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ΔΕΛΣΘΟ ΣΤΠΟΤ

Την Τρίπολη επισκέυθηκε σήμερα ο Μανώλης Αγγελάκας
ε επίζθεςε εξγαζίαο ζηελ Σξίπνιε βξέζεθε, ζήκεξα, ν Γεληθόο Γξακκαηέαο ηεο
Απνθεληξσκέλεο Δηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ – Δπηηθήο Ειιάδαο & Θνλίνπ, Μανώλης
Αγγελάκας, όπνπ, ην πξσί, είρε δηαδνρηθέο ζπλαληήζεηο κε ην Δήκαξρν ηεο πόιεο
Γιάννη Σμσρνιώτη θαη ην Δήκαξρν Καιακάηαο Παναγιώτη Νίκα, γηα ζέκαηα πνπ
αθνξνύλ ηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε.
ηε ζπλέρεηα, ν Γεληθόο Γξακκαηέαο ζπλαληήζεθε κε ηε Δηνηθήηξηα ησλ δύν
Ννζνθνκείσλ, Παλαξθαδηθνύ θαη Φπρηαηξηθνύ ηεο Σξίπνιεο Ελένη Σιοσρούνη, κε
ηελ νπνία εμέηαζαλ ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ηα θιεξνδνηήκαηα ησλ δύν λνζειεπηηθώλ
ηδξπκάησλ, θαζώο θαη κε ππεξεζηαθνύο παξάγνληεο ηεο Απνθεληξσκέλεο Δηνίθεζεο
ζηελ έδξα ηεο Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ.

ηηο 12:00, ην κεζεκέξη, ν θ. Αγγελάκας έδσζε ζπλέληεπμε Σύπνπ πξνο ηα κέζα
ελεκέξσζεο. ηε ζύληνκε εηζήγεζή ηνπ, πξηλ δερηεί ηηο εξσηήζεηο ησλ
δεκνζηνγξάθσλ, ν Γ.Γ., αθνύ απνζαθήληζε ην ξόιν θαη ηηο αξκνδηόηεηεο ηεο
Απνθεληξσκέλεο Δηνίθεζεο έθαλε έλαλ απνινγηζκό ησλ δξάζεσλ ηεο γηα ην
δηάζηεκα ησλ ηειεπηαίσλ ηεζζάξσλ κελώλ, από ηελ αλάιεςε ησλ θαζεθόλησλ ηνπ,
ιέγνληαο όηη, κε ηε ζπλδξνκή ησλ ζηειερώλ ησλ ππεξεζηώλ ηνπ, αιιά θαη ηεο
Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, ιύζεθαλ αξθεηά ζεκαληηθά, ρξνλίδνληα, πξνβιήκαηα, όπσο
απηά ηεο ρσξνζέηεζεο θαη

ηεο νινθιήξσζεο ηεο κειέηεο πεξηβαιινληηθώλ

επηπηώζεσλ ηνπ λένπ ΥΤΣΤ Ζαθύλζνπ

θαη ηεο ππνγξαθήο ηνπ Γεληθνύ

Πνιενδνκηθνύ ρεδίνπ (ΓΠ) ηεο πόιεο ηνπ Αγξηλίνπ.
Αλαθέξζεθε, αθόκα, ζηηο παλειιήληεο «πξσηηέο», πνπ θαηέγξαςε ε Απνθεληξσκέλε
Δηνίθεζε Πεινπνλλήζνπ – Δπηηθήο Ειιάδαο & Θνλίνπ ζηνπο ηνκείο ηεο πιήξνπο
θαηαγξαθήο ηεο απζαίξεηεο δόκεζεο ζε δάζε θαη αηγηαινύο ησλ 12 λνκώλ ηεο
αξκνδηόηεηάο ηεο θαη ηεο ιαζξνϋινηνκίαο, θαζώο θαη ζην «λνηθνθύξεκα» ησλ
νηθνλνκηθώλ ηεο, πνπ μεθίλεζε από ηελ πξνζπάζεηα ζπγθέληξσζεο ησλ ππεξεζηώλ
ζε θξαηηθά θηίξηα (Οινθιεξώζεθε, ήδε ζηελ Κέξθπξα. Γίλεηαη, ηώξα, ζηε πάξηε θαη
ζα νινθιεξσζεί κέρξη ηνλ Θνύλην ζηελ Πάηξα).
Εηδηθή κλεία έθαλε, ηέινο, ν θ. Αγγελάκας ζηα πξνγξάκκαηα ηνπ ΕΠΑ,
παξνπζηάδνληαο αλαιπηηθά ζηνηρεία γηα ηελ απνξξνθεηηθόηεηα, ηηο ζπκβαζηνπνηήζεηο
θαη ηηο πιεξσκέο πνπ έγηλαλ κέρξη ην ηέινο ηνπ 2012.
«Το κράηος είναι εδώ και θα παραμείνει ενεργός αρωγός ηοσ πρώηοσ και
δεύηεροσ βαθμού ηης Τοπικής Ασηοδιοίκηζης και ζσμπαραζηάηης ηοσ πολίηη»,
θαηέιεμε ν Γεληθόο Γξακκαηέαο.
Αθνινύζεζε, ζηηο 13:30 ε θνπή ηεο πξσηνρξνληάηηθεο πίηαο ησλ ππαιιήισλ ηεο
Απνθεληξσκέλεο Δηνίθεζεο ηεο Σξίπνιεο, όπνπ ν θ. Αγγελάκας, αθνύ επρήζεθε
πγεία θαη επεκεξία γηα ηνπο ίδηνπο θαη ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο, έθαλε έλαλ απνινγηζκό
ησλ δξάζεσλ ηεο Α.Δ. γηα ην 2012 θαη κίιεζε γηα ηηο αλαπηπμηαθέο πξννπηηθέο πνπ
αλνίγνληαη ηε λέα ρξνληά. Κάιεζε, δε, ηνπο ππαιιήινπο λα βξίζθνληαη ζπλερώο ζην
πιεπξό ηνπ πνιίηε, κε κεγαιύηεξε θηλεηηθόηεηα θαη αιιαγή λννηξνπίαο θαη
θηινζνθίαο, όπνπ απηό θξίλεηαη απαξαίηεην.
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