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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ
ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

∆ελτίο Τύπου
Συνάντηση με τον κ. Αντωνακόπουλο Παναγιώτη, Βουλευτή
του ΠΑΣΟΚ στο Νομό Ηλείας, είχε σήμερα ο Περιφερειακός
∆ιευθυντής Πρωτοβάθμιας και ∆ευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
∆υτικής Ελλάδας κ.Παναγιωτόπουλος Γιώργος, στο προσωπικό
του γραφείο. Σκοπός της επίσκεψης ήταν η ενημέρωση του κ.
Αντωνακόπουλου σχετικά με τα ζητήματα που αφορούν την
εκπαίδευση στο Νομό Ηλείας, αφού το ενδιαφέρον του για τα
θέματα της Παιδείας ήταν και εξακολουθεί να παραμένει διαρκές
και αμείωτο. Στην μακρά συζήτηση που ακολούθησε, αντηλλάγησαν
απόψεις και γνωστοποιήθηκαν οι στόχοι που έχουν τεθεί,
προκειμένου να γίνει η μετάβαση στο σχολείο του μέλλοντος, μια
προσπάθεια που αποτελεί προτεραιότητα τόσο για το Υπουργείο
Παιδείας όσο και για την Κυβέρνηση. Παράλληλα, έγινε πλήρης και
αναλυτική ενημέρωση για όλα τα ζητήματα που αφορούν και τις
δυο εκπαιδευτικές βαθμίδες, καθώς και όλες οι ενέργειες που
έχουν πραγματοποιηθεί για τον προγραμματισμό της ομαλής
έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς. Ο κ. Αντωνακόπουλος
παρείχε την διαβεβαίωσή του για την παροχή μόνιμης στήριξης σε
θεσμικό επίπεδο, αφού ως Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής
Επιτροπής Ισότητας, Νεολαίας και ∆ικαιωμάτων του Ανθρώπου
θα βρίσκεται σε ανοιχτή και διαρκή επικοινωνία με το Υπουργείο
Παιδείας.
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Πιο συγκεκριμένα, ο Βουλευτής Ηλείας δήλωσε:
«Επισκέφτηκα σήμερα τον Περιφερειακό ∆ιευθυντή Εκπαίδευσης,
προκειμένου να ενημερωθώ για τα ζητήματα της αρμοδιότητάς
του, αφού θεωρώ ότι η Παιδεία και το εκπαιδευτικό μας σύστημα
αποτελούν κυρίαρχο στοιχείο της Ελληνικής Πολιτείας. Ως
Πρόεδρος της Επιτροπής Ισότητας, Νεολαίας και ∆ικαιωμάτων
του Ανθρώπου και στο πλαίσιο της συνεργασίας με την Επιτροπή
Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής, θα παρακολουθώ εκ του
σύνεγγυς τα ζητήματα που απασχολούν το εκπαιδευτικό μας
σύστημα αλλά και την Παιδεία της χώρας εν γένει. Η καθημερινή
μου επαφή με το Υπουργείο θεωρώ ότι θα προσφέρει πολύτιμη
συνδρομή στην προώθηση των αιτημάτων και των θεμάτων που
απασχολούν τον Νομό Ηλείας αλλά και όλη την Περιφέρεια
∆υτικής Ελλάδος».
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