
Καλωσόρισμα Νεοδιορισμένων Εκπαιδευτικών από Φορείς του
Νομού Τρικάλων

Την πρώτη επίσημη συνάντηση με φορείς του νομού Τρικάλων μετά από πρόσκληση
της  Διευθύντριας  Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης  Τρικάλων  κ.  Ελένης  Μαρίνας
Ξυνοπούλου, είχαν σήμερα στο χώρο του Δημαρχείου οι 33 νεοδιοριζόμενοι μόνιμοι
εκπαιδευτικοί  στο  νομό  Τρικάλων.  Στο  Δημαρχείο  Τρικκαίων,  ο  Δήμαρχος  κ.
Δημήτρης  Παπαστεργίου,  ο  Θεματικός  Aντιπεριφερειάρχης  της  Περιφέρειας
Θεσσαλίας  κ.  Ντίνος  Μπάρδας,  η  Διευθύντρια  Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης
Τρικάλων κ. Ελένη – Μαρίνα Ξυνοπούλου, ο Προϊστάμενος Εκπαιδευτικών Θεμάτων
της ΔΔΕ Τρικάλων κ. Νίκος Παπακωνσταντίνου και η Αντιδήμαρχος Παιδείας του
Δήμου Τρικκαίων, κ. Έφη Λεβέντη, υποδέχθηκαν όσους και όσες θα αποτελούν από
τη νέα σχολική χρονιά, τμήμα της εκπαιδευτικής κοινότητας του νομού.

Η κ. Ξυνοπούλου αφού καλωσόρισε τους νέους εκπαιδευτικούς και τους ευχήθηκε
καλή σταδιοδρομία στα νέα τους καθήκοντα, επεσήμανε το γεγονός πως μετά από
δώδεκα  χρονιά,  πραγματοποιήθηκαν  11.700  μόνιμοι  διορισμοί  στην  Α/θμια  και
Δ/θμια εκπαίδευση. Εξήρε τις προσπάθειες που καταβάλλει το Υπουργείο Παιδείας
για αλλαγές στην εκπαίδευση με καινοτόμες δράσεις, αξιολογήσεις τον δομών και
παράλληλα δημιουργώντας  Πρότυπα και  Πειραματικά  Σχολεία  στο  νομό μας  που
αναβαθμίζουν την ποιότητα της εκπαίδευσης, επενδύοντας στο ανθρώπινο δυναμικό.
Αναφέρθηκε ακόμη στους 4700 περσινούς διορισμούς της Ειδικής Αγωγής και τους
55  διορισμούς  αναπληρωτών  εκπαιδευτικών   που  ήδη  έχουν  παρουσιαστεί  και
αναλάβει  καθήκοντα  στα  σχολεία  της  ΔΔΕ  Τρικάλων  για  την  κάλυψη  των
λειτουργικών κενών που προέκυψαν, πράγμα που βοηθάει στην ομαλή έναρξη της
σχολικής χρονιάς.

 Στη  συνέχεια  το  λόγο  πήρε  ο   Θεματικός  Αντιπεριφερειάρχης  κ.  Μπάρδας,
μεταφέροντας  τους  χαιρετισμούς  του  Περιφερειάρχη  Θεσσαλίας  κ.  Κώστα
Αγοραστού και  του Αντιπεριφερειάρχη της  ΠΕ Τρικάλων κ.  Χρήστου Μιχαλάκη.
Καλωσόρισε τους νέους εκπαιδευτικούς, επισημαίνοντας τα πλεονεκτήματα και τις
ομορφιές που διαθέτει ο Νομός Τρικάλων και τους προέτρεψε να τις επισκεφθούν.
Αρκετοί από εσάς φύγατε από τα σπίτια σας για να προσφέρετε τις υπηρεσίες στον
τόπο μας. Κλείνοντας ανέφερε ότι και η Περιφέρεια θα σταθεί δίπλα τους όπως και
όπου μπορεί να βοηθήσει.

 Ο  Δήμαρχος Τρικκαίων κ. Παπαστεργίου αφού καλωσόρισε και ευχήθηκε στους
νέους εκπαιδευτικούς, εξήρε τις σχέσεις συνεργασίας του Δήμου με τη Διεύθυνση
Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης,  ενημέρωσε  τους  εκπαιδευτικούς  για  τα
πλεονεκτήματα που διαθέτει η πόλη και τους προέτρεψε να βάλουν στην ζωή τους το
ποδήλατο. Τους ευχήθηκε καλή σταδιοδρομία στο σημαντικό αυτό ρόλο που παίζουν
στην κοινωνία μας αφού αναλαμβάνουν τη μόρφωση των παιδιών μας.

Η Αντιδήμαρχος Παιδείας, κ. Έφη Λεβέντη, αφού τους ευχήθηκε καλή διαμονή στην
πόλη των Τρικάλων, αναφέρθηκε και στις παρεμβάσεις που κάνει ο Δήμος Τρικκαίων
προκειμένου τα σχολεία του δήμου να είναι  έτοιμα να υποδεχθούν τους  μαθητές,
εκπαιδευτικούς και λοιπό προσωπικό για τη νέα σχολική χρονιά.
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