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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Την Δευτέρα

12/09/2011 και ώρα 09:30

ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας

κ. Κλέαρχος Περγαντάς θα παραβρεθεί στην τελετή αγιασμού που θα γίνει στο
14ο – 20ο Δημοτικό Σχολείο Λαμίας .
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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΛΕΑΡΧΟΥ ΠΕΡΓΑΝΤΑ
ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ
Κάθε νέα σχολική χρονιά είναι μια καινούργια αρχή για όλους : μαθητές, γονείς και
εκπαιδευτικούς. Αυτή η χρονιά συνδέεται με την αρχή μιας εκπαιδευτικής
μεταρρύθμισης, που επιχειρεί να δημιουργήσει νέα δεδομένα στο χώρο της παιδείας.
Μιας μεταρρύθμισης που καλείται να αποδείξει ότι το νέο εκπαιδευτικό σύστημα,
μπορεί να εδραιώσει μια σύγχρονη, ισχυρή παιδεία, με επαγγελματικό και κοινωνικό
αντίκρισμα.
Η νέα σχολική χρονιά είναι η ευκαιρία, πέρα από τις διαπιστώσεις να φανούμε
δημιουργικοί, έχοντας σαν γνώμονα ότι η παιδεία του σήμερα διαμορφώνει την
κοινωνία του αύριο.
Αυτή η χρονιά, του 2011, που σηματοδοτεί νέους όρους στην εκπαίδευση, είναι
παράλληλα και η πρώτη χρονιά του Καλλικράτη και της αιρετής Περιφέρειας. Στις
νέες μας αρμοδιότητες, περιλαμβάνεται το ΕΣΠΑ, μέσα από το οποίο
χρηματοδοτούμε και υλοποιούμε νέα σχολικά κτίρια και βελτιώνουμε σημαντικά τις
κτιριακές υποδομές.
Μέσω του ΕΣΠΑ, κατασκευάζουμε 47 έργα σχολικών κτιρίων της πρωτοβάθμιας και
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, συνολικού προϋπολογισμού 58,2 εκατομμυρίων €,
ολοκληρώνοντας και παραδίδοντας ορισμένα σε χρήση αυτή τη σχολική χρονιά.

Επιπλέον αυτών, με χρηματοδότηση από τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας
κατασκευάζουμε σχολεία και ολοκληρώνουμε βελτιωτικές – προσθετικές εργασίες σε
δεκάδες κτίρια στη Στερεά Ελλάδα.
Η εφαρμογή του Καλλικράτη ανοίγει έναν νέο κύκλο για τους θεσμούς των αιρετών
Περιφερειών και των ισχυρών Δήμων, που θα συνεχίσουν, στο πλαίσιο των
αρμοδιοτήτων τους, να καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη βελτίωση και την
αναβάθμιση της παιδείας.
Εύχομαι σε όλη την εκπαιδευτική κοινότητα καλή αρχή, καλό ξεκίνημα, με δύναμη και
υγιείς προσδοκίες. Να είναι η νέα σχολική χρονιά γόνιμη, παραγωγική και
δημιουργική.
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