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ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ
ΣΗΝ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ Ο ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΣΗ ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΜΕΝΗ
ΔΙΟΙΚΗΗ θ. ΣΑΟ ΑΠΟΣΟΛΟΠΟΤΛΟ ΓΙΑ ΣΑ ΠΕΣΡΕΛΑΙΑ ΣΟΤ ΙΟΝΙΟΤ
ηελ Κεθαινληά, καδί κε ηνλ Τθππνπξγό Πεξηβάιινληνο, Ελέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο
Αιιαγήο θ. Γηάλλε Μαληάηε, βξέζεθε ηελ Πέκπηε 22/3/12 ν Γεληθόο Γξακκαηέαο ηεο
Απνθεληξσκέλεο Δηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ-Δπηηθήο Ειιάδαο θαη Ινλίνπ θ. Σάζνο
Απνζηνιόπνπινο θαη ζπκκεηείρε ζε επξεία ζύζθεςε πνπ έγηλε ζην Αξγνζηόιη κε
θεληξηθό ζέκα ηελ εμόξπμε πεηξειαίνπ ζηελ επξύηεξε πεξηνρή ηνπ Ινλίνπ πειάγνπο.
ηε ζύζθεςε απηή ζπδεηήζεθαλ όιεο νη ηερληθέο ιεπηνκέξεηεο γηα ηελ εμόξπμε ησλ
πδξνγνλαλζξάθσλ, ε ιήςε κέηξσλ γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, θαζώο θαη
ην ζύλνιν ησλ αληηζηαζκηζηηθώλ νθειώλ γηα ηελ πεξηνρή.
Παξνπζία όισλ ησλ ζεζκηθώλ θνξέσλ ηεο Πεξηθέξεηαο Ινλίσλ Νήζσλ αλαιύζεθαλ
από ηνλ Τθππνπξγό Πεξηβάιινληνο νη δηαδηθαζίεο πνπ βξίζθνληαη ζε εμέιημε ζρεηηθά
κε ηνπο δηεζλείο δηαγσληζκνύο, δόζεθαλ δηαβεβαηώζεηο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ

θπζηθνύ πεξηβάιινληνο κε ηελ αλαθνίλσζε ζπγθεθξηκέλνπ ζρεδηαζκνύ θαη ηνλίζηεθε
όηη νη επελδύζεηο ζηελ πεξηνρή ζα δεκηνπξγήζνπλ άκεζα θαη έκκεζα λέεο ζέζεηο
εξγαζίαο.
«Θεσξώ όηη ε ελεκέξσζε πνπ έγηλε ζηελ Κεθαινληά ζρεηηθά κε ηελ εμόξπμε
πδξνγνλαλζξάθσλ ήηαλ ρξήζηκε θαη αλαιπηηθή γηα ηηο επελδύζεηο πνπ ζα γίλνπλ
ζηελ πεξηνρή. Ξεθαζαξίζηεθε όηη βαζηθή πξνηεξαηόηεηα ζα είλαη ε πξνζηαζία ηνπ
πεξηβάιινληνο θαη ηνλίζηεθε όηη έρνπλ ιεθζεί όια ηα απαξαίηεηα κέηξα γηα ηελ
πιήξε δηαθάλεηα ησλ δηαδηθαζηώλ πνπ ζα αθνινπζεζνύλ κέζα από ηνπο δηεζλείο
δηαγσληζκνύο. Οη επελδύζεηο πνπ ζα γίλνπλ εθεί ζα απνηειέζνπλ ζην άκεζν κέιινλ
βαζηθνύο κνρινύο αλάπηπμεο γηα ηελ επξύηεξε πεξηνρή θαη ζα δεκηνπξγήζνπλ
δεθάδεο εθαηνληάδεο ζέζεηο εξγαζίαο αλαθνπθίδνληαο αηζζεηά ηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο,
ελώ ηα αληηζηαζκηζηηθά νθέιε ζα είλαη κεγάια», δήισζε ακέζσο κεηά ηε ζύζθεςε ν
Γεληθόο Γξακκαηέαο Απνθεληξσκέλεο Δηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ-Δπηηθήο Ειιάδαο
θαη Ινλίνπ θ. Σάζνο Απνζηνιόπνπινο.
Αμίδεη λα ζεκεησζεί όηη ν Γεληθόο Γξακκαηέαο θ. Σάζνο Απνζηνιόπνπινο ηελ ίδηα
κέξα επηζθέθζεθε ηηο ππεξεζίεο ηεο Απνθεληξσκέλεο Δηνίθεζεο ζηελ Κεθαινληά θαη
ζπδήηεζε κε ηνπο ππαιιήινπο όια ηα ηξέρνληα ζέκαηα πνπ ηνπο απαζρνινύλ
έρνληαο ζηόρν ηελ εύξπζκε ιεηηνπξγία ησλ ππεξεζηώλ θαη ηελ θαιύηεξε
εμππεξέηεζε ησλ πνιηηώλ.

