ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ – ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
Πάτρα

τηλ.: 2610-490335-6
fax: 2610-490359
e-mail: press@apd-depin.gov.gr

Τρίπολη τηλ.:2713-601007
fax: 2710-232383
e-mail: presstrip@apd-depin.gov.gr
Κέρκυρα τηλ.:26613-61597
fax: 26610-44424
Πάτρα, 18-10-2012
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΠΕΡΙΟΔΙΑ ΤΟΥ Γ.Γ. ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ – ΔΥΤ.
ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ ΜΑΝΩΛΗ ΑΓΓΕΛΑΚΑ ΣΕ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ & ΛΕΥΚΑΔΑ
Τους

νομούς

Αιτωλοακαρνανίας

και

Λευκάδας

επισκέφθηκε

ο

Γ.Γ.

της

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου – Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου, κ.
Αγγελάκας, χθες Tετάρτη 17-10-2012 και σήμερα, Πέμπτη 18-10-2012, όπου είχε
συνεχείς συναντήσεις με εκπροσώπους των τοπικών φορέων και συσκέψεις με
υπηρεσιακούς παράγοντες.
Χθες το πρωί ο κ. Αγγελάκας συναντήθηκε με τον Δήμαρχο της Ιεράς Πόλεως
Μεσολογγίου Παναγιώτη Κατσούλη, ο οποίος του ζήτησε τη στήριξη της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης σε θέματα γραφειοκρατίας, προς την κατεύθυνση της
επιτάχυνσης των διαδικασιών έγκρισης των αποφάσεων, του εξέθεσε δε και το
ζήτημα της λειτουργίας του Κέντρου Χαρακτικών Τεχνών «Βάσω Κατράκη».
Ο Γενικός Γραμματέας, αφού αναφέρθηκε στην ανάγκη της συνεργασίας του Δήμου
με την Αποκεντρωμένη Διοίκηση, διαβεβαίωσε ότι θα βρίσκεται δίπλα στις ανάγκες

των πολιτών και θα παρακολουθεί τα χρονοδιαγράμματα υλοποίησης των έργων
που έχουν αρχίσει στη περιοχή του Δήμου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου για την όσο
το δυνατόν πιο γρήγορη υλοποίηση τους.
Ακολούθως,

ο

Γ.Γ.

είχε

συνάντηση

εργασίας

με

τον

αντιπεριφερειάρχη

Αιτωλοακαρνανίας Βασίλη Αντωνόπουλο, ο οποίος του εξέθεσε τα προβλήματα που
δημιουργούνται από την υποχρηματοδότηση της Περιφέρειας, καθώς και θέματα
λειτουργίας των ΓΟΕΒ και των έργων οδοποιίας. Για τα τελευταία, ο κ. Αγγελάκας
δεσμεύτηκε ότι θα παράσχει κάθε διευκόλυνση, κυρίως μέσω της έκδοσης αδειών
από τις αρμόδιες δασικές υπηρεσίες που εποπτεύει.
Στη συνέχεια, ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης επισκέφτηκε
τον Μητροπολίτη Αιτωλίας & Ακαρνανίας κ. Κοσμά, ο οποίος του παρουσίασε το
σημαντικό φιλανθρωπικό έργο που εκτελεί η Μητρόπολη, θέμα το οποίο ο Γενικός
υποσχέθηκε να συνδράμει όπου έχει δυνατότητα και αρμοδιότητα.
Στο κλείσιμο της επίσκεψής του στο Μεσολόγγι, ο κ. Αγγελάκας επισκέφτηκε τις
υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, όπου είχε εκτεταμένες συζητήσεις με τα
στελέχη τους, τόσο για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, όσο και για την άμεση
εξεύρεση λύσεων προς την κατεύθυνση της πάταξης της γραφειοκρατίας και της
αποτελεσματικότερης εξυπηρέτησης των πολιτών.
Αμέσως μετά, ο Γενικός Γραμματέας αναχώρησε για το Αγρίνιο, όπου συναντήθηκε
με τον Δήμαρχο Παύλο Μοσχολιό, ο οποίος του εξέθεσε το τεράστιο πρόβλημα που
υπάρχει με τα δάση της περιοχής και τη λεηλασία που γίνεται στα σημαντικά για τη
χώρα αυτά δάση, επισημαίνοντας ότι υπάρχει λαθροϋλοτομία ακόμη και από
παράνομους εκτός νομού και μάλιστα σε δέντρα σπάνια.
Ο κ. Μοσχολιός έθεσε, επίσης, το καίριο ζήτημα του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου
του Αγρινίου, για το οποίο ο κ. Αγγελάκας δεσμεύτηκε ότι σύντομα θα τελειώσει
θετικά για την πόλη, αφού η Αποκεντρωμένη Διοίκηση θα έχει έτοιμη την εισήγησή
της εντός των προβλεπομένων προθεσμιών και χρονοδιαγραμμάτων.

Το

απόγευμα

της

Τετάρτης

ο

κ.

Αγγελάκας

μετέβη

στο

Επιμελητήριο

Αιτωλοακαρνανίας, όπου ο Πρόεδρος Παναγιώτης Τσιχριτζής και τα μέλη του Δ.Σ.
τον ενημέρωσαν για τις ευκαιρίες ανάπτυξης που παρουσιάζει η ευρύτερη περιοχή
σε τομείς, όπως οι ιχθυοκαλλιέργειες, οι κτηνοτροφικές και χοιροτροφικές μονάδες
και η αγροτική παραγωγή. Του ανέφεραν, επίσης, την ανάγκη αξιοποίησης του

λιμένος Πλατυγιαλίου και του εξέθεσαν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν από το
παραεμπόριο. Ακολούθως ο Γενικός Γραμματέας ξεναγήθηκε στον εκθεσιακό χώρο
που εντάσσεται στα πλαίσια του προγράμματος κοινοτικής πρωτοβουλίας Intereg III
και ενημερώθηκε για την υποδομή και τις δυνατότητές του.
Ο Γ.Γ. εξέθεσε στα μέλη του Δ.Σ. του Επιμελητηρίου τις απόψεις του για την
ανάπτυξη του νομού και αφού τους διαβεβαίωσε για την αμέριστη συμπαράστασή
του προς την κατεύθυνση αυτή, τους ζήτησε στενότερη συνεργασία, στο πλαίσιο της
πολιτικής συνοχής, για την προγραμματική περίοδο 2014-2020.
ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗ ΛΕΥΚΑΔΑ
Σήμερα, το πρωί, ο κ. Αγγελάκας βρέθηκε στη Λευκάδα, όπου, κατ’ αρχάς,
επισκέφθηκε τον Μητροπολίτη Λευκάδος & Ιθάκης Θεόφιλο, από τον οποίο και
ενημερώθηκε, αφ’ ενός για τις δράσεις της Μητρόπολης και αφ’ ετέρου για τα
προβλήματα που υπάρχουν στη συντήρηση των Ιερών Μονών από την έλλειψη
κονδυλίων, θέμα για το οποίο ο Γ.Γ. ανέφερε ότι θα προβεί σε όλες τις απαραίτητες
ενέργειες στο να εξευρεθούν πόροι.
Αμέσως

μετά,

ο

Γενικός

Γραμματέας

είχε

συνάντηση

εργασίας

με

τον

Αντιπεριφερειάρχη Λευκάδας Θοδωρή Βερύκιο, όπου, μεταξύ άλλων, συζητήθηκαν
τα θέματα του Καταφύγιου Τουριστικών Σκαφών Νυδρίου και της διάνοιξης του
Διαύλου Λευκάδας και συμφωνήθηκε η τακτική συνεργασία της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης και της Περιφέρειας, για την άμεση αντιμετώπιση και επίλυση
προβλημάτων της αρμοδιότητας των δύο φορέων.
Τον Δήμαρχο Λευκάδας Κώστα Αραβανή είδε, στη συνέχεια ο κ. Αγγελάκας, με τον
οποίο συζήτησαν για το θέμα του ΧΥΤΑ και της διαχείρισης των απορριμμάτων, για
το τουριστικό αγκυροβόλιο της Βασιλικής, καθώς και για τα προγραμματιζόμενα από
το Δήμο έργα στην περιοχή. Ο Γ.Γ. ανέφερε στο Δήμαρχο ότι, προς την κατεύθυνση
της επίλυσης των προβλημάτων της ευρύτερης περιοχής, πρόκειται να παραστεί σε
προσεχή συνεδρίαση της Π.Ε.Δ. Ιονίων Νήσων.
Η επίσκεψη του Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου – Δυτικής
Ελλάδας & Ιονίου, στη Λευκάδα έκλεισε με επίσκεψή του στις τοπικές υπηρεσίες της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης και συνεργασία με τα στελέχη τους, για την καλύτερη
εξυπηρέτηση των πολιτών της περιοχής.

18-10-12 Με Δήμαρχο Μεσολογγίου Π. Κατσούλη

18-10-12 Με Μητροπολίτη Αιτ/νιας Κοσμά

18-10-12 Με Αντιπεριφερειάρχη Αιτ/νιας Β.Αντωνοπουλο

18-10-12 Με Δήμαρχο Αγρινίου Π. Μοσχολιό

18-10-12 Με Προεδρο. Επιμελητηρίου Αγρινίου Π. Τσιχριτζη

18-10-12 Με Μητροπολίτη. Λευκάδας Θεόφιλο

18-10-12 Με Αντιπεριφερειάρχη Λευκάδας Θοδωρή Βερύκιο

18-10-12 Με Δήμαρχο Λευκάδας Κ. Αραβανή

