
 
 

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 

 

 

Τθν Παραςκευι 29 Οκτωβρίου 2021 επιςκζφτθκε τθν Περιφερειακι Διεφκυνςθ 

Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Δυτικισ Μακεδονίασ ο Γενικόσ 

Γραμματζασ Πρωτοβάκμιασ, Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ και Ειδικισ Αγωγισ και 

Εκπαίδευςθσ του Υπουργείου Παιδείασ και Θρθςκευμάτων, κ. Αλέξανδροσ Κόπτςησ.  

Μετά τθν υποδοχι του κ. Κόπτςθ από τον Περιφερειακό Διευκυντι Εκπαίδευςθσ, κ. 
Θεόδωρο Μαρδίρθ, πραγματοποιικθκε ςυνάντθςθ γνωριμίασ με τουσ εργαηόμενουσ ςτθν 
ΠΔΕ Δυτικισ Μακεδονίασ και ακολοφκθςε επίςκεψθ ςτο Δθμαρχείο Κοηάνθσ και γνωριμία 
του Γενικοφ Γραμματζα  με τον Διμαρχο, κ. Λάηαρο Μαλοφτα, ςτθ διάρκεια τθσ οποίασ 
ςυηθτικθκαν κζματα που ςχετίηονται με τθ ςχολικι ςτζγθ και τον υπάρχοντα μακθτικό 
πλθκυςμό του Διμου Κοηάνθσ. 

Στθ ςυνζχεια, ςτθν αίκουςα του Κοβεντάρειου ζλαβε χϊρα ςυνάντθςθ εργαςίασ του 

Γενικοφ Γραμματζα, του Περιφερειακοφ Διευκυντι Εκπαίδευςθσ και τθσ Προϊςταμζνθσ για 

κζματα Εκπαίδευςθσ Προςφφγων του ΥΠΑΙΘ, κ. Λεμονιάσ Μποφτςκου, με τουσ/τισ οκτϊ 

Διευκυντζσ/ντριεσ Εκπαίδευςθσ Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ τθσ ΠΔΕ 

Δυτικισ Μακεδονίασ, ενϊ ακολοφκθςε δια ηϊςθσ και εξ αποςτάςεωσ ςυνάντθςθ με το 

ςφνολο των Διευκυντϊν/ντριϊν και των Προϊςταμζνων των Σχολικϊν Μονάδων και Δομϊν 

Εκπαίδευςθσ τθσ ΠΔΕ Δυτικισ Μακεδονίασ. Σκοπόσ τθσ ςυνάντθςθσ ιταν θ ανάδειξθ των 

ηθτθμάτων που αντιμετωπίηουν οι ςχολικζσ μονάδεσ τθσ περιοχισ μασ και ο τρόποσ 

αντιμετϊπιςισ τουσ ςτο πλαίςιο των προτεραιοτιτων και αποφάςεων του Υπουργείου 

Παιδείασ. 

Κατά τθν ζναρξθ τθσ πρϊτθσ φάςθσ τθσ ςυνάντθςθσ, ο Περιφερειακόσ Διευκυντισ 

Εκπαίδευςθσ Δυτικισ Μακεδονίασ καλωςόριςε τον Γενικό Γραμματζα του Υπουργείου 

Παιδείασ ςτθν περιοχι μασ και παρουςίαςε ςυνοπτικά τθν κατάςταςθ των ςχολικϊν 

μονάδων τθσ ΠΔΕ Δυτικισ Μακεδονίασ και το παρεχόμενο εκπαιδευτικό ζργο. Στθ ςυνζχεια, 

ο Γενικόσ Γραμματζασ αναφζρκθκε αναλυτικά ςε ηθτιματα που αφοροφν ςτθν εφρυκμθ 

λειτουργία των ςχολικϊν μονάδων κακϊσ και ςτθν αξιολόγθςι τουσ, όπωσ αυτά 

διαμορφϊνονται βάςει των υπουργικϊν αποφάςεων. Η πρϊτθ φάςθ τθσ ςυνάντθςθσ 

ολοκλθρϊκθκε με τθν αναφορά των Διευκυντϊν/ντριϊν Α/μιασ και Β/μιασ Εκπαίδευςθσ ςε 

κζματα που αντιμετωπίηουν ςτισ ςχολικζσ μονάδεσ αρμοδιότθτάσ τουσ. 

Κατά τθ δεφτερθ φάςθ τθσ ςυνάντθςθσ, που πραγματοποιικθκε με τθ ςυμμετοχι των 

Διευκυντϊν/ντριϊν και των Προϊςταμζνων των Σχολικϊν Μονάδων και Δομϊν Εκπαίδευςθσ 

τθσ ΠΔΕ Δυτικισ Μακεδονίασ, ο Γενικόσ Γραμματζασ παρουςίαςε ςθμεία του νζου νόμου 

για τθν εκπαίδευςθ και απάντθςε ςτα ερωτιματα που τζκθκαν. Επίςθσ, τόνιςε το 



 
εξαιρετικό ζργο που παρουςιάηουν οι ςχολικζσ μονάδεσ τθσ ΠΔΕ Δυτικισ Μακεδονίασ και 

ευχαρίςτθςε τθν εκπαιδευτικι μασ κοινότθτα για τθν κακοριςτικι ςυμβολι τθσ ςτθν 

παροχι εκπαίδευςθσ υψθλοφ επιπζδου ςτθν Περιφζρειά μασ. 

 


