Γιώργος Βαρεμένος: Τι έκανα για την Αιτωλοακαρνανία
Συντάχθηκε απο τον/την City Voice Team
Παρασκευή, 21 Ιουνίου 2019 09:12

Έναν πρώτο απολογισμό των προσπαθειών του για την επίλυση των τεράστιων
προβλημάτων της Αιτωλοακαρνανίας έκανε ο αντιπρόεδρος της Βουλής και
υποψήφιος βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας, Γιώργος Βαρεμένος, απαντώντας σε
σχετικές ερωτήσεις δημοσιογράφων.

Όπως τόνισε, υπήρξε πάντοτε παρών σε κάθε προσπάθεια για την αντιμετώπιση των
προβλημάτων με μικρά και μεγάλα έργα που αλλάζουν σταδιακά την εικόνα του νομού που
παραλάβαμε το 2015. Πρόκειται, μεταξύ άλλων, για έργα όπως:
Ολοκλήρωση και παράδοση των αυτοκινητοδρόμων που έσπασαν την μακρόχρονη
απομόνωση της Αιτωλοακαρνανίας
Ίδρυση Σχολής Γεωπονικών Επιστημών με τρία τμήματα στο Μεσολόγγι και δύο στο Αγρίνιο
(συν ένα ακόμη, το τμήμα Ιστορίας - Αρχαιολογίας) και Ερευνητικού Κέντρου στη Ναύπακτο
Αύξηση του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού στο Γενικό Νοσοκομείο
Αιτωλοακαρνανίας
Εγγραφή της «Ελιάς Καλαμάτας» στον Εθνικό Κατάλογο ως συνώνυμο ποικιλίας ελιάς
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Δημιουργία του νέου θεσμού των Ενεργειακών Κοινοτήτων, ώστε οι καταναλωτές να γίνουν
και παραγωγοί ενέργειας
Ρύθμιση με τροπολογία των εκκρεμοτήτων για τη λειτουργία σφαγείων στο Θέρμο
Ένταξη για πρώτη φορά περιοχών της Αιτωλοακαρνανίας στο πρόγραμμα απονιτροποίησης
των εδαφών
Λειτουργία μετά από δεκαετίες του κλειστού Γηπέδου της αερογέφυρας
Νομοθετική ρύθμιση για την απόδοση της χρήσης της λίμνης Στράτου στην Ελληνική
Ομοσπονδία Θαλάσσιου Σκι για ναυταθλητισμό
Αποκατάσταση του Ξενία Ναυπάκτου και μετατροπή του σε πολιτιστικό πολυχώρο
Λειτουργία με άμεσο ελλιμενισμό σκαφών της Μαρίνας Μεσολογγίου
Τροπολογία για αποζημίωση των πλημμυροπαθών
Ανάληψη από τη Βουλή της οργάνωσης των μουσείων Τρικούπη και Παλαμά
Απόδοση των κτηρίων του Καπνικού Σταθμού Έρευνας Αγρινίου και μετατροπή τους σε
Μουσείο Καπνού
Απόδοση κτηρίου για τη στέγαση της Αστυνομικής Διεύθυνσης Αιτωλίας
Ο κ. Βαρεμένος εξιστόρησε τις πολύχρονες προσπάθειες για τη δημιουργία μιας
πολιτιστικής διαδρομής που θα συνδέει τα 6 αρχαία θέατρα της Αιτωλοακαρνανίας μεταξύ
τους και με τα σημεία φυσικού κάλλους, οι οποίες δεν έχουν ακόμη ευοδωθεί καθώς δεν
έγιναν αποδεκτές οι σχετικές προτάσεις από την Περιφέρεια. «Τίποτα δεν τελείωσε
οριστικά, οι προσπάθειες συνεχίζονται», είπε χαρακτηριστικά ο αντιπρόεδρος της Βουλής.
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