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Δελτίο Τύπου 
 

 Τον νομό Αιτ/νίας επισκέφθηκε την Τρίτη 26/01 ο Περιφερειακός 
Διευθυντής Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης Δυτικής Ελλάδας 
κ.Παναγιωτόπουλος Γιώργος μαζί με τους Πρ/νους Επιστημονικής – 
Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης κ.Ζεύλα 
Παναγιώτη και κ.Κρούπη Ελευθερία αντίστοιχα.  
 Στα πλαίσια της γνωριμίας με τα εκπαιδευτικά στελέχη της 
Περιφέρειας ο κ.Παναγιωτόπουλος συναντήθηκε με τους Σχολικούς 
Συμβούλους Π.Ε. και Δ.Ε. του νομού, καθώς και με τον Διευθυντή 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κ.Παλαιολόγο Ιάκωβο και τους 
αντίστοιχους Προϊσταμένους Εκπαίδευσης. Αντικείμενο των συζητήσεων 
αποτέλεσαν τα εκπαιδευτικά και διοικητικά θέματα της Περιφέρειας και 
τέθηκαν οι αρχές και οι άξονες της συνεργασίας μεταξύ των φορέων.  

Ειδικότερα, στη συνάντηση με τους Σχολικούς Συμβούλους Π.Ε. 
γνωστοποιήθηκαν στον Περιφερειακό Διευθυντή τα προβλήματα που 
αντιμετωπίζουν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Τέθηκε το 
ζήτημα των προβληματικών κτιριακών εγκαταστάσεων, της 
γραμματειακής υποστήριξης και του ελλιπούς εξοπλισμού των γραφείων. 
Παράλληλα, προτάθηκαν δράσεις για την ανάδειξη των ποιοτικών 
χαρακτηριστικών της εκπαίδευσης και έγινε δεκτή η πρόταση του 
Περιφερειακού Διευθυντή για την συγκρότηση επιστημονικής ομάδας. 

Στην αντίστοιχη συνάντηση με τους Συμβούλους της Δ.Ε. 
συζητήθηκε το θέμα των τμημάτων ένταξης και της στελέχωσή τους με 
ειδικευμένο προσωπικό. Επιπλέον, έγινε αναφορά στην σχέση των 
Σχολικών Συμβούλων με το Π.Ι. και στην θέση που θα πρέπει να έχουν 
στα προγράμματα Ενισχυτικής και Πρόσθετης Διδασκαλίας. 
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Τέλος, με τον Διευθυντή και τους Προϊσταμένους Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης συζητήθηκε κυρίως το ζήτημα της τήρησης των 



χρονοδιαγραμμάτων του ΥΠΕΠΘ, ώστε να γίνεται ο απαραίτητος 
προγραμματισμός, και της έγκαιρης αναπλήρωσης των κενών που 
προκύπτουν από τις άδειες ανατροφής.  

Ανάλογη συνάντηση αναμένεται να πραγματοποιηθεί και με τους 
Σχολικούς Συμβούλους των δύο βαθμίδων του νομού Αχαΐας την 
ερχόμενη Δευτέρα.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ο Περιφερειακός Δ/ντής Π/θμιας & 
Δ/θμιας Εκπ/σης Δυτικής Ελλάδας 

Παναγιωτόπουλος Γεώργιος 
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