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ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ
 ύςκεψη του Γενικού Γραμματϋα με τον Περιφερειακό Διευθυντό Εκπαύδευςησ
για τη χρηματοδότηςη υποδομών ςτον τομϋα τησ Εκπαύδευςησ
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Η χρηματοδότηση υποδομών στον Τομέα της Εκπαίδευσης από κονδύλια του ΕΣΠΑ που
προορίζονται για το σκοπό αυτό, ήταν το αντικείμενο της συνάντησης του Γενικού Γραμματέα της
Αποκεντρωμένης

Διοίκησης

Πελοποννήσου

,

Δυτικής

Ελλάδας

και

Ιονίου

κ.

Τάσου

Αποστολόπουλου με τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης Πελοποννήσου κ. Πέτρο Μισθό,
στην οποία συμμετείχε και ο προϊστάμενος της Διαχειριστικής Αρχής Πελοποννήσου κ. Τάσος
Σκούρας, η οποία πραγματοποιήθηκε σήμερα στην Τρίπολη.
Στη σύσκεψη

διαπιστώθηκε η έλλειψη ολοκληρωμένων

μελετών για τη σχολική στέγη

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και αποφασίστηκε να ζητηθεί από τους δήμους
που από την 1η Ιανουαρίου 2011 έχουν την ευθύνη των προτάσεων για τα σχολικά κτίρια να
προχωρήσουν άμεσα στην κατάθεση ώριμων μελετών.
Το ποσό που έχει εκχωρηθεί από το ΕΣΠΑ για τις ανάγκες της εκπαίδευσης φθάνει τα 42.101.053
ευρώ και έχει κατανεμηθεί ως εξής:
Το ποσό των 27.101.053 ευρώ προορίζεται για κτιριακές υποδομές στην Προσχολική,
Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, στις οποίες περιλαμβάνονται κτιριακές
παρεμβάσεις που αφορούν νέα σχολικά κτίρια ή αναβάθμιση και επέκταση υφιστάμενων
κτιριακών υποδομών
Το ποσό των 3.000.000 ευρώ θα διατεθεί για τον εκσυγχρονισμό του εργαστηριακού και
τεχνολογικού εξοπλισμού των μονάδων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης
Για τις υποδομές εξοπλισμών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση προβλέπονται 10.000.000
ευρώ τα οποία θα χορηγηθούν για την ανάπτυξη σύγχρονου εργαστηριακού και
τεχνολογικού εξοπλισμού μονάδων εργαστηρίων και βιβλιοθηκών
Επίσης προϋπολογίζεται το ποσό των 2.000.000 ευρώ για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης
δομών στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα Δια Βίου Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελματικής
Κατάρτισης.
Μέχρι σήμερα έχουν ενταχθεί και χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ τα ακόλουθα έργα:
-

Η αποπεράτωση Λυκείου Φιλιατρών προϋπολογισμού 2.700.000 ευρώ

-

Η κατασκευή νέας πτέρυγας στο 1ο Γυμνάσιο και 1ο Λύκειο Κορίνθου, προϋπολογισμού
1.860.000 ευρώ

-

Η κατασκευή του Δημοτικού σχολείου Δερβενίου προϋπολογισμού 1.605.000 ευρώ.
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υνϊντηςη του Γενικού Γραμματϋα με τουσ Δημϊρχουσ Σρύπολησ και Βόρειασ
Κυνουρύασ

Συνϊντηςη με τουσ Δημϊρχουσ Τρύπολησ κ. Γιϊννη Σμυρνιώτη και Βόρειασ Κυνουρύασ κ. Μανώλη
Σκαντζό εύχε ςόμερα ςτο γραφεύο του ςτην Τρύπολη ο Γενικόσ Γραμματϋασ τησ Αποκεντρωμϋνησ
Διούκηςησ κ. Τϊςοσ Αποςτολόπουλοσ.
Στη ςυνϊντηςη εξετϊςτηκε η αντιμετώπιςη του ζητόματοσ τησ διακοπόσ των εργαςιών του ϋργου
«Δύκτυα αποχϋτευςησ και μονϊδα επεξεργαςύασ λυμϊτων» του Άςτρουσ, που εύχε ενταχθεύ ςτο
Επιχειρηςιακό Πρόγραμμα Πελοποννόςου, με ςκοπό να εξαςφαλιςτεύ η ςυνϋχιςη και η ολοκλόρωςη
του ϋργου, ςτο οπούο πλϋον εμπλϋκονται και οι υπηρεςύεσ ΤΥΔΚ που ϋχουν μεταφερθεύ ςτο δόμο
Τρύπολησ.

3

 υνϊντηςη του Γενικού Γραμματϋα με τον Δόμαρχο Γορτυνύασ

Επύςησ ο Γενικόσ Γραμματϋασ κ. Τϊςοσ Αποςτολόπουλοσ εύχε ςυνϊντηςη με το Δόμαρχο Γορτυνύασ κ.
Γιϊννη Γιαννόπουλο, με τον οπούο ςυζότηςαν

ςχετικϊ με την διαδικαςύα ϋκδοςησ ϊδειασ

διαχειριςτικόσ επϊρκειασ του Δόμου, καθώσ και τα ςημαντικϊ προβλόματα που αντιμετωπύζει ο
Δόμοσ τόςο με την ϋλλειψη προςωπικού, όςο και με τη ςτελϋχωςη ςε επύπεδο ςυνεργατών.
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 υνϊντηςη του Γενικού Γραμματϋα με το ύλλογο Σριτϋκνων

Τον Γενικό Γραμματϋα Αποκεντρωμϋνησ Διούκηςησ κ. Τϊςο Αποςτολόπουλο επιςκϋφθηκε ςόμερα ο
πρόεδροσ του Συλλόγου Τριτϋκνων Οικογενειών Τρύπολησ και όμορων δόμων κ. Τριαντϊφυλλοσ
Σωτηρόπουλοσ, εκ μϋρουσ του διοικητικού ςυμβουλύου του ςυλλόγου που εκπροςωπεύ πϊνω από
1500 οικογϋνειεσ ςτην Αρκαδύα , προκειμϋνου να του εκθϋςει τα προβλόματα που αντιμετωπύζουν οι
τρύτεκνοι τησ Αρκαδύασ, καθώσ και το αύτημϊ τουσ για εξομούωςη με τουσ πολύτεκνουσ .

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
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