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∆ελτίο Τύπου
Συνάντηση με τον κ. Τάκη ∆ημητρουλόπουλο, βουλευτή του
ΠΑΣΟΚ στο νομό Ηλείας, είχε χθες ο Περιφερειακός ∆ιευθυντής
Πρωτοβάθμιας και ∆ευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ∆υτικής
Ελλάδας κ. Γιώργος Παναγιωτόπουλος, στο γραφείο του στην
Πάτρα. Σκοπός της επίσκεψης ήταν η ενημέρωση του κ.
∆ημητρουλόπουλου σχετικά με τα ζητήματα που αφορούν την
εκπαίδευση στο νομό Ηλείας. Στη συζήτηση που διεξήχθη,
συζητήθηκαν οι στόχοι που έχουν τεθεί, προκειμένου να γίνει η
μετάβαση στο σχολείο του μέλλοντος, μια προσπάθεια που
αποτελεί κεντρική προτεραιότητα για το Υπουργείο Παιδείας, ∆ια
Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων. Επιπροσθέτως, έγινε αναλυτική
ενημέρωση εκ μέρους του κ. Παναγιωτόπουλου για όλες οι
ενέργειες που έχουν πραγματοποιηθεί με σκοπό την ομαλή έναρξη
της νέας σχολικής χρονιάς. Ο κ. ∆ημητρουλόπουλος παρείχε τη
διαβεβαίωσή του για την παροχή μόνιμης στήριξης εκ μέρους του
για τα θέματα που συνδέονται με την εκπαίδευση στο νομό Ηλείας.
Ειδικότερα, ο κ. ∆ημητρουλόπουλος δήλωσε: «Είναι σαφές
πως η εκπαίδευση αποτελεί προτεραιότητα της Κυβέρνησης. Στο
νομό μας, υπάρχουν σημαντικά προβλήματα που αφορούν τόσο το
στεγαστικό ζήτημα όσο και την εκπαιδευτική διαδικασία εν γένει.
Συζήτησα με τον κ. Παναγιωτόπουλο τα προβλήματα αυτά και
θεωρώ πως η προσπάθεια της Περιφερειακής ∆ιεύθυνσης
Εκπαίδευσης ∆υτικής Ελλάδας βρίσκεται στη σωστή κατεύθυνση».
Ακτή Δυμαίων 25Α, Τ.Κ.26 222 Πάτρα, Τηλ.: 2610.362.400-2, Fax 2610.362.410,
e-mail: mail@dellad.pde.sch.gr

1

Ο περιφερειακός διευθυντής εκπαίδευσης, κ. Παναγιωτόπουλος,
υπογράμμισε: «Χαίρομαι ιδιαίτερα για την επίσκεψη του κ.
∆ημητρουλόπουλου. Γνωρίζω το ενδιαφέρον του για τα ζητήματα
που αφορούν την εκπαίδευση, γεγονός που είχε αποδειχθεί με τη
θητεία του ως νομάρχη Ηλείας αλλά και την τωρινή του θητεία ως
βουλευτή Ηλείας. Εγώ, από την πλευρά μου, θα συνεχίσω να
δουλεύω σκληρά για τα θέματα της εκπαίδευσης στη ∆υτική
Ελλάδα, με βασικό στόχο την επίλυση των προβλημάτων που
απασχολούν τα σχολειά μας και τη μετάβαση στο σχολείο του
μέλλοντος».
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