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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

 

 

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

 

∆ελτίο Τύπου  

 

Σύσκεψη εργασίας του Περιφερειακού ∆/ντή κ. Παναγιωτόπουλου με 

τους ∆/ντές Π/θμιας και ∆/θμιας Εκπαίδευσης της περιφέρειας ∆υτικής 

Ελλάδος  

 

Ο Περιφερειακός ∆ιευθυντής Π/θμιας και ∆/θμιας Εκπαίδευσης ∆υτικής 

Ελλάδας κ. Παναγιωτόπουλος Γιώργος είχε συνεργασία  με τους ∆ιευθυντές 

Πρωτοβάθμιας και ∆ευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των νομών της ∆υτικής 

Ελλάδος χθες Τετάρτη 1 ∆εκέμβρη. Συγκεκριμένα, στη συνάντηση 

συμμετείχαν από την Π/θμια Εκπ/ση ο κ. Γκοργκόλης Συμεών, ∆ιευθυντής 

Π/θμιας Εκπ/σης Ν. Αιτωλοακαρνανίας, ο κ. Χονδρογιάννης Βασίλειος, 

∆ιευθυντής Π/θμιας Εκπ/σης Ν. Αχαΐας, η κ. Βουρλούμη Ζωή, ∆ιευθύντρια 

Π/θμιας Εκπ/σης Ν. Ηλείας και ο Προϊσταμένος Επιστημονικής-

Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Π/θμιας Εκπ/σης κ. ∆ελέγκος Νικόλαος. Από 

την ∆/θμια Εκπ/ση συμμετείχαν ο κ. Παλαιολόγος Ιάκωβος,, ∆ιευθυντής 

∆/θμιας Εκπ/σης Ν. Αιτωλοακαρνανίας, η κ. Πιερρή Ευγενία, ∆ιευθύντρια 

∆/θμιας Εκπ/σης Ν. Αχαΐας, η κ. Γερολυμάτου Κωνσταντίνα, ∆ιευθύντρια 

∆/θμιας Εκπ/σης Ν. Ηλείας και η Προϊσταμένη Επιστημονικής-



Παιδαγωγικής Καθοδήγησης ∆/θμιας Εκπ/σης κ. Κρούπη- Κολώνα 

Ελευθερία. 

  

 Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε, προκειμένου να συζητηθούν                          

και να διευθετηθούν τρέχοντα εκπαιδευτικά θέματα. Κοινός στόχος όλων των 

αρμοδίων είναι η ταχεία και στοχευόμενη αντιμετώπιση των προβλημάτων 

που προκύπτουν κατά την διάρκεια της σχολικής χρονιάς και που αφορούν σε 

όλα τα επίπεδα της εκπαιδευτικής δραστηριότητας. Επίσης κοινός στόχος 

είναι η εύρυθμη και ομαλή λειτουργία των σχολικών μονάδων, η προαγωγή 

του παιδαγωγικού έργου, η διευκόλυνση του εκπαιδευτικού, η διοικητική 

αποτελεσματικότητα.  

 

Είναι σαφές ότι η εφαρμογή των νέων πολιτικών του Υπουργείου Παιδείας 

απαιτεί πρωτίστως τον εξορθολογισμό της λειτουργίας και των δομών του 

εκπαιδευτικού συστήματος. Στο πλαίσιο αυτό, οι αρμοδιότητες, τα καθήκοντα 

και οι ευθύνες των στελεχών της διοίκησης παίζουν σημαντικό ρόλο στη 

βελτίωση της εκπαιδευτικής και διοικητικής διαδικασίας γι’ αυτό 

αποφασίστηκε, συναντήσεις αυτού του τύπου να γίνονται ανά τακτά χρονικά 

διαστήματα, με σκοπό την ανταλλαγή απόψεων και προτάσεων, προς επίλυση 

των όποιων προβλημάτων ανακύπτουν.  
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