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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Επαφές με εκπροσώπους φορέων του Νομού Λακωνίας
είχε σήμερα στη Σπάρτη ο Μανώλης Αγγελάκας
Στη Σπάρτη βρίσκεται σήμερα, ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Πελοποννήσου – Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου, Μανώλης Αγγελάκας,
ολοκληρώνοντας, με την Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας,

τον κύκλο των

επισκέψεών του στους νομούς της αρμοδιότητάς του.
Νωρίς το πρωί, επισκέφτηκε τον Μητροπολίτη Μονεμβασίας και Σπάρτης Ευστάθιο,
από τον οποίο ενημερώθηκε για το φιλανθρωπικό έργο που αναπτύσσει η
Μητρόπολη, μέσω των δεκατριών ιδρυμάτων της, της υπηρεσίας «βοήθεια στο
σπίτι» και συσσιτίων σε εκατοντάδες απόρους και συζήτησε μαζί του για την
ανάπτυξη μεγαλύτερης και στενότερης συνεργασίας μεταξύ Μητρόπολης και
υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, που θα συμβάλλει στο ήδη σημαντικό
έργο της τοπικής Εκκλησίας. Συζητήθηκε, επίσης, το θέμα της αξιοποίησης των

κληροδοτημάτων που ανήκουν στη Μητρόπολη, κατεύθυνση στην οποία η
Αποκεντρωμένη Διοίκηση μπορεί να προσφέρει σημαντική νομική υποστήριξη.
Αμέσως μετά και όλο το πρωί, ο Γενικός Γραμματέας είχε συνεχείς συσκέψεις με
στελέχη των υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης στο Νομό Λακωνίας,
εξετάζοντας όλα τα τρέχοντα ζητήματα, όπως αυτό της μετεγκατάστασης των
υπηρεσιών στο Διοικητήριο Σπάρτης, καθώς και τα προβλήματα που έχουν
ανακύψει. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε -απευθυνόμενος προς τους προϊσταμένους των
υπηρεσιών- στην εξυπηρέτηση του πολίτη και στην εξάλειψη των γραφειοκρατικών
καταλοίπων, που δρουν ανασταλτικά στις αναπτυξιακές προσπάθειες, που έχει
ανάγκη, αυτή τη χρονική περίοδο, η χώρα.
Το μεσημέρι, ο κ. Αγγελάκας συναντήθηκε με την Αντιπεριφερειάρχη Λακωνίας Ντία
Τζανετέα, από την οποία ενημερώθηκε, κυρίως, για τις καταστροφές που έχουν
υποστεί οι καλλιέργειες εσπεριδοειδών, για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι
κτηνοτρόφοι από τη σημαντική αύξηση του κόστους των ζωοτροφών και για την
ανάγκη ενημέρωσης των αγροτών στον τομέα της επιχειρηματικότητας, ώστε να
υπάρξει άμεση ανάκαμψη και ανάπτυξη του κλάδου.
Η Αντιπεριφερειάρχης αναφέρθηκε, ακόμα, στο ΕΣΠΑ του Ν. Λακωνίας, το οποίο
παρουσιάζει μεγάλη απορρόφηση, αφού έχουν ήδη ενταχθεί σ’ αυτό σημαντικά έργα,
όπως το λιμάνι του Γυθείου, προϋπ. 22,5 εκατ. ευρώ, το μουσείο Σπάρτης, προϋπ. 6
εκατ. ευρώ και πολλά σχολεία. Ζήτησε δε από το Γενικό Γραμματέα τη συνδρομή του
στην προώθηση και άλλων σημαντικών για την περιοχή έργων, όπως η μελέτη
δημιουργίας μαρίνας στο Γύθειο καθώς και την παραμονή του Τ.Ε.Ι. στην Σπάρτη
Ο Γενικός Γραμματέας, αφού διαβεβαίωσε την Αντιπεριφερειάρχη για την αμέριστη
συμπαράσταση της Αποκεντρωμένης Διοίκηση στην προώθηση όλων των
αναπτυξιακών έργων, της έθεσε το θέμα της μετεγκατάστασης των υπηρεσιών της
Α.Δ. στο Διοικητήριο, στο οποίο η κυρία Τζανετέα ανταποκρίθηκε θετικά.
Αργότερα, επισκέφθηκε το Δήμαρχο Σπάρτης Σταύρο Αργειτάκο, με τον οποίο
συζήτησαν θέματα συνεργασίας Δήμου και Α.Δ. Ο κ. Αργειτάκος επικεντρώθηκε στα
έργα της αναβάθμισης του Βιολογικού Καθαρισμού Σπάρτης, στην αφυδάτωση της
λυματολάσπης και στην αποχέτευση των οικισμών. Από την πλευρά του, ο κ.
Αγγελάκας δεσμεύτηκε ότι οι υπηρεσίες της Α.Δ. θα είναι αρωγοί σε όλες τις

προσπάθειες του Δήμου και μάλιστα ζήτησε από το Δήμαρχο να του υποδείξει έργα
προτεραιότητας, προκειμένου να τα προωθήσει με διαδικασίες fast track.
Το απόγευμα, ο Γενικός Γραμματέας πρόκειται να επισκεφθεί το Επιμελητήριο
Λακωνίας, όπου έχει προγραμματισμένες συναντήσεις με τον Πρόεδρό του
Κωνσταντίνο Πανδή και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τον
Πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Σπάρτης Παναγιώτη Γεωργανέ και τα μέλη του
Δ.Σ. Αντικείμενο των συναντήσεων αυτών είναι να ενημερωθεί για τα προβλήματα
που αντιμετωπίζει ο επιχειρηματικός κλάδος του Νομού και να συζητήσει με τα
στελέχη των δύο φορέων τρόπους για την μεγαλύτερη και καλύτερη εκμετάλλευση
των

ευρωπαϊκών

προγραμμάτων,

που

θα

συμβάλλουν

σημαντικά

στην

ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων της περιοχής.
Αύριο, Παρασκευή 14-12-2012, ο κ. Αγγελάκας θα βρίσκεται στην Τρίπολη, όπου
έχει προγραμματισμένες συσκέψεις με στελέχη των υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης.
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