
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αγαπητές /οι συνάδελφοι και συνεργάτες. 

Καθώς έκλεισε ένας γόνιμος κύκλος συνεργασίας αισθάνομαι την ανάγκη να επικοινωνήσω μαζί 

σας και να καταθέσω τις σκέψεις μου σε όλους εσάς που σταθήκατε αλληλέγγυοι αλλά και 

συνοδοιπόροι σε μια δύσκολη για τη χώρα μας αλλά και την εκπαίδευση χρονική περίοδο. 

Από την πρώτη στιγμή ανάληψης των καθηκόντων μου, ως Διευθυντής της Δ΄ Διεύθυνσης Π. Ε. 

Αθήνας, στοχεύσαμε στη δημιουργία ενός σύγχρονου σχολείου που θα υπερβαίνει τις 

παραδοσιακές πρακτικές, ενός σχολείου δημιουργικού, καινοτόμου και βιωματικού. 

Πλοηγός σκέψης μου αλλά και πρακτική αντιμετώπισης των όποιων προβλημάτων ήταν η 

εφαρμογή της νομιμότητας, της διαφάνειας, της αξιοκρατίας, όπως αυτή προέκυπτε από την 

εκπαιδευτική νομοθεσία, τους κανόνες δικαίου που ρυθμίζουν τον τρόπο οργάνωσης και 

λειτουργίας της εκπαίδευσης, σεβόμενος πάντα τον κώδικα επαγγελματικής δεοντολογίας. 

Παράλληλα έχοντας σαν γνώμονα ότι μόνο μέσα από συνεργατικές διαδικασίες που θα στηρίζονται 

στον αμοιβαίο σεβασμό, το διάλογο, τη σύνθεση απόψεων αλλά και προτάσσοντας το ‘’ανθρώπινο 

πρόσωπο‘’ της διοίκησης κατορθώσαμε να μεγιστοποιήσουμε το παραγόμενο αποτέλεσμα για το 

καλό των μαθητών μας. 

Αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για μένα και έμπρακτη επιβράβευση του έργου που πραγματοποιήθηκε όλα 

αυτά τα χρόνια, ότι το 68% του σώματος των Διευθυντών, Υποδιευθυντών και Προϊσταμένων 
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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 

 4) τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη του 

Δ΄ ΠΥΣΠΕ Αθηνών 

5) Συλλόγους Εκπαιδευτικών  

6) Ενώσεις και Συλλόγους γονέων και 

κηδεμόνων 
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Νηπιαγωγείων με τίμησε με την ψήφο του στην πρόσφατη διαδικασία για την επιλογή νέων 

Διευθυντών Εκπαίδευσης. Αυτή η στήριξή σας είναι ό,τι πολυτιμότερο για εμένα. 

Για όλα τα παραπάνω θα ήθελα να εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες στους Σχολικούς 

Συμβούλους, τους Διευθυντές των σχολικών μονάδων, τις Προϊσταμένες των Νηπιαγωγείων, τους 

υπεύθυνους όλων των υπηρεσιών και των υποστηρικτικών φορέων της εκπαίδευσης, σε όλους τους 

συναδέλφους που εργάζονται στη διοίκηση της εκπαίδευσης καθώς και στους διοικητικούς 

υπαλλήλους με τους οποίους πορευτήκαμε αδιάλειπτα όλα αυτά τα χρόνια.  

Αισθάνομαι την ειλικρινή ανάγκη να συγχαρώ τους συναδέλφους εκπαιδευτικούς που με 

επαγγελματισμό αλλά και περίσσευμα καρδιάς άσκησαν και ασκούν το έργο τους. 

Ευχαριστώ τους γονείς και κηδεμόνες, τους Συλλόγους τους, καθώς και τα μέλη της τοπικής 

αυτοδιοίκησης για την εμπιστοσύνη με την οποία με περιέβαλαν.  

Επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των Συλλόγων των 

εκπαιδευτικών που με μαχητικότητα αγωνίστηκαν, αλλά και συστρατεύθηκαν όπου χρειάστηκε για 

την επίλυση των όποιων προβλημάτων . 

Ευχαριστώ ιδιαίτερα τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη του Δ΄ ΠΥΣΠΕ Αθηνών για την άριστη και 

εποικοδομητική συνεργασία που είχαμε, η οποία αποδεικνύεται από το γεγονός ότι κατά τη διάρκεια 

άσκησης των καθηκόντων μου όλες οι αποφάσεις του Συμβουλίου ήταν ομόφωνες. 

 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι  

Γυρίζω στο σχολείο και στην τάξη μου έχοντας πάντα στο νου και στην καρδιά μου το όραμα για μια 

καλύτερη παιδεία που την οφείλουμε στη νέα γενιά. 

 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

 

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ  Δ.  ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

 

 

 

 

 

 


