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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Διήμερη περιοδεία του Γενικού Γραμματέα στο σεισμόπληκτο νησί
Γιώργος Διδασκάλου: «Η Κεφαλονιά αποκτά σύγχρονες υποδομές.
Η ατυχής συγκυρία μετατρέπεται σε ευκαιρία»
Ο συντονισμός των ενεργειών για την εύρυθμη και ομαλή λειτουργία του νεοσύστατου Τομέα
Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων (Τ.Α.Σ) Κεφαλληνίας, με έδρα το Ληξούρι, αλλά και η επιθεώρηση
των εργασιών αποκατάστασης στα έργα υποδομής -κυρίως σε αυτά της οδοποιίας- ήταν ο σκοπός
της διήμερης επίσκεψης, χθες και σήμερα, του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου, Γιώργου Διδασκάλου, στην Κεφαλονιά.
Ο Γενικός Γραμματέας συγκάλεσε, σήμερα, δύο τεχνικές συσκέψεις, με τη συμμετοχή του
Αντιπεριφερειάρχη Κεφαλονιάς & Ιθάκης Σωτήρη Κουρή, του Δημάρχου Κεφαλονιάς Αλέξανδρου
Παρίση, της Γενικής Διευθύντριας Εσωτερικής Λειτουργίας της Α. Δ., Γεωργίας Πατακιάρα, του
Διευθυντή Πολιτικής Προστασίας της Α. Δ., Δημήτρη Κατσαρού, του Διευθυντή του Τ.Α.Σ. Γιάννη
Σωτηρόπουλου και στελεχών του Τ.Α.Σ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, όπου εξετάστηκαν οι
λεπτομέρειες λειτουργίας του νέου Τομέα και δόθηκαν οδηγίες προς τους μηχανικούς για την

ταχεία εξυπηρέτηση των πολιτών και την επίσπευση των διαδικασιών του έργου της
αποκατάστασης των ζημιών.
Μετά τις συσκέψεις, ο κ. Διδασκάλου δήλωσε:
«Από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση κάνουμε ότι είναι δυνατό, ώστε όχι μόνο να
ολοκληρωθεί σύντομα το έργο της αποκατάστασης των ζημιών, της εύρυθμης λειτουργίας
του νησιού και της ανακούφισης των πληγέντων πολιτών, αλλά και να μετατρέψουμε την
ατυχή συγκυρία σε μεγάλη ευκαιρία για την Κεφαλονιά, που τώρα αποκτά σύγχρονες
υποδομές, με έργα και δράσεις που είχαν να γίνουν πολλά χρόνια . Η λειτουργία του νέου
αυτοτελούς Τομέα Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων στο νησί μας βοηθά πολύ προς την
κατεύθυνση αυτή. Είμαστε στο πλευρό των κατοίκων για ότι μας χρειαστούν».
Σήμερα το πρωί, με πρωτοβουλία του κ. Διδασκάλου, πραγματοποιήθηκε, επίσης, ευρεία
σύσκεψη του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (Σ.Ο.Π.Π.) της Περιφερειακής
Ενότητας Κεφαλληνίας, με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων φορέων, με βασικό αντικείμενο
την πορεία της αντιπυρικής περιόδου.
Ο Γενικός Γραμματέας ανέφερε ότι, παρά τα μέχρι σήμερα ευνοϊκά αποτελέσματα κατά τη διάρκεια
της αντιπυρικής περιόδου, όλες οι υπηρεσίες πρέπει να είναι σε διαρκή επιφυλακή και ετοιμότητα,
γιατί οι προβλέψεις των καιρικών φαινομένων είναι τέτοιες που ευνοούν την εκδήλωση των
δασικών πυρκαγιών.

