΣΕ, ΔΕΔΔΘΕ, ταχυμεταφορζσ ΕΛΣΑ 

ςτθν περίοδο των Πανελλαδικϊν εξετάςεων. 

 Σισ Διοικιςεισ και το προςωπικό των ΚΣΕΛ, ΚΣΕΑΛ αλλά και τουσ ςυνεργαηόμενουσ                

οδθγοφσ ταξί για τθν αςφαλι μεταφορά των παιδιϊν μασ. 

 Σο Τπουργείο Μεταφορϊν και Επικοινωνιϊν για τθν χοριγθςθ καινοφργιου εξοπλιςμοφ 

ςε όλεσ ςχεδόν τισ ςχολικζσ μασ μονάδεσ, αλλά και τουσ/τθν κ. Βουλευτζσ/θ τθσ Περι-

φερειακισ Ενότθτασ ερρϊν όλων των κομμάτων για τθ ςυνεργαςία & ςτιριξθ των 

ςχολικϊν μασ μονάδων όποτε χρειάςτθκε. 

 Σο Επιμελθτιριο ερρϊν 

 Σθν Ειςαγγελία, τουσ δικαςτικοφσ, τουσ κοινωνικοφσ λειτουργοφσ και δικαςτικοφσ     

υπαλλιλουσ. Σθν Ειςαγγελζα κ. Μελιςάρθ Κωνςταντίνα για τθν ξεχωριςτι τθσ ςυνερ-

γαςία και ςτιριξθ. 



 Σουσ πολιτιςτικοφσ ςυλλόγουσ και τισ διάφορεσ δομζσ υποςτιριξθσ (ΟΑΙ) 

 Σα Μζςα Μαηικισ Ενθμζρωςθσ  (T.V, Ραδιόφωνο, Εφθμερίδεσ), δθμοςιογράφουσ και 

τεχνικό προςωπικό, για τθν ςυμβολι τουσ ςτθν προβολι και ενθμζρωςθ του ζργου τθσ 

Δ.Δ.Ε. ερρϊν και των χολείων, αλλά και των όποιων ςυμβάντων ςε αυτά που είχαν 

ςχζςθ με τθν κοινωνία.  

 Σθν ΕΛΜΕ ερρϊν & το Ν.Σ. τθσ ΑΔΕΔΤ ερρϊν. 

 Σζλοσ, κζλω να ευχαριςτιςω από καρδιάσ τα μζλθ του Περιφερειακοφ Τπθρεςιακοφ 

υμβουλίου Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ ερρϊν (ΠΤΔΕ & υμβουλίου Επιλογισ) και 

όλο το Διοικθτικό προςωπικό τθσ Διεφκυνςθσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ ερρϊν 

για τθν εργατικότθτα, τθν αποτελεςματικότθτα, τθν ςτιριξθ και τθν εξαιρετικι ςυ-

νεργαςία που είχαμε. 

 

                                                                                                          Με βαθιά εκτίμηση 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΠΟΔΕΚΣΕ: 

1. χολικζσ Μονάδεσ τθσ Δ.Δ.Ε. ερρϊν 

2. 4
ο
 ΠΕΚΕ 

3. ΚΕΔΑΤ 

4. ΚΕΑ-ΕΚΦΕ- Τπ. Προςανατολιςμοφ 

5. Ιερζσ Μθτροπόλεισ ερρϊν & Νιγρίτθσ, Ηιχνϊν & Νευροκοπίου, ιντικισ 

6. Αντιπεριφζρεια ερρϊν 

7. Δθμάρχουσ Περ. Εν. ερρϊν 

8. Γεν. Νοςοκομείο ερρϊν 

9. Τπουργό Μεταφορϊν 

10. Βουλευτζσ Περιφερειακισ  Ενότθτασ ερρϊν  

11. Επιμελθτιριο ερρϊν 

12. Ειςαγγελία ερρϊν 

13. ΟΑΙ 

14. Μζςα Μαηικισ Ενθμζρωςθσ Περ. Εν. ερρϊν 

15. ΕΛΜΕ ερρϊν 

16. Ν.Σ. ΑΔΕΔΤ ερρϊν 

17.  Μζλθ ΠΤΔΕ Και υμβουλίου Επιλογισ ερρϊν 

18. Διοικθτικό Προςωπικό τθσ Δ.Δ.Ε ερρϊν 

Ο ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ 
Δ/ΝΗ Δ/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η ΕΡΡΩΝ 

 
 
 

ΣΤΛΙΑΝΟ Δ. ΡΙΖΟ 
 
 


