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ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ

Επίσκεψη Αγγελάκα στον Πύργο
και επαυές με υορείς τοσ Νομού Ηλείας
ηνλ Πύξγν βξέζεθε ζήκεξα ν Γ.Γ. ηεο Απνθεληξσκέλεο Δηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ –
Δπηηθήο Ειιάδαο & Ινλίνπ, θ. Μανώλης Αγγελάκας, ζην πιαίζην ηεο πξώηεο επίζεκεο
επίζθεςήο ηνπ ζην Ννκό Ηιείαο.
Ξεθηλώληαο ην πξόγξακκά ησλ ζπλαληήζεώλ ηνπ κε εθπξνζώπνπο θνξέσλ ηνπ λνκνύ, ν θ.
Αγγελάκας, επηζθέθηεθε, πξώην, ην Δήκαξρν Πύξγνπ Μάκη Παρασκεσόποσλο, κε ηνλ
νπνίν ζπδήηεζε, εθηελώο, γηα ηα ηξέρνληα αιιά θαη ηα πξνγξακκαηηδόκελα από ην Δήκν
έξγα, ηνπο ξπζκνύο απνξξόθεζεο ησλ πξνγξακκάησλ, θαζώο θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ
αληηκεησπίδεη ε Σνπηθή Απηνδηνίθεζε από ηελ έιιεηςε ξεπζηόηεηαο.
Ακέζσο κεηά, ν Γεληθόο Γξακκαηέαο παξέζηε ζηελ αλάξηεζε ησλ δαζηθώλ ραξηώλ ηνπ ΟΣΑ
Πύξγνπ, πνπ έγηλε ζην Δεκαξρείν, όπνπ, επραξηζηώληαο ηα ζηειέρε ησλ δαζηθώλ
ππεξεζηώλ γηα ηε ζπκβνιή ηνπο ζηελ νινθιήξσζε ησλ ραξηώλ, δήισζε όηη γηα ηελ πνιηηεία
ε νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ ηνπ Δαζηθνύ Κηεκαηνινγίνπ, πνπ ζπγρξεκαηνδνηείηαη από ην
ΕΠΑ ζε πνζνζηό 95% από πόξνπο ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο, είλαη ζέκα άκεζεο
πξνηεξαηόηεηαο.
ηε ζπλέρεηα, ν θ. Αγγελάκας ζπλαληήζεθε κε ηνλ Αληηπεξηθεξεηάξρε Ηιείαο Χαράλαμπο
Καυύρα, από ηνλ νπνίν ελεκεξώζεθε, ιεπηνκεξώο, γηα ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδεη ν
Ννκόο Ηιείαο, αιιά θαη γηα ην ζρέδην αλαζπγθξόηεζεο ηνπ Ννκνύ θαη απνθαηάζηαζεο ησλ

δεκηώλ από ηηο θαηαζηξνθηθέο ππξθαγηέο ηνπ 2007. πδεηήζεθε, επίζεο, ην ζέκα ηεο
νινθιήξσζεο ηνπ κεγάινπ έξγνπ ηεο Οιπκπίαο νδνύ, γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο
ρξεκαηνδόηεζεο ηνπ νπνίνπ – όπως ανέφερε ο Γ.Γ. - ε θπβέξλεζε θάλεη θάζε δπλαηή
πξνζπάζεηα.
Σν κεζεκέξη, ν θ. Αγγελάκας επηζθέθζεθε ηηο ππεξεζίεο ηεο Απνθεληξσκέλεο Δηνίθεζεο
ζηελ πόιε ηνπ Πύξγνπ, κε ηα ζηειέρε ησλ νπνίσλ είρε ζπλερόκελεο ζπζθέςεηο θαη
ζπδεηήζεηο, ηόζν γηα ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ, όζν θαη γηα ηελ άκεζε εμεύξεζε
ιύζεσλ πξνο ηελ θαηεύζπλζε ηεο πάηαμεο ηεο γξαθεηνθξαηίαο θαη ηεο απνηειεζκαηηθόηεξεο
εμππεξέηεζεο ησλ πνιηηώλ.
Σν απόγεπκα, ν Γεληθόο Γξακκαηέαο ζα επηζθεθζεί ην Επηκειεηήξην Πύξγνπ, πξνθεηκέλνπ
λα ελεκεξσζεί γηα ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδεη ν επηρεηξεκαηηθόο θιάδνο ηνπ Ννκνύ
θαη λα ζπδεηήζεη κε ηα ζηειέρε θαη ηα κέιε ηνπ ηξόπνπο γηα ηελ κεγαιύηεξε απνξξόθεζε
ησλ επξσπατθώλ πξνγξακκάησλ, πνπ ζα ζπκβάιινπλ ζεκαληηθά ζηελ επίηεπμε ηεο
αληαγσληζηηθόηεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ ηεο πεξηνρήο.
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