
 

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

451 ζρνιεία ηεο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο εμνπιίδνληαη κε 

ηερλνινγηθό εμνπιηζκό ράξε ζηε ζπκβνιή ηεο 

Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο θαη ηεο Δπξωπαϊθήο 

Έλωζεο 

Μηα ζεηξά από δξάζεηο πξαγκαηνπνηνύληαη ηνλ Μάην ζηo πιαίζηo  

ηεο πξωηνβνπιίαο «Η Δπξώπε ζηελ πεξηνρή κνπ»  

κε ηελ ππνζηήξημε ηνπ Χξπζνύ Οιπκπηνλίθε, Μίιηνπ Τεληόγινπ 

Παπαζκεςή 13 Μάϊος 2022 – Ξεθίλεζε ε πξωηνβνπιία «Η Δπξώπε ζηελ Πεξηνρή κνπ» ζηελ Γπηηθή 

Μαθεδνλία ε νπνία δηαξθεί έλα κήλα, από ηηο 02 Μάϊνπ έωο ηηο 2 Ινπλίνπ θαη ην θύξην ζέκα ηεο είλαη 

«Αλνηρηά θηεξά ζηελ Νέα Γεληά». 

Η πξωηνβνπιία, κηα θνηλή πξνζπάζεηα ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο θαη ηεο Δπξωπαϊθήο 

Έλωζεο, ζηνρεύεη ζηελ αλάδεημε ελόο έξγνπ πνπ ζπκβάιιεη ζηε βειηίωζε ηεο θαζεκεξηλόηεηαο θαη 

ηνπ κέιινληνο ηωλ καζεηώλ ηεο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο: ηελ εγθαηάζηαζε ηερλνινγηθνύ εμνπιηζκνύ ζε 

451 ζρνιεία Πξωηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο. 

Ο εμνπιηζκόο πεξηιακβάλεη κεηαμύ άιιωλ ππνινγηζηέο, θνξεηνύο ππνινγηζηέο , πξνβνιηθά, 

ηξηζδηάζηαηνπο (3D) εθηππωηέο θαη ζαξωηέο θαη ξνκπνηηθά kit, ζπλνιηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ 

3.999.204€ από ηα νπνία 3.199.363€ ρξεκαηνδνηνύληαη από ηελ Δπξωπαϊθή Έλωζε. 

Σην πιαίζην ηεο πξωηνβνπιίαο, ηελ Κπξηαθή 15 Μάϊνπ θαη ώξα 12:00, ζην Γεκνηηθό Αζιεηηθό Κέληξν 

Λεπθόβξπζεο «Βαζίιεο Φιέγθαο»  ζηελ Κνδάλε, ζα πξαγκαηνπνηεζεί Φεζηηβάι Τερλεηήο 

Ννεκνζύλεο θαη ε ηειεηή βξάβεπζεο ηνπ Μαζεηηθνύ Γηαγωληζκνύ «Τερλεηή Ννεκνζύλε ζηελ 

εθπαίδεπζε» πνπ έηξεμε ηνλ Μάξηην θαη ηνλ Απξίιην, από ηελ Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Μαθεδνλίαο. Οη 

καζεηέο πνπ ζπκκεηείραλ ζηνλ δηαγωληζκό ρξεζηκνπνίεζαλ ηνλ εμνπιηζκό πνπ εγθαηαζηάζεθε κε ηε 

ζπκβνιή ηεο Πεξηθέξεηαο θαη ηεο ΔΔ, ελώ ηελ εκέξα ηεο ηειεηήο βξάβεπζεο, 3 νκάδεο από θάζε 

ζρνιηθή βαζκίδα ζα βξαβεπζνύλ, έπεηηα από αμηνιόγεζε από θξηηηθή επηηξνπή. 

Δπηπιένλ, νη πνιίηεο ηεο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, ζην πιαίζην ελόο Roadshow ηεο πξωηνβνπιίαο, ζα 

έρνπλ ηελ επθαηξία λα βηώζνπλ ηε κνλαδηθή εκπεηξία ηήο Τερλίηεο Ννεκνζύλεο ζε ηέζζεξεηο πόιεηο 

ηεο Πεξηθέξεηαο. Σηελ πξάμε, θαηά ηελ παξακνλή ηνύroadshow ζε θάζε πόιε, νη πνιίηεο ζα έρνπλ 

ηελ επθαηξία λα βηώζνπλ ηελ εηθνληθή πξαγκαηηθόηεηα, λα κάζνπλ κέζω ηεο παξνπζίαο 

εμεηδηθεπκέλνπ δαζθάινπ γηα ηηο αξρέο θαη ηηο ηερληθέο ηήο ξνκπνηηθήο θαη λα θωηνγξαθεζνύλ κε κηα 

εηθαζηηθή απεηθόληζε πνπ ζα απεηθνλίδεη ηα «αλνηρηά θηεξά».  

Πιο ζςγκεκπιμένα, ηο ππόγπαμμα ηος roadshow έσει ωρ εξήρ: 

Κνδάλε: Γεκνηηθό Αζιεηηθό Κέληξν Λεπθόβξπζεο «Βαζίιεο Φιέγθαο» 15/5, 12:00 – 18:00 

Φιώξηλα: Νέν Γεκνηηθό Πάξθν Φιώξηλαο, 18/5,  14:00- 20:00 

Γξεβελά: Κεληξηθή Πιαηεία Αηκηιηαλνύ, 16/5,  14:00- 20:00 

Καζηνξηά: Πάξθν Οιπκπηαθήο Φιόγαο, 17/5,  14:00- 20:00 
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Ο Πεπιθεπειάπσηρ Δςηικήρ Μακεδονίαρ  Γιώπγορ Καζαπίδηρ δήιωζε ζρεηηθά «Η Δπηηθή 

Μαθεδνλία απαληά ζεηηθά θαη κε έξγα ζηελ πξόθιεζε ηνπ ςεθηαθνύ κεηαζρεκαηηζκνύ θαη ηεο 

ςεθηαθήο ηερλνινγίαο .Η ηερλεηή λνεκνζύλε απνηειεί αλαπόζπαζην θνκκάηη ηνπ ςεθηαθνύ 

κεηαζρεκαηηζκνύ ηεο θνηλσλίαο κε έληνλν νηθνλνκηθό απνηύπσκα. Ο ξόινο ηεο αλακέλεηαη λα είλαη 

θαζνξηζηηθόο ζηηο κειινληηθέο εμειίμεηο. Ωο Πεξηθεξεηαθή Αξρή, κε ηε ζπλδξνκή θαη ηεο Επξσπατθήο 

Έλσζεο, ρξεκαηνδνηήζακε ηηο απαξαίηεηεο ππνδνκέο ζε 451 ζρνιεία Πξσηνβάζκηαο θαη 

Δεπηεξνβάζκηαο Εθπαίδεπζεο ζηελ Πεξηθέξεηά καο. Σύγρξνλα κεραλήκαηα θαη εμνπιηζκόο, αλαγθαίνο 

γηα ηελ αλάπηπμε δξάζεσλ θαη εθαξκνγώλ ςεθηαθήο ηερλνινγίαο θαη ηερλεηήο λνεκνζύλεο, είλαη ζηε 

δηάζεζε ησλ καζεηώλ ηεο Δπηηθήο Μαθεδνλίαο. 

Θέινπκε λα δώζνπκε ίζεο επθαηξίεο γηα γλώζεηο, ζηελ ςεθηαθή ηερλνινγία, ζε όινπο ηνπο καζεηέο  

ηνπ δεκόζηνπ ζρνιείνπ. Να είλαη εμνπιηζκέλνη κε ηηο απαξαίηεηεο δεμηόηεηεο πνπ ζα ηνπο βνεζήζνπλ 

ζην κέιινλ θαη ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο πξννπηηθή, θαιά πξνεηνηκαζκέλνη θαη αληαπνθξηλόκελνη ζηελ 

πξόθιεζε ηεο απνιηγληηνπνίεζεο θαη ηεο πξάζηλεο κεηάβαζεο πνπ βηώλνπκε ζηελ Πεξηθέξεηά καο. 

Επραξηζηνύκε ζεξκά ηελ Επξσπατθή Έλσζε θαη εηδηθόηεξα ηε Γεληθή Δηεύζπλζε Πεξηθεξεηαθήο θαη 

Αζηηθήο Πνιηηηθήο γηα ηε ζπγρξεκαηνδόηεζε θαη ηε βνήζεηα πνπ καο παξέρνπλ κέζα από ηε 

ζπλεξγαζία καο, ώζηε λα αλαπηύμνπκε ηηο λέεο απηέο ηερλνινγίεο, θαζώο θαη γηα ηελ επηινγή ηεο 

Δπηηθήο Μαθεδνλίαο κεηαμύ ησλ 50 πξώησλ Πεξηθεξεηώλ ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο ζην πιαίζην ηεο 

επξσπατθήο επηθνηλσληαθήο εθζηξαηείαο «Η Επξώπε ζηελ Πεξηθέξεηά κνπ». Τελ πξσηνπνξία απηή 

ζέινπκε λα ηελ αμηνπνηήζνπκε θαη λα ηεο δώζνπκε πεξηερόκελν κε γλήζηνπο εθθξαζηέο ηε λέα γεληά 

ηεο Δπηηθήο Μαθεδνλίαο καο.» 

Η Monika Hencsey, Διεςθύνηπια Πποϋπολογιζμού, Επικοινωνίαρ και Γενικών Υποθέζεων ζηη 

Γενική Διεύθςνζη Πεπιθεπειακήρ και Αζηικήρ Πολιηικήρ ηήρ Εςπωπαϊκήρ Επιηποπήρ δήιωζε: 

«Είκαζηε πνιύ πεξήθαλνη πνπ δείρλνπκε όηη ππάξρεη κηα δηάζηαζε ηεο ΕΕ ζηηο ηνπηθέο ιύζεηο θαη όηη 

νη θνηλέο πινπνηήζεηο απηνύ ηνπ είδνπο θάλνπλ ηε δηαθνξά. Απηή ε πξσηνβνπιία απνηειεί κέξνο κηαο 

επξύηεξεο επηθνηλσληαθήο πξνζπάζεηαο ηεο ΕΕ, ηελ νπνία έρνπκε αλαπηύμεη από ην 2018 ζε ζηελή 

ζπλεξγαζία κε πεξηζζόηεξεο από 50 επξσπατθέο Πεξηθέξεηεο κέρξη ζήκεξα. Σε θάζε πεξηνρή, 

αθεγνύκαζηε ηελ ηζηνξία πξσηνβνπιηώλ πνπ είλαη ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο γηα ηηο πεξηθεξεηαθέο 

θνηλόηεηεο θαη νη νπνίεο απνηεινύλ εγγελέο κέξνο ηεο θαζεκεξηλόηεηάο ηνπο. Είκαζηε πνιύ πεξήθαλνη 

πνπ ελώλνπκε ηηο πξνζπάζεηεο κε ηελ Πεξηθέξεηα Δπηηθήο Μαθεδνλίαο γηα λα γίλνπλ ηα πξάγκαηα 

επηηόπνπ θαη λα ην θάλνπκε γλσζηό ζε όιν ηνλ πιεζπζκό σο κέξνο απηήο ηεο πξσηνβνπιίαο». 

Τελ πξωηνβνπιία ππνζηεξίδεη ν γνωζηόρ ολςμπιονίκηρ Μίληορ Τενηόγλος, ν νπνίνο είλαη ν 

πξωηαγωληζηήο ζε βίληεν πνπ ππνζηεξίδεη ηελ πξωηνβνπιία θαη δειώλεη: «Χαίξνκαη πνπ ζπλεηζθέξσ 

ζηελ ελεκέξσζε ησλ πνιηηώλ γηα ην πσο ε Επξώπε εθνδηάδεη ηνπο καζεηέο ηήο Δπηηθήο Μαθεδνλίαο 

κε ηνλ θαηάιιειν ηερλνινγηθό εμνπιηζκό.  Γηα ηα λέα παηδηά, ηα εθόδηα,  ε πξνπόλεζε θαη νη 

δεμηόηεηεο μεθηλνύλ από ην ζρνιείν.  

Η αλαβάζκηζε ηνπ ηερλνινγηθνύ εμνπιηζκνύ 451 ζρνιείσλ ζηε Δπηηθή Μαθεδνλία, εθνδηάδεη ηε Νέα 

Γεληά κε δεμηόηεηεο θαη ηε βνεζά λα αλνίμεη ηα θηεξά ηεο, δηεθδηθώληαο κηα ζέζε ζηα επαγγέικαηα ηνπ 

κέιινληνο. Όπσο ιέεη θαη ην ζιόγθαλ ηεο θακπάληαο: «Με αλνηρηά θηεξά», ε Νέα Γεληά κπνξεί λα 

θαηαθέξεη ηα πάληα εδώ, ζηνλ ηόπν ηεο.» 

Η «Δπξώπε ζηελ πεξηνρή κνπ» είλαη κηα πξωηνβνπιία επηθνηλωλίαο πνπ δεκηνπξγήζεθε από θνηλνύ 

θαη ζηνρεύεη λα παξνπζηάζεη ηε δξάζε ηήο ΔΔ γηα ηηο Πεξηθέξεηεο ζε όιε ηελ Δπξώπε. Μαδί κε ηηο 

Πεξηθέξεηεο εηαίξνπο θαη ηα έξγα πνπ ζπγρξεκαηνδνηνύληαη από ηελ ΔΔ, δεκηνπξγνύκε εξγαιεία θαη 

επθαηξίεο επηθνηλωλίαο κε ηνπο πνιίηεο γηα λα δείμνπκε ηη είλαη δπλαηό θνληά ηνπο ράξε ζηηο 

πξνζπάζεηεο ζπγρξεκαηνδόηεζεο κεηαμύ ηεο ΔΔ θαη ηωλ Πεξηθεξεηώλ ηνπο. 
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Ππόζθεηερ πληποθοπίερ: 

https://ec.europa.eu/regional_policy/el/policy/communication/euinmyregion/regional_campaigns?r=EL

03 

 

Δείηε ηο βίνηεο με ηον Μιληό Τενηόγλος ζηον παπακάηω ζύνδεζμο: 

https://www.youtube.com/watch?v=POtLKIfSAVM  
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