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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Σηην Κέρκσρα ο Μανώλης Αγγελάκας για θέμαηα
Αζθάλειας Τοσριζηικών Περιοτών και Δαζοπσρόζβεζης

ε δύο ζςζκέτειρ, πος ππαγμαηοποιήθηκαν, ςπό ηον Τποςπγό Δημόζιαρ
Σάξηρ και Πποζηαζίαρ ηος Πολίηη Νικόλαο Δένδια, ζήμεπα ηο ππυί, ζηην
Κέπκςπα, ζςμμεηείσε ο Γενικόρ Γπαμμαηέαρ ηηρ Αποκενηπυμένηρ Διοίκηζηρ
Πελοποννήζος Δςηικήρ Ελλάδαρ και Ιονίος Μανώλης Αγγελάκας.
ηην ππώηη, πος αθοπούζε ζε θέμαηα Δαζοπςπόζβεζηρ ζηην Πεπιθέπεια
Ιονίος, ηόζο ο Τποςπγόρ, όζο και ο Απσηγόρ ηος Πςποζβεζηικού ώμαηορ
Ανηιζηπάηηγορ Σωηήριος Γεωργακόποσλος, επεζήμαναν ηην ππόθεζη ηηρ
κςβέπνηζηρ να ςπάπξει η μέγιζηη αξιοποίηζη ηος ανθπώπινος δςναμικού και

ηυν μέζυν όλυν ηυν ςπηπεζιών και ηυν εμπλεκομένυν θοπέυν, καθώρ και
απόλςηη ζςνεπγαζία μεηαξύ ηοςρ, για ηην ππόλητη και καηαζηολή ηυν
δαζικών πςπκαγιών.
Καηά ηην ηοποθέηηζή ηος, ο Γενικόρ Γπαμμαηέαρ έδυζε έμθαζη ζηην
έγκαιπη, για θέηορ, καηανομή ηυν κονδςλίυν για πςποπποζηαζία ζηοςρ
Ο.Σ.Α. και ζηην ιδιαίηεπη πποζοσή πος ππέπει να δοθεί ζηοςρ Υώποςρ
Ανεξέλεγκηηρ Διασείπιζηρ Αποππιμμάηυν (Υ.Α.Δ.Α.) και ζηιρ παπεμβάζειρ
αποκαηάζηαζηρ, πος ππέπει να γίνοςν ζ’ αςηούρ. Σόνιζε, επίζηρ, όηι ππέπει
να ενηαθεί η ζςνεπγαζία ηος Πςποζβεζηικού ώμαηορ και ηυν Δαζικών
Τπηπεζιών και ενημέπυζε όηι ήδη έσει δώζει ενηολή για άμεζη ολοκλήπυζη
ηυν έπγυν ανηιπςπικήρ πποζηαζίαρ, πος ςλοποιούν οι Δαζικέρ Τπηπεζίερ
ηηρ Αποκενηπυμένηρ Διοίκηζηρ.
Σέλορ,

ανέθεπε

όηι

για

ηην

επικείμενη

ανηιπςπική

πεπίοδο,

ήδη

ππαγμαηοποιούνηαι ζςζκέτειρ ζηιρ έδπερ ηυν Πεπιθεπειών ηηρ απμοδιόηηηάρ
ηος, με ηη ζςμμεηοσή όλυν ηυν εμπλεκομένυν θοπέυν και ςπηπεζιών.
ηη ζύζκετη μεηείσαν, επίζηρ, ο Πεπιθεπειάπσηρ Ιονίος Σπύρος Σπύροσ, ο
Επιθευπηηήρ
Καβέηζος,
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Ελλάδορ

Δήμαπσοι,

Αζθαλείαρ,

ηος
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Π..
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ηπαηού

και
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Δημοζθένης
ηυν

εκππόζυποι

υμάηυν

εθελονηικών

οπγανώζευν.
ηη δεύηεπη ζύζκετη, πος είσε υρ ανηικείμενο θέμαηα Αζθαλείαρ ηυν
ηοςπιζηικών πεπιοσών ηος Ιονίος και ηη διαβίυζη ηυν Ρομά ζηην Κέπκςπα,
επιζημάνθηκε

από

ηον Τποςπγό

η

ανάγκη

ζυζηήρ επικοινυνιακήρ

διασείπιζηρ ηυν πεπιζηαηικών παπαβαηικόηηηαρ ζηιρ ηοςπιζηικέρ πεπιοσέρ.
Ο κ. Δένδιαρ δήλυζε όηι ππόθεζη ηος Τποςπγείος είναι να καθαπιζηούν,
άμεζα, όλερ οι πεπιοσέρ ομαδικήρ διαβίυζηρ Ελλήνυν και ξένυν πολιηών και
να διυσθεί πλήπυρ ηο παπαεμπόπιο ζηιρ παπαλίερ, ενώ ιδιαίηεπη μνεία έκανε
ζε θέμαηα ησοπύπανζηρ και εύνομηρ λειηοςπγίαρ ηυν κένηπυν διαζκέδαζηρ.

ηη ζύζκετη μεηείσαν, ο Γενικόρ Γπαμμαηέαρ Σοςπιζμού Αναζηάζιος
Λιάζκος, ο Γενικόρ Επιθευπηηήρ Νοηίος Ελλάδορ ηηρ ΕΛ.Α., Ανηιζηπάηηγορ
Ιωάννης Δικόποσλος, αςηοδιοικηηικοί και ςπηπεζιακοί παπάγονηερ.
Μεηά ηιρ ζςζκέτειρ ο Γενικόρ Γπαμμαηέαρ είσε ζςνανηήζειρ με ςπηπεζιακούρ
παπάγονηερ ηηρ Αποκενηπυμένηρ Διοίκηζηρ για ηπέσονηα θέμαηα ηυν
ςπηπεζιών,

καθώρ

και

εκπποζώποςρ

17-5-13 N. Δένδιαρ, Μ. Αγγελάκαρ

ηοπικών

θοπέυν.

