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ΘΕΜΑ:  Αποχαιρετιστήρια εγκύκλιος Διευθυντή Εκπαίδευσης Δ΄ Διεύθυνσης 

              Π. Ε.  Αθήνας 

          Με την  αποχώρησή μου σήμερα από την ενεργό υπηρεσία, αισθάνομαι την 

ανάγκη  να επικοινωνήσω για τελευταία φορά μαζί σας, με την ιδιότητα του Διευθυντή 

Εκπαίδευσης της Δ΄ Διεύθυνσης Π.Ε. Αθήνας, για να σας αποχαιρετήσω και να 

εκφράσω τις ευχαριστίες μου για την αγαστή συνεργασία που είχαμε τα δύο τελευταία 

σχολικά έτη, στην κοινή προσπάθεια προς επίτευξη των στόχων του σύγχρονου 

σχολείου στην εκπαιδευτική μας Περιφέρεια.  

       Ανέλαβα καθήκοντα Διευθυντή Εκπαίδευσης σε μια χρονική συγκυρία, κατά την 

οποία προγραμματίστηκαν και υλοποιήθηκαν πολλές καινοτομίες στην εκπαίδευση, 

όπως η λειτουργία δημοτικών σχολείων με ΕΑΕΠ, η κατάργηση των Γραφείων 

Εκπαίδευσης, η κατάταξη των εκπαιδευτικών στο νέο Βαθμολόγιο και Μισθολόγιο, η 

καταβολή των μηνιαίων αποδοχών μας μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών κ.ά.. 

Παρά τις πολλές δυσκολίες που αντιμετωπίσαμε στην εφαρμογή τους, θέλω να 

πιστεύω ότι ανταποκριθήκαμε, στο μέτρο του δυνατού, στην έγκαιρη και σωστή 

υλοποίησή  τους.  

       Ως διοικητικός Προϊστάμενος προσπάθησα να είμαι κοντά σε κάθε εκπαιδευτικό, 

πρόθυμος να ακούσω  το πρόβλημά του και να συμβάλλω  στην επίλυσή του, στα 

μέτρα του εφικτού και των κείμενων διατάξεων που απορρέουν από νόμους, Προεδρικά 

 ΠΡΟΣ:  1) τους/τις κ. Σχολικούς Συμβούλους  
                   Δ.Ε.  Ε.Α.  και  Π.Α.  των  εκπ/κών  
        Περιφερειών της Διεύθυνσης  Π.Ε. 
        Δ΄ Αθήνας  
   
              2)  τους/τις κ. Διευθυντές/-ντριες  και  
        τους εκπαιδευτικούς  των δημόσιων 
        και ιδιωτικών Δημοτικών Σχολείων  
        και Νηπιαγωγείων αρμοδιότητας  
        Διεύθυνσης Π.Ε. Δ΄ Αθήνας  
     
               3) το διοικητικό προσωπικό της  
        Διεύθυνσης Π.Ε. Δ΄ Αθήνας  
                                              
ΚΟΙΝ:    κ. Περιφερειακό Διευθυντή 
       Εκπαίδευσης  Αττικής  
           Ανδρέα Τσόχα 15-17 
                              Αθήνα 
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Διατάγματα και  εγκυκλίους. Παράλληλα με τη βοήθεια των Δημοτικών Επιτροπών  

Παιδείας  και  των Σχολικών Επιτροπών αντιμετωπίσαμε τα διδακτηριακά, τα 

λειτουργικά θέματα και τις όποιες ιδιαιτερότητες κάθε σχολικής μονάδας. 

      Αρωγούς και πολύτιμους συνεργάτες στο καθημερινό μου έργο είχα τους 

διοικητικούς υπαλλήλους και τους αποσπασμένους  εκπαιδευτικούς  στη Διεύθυνση 

Π.Ε. Οφείλω να τους ευχαριστήσω από ψυχής που εργάστηκαν σκληρά, πολλές φορές 

σε αργίες και πέρα από το καθημερινό  εργασιακό τους ωράριο, για να 

διεκπεραιώνουμε εμπρόθεσμα το πολυποίκιλο έργο της διοίκησης.  

      Ως πειθαρχικός Προϊστάμενος και Πρόεδρος του ΠΥΣΠΕ Δ΄ Αθήνας, θέλω να 

ζητήσω την κατανόησή σας για τυχόν παραλείψεις  και πιθανά παράπονα στην 

αντιμετώπιση προβλημάτων σας που κληθήκαμε να διαχειριστούμε. Γνώμονας στις 

ενέργειές  μου ήταν η τήρηση της νομιμότητας, το συμφέρον της Υπηρεσίας και των 

μαθητών και μετά η ικανοποίηση των δίκαιων αιτημάτων των εκπαιδευτικών. 

         Για τη στήριξη στο δύσκολο έργο μου θέλω να ευχαριστήσω  τους κ. Σχολικούς 

Συμβούλους (Δημοτικής Εκπαίδευσης, Ειδικής Αγωγής και Προσχολικής Αγωγής), τους 

κ. Προϊσταμένους των τέως Γραφείων Εκπαίδευσης και τους μετέπειτα Aναπληρωτές 

τους, τους/τις Διευθυντές/-ντριες των Δημοτικών Σχολείων και τις Προϊσταμένες των 

Νηπιαγωγείων. Θέλω επίσης ξεχωριστά να ευχαριστήσω όλους εσάς τους απλούς 

εκπαιδευτικούς που είστε «στην  πρώτη γραμμή», γιατί παρά τις όποιες οικονομικές 

συγκυρίες που μειώνουν δραστικά τους πενιχρούς μισθούς μας, ανταποκριθήκατε 

πρόθυμα σε κάθε πρόσκλησή μας και αναλάβατε πρωτοβουλίες για την υλοποίηση 

καινοτόμων προγραμμάτων και δραστηριοτήτων, διαθέτοντας χρόνο, κόπο, ευαισθησία 

και αγάπη προς τους μαθητές σας, με στόχο την ποιοτική αναβάθμιση της παρεχόμενης 

εκπαίδευσης σε ένα σχολείο «ανοιχτό στην κοινωνία» και τις προκλήσεις της εποχής. 

      Αποχωρώ μετά από τριάντα πέντε  και πλέον έτη υπηρεσίας, κατά τη διάρκεια των 

οποίων είχα την ευκαιρία να υπηρετήσω την εκπαίδευση (στην Ελλάδα και το 

εξωτερικό) από διάφορες θέσεις. Σας αποχαιρετώ με ιδιαίτερη συναισθηματική φόρτιση  

και τις καλύτερες αναμνήσεις. Εύχομαι σε όλους  καλή ευόδωση στο έργο σας, 

εκπλήρωση κάθε επαγγελματικής προσδοκίας και επιδίωξης, ΥΓΕΙΑ και κάθε επιτυχία 

στη ζωή σας. 
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