
 
 

 
 

 
 

 
Επιστολή προς τους συναδέλφους μου της Δυτ. Μακεδονίας 

 
 Γεννήθηκα στο Φελλί Γρεβενών και έμαθα τα πρώτα μου γράμματα στο 2/θ 

Δημ. Σχ. του χωριού. Συνέχισα τις σπουδές μου στο 2ο Γυμνάσιο και Λύκειο 
Κοζάνης. Είμαι πτυχιούχος της Παιδαγωγικής Ακαδημίας Ηρακλείου Κρήτης, του 
Tμήμ. Πολ. Επιστημών του Παντείου Πανεπιστημίου Αθηνών, του Παιδαγ. Τμήμ. 
Φλώρινας (Π.Δ 130/90), του Τμήματος Διοίκησης του Τ.Ε.Ι. Κοζάνης.

Είμαι παντρεμένος με τη δασκάλα Θάνου Αθανασία και έχουμε ένα γιο, το Νίκο. 
Εργάζομαι στην Α΄θμια Εκπ/ση από το 1987. Έχω παρακολουθήσει πολλά 

επιμορφωτικά συνέδρια–σεμινάρια και ημερίδες με θέματα Γενικής και Ειδικής 
Αγωγής, Η/Υ και Αγωγής Υγείας. 

Διετέλεσα μέλος και ταμίας του Δ.Σ του Συλλόγου Εκπ/κών Α/θμιας Εκπ/σης Κοζάνης. Εκπροσώπησα 
το σύλλογο μου στην Επιτροπή Παιδείας του Δήμου Κοζάνης, στις εργασίες Γ.Σ της Δ.Ο.Ε, στο 33ο 
Συνέδριο της ΑΔΕΔΥ και στο 16ο Συνέδριο της ΔΟΕ-ΠΟΕΔ στην Κύπρο. 

Υπηρέτησα και υπηρετώ το θεσμό του αιρετού από τη θέση του τακτικού μέλους στο ΠΥΣΠΕ 
Κοζάνης και σήμερα στο ΑΠΥΣΠΕ Δυτ. Μακεδονίας.

Εργάστηκα σε όλους τους τύπους Δημοτικών Σχολείων με ευσυνειδησία, συνέπεια, υπευθυνότητα και 
πάντοτε από τη θέση του μάχιμου δασκάλου. Στις επιλογές του 2007 ανέλαβα τη Δ/νση στο 1ο 6/θ Δημ. 
Σχ. Κρόκου Κοζάνης, όπου και υπηρετώ.

 
Συναδέλφισσα-συνάδελφε, 
 
Στις 3 Νοέμβρη του 2010, καλούμαστε να εκλέξουμε του εκπροσώπους μας στα υπηρεσιακά 

συμβούλια (ΠΥΣΠΕ-ΑΠΥΣΠΕ-ΚΥΣΠΕ). 
Ο αιρετός στα Υπηρεσιακά Συμβούλια είναι αυτός που με την παρουσία του, τις γνώσεις του, 

τη νομική του κατάρτιση, μπορεί να παίξει ουσιαστικό ρόλο στη σωστή λειτουργία και στη θετική 
προοπτική του θεσμού. 

Είναι αυτός που εγγυάται την αξιοκρατία, την αντικειμενικότητα και προασπίζει την αξιοπρέπεια 
και την προσωπικότητα του κάθε συναδέλφου.      

Σε ό.τι με αφορά, θέλω να πιστεύω ότι τα χρόνια αυτά που είμαι σ’ αυτή τη θέση, 
υπερασπίστηκα με δύναμη και αποφασιστικότητα κάθε δίκαιο αίτημά σου, λειτούργησα με 
συνέπεια, ειλικρίνεια, υπευθυνότητα και όπου χρειάστηκε άσκησα σοβαρή κριτική στη διοίκηση, 
προτείνοντας εποικοδομητικές προτάσεις. 

Θεωρώ πως με τη συμπεριφορά και τη στάση μου δημιούργησα μαζί σου μία σχέση αμοιβαίας 
εμπιστοσύνης, μία σχέση ειλικρινή και φιλική. 

Εσένα συνάδελφε-συναδέλφισσα, που με γνώρισες καλύτερα αυτά τα χρόνια, αλλά και εσένα 
που τώρα έρχεσαι για πρώτη φορά σε επαφή μαζί μου, θέλω να σε διαβεβαιώσω και να δεσμευτώ, 
πως θα συνεχίσω να αγωνίζομαι προκειμένου να διαφυλάξουμε αυτά που με σκληρούς αγώνες 
έχουμε κατακτήσει. 
Με σεβασμό στο θεσμό, θέτω την υποψηφιότητά μου στην κρίση σου και ζητώ την 

ανανέωση της εμπιστοσύνης σου στο πρόσωπο μου.  

Ντόκος Ν. Ιωάννης
Υποψήφιος αιρετός για το (ΑΠΥΣΠΕ) Δυτ. Μακεδονίας 
ΠΑΣΚ /Π.Ε
Τηλ. Οικ. : 2461028407-6977848830  
Τηλ. Σχ. : 2461063235
e-mail    : iontokos@sch.gr
site      : http://users.koz.sch.gr/iontokos
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