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Ο Υπουργός Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας
παρουσίασε τον Προϋπολογισμό του Υπουργείου για το 2021

Ο Υπουργός Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας κ. Πρόδρομου
Προδρόμου παρουσίασε σήμερα, ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής
Οικονομικών και Προϋπολογισμού, τον Προϋπολογισμό του Υπουργείου για το
2021.
Μετά το πέρας της συζήτησης, ο Υπουργός προέβη σε δηλώσεις στους
δημοσιογράφους.
Συγκεκριμένα, ανέφερε: «Παρουσιάσαμε σήμερα στην Κοινοβουλευτική
Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, με τη συμμετοχή βεβαίως και της
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας και Πολιτισμού τον προϋπολογισμό του
Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας για το 2021.
Είναι σημαντικό το ότι μέσα στις πολύ δύσκολες διεθνώς αλλά και τοπικά
οικονομικές συνθήκες και, παρά το γεγονός ότι έχει η χώρα μας καταγράψει
ύφεση λόγω της πανδημίας, το Υπουργείο μας έχει, έστω και ελαφρά, αυξημένο
προϋπολογισμό. Αυτό μαρτυρεί τη διάθεση και τη θέληση της Κυβέρνησης να
στηρίξει τον χώρο της Εκπαίδευσης, του Πολιτισμού, του Αθλητισμού και της
Νεολαίας.
Χαρακτηριστικό του προϋπολογισμού για το 2021 για το ΥΠΠΑΝ είναι ότι στη
γενικότερη μεταρρυθμιστική κατεύθυνση αυτής της Κυβέρνησης προστίθεται

ένας πυλώνας με βαρύνουσα σημασία: Η μετάβαση του σχολείου στην
ψηφιακή εποχή. Αυτό γίνεται με δαπάνες και προγράμματα, τα οποία έχουμε
εκτάκτως προσθέσει και προϋπολογίσει για τον πλήρη εξοπλισμό σε
ηλεκτρονικές συσκευές των σχολείων αλλά και τη διασύνδεσή τους με το
διαδίκτυο, για να μπορούν τα σχολεία να ανταποκριθούν όχι μόνο σε συνθήκες
έκτακτης ανάγκης, όπως η πανδημία, αλλά και σε συνθήκες κανονικής
λειτουργίας να αξιοποιήσουν την ψηφιακή τεχνολογία στην εκπαίδευση. Θα
είναι πολλά τα οφέλη νοούμενου ότι θα αναπτύξουμε γρήγορα και τις
παιδαγωγικές

προσεγγίσεις.
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μεταρρύθμισης στην εκπαίδευση που είναι η κατεύθυνση της Κυβέρνησης του
Νίκου Αναστασιάδη, προσθέτουμε τώρα και την ψηφιακή μεταρρύθμιση στην
Εκπαίδευση.
Παράλληλα, στον χώρο του Πολιτισμού είμαι στην ευχάριστη θέση να μπορώ
να εξαγγείλω ότι με τη νέα χρονιά θα έχουμε για πρώτη φορά μια ανεξάρτητη,
χωριστή, αφιερωμένη στον Πολιτισμό δομή: το Υφυπουργείο Πολιτισμού. Είναι
και αυτή μια μεγάλη μεταρρύθμιση και βεβαίως πρώτη μας υποχρέωση είναι
να συνεχίσουμε τη λειτουργία των σχολείων μας με υγειονομική ασφάλεια, αλλά
και χωρίς να χάσουμε το στοίχημα της εκπαίδευσης, να κερδίσουμε δηλαδή τη
σχολική χρονιά.
Και κονδύλια στον προϋπολογισμό μάς επιτρέπουν και τις προϋποθέσεις να
έχουμε στα σχολεία, αλλά και να προχωρήσουμε το μεγάλο σχέδιο εξοπλισμού
των σχολείων που τρέχουμε σε συνεργασία με το Υφυπουργείο Έρευνας,
Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής».

