ΕΕΛΛΛΛΗ
ΗΝ
ΝΙΙΚΚΗ
Η ΔΔΗ
ΗΜ
ΜΟ
ΟΚΚΡΡΑΑΣΣΙΙΑΑ
ΑΑΠ
ΠΟ
ΟΚΚΕΕΝ
ΝΣΣΡΡΩ
ΩΜ
ΜΕΕΝ
ΝΗ
Η ΔΔΙΙΟ
ΟΙΙΚΚΗ
ΗΗ
Η
Π
ΠΕΕΛΛΟ
ΟΠ
ΠΟ
ΟΝ
ΝΝ
ΝΗ
ΗΟ
ΟΤΤ –– ΔΔΤΤΣΣ.. ΕΕΛΛΛΛΑΑΔΔΑΑ && ΙΙΟ
ΟΝ
ΝΙΙΟ
ΟΤΤ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΠΟΤ
Πάηξα

ηει.: 2610-490335-6
fax: 2610-490359
e-mail: press@apd-depin.gov.gr

Σξίπνιε ηει.:2713-601007
fax: 2710-232383
e-mail: presstrip@apd-depin.gov.gr
Κέξθπξα ηει.:26613-61597
fax: 26610-44424
Πάηξα, 2-10-2012
ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ
ΠΕΡΙΟΔΕΙΑ ΣΟΤ Γ.Γ. ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ-ΔΤΣ.
ΕΛΛΑΔΑ & ΙΟΝΙΟΤ ΜΑΝΩΛΗ ΑΓΓΕΛΑΚΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΑΡΚΑΔΙΑ,
ΑΡΓΟΛΙΔΟ & ΜΕΗΝΙΑ
Ο Γ.Γ. ηεο Απνθεληξσκέλεο Δηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ – Δπηηθήο Ειιάδαο & Ινλίνπ,
θ. Μαλώιεο Αγγειάθαο, επηζθέθζεθε, ρζέο, ηελ Σξίπνιε, όπνπ είρε ζπλάληεζε κε ηε
δηνίθεζε ηνπ Παλαξθαδηθνύ Ννζνθνκείνπ θαη ζπζθέςεηο κε ππεξεζηαθνύο
παξάγνληεο γηα ηελ θαιύηεξε νξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ αξκνδηνηεηάο ηνπ, θαζώο
θαη γηα ηελ εμέηαζε ζεκάησλ, πνπ απαζρνινύλ ηελ επξύηεξε πεξηνρή ηεο Αξθαδίαο.
ήκεξα, ν θ. Αγγειάθαο βξέζεθε ζην Ναύπιην θαη επηζθέθζεθε ηηο ππεξεζίεο ηεο
Απνθεληξσκέλεο Δηνίθεζεο γηα ηελ εμέηαζε δεηεκάησλ, πνπ αθνξνύλ ηελ θαιύηεξε
ιεηηνπξγία ηνπο θαη ην ζπληνληζκό απηώλ, κε ζηόρν ηελ εμάιεηςε ηεο γξαθεηνθξαηίαο,
πξνο όθεινο ηνπ πνιίηε.
ηε ζπλέρεηα ν Γεληθόο Γξακκαηέαο ζπλαληήζεθε κε ηνλ Δήκαξρν Ναππιίνπ, όπνπ
ελεκεξώζεθε γηα ηηο πξνηεξαηόηεηεο θαη ηα άκεζα ζέκαηα, πνπ απαζρνινύλ ην δήκν

θαη ζε πλεύκα ακνηβαίαο ζπλεξγαζίαο απνθαζίζζεθαλ θνηλέο δξάζεηο γηα ηελ
αληηκεηώπηζε ηνπο.
Καηόπηλ είρε ζπλάληεζε κε ηνλ αληηπεξηθεξεηάξρε Αξγνιίδνο, όπνπ πιεξνθνξήζεθε
γηα ηα δεηήκαηα ηεο πεξηθέξεηαο. Από ηελ πιεπξά ηνπ ν Γεληθόο Γξακκαηέαο
απνζαθήληζε ην ξόιν ησλ ππεξεζηώλ ηεο Απνθεληξσκέλεο Δηνίθεζεο θαη
ζπδεηήζεθαλ ζρέδηα ζηελόηεξεο ζπλεξγαζίαο ησλ δύν θνξέσλ.
Αξγόηεξα ν θ. Αγγειάθαο κεηέβε ζην Αξγνο, όπνπ ζπλαληήζεθε κε ην δήκαξρν ηεο
πόιεο θαη εμεηάζζεθαλ, από θνηλνύ, ζέκαηα κείδνλνο ζεκαζίαο, πνπ αληηκεησπίδεη ε
δεκνηηθή αξρή θαη ε πόιε ηνπ Αξγνπο.
Επηζθέθζεθε, επίζεο, ην Επηκειεηήξην Αξγνιίδαο, όπνπ ν πξόεδξνο θαη ηα κέιε ηνπ
Δ.. ηνπ παξνπζίαζαλ έλα ηξίπηπρν αλαπηπμηαθήο ζηξαηεγηθήο ηεο πεξηνρήο, πνπ
πεξηιακβάλεη ηελ πξνώζεζε ησλ αγξνηηθώλ πξντόλησλ, ηνλ ηνπξηζκό θαη ηνλ
πνιηηηζκό.
Ο Γεληθόο Γξακκαηέαο, ηόληζε όηη, από ηελ πιεπξά ησλ ππεξεζηώλ ηνπ ζα ππάξρεη
επειημία ζηηο εγθξίζεηο ησλ επελδπηηθώλ ζρεδίσλ, ζα αθνινπζεζεί, πηζηά, ε
θπβεξλεηηθή πνιηηηθή γηα ζέκαηα, όπσο ε πάηαμε ηνπ παξαεκπνξίνπ θαη
ππνγξάκκηζε, επίζεο, ηελ αλάγθε ζπλεξγαζίαο κε ηηο παξαγσγηθέο δπλάκεηο ησλ
δήκσλ, έηζη ώζηε λα επέιζεη αλάπηπμε ελόο λένπ επηρεηξεκαηηθνύ πεξηβάιινληνο.
Σν απόγεπκα ν θ. Αγγειάθαο πξόθεηηαη λα αλαρσξήζεη γηα ηε Καιακάηα, όπνπ έρεη
πξνγξακκαηηζκέλεο ζπλαληήζεηο κε ην δήκαξρν ηεο πόιεο θαη ζύζθεςε κε ηνπο
δεκάξρνπο ηνπ Ννκνύ Μεζζελίαο.

ΑΡΓΟ

ΝΑΤΠΛΙΟ

