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, 31-10-2012
ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ

Επίσκεψη Αγγελάκα στο Αργοστόλι και επαυές
με υορείς Κευαλονιάς & Ιθάκης
ην Αξγνζηόιη βξέζεθε από λσξίο, ζήκεξα ην πξσί, ν Γ.Γ. ηεο Απνθεληξσκέλεο
Δηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ – Δπηηθήο Ειιάδαο & Ινλίνπ, θ. Μαλώιεο Αγγειάθαο, ζην
πιαίζην ηεο δηήκεξεο πεξηνδείαο ηνπ ζε Κεθαινληά θαη Ηιεία.
Ξεθηλώληαο ην πξόγξακκά ησλ ζπλαληήζεώλ ηνπ κε θνξείο ηνπ λνκνύ, ν θ.
Αγγειάθαο, επηζθέθηεθε, πξώην, ην Μεηξνπνιίηε Κεθαιιελίαο ππξίδσλα, κε ηνλ
νπνίν ζπδήηεζαλ γηα ην θηιαλζξσπηθό έξγν ηεο εθθιεζίαο ηεο Κεθαινληάο θαζώο θαη
γηα ηελ αλαδήηεζε «δηαύισλ», κεγαιύηεξεο θαη ζηελόηεξεο ζπλεξγαζίαο κεηαμύ
Μεηξόπνιεο θαη ππεξεζηώλ ηεο Απνθεληξσκέλεο Δηνίθεζεο.
Ακέζσο κεηά, ν Γεληθόο Γξακκαηέαο ζπλαληήζεθε κε ηνλ Αληηπξόεδξν ηνπ
Επηκειεηεξίνπ Κεθαιιελίαο & Ιζάθεο Δηνλύζε Λπθνύδε, ν νπνίνο, αθνύ ηνλ

ελεκέξσζε γηα ηηο ηξέρνπζεο δξάζεηο ηνπ θνξέα, ηνπ έζεζε ηα ζέκαηα ηεο άκεζεο
ελεξγνπνίεζεο ηνπ ΕΠΑ, ηεο κεγάιεο ζηαζηκόηεηαο ησλ εκπνξηθώλ ζπλαιιαγώλ
θαη ηεο δηαθνπήο ηεο αθηνπιντθήο γξακκήο ΠΑΣΡΑ – ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ. Από ηελ πιεπξά
ηνπ, ν θ. Αγγειάθαο ππνζρέζεθε όηη πξόζεζή ηνπ είλαη λα ζπκβάιιεη ζηελ επίιπζε
όισλ ησλ ζεκάησλ πνπ άπηνληαη ηεο αξκνδηόηεηάο ηνπ, κε πξνηεξαηόηεηα ηελ
εμάιεηςε ησλ γξαθεηνθξαηηθώλ εκπνδίσλ θαη ηελ επηηάρπλζε ησλ δηαδηθαζηώλ
νινθιήξσζεο ησλ επξσπατθώλ πξνγξακκάησλ.
Σνλ Αληηπεξηθεξεηάξρε Κεθαιιελίαο σηήξε – Επζηάζην Κνπξή είδε, ζηε ζπλέρεηα, ν
Γεληθόο Γξακκαηέαο, από ηνλ νπνίν ελεκεξώζεθε γηα ηα πξνγξακκαηηδόκελα από
ηελ Πεξηθέξεηα έξγα ζε Κεθαινληά θαη Ιζάθε. πδήηεζε, δε, καδί ηνπ γηα ηε ζπλδξνκή
ηεο Απνθεληξσκέλεο Δηνίθεζεο ζε ζέκαηα πνπ ηνπ έζεζε, όπσο απηά ηνπ θνξέα
δηαρείξηζεο ηνπ εζληθνύ δξπκνύ Αίλνπ, ηεο εθθαζάξηζεο ηεο Αλαπηπμηαθήο Εηαηξίαο
Κεθαινληάο & Ιζάθεο (ΑΝΕΚΙ) Α.Ε. θαη ηεο κε ιεηηνπξγίαο ζθαγείσλ ζην Ννκό.
Νσξίο ην απόγεπκα, ν θ. Αγγειάθαο επηζθέθηεθε, ζην γξαθείν ηνπ, ην Δήκαξρν
Αξγνζηνιίνπ Αιέμαλδξν Παξίζε, ηνλ νπνίν ελεκέξσζε γηα ηηο αξκνδηόηεηεο ηεο
Απνθεληξσκέλεο Δηνίθεζεο ζε ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ηνπο δήκνπο θαη ζπδήηεζε καδί
ηνπ ηξόπνπο θαιύηεξεο θαη κεγαιύηεξεο ζπλεξγαζίαο ησλ ππεξεζηώλ ηεο Α. Δ. κε
απηέο ηνπ Δήκνπ Αξγνζηνιίνπ, κε ζθνπό ηελ ηαρύηεξε νινθιήξσζε έξγσλ θαη
δξάζεσλ.
Μεηαμύ ησλ ζεκεξηλώλ επαθώλ ηνπ, ζην Αξγνζηόιη, ν Γεληθόο Γξακκαηέαο
επηζθέθηεθε ηηο ππεξεζίεο ηεο Απνθεληξσκέλεο Δηνίθεζεο ζηελ πόιε θαη είρε
δηαδνρηθέο ζπλαληήζεηο θαη ζπλεξγαζία κε ηα ζηειέρε ηνπο, ζηα νπνία επεζήκαλε όηη
άκεζεο πξνηεξαηόηεηέο ηνπο πξέπεη λα είλαη ε εμππεξέηεζε ηνπ πνιίηε θαη ε
εμάιεηςε

ησλ

γξαθεηνθξαηηθώλ

«βαξηδηώλ»,

πνπ

δξνπλ

αλαζηαιηηθά

ζηελ

θαηεύζπλζε απηή.
Αύξην ην πξσί ν θ. Αγγειάθαο ζα βξίζθεηαη ζηνλ Πύξγν, όπνπ ζα έρεη ζπλερόκελεο
επαθέο θαη ζπλαληήζεηο κε θνξείο ηνπ Ννκνύ Ηιείαο.
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