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Αγαπητοί συνάδελφοι, συναδέλφισσες και συνεργάτες, 

Μετά από σχεδόν τέσσερα χρόνια ως Περιφερειακός Διευθυντής 

Στερεάς Ελλάδας και με τη λήξη της θητείας μου, αισθάνομαι την 

ανάγκη, αλλά και την υποχρέωση, να επικοινωνήσω με όλους/όλες και 

να σας ευχαριστήσω από καρδιάς για τη συνεργασία που είχαμε. 

 Στον χαιρετισμό μου τον Απρίλιο του 2015, με την ευκαιρία της 

ανάληψης των καθηκόντων μου, ανάμεσα στα άλλα, έγραφα: «Πίστευα 

και εξακολουθώ να πιστεύω ότι ο κάθε εκπαιδευτικός και το κάθε 

στέλεχος της εκπαίδευσης δεν αποκτά αξία, κύρος, αναγνώριση και 

αποδοχή εξαιτίας της θέσης που κατέχει από την καρέκλα, αλλά από το 

έργο και τη δράση του, τη διάθεση και το όραμα, τις δημοκρατικές και 

συναινετικές διαδικασίες που εφαρμόζει, το προσωπικό παράδειγμα, 

τις πρωτοποριακές ιδέες και σκέψεις που ενεργοποιεί, τις ανθρώπινες 

σχέσεις, την επιτυχή αντιμετώπιση των προβλημάτων και την 

αναγνώριση της προσφοράς των άλλων» και τελείωνα τον χαιρετισμό 

μου: «Βασικός οδηγός των αποφάσεών μου θα είναι το τρίπτυχο: 

 Διοικώ με βάση τον νόμο 

 Διοικώ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ 

 Και δεν θα διοικώ για πάντα 

Και όπως λέει μια λαϊκή παροιμία:  

ʺΚαλοχαιρέτα τους πεζούς όταν καβαλικέψεις, για να σε χαιρετούν κι 

αυτοί όταν θα ξεπεζέψειςʺ ». 

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Στερεάς Ελλάδας έχει 849 σχολικές 

μονάδες, 67000 μαθητές και 9500 εκπαιδευτικούς. 

Κάνοντας έναν απολογισμό της θητείας μου, επιτρέψτε μου να 

σας αναφέρω τα θετικά βήματα που έγιναν από το 2015 μέχρι και 

σήμερα. 



 Η επιστροφή των 2500 εκπαιδευτικών της Τεχνικής και 

Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, που είχαν τεθεί σε διαθεσιμότητα 

το 2013 και την επαναλειτουργία των αντίστοιχων τομέων και 

ειδικοτήτων των ΕΠΑΛ. (Στην ΠΔΕ Στερεάς Ελλάδας επέστρεψαν 

85 εκπαιδευτικοί). Η διαθεσιμότητα υπήρξε μια ευθεία 

αμφισβήτηση της συνταγματικά κατοχυρωμένης μονιμότητας των 

Δημοσίων Υπαλλήλων και πρώτο βήμα στην επιχειρούμενη τότε 

ιδιωτικοποίηση της εκπαίδευσης. 

 Το πάγωμα των διαδικασιών της αξιολόγησης. 

 Η αλλαγή του τρόπου επιλογής των Στελεχών της εκπαίδευσης 

(Διευθυντών Σχολικών Μονάδων, Διευθυντών Εκπαίδευσης, 

Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου και για πρώτη φορά 

Περιφερειακών Διευθυντών και Γενικών Γραμματέων όλων των 

Υπουργείων). 

 Η αναγνώριση της προϋπηρεσίας των αναπληρωτών. 

 Η σύσταση (2223) οργανικών θέσεων για όσους εκπαιδευτικούς 

μετατάχθηκαν από τη Δευτεροβάθμιας εκπαίδευση στην 

Πρωτοβάθμια. Στην ΠΔΕ Στερεάς συστήθηκαν 48 τέτοιες θέσεις. 

 Κατάργηση της διάταξης με την οποία οι διατελέσαντες 

Περιφερειακοί Διευθυντές ορίζονταν με τη λήξη της θητείας τους 

ως Σχολικοί Σύμβουλοι. 

 Κατάργηση της Τράπεζας Θεμάτων και νέο σύστημα εισαγωγής 

στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. 

 Αλλαγές στο Γυμνάσιο με τα δύο τετράμηνα, όπου μειώθηκε ο 

εξεταστικός φόρτος και καθιερώθηκε η ενισχυτική διδασκαλία για 

τους αδύνατους μαθητές και για τους μετεξεταστέους. 

 Αλλαγές στα ΕΠΑΛ: Α΄ Τάξη ενιαία, Β΄ Τάξη Τομείς, Γ΄ Τάξη 

ειδικότητες, Μαθητεία και το πρόγραμμα «Μια Νέα Αρχή στα 

ΕΠΑΛ (Μ.Ν.Α.Ε.)». 

 Θεσμοθετήθηκε ο ενιαίος τύπος Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου 

και ο ενιαίος τύπος Ολοήμερου Νηπιαγωγείου. 

 Νομοθέτηση και εφαρμογή της δίχρονης υποχρεωτικής 

προσχολικής εκπαίδευσης σε 19 από τους 25 Δήμους της Στερεάς 

Ελλάδας για το σχολικό έτος 2017-2018 και καθολική εφαρμογή 

του θεσμού για το σχολικό έτος 2019-2020. 



 Μετά από 8 χρόνια έχουμε την ίδρυση 600 ΣΜΕΑΕ και Τμημάτων 

Ένταξης (στην ΠΔΕ Στερεάς Ελλάδας 30) και ξεκίνησε η 

διαδικασία για να ιδρυθούν νέα Τμήματα Ένταξης για το νέο 

σχολικό έτος. 

 Δόθηκε ιδιαίτερη βαρύτητα στα θέματα της Ειδικής Αγωγής 

προσπαθώντας να αξιοποιηθούν όλοι οι θεσμοί, στελεχώνοντας 

με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις Τάξεις Υποδοχής, τα Τμήματα 

Ένταξης, τις Παράλληλες Στηρίξεις και την κατ΄οίκον διδασκαλία. 

Πάρθηκαν ειδικότερα μέτρα για την εκπαίδευση των ευάλωτων 

κοινωνικών ομάδων (μαθητές ρομά, προσφυγόπουλα). 

 Ξεκίνησε, παρά τις μεμονωμένες αντιδράσεις, η εκπαίδευση για 

τα προσφυγόπουλα στη Ριτσώνα, στις Θερμοπύλες, στα 

Οινόφυτα, τη Λιβαδειά και τη Θήβα.  

 Επανήλθε ο έλεγχος και η εποπτεία των Ιδιωτικών Σχολείων στο 

Υπουργείο Παιδείας. 

 Σταθεροποιήθηκαν οι δαπάνες για την εκπαίδευση και έχουμε 

μια μικρή αύξηση από χρόνο σε χρόνο. 

 Έγκαιρη ανακοίνωση μεταθέσεων-αποσπάσεων και όλων των 

υπηρεσιακών μεταβολών. 

 Πρόσληψη των αναπληρωτών πριν από τον αγιασμό και για 

πρώτη φορά στην Α΄ Φάση προσελήφθησαν 19480 αναπληρωτές. 

 Αυξήθηκε συνολικά ο αριθμός των Υποδιευθυντών των σχολικών 

μονάδων και μειώθηκε το ωράριο για τους Διευθυντές και τους 

Υποδιευθυντές. 

 Προγραμματίζονται και έχουν συμπεριληφθεί στον κρατικό 

προϋπολογισμό του 2019 4500 μόνιμοι διορισμοί στην Ειδική 

Αγωγή και αναμένεται η προκήρυξη από το ΑΣΕΠ. 

 

 Θα ήθελα, λοιπόν, να ευχαριστήσω τους εξαιρετικούς συνεργάτες 

μου που με βοήθησαν και με υποστήριξαν από την ανάληψη των 

καθηκόντων μου μέχρι και σήμερα.  

  

  



Ευχαριστώ θερμά: 

 Τους συνεργάτες μου στην Περιφερειακή Διεύθυνση Στερεάς 

Ελλάδας 

 Τους Προϊσταμένους Επιστημονικής και Παιδαγωγικής 

Καθοδήγησης Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας 

 Τους Διευθυντές Εκπαίδευσης  

 Τους Συντονιστές και τις Συντονίστριες Εκπαίδευσης Προσφύγων 

 Τον Υπεύθυνο της Μαθητείας της ΠΔΕ Στερεάς Ελλάδας 

 Τους Σχολικούς Συμβούλους και τους Συντονιστές Εκπαιδευτικού 

Έργου 

 Τα μέλη των Υπηρεσιακών συμβουλίων 

 Τους Προϊσταμένους όλων των υποστηρικτικών φορέων της 

εκπαίδευσης (ΚΕΔΔΥ/ΚΕΣΥ, ΚΠΕ, ΠΕΚ) 

 Όλους τους εκπαιδευτικούς, τους/τις μαθητές/μαθήτριες, τους 

γονείς 

 Τους συναδέλφους που εργάζονται στη Διοίκηση της 

Εκπαίδευσης και τους συναδέλφους συνδικαλιστές όλων των 

παρατάξεων 

 Τους Δημόσιους Λειτουργούς των κρατικών Υπηρεσιών, της 

τοπικής Αυτοδιοίκησης, τα μέλη Συλλόγων και ιδιαίτερα τους 

γονείς και κηδεμόνες των μαθητών μας για την άψογη 

συνεργασία και την κατανόηση στην επίλυση των προβλημάτων 

που δημιουργήθηκαν 

 Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 

για την πολύ καλή συνεργασία μας, τα οποία συνέβαλαν σε 

μεγάλο βαθμό στην επικοινωνία της Περιφερειακής Διεύθυνσης 

με την ευρύτερη κοινωνία και τέλος 

 Εύχομαι στην Νέα Περιφερειακή Διευθύντρια, κα Μπενιάτα 

Ελένη καλή επιτυχία στο δύσκολο έργο που αναλαμβάνει. 

Σας ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου,  

Ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας 

Χρήστος Δημητρίου 


