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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

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

∆ελτίο Τύπου – Συνεργασία του Περιφερειακού ∆/ντή
κ.Παναγιωτόπουλου με τον Πρύτανη κ.Κουμπιά
Στα πλαίσια της εμπέδωσης της συνεργασίας της Περιφερειακής
∆ιεύθυνσης Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης ∆υτικής Ελλάδας με το
Πανεπιστήμιο Πατρών, πραγματοποιήθηκε σήμερα συνάντηση του
Περιφερειακού ∆ιευθυντή κ.Παναγιωτόπουλου Γιώργου με τον Πρύτανη
κ.Κουμπιά Σταύρο, στον χώρο του Πανεπιστημίου. Με την πρωτοβουλία αυτή
εγκαινιάζεται ένας κύκλος συνεργασίας μεταξύ των δύο φορέων, που θα
οδηγήσει σε στοχευμένες δράσεις στον χώρο της Α/θμιας και Β/θμιας
Εκπαίδευσης. Μετά το τέλος της συνάντησης ο κ.Παναγιωτόπουλος δήλωσε:
«Είχα την ευκαιρία να συναντήσω τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πατρών
κ.Κουμπιά και να ανταλλάξουμε απόψεις πάνω σε θέματα που αφορούν την
εκπαίδευση. ∆ιαπιστώθηκε ότι υπήρχε κοινός τόπος και συναντίληψη για τα
ζητήματα της Παιδείας και μπορέσαμε να εγκαινιάσουμε μια νέα μορφή
συνεργασίας της Περιφερειακής ∆ιεύθυνσης Εκπαίδευσης με το
Πανεπιστήμιο Πατρών. Νιώθω ιδιαίτερα ικανοποιημένος που ο κ.Κουμπιάς
όχι μόνο άκουσε με προσοχή τις βασικές αρχές των εκτιμήσεών μου για το
πλαίσιο της συνεργασίας μας αλλά προχώρησε και ένα βήμα παραπέρα,
προτείνοντας και συγκεκριμένο σχέδιο, βάσει του οποίου η συνεργασία θα
εξειδικευθεί σε στοχευμένες δραστηριότητες. Παράλληλα, είχα την ευκαιρία
να συζητήσω και με τον Αντιπρύτανη Οικονομικού Προγραμματισμού και
Ανάπτυξης κ.Ραβάνη Κων/νο, καθώς και με τον Καθηγητή του Παιδαγωγικού
Τμήματος ∆ημοτικής Εκπαίδευσης κ.Μπουζάκη Σήφη. Είμαι πολύ
ευχαριστημένος που η πανεπιστημιακή κοινότητα αγκάλιασε αυτή την
πρωτοβουλία και θεωρώ ότι θα οδηγηθούμε σύντομα σε πολύ θετικά
αποτελέσματα. Τέλος, θα ήθελα να αναφέρω ότι πρωτοβουλίες αυτού του
τύπου εκφράζουν την βούληση του Υπουργείου Παιδείας και της ιδίας της
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κας ∆ιαμαντοπούλου, για την δημιουργία μιας νέας εποχής στα θέματα
παιδείας».

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

Παναγιωτόπουλος Γεώργιος
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