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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
 Συνάντηςη

του

Γενικού

Γραμματέα

με

τον

Περιφερειακό

Πυροςβεςτικών Υπηρεςιών Περιφέρειασ Πελοποννήςου
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Διοικητή

Συνάντηση

με

τον

Περιφερειακό

Διοικητή

Πυροσβεστικών

Υπηρεσιών

Περιφέρειας

Πελοποννήσου κ. Κωνσταντίνο Δεσινιώτη είχε ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου κ. Τάσος Αποστολόπουλος στο γραφείο
του στην Τρίπολη.
Αντικείμενο της συζήτησης ήταν το ζήτημα της πολιτικής προστασίας καθώς και η παραπέρα
συνεργασία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης με το Πυροσβεστικό Σώμα στην Πελοπόννησο.
Ιδιαίτερα συζητήθηκε η οργανωτική δομή της πολιτικής προστασίας μετά την εφαρμογή του
προγράμματος «Καλλικράτης» και αποφασίστηκε ότι πρέπει να γίνονται συχνές συναντήσεις τόσο
για τα θέματα της χειμερινής περιόδου, όσο και για την προετοιμασία για την καλοκαιρινή
περίοδο.
 Συζήτηςη του Γενικού Γραμματέα με τον Πρύτανη του Πανεπιςτημίου
Πελοποννήςου για τα έργα που έχουν ενταχθεί ςτο ΕΣΠΑ
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Τα έργα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, που εντάσσονται στον τομέα των υποδομών στην
Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ, ήταν το θέμα που απασχόλησε τον
Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης κ. Τάσο Αποστολόπουλο και τον Πρύτανη του
Πανεπιστημίου Πελοποννήσου κ. Θεόδωρο Παπαθεοδώρου στη συνάντηση που είχαν σήμερα
στην Τρίπολη. Στον τομέα αυτό προβλέπονται δράσεις με σκοπό την ανάπτυξη σύγχρονου
εργαστηριακού και τεχνολογικού εξοπλισμού μονάδων εργαστηρίων και βιβλιοθηκών.
Ακόμη ο Γενικός Γραμματέας και ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου συζήτησαν
θέματα σχετικά με την ανάπτυξη του Πανεπιστημίου, τις αναγκαίες υποδομές καθώς και την
ενίσχυση της συνεργασίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης με το Πανεπιστήμιο.
 Σύςκεψη για το Γενικό Παναρκαδικό Νοςοκομείο Τρίπολησ
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Η πορεία των έργων επισκευής και αναβάθμισης του Παναρκαδικού Νοσοκομείου, καθώς και οι
καθυστερήσεις που παρουσιάστηκαν, ήταν το αντικείμενο της σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε
σήμερα με πρωτοβουλία του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου,
Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου κ. Τάσου Αποστολόπουλου και με τη συμμετοχή του Υποδιοικητή της
6ης Υγειονομικής Περιφέρειας κ. Γιάννη Λαουδιά, του Διοικητή του Παναρκαδικού Νοσοκομείου
κ. Παναγιώτη Παπαδόπουλου, καθώς και υπηρεσιακών παραγόντων.
Τη σύσκεψη απασχόλησε ιδιαίτερα το έργο «Επέκταση, αναδιαρρύθμιση, ανακαίνιση του Γενικού
Παναρκαδικού Νοσοκομείου Τρίπολης», το οποίο είχε ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Πελοποννήσου με προϋπολογισμό 17.500.000 ευρώ, αλλά οι εργασίες για την ολοκλήρωσή του δεν
αποπερατώθηκαν στη διάρκεια της προκαθορισμένης χρονικής περιόδου.
Προκειμένου να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα ο Γενικός Γραμματέας πρότεινε την συγκρότηση
επιτροπής

αποτελούμενης

από

μηχανικούς

της

Αποκεντρωμένης

Διοίκησης

και

του

Παναρκαδικού νοσοκομείου, η οποία σε χρονικό διάστημα 10 ημερών θα πρέπει να υποβάλει
πόρισμα για την πρόοδο των εργασιών που προβλέπονται από την μελέτη του έργου και την
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υπογραφείσα σύμβαση. Με βάση το πόρισμα αυτό θα πραγματοποιηθεί νέα σύσκεψη υπό την
προεδρία του Γενικού Γραμματέα προκειμένου να καθοριστεί το χρονοδιάγραμμα καθώς και οι
απαραίτητες ενέργειες για την ολοκλήρωση του έργου.
Τη σύμφωνη γνώμη τους στην πρόταση αυτή εξέφρασαν ο Υποδιοικητής της 6ης ΥΠΕ κ. Γιάννης
Λαουδιάς και ο Διοικητής του Νοσοκομείου κ. Παναγιώτης Παπαδόπουλος, οι οποίοι σε δηλώσεις
τους, μετά το τέλος της σύσκεψης, ευχαρίστησαν το Γενικό Γραμματέα για το ενδιαφέρον του
σχετικά με την άμεση επίλυση των προβλημάτων του Παναρκαδικού Νοσοκομείου και τόνισαν ότι
με την αποπεράτωση των εργασιών το νοσοκομείο θα γνωρίσει καλύτερες μέρες.
 Συμμετοχή του Γενικού Γραμματέα ςε ςυνάντηςη εργαςίασ για το ΕΣΠΑ ςτη
Ζάκυνθο

Στη Ζάκυνθο θα βρίσκεται αύριο ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου κ. Τάσος Αποστολόπουλος προκειμένου να πάρει
μέρος σε συνάντηση εργασίας που διοργανώνεται με πρωτοβουλία του Περιφερειάρχη Ιονίων
Νήσων κ. Σπύρου Σπύρου και με θέμα την πορεία του ΕΣΠΑ και τις δυνατότητες ένταξης έργων
στη Ζάκυνθο.
Στη σύσκεψη θα συμμετάσχουν ακόμη ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Διονύσης Μυλωνάς και ο
Δήμαρχος Ζακύνθου κ. Στέλιος Μποζίκης, στελέχη της Διαχειριστικής Αρχής και άλλοι
υπηρεσιακοί παράγοντες
ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
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