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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Μετά από παρέμβαση του Γιώργου Διδασκάλου
Στο Δήμο Πατρέων η χρήση κτιριακών υποδομών του Ο.Α.Ε.Δ
για κοινωφελείς δράσεις

Η χρήση πέντε καταστημάτων, στις Εργατικές Κατοικίες της Ανθείας, συνολικού
εμβαδού 150 τ.μ., ιδιοκτησίας του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού,
παραχωρείται στο Δήμο Πατρέων, προκειμένου να στεγάσουν κοινωφελείς δράσεις
(λειτουργία παιδικού σταθμού κ.α.), ύστερα από παρέμβαση του Γενικού Γραμματέα
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, Γιώργου Διδασκάλου προς το Διοικητή του
Οργανισμού Θεόδωρο Αμπατζόγλου.
Το γεγονός αυτό ανακοίνωσε ο κ. Διδασκάλου στο Δήμαρχο Πατρέων, Κώστα
Πελετίδη, σε συνάντηση που είχαν, σήμερα το πρωί, παρουσία του Περιφερειακού
Διευθυντή ΟΑΕΔ Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδας Γιάννη Καρβέλη.

Στιγμιότυπο από την συνάντηση

Η παραχώρηση πρόκειται να επικυρωθεί από τον κ. Αμπατζόγλου στις 22
Νοεμβρίου, με την ευκαιρία της επίσκεψής του στην Πάτρα.
Σημειώνεται ότι για το λόγο αυτό και στο πλαίσιο της επίλυσης του χρόνιου θέματος
της εξεύρεσης χώρων που θα στεγάζουν κοινωφελείς δράσεις του Δήμου, ο Γενικός
Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, συνοδευόμενος από τον Περιφερειακό
Διευθυντή του ΟΑΕΔ, τον Αντιδήμαρχο Έργων – Καθαριότητας & Μηχανολογικού
Εξοπλισμού του Δήμου Πατρέων, Χρήστο Κορδά και υπηρεσιακούς παράγοντες,
είχε επισκεφθεί, την περασμένη Παρασκευή, το χώρο των Εργατικών Κατοικιών.
«Με ευαισθησία και υπευθυνότητα ενώνουμε τις δυνάμεις μας προς όφελος της
κοινωνίας και της βελτίωσης της καθημερινότητας των πολιτών. Τα αυστηρά,
καθημερινά, υπηρεσιακά μας καθήκοντα δεν μας εμποδίζουν από το να
αναλαμβάνουμε πρωτοβουλίες, όπου και όποτε κρίνεται απαραίτητο, με τελικό
αποδέκτη τον πολίτη και μάλιστα αυτόν που το έχει περισσότερη ανάγκη. Η
συνεργασία μας με το Δήμο Πατρέων και γενικά με το σύνολο της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης θα είναι συνεχής προς την κατεύθυνση αυτή.
Στην επικείμενη επίσκεψη του κ. Αμπατζόγλου στην Πάτρα πρόκειται να υπογραφεί
μνημόνιο συνεργασίας, μεταξύ του Ο.Α.Ε.Δ. και του Δήμου Πατρέων για την
αξιοποίηση και άλλων κτιριακών υποδομών του Οργανισμού για κοινωνικούς
σκοπούς», δήλωσε, αμέσως μετά τη συνάντηση με τον κ. Πελετίδη, ο κ. Διδασκάλου.

