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Κυρίες και κύριοι, 
 
Εκ μέρους της Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου κας Μάρθας Σημαντώνη σας 

καλωσορίζω στην Ερμούπολη, έδρα της Περιφέρειας Νότιου Αιγαίου (που 
περιλαμβάνει όπως γνωρίζετε τους νομούς Κυκλάδων και Δωδεκανήσου). Δυστυχώς 
ανειλημμένες υποχρεώσεις της κας Γενικού στη Δωδεκάνησο δεν της επέτρεψαν να 
παραστεί στις εργασίες του συνεδρίου σας, αλλά θα ήθελε να σας ευχαριστήσει για την 
πρόσκληση και να σας ευχηθεί ολόθερμα κάθε επιτυχία στις εργασίες του. 

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου έχει θέσει ως στόχο της την υποστήριξη των 
νησιών για αυτοδύναμη οικονομική και κοινωνική ανάπτυξή τους. Για το λόγο αυτό 
δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην αναβάθμιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας που αποτελεί 
θεμέλιο λίθο κάθε υγιούς ανάπτυξης. Σε αυτό το πλαίσιο, ιδιαίτερο μέλημά μας 
αποτελεί η δημιουργία και ο εκσυγχρονισμός των απαραίτητων υποδομών (αίθουσες 
διδασκαλίας, εργαστήρια πληροφορικής κ.α.) και η αξιοποίηση των τεχνολογιών της 
πληροφορίας και επικοινωνίας στη διδακτική πράξη, οι οποίες όχι μόνο 
ανταποκρίνονται στις ανάγκες της εποχής αλλά παράλληλα αίρουν τους φραγμούς που 
θέτει ο νησιωτικός χαρακτήρας της Περιφέρειάς μας, παρέχοντας ευκαιρίες για 
ισότιμη συμμετοχή όλων στον παγκόσμιο κοινωνικό χώρο, στην εκπαίδευση, στις 
υπηρεσίες, στην εργασία. 

 
Όπως γνωρίζετε, στην παρούσα φάση το κύριο εργαλείο μας για να πετύχουμε 

κάποια από όσα προαναφέραμε είναι η αξιοποίηση των πόρων του 3ου Κοινοτικού 
Πλαισίου Στήριξης και του Π.Ε.Π. Νότιου Αιγαίου 2000 – 2006. Είναι μια ευκαιρία 
που δεν μπορούμε να αφήσουμε να πάει χαμένη, δεδομένου μάλιστα ότι είναι βέβαιο 
πως δεν θα έχουμε ξανά στη διάθεσή μας πόρους αυτής της τάξης μεγέθους μετά τη 
διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Οι βασικοί τομείς παρέμβασης του Π.Ε.Π. Νοτίου Αιγαίου 2000-2006, πολύ 
συνοπτικά, είναι η προστασία του περιβάλλοντος, της φυσικής και πολιτιστικής μας 
κληρονομιάς, η άρση της απομόνωσης με την ενίσχυση του συστήματος μεταφορών-
επικοινωνιών, η συμπλήρωση και ο εκσυγχρονισμός των υποδομών στην υγεία, την 
πρόνοια, την εκπαίδευση, ο έλεγχος και αναπροσανατολισμός της τουριστικής 
ανάπτυξης, η ανάπτυξη της υπαίθρου με δράσεις ενίσχυσης των αγροτικών υποδομών 
σε όλα τα νησιά και ιδιαίτερα στα μικρότερα και λιγότερο αναπτυγμένα από αυτά, η 
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ανάπτυξη των δυναμικών νησιωτικών κέντρων, με δράσεις προώθησης της 
απασχόλησης, ενίσχυσης των επενδύσεων και αναβάθμισης του περιβάλλοντος και 
πολλά ακόμα.  

 
Με δεδομένο όμως το θέμα του συνεδρίου σας θα ήθελα να πω δυο λόγια για τη 

συμβολή του Π.Ε.Π. καθώς και άλλων Προγραμμάτων του 3ου Κ.Π.Σ. στη ανάπτυξη 
της καινοτομίας, της κοινωνίας της πληροφορίας και της διάχυσης των νέων 
τεχνολογιών στην εκπαίδευση. Στα 15 έργα -συνολικού προϋπολογισμού 28 περίπου 
εκατομμυρίων ευρώ- που έχουν ενταχθεί μέχρι σήμερα στο Π.Ε.Π. Νοτίου Αιγαίου και 
αφορούν την εκπαίδευση, περιλαμβάνονται η κατασκευή νέων αιθουσών εκπαίδευσης 
και για τις τρεις βαθμίδες, ο εξοπλισμός εργαστηρίων Σ.Ε.Κ. και Σ.Ε. Τ.Ε.Ε, 
εργαστηρίων πληροφορικής και γραφείων σχολείων ενιαίων Λυκείων, Τ.Ε.Ε και 
Γυμνασίων κ.α. Πρόκειται να εξοπλιστούν 193 σχολεία, ενώ στους επόμενους τρεις 
μήνες αναμένεται να υλοποιηθεί και άλλο έργο που θα συμπληρώσει τους εξοπλισμούς 
αυτούς και στα υπόλοιπα σχολεία της Περιφέρειας μας επιτυγχάνοντας το στόχο που 
έχει τεθεί: δηλαδή να έχει εργαστήριο πληροφορικής πριν την έναρξη της νέας 
σχολικής χρονιάς το 100% των σχολείων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης. Παράλληλα σε μια σειρά από σχολικές αίθουσες, ιδιαίτερα των μικρών 
νησιών θα εγκατασταθεί εξοπλισμός τηλε-εκπαίδευσης, ενώ θα χρηματοδοτηθεί από 
το Πρόγραμμά μας και η εκπαιδευτική πύλη για το Νότιο Αιγαίο. 

Πολλά είναι επίσης τα έργα που έχουν εφαρμογή στο γεωγραφικό χώρο του 
Νοτίου Αιγαίου και χρηματοδοτούνται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«Εκπαίδευση και Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση». Ο προϋπολογισμός αυτών των 
πράξεων είναι της τάξεως των 18,5 εκατομμυρίων ευρώ. Πρόκειται για έργα 
επιμόρφωσης εκπαιδευτικών των δύο νομών, εξοπλισμού με οπτικοακουστικά μέσα 
διδασκαλίας των εργαστηρίων των ενιαίων Λυκείων, σχολικές βιβλιοθήκες, πιλοτικά 
προγράμματα εκπαίδευσης σε γυμνάσια και λύκεια, επιμόρφωση εκπαιδευτών, κ.α. 
Ακόμα από το Επιχειρησιακό πρόγραμμα της Κοινωνίας της Πληροφορίας πρόκειται 
να δημιουργηθούν 188 νέα εργαστήρια πληροφορικής στην πρωτοβάθμια και 
δευτεροβάθμια εκπαίδευση των νησιών.  

 
Τελειώνοντας θα θέλαμε να απευθυνθούμε σε όλους εσάς τους εκπαιδευτικούς, 

ειδικά όσους από εσάς εργάζεστε στις Κυκλάδες και τη Δωδεκάνησο προκειμένου να 
συμβάλετε ώστε οι συνάδελφοί σας, οι γονείς και οι μαθητές να γίνουν κοινωνοί των 
ευκαιριών που τους προσφέρονται αυτή την περίοδο, καθώς και των ωφελειών των 
νησιών μας και ολόκληρης της χώρας μας από το Γ’ ΚΠΣ και το Π.Ε.Π. Νοτίου 
Αιγαίου. Για το σκοπό  αυτό λειτουργεί η ιστοσελίδα www.notioagaio.gr και εκδίδεται 
το περιοδικό ΠΕΠραγμένα, δείγμα του οποίου σας έχει δοθεί στους φακέλους που σας 
μοιράστηκαν. 

 
Σας ευχαριστώ και εύχομαι κάθε επιτυχία στις εργασίες του συνεδρίου σας. 
 

Λευτέρης Καστρίσιος 
Προϊστάμενος Ε.Υ.Δ. 

Π.Ε.Π. Νοτίου Αιγαίου 
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