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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Επίσκεψη εργασίας του Γενικού Γραμματέα στη Ζάκυνθο
Γιώργος Διδασκάλου: «Θα συνδράμουμε οποιαδήποτε αναπτυξιακή
πρωτοβουλία που είναι προς όφελος των κατοίκων της Ζακύνθου»
Ο συντονισμός των υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης στη Ζάκυνθο, με
στόχο την όσο το δυνατό καλύτερη και αμεσότερη εξυπηρέτηση των πολιτών, ήταν ό
σκοπός της επίσκεψης του Γενικού Γραμματέα Γιώργου Διδασκάλου, σήμερα, στο
νησί, στα πλαίσια των επαφών του με υπηρεσιακούς παράγοντες σε όλους τους
νομούς της αρμοδιότητάς του.
Από νωρίς το πρωί ο Γενικός Γραμματέας είχε συναντήσεις εργασίας με όλους τους
Προϊσταμένους και τους υπαλλήλους της Α.Δ., ενώ ιδιαίτερη συνεργασία είχε με την
προϊσταμένη της Κτηματικής Υπηρεσίας Ν. Ζακύνθου Αγγελική Ζουρμπάνου, για
το θέμα της μετεγκατάστασης και συγκέντρωσης των υπηρεσιών σε κτίρια του

δημοσίου, με στόχο τον περιορισμό του λειτουργικού κόστους και τη γρηγορότερη
εξυπηρέτηση των συναλλασσομένων με τις υπηρεσίες.
Στη συνέχεια, ο κ. Διδασκάλου συναντήθηκε, διαδοχικά, με το Δήμαρχο Ζακύνθου
Στέλιο Μποζίκη και με τον Αντιπεριφερειάρχη Ζακύνθου Διονύση Μυλωνά και
συζήτησε μαζί τους για όλα τα τρέχοντα ζητήματα που αφορούν το νησί, με κύριο
αυτό της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων, ενόψει και της επικείμενης εκδίκασής
της υπόθεσης στο Συμβούλιο της Επικρατείας.

Ο Γενικός Γραμματέας με τον Δήμαρχο Ζακύνθου

Σε δηλώσεις του, μετά τις συναντήσεις, αργά το μεσημέρι, ο Γενικός Γραμματέας
ανέφερε: «Εξετάσαμε όλα τα θέματα που βρίσκονται σε εξέλιξη. Είμαστε στη
διάθεση του πρώτου και δεύτερου βαθμού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Θα
συνδράμουμε με όλες μας τις δυνάμεις, ώστε να υλοποιηθεί έγκαιρα και
αποτελεσματικά οποιαδήποτε αναπτυξιακή πρωτοβουλία είναι προς όφελος
των κατοίκων της Ζακύνθου».

Ο Γενικός Γραμματέας με τον Αντιπεριφερειάρχη Ζακύνθου

Στο πλαίσιο της επίσκεψής του στη Ζάκυνθο ο Γενικός Γραμματέας συναντήθηκε,
σήμερα και με τον Μητροπολίτη Ζακύνθου και Στροφάδων Διονύσιο Δ’, από τον
οποίο ενημερώθηκε για το σημαντικό έργο της Ιεράς Μητρόπολης. Τον διαβεβαίωσε,
δε, ότι η Αποκεντρωμένη Διοίκηση, ως εκπρόσωπος του κράτους, θα είναι αρωγός
της τοπικής Εκκλησίας όταν και όποτε της ζητηθεί.

Ο Γενικός Γραμματέας με τον Μητροπολίτη Ζακύνθου και Στροφάδων

