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Εύσημα σε Νομαρχία και δήμο από τον Περιφερειάρχη.
Θ. Σώκος: «Να δουλέψουμε με ρεαλισμό και να λύσουμε το κτιριολογικό
πρόβλημα.»
Π. Μοσχολιός: «Έχουμε τη γνώση για να φέρουμε σε πέρας τις νέες μας
αρμοδιότητες.»

Από την Αιτωλ/νία και συγκεκριμένα από το Αγρίνιο ξεκίνησε το «άνοιγμα» του ΕΣΠΑ
Δυτικής Ελλάδας για την σχολική στέγη με την ανακοίνωση των πρώτων εντάξεων τέτοιων
έργων. Οι πρώτες εντάξεις στην Περιφέρεια αφορούν στο 7ο δημοτικό σχολείο στην οδό
Γούναρη και το δημοτικό σχολείο της Λεπενούς που από την πρωτοχρονιά θα αποτελεί
τοπικό διαμέρισμα του νέου δήμου Αγρινίου.

Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί όμως και την πολύ καλή συνεργασία της Περιφέρεια Δυτικής
Ελλάδας, με την Νομαρχία και τον δήμο του Αγρινίου. Ειδικότερα οι δύο κορυφαίοι
αυτοδιοικητικοί φορείς του νομού επέδειξαν υψηλό επίπεδο ετοιμότητας και προετοιμασίας
κι έτσι τα δυο συγκεκριμένα σχολεία, είναι και τα πρώτα που εντάσσονται στο ΕΣΠΑ για
την σχολική στέγη.
Η παρουσίαση των νέων έργων έγινε σε συνέντευξη τύπου που παραχωρήθηκε στο
δημαρχείο του Αγρινίου, την Πέμπτη 26 Αυγούστου, από τον περιφερειάρχη Τάσο
Αποστολόπουλο, τον νομάρχη Αιτωλ/νίας Θύμιο Σώκο, τον δήμαρχο Αγρινίου Παύλο
Μοσχολιό, τον περιφερειάρχη εκπαίδευσης κ. Παναγιωτόπουλο και τον προϊστάμενο της
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του νομού κ. Γκοργκόλη.
Ο κ. Αποστολόπουλος συγκεκριμένα, αναφέρθηκε στο «άνοιγμα» του ΕΣΠΑ για την
εκπαίδευση, επισημαίνοντας πως αυτό αποτελεί το 17,5% του συνόλου του ΕΣΠΑ της
Περιφέρειας, συνολικά δηλαδή 71,5 εκατομ. ευρώ για όλες τια βαθμίδες εκπαίδευσης.
Ο νομάρχης Θύμιος Σώκος από την πλευρά του τόνισε πως το τεράστιο κτιριολογικό
πρόβλημα που αντιμετωπίζουν τα σχολεία του νομού και ειδικά του Αγρινίου, θα πρέπει να
αντιμετωπιστεί με ρεαλισμό, ενώ αναφέρθηκε στην προετοιμασία των υπηρεσιών της
Νομαρχίας, ώστε να επιτευχθούν οι πρώτες εντάξεις με το άνοιγμα του προγράμματος, που
να σημειωθεί καθυστέρησε 4 ολόκληρα χρόνια.
Ο δήμαρχος Αγρινίου Παύλος Μοσχολιός επισήμανε την προετοιμασία που χρειάστηκε,
μέχρι την ένταξη και δημοπράτηση, σημειώνοντας πως δεν είναι τυχαίο ότι οι ανακοινώσεις
εντάξεων ξεκινούν από το Αγρίνιο. «Έχουμε δεσμευμένα οικόπεδα που πρέπει να
απαλλοτριωθούν και να προχωρήσουμε με νέα έργα. Έχουμε τη γνώση και το προσωπικό,
ώστε να αναλάβουμε τις ευθύνες που πάνε στον δήμο από την 1 του Ιανουαρίου και να
δώσουμε λύσεις στο πρόβλημα της σχολικής στέγης στον δήμο Αγρινίου» είπε ο κ.
Μοσχολιός.
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