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ΠΡΟΤΑΣΗ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΗΛΕΙΑΣ 

 
 
                                          
ΕΚΑΒΗ ΣΑΛΠΕΑ                              ΑΡΓΥΡΗΣ  ΣΑΛΠΕΑΣ                 

ΦΥΣΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Ε.Μ.Π       ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ  

 
 
Η παρούσα κατατέθηκε ως πρόταση ανάπτυξης της Ηλείας στον ∆ιαγωνισµό  
<Ιδέες για την Ηλεία > του Ι∆ΡΥΜΑΤΟΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ 
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ΠΡΟΤΑΣΗ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΗΛΕΙΑΣ  

                  ΚΕΝΤΡΙΚΗ Ι∆ΕΑ  
Η Ηλεία µε την χρόνια καθυστέρηση και οπισθοδρόµηση, σε 

συνδυασµό µε την καταστροφές  που  υπέστη από τις φωτιές και τους 

σεισµούς, βρίσκεται σε µηδενική βάση αναπτυξιακής οργάνωσης  και 

προοπτικής .   

Αυτό το δεδοµένο,  που βιώνεται ως  µια πολύ  δυσάρεστη 

κατάσταση ιδιαίτερα  από την νεολαία  Νοµού  ,  αποτελεί  

ταυτόχρονα  και ένα πολύ  µεγάλο συγκριτικό πλεονέκτηµα για τον 

Νοµό Ηλείας,   για τον οποίο µπορεί να γίνει  σχεδιασµός  και 

υλοποίηση ενός προγράµµατος αειφόρου-πράσινης ανάπτυξης στα 

πλαίσια της Νέας Οικονοµίας. 

  Σ’ αυτή την  µηδενική βάση,  χωρίς αγκυλώσεις του παρελθόντος, 

µπορεί να σχεδιασθεί  η περιβαλλοντικά, οικονοµικά, κοινωνικά και 

πολιτιστικά αναπτυξιακή αξιοποίηση των πάρα πολλών  

πλεονεκτηµάτων που προσφέρει ο φυσικός, κοινωνικός, ιστορικός 

και ανθρώπινος χώρος της. 
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   ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ  
 

1]Έλλειψη υποδοµών ∆ευτερογενούς Τοµέα   

2]Έλλειψη Υγειονοµικής  Περίθαλψης Ανωτάτης   Βαθµίδας. 

3] Έλλειψη υποδοµών προσέλκυσης Τουριστικών  Επενδύσεων.  

4] Έλλειψη Πολιτικής  για µια  Νέα Γεωργία. 

5] Έλλειψη Πολιτικής     για µια  Νέα Κτηνοτροφία. 

6]Έλλειψη Πλαισίου  Πολλαπλασιαστικής απόδοσης Επενδύσεων Α.Π.Ε 

7] Έλλειψη Πλαισίου Συσχέτισης Καινοτοµίας και τοπικών δυνατοτήτων 

8] Έλλειψη Πολιτικής και  Κουλτούρας Πράσινης Ανάπτυξης. 

9]Τεράστια επιβάρυνση του Υπογείου και Επιγείου Περιβάλλοντος  

        από την πολυετή και αλόγιστη χρήση Φυτοφαρµάκων. 

10] Τεράστια επιβάρυνση του Υπογείου και Επιγείου Περιβάλλοντος  

      αλλά  και υδροφόρου ορίζοντα,   από την πολυετή και άνευ 

προστατευτικών µέτρων,  εναπόθεση χιλιάδων τόνων ετησίως  των  

ιδιαιτέρως τοξικών αποβλήτων ελαιοτριβείων ,τυροκοµείων και 

οινοποιείων. 

 

 11] Τεράστια επιβάρυνση  του Γενικού  Περιβάλλοντος  από τους  

        50 Χ.Α.∆.Α  Αστικών απορριµµάτων  του Νοµού 

 

12] Έλλειψη ουσιαστικού ελέγχου της αυθαίρετης δόµησης ιδιαίτερα  

       στην παραθαλάσσια ζώνη του Νοµού. 
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        ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣ –ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ  

Α]ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ   ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

          Α1]Οργανωτικό Μοντέλο 

          Α2]Αναγκαίο Ανθρώπινο ∆υναµικό Ανάπτυξης    

          Α3]Χρηµατοοικονοµικά µέσα και εργαλεία   

Β]ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ  ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ  

Γ]∆Ε∆ΟΜΕΝΑ  

       Γ1]Φυσικός  χώρος 

       Γ2]Ιστορικός χώρος 

       Γ3]Κοινωνικός χώρος. 

       Γ4]Ανθρώπινος  χώρος  

 ∆]ΣΧΕ∆ΙΟ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

    ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ –ΠΟΛΙΤΙΚΗ –ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ   

Ε]ΓΕΩΡΓΙΑ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

         Ε1]Εισαγωγή      

          Ε2]Πεδινός χώρος. 

          Ε3]Ορεινός χώρος.  

ΣΤ]ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

          ΣΤ1]Εισαγωγή 

          ΣΤ2]Πεδινός χώρος 

          ΣΤ3]Ορεινός χώρος  

Ζ]]ΑΛΙΕΙΑ 

Η]ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

           Η1]Εισαγωγή-κατάσταση-δεδοµένα 

           Η2]Προοπτικές- προτάσεις 

           Η3]Πεδινός χώρος  

           Η4]Ορεινός χώρος 

           Η5]∆ηµόσιες εκτάσεις και τουρισµός-Αυθαίρετα.   
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Θ]ΠΑΙ∆ΕΙΑ –ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΓΝΩΣΗΣ 

          Θ1 ]α΄ βαθµίδα 

          Θ2]β’ βαθµίδα 

          Θ3]γ΄ βαθµίδα  

          Θ4]Έρευνα και παραγωγή γνώσης 

          Θ5]Καινοτοµία   

Ι]∆ΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

         Ι1]Απαραίτητες Υποδοµές –Ζ.Ο.Ε-Προτάσεις 

         Ι2]Συσχετισµός µε τον πρωτογενή Τοµέα-Προτάσεις  

         Ι3]Συσχετισµός µε την έρευνα και την καινοτοµία-Προτάσεις 

Κ]ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

        Κ1]ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ  

         Κ2]ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ  

       Κ21]Φωτοβολταϊκά 

       Κ22]Αιολική ενέργεια  

       Κ23]Υδροηλεκτρική ενέργεια 

       Κ3]ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ  

       Κ31]Κυµατική ενέργεια  

       Κ32]Γεωθερµική ενέργεια. 

       Κ33]Βιοκαύσιµα .   

Λ]ΥΓΕΙΑ 

       Λ1]Εισαγωγή-∆εδοµένα-Προτάσεις  

       Λ2]Νέος χάρτης Υγείας-Τηλεϊατρική 

 Μ]ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΝΟΜΟΥ –ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ   

     Μ1] Ανάλυση –Πρόταση –Προοπτικές  

Ν]ΕΙ∆ΙΚΕΣ  ΜΟΡΦΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΧΕ∆ΙΟΥ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ   

        Ν1]Επιχειρήσεις Επιστηµόνων –Αγροτών  κ.λ.π.  

        Ν2]Έργα µε πλήρη Μελέτης-Εφαρµογής- ∆ιαχείρισης  

       Ν3]Χρονοδιαγράµµατα αποτελεσµατικότητας και ευθύνες.  
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                    Α]  ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ 

 

 

 

ΓΕΝΙΚΗ   ΑΠΟΨΗ-ΠΡΟΤΑΣΗ  

Οποιοδήποτε µοντέλο και σχέδιο επιλεγεί για την ανάπτυξη της 

Ηλείας θα αποτύχει ,  εάν δεν υποστηριχθεί και από νέες δοµές   

Τυπικής   και Ουσιαστικής οργάνωσης [Ανθρώπινο δυναµικό] , που 

θα σχεδιάσει, θα υλοποιήσει και θα διαχειρισθεί το πλάνο Ανάπτυξης.     

Σε αυτές τις δοµές πρέπει να κυριαρχήσουν τα κριτήρια της 

ποιοτικής πολιτικής και επιστηµονικής επάρκειας  και όχι τα 

κριτήρια των µηχανισµών και του ηµετερισµού ,όπως ισχύει µέχρι 

σήµερα. 

Επί τέλους πρέπει να αντικαταστήσουµε τις δηµόσιες σχέσεις µε την 

πολιτική και τον  επιστηµονικό διάλογο  προτάσεων και 

επιχειρηµάτων. 
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Α1]ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ  ΦΟΡΕΑ 

      Για την Ηλεία  και για όλες τις  οµοιοπαθείς περιοχές , θα πρέπει να 

δηµιουργηθεί  ένας ΦΟΡΕΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ [ίσως Υφυπουργείο] στον  

όποιο θα προΐσταται  Ανώτερος Πολιτικός παράγων . 

Η διάρθρωση και η λειτουργία αυτού του φορέα ,θα αποτελεί και  πιλότο 

στο µέλλον ,για όσες οµοιοπαθείς περιοχές προκύψουν ,κάτι που όλοι 

απευχόµαστε . 

Στο   φορέα-αυτόν ,  θα ενταχθούν οι αρµοδιότητες για την Ηλεία όλων 

υπουργείων και των φορέων που διαχειρίζονται ζωτικά αναπτυξιακά 

προγράµµατα [Αν. Νόµος,Leader Γενική Γραµµατεία Έρευνας και 

Τεχνολογίας ,ΕΟΜΕΧ, προγράµµατα Υπουργείου Γεωργίας ]όπως και 

κάθε γενικό πρόγραµµα που θα µπορεί να εξειδικευθεί στην Ηλεία ,ώστε 

οι αποφάσεις ,ο προγραµµατισµός και οι υλοποιήσεις έργων να έχουν 

ρεαλισµό ,  ελαστικότητα και άµεση αποτελεσµατικότητα. 

O Επικεφαλής θα προΐσταται   του Συµβουλίου Ανάπτυξης του Νοµού, 

στο οποίο θα συµµετέχουν εξ’ οφίτσιο οι Βουλευτές του Νοµού,     

 ο Νοµάρχης, ο Πρόεδρος της Τ.Ε.∆.Κ., ο ∆ήµαρχος της 

Πρωτεύουσας του Νοµού, ο Πρόεδρος του Επιµελητηρίου, ο 

Πρόεδρος του Τ.Ε.Ε, οι Πρόεδροι των Οµοσπονδιών Συνεταιρισµών 

και οι Εµπειρογνώµονες που θα εισηγούνται και θα χρεώνονται την 

επίβλεψη υλοποίησης-διαχείρισης  των έργων που θα έχουν αποφασισθεί. 

Ο φορέας θα έχει τις εξής ∆ιευθύνσεις στις οποίες θα υπηρετήσουν 

ειδικοί επιστήµονες[µετακλητοί από Πανεπιστήµια ,Ερευνητικά κέντρα 

,Ιδιωτικό Τοµέα ,∆ιευθύνσεις άλλων Υπουργείων ] µόνο για τον χρόνο 

που θα υλοποιείται το σχέδιο. 

 

 

] 
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1]∆ιεύθυνση σχεδιασµού και υλοποίησης Εκσυγχρονισµού  

     της  Γεωργικής  Οικονοµίας.  

2]∆ιεύθυνση σχεδιασµού και υλοποίησης Νέων Τεχνολογιών – 

     Καινοτοµιών σε σχέση µε νέες δυνατότητες της τοπικής οικονοµίας . 

 3]∆ιεύθυνση σχεδιασµού και υλοποίησης υποδοµών προσέλκυσης  

        Τουριστικών επενδύσεων. 

4]∆ιεύθυνση  σχεδιασµού και υλοποίησης υποδοµών προσέλκυσης     

     επενδύσεων ∆ευτερογενούς Τοµέα  ,αλλά και του συνόλου των  

     υποδοµών που απαιτούν οι  προηγούµενες  ∆ιευθύνσεις . 

  [π.χ. Βιοµηχανική Ζώνη, Επιχειρηµατικό πάρκο, Τεχνολογικό Πάρκο,  

   Κτηνοτροφικό Πάρκο, ∆ηµοπρατήριο Αγροτικών προϊόντων κ.λ.π.] 

Ο φορέας αυτός θα διαχειριστεί ένα προϋπολογισµό Ανάπτυξης του 

Νοµού στα πλαίσια του σχεδίου που θα έχει αποφασισθεί . 

και θα έχει τις εξής υποχρεώσεις. 

1]Υλοποίηση σε συγκεκριµένα χρονικά πλαίσια του σχεδίου που θα  

    έχει αποφασισθεί. 

2]Μέτρηση δεικτών οικονοµικής ανταποδοτικότητας  των ∆ηµοσίων 

    επενδύσεων  στον Νοµό.  

3]Μέτρηση δεικτών πολιτικής , κοινωνικής και πολιτιστικής  

     ανταποδοτικότητας. 

4]Μέτρηση δεικτών Αναπτυξιακής ανταποδοτικότητας  

     [παραγωγή τοπικού πλούτου ] και  Ανταποδοτικότητας σε επίπεδο  

       διαµόρφωσης µιας νέας σύγχρονης αναπτυξιακής κουλτούρας  

     στον χώρο του Νοµού.  

5]Μέτρηση  δεικτών αύξησης της ανταγωνιστικότητας του Νοµού στην  

         εσωτερική αγορά και µέτρηση της συµβολής των υλοποιηµένων  

      µέτρων στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας της χώρας.  

6]Εύρεση και αξιοποίηση αναλόγων αναπτυξιακών κονδυλίων  

        κατευθείαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
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Α2]ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ∆ΥΝΑΜΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ  ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ  

      ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

         Αρχή πάντων άνθρωπος. [Πλάτων]  

    

Πρώτη και βασικότερη προϋπόθεση επιτυχίας ενός τέτοιου σχεδίου 

είναι οι συντελεστές του, [σχεδιαστές και διαχειριστές της πρότασης ] 

να καλύπτουν τις  εξής απαιτήσεις. [βασικά χαρακτηριστικά 

προσωπικότητας]. 

1]Να µπορούν να βάλλουν συλλογικούς στόχους για τον Νοµό. 

2]Να έχουν   σταθερό πολιτικό σύστηµα αξιών ,προσανατολισµένο 

      στην υποστήριξη   των πραγµατικών πλειοψηφιών της τοπικής  

    κοινωνίας και όχι εικονικών πλειοψηφιών  προερχοµένων από 

   µηχανιστικές αθροίσεις .  

3]Να δρουν πολιτικά µε άξονα τις θέσεις τους και τα οράµατα τους 

    και όχι της αναπαραγωγή της καρέκλας τους  και των προσωπικών  

   ωφεληµάτων που καρπούνται από αυτήν. 

4]Να έχουν την δυνατότητα έµπνευσης των µαζών[ιδιαίτερα των  

   νέων ] σε συλλογικούς στόχους εκσυγχρονισµού και ανάπτυξης και 

    να µην αρκούνται  σε επικοινωνιακού τύπου  διαχείριση αιτηµάτων , 

     µετατρέποντας το συλλογικό σε απλή διαµαρτυρία αντί να το 

µετατρέπουν σε δηµιουργική  δύναµη. 

5]Να  συνεργάζονται µε τις τοπικές ατοµικές  και συλλογικές  

      επιστηµονικές δυνάµεις  και να µπορούν να αξιοποιούν το  

   τοπικό ανθρώπινο δυναµικό [συλλογικά η ατοµικά]  

6]Για την επίτευξη των παραπάνω ,οφείλουν να έχουν εικόνες 

,πληροφορίες και παραστάσεις από ανεπτυγµένους τόπους ,ώστε  

   να µπορούν να κατανοούν τις αναγκαιότητες  των καιρών και τις 

προοπτικές και τις πραγµατικές δυνατότητες του Τόπου.  
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7]Οφείλουν επίσης να έχουν  µια συνεχή επιστηµονική ενηµέρωση σε 

θέµατα Πολιτικής και Νέας Οικονοµίας και να µην αρκούνται σε κάποιο  

Πανεπιστηµιακό τίτλο  που πήραν κάποτε. 

8]Να µπορούν να σχεδιάσουν  ένα νέο χάρτη επιχειρηµατικότητας  για 

τον Νοµό και να θέσουν τις υποδοµές και τα πλάνα υλοποίησης του. 

    

 

  Η συνύπαρξη  των παραπάνω προϋποθέσεων  στο ανθρώπινο 

δυναµικό που θα  στελεχώσει τον φορέα ανασυγκρότησης και 

ανάπτυξης του Νοµού, θα δώσει εναύσµατα και προοπτικές ανάπτυξης 

του τοπικού   Επιχειρηµατικού και επιστηµονικού δυναµικού µε  

παράλληλη προσέλκυση νέων.  

 

 

 

 

 

Α3]ΧΡΗΜΑΤΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΣΑ  

         Για την υλοποίηση του σχεδίου.  

      Α31]Κρατικός Προϋπολογισµός  

      Α32]Ευρωπαϊκά κονδύλια   

      Α33]Συµπράξεις ευρύτερου Κρατικού Τοµέα  

              [Κράτος ,∆ήµοι, Συνεταιρισµοί µε Ιδιώτες] Σ.∆.Ι.Τ  

Για τον τρόπο διαχείρισης ,αποτελεσµατικότητας και ανταποδοτικότητας 

αυτών των µορφών χρηµατοδότησης υπάρχουν συγκεκριµένες προτάσεις 

στο τέλος  της µελέτης   στο κεφάλαιο Ν.   
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ΜΟΡΦΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΧΕ∆ΙΟΥ   

 

Β]ΠΟΛΙΤΙΚΟ-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ  ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 

     Για να γίνουν κατανοητά τα παραπάνω αλλά και τα παρακάτω , 

χρειάζεται να κάνουµε µια σύντοµη ανάλυση της εξέλιξης του Νοµού τα 

τελευταία   40 χρόνια, στην διάρκεια των οποίων ο Νοµός Ηλείας 

πέρασε  από την ανάπτυξη στην καθυστέρηση  και από την 

καθυστέρηση  στην καταστροφή . 

Αυτή η  εξέλιξη    τα τελευταία  40 χρόνια,   οφείλεται στην λαθεµένη 

αντίληψη των πολιτικών ανδρών του Νοµού  γιά την διαχείριση της 

εξουσίας και των δυνατοτήτων του  ,ως παραγωγικού και ανθρώπινου 

χώρου .  

  Αντί να παράγουν ανάπτυξη παρήγαγαν καθυστέρηση . 

Ειδικότερα . 

Στον Νοµό  µας  και ιδιαίτερα στον Πύργο, πέραν των Γεωργικών 

εκµεταλλεύσεων , υπήρχαν Βιοµηχανίες  καπνού ,ντοµάτας ,διαχείρισης 

αποβλήτων παραγωγικής διαδικασίας λαδιού ,ζυµαρικών ,κονσερβών, 

παραγωγής µηχανηµάτων ελαιουργίας υψηλής τεχνολογίας για την εποχή 

τους, βιοµηχανία παραγωγής Ψυγείων και καταψυκτών ,Βιοµηχανία 

παραγωγής ειδών εστίασης [πιάτα ποτήρια κ.λ.π.],τοπική Τράπεζα   και 

άλλες πολλές δραστηριότητες του δευτερογενούς Τοµέα ,ανεξάρτητες η 

συµπληρωµατικές του Πρωτογενούς . 

Όµως, από το 1974 και  µετά ,οι Πολιτικοί του Νοµού ,αντί να 

φροντίσουν για την δηµιουργία υποδοµών και πλαισίου οργανωµένης 

αξιοποίησης των συγκριτικών πλεονεκτηµάτων της περιοχής , 

εξασφάλιζαν την επανεκλογή τους µε διορισµούς, αδιαφορώντας για 

ένα έστω και µεσοπρόθεσµο προγραµµατισµό. 
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 Αυτές οι πολιτικές   στέρησαν από  το ενεργό ανθρώπινο δυναµικό του 

χώρου, σύγχρονα πεδία αξιοποίησης των δυνατοτήτων του και των 

δυνατοτήτων του Νοµού , το οδήγησαν δε, ειτε στο ∆ηµόσιο ειτε  στην 

εγκατάσταση του σε άλλους Νοµούς.  

Αυτό είχε σαν αποτέλεσµα να κλείσουν  όλα τα εργοστάσια της περιοχής, 

σε µια εποχή που η Ελλάδα γέµιζε εργοστάσια [ν. 1262 ΞΑΝΘΗ, 

ΠΑΤΡΑ, ΤΡΙΠΟΛΗ ,ΚΑΛΑΜΑΤΑ  ,ΚΟΜΟΤΗΝΗ ,ΚΟΖΑΝΗ, 

ΝΑΟΥΣΑ, ΘΕΣ/ΝΙΚΗ κ.λ.π.] γεγονός το οποίο, πέραν των αµέσων 

δυσάρεστων συνεπειών του στην τοπική κοινωνία και οικονοµία ,  

διαµόρφωσε σιγά –σιγά και µια κουλτούρα-αντίληψη µη ανάπτυξης- µη 

επενδύσεων  στο κοινωνικό σώµα  του Νοµού.  

Πέραν της οικοδοµής και κάποιων επιχειρηµατικών πρωτοβουλιών 

συµβατικού χαρακτήρα  και πολύ µικρού µεγέθους, καµιά άλλη 

επιχειρηµατική δράση  σύγχρονης αντίληψης δεν πραγµατοποιήθηκε 

στην περιοχή τα τελευταία 20 χρόνια. 

Στην  αντίληψη  αυτή προσχώρησαν    και η πλειοψηφία αυτών  που 

καθόριζαν την τοπική κοινή γνώµη, µε αποτέλεσµα, κάθε άποψη η 

πρόταση για νέες µορφές ανάπτυξης του Νοµού  να προσκρούει σε 

τοίχους,   που καλύπτουν από το σηµείο της επιφύλαξης µέχρι το σηµείο 

της υπονόµευσης, ίσως λόγω της αναγκαίας εικονικής πραγµατικότητας 

που µπορούσαν να διαχειρισθούν. 

 Η  Ηλεία παράγει κάθε χρόνο 200 επιστήµονες κατ’ ελάχιστον   από 

Ανώτατα Ιδρύµατα  πρώτης γραµµής ,οι οποίοι θέλουν να γυρίσουν στον 

τόπο τους να εργασθούν αλλά δεν έχουν την δυνατότητα . 
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Η κατάσταση αυτή ,ενσωµάτωσε  και µια αντίστοιχη  κουλτούρα 

παραγωγής νέων πολιτικών ανδρών ,οι οποίοι ακολουθώντας την 

πεπατηµένη, έκαναν µικροπολιτική χωρίς όραµα για τον τόπο, 

εξαντλώντας την δραστηριότητα τους σε µικροκαθηµερινά θέµατα 

ρουσφετολογικού χαρακτήρα  µε αντικατάσταση της πολιτικής από 

δηµόσιες σχέσεις µνηµοσύνων ,γάµων ,κηδειών  κ.λ.π. . 

 

Μια τέτοια κουλτούρα παραγωγής πολιτικών και πολιτικής , απέτρεψε  

και συνεχίζει να  αποτρέπει από τον τοπικό πολιτικό στίβο  αξιόλογα 

στελέχη της τοπικής κοινωνίας, οδηγώντας τα στην ιδιώτευση .    

 

Αυτή η πολιτική κουλτούρα οδήγησε στα εξής αποτελέσµατα . 

1] ∆εν φτιάχτηκε ο δρόµος Πάτρα –Ολύµπια  παρότι κάναµε 

Ολυµπιακούς αγώνες ,δεν έγινε ο δρόµος Ολυµπία –Τρίπολη, δεν έγινε 

το Αεροδρόµιο ,δεν έχουµε Βιοµηχανική περιοχή ούτε καν Βιοµηχανικό 

η Επιχειρηµατικό Πάρκο ,[η Καλαµάτα έχει δυο ,η Πάτρα  έχει 4 κέντρα 

υποδοχής δράσεων δευτερογενούς τοµέα, η Τρίπολη µια µεγάλη 

Βιοµ.Περιοχή κ.λ.π.], δεν έχουµε  στοιχειώδες σύστηµα διαχείρισης  των 

αποβλήτων  του Νοµού και πολλά άλλα. 

Παράλληλα δεν διεκδίκησε ο Νοµός,  ένα προνοµιακό  πλαίσιο 

επενδύσεων φωτοβολταϊκών που θα ήταν ιδανική περίπτωση αύξησης 

του αγροτικού εισοδήµατος, [π.χ. φωτοβολταϊκά θερµοκήπια ], 

 µε παράλληλη  ανάπτυξη  επενδυτικών ερευνητικών προσπαθειών 

παραγωγής νέων φωτοβολταϊκών συστηµάτων, δεν δηµιουργήσαµε 

σύστηµα ανάπτυξης οργανωµένου αγροτουρισµού και όλα αυτά είναι  

πολύτιµες για την ανάπτυξη ,ελλείψεις του τόπου.  

Η περιγραφόµενη όµως  κατάσταση έχει , πέραν της δυσάρεστης πλευράς 

της και µια πολύ   θετική  και υπό προϋποθέσεις αισιόδοξη προοπτική .  
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Όλοι οι τοµείς ελλείψεων και καθυστέρησης,  αποτελούν πεδία 

επενδύσεων  µεγάλων προσδοκιών κερδοφορίας  και µηδενικού ρίσκου, 

εάν υπάρξει ένας   φορέας  που θα αναλύσει,  θα σχεδιάσει και θα 

υλοποιήσει  η θα προσελκύσει επενδύσεις  σε αυτούς τους τοµείς. 

 Αυτό ο φορέας µπορεί να το επιτύχει ειτε   από µόνος του ειτε σε 

συνεργασία µε τοπικούς φορείς, οι οποίοι  θα αναγκασθούν να 

συµπράξουν µαζί του µπροστά στο ενδεχόµενο να  βρεθούν εκτός των 

νέων αναπτυξιακών δεδοµένων και  εξελίξεων.    

 

Το σύνολο των πολιτών της Ηλείας  συµφωνεί στα εξής . 

1]Είµαστε ένας καθυστερηµένος Νοµός  σε σύγκριση µε τους άλλους  

    νοµούς της Περιφέρειας  αλλά και της χώρας.  

2]Ως συνολική και συλλογική κοινωνική και οικονοµική οντότητα ,δεν 

µπορούµε να σχεδιάσουµε  να οργανώσουµε  και να λύσουµε κανένα από 

τα µεγάλα προβλήµατα του Νοµού, τα οποία διαιωνίζονται, ερχόµενα 

κατά καιρούς στην επικαιρότητα  µόνο για πρόσκαιρη επικοινωνιακή 

διαχείριση του πολιτικού προφίλ κάποιων πολιτικών.  

   [Αεροδρόµιο, Σκουπίδια,Ανεργία,Υγεία, Μόλυνση περιβάλλοντος, 

     ποιοτική υποβάθµιση αγροτικών προϊόντων, µηδενισµός Τουριστικών  

     υποδοµών προσέλκυσης επενδύσεων ,∆ευτερογενής Τοµέας,  τοξικά 

απόβλητα κ.λ.π.] 

3]Ενώ η χώρα µας  τα τελευταία 30 χρόνια είχε µια αναπτυξιακή πορεία,  

η πορεία του Νοµού ήταν αντίστροφη  σε ποσοτικά ,πολύ δε περισσότερο 

σε ποιοτικά χαρακτηριστικά.[Αποβιοµηχάνιση ,µείωση γενικών 

υποδοµών ανάπτυξης ,καθυστέρηση στην ανάπτυξη  υποδοχών 

τουριστικών επενδύσεων ,πλήρης ανυπαρξία έστω και σχεδιασµού  

υποδοχέα  επενδύσεων δευτερογενούς τοµέα ,ανύπαρκτη εως ελάχιστη 

οργανωµένη  εφαρµογή νέων τεχνολογιών στην Γεωργία και την 

Κτηνοτροφία και άλλα πολλά. 
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Ό <ευλογηµένος> λοιπόν τόπος  οδηγήθηκε στα εξής αποτελέσµατα . 

1]Μείωση της κυρίαρχης θέσης  των Ηλειακών  αγροτικών προϊόντων  

στην Ελληνική αλλά και διεθνή αγορά  µε τάσεις περεταίρω µείωσης,  

αφού ο διεθνής ανταγωνισµός  ισχυροποιείται [Μαρόκο ,Τουρκία, 

Αίγυπτος  κ.λ.π.] και εάν δεν αντιµετωπισθεί µε  κριτήρια  ποιοτικής  

αναβάθµισης της δικής µας παραγωγής , θα µειωθεί  ακόµη περισσότερο. 

2]Μηδενισµός  του δευτερογενούς τοµέα. 

3]Μικρή ανάπτυξη του τουριστικού τοµέα σε σύγκριση µε την υπόλοιπη 

Ελλάδα , παρότι τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα του Νοµού είναι 

ελκυστικότερα άλλων περιοχών. 

 

Άρα ο Νοµός είναι σε µηδενική βάση προοπτικής  και αυτό το 

δυσάρεστο ,αντί να αποτελέσει παράλληλα µε τα άσχηµα αποτελέσµατα 

του ,διευκόλυνση µιας εντελώς νέας πλατφόρµας αναπτυξιακού 

σχεδιασµού χωρίς βαρίδια του παρελθόντος ,συνεχίζεται µια 

γενικόλογη πολιτική –αναπτυξιακή αναφορά για  Γεωργία ,Κτηνοτροφία 

,Αρχαία Ολυµπία, Τουρισµό , λες και τόσα χρόνια µε τους ίδιους άξονες 

ανάπτυξης  είχαµε κάποια  ουσιαστικά αποτελέσµατα  . 

∆ηµιουργεί διανοητική και επιστηµονική παραδοξότητα  ,ότι ακόµη και 

τώρα, κανείς δεν κατάλαβε η δεν θέλει να καταλάβει ότι η Γεωργία και ο 

Τουρισµός ποτέ και πουθενά δεν ήταν η είναι  κύριοι άξονες 

ανάπτυξης . 

  Η Γεωργία  ήταν και θα είναι άξονας Άµυνας των χωρών και ο 

Τουρισµός  παράλληλος και συµπληρωµατικός άξονας  αύξησης του 

Εθνικού Εισοδήµατος. 
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Γ]∆Ε∆ΟΜΕΝΑ  

     Τα δεδοµένα του Νοµού είναι τα εξής . 

Γ1]ΦΥΣΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ –ΠΟΡΟΙ  

      Γ11]Γη. 

     Η Ηλειακή γη ήταν και είναι ένας πολύ εύφορος τόπος,  ικανός να  

      παράγει  τα πάντα σε εκπληκτικές ποιότητες . 

  Η ΟΥΝΕΣΚΟ  από  την δεκαετία του 70 είχε χαρακτηρίσει την Ηλεία  

<παράδεισο της  Μεσογείου>. 

 Μέχρι και την δεκαετία του 80 όλη η ΕΛΛΑ∆Α ήξερε ότι καλύτερη 

ντοµάτα ήταν   η προερχόµενη από την περιοχή της Ζαχάρως,  η 

λεγόµενη <Ζαχαρέϊκη>  και το καλύτερο λάδι ήταν της Ηλείας από την 

περίφηµη Κορωνέϊκη   ποικιλία ελιάς . 

Σήµερα η γη της Ηλείας εξακολουθεί να έχει αυτά τα πλεονεκτήµατα,  

<κουβαλάει>  όµως και  µεγάλο βάρος από την µόλυνση του 

περιβάλλοντος λόγω των εντατικών χρήσεων µεγάλων ποσοτήτων 

χηµικών λιπασµάτων και της ανεξέλεγκτης   εναπόθεσης στο έδαφος των 

75.000τόνων ελαιουργικών αποβλήτων ετησίως µε την ιδιαίτερη 

τοξική τους σύνθεση.  

Η χρόνια αυτή κατάσταση  έχει δηµιουργήσει σοβαρά προβλήµατα 

µόλυνσης του υπεδάφους και του υδροφόρου ορίζοντα της περιοχής, 

γεγονός που από κάποιους θεωρείται µια από τις αιτίες της σηµαντικής 

αύξησης των καρκινογενέσεων στον Νοµό. 

Γ12]Θάλασσα. 

        Η Ηλεία έχει µεγάλες ακτογραµµές µε εκπληκτικές αµµουδιές και 

καθαρές θάλασσες. Θα µπορούσε να ήταν η Ριβιέρα  η η Ίµπιζα  της 

Ελλάδας ,αλλά οι καταπατήσεις της ∆ηµόσιας γης και οι αυθαίρετες 

κατασκευές, νέκρωσαν τις προοπτικές µεγάλων επενδύσεων στον τοµέα 

αυτό ,πέραν µερικών εξαιρέσεων . 
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Γ13]Ορεινοί όγκοι 

        Οι ορεινοί όγκοι της Ηλείας συνδυάζουν  εκπληκτική φυσική 

οµορφιά και µεγάλη ιστορία . 

Το καλύτερο δρυοδάσος των Βαλκανίων είναι στην Κάπελη και όλα  

τα χωριά της περιοχής έχουν ιστορία ανάλογη της Ανδρίτσαινας η της 

∆ηµητσάνας . 

Οι ορεινοί όγκοι έχουν µεγάλες δυνατότητες ανάπτυξης ορεινών  

   νέων  καλλιεργειών όπως αναλύουµε και παρακάτω . 

Γ2]ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ  

     Οι ιστορικοί χώροι της περιοχής είναι γνωστοί , αλλά δεν είναι 

ενταγµένοι σε ένα συνολικό σχέδιο ανάπτυξης και αξιοποίησης τους , 

 ώστε  να δίνουν στον τόπο µια πολλαπλασιαστική αναπτυξιακή 

απόδοση, παραµένουν δε ,µε µοναδικό  χαρακτηριστικό την  πανάρχαια 

ιστορική τους σηµασία για την Ανθρωπότητα  ,παράγοντας   µη 

πολλαπλασιαστικού τουριστικού  η γενικού  εισοδήµατος για τον  Νοµό.  

Γ3]Κοινωνικός-Πολιτικός  χώρος. 

     Η Ηλεία ήταν πάντα ένας κοινωνικός χώρος µεγάλων πολιτικών 

ζυµώσεων και συγκρούσεων οι οποίες είχαν πάντα προοδευτικό    

χαρακτήρα και αποτέλεσµα . 

Ενδεικτικά αναφέρουµε ότι η δεύτερη αναρχοσοσιαλιστική εφηµερίδα 

στην Χώρα µας,  κυκλοφόρησε γύρω το 1897 στον Πύργο µε τίτλο ο 

<Χρόνος> , και το σταφιδικό ζήτηµα στα πρώτα χρόνια του περασµένου 

Αιώνα ήταν κεντρικό πολιτικό ζήτηµα της Χώρας . 

  Ο Πύργος αποτέλεσε κέντρο αγώνων για αυτό το ζήτηµα  µε µεγάλα 

συλλαλητήρια και ισχυρές συγκρούσεις µε την  τότε εξουσία ,  

παράλληλα δε οργανώθηκε µια εξέχουσα πνευµατική και πολιτιστική 

ζωή για εκείνα τα χρόνια  ,αποτέλεσµα της οποίας είναι πολλοί 

σύγχρονοι πανελλήνιας εµβέλειας πνευµατικοί άνδρες και γυναίκες . 
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 Ως απόδειξη των ανωτέρω ,αναφέρουµε ότι  στις εκλογές του ΄74 ένας 

από τους 13 Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ εκλέχτηκε στην Ηλεία 

[Σκουλαρίκης ]  και άλλα πολλά. 

Ενώ λοιπόν ο κοινωνικός χώρος της περιοχής έχει προοδευτικές   

κατευθύνσεις , οι πολιτικές, που ακολουθήθηκαν τα τελευταία χρόνια, 

δηµιούργησαν ένα κοινωνικό  σώµα άκρως συντηρητικό  ,το οποίο  

απεδέχθη µοιραία και την καθυστέρηση και την οπισθοδρόµηση. 

Αυτή η κατάσταση βάζει εκ νέου επί τάπητος το µέγιστο πολιτικό 

ζητηµα του Παιδαγωγικού ρόλου των φορέων πολιτικής εξουσίας σε 

κάθε κοινωνική οµάδα. 

    

 

 Όσο στην Ηλεία υπήρχαν εργοστάσια ο κοινωνικός ιστός είχε τα εξής 

χαρακτηριστικά. 

 Γ31]Αστικό Στρώµα. 

         Αποτελούνταν από µεγαλοκτηµατίες , µεγαλεµπόρους σταφίδας και 

βιοµηχάνους . Έπαιξαν προοδευτικό ρόλο για τον Νοµό ,αφού πέραν των 

θέσεων εργασίας που προσέφεραν είχαν δραστηριότητες εξαγωγικού 

προσανατολισµού  µεταφέροντας στην τοπική οικονοµία εισοδήµατα  

αλλά και κουλτούρα  από άλλους τόπους.  

  Στήριξαν πολλαπλώς  την ανθηρή πολιτιστική και πνευµατική ζωή του 

Νοµού από το 1930 εως και το 1980 περίπου. 

Γ32]Εργατοαγροτικό Στρώµα. 

        Αποτελούνταν από κατοίκους των αστικών και ηµιαστικών κέντρων 

του Νοµού  ,οι οποίοι εργάζονταν ως εργάτες σε τοπικές βιοµηχανίες 

,όντας παράλληλα και µικροϊδιοκτήτες γης από την καλλιέργεια της 

οποίας συµπλήρωναν το εισόδηµα τους .Αποτέλεσαν την ραχοκοκαλιά 

του ενεργού δυναµικού του Νοµού και κατά κύριο λόγο εξ΄αυτών 

προήλθε η µετέπειτα µεσαία τάξη  της περιοχής. 
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Γ33]Εµπορικό-Μεσαίο  Στρώµα. 

       Αναδείχτηκε µετά το 1965 και αποτελεί πλέον το κύριο κοινωνικό 

σώµα του Νοµού µαζί µε του αγρότες και τους δηµοσίους υπαλλήλους. 

Είναι πολύ µεγάλο ποσοτικά , αναλογικά  µε την οικονοµική και 

αναπτυξιακή εικόνα του Νοµού [υπερεπαγγελµατισµός].   

         

Γ34]Αγροτοκτηνοτροφικό Στρώµα. 

       Είναι πολύ µειωµένο ποσοτικά σε σύγκριση µε  παλαιότερες εποχές 

,αλλά παραµένει µεγάλο κοµµάτι της  κοινωνίας του Νοµού . 

      Ο εκσυγχρονισµός του δεν έγινε µέσω ενός προγραµµατισµού 

  µελλοντικών αναγκών, µε αποτέλεσµα να έχει η Ηλεία  

100 φορές περισσότερα τρακτέρ από ότι  χρειάζεται ,ενώ οι επιτυχηµένες 

επιχειρηµατικές δράσεις στον αγροτικό τοµέα είναι λίγες και οφείλονται  

σε προσωπικές επιλογές και όχι στην εκµετάλλευση αναλόγων υποδοµών  

και κατευθύνσεων στον τοµέα.  

 

 Γ35]∆ηµόσιοι Υπάλληλοι –Κοινωνικό στρώµα υπηρεσιών . 

       Αποτελούν το κύριο οικονοµικό αιµοδότη της τοπικής οικονοµίας 

µαζί µε τον αγροτικό πληθυσµό.  
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Γ4]ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΣ ΧΩΡΟΣ-ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ.  

       Η Ηλεία  έχει  µια συνεχή παραγωγή επιστηµονικού προσωπικού, το 

οποίο παρότι θα ήθελε να εργασθεί στον τόπο του ,λόγω όµως όλων των 

ανωτέρω,  εκπατρίζεται  και το εναποµένον κοινωνικό και επιστηµονικό 

δυναµικό  ενσωµατώνετε σε ένα σύστηµα διαχείρισης της 

καθηµερινότητας, απαλλοτριώνοντας έτσι το µεγαλύτερο µέρος από τις 

επιστηµονικές του δεξιότητες . 

 

 

 

Όµως  η εγκαθίδρυση στον Νοµό µιας άλλης κουλτούρας ανάπτυξης, 

µέσω ενός σύγχρονου σχεδιασµού ,αφ’ενός µεν θα ενεργοποιήσει και 

προς  άλλες παραγωγικές επιχειρηµατικές δραστηριότητες το υπάρχον 

ανθρώπινο δυναµικό, αφ’έτερου  θα προσελκύσει  για µετεγκατάσταση 

διαµονής και   εργασίας Ηλείους και όχι µόνο. 

 

Αυτοί θα συµβάλλουν και θα υποστηρίξουν επιστηµονικά, 

επιχειρηµατικά  αλλά και πολιτιστικά µια άλλη πορεία του Νοµού, 

εµπλουτίζοντας παράλληλα τον κοινωνικό ιστό µε ιδέες και δυνάµεις 

καθαρά προωθητικές.  
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   ∆]ΣΧΕ∆ΙΟ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

    ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ –ΠΟΛΙΤΙΚΗ –ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ 

 Το οποιοδήποτε σχέδιο ανάπτυξης της Ηλείας πρέπει να λάβει υπόψη 

του τις δυνατότητες και τις ελλείψεις έκαστου τοµέα ,µε παράλληλο 

σχεδιασµό µεταφοράς τεχνογνωσίας και ανάπτυξης , εκεί όπου υπάρχουν 

οι ανάλογες ελλείψεις και προοπτικές . 

Αυτό προϋποθέτει επιστηµονική γνώση αιχµής, άρα ανάλογο 

επιστηµονικό προσωπικό και πολιτική  συµπεριφορά πραγµατικής 

και σύγχρονης αναπτυξιακής κατεύθυνσης. 

Οι φορείς εξουσίας και τα πρόσωπα που τους εκπροσωπούν ,έχουν 

σηµαντικότατο παιδαγωγικό ρόλο και κατά συνέπεια, η 

µακροκοινωνική συµπεριφορά τους  έναντι των µαζών παίζει ρόλο 

παραδείγµατος  διαµόρφωσης  αναπτυξιακών πρωτοβουλιών. 

Συνεπώς οφείλουν να <παρασύρουν> την κοινωνία σε στήριξη  τέτοιων 

πρωτοβουλιών και όχι να σέρνονται  πίσω  από αυτές η να αφήνουν τον 

τόπο στον <αυτόµατο  πιλότο> για να τα έχουν καλά µε όλους. 

Η πρόοδος θέλει συγκρούσεις και πιθανώς ρήξεις . 
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Ε]ΓΕΩΡΓΙΑ 

 Ε1]Εισαγωγή  

       Η Γεωργία του Νοµού έχει µια χρόνια καθυστέρηση και στους 

αγρότες δηµιουργήθηκε µια κουλτούρα κύριου εισοδήµατος από 

αποζηµιώσεις και λοιπές κρατικές επιχορηγήσεις. 

Στην Ηλεία  καλλιεργούν κυρίως για τις επιδοτήσεις.   

Αυτό είχε σαν αποτέλεσµα να µην δηµιουργούνται  σοβαρές προσπάθειες 

, συλλογικού η προσωπικού χαρακτήρα , εκσυγχρονισµού και 

αναβάθµισης της ανταγωνιστικότητας της ,όπως έγινε σε άλλες περιοχές 

της χώρας που ήσαν στερηµένες γεωργικά τα χρόνια πριν το 1990. 

[αναφερόµαστε στον Έβρο µε τα Σπαράγγια ,την Κοζάνη  µε τον  Κρόκο, 

την Νιγρίτα µε την Σπιρουλίνα , τα Γιαννιτσά µε τα σαλιγκάρια ,το 

Αγρίνιο µε την αντικατάσταση των καπνών από καλλιέργεια και 

επεξεργασία Ρίγανης   κ.α] 

   Αυτή   η απρογραµµάτιστη και µη ελεγχόµενη γεωργία οδήγησαν στα 

εξής πολύ  δυσάρεστα αποτελέσµατα . 

1]Αλόγιστη χρήση λιπασµάτων και φυτοφαρµάκων µε ανάλογη µείωση 

     της ποιότητας των προϊόντων αλλά και της ζήτησης των. 

2]Μείωση του πραγµατικού αγροτικού εισοδήµατος της περιοχής. 

3]Μείωση του ενεργού αγροτικού πληθυσµού.  

4]Ανεκµετάλλευτες ευκαιρίες  νέων καλλιεργειών και προϊόντων  

    τα οποία θα µπορούσαν να παράγονται εδώ αλλά εισάγονται . 

   Π.χ. λιαστή ντοµάτα [από Ιταλία] εκχυλίσµατα βοτάνων και 

αρωµατικών φυτών [από Κίνα ,Γερµανία ] στέβια και άλλα πολλά.   
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Ε2]Πεδινός χώρος. ΠΡΟΤΑΣΗ  

Ο πεδινός χώρος  έχει στην συντριπτική του πλειοψηφία κλασικές 

καλλιέργειες [ντοµάτα ,καρπούζι, κηπευτικά, λάδι,] και ένα µικρό µέρος 

του µε νέες καλλιέργειες  [φράουλα κ.λ.π.]  

Όµως, θα µπορούσαν µε καθοδήγηση των ειδικών της Νοµαρχίας 

,των Συνεταιρισµών και  του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης να 

ξεκινήσουν νέες ασχολίες –επιχειρηµατικές δράσεις που έχουν 

διαρκώς αυξανοµένη ζήτηση και κερδοφορία  στην διεθνή αγροτική 

οικονοµία. 

 

Τέτοιες δράσεις µπορούν να είναι  

1]Καλλιέργειες σαλιγκαριών .[Ο τόπος είναι ιδανικός ]  

2]Καλλιέργεια φαρµακευτικών φυτών πεδινού χώρου. 

    [π.χ. Βαλεριάνα ] 

3]Καλλιέργειες καβουριών για πώληση του κρέατος και παραγωγή  

    φαρµακευτικής Χιτίνης  από το κέλυφος τους . 

  Η περιοχή της Στροφυλιάς είναι ιδανικός τόπος για κάτι τέτοιο. 

   Στον ίδιο χώρο, όπως και στον Καϊάφα , µπορούν να γίνουν και 

καλλιέργειες φυκιών για παραγωγή βιοπρωτεϊνών.   

4]Καλλιέργειες Αρωµατικών φυτών θερµοκηπίου για παραγωγή  

     αρωµατικών ελαίων. 

    Το ανάλογο παράδειγµα της Κύπρου στον Τοµέα αυτό ,µπορεί να 

οδηγήσει  σε  σχεδιασµό και µεταφορά εµπειριών και τεχνογνωσίας .  

Σε όλα αυτά µπορούν να προστεθούν πλείστες  άλλες προτάσεις,  

νέων αγροτικών δραστηριοτήτων αρκεί να υπάρξει το  ανάλογο επιτελείο 

που θα καθοδηγήσει τον πληθυσµό της περιοχής .  
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5] Σχεδίαση και  κατεύθυνση των αγροτών σε υδροπονικές 

καλλιέργειες  κηπευτικών οι  οποίες έχουν µια διαρκώς αυξανόµενη   

ζήτηση στην Ελλάδα και το εξωτερικό ως πλέον βιολογικές και 

υποστηρικτικές του Ανθρώπινου οργανισµού.[φασόλια,λάχανα, κ.α.] τα 

οποία θεωρούνται περισσότερο θρεπτικά εάν καταναλώνονται στο στάδιο 

της φύτρας.] 

6]Από τα γεωργικά προϊόντα που καταναλώνονται  στις χώρα µας, 35 

είδη εισάγονται [στοιχ.Υπ.Αγρ.Ανάπτυξης]. 

Στην Ηλεία µέσω µιας σοβαρής έρευνας , θα µπορούσαν να ξεκινήσουν 

Πειραµατικές καλλιέργειες αυτών η µέρους αυτών των φυτών ,αφού οι 

εδαφολογικές και κλιµατολογικές συνθήκες του Νοµού είναι ιδανικές για 

πολλά από αυτά . 

Είναι ευνόητα  τα αποτελέσµατα µιας τέτοιας επιτυχούς προσπάθειας τον 

αγροτικό πληθυσµό της περιοχής. π.χ. Στέβια. 

Η πρόταση αυτή δεν αφορά µόνο τον πεδινό χώρο του Νοµού αλλά και 

τον Ορεινό. 

 

Ε3]Ορεινός χώρος. ΠΡΟΤΑΣΗ  

     Στον ορεινό όγκο του Νοµού ,έγιναν και οι µεγαλύτερες καταστροφές 

από τις φωτιές του 2007. 

Η τραγικότητα της κατάστασης εµπεριέχει και την δυνατότητα ενός 

σχεδιασµού ανάπτυξης  σε µηδενική βάση  σε ζητήµατα Γεωργίας και 

Κτηνοτροφίας.  

 Προτείνουµε λοιπόν ,παράλληλα µε τις νέες ελαιοφυτεύσεις  και την 

γενικότερη αναπαραγωγή των κατεστραµµένων καλλιεργειών [Αµπέλια 

κ.λ.π.]  
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Ε31]Την    διεύρυνση  της Γεωργίας των ορεινών και ηµιορεινών όγκων 

των ορεινών όγκων της Ηλείας  µε νέες  µονοετείς  συγκαλλιέργειες  

φαρµακευτικών και αρωµατικών φυτών  µέσα στους ελαιώνες που 

κάηκαν.  

Οι συγκαλλιέργειες αυτές θα δώσουν άµεσα εισόδηµα στους αγρότες  

λόγω του ότι είναι µονοετείς και συµβολαιακής Γεωργίας,  ενώ 

παράλληλα θα φυτευτούν και οι ελιές ώστε µετά από 5-7 χρόνια να 

έχουν και από  αυτές το απολεσθέν λόγω φωτιάς εισόδηµα.. 

Ε32]Εφαρµογές νέου τύπου  αποξηράνσεων Γεωργικών προϊόντων    

[σταφίδας, ντοµάτας ,ροδάκινα, σύκα κ.λ.π.], χωρίς χηµικές 

αποεντοµώσεις που έχουν ανάλογες επιβαρύνσεις και µειώσεις της 

ζήτησης των.  

Ε33]Οργάνωση  παραγωγής αρωµατικών ελαίων από τον Φυτικό 

      Πλούτο της περιοχής.    

Τα αρωµατικά έλαια έχουν µια συνεχώς και παγκοσµίως ανερχόµενη 

ενεργό ζήτηση ,η οποία µάλιστα επηρεάζεται ελάχιστα από την κρίση ,ο 

τόπος δε της Ηλείας είναι ιδανικός για επιχειρήσεις τέτοιου είδους Α,Β 

και Γ’ βαθµού.  

Ε34]Σχέδιο κινήτρων για  προσέλκυση   επενδύσεων 

κλασµατοποίησης ,βιοκαύσιµων από Γεωργικά απόβλητα. 

Συνέργειες όµορων γεωργικών εκµεταλλεύσεων µπορούν να 

δηµιουργήσουν τοπικούς σταθµούς παραγωγής βιοντήζελ από βιοµάζα 

γεωργικών αποβλήτων  και να δώσουν µια σηµαντική αυτονοµία 

καυσίµων στους αγρότες, µειώνοντας έτσι το λειτουργικό κόστος των 

εκµεταλλεύσεων τους η αυξάνοντας τα έσοδα τους .   

Ε35]Έρευνα και εφαρµογή  νέων  µορφών  βιολογικής συντήρησης 

των νωπών γεωργικών προϊόντων . 

Υπάρχουν ήδη τεκµηριωµένες προτάσεις έτοιµες για εφαρµογή ,οι οποίες 

εγγυώνται βελτίωση του αγροτικού εισοδήµατος κατά 15-25% ετησίως,  
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µέσω της µείωσης των απωλειών παραγωγής λόγω έλλειψης  

µεγαλύτερης οργανωµένης συντήρησης  του τελικού προϊόντος. 

 

Ε36] Στους ορεινούς όγκους, όπου υπάρχει ακόµη υπερεπάρκεια 

καθαρών νερών, η σχεδίαση και  κατεύθυνση των αγροτών σε 

υδροπονικές καλλιέργειες  κηπευτικών προϊόντων [π.χ. φύτρες, 

φασόλια, ντοµάτες κ.α.] θα βοηθήσουν πολύ µια νέα Γεωργία ,αφού δεν 

απαιτούν µεγάλα χωράφια ,έχουν µεγάλη παραγωγικότητα σε µικρούς 

χώρους και βασικό λειτουργικό τους έξοδο είναι το νερό, ενώ αλυσίδες 

καταστηµάτων τροφίµων θα µπορούσαν να κάνουν  Συµβολαιακή  

Γεωργία µε τους παραγωγούς . 
Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΑΣ ΩΣ ΣΥΝΟΛΟ  ΠΡΟΥΠΟΘΕΤΕΙ   

Α]Την έρευνα [εδάφη ,νερά κ.λ.π.] µέσω της οποίας  

    θα αποδειχθεί η καταλληλότητα η µη για συγκεκριµένες 

    δράσεις. 

Β]Την µελέτη βιωσιµότητας των καταλλήλων νέων δράσεων.  

Γ]Τον ολικό σχεδιασµό  για την υλοποίηση κάθε νέας δράσης 

    που θα επιλεγεί . 

∆]Την εκπαίδευση του αναγκαίου ανθρωπίνου δυναµικού  

     για την υλοποίηση κάθε νέας δράσης  που θα επιλεγεί .  

Ε]Έτοιµα πιλοτικά  Επιχειρησιακά σχέδια.  

ΣΤ]Φροντίδα των τοπικών επιχειρηµατιών από τον Ο.Π.Ε  

    για την  ανάπτυξη δικτύου πωλήσεων των παραγοµένων  

    προϊόντων στο εξωτερικό. 

Ζ]Την ευθύνη διαρκούς παρακολούθησης του προγράµµατος  

    για µια 5ετία τουλάχιστον µέχρι την  πλήρη ωρίµανση του.  
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ΣΤ]ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ 

ΣΤ1]Εισαγωγή 

        Η Κτηνοτροφία στον Νοµό Ηλείας δεν είχε ποτέ µεγάλη ανάπτυξη 

και κατά συνέπεια δεν υπήρξαν και οι αντίστοιχες υποδοµές .π.χ. 

κτηνοτροφικό πάρκο. 

Επί της ουσίας εξυπηρετούσε την αγορά του Νοµού µε κρέας και 

γαλακτοκοµικά ,σήµερα δε,  υπάρχουν κάποιες µικρές κτηνοτροφικές 

µονάδες   και αυτό διότι οι περισσότερες εκτάσεις ήσαν καλλιεργήσιµες 

  και δεν διατίθεντο  για κτηνοτροφία.  

Το βασικό πρόβληµα της κτηνοτροφίας είναι το γεγονός ότι ο Νοµός δεν 

έχει εργοστάσια   Γαλακτοβιοµηχανίας [εκτός  1 µικρού] και η διάθεση 

των γάλακτος έχει σοβαρές δυσκολίες . 

 

ΣΤ2]Πεδινός χώρος -ΠΡΟΤΑΣΗ  

Τα σηµερινά  δεδοµένα όµως της εθνικής αλλά και της παγκόσµιας  

Οικονοµίας επιβάλλουν την κτηνοτροφική ανάπτυξη της χώρας και του 

Νοµού για τους εξής λόγους . 

 1ον] διότι εισάγουµε  στην χώρα µας του 70% του κρέατος που  

         καταναλώνουµε  και  

2ον]  διότι η σύγχρονη κτηνοτροφία δεν χρειάζεται µεγάλες εκτάσεις  

         αλλά οργανωµένους και στεγασµένους χώρους,  και ο Νοµός ως  

             σύνολο,  µπορεί  να αναπτύξει  µια ευρεία κτηνοτροφική 

δραστηριότητα πάχυνσης ,η οποία σε συνδυασµό µε την δυνατότητα 

παραγωγής ζωοτροφών υψηλής βιολογικής αξίας  από τα απόβλητα των 

οινοποιείων και των ελαιοτριβείων  ,θα µπορούσε να αποτελέσει µια 

βιώσιµη και κερδοφόρα αγροτική και όχι µόνο δραστηριότητα .    
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ΣΤ3]Ορεινός χώρος- ΠΡΟΤΑΣΗ  

        Στους ορεινούς όγκους εκτός της προηγούµενης πρότασης µας, 

µπορεί παράλληλα να εξελιχθεί και µια κτηνοτροφική δραστηριότητα 

παραγωγής  Βιοδραστικών ουσιών από κατσίκες και πρόβατα . 

Ολλανδική φαρµακευτική εταιρία πριν δυο χρόνια έλαβε άδεια 

παραγωγής βιολογικού φαρµάκου από την Ε.Ε  µε βασικό δραστικό 

πρωτεΐνη που παράγεται από το γάλα κατσίκας . 

Ανάλογες χρήσεις για τα γάλατα µπορούν να γίνουν και εδώ, υπό την 

προϋπόθεση ενίσχυσης των προσπαθειών από έγκυρο και 

προσανατολισµένο σωστά Επιστηµονικό προσωπικό. 
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Ζ]]ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ  

    ΑΕΡΟ∆ΡΟΜΙΟ.  

Ο τοµέας των µεταφορών του Νοµού πάσχει συνολικώς . 

  Ζ1]∆εν υπάρχει αεροπορική σύνδεση µε ότι συνεπάγεται αυτό για την 

διακίνηση τουριστών ,αγροτικών προϊόντων  κ.α  

Εάν υπήρχε δυνατότητα  άµεσης αεροπορικής σύνδεσης  µέσα από 

συλλογική προσπάθεια τα γεωργικά προϊόντα θα µπορούσαν την ίδια 

νύχτα της συλλογής τους να είναι σε µεγάλες αγορές της Ευρώπης  

 [όπως της Κρήτης  στο Μόναχο.] Ο τουρισµός της περιοχής θα 

µπορούσε να ενισχυθεί µε κατευθείαν  πτήσεις  τσάρτερ  οι οποίες θα 

ήταν ακόµη πιο φθηνές, αφού ο αερολιµενισµός  εδώ θα κόστιζε πολύ 

λιγότερο από ότι στο  <ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ>. 

Εάν δεν ευδοκιµήσει τελικά η λύση του Αεροδροµίου της Ανδραβίδας, 

η λύση του παλιού αεροδροµίου του Επιταλίου είναι ιδανική για έναρξη 

µεταφορών γεωργικών προϊόντων και τουριστών µε προορισµό την 

Αρχαία Ολυµπία. 

Ζ2]ΛΙΜΑΝΙΑ-ΣΙ∆ΗΡΟ∆ΡΟΜΟΣ –ΕΘΝΙΚΟΣ ∆ΡΟΜΟΣ   

Θεωρούµαι  περιττό να τονίσουµε την τεράστια θετική επίπτωση που θα 

έχει ο εκσυγχρονισµός αυτών των δικτύων για τον Νοµό ,πολύ δε 

περισσότερο το πόσο έχει βλάψει τον Νοµό η παντελής εγκατάλειψη του 

στον τοµέα αυτό. 

Το λιµάνι του ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ ιδιαίτερα ,ενώ συγκυριακά λόγω 

Κρουαζερορόπλοιων είναι ελκυστικό αναπτυξιακά ,πρέπει να  περιλάβει 

στις υποδοµές του και βραχίονα υποδοχής εµπορικών πλοίων µε ύπαρξη 

γερανού ,ώστε σε συνδυασµό αφενός  µε την έλλειψη αντίστοιχης 

υποδοµής στα λιµάνια Πάτρας και Κυλλήνης  ,αφετέρου µε την 

δηµιουργία της ΟΛΥΜΠΙΑΣ Ο∆ΟΥ να αποτελέσει πύλη εισόδου 

εµπορευµάτων για την ∆υτική. και Κεντρική Πελοπόννησο.  
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Η]ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 

Η1]Εισαγωγή-κατάσταση-δεδοµένα 

 

Η Ηλεία είναι επί της ουσίας ένα παρθένο έδαφος για επενδύσεις 

Τουρισµού . 

Αυτό οφείλεται, αφενός µεν σε κάποιες πολιτικές του παρελθόντος που 

αρκέστηκαν στην απλή εκµετάλλευση του τουριστικού προϊόντος που 

λέγεται Αρχ. Ολυµπία, αφετέρου δέ, σε  κάποιες αντικειµενικές συνθήκες 

υποδοµών του παρελθόντος , που καθόρισαν µε λάθος τρόπο  τις 

ιεραρχήσεις των προβληµάτων και τις  προτεραιότητες ανάπτυξης για τον 

Νοµό. 

 Σήµερα εάν αναληφθούν συγκεκριµένες δράσεις πάνω σε ένα ολικό 

αναπτυξιακό σχέδιο για τον Νοµό ,ο τοµέας του τουρισµού µπορεί να 

προσφέρει υγιή πεδία επενδύσεων σε νέες και κλασικές  µορφές 

τουρισµού . 

Οι µορφές αυτές επενδύσεων,  για  να είναι βιώσιµες και κερδοφόρες, 

πρέπει να  ενταχθούν σε  ένα πλέγµα επιχειρηµατικών δράσεων και 

σχεδιασµών ώστε ο συνολικός παραγωγικός ιστός του Νοµού να 

τροφοδοτείται και να τροφοδοτεί τον Τουρισµό της περιοχής.  
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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Η2]ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ  

 

Ο Αν.Νόµος προέβλεπε  για την περιοχή µέχρι και την 30/8/2008 

επιδοτήσεις ύψους 60% του προϋπολογισµού της επένδυσης  . 

Αυτό κίνησε των ενδιαφέρον επενδυτών ντόπιων και ξένων και 

κατατέθησαν αρκετοί φάκελοι επενδύσεων τουριστικού ενδιαφέροντος 

στις αρµόδιες υπηρεσίες ,αρκετοί των οποίων έχουν ήδη εγκριθεί . 

Οι φάκελοι αυτοί αφορούν ξενοδοχεία και τουριστικά καταλύµατα 

µικρής εµβέλειας και είναι διάσπαρτα σε όλη την παραλιακή ζώνη του 

Νοµού. 

Πρέπει   το καθεστώς αυτού του ύψους των επιδοτήσεων, να 

επανέλθει για  µια 5 ετία τουλάχιστον ,  το επιχείρηµα δε ,ότι  θα 

πρέπει  να περιλάβει  και την ΠΑΤΡΑ και αυτό είναι πρόβληµα  ,δεν 

στέκει,  διότι οι δείκτες ανάπτυξης και καταστροφής των δυο αυτών 

Νοµών δεν έχουν καµία σχέση µεταξύ τους.   

 

Η3]ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΚΑΙ  ΝΕΕΣ ΜΟΡΦΕΣ  

                       ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ  

 Η3α]ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ  

Επενδύσεις απλών Ξενοδοχειακών υποδοµών  

Βόρειο τµήµα  

Στο βόρειο τµήµα του Νοµού υπάρχει µια καλή εικόνα Τουριστικών 

επενδύσεων  χωρίς όµως να έχει  επέλθει κορεσµός .Πολλές από τις  

µικρές µονάδες  που λειτουργούν στην περιοχή  είναι αστικού και 

ηµιαστικού τύπου . 

 Αρκετές  όµως από  αυτές τις µονάδες  χρειάζονται    ποιοτική 

ανασυγκρότηση  και αναβάθµιση,  ώστε να καλύπτουν τις σύγχρονες 
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απαιτήσεις των τουριστών  όπως και εκσυγχρονισµό της  επικοινωνιακής 

και διαφηµιστικής τους  πολιτικής. 

Όλα αυτά τα κονδύλια που είναι αναγκαία µπορούν να καλυφθούν από 

κονδύλια του Αν.Νόµου η άλλων προγραµµάτων ενισχύσεων σε ποσοστά 

από 50% και άνω.   

 

 

Το βόρειο τµήµα  προσφέρεται και για νέες µονάδες  αστικού και  

παραθαλάσσιου τύπου, αφού οι οικονοµίες των πόλεων  του Βόρειου 

τµήµατος έχουν αναπτύξει πολλά εξωγενή χαρακτηριστικά τα τελευταία 

χρόνια, µε αποτέλεσµα την άνοδο σε αυτές του αριθµού των επισκεπτών 

επαγγελµατικού ενδιαφέροντος ,ενώ παράλληλα έρχονται εντονότερα 

στο προσκήνιο οι δυνατότητες διακοπών στις  παραλιακές  ζώνες  τους. 

 

Οι διακοπές τα επόµενα  χρόνια,  λόγω  της οικονοµικής κρίσης θα  

έχουν ένα πιο ποιοτικό και λιγότερο κοστοβόρο περιεχόµενο και η Ηλεία 

προσφέρεται για επενδύσεις τέτοιου είδους, αφού  η απόσταση από την 

Αθήνα όπου κατοικεί το 50% των Ελλήνων θα µικρύνει µε την 

ΟΛΥΜΠΙΑ Ο∆Ο ,έχει δε την ικανότητα να προσφέρει καθαρές 

θάλασσες  και υψηλής ποιότητας περιβάλλον παρ’όλη την καταστροφή 

και µια σειρά άλλες παραλείψεις . 

Επενδύσεις λοιπόν προς την κατεύθυνση της φιλοξενίας  Ελληνικών 

οικογενειών   χωρίς το κόστος να είναι  υπερβολικό, όπως συµβαίνει 

σήµερα µε µια σειρά άλλους προορισµούς [νησιά Αιγαίου ],  µπορεί να 

µεταβάλλει την Ηλεία  σε χώρο διακοπών υψηλής προτίµησης ,άρα και 

νέα δώσει νέα ώθηση σε αναλόγου τύπου επενδύσεις    
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Επενδύσεις συνολικών υποδοµών διακοπών 

Στο Βόρειο τµήµα του Νοµού  υπάρχουν και τρεις µεγάλες  

Ξενοδοχειακές υποδοµές  συνολικού τύπου ,όπου ο Τουρίστας ζει εντός 

αυτών σχεδόν όλο τον χρόνο των διακοπών του και η επιτυχής µέχρι 

σήµερα λειτουργία  τους  ,µπορεί να αποτελέσει  αιτία και νέων 

επενδύσεων αυτής της µορφής ,αφού χωροθετηθούν όµως παραλιακές 

Τουριστικές ζώνες , ικανές  να φιλοξενήσουν αντίστοιχες επενδύσεις .  

Τα παραδείγµατα τέτοιων ζωνών στην Κρήτη [Μάλλια ,Ρέθυµνο,  

Πλάτανος Χανίων ,Πρώτο πόδι Χαλκιδικής ] είχαν επιτυχή 

αποτελέσµατα την 10ετία 85-95. 

 

ΠΡΟΤΑΣΗ  

 

Με άξονα τις θετικές και προσοχή στις αρνητικές εµπειρίες αυτών των 

περιοχών, όλη η παραλιακή ζώνη της Ηλείας µπορεί να  δώσει 

ευκαιρίες Τουριστικών επενδύσεων χαµηλής εως µηδενικής 

περιβαλλοντικής όχλησης ,  αρκεί να λυθεί το προβληµα των 

αυθαιρέτων   
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Η4]∆ηµόσιες εκτάσεις και τουρισµός   

 

Το ζήτηµα των αυθαιρέτων κτισµάτων κατά  µήκος της παραλιακής 

ζώνης ,αποτελεί ένα σοβαρό πρόβληµα που πρέπει κάποια στιγµή να 

αντιµετωπισθεί στο σύνολο του και όχι αποσπασµατικά,  

ώστε  χωρίς να χάσει αυτή η αυθαίρετη  δόµηση  τα κοινωνικά της 

χαρακτηριστικά, το τοπίο να ενταχθεί επί τέλους σε ένα συνολικό και 

απόλυτα νόµιµο σχεδιασµό . 

Στο  Νότιο τµήµα του Νοµού τα πράγµατα είναι καλύτερα για τους 

εξής λόγους . 

1]Υπάρχουν πολύ περισσότερες ελεύθερες εκτάσεις για τουριστικές 

    επενδύσεις από ότι στο Βόρειο τµήµα . 

 

2]Ο τουρισµός στις περιοχές αυτές ανεβαίνει και θα ανεβαίνει µε 

καλύτερους ρυθµούς από ότι στο Βόρειο τµήµα τα επόµενα χρόνια.  

 

3]Η προγραµµατιζόµενη δηµιουργία συγκροτήµατος γηπέδων Γκολφ , 

    θα δηµιουργήσει  σηµαντική αύξηση ζήτησης τουριστικών υπηρεσιών. 
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Η5]ΚΑΙΑΦΑΣ –ΠΡΟΤΑΣΗ  

Η διακηρυσσόµενη τουριστική ανάπτυξη του Καϊάφα ,πάντα βέβαια  

    στα πλαίσια των διεθνών  συµβάσεων   προστασίας  και ανάπτυξης του 

περιβάλλοντος [ΝΑΤΟΥΡΑ],θα σηµατοδοτήσει ανάλογες αυξήσεις της 

ζήτησης τουριστικών υπηρεσιών στην περιοχή και όχι µόνο. 

Για το θέµα αυτό  πρέπει κάποια στιγµή να ανοίξει στον Νοµό ένας 

σοβαρός διάλογος ,χωρίς υστερίες  και συνθήµατα ,διότι αυτή η 

περιοχή  δεν είναι και δεν µπορεί να είναι απλά τοπικού ενδιαφέροντος,   

δεδοµένου ότι µια σοβαρή προσπάθεια αξιοποίησης της , θα αποτελέσει 

πιλότο  για τον Τουρισµό Υγείας στην χώρα µας και έναυσµα  για άλλες 

τέτοιου είδους δορυφορικές επενδύσεις στον Νοµό µας.  

 

Ο Καϊάφας αποτελεί το Εβιάν της χώρας µας µε πολύ περισσότερα 

πλεονεκτήµατα  από το Εβιάν  και θα πρέπει κάποια στιγµή  να 

αντιµετωπισθεί µε την ανάλογη σοβαρότητα . 
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 ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ  

 

1]Την  οργανωµένη ανάπτυξη ενός ,<ξύλινου> χωριού, το όποιο  

    θα προσφέρει από απλές υπηρεσίες ιαµατικών Λουτρών εως και 

υψηλού επιπέδου υπηρεσίες SPA και κλινικές Γηριατρικής, ώστε  

   να εξασφαλισθεί 12µηνη τουριστική αξιοποίηση και όχι τρίµηνη  

που είναι σήµερα. 

 

2]Την οργάνωση παραγωγής σε µέρος της Λίµνης βιοτεχνολογικών 

φυκιών για την παραγωγή βιοπρωτεϊνών µε µεγάλη και ανερχόµενη 

ζήτηση στα συµπληρώµατα διατροφής  και καλλυντικά. 

  [Σπιρουλίνα ,κ.α .] 

 

 3]Την δηµιουργία υποδοµών στην Λίµνη για θαλάσσιο µηχανοκίνητο  

    Αθλητισµό [Σκι ,ταχύπλοα κ.λ.π.] 

 

4]Την δηµιουργία δρόµου άµεσης σύνδεσης της Αρχαίας Ολυµπίας  

     µε το Καϊάφα, ώστε   να αποτελούν δίδυµο προορισµού. 

 

 

5]∆ηµιουργία Μαρίνας ελλιµενισµού στον Καϊάφα η σε παραπλήσιες  

   ακτές [εκβολές Αλφειού η Ζαχάρω ] 
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ΝΕΕΣ ΜΟΡΦΕΣ  ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ  ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ- ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ  

 

Η7]] ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ  ΗΛΕΙΑΚΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ  

1. ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ ΣΤΟΝ   

ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟ  

Ο αγροτουρισµός στην χώρα µας είναι σχετικά νέο επενδυτικό  

προιόν, και περιλαµβάνεται  στις τουριστικές επενδύσεις  της 

τελευταίας 10ετίας. 

Ξεκίνησε  από  πρωτοβουλίες κάποιων, που έφεραν στην χώρα µας, 

µε την βοήθεια των Ευρωπαϊκών κονδυλίων, την εµπειρία χωρών της 

κεντρικής Ευρώπης  [Αυστρίας ] και της κεντρικής Ιταλίας . 

Βασικό επενδυτικό πλαίσιο αποτέλεσε το πρόγραµµα LEADER  

   και είχαµε µέσω αυτού σηµαντικές επενδύσεις  σε όλη την χώρα  

ξεκινώντας από το Νυµφαίο της Φλώρινας και καταλήγοντας  

στα Σφακιά της Κρήτης . 

Στην Ηλεία ο χώρος του αγροτουριστικού µέχρι σήµερα έχει 

περιορισθεί µόνο στην ανασυγκρότηση  παλιών  σπιτιών και την 

µετατροπή τους σε παραδοσιακά καταλύµατα, και εάν  εξαιρέσουµε 

το κτήµα Μερκούρη στο Κορακοχώρι  και το κτήµα Φούγκα που 

αναπτύσσεται µε σοβαρές προοπτικές  στην  Πηνεία  ,δεν έχουµε 

άλλες ολοκληρωµένες  προσπάθειες  αγροτουρισµού   στον Νοµό. 

Οι Τοπικές Αυτοδιοικήσεις στην ορεινή Ηλεία πρέπει  να πάρουν 

σοβαρές  πρωτοβουλίες για την αξιοποίηση και την επισκεψιµότητα 

του εκπληκτικής οµορφιάς φυσικού περιβάλλοντος της Ορεινής  

περιοχής του Νοµού µας, , ώστε  ο επισκέπτης να µην επισκέπτεται 

µόνο το φυσικό χώρο  αλλά και να δρα εντός αυτού ως κοµµάτι του 

περιβάλλοντος.  
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Εάν αυτές οι πρωτοβουλίες ολοκληρωθούν , θα ανοίξουν δρόµους  

πολλαπλών και κερδοφόρων  τουριστικών επενδύσεων σε αυτές τις 

περιοχές ,αφού εκεί,  η λεγόµενη τουριστική περίοδος είναι πολύ 

µεγαλύτερη από την   σαιζόν της παραλιακής ζώνης.  

Κάποια χωριά της Αρκαδίας που ήσαν εγκαταλελειµµένα µέχρι το 

1995 ,αποτελούν σήµερα σηµαντικούς   χειµωνιάτικους προορισµούς 

και κερδοφόρες επενδύσεις για τους  επενδυτές .  

 

Η7α]ΠΡΟΤΑΣΗ-ΣΥΝΕΝΩΣΕΙΣ   ∆ΡΑΣΕΩΝ  

  

Στην Ηλεία το θέµα του αργοτουρισµού σκοντάφτει σε ένα σοβαρό 

πρόβληµα .Οι ιδιωτικές περιουσίες είναι συνήθως µικρές και 

σπάνια ενιαίες ,ώστε  να µπορεί στον χώρο, να αναπτυχτεί ένα 

πλήρες αγρόκτηµα αγροτουριστικού προορισµού ,όπως είναι στην 

κεντρική Ιταλία η στην Αυστρία . 

Εκεί σε εκτάσεις 300 στρ.και άνω, ο φιλοξενούµενος έχει την 

δυνατότητα  µιας πληθώρας δράσεων ,από την ζύµωση ψωµιού ,το 

πάτηµα των σταφυλιών  και  την συλλογή αγροτικών προϊόντων µέχρι 

και την Ιππασία. 

Το πρόβληµα αυτό µπορεί να ξεπερασθεί µέσα από την συγκρότηση 

εταιριών Αγροτουρισµού  από διάφορους όµορους εάν είναι δυνατόν 

Ιδιοκτήτες  κτηµάτων , οι οποίοι  ενώ θα συνεχίζουν να έχουν τις 

δουλειές τους και τα ανάλογα εξ’ αυτών εισοδήµατα τους ,θα 

µπορούν συµµετέχοντας σε τέτοιες εταιρίες, να επιτρέπουν και να 

υποστηρίζουν  παράλληλα, αγροτουριστικές δράσεις στα κτήµατα 

τους. 

Αυτό βέβαια   µέσα από ένα καταµερισµό  υποδοµών , µορφής και 

δράσεων  που θα έχει γίνει εκ των προτέρων  µε την σύµφωνη γνώµη 

τους . 
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ΣΗΜΕΙΩΝΟΥΜΕ ΟΤΙ 

 

σε τέτοια σχήµατα δεν χάνεται η επιχειρηµατική αυτοτέλεια των 

συµµετεχόντων ούτε η αυτονοµία των ιδιοκτησιών τους ,αφού  

θα πρόκειται  για ενοικίαση χώρου και υπηρεσιών προς τον 

κεντρικό φορέα και όχι µεταφορά ιδιοκτησιακών δικαιωµάτων, ενώ 

παράλληλα εξυπηρετείται ο σχεδιασµός ενός µεγάλου 

αγροτουριστικού προορισµού πολλαπλών υπηρεσιών µε ελάχιστα 

µέσα και υψηλές προσδοκίες κερδοφορίας . 

 

Η7β]ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΥΓΕΙΑΣ  

Ο Αγροτουρισµός στην  Ηλεία µπορεί να συνδυασθεί άριστα µε 

Τουρισµό Υγείας ,όπως και µε άλλες µορφές Τουρισµού όπως θα δούµε 

παρακάτω . 

Στην Ηλεία πέρα από τις γνωστές περιοχές  Ιαµατικού Τουρισµού 

 Καϊάφα, Κυλλήνη κ.α. ,για τις οποίες επισηµάναµε προηγούµενα 

ότι έχουν µηδενική επί της ουσίας αξιοποίηση , υπάρχουν και πολλές 

άλλες περιοχές µε αναβλύζοντα ύδατα,  ίδιας   η παρόµοιας θεραπευτικής   

σύστασης µε τα νερά αυτών των Λουτρών,  οι οποίες µάλιστα είναι εντός 

ιδιωτικών ιδιοκτησιών . 

Στις περιοχές αυτές µπορούν να γίνουν επενδύσεις SPA ,που 

αποτελούν τα τελευταία χρόνια επενδύσεις υψηλής κερδοφορίας , 

οι οποίες , σε συνδυασµό µε τον αγροτουριστικούς  και τους 

κλασικούς τουριστικούς προορισµούς του Νοµού ,θα προσελκύσουν 

ιδιαίτερα µεγάλο µέρος υποψηφίων πελατών από την Ελλάδα και την 

Ευρώπη  και θα έχουν σαιζόν λειτουργίας ολο τον χρόνο, ώστε η 

επένδυση να έχει µεγαλύτερο εύρος πιθανοτήτων βιωσιµότητας και 

κερδοφορίας  
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Σε αυτό το σηµείο πρέπει να επισηµάνουµε  τα εξής. 

 

 

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΥΓΕΙΑΣ  

Η7γ]Ο τουρισµός Υγείας   κακώς  θεωρείται ότι απευθύνεται  

µόνο σε πλουσίους .  

Τα περισσότερα ασφαλιστικά ταµεία της Ευρώπης προβλέπουν 

δαπάνες    λουτροθεραπειών και µάλιστα  ξενοδοχειακά συγκροτήµατα 

στην Ισπανία και αλλού, έχουν διαχρονικές συµβάσεις µαζί τους. 

1]Στις περιοχές αυτές   του Νοµού Ηλείας , δεν µπορούν να γίνουν  

µεγάλα ξενοδοχειακά συγκροτήµατα που θα περιλαµβάνουν και SPA 

όπως στην Αιδηψό ,την Κρήτη ,το  ALDEMAR κ.α ,όµως  οι 

υπηρεσίες   SPA , µπορούν να εµπλουτίσουν το σύνολο των υπηρεσιών 

που θα προσφέρονται µέσω του αγροτουρισµού, όπως προτάθηκε 

προηγούµενα  και να καταστήσουν τον αγροτουρισµό στην Ηλεία πολύ 

πιο ελκυστικό από άλλες περιοχές της χώρας . 

2] Ενίσχυση του τουριστικού ενδιαφέροντος µπορούµε να 

έχουµε µέσω των συγκαλλιεργειών, που προαναφέραµε,  αρωµατικών 

φυτών   για την παραγωγή αιθέριων ελαίων, που χρησιµοποιούνται 

στα SPA , γεγονός το οποίο, πέραν   του συµπληρωµατικού  και άµεσου  

εισοδήµατος που θα φέρει στους αγρότες ,θα αποτελέσει και προορισµό  

επίσκεψης  των πελατών του Αγροτουρισµού  του Νοµού , πέραν των 

πιθανών νέων επιχειρηµατικών δράσεων  που θα εξελιχθούν µέσω αυτού 

.[Εκχυλιστήρια αιθέριων ελαίων, Βιοτεχνίες Βιολογικών 

καλλυντικών  κ.λ.π.] . 

 Ένας από τους  προορισµούς των Τουριστών  που επισκέπτονται την 

Νίκαια η   άλλες πόλεις της Γαλλίας  σε group  είναι    εργοστάσια 

εκχύλισης αρωµατικών φυτών  και βιοτεχνίες βιολογικών   

καλλυντικών. 
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3]Η Ηλειακή  κουζίνα  και ζαχαροπλαστική , δεν έχει τίποτα να 

ζηλέψει από την Κρητική για την οποία γίνεται τόσος λόγος ,και µπορεί 

να αποτελέσει ένα επί πλέον κίνητρο υποστήριξης του τοπικού 

αγροτουρισµού, αλλά πρέπει να δηµιουργηθούν θεσµοί και κίνητρα για  

Συλλογικές δράσεις οικοτεχνιών όπως στις ΣΕΡΡΕΣ στο ΚΙΛΚΙΣ στην 

Κοζάνη και αλλού.  

Αναφέρουµε  απλά ότι λάδι µε 34%  αντιοξειδωτικές πολυφαινόλες 

µόνο εδώ µπορούµε να βρούµε, όπως και τα γλυκά που παράγουν οι 

νοικοκυρές  εδώ και µπορούν να µετεξελιχθούν σε οικοτεχνικές 

δραστηριότητες  είναι καλύτερα από κάποια εντόνως διαφηµιζόµενα τον 

τελευταίο καιρό, άλλων περιοχών .  
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Η8]ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΚΟΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 

Η Ηλεία όπως φαίνεται και τα τελευταία χρόνια  από τα πολλά 

συνέδρια που διοργανώνονται στις µεγάλες  Ξενοδοχειακές µονάδες , 

είναι ήδη ένας τόπος µε υψηλή προτίµηση  για την διοργάνωση 

σηµαντικών επιστηµονικών  και όχι µόνο  συνεδρίων . 

Όµως λείπει ένας µεγάλος συνεδριακός χώρος, φιλοξενίας άνω των 

2.500 συνέδρων  ,ώστε να µπορεί  να προσελκύει Παγκόσµια 

συνέδρια µεγάλων επιστηµονικών οργανώσεων. 

ΠΡΟΤΑΣΗ 

Είναι αναγκαία η οργάνωση  και η υλοποίηση µιας  Νοµαρχιακού 

επιπέδου επένδυσης  Σ.∆.Ι.Τ  σε ένα τέτοιο συνεδριακό χώρο,  αφενός 

µεν διότι  θα  ήταν  από µόνη της  κερδοφόρος ,αφετέρου δε θα έδινε 

στους επενδυτές της  και σοβαρά έµµεσα κέρδη µέσω µιας 

στρατηγικής συνεργασίας µε τις   Ξενοδοχειακές µονάδες του Νοµού. 

 Για να δώσουµε ένα στοιχειώδες µέτρο εσόδων µιας τέτοιας 

επενδυσης ,αναφέρουµε  ότι τον περασµένο χρόνο στην Αθήνα ,  για  

παγκόσµιο επιστηµονικό  συνέδριο  5 ηµερών  σε αίθουσα 1.500 

ατόµων µε τρεις  βοηθητικές αίθουσες ειδικών θεµάτων χωρίς 

µπουφέ κ.λ.π. ,αυτά ήσαν άλλο κονδύλιο, πληρώθηκαν  400.000 

ευρώ.     
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Η9]ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ  

 

Είναι ήδη γνωστή η µεγάλη ανταποδοτικότητα των  τουριστικών 

επενδύσεων  στον τοµέα του Αθλητισµού και πόσο κερδοφόρες είναι . 

Στον Νοµό Ηλείας  πρέπει να ικανοποιηθεί το αίτηµα  των τοπικών 

φορέων  για την δηµιουργία Πίστας µηχανοκίνητου Αθλητισµού . 

Η ορεινή όµως Ηλεία προσφέρεται επίσης για την δηµιουργία, 

παράλληλα µε ότι αναλύσαµε προηγούµενα,  εγκαταστάσεων  

προετοιµασίας οµάδων και αθλητών ,αφού διαθέτει ότι διαθέτουν και 

τα αντίστοιχα περιβάλλοντα  της Ελλάδας και της Κεντρικής Ευρώπης.  

 

 

Η10]ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ  ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ- 

 

    ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Ο εκπαιδευτικός τουρισµός είναι σοβαρό και κερδοφόρο πεδίο 

επενδύσεων τα τελευταία 30 χρόνια στην Αµερική και την Ευρώπη.             

Η ΑΓΓΛΙΑ έχει λαµπρές επενδύσεις σε αυτόν τον τοµέα και στην  

 Ηλεία µπορούν να γίνουν καλοκαιρινά εκπαιδευτικά  campus , 

Ιστορικού-Αθλητικού  και αγροτοβιοτεχνολογικού προσανατολισµού, µε 

υποψήφιους <πελάτες>, φοιτητές από ολο τον κόσµο και συνεργάτες 

εκπαιδευτικά Ιδρύµατα και καθηγητές από ολο τον κόσµο .  

 

Η βιωσιµότητα  και η κερδοφορία   τέτοιων επενδύσεων µπορεί να 

προέλθει µέσα από τις συνδροµές των φοιτητών ,ερευνητικά 

προγράµµατα της Ε. Ένωσης ,Επιχειρηµατικές συµµετοχές κ.α. 
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 Εντός των   αγροτουριστικών  επενδύσεων  ,µπορούν  

να  δηµιουργηθούν  εκπαιδευτικές  δράσεις πολλαπλών θεµάτων 

 σε συνεργασία  µε εγχώρια η ξένα  εκπαιδευτικά   ιδρύµατα    η 

ανάλογους πολιτιστικούς  συλλόγους .  

         

Η υλοποίηση αυτής της πρότασης µπορεί να δηµιουργήσει εύκολα τις 

  υλικοτεχνικές  και επιστηµονικές  και υλικοτεχνικές  υποδοµές  για 

την δηµιουργία σε µια 5 ετία ξενόγλωσσου Πανεπιστηµίου, που θα 

απευθύνεται σε υποψηφίους φοιτητές τρίτων χωρών . 

Το φυσικό, ιστορικό  και κοινωνικό περιβάλλον του Νοµού θα 

αποτελέσει µεγάλο πλεονέκτηµα σε µια τέτοια προσπάθεια.   
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Θ]ΠΑΙ∆ΕΙΑ –ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΓΝΩΣΗΣ 

Θ1 ]α΄ β’ βαθµίδα-πρόταση 

  Σήµερα υπάρχουν σχολεία µε 4 η 10 µαθητές και ανάλογα νηπιαγωγεία.   

Προτείνουµε  την  συνένωση όµορων σχολείων –χωριών ώστε το παιδί 

να διευρύνει ευθύς εξ’αρχής τους ορίζοντες του και να αναπτύσσει την 

κοινωνικότητα του. Σήµερα υπάρχουν χωριά και σχολεία των οποίων οι 

µαθητές µαθαίνουν την κοινωνία µέσω της τηλεόρασης και µόνο,  διότι 

δεν υπάρχουν τα οικονοµικά µέσα για εκδροµές  και γνωριµίες µε άλλους 

τόπους . 

Η πρόταση µας προϋποθέτει ένα δίκτυο ασφαλούς µεταφοράς των 

µαθητών.  

Θ4]Έρευνα και παραγωγή γνώσης-πρόταση 

       Εάν υιοθετηθούν οι προηγούµενες και επόµενες προτάσεις , 

  θα δηµιουργηθεί ένα πλαίσιο αειφόρου ανάπτυξης της έρευνας , 

πάνω στο οποίο µπορεί θα παραχθεί  µια επιστηµονική  κοινότητα, ικανή 

να στηρίξει Ερευνητικά Τµήµατα µεταπτυχιακών σπουδών αναπτυξιακού 

χαρακτήρα, µε άµεση σύνδεση µε τις αναπτυξιακές ανάγκες  του Νοµού 

και  της Χώρας και όχι καταναλωτικού   χαρακτήρα  όπως είναι σήµερα . 

Η συνέχεια µιας τέτοιας προσπάθειας θα οδηγήσει εύκολα σε µια 

ολοκληρωµένη Πανεπιστηµιακή  Σχολή.    

Θ5]Καινοτοµία-πρόταση 

       Η υλοποίηση της πρότασης της προηγουµένης παραγράφου,  µπορεί 

και πρέπει να εξελιχθεί παράλληλα σε ουσιαστική ζώνη καινοτοµίας, 

ιδιαίτερα σε θέµατα που άπτονται της φυσιογνωµίας και των αναγκών 

αύξησης της ανταγωνιστικότητας της χώρας. 

 Τέτοια θέµατα είναι ,η διαχείριση τοξικών αποβλήτων ελαιοτριβείων 

,οινοποιείων , η παραγωγή βιολογικών λιπασµάτων και βιολογικών 

φυτοπροστατευτικών και φυτοφαρµάκων ,η έρευνα και παραγωγή 

βιολογικών ζιζανιοκτόνων ,η έρευνα και εφαρµογή νέων βιολογικών 
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µορφών  συντήρησης και συσκευασίας  των προϊόντων του Νοµού 

ιδιαίτερα των γεωργικό-κτηνοτροφικών  και πάρα πολλά άλλα.     

Ι]∆ΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ 

Ι1]Υποδοµές –Ζ.Ο.Ε-Πρόταση 

    Η  µείωση του ∆ευτερογενούς τοµέα στον Νοµό τα τελευταία χρόνια, 

δεν οφείλεται µόνο στην γενικότερη πολιτική εγκατάλειψης της 

αντίστοιχης κουλτούρας και την ιεράρχηση άλλων προτεραιοτήτων  , 

αλλά και στην παντελή έλλειψη υποδοµών υποδοχής επενδύσεων 

δευτερογενούς τοµέα στον Νοµό . 

Στον Νοµό δεν υπάρχει Βιοτεχνικό Πάρκο ,δεν υπάρχει Βιοµηχανική 

Ζώνη ,δεν υπάρχει  Επιχειρηµατικό Πάρκο, µε αποτέλεσµα µα ακυρούται 

στην πράξη τα όποια προνόµια δίνει ο ΑΝ.ΝΟΜΟΣ για τον Νοµό ,για 

τον δευτερογενή τοµέα . 

Ο επενδυτής  που θέλει να κάνει ένα εργοστάσιο στην Ηλεία, όταν βλέπει 

µέσα από τις προµελέτες του, πόσο θα του κοστίσει το ίδιο εργοστάσιο 

στην διπλανή Μεσσηνία, Πάτρα η Τρίπολη , όπου υπάρχουν 

βιοµηχανικές ζώνες, επιλέγει αυτές τις περιοχές και όχι την Ηλεία, διότι 

εκεί δεν χρειάζεται νέες οικοδοµικές άδειες ,δεν χρειάζεται να 

κατασκευάσει δίκτυα Ο.Τ.Ε. ∆.Ε.Η κ.λ.π ,δεν χρειάζεται βεβαιώσεις 

χρήσεως γης και  µια σειρά άλλα, το κόστος των οποίων τελικά ακυρώνει 

στην πράξη το µεγαλύτερο µέγεθος της επιδότησης που παίρνει από τον 

ΑΝ.ΝΟΜΟ για την Ηλεία.  

 Παρ’ όλα λοιπόν τα προνοµία του ΑΝ.ΝΟΜΟΥ,  µια επένδυση ίδιου 

χαρακτήρα  είναι τελικά συµφερότερη στην Βιοµηχανική ζώνη της 

Πάτρας  η της Μεσσηνίας η της Τρίπολης ακόµη και της Αθήνας από ότι 

στην Ηλεία. 

Εάν στα παραπάνω προσθέσουµε τις Ζ.Ο.Ε του Νοµού, τότε 

καταλαβαίνουµε ποια είναι τα εγκλήµατα που διεπράχθησαν από την 

πολιτεία εις βάρος της ανάπτυξης του δευτερογενούς τοµέα του Νοµού. 
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Οι Ζ.Ο.Ε που θεσπίστηκαν το 1993 ,ίσως να είχαν καλές προθέσεις 

  Χωροθέτησης των χρήσεων γης του Νοµού, αλλά έγιναν µε 

αντιεπιστηµονικά ,αντιαναπτυξιακά και µικροπολιτικά κριτήρια µε 

αποτέλεσµα να θάψουν αναπτυξιακά τον Νοµό. 

Ενδεικτικά αναφέρουµε  ότι στην περιαστική γη της πρωτεύουσας του 

Νοµού, επιτρέπεται να φτιάξεις βουστάσιο µε όλους τους 

περιβαλλοντικούς κινδύνους που εµπεριέχει και δεν επιτρέπεται να 

φτιάξεις βιοµηχανία παραγωγής φαρµάκων η ηλεκτρονικών 

υπολογιστών, η βιοµηχανία παραγωγής   ενδυµάτων η αυτοκινήτων  η 

καλλυντικών ,η βιοµηχανία παραγωγής Φωτο βολταϊκών συστοιχιών. 

Τα παραπάνω  καθιστούν ανέφικτη την ανάπτυξη του δευτερογενούς 

τοµέα του Νοµού ακόµη σε τοµείς Πράσινης Οικονοµίας.  

Πρόταση 

Άµεση χωροθέτηση και κατασκευή χώρου η χώρων υποδοχής 

δράσεων δευτερογενούς τοµέα µεσαίας χαµηλής η µηδενικής 

όχλησης µε παράλληλη δηµιουργία µέσα στον χώρο Τεχνολογικού 

Πάρκου Ενεργειακό-Βιοτεχνολογικής κατεύθυνσης.  

Άµεση αναπροσαρµογή χρήσεων γης µέσω ΣΧΟΑΠ η νέας Ζ.Ο.Ε 

 

Ι2]Συσχετισµός µε τον πρωτογενή Τοµέα-πρόταση . 

    Η δηµιουργία τέτοιων χώρων ,θα συνδέσει άµεσα και διαλεκτικά την 

υπάρχουσα τοπική γεωργοκτηνοτροφική οικονοµία µε τα στάδια 

επεξεργασίας και µεταποίησης της ,και αυτή η σχέση θα λειτουργήσει ως 

δίκτυο συγκοινωνούντων δοχείων για παράλληλη ανάπτυξη. 

Η παράλληλη λειτουργία του Τεχνολογικού Πάρκου θα προσελκύσει 

ερευνητικές –εφαρµοστικές νέες εταιρίες του χώρου ,οι οποίες αφενός θα 

βρουν πραγµατικό πεδίο εφαρµογών ερευνών τους ,αφετέρου θα  

παράσχουν πληροφόρηση και καινοτοµία στους φορείς του χώρου για 

την ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας τους . 
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Ι3]Συσχετισµός µε την έρευνα και την καινοτοµία -πρόταση 

     Η υλοποίηση των προηγουµένων προτάσεων θα διευκολύνει την 

παραγωγή πρωτογενούς εφαρµοστικής έρευνας στον Νοµό ,παράλληλα 

δε θα ανοίξει δρόµους µεταφοράς τεχνογνωσίας άλλων χώρων και χωρών  

   στην Τοπική οικονοµία. 
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Κ]ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Κ1] ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 Κ11]      Υδροηλεκτρική ενέργεια-πρόταση 

     Ο νοµός  δεν έχει Υδροηλεκτρικά εργοστάσια  και τώρα 

κατασκευάζεται  ένα µικρό. ∆εδοµένης της µεγάλης ποσότητας νερών 

του Νοµού και της πολλαπλότητας των σηµείων παρουσίας-κυκλοφορίας 

τους  σε διάφορες περιοχές του ,επιβάλλεται ένας νέος σχεδιασµός,  

 ο οποίος µέσω των καταλλήλων έργων θα δηµιουργήσει περισσότερες 

εστίες,  ικανές να φιλοξενήσουν Υδροηλεκτρικά εργοστάσια παραγωγής 

Ηλεκτρικής ενέργειας , µε όλα τα εύλογα για την τοπική και ελληνική 

οικονοµία αποτελέσµατα.  

 

Κ2]ΝΕΕΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  

       Κ21]Φωτοβολταϊκά-πρόταση 

                 Τα φωτοβολταϊκά µπορούν  να αποτελέσουν για την Ηλεία ένα 

σοβαρό άξονα αύξησης του αγροτικού εισοδήµατος αρκεί να 

διαφοροποιηθεί το  πλαίσιο ανάπτυξης τους . 

Σήµερα   τα φωτοβολταϊκά  στα πλαίσια αύξησης της παραγωγής 

ενέργειας από Α.Π.Ε   για την χώρα µας, έχουν την επενδυτική 

φυσιογνωµία  µιας ασφαλούς   τοποθέτησης χρηµάτων, σε συνδυασµό µε 

την προβλεπόµενη επιδότηση του ΑΝ.ΝΟΜΟΥ και τα προβλεπόµενα 

συµβόλαια µακροχρόνιας πώλησης της παραγόµενης ενέργειας στην 

∆ΕΗ. 
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Όµως αυτή η πολιτική έχει και σοβαρά µειονεκτήµατα  

Α]Ο εννοιολογικός προσδιορισµός της Γης Υψηλής  Παραγωγικότητας  

  είναι  ασαφής και εµπεριέχει την δυνατότητα  αυθαιρέτων ερµηνειών, 

που εξυπηρετούν ατοµικά συµφέροντα και όχι µια συνολική πολιτική 

ανάπτυξης της Γής. 

Αυτό  µπορεί να οδηγήσει  σε µείωση των καλλιεργησίµων γαιών του 

Νοµού και σε αντίστοιχη µη παραγωγική κουλτούρα χρήσης της γης. 

Πολλοί εκ των αγροτών , πιστεύουν ότι η αξιοποίηση των γαιών τους για 

την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών, είναι πανάκεια για την λύση του 

εισοδηµατικού τους προβλήµατος, και αυτό συµβαίνει διότι  έχουν 

ελλειπή ενηµέρωση    για τις τεχνικές ανάγκες ενός συστήµατος 

φωτοβολταϊκών συστοιχιών και για τις ανάγκες ασφάλειας του. 

Οι περισσότερες τέτοιου είδους επενδύσεις, µεµονωµένων αγροτών, 

κινδυνεύουν  κάποια στιγµή να καταστούν µη λειτουργούσες και οι 

ιδιοκτήτες να καλεσθούν να πληρώνουν υπέρογκα δάνεια σε τράπεζες µε 

µηδέν εξ’αυτών εισόδηµα.   

Β]Η δέσµευση για 25 και πάνω χρόνια ,ενός κοµµατιού γης µέσω µιας 

τέτοιας επένδυσης , αποκλείει την χρήση της γης για  οιονδήποτε άλλο 

σκοπό αυτά τα χρόνια, ακόµη και εάν αυτός ο σκοπός µπορεί να είναι 

χρυσοφόρος η άκρως απαραίτητος για λόγους επιβίωσης. 

Εάν αναλογιστούµε το µεγάλο χρονικό διάστηµα και ότι σε σύνολο 

εκτάσεων µιλάµε για εκατοµµύρια στρέµµατα σε όλη την επικράτεια, 

γίνεται κατανοητό , ότι µιλάµε για τεράστιο αναπτυξιακό ρίσκο 

δεδοµένης της παράλληλης στενότητας γης της Χώρας µας..  
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ΠΡΟΤΑΣΗ    

Να ευνοηθούν µε ειδικά κίνητρα οι επενδύσεις φωτοβολταϊκών 

εγκαταστάσεων σε σταθερές κατασκευές τουλάχιστον 5 µέτρων ύψους 

ώστε ,αφενός µεν να µην αποχωρίζεται η γη από την καλλιεργητική-

παραγωγική  της ικανότητα, αφετέρου να µπορεί  ο επενδυτής -αγρότης 

να δηµιουργεί στον ίδιο χώρο παράλληλες γεωργοκτηνοτροφικές  η 

µεταποιητικές δραστηριότητες .Η πρόταση αυτή µπορεί άµεσα να 

υλοποιηθεί,  

εάν υπάρξει πρόγραµµα ενισχύσεων φωτοβολταϊκών επενδύσεων 

µόνο  σε συνδυασµό µε άλλες παραγωγικού χαρακτήρα επενδύσεις  . 

π.χ. Φωτοβολταϊκά θερµοκήπια ,Φωτοβολταϊκές κτηνοτροφικές µονάδες 

κ.λ.π. 

 

 

Κ22]Αιολική ενέργεια-πρόταση  

        Η ανεµοχαρτογράφηση του Νοµού από το Μετσόβιο Πολυτεχνείο 

δεν αφήνει πολλά περιθώρια ανάπτυξης Αιολικών πάρκων.   

               

Κ3]ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  

       Κ31]Κυµατική ενέργεια –πρόταση 

    O χώρος του Νοµού Ηλείας πέραν των προηγουµένων προσφέρεται 

    και για µια σειρά πειραµατικών εφαρµογών  παραγωγής ενεργείας . 

Μια εξ’αυτών είναι η Κυµατική ενεργεία , µε επιτυχηµένα πειραµατικά 

µοντέλα µέχρι σήµερα στις ακτές της Πορτογαλίας  και αλλού. 

Στην Ηλεία και ιδιαίτερα στην τοποθεσία Μήτικας Κατακόλου, όπου 

υπάρχει  υψηλό κύµα χειµώνα –καλοκαίρι,  µπορεί να δηµιουργηθεί 

µικρή πειραµατική µονάδα  παραγωγής Ηλεκτρικής ενεργείας  ικανής να 
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καλύψει τις ανάγκες των δυο µικρών οικισµών που περιβάλλουν την 

τοποθεσία . 

Η επιτυχία µιάς τέτοιας εφαρµογής –πιλότου θα βοηθήσει στην επέκταση 

της  και  σε άλλες όµοιες περιοχές της ∆υτικής Ελλάδος   παράλληλα δε  

µπορεί να χρηµατοδοτηθεί εξ’ολοκλήρου από τα ανάλογα προγράµµατα 

της ΕΥΡ.ΕΝΩΣΗΣ 

 

 Κ32]Γεωθερµική ενέργεια –πρόταση 

         Στο µικρό βουνό που περιβάλλει την προαναφερόµενη τοποθεσία , 

 αλλά και σε πολλές άλλες τοποθεσίες του Νοµού,    έχει αποδειχθεί  η 

ύπαρξη σοβαρών ποσοτήτων αερίων και θερµών αερίων µαζών στο 

υπέδαφος, όταν πριν χρόνια εγίνοντο έρευνες για την ύπαρξη 

πετρελαϊκών κοιτασµάτων. 

∆εδοµένων των σηµερινών αναγκών και κατευθύνσεων παραγωγής 

ενέργειας, η εφαρµογή ενός πειραµατικού µοντέλου παραγωγής 

θερµότητας  στον προαναφερόµενο χώρο, θα ανοίξει σοβαρούς δρόµους 

µείωσης της εξάρτησης της περιοχής από  συµβατικά καύσιµα µε ότι 

αυτό θετικά συνεπάγεται για την περιοχή, την τοπική οικονοµία και την 

νέα κουλτούρα ανάπτυξης που απαιτεί ο τόπος.  

        

 

Κ33]Βιοκαύσιµα –πρόταση 

        Τα γεωργικά απόβλητα-Βιοµάζα παράγονται σε µεγάλες ποσότητες 

στον Νοµό ,δεν υπάρχουν όµως  περιοχές συγκέντρωσης τους  ώστε να 

είναι οικονοµικοτεχνικά δυνατή η επεξεργασία τους για παραγωγη 

ενέργειας η βιοντήζελ [όπως Καρπενήσι].  

Όπως έχουµε ήδη προτείνει σε προηγούµενα κεφάλαια της παρούσης,  

αυτό µπορεί να γίνει  ειτε µε µικρούς σταθµούς  επεξεργασίας γεωργικών 

αποβλήτων όµορων γεωργικών εκµεταλλεύσεων,  
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ειτε µε µια η δυο κινητές µονάδες ,οι οποίες θα µπορούν να 

µετακινούνται εντός του Νοµού και να επεξεργάζονται σε χώρους 

συγκέντρωσης τα γεωργικά απόβλητα , ώστε  να λυθεί έτσι ένα 

περιβαλλοντικό πρόβληµα και µέσω της παραγωγής βιοντήζελ να 

ενισχυθεί το τοπικό  αγροτικό εισόδηµα.   

 

 

 

Λ]ΥΓΕΙΑ 
     Λ1]Εισαγωγή-∆εδοµένα 

H ΥΓΕΙΑ   ΣΤΗΝ ΗΛΕΙΑ  
 

Η υγεία αποτελεί   πρώτη προτεραιότητα  για τον καθένα µας αλλά και 

για τις κοινωνίες ως σύνολο ,διότι εξ' αυτής πηγάζουν   και σε αυτήν 

καταλήγουν άµεσα η έµµεσα   όλες οι άλλες πλευρές  του καθηµερινού 

προσωπικού η συλλογικού βίου µας .  

Η φροντίδα της υγείας  απαιτεί  µια σειρά από  ποιοτικά και ποσοτικά 

χαρακτηριστικά , τα αποτελέσµατα δε,  µιας προσωπικής η συλλογικής 

πολιτικής για την Υγεία,  εξαρτώνται πάντα  από τον άριστο συνδυασµό 

αυτών των δύο χαρακτηριστικών. 

 Εάν  τα ποσοτικά χαρακτηριστικά της φροντίδας µας , δεν είναι ανάλογα 

των ποιοτικών αναγκών του συστήµατος Υγείας που απευθύνονται , τότε 

το αποτέλεσµα  όχι µόνο δεν καλυτερεύει τα πράγµατα αλλά µπορεί και 

να τα κάνει χειρότερα . 

Εάν κάποιος  παίρνει λάθος χάπια η λάθος θεραπευτική αγωγή χωρίς να 

είναι ανάλογη των ποιοτικών αναγκών του συστήµατος υγείας του 

οργανισµού του, τότε  το αποτέλεσµα για αυτόν θα είναι δυσάρεστο εως 

και καταστροφικό για την υγεία του συνολικά . 
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 Κάτι ανάλογο συµβαίνει και σε µακροκοινωνικό επίπεδο ,όταν µια 

κοινωνία  [Κυβέρνηση ,Τοπική Αυτοδιοίκηση κ.λ.π.] οργανώνουν ένα 

σύστηµα φροντίδας της υγείας των πολιτών και αντί  να  λαµβάνουν υπ’ 

όψην τους  την αναγκαιότητα του άριστου συσχετισµού των ποιοτικών 

και ποσοτικών αναγκών  που πρέπει να καλύπτει το σύστηµα , 

σχεδιάζουν στην βάση εκλογικών και µικροπολιτικών αναγκών. 

 

 

Αναλυτικότερα . 

Η Ηλεία έχει 3 Νοσοκοµεία ,αλλά επί της ουσίας κανένα ,ως συνολικό 

Νοµαρχιακό Νοσοκοµείο συγχρόνων αναγκών θεραπείας και 

περίθαλψης.  

Έχει το Νοσοκοµείο Κρεστένων ,το Νοσοκοµείο Αµαλιάδος και 

κατ΄ευφηµισµόν το Νοµαρχιακό Νοσοκοµείο στον Πύργο. 

Το Νοσοκοµείο Κρεστένων  έπαιξε στα χρόνια από το 1960 έως και το 

1995 ένα  ουσιαστικό, θετικό και πολλές φορές πρωτοποριακό ρόλο  

στην αντιµετώπιση του θέµατος περίθαλψη στην περιοχή του Νοµού . 

Σε αυτό συνέβαλλε και το γεγονός ότι µορφές  της Ιατρικής  Επιστήµης 

λάµπρυναν κατά καιρούς το Επιστηµονικό δυναµικό  του, µε αποτέλεσµα  

συχνά  πολλοί ασθενείς από άλλες περιοχές  [Αµαλιάδα ,Πύργο και 

αλλού ] να προτιµούν  το  Νοσοκοµείο Κρεστένων για περίθαλψη  από 

τα  Νοσοκοµεία που ήσαν πλησιέστερα στο σπίτι τους. 

Όµως αυτές οι εποχές ήταν αλλιώς , διότι υπήρχαν και άλλες 

επιστηµονικές,  οικονοµικές και κοινωνικές  συνθήκες  τότε . 

1] Τότε η  µετακίνηση των πολιτών  ήταν πολύ πιο δύσκολη από ότι είναι 

σήµερα . Αυτοκίνητο είχαν µια στις 50 οικογένειες ,ενώ σήµερα κάθε 

οικογένεια έχει τουλάχιστον  ένα  αυτοκίνητο.  

2]Τότε η ιατρική  και οι διαγνώσεις βασίζονταν περισσότερο στην 

επιστηµονική γνώση και εµπειρία του Ιατρού[συµπτωµατολογία 
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,ψηλαφήσεις] ,ενώ σήµερα  πριν  ο γιατρός οδηγηθεί σε γνωµάτευση , 

προηγούνται µια σειρά  εξετάσεων   σε πανάκριβα µηχανήµατα, που 

πολλές φορές από τα αποτελέσµατα τους µπορεί να κάνει γνωµάτευση 

και ένας µη Γιατρός . 

Άρα έχουµε περάσει κατά πολύ από την εποχή του Ιατρού –Ανθρώπου-

Επιστήµονα , στην εποχή της συνεργασίας του µηχανήµατος  µε τον 

ειδικό επιστήµονα και ο  γιατρός έρχεται να παίξει ένα  επιτελικό ρόλο 

στο τέλος  ,συνδυάζοντας την επιστηµονική του γνώση  µε  την 

πληροφόρηση που του παρέχουν τα µηχανήµατα.  

Οι  εξελίξεις αυτές βοήθησαν κατά πολύ να βελτιωθούν  οι δυνατότητες 

περίθαλψης και θεραπείας , να  σωθούν πολλές ζωές ανθρώπων  που 

παλαιότερα θα χάνονταν . 

  Αυτό µαζί µε την εξέλιξη της φαρµακολογίας  είχε σαν αποτέλεσµα  την 

αύξηση του προσδόκιµου ζωής κατά πολύ τα τελευταία χρόνια .    

 

3] Τότε  αποδεχόµαστε πιο εύκολα τον θάνατο ενός ανθρώπου ,σήµερα 

ξέρουµε ότι  ακόµη και το πιο δυσάρεστο θέµα υγείας µπορούµε να το 

παλέψουµε . 

   [τον έπιασε ένας σφάχτης και πέθανε .Άραγε σήµερα αποδεχόµαστε 

να πεθάνει κάποιος επειδή τον έπιασε ένας σφάχτης ?] 

Αυτή λοιπόν η εξέλιξη των πραγµάτων στην υγεία, καθιστά πλέον τον 

σχεδιασµό της φροντίδας της, πολύ πιο περίπλοκο και απαιτητικό σε 

υπηρεσίες ,ανθρώπους και µηχανολογικό εξοπλισµό, ώστε  ,όταν έχεις να 

αντιµετωπίσεις την οικονοµία της υγείας µιας κοινωνίας,  να πρέπει να 

αποφασίσεις,  µοιράζοντας ιδανικά τις δυνατότητες σου  ανάµεσα 

στην πρωτοβάθµια περίθαλψη [ένα τραύµα η ένα κρυολόγηµα ] και 

την σύνθετη ολοκληρωµένη παροχή υγειονοµικής φροντίδας ,που 

απαιτεί  πλέον µεγάλα και πλήρως οργανωµένα Νοσοκοµειακού 

τύπου σχήµατα διάγνωσης θεραπείας και  περίθαλψης . 
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Ο οικονοµικός ,γεωγραφικός , πληθυσµιακός  και κοινωνικός χάρτης του 

Νοµού, απαιτεί  πλέον άλλη µορφή οργάνωσης του υγειονοµικού του 

χάρτη, και βάσει αυτών  καταθέτουµε  τις παρακάτω απόψεις µου. 

 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ  

ΠΟΙΑ ΝΕΑ  ΣΚΕΨΗ και  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΠΑΙΤΕΙΤΕ ? 

1]Καταρχάς   απαιτείται συνολικός σχεδιασµός του Νοµού και όχι 

µικροπολιτικές καταναλωτικού χαρακτήρα χάρες  από τους πολιτικούς 

στους κατοίκους κάποιων περιοχών , που έτσι νοµίζουν ότι έχουν 

Νοσοκοµείο στην Πόλη τους, ενώ στην πράξη για  κάθε σοβαρό 

πρόβληµα σκέπτονται κατευθείαν το Νοσοκοµείο του Ρίο. 

 Απόδειξη  δε  αυτού ,   είναι τα πολλά τηλέφωνα που δέχονται 

καθηµερινά παράγοντες στο Νοσοκοµείο του Ρίο για εύρεση κρεβατιού  

και εισαγωγή ασθενών ακόµη και για απλές περιπτώσεις . 

  Έχει κάποιος µελετήσει πόσο κοστίζει καθηµερινά αυτό στις 

οικογένειες της Ηλείας  και στην γενικότερη οικονοµία του Νοµού? 

 [Μεταφορά εισοδηµάτων σε άλλο Νοµό ,απώλεια µεροκάµατων ,µείωση  

παραγωγικού αποτελέσµατος του Νοµού, διάρρηξη οικογενειακού ιστού 

κ.λ.π.] 

 

2]Πρέπει ο Νοµός να σχεδιασθεί  ως  ενιαίο σύνολο παροχής 

υγειονοµικής φροντίδας  και κατ’ αρχάς πρέπει να µελετηθούν   

τέσσερεις παράγοντες βάσει των στατιστικών στοιχείων που έχουµε 

µέχρι σήµερα .   

    2α]  Ποιες είναι  σήµερα  οι   ανάγκες πρωτοβάθµιας ,δευτεροβάθµιας  

         και τριτοβάθµιας περίθαλψης που  έχει  ο Νοµός ? 

     2β]Πως προβλέπεται να εξελιχθούν αυτές οι ανάγκες σε προοπτική  

          εικοσαετίας ? 
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   2γ] Τι ποσοτικά  και τι ποιοτικά χαρακτηριστικά  έχουν η θα έχουν  

          αυτές οι ανάγκες ? 

2δ]Ποιά είναι και ποιά προβλέπεται να είναι η γεωγραφική κατανοµή 

τους ? 

3 ] Αφού µελετηθούν   τα παραπάνω  στοιχεία  µπορεί  µετά να 

οργανωθεί   ένα συνολικό   σχέδιο  υγειονοµικής φροντίδας του Νοµού, 

µε στόχο και προοπτική ,αφενός µεν ,την πλήρη κάλυψη του 

γεωγραφικά , αφετέρου   την πλήρη αυτονόµηση του σε επίπεδο   

παροχής  ανωτάτων  υπηρεσιών υγείας,   

µειώνοντας στο ελάχιστο  µε προοπτική µηδενισµού  το ποσοστό 

ασθενών που θα έχουν ανάγκη µεταφοράς τους σε άλλο Νοµό για 

θεραπεία   . 

4]Ένας  τέτοιος σχεδιασµός απαιτεί    ,  στην βάση των ορθολογικών 

αναγκών που θα   προκύψουν από την µελέτη , ανασχεδιασµό των 

αναγκών  και της κατανοµής των κονδυλίων  σε µηδενική βάση ,ώστε  η 

παροχή   υγειονοµικής περίθαλψης  να καλύπτει όλο τον Νοµό 

πραγµατικά και ουσιαστικά,  εκµεταλλευόµενη πλήρως όλες τις 

σύγχρονες τάσεις και εξελίξεις του χώρου. 

      ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ-ΣΤΟΧΟΙ   

    Α] ∆ιεκδίκηση µακροπρόθεσµης  αναβάθµισης του Νοσοκοµείου 

του Πύργου σε Πανεπιστηµιακό,  στα πλαίσια  ενός περιφερικού 

σχεδιασµού του Πανεπιστηµίου της Πάτρας. 

  Β] ∆ηµιουργία ολοκληρωµένου πλαισίου τηλεϊατρικής.   

       στα πλαίσια της  προγράµµατος  της  Ευρυζωνικότητας,  που θα 

παρέχει  διάγνωση και πρωτοβάθµια περίθαλψη στην πηγή   του 

προβλήµατος [Περιφερικά κέντρα υγείας] και  θα οργανώνει τις 

περαιτέρω  ενέργειες αντιµετώπισης του προβλήµατος 

         του ασθενή [µεταφορά η µη ,τοπική  περίθαλψη κ.λ.π.] 
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Γ] Αναβάθµιση της πρωτογενούς περίθαλψης των συµβάντων.  

    µε προµήθεια νέων ασθενοφόρων [κινητών ιατρειών πλήρως 

εξοπλισµένων για  ατυχήµατα, εµφράγµατα κ.λ.π.] 

   Όχι απλά ένα φορείο και µια συσκευή οξυγόνου. 

 

∆]Επέκταση   των περιφερειακών κέντρων υγείας σε συνδυασµό 

µε την τηλεϊατρική  ώστε να µειωθεί η µετακίνηση  ασθενών στο 

ελάχιστο ακόµη και για µια συνταγή γιατρού . 

Αυτές  οι προτάσεις θα µπορούσαν  να αποτελέσουν µια νέα βάση 

συζήτησης  

  για ένα νέο υγειονοµικό χάρτη του Νοµού ,που θα µας οδηγούσε από 

το επίπεδο   της καθυστέρησης στο επίπεδο της πρωτοπορίας . 

Το οικονοµικό κόστος ενός νέου τέτοιου σχεδιασµού δεν θα είναι 

µεγαλύτερο από το σηµερινό κόστος της υγείας στον Νοµό ,µε την 

βοήθεια δε των Ευρωπαϊκών  Προγραµµάτων και κονδυλίων πιθανώς θα 

µειώνονταν οι ίδιες δαπάνες για αυτό. 

 

Κατανοούµε  βέβαια  ότι κάθε κατάστηµα Υγείας [Νοσοκοµεία κ.λ.π.] 

πέραν της προσφοράς  τους σε παροχή υπηρεσιών υγείας σε µια 

κοινωνία,  ,προσφέρουν έµµεσα και στην τοπική οικονοµία του χώρου 

που λειτουργούν [απασχολήσεις ,περιφερειακά καταστήµατα 

εξυπηρέτησης των ασθενών και των συγγενών τους κ.λ.π.] ,αλλά αυτό το 

σηµαντικό ωφέληµα δεν µπορεί να αποτελεί τροχοπέδη ενός άλλου 

σηµαντικότερου  ωφελήµατος  που θα αφορά    όλους τους κατοίκους του 

Νοµού. 

Επί πλέον  ο επιστηµονικός και τεχνολογικός εκσυγχρονισµός των 

περιφερειακών Θυλάκων  περίθαλψης και φροντίδας, θα αυξήσει τα 

έµµεσα εξ'άυτών  προερχόµενα εισοδήµατα παρά θα τα µειώσει. Μια 

γενική πολιτική αναβάθµισης  του υγειονοµικού χάρτη του Νοµού δεν 
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πρέπει να στέκεται σε πρόσωπα που είναι άµεσα η έµµεσα συνδεδεµένα 

µε αυτόν αλλά στο σύνολο και τις τελικές θετικές επιπτώσεις σε αυτό.   

Εξάλλου η αποδοχή µιας νέας λογικής αντιµετώπισης του προβλήµατος 

Υγείας του Νοµού  σαν αυτή που προτείνουµε   σήµερα ,δεν θα οδηγήσει 

σε κλείσιµο των Νοσοκοµείων Αµαλιάδας  και Κρεστένων αλλά θα τα 

µετατρέψει σε ολοκληρωµένα επιτελικά κέντρα διαχείρισης 

προβληµάτων υγείας της περιοχής τους µε αναβαθµισµένο προσωπικό 

και ηλεκτρονικό εξοπλισµό . 

Παράλληλα δε η ουσιαστική τεχνολογική  ,  επιστηµονική  και τεχνική 

αναβάθµιση  των περιφερειακών λειτουργιών υγείας του Νοµού  ,  θα   

δηµιουργήσει  όλα εκείνα τα στοιχεία και επιχειρήµατα που χρειάζονται 

για την αναβάθµιση του Νοσοκοµείου ΠΥΡΓΟΥ σε Πανεπιστηµιακό, 

που πρέπει να είναι ο κεντρικός και βασικός  στόχος της 

Υγειονοµικής πολιτικής στον Νοµό . 

 Όλα τα παραπάνω   για να συµβούν, προϋποθέτουν µια νέα  πολιτική 

συµφωνία, βούληση  και συνθήκη από όλες τις κοινωνικές ,οικονοµικές 

και πολιτικές  δυνάµεις του Νοµού, για όλα τα µείζονα θέµατα που 

απασχολούν τον Νοµό . 

Η κοινωνία του Νοµού  πρέπει να ενεργοποιηθεί και να επιβάλει σε 

όλους τους θεσµικούς εκπροσώπους της  [Βουλευτές ,∆ηµάρχους , 

Νοµάρχη, Πολιτευτές κ.λ.π.] ένα µίνιµουµ πλαίσιο αναφορών και 

διεκδικήσεων, έξω από το οποίο κανείς  δεν θα µπορεί να κινηθεί προς 

χάρη του µικροπολιτικού του οφέλους και της προσωπικής του εκλογικής 

πελατείας. 
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              Μ]ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΝΟΜΟΥ-ΠΡΟΤΑΣΗ  

 

    Τα απόβλητα του Νοµού Ηλείας είναι ένα πολύ µεγάλο και οξυµένο 

πρόβληµα πολλαπλών µορφών . 

Τα απόβλητα του Νοµού έχουν τις εξής πηγές . 

1]Αστικά απόβλητα   120-150.000τον/ετησίως 

2]Ελαιουργικά απόβλητα [ιδιαιτέρως τοξικά] 75.000τον/ετησιως 

3]Οινοποιητικά απόβλητα   20.000τον/ετησίως  

4]Κτηνοτροφικά απόβλητα 10.000τον/ετησίως 

5]Γεωργικά απόβλητα [πλαστικό ,βιοµάζα κ.λ.π.]  

 

Η γενική κατάσταση των αποβλήτων του Νοµού µας υποχρεώνει σε 

πλήρη και αναλυτική οικονοµικά βιώσιµη πρόταση διαχείρισης τους, την 

οποία και συνοπτικά παραθέτουµε παρακάτω.  

 

 

 

Αφορά συνολική επεξεργασία αποβλήτων ελαιοτριβείων 

,οινοποιείων, τυροκοµείων ,νοσοκοµείων και αστικών 

απορριµµάτων. 
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         ΣΥΝΤΟΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ   

        ΠΡΟΤΑΣΗ    ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ,   

           ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΙΚΩΝ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ 

                ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ   

        
ΕΙΣΑΓΩΓΗ  ΣΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ  

Το πρόβληµα του συνόλου των  αποβλήτων είναι µείζον θέµα για την 

χώρα µας και όχι µόνο .Βασικό σηµείο του προβλήµατος είναι ότι οι 

προτεινόµενες µέθοδοι ,απαιτούν πολύ µεγάλα κεφάλαια χωρίς να 

εγγυώνται την βιωσιµότητα του έργου πολύ περισσότερο δε την 

κερδοφορία του  

Η επικινδυνότητα των αστικών αποβλήτων έχει ποικίλως και 

πολλαπλώς αναλυθεί  και η αναγκαιότητα  της άµεσης λύσης του 

προβλήµατος αυτού είναι περιττό να αναλυθεί περεταίρω. 

Όµως ο Νοµός Ηλείας  δεν έχει πρόβληµα µόνο αστικών αποβλήτων 

,έχει και πολλές άλλες πηγές παραγωγής ιδιαιτέρως επικινδύνων 

αποβλήτων. 

 Ιδιαίτερα τα ελαιοτριβεία και τα οινοποιεία της χώρας 

,επιβαρύνουν το έδαφος και τον Υδροφόρο ορίζοντα µε περίπου 

1.500.000τ/ετησίως πολύ τοξικών αποβλήτων [κατσίγαρος ],ως 

επίσης   τα οινοποιεία και τα τυροκοµεία ,τα οποία έχουν ίδιας 

καταστροφικής επίδρασης απόβλητα αλλά σε µικρότερες 

ποσότητες. 

 Στον Νοµό Ηλείας το πρόβληµα αυτό φτάνει τους 95.000τονους 

ιδιαιτέρως τοξικών αποβλήτων ετησίως . 

 Το ζήτηµα πρέπει άµεσα να λυθεί, διότι πέραν του µεγάλου 

κινδύνου που εγκυµονεί για την υγεία των κατοίκων των περιοχών 
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αυτών, από το 2010 θα επιβληθούν πολύ µεγάλα πρόστιµα από Ε.Ε. 

όχι µόνο στους ∆ήµους αλλά και στους ελαιοτριβείς της χώρας µας   

 Οι µέχρι σήµερα προτεινόµενες λύσεις δεν έχουν εφαρµοσθεί, διότι 

δεν δίνουν βιωσιµότητα στην απαιτούµενη επένδυση, 

η επιβαρύνουν µε µεγάλο ετήσιο κόστος τους ∆ήµους και  τα 

ελαιοτριβεία ,κάτι που καθιστά αδύνατη την υλοποίηση της.  

 

 

 

 Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΑΣ –ΚΕΝΤΡΙΚΗ Ι∆ΕΑ 

Το µέγεθος των αστικών  αποβλήτων  αλλά και των αποβλήτων  

ελαιοτριβείων και Οινοποιείων στην Ηλεία, αποτελεί πέρα από πρόβληµα 

και ένα µεγάλο συγκριτικό πλεονέκτηµα για την λύση του συνόλου 

του προβλήµατος των αποβλήτων του Νοµού, αφού εξ΄αυτών 

µπορούµε να παράγουµε Βιοδραστικές ουσίες µε µεγάλη ζήτηση  στην 

αγορά ζωοτροφών ,  καλλυντικών και φαρµάκων ,η εµπορία των οποίων 

θα καταστήσει το επιχειρησιακό σχέδιο  διαχείρισης των αποβλήτων 

όχι µόνο βιώσιµο αλλά και κερδοφόρο.  

Προτείνουµε  

Α]Τον σχεδιασµό διαχείρισης και επεξεργασίας του συνόλου των 

αποβλήτων του Νοµού  και όχι µόνο των αστικών . 

    [αστικά, ελαιοτριβικά ,οινοποιητικά ,τυροκοµικά και Νοσοκοµειακά] 

Β] Ένα τέτοιο σχέδιο θα µας δώσει την δυνατότητα  του εµπλουτισµού 

των κλασικά παραγοµένων προϊόντων από την επεξεργασία των αστικών 

αποβλήτων [Βιοαέριο. Λίπασµα ,] µε νέα προϊόντα υψηλής και 

αυξανόµενης ζήτησης, που υπάρχουν σε µεγάλες ποσότητες στα 

απόβλητα των ελαιοτριβείων  και των οινοποιείων ,  σε συνδυασµό µε 

την παράλληλη παραγωγή Γλυκοπρωτεινών για τον εµπλουτισµό των 

τελικών προϊόντων της µονάδας. 
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[Πολυφαινόλες ,Γλυκοπρωτεΐνες  και άλλες ουσίες µε µεγάλη ζήτηση 

στις βιοµηχανίες Ζωοτροφές,  Καλλυντικών, Φαρµάκων, 

Συµπληρωµάτων διατροφής κ.α. µε υψηλές τιµές στην αγορά.] 

 

 

Η αποδοχή της πρότασης-άποψης µας ,θα δώσει   

1ον]Προοπτική  βιωσιµότητας και κερδοφορίας στο επιχειρησιακό σχέδιο 

      διαχείρισης του συνόλου των αποβλήτων του Νοµού   , ικανή να 

µηδενίσει σταδιακά το κόστος επεξεργασίας των αστικών αποβλήτων 

που θα επιβαρύνει τους ∆ήµους  για όλα τα χρόνια, εάν επιλεγεί η λύση 

του ενός εργοστασίου Αστικών αποβλήτων . 

 Αναφερόµαστε στα <τέλη εισόδου -gate fees> που θα είναι 

υποχρεωµένοι να πληρώνουν οι ∆ήµοι σε αυτό το εργοστάσιο µαζί µε τα 

έξοδα µεταφοράς των αποβλήτων  ,το οποίο κόστος θα αγγίζει τα 

80ευρώ τον τόνο και θα είναι πολλά εκατοµµύρια ευρώ ετησίως. 

2ον]Οριστική και σύγχρονη λύση του συνολικού περιβαλλοντικού 

     προβλήµατος των αποβλήτων του Νοµού. 

3ον]Εφαρµοσµένη νέα κουλτούρα Πράσινης Ανάπτυξης µε ότι αυτό 

συνεπάγεται για την νέα κουλτούρα επιχειρηµατικότητας που έχει 

ανάγκη ο Νοµός µας. 
 

 

 

Αυτό θα επιτευχθεί µέσω της σύζευξης  µιας σειράς επί µέρους 

τεχνολογιών ,που κατά κύριο λόγο έχουν επεξεργασθεί και 

εφαρµόσει Έλληνες αλλά και Ξένοι  Επιστήµονες. 
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ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΖΕΥΧΘΟΥΝ  

 

1]Τεχνολογία Παραγωγής  Πολυφαινολών από ελαιουργικά 

         και Οινοποιητικά απόβλητα  

3] Τεχνολογία Αναερόβιας  Επεξεργασίας  Αποβλήτων για παραγωγή  

     Ενέργειας και Λιπάσµατος  

4] Τεχνολογία Παραγωγής  Γλυκοπρωτεινών  εµπλουτισµού των 

Πολυφαινολών 
  

                   ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΣ 

     των προς παραγωγή προϊόντων από την εφαρµογή της πρότασης µας. 

   1]ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟ∆ΡΑΣΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ 

                                   2-4 κιλά/τόνο Αποβλήτων. 

               Σηµερινές τιµές εµπορίας- πώλησης 400-1.000ε/κιλό 

2]ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡ.ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  

         870MWh /ανά 15.000τ/αποβλήτων  

           Σηµερινές τιµές εµπορίας- πώλησης 80.14 €/MWh  

3]ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΙΠΑΣΜΑΤΟΣ- ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ  

                   2.250τ/ ανά 15.000τ/αποβλήτων. 

        Σηµερινές τιµές εµπορίας- πώλησης 140-280 €/t,  
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ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΝΟΜΟ ΗΛΕΙΑΣ  

 ΝΟΜΟΣ     ΗΛΕΙΑΣ  

Η Ηλεία έχει 75.000τ/αποβλήτων  ελαιοτριβείων και 10.000τ 

  αποβλήτων  Οινοποιείων και  100-150.000  αστικά απόβλητα  λοιπών 

πηγών.  

 

Με βάση την πρόταση µας οι φορείς θα δηµιουργήσουν µονάδα η 

µονάδες επεξεργασίας τους, σύµφωνα µε το τεχνολογικό σύστηµα που 

προτείνουµε  

 

ΤΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΧΕΙ  

                    ΤΑ ΕΞΗΣ ΣΤΑ∆ΙΑ  

1]ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ  

 

2]ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ   

    [όπου είναι αναγκαίο] 

 

3]ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ και ΠΑΡΑΓΩΓΗ Βιοδραστικών ουσιών  

  3α]Εγκαταστάσεις παραγωγής  Πολυφαινολών  

 3β]Εγκαταστάσεις παραγωγής   Γλυκοπρωτεϊνών 

 

4]ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ  

     [µε αναερόβια επεξεργασία] 

5]ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΙΠΑΣΜΑΤΟΣ  πιθανώς και ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ  
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Χωροταξική προσέγγιση Άποψη – Πρόταση 

 
Επειδή: 

1) ο πληθυσµός  του Νοµού Ηλείας έχει ευρύτατη κατανοµή σε 

Αστικούς, Ηµιαστικούς και Κοινοτικούς χώρους 

2) η γεωγραφική οικονοµία  του Νοµού Ηλείας είναι πολλαπλών 

αξόνων και ευρύτατου δικτύου µεταφορών 

3) η σχεδιαζόµενη και προβλεπόµενη, για τα επόµενα χρόνια, 

τουριστική ανάπτυξη στο Νότιο τµήµα του Νοµού (γήπεδα 

Golf στο Νότιο τµήµα της πρώην λίµνης       Αγουλινίτσας, 

αναβάθµιση – αξιοποίηση Καϊάφα) θα αυξήσει κατακόρυφα τις 

ανάγκες διαχείρισης των αποβλήτων της περιοχής που ορίζεται 

ανάµεσα σε Κρέστενα – Ζαχάρω – Ανδρίτσαινα – Φιγαλεία  

4) οι οικονοµικές συνθήκες των τοπικών ∆ήµων είναι από 

προβληµατικές έως δυσµενείς  

5) η κουλτούρα ανακύκλωσης στον Νοµό παραµένει χαµηλή σε 

σχέση µε τα απαιτούµενα  

6) το πρόβληµα των σκουπιδιών στον Νοµό παραµένει στα 

πρωτοσέλιδα και άλυτο από την δεκαετία του 60’  

7) εκτιµούµε ότι και τώρα, παρ’ όλες τις πιο σοβαρές σε σχέση µε 

το παρελθον  προσπάθειες, το πρόβληµα δεν θα λυθεί τελικά, 

για τεχνικούς και οικονοµικούς λόγους, οι οποίοι θα 

δηµιουργηθούν λόγω πολλαπλών επισφαλειών του 

προτεινόµενου σχεδιασµού  

8) τέλος η ανάγκη  λύσης του προβλήµατος διαχείρισης των 

αποβλήτων του Νοµού είναι άµεση, δεδοµένης της πολλαπλής 

επιβάρυνσης  του τοπικού εναέριου, επίγειου και υπόγειου 

περιβάλλοντος µε κατάλοιπα αστικών αποβλήτων, 
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φυτοφαρµάκων, τοξικών αποβλήτων ελαιουργείων και άλλων,  

µε αποτέλεσµα την ραγδαία αύξηση των κρουσµάτων καρκίνου 

στον Νοµό. 

 

  (βλ. ανάλογη µελέτη του Παν. ΠΑΤΡΑΣ) 

 

 

 

Προτείνουµε:   

 

Για γρήγορη, τελεσίδικη και αποτελεσµατική λύση του συνόλου των 

αποβλήτων του Νοµού,  την δηµιουργία τριών-τεσσάρων µικρών 

εργοστασίων ανοικτής κατασκευής η έστω δεµατοποιητών  , σε τρία-

τέσσερα διαφορετικά µέρη του Νοµού  (20.000 - 30.000 τόνων 

έκαστο), αξιοποίησης του συνόλου των  αποβλήτων (παραγωγή 

Βιοδραστικών ουσιών, παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας µε  αναερόβια 

επεξεργασία, παραγωγή βιολιπασµάτων ) µε ενσωµατωµένες 

φωτοβολταϊκές συστοιχίες,  ώστε σε πιθανή αύξηση του όγκου των 

αποβλήτων να είναι εύκολη η ανάπτυξη νέων εγκαταστάσεων 

επεξεργασίας τους. 
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Ενδεικτικός σχεδιασµός  καταµερισµού  εγκαταστάσεων: 

 

1) Αµαλιάδα – Κάµπος – Πηνεία 

2) Πύργος – Βώλακας – Ώλενα – Ιάρδανος 

3) Κρέστενα – Ζαχάρω – Φιγαλεία – Ανδρίτσαινα 

Ο βασικός  λόγος που µας οδηγεί σε αυτήν την κατεύθυνση είναι η 

µεγάλη διασπορά των  πηγών  αποβλήτων στον Νοµό.  

 

Η ΗΛΕΙΑ έχει έκταση 2.618 τ.χλµ πληθυσµό 190.000 περίπου και 

δέχεται κάθε χρόνο γύρω στους 200.000 τουρίστες τουλάχιστον, 

κατανεµηµένους σε όλο τον άξονα από Μανωλάδα  έως Γιαννιστοχώρι, 

µε κύριους τόπους παραµονής τα µεγάλα ξενοδοχειακά συγκροτήµατα 

και την Αρχαία Ολυµπία. Η παραγωγή των αποβλήτων στον Νοµό, έχει 

µια ευρύτατη διασπορά, δεδοµένων των 22 Καποδιστριακών ∆ήµων, 

αλλά και της γενικότερης γεωγραφικής διασποράς των αστικών και 

ηµιαστικών κέντρων της.  

 

Ενδεικτικοί υπολογισµοί του όγκου των συνολικών αποβλήτων του 

Νοµού, τον ανεβάζουν στους 250.000τ ετησίως, εάν συνυπολογισθούν 

και τα γεωργικά απόβλητα (ελαιουργεία, οινοποιεία ,τυροκοµεία κ.α.)  

  τα οποία πρέπει να ληφθούν υπόψη στον τελικό σχεδιασµό, εάν 

θέλουµε να λύσουµε το πρόβληµα οριστικά.  

Αυτό σηµαίνει ότι αφαιρουµένων των αποβλήτων του Πύργου και της 

Αµαλιάδος ,για τις οποίες πόλεις ένα εργοστάσιο ενεργειακής 

αξιοποίησης στην Τριανταφυλλιά θα ήταν ιδανική λύση, όλος ο 

υπόλοιπος όγκος αποβλήτων του Νοµού θα πρέπει (στην περίπτωση του 
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ενός εργοστασίου), να µεταφέρεται σε αποστάσεις άνω των 35 km είτε 

µε σταθµούς µεταφόρτωσης είτε όχι . 

 

Αυτό σηµαίνει: 

 

1) Σοβαρή κυκλοφοριακή επιβάρυνση των κεντρικών οδικών 

αξόνων του Νοµού 

2) Σοβαρή επιβάρυνση των αεριών ρύπων του Νοµού είτε από τα 

ίδια τα απόβλητα, είτε από καυσαέρια των αυτοκινήτων 

µεταφοράς 

3) Σοβαρή επιβάρυνση των υπολοίπων δήµων σε κόστος 

µεταφορικών, µε κίνδυνο µακρινοί δήµοι από ένα σηµείο και 

πέρα να µην συµµορφώνονται µε την συµφωνία 

4) Εάν σε αυτά προστεθούν τα πιθανώς υψηλά «τέλη εισόδου» 

(gate fees), τότε καταλαβαίνουµε ότι το µοναδικό εργοστάσιο 

που θα φτιαχτεί θα έχει από την αρχή αβεβαιότητα 

βιωσιµότητας από πλευράς Α’ ύλης και οικονοµικών 

αποτελεσµάτων. 

5) ∆εδοµένου ότι ο προγραµµατισµός κατασκευής και λειτουργίας 

ενός µεγάλου εργοστασίου ενεργειακής αξιοποίησης 

αποβλήτων έχει µικρές ελαστικότητες προγραµµατισµού, η 

τυχόν επαλήθευση των επιφυλάξεων µας θα έχει σοβαρή 

δυσκολία διόρθωσης, κάτι που θα είναι πολύ ευκολότερο να 

αντιµετωπισθεί σε λύσεις µικρότερης κλίµακας. 
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Επεξήγηση προτεινόµενων  τεχνολογιών:  

 

1]Παραγωγή  Βιοδραστικών ουσιών µε χρήση οργανικών διαλυτών 

[αλκοόλης] 

Πολυφαινόλες ,Γλυκοπρωτεΐνες. Εµπορεύσιµα προϊόντα µεγάλης 

ζήτησης.  

Τα εµπορεύσιµα αυτά προϊόντα µπορούν να δηµιουργήσουν δορυφορικές 

βιοµηχανίες  αξιοποίησης τους . 

[Βιοµηχανίες ζωοτροφών ,Καλλυντικών ,Συµπληρωµάτων διατροφής 

κ.λ.π.]  

 

 

2]Αναερώβια επεξεργασία  µε Ενσωµατωµένες Φωτοβολταϊκές 

Συστοιχίες µε πιθανή προσθήκη µικρών συστηµάτων πυρόλυσης στο 

µέλλον . 

 

 

 

 

• Γιατί αναερώβια επεξεργασία ? 

• Είναι φθηνή και εύκολη λύση . 

• Μπορεί  να εγκατασταθεί οπουδήποτε . 

• Μπορούν να γίνουν στον Νοµό [διάσπαρτες δεξαµενές  

αναερόβιας επεξεργασίας ]  

• Έχει  χαµηλότερο  κόστος  

. 
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Γιατί ενσωµάτωση Φ/Βολταϊκών συστοιχιών? 

 

• για την ενίσχυση του οικονοµικού ισοζυγίου της επένδυσης  

• για την µείωση των ενεργειακών όγκων των εγκαταστάσεων, 

άρα αύξηση της τελικής πωλούµενης ηλεκτρικής ενέργειας, άρα 

σηµαντική υποστήριξη του οικονοµικού ισοζυγίου και της 

βιωσιµότητας της επένδυσης 

 

Αυτό µπορεί να επιτευχθεί εάν χρησιµοποιήσουµε τις µεγάλες θερµικές 

απώλειες που έχουν  οι Φ/Β συστοιχίες για τµήµατα των εγκαταστάσεων 

που απαιτούν µεγάλες θερµοκρασίες π.χ. στάδιο αποξήρανσης 

αποβλήτων  

 

Σηµ. Οι Φωτοβολταϊκές συστοιχίες θα τοποθετηθούν στις στέγες των 

κτιριακών εγκαταστάσεων, άρα δεν θα υπάρξει πρόβληµα Ζ.Ο.Ε. η γης 

υψηλής παραγωγικότητας. 
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Πλεονεκτήµατα της πρότασης µας 
 

• Τεχνολογίες απόλυτα φιλικές στο περιβάλλον 

• Κόστος ικανό να καλυφθεί από επενδυτές και άλλους φορείς 

      Αποφυγή κυκλοφοριακής επιβάρυνσης του Νοµού από 

µεταφορές αποβλήτων  χύδην σε   µεγάλες αποστάσεις σε ένα και 

µόνο σηµείο (περίπτωση κεντρικού εργοστασίου) 

• Αποφυγή αύξησης αεριών ρίπων καυσίµων από την αύξηση της 

κυκλοφοριακής επιβάρυνσης και ανάλογη µείωση κόστους 

µεταφορικών 

• Ευκολία διαχείρισης εγκαταστάσεων και µειωµένο κόστος 

συντήρησης 

• Ευκολότερη παροχή της παραγόµενης ενέργειας στο υπάρχον 

δίκτυο της ∆.Ε.Η. 

• Υποστήριξη του οικονοµικού και ενεργειακού ισοζυγίου µε 

φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις που µπορούν παράλληλα µε την 

ηλεκτρική ενέργεια να δώσουν σηµαντικές ποσότητες και 

άλλων µορφών ενέργειας (πχ. θερµική) 
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ΦΩΤΟ 
ΒΟΛΤΑΪΚ
Α 
ΣΥΣΤΗΜ
Α    

ΘΕΡΜΑΝΣΗ

∆ΙΑΣΠΑΣΗ  ΜΕΓΑΛΩΝ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ 

Α’ΣΤΑ∆ΙΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΧΗΜΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 
Και ΠΑΡΑΓΩΓΗ Β/∆Ρ 
ΟΥΣΙΩΝ 
[ελαιοτριβεία, οινοποιεία 
λ ]

ΤΕΛΙΚΑ ΑΕΡΙΑ [ΨΥΞΗ] 

ΑΝΑΕΡΟΒΙΑ  ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ  

ΥΠΟ∆ΟΧΗ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 
[∆ΕΞΑΜΕΝΙΣΜΟΣ] 

ΞΗΡΑΝΣΗ ΑΠΟΘΗΚΗ 
ΣΤΑ∆ΙΑΚΗΣ  
ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ  
ΒΙΟΜ. 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ  

ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ  
ΠΙΝΑΚΑΣ 

ΥΠΟ∆ΟΧΗ 
ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΟΥ 
ΗΛ. 
ΡΕΥΜΑΤΟΣ 

ΧΡΗΣΗ  ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΟΥ ΑΕΡΙΟΥ  
ΣΕ  ΑΤΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ  
Για παραγωγή  ηλεκ. Ρεύµατος . 

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ  
ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ  
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ  
ΓΙΑ ΧΥΤΥ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ 
ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ από 
τα ίδια αέρια. 

ΧΡΗΣΗ  
ΠΑΡΑΧΘΕΝΤΟΣ  
ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΣΧΕ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΒΙΟΧΗΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΕΡΟΒΙΑΣ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ µε ΧΡΗΣΗ ΦΩΤΟ-ΒΟΛΤΑΪΚΩΝ 

∆ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ – 
-ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ 
[ΑΣΤΙΚΑ] 

ΑΠΟΘΗΚΗ-
ΠΩΛΗΣΗ  
ΑΝΑΚΥΚΛΩΜΕΝΩΝ 
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ  

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ  
ΒΙΟ∆ΡΑΣΤΙΚΩΝ 
ΟΥΣΙΩΝ  

ΤΡΟΦΟ∆ΟΣΙΑ  ΕΙΣΟ∆ΟΥ  
ΑΝΑΕΡΟΒΙΑΣ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
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Η εφαρµογή  του  προτεινόµενου τεχνολογικού συστήµατος  για την 

διαχείριση του συνόλου των αποβλήτων της Ηλείας , 

θα έχει τα εξής ευεργετικά αποτελέσµατα για τον Νοµό  
1]Θα λύσει ένα µείζον περιβαλλοντικό πρόβληµα  

2]Θα εξοικειώσει την τοπική κοινωνία µε νέες µορφές  

    Πράσινης ανάπτυξης ,δίνοντας το ερέθισµα για µια 

επιχειρηµατική κουλτούρα νέας Οικονοµίας.  

3]Θα είναι τουλάχιστον  βιώσιµο αν όχι κερδοφόρο 

επιβαρύνοντας στο ελάχιστο τους τοπικούς δήµους . 

4]Θα έχει σοβαρά ανταποδοτικά οφέλη στην τοπική 

οικονοµία πολλαπλασιαστικού χαρακτήρα.  

Μορφές χρηµατοδότησης      

 
Α) ∆ήµος-Επενδυτής  (δάνειο) 

Β)  Ιδιώτες +Τράπεζες  

Γ)∆ήµος +Ιδιώτες  

∆)Άλλες µορφές (ventures capital)    
 

Σχόλια - Συµπεράσµατα 
 

 

• Υπάρχουν και εναλλακτικές προτάσεις οικονοµικής διαχείρισης 

του θέµατος . 

 

• Τα σκουπίδια δεν θέλουν χρήµατα ,θέλουν  τεχνογνωσία, 

σχεδιασµό και  πολιτικές αποφάσεις!  
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Ν] ΜΟΡΦΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΧΕ∆ΙΟΥ 

         ΝΕΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ    

    ΕΙΣΑΓΩΓΗ –∆ΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

Οι µέχρι σήµερα µορφές ενίσχυσης της επιχειρηµατικότητας 

Πανελλαδικά αλλά και στον Νοµό Ηλείας, έχουν ουσιαστικά αποτύχει, 

αφού η χώρα µας  έχει συνεχή µείωση της παραγωγικής  της  βάσης,  

συνεχή µείωση της ανταγωνιστικής της θέσης στην διεθνή αγορά,  

συνεχή αύξηση του ελλείµµατος των τρεχουσών συναλλαγών και του 

ισοζυγίου της µε τις αναπτυγµένες χώρες του κόσµου και  µια σειρά άλλα 

αποτελέσµατα συνηγορούντα στην άποψη µας.  

Στα αποτελέσµατα  αυτό οδηγηθήκαµε  ως χώρα , µέσω µιας σειράς 

αποτυχηµένων  η µη συναρτηµένων µε την πραγµατικότητα της 

Ελληνικής οικονοµίας αναπτυξιακών εργαλείων,  τα οποία σε συνάρτηση  

µε τον αντιαναπτυξιακό ρόλο του εγχώριου Τραπεζικού συστήµατος  και 

την έλλειψη πραγµατικής επιχειρηµατικής κουλτούρας  στην χώρα  µας , 

οδήγησαν σε µηδενική  απόδοση και ανταποδοτικότητα,  τα 

δισεκατοµµύρια ευρώ  που διοχετεύτηκαν στην αγορά µέσω διαφόρων 

µηχανισµών και φορέων  για την στήριξη αξόνων ανάπτυξης.  

 

Ιδιαίτερα  στον τοµέα της Νέας και Πράσινης Οικονοµίας ,τα 

αποτελέσµατα είναι τραγικά , παρότι και προς αυτήν την κατεύθυνση  µε 

διάφορες µορφές , έχουν διοχετευτεί-δαπανηθεί δισεκατοµµύρια ευρώ, 

ειτε από εθνικούς πόρους ειτε από Ευρωπαϊκά κονδύλια .  

Φτάσαµε στο σηµείο να θεωρούµε Νέα Οικονοµία , µορφές 

επιχειρηµατικότητας που σε άλλες χώρες της Ευρώπης ανήκουν προ 

πολλού στον τοµέα της συµβατικής οικονοµίας [Μονάδες παραγωγής 

τσιχλών  η κρόκου] από µία πλευρά καλά ίσως κάναµε ,αλλά δεν µπορεί 

το σχέδιο νέας ανάπτυξης και οικονοµίας για την χώρα να εξαντλείται 

εκεί . 
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Η χώρα µας έχει τεράστιες δυνατότητες ανάπτυξης στον  Τοµέα της 

Νέας Οικονοµίας και Πράσινης ανάπτυξης  ,αλλά χρειάζεται 

ανθρώπους να ξέρουν και να πιστέψουν σε αυτήν και όχι αγράµµατους 

που συντηρούν την καθυστέρηση για να µην αποκαλυφθεί. 

 

Ενδεικτικά,  για να µην φανούµε γενικώς αφοριστικοί ,αναφέρουµε ότι 

ο τοµέας των βιολογικών φαρµάκων [φάρµακα βιολογικών 

πολυφαινολών,  φαρµακευτικά σκευάσµατα από φυτά, βιοσένσορες, και 

µια σειρά άλλα πεδία πραγµατικής Νέας και Πράσινης Οικονοµίας], ενώ 

σε άλλες χώρες έχουν πολλή σοβαρή αναπτυξιακή πορεία, στην χώρα 

µας έχουν µηδενική.  

Αυτά όµως τα πεδία Νέας Οικονοµίας  , είναι αναπτυξιακά πεδία 

µεγάλης προσδοκίας για την χώρα µας, αρκεί οι φορείς και οι θεσµοί  

να στηρίξουν τέτοιες προσπάθειες ,και όχι  να είµαστε στο σηµείο ο 

Ε.Ο.Φ να µην χορηγεί εγκρίσεις για νέα φάρµακα και να σε στέλνει στην 

ΑΓΓΛΙΑ ,παράλληλα δε ,να µην υπάρχει ένα ολοκληρωµένο  κρατικό 

εργαστήριο αναλύσεων και ανάληψης  συνολικών κλινικών δοκιµών.  

Εάν ο Gates   αποφάσιζε να ξεκινήσει την Microsoft στην Ελλάδα ,δεν 

θα έπαιρνε δραχµή δάνειο η επιχορήγηση ,όλοι δε θα τον θεωρούσαν 

γραφικό η επίδοξο απατεώνα    
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Τα παραπάνω συµβαίνουν για τους εξής λόγους . 

 

Να]Οι επιχορηγήσεις , οι φορείς και οι υπάρχοντες  θεσµοί. 

  Οι επιχορηγήσεις , ειτε µέσω του ΑΝ.ΝΟΜΟΥ ,ειτε µέσω άλλων 

µορφών της κρατικής ενισχυτικής παρέµβασης, για µεν το τοµέα της 

συµβατικής οικονοµίας διοχετεύτηκαν κατά πλειοψηφία σε αµφίβολους 

εκσυγχρονισµούς υφισταµένων µονάδων  η απλών τυποποιήσεων ,εάν 

αφαιρέσουµε τον τουρισµό ,για δε την Νέα και Πράσινη Οικονοµία  

εξαντλήθηκαν σε ακαδηµαϊκές  έρευνες, οι οποίες  το µόνο αποτέλεσµα 

που είχαν,   ήταν κάποιες δηµοσιεύσεις για την ακαδηµαϊκή εξέλιξη των 

φορέων-προσώπων  και µηδέν καινοτοµία.[δηλ. εµπορική εφαρµογή του 

αποτελέσµατος.]  

 Είναι µετρηµένα στα δάκτυλα της µιας χειρός τα καινοτοµικά -εµπορικά 

αποτελέσµατα των Τεχνολογικών πάρκων [ένα προϊόν νανοτεχνολογίας 

για µόνωση κτιρίων στο Λαύριο , µια εταιρία σχεδιασµού τσιπς που 

έκλεισε  στην Πάτρα]  και σχεδόν τίποτα άλλο.  

Παράλληλα έχουµε πλήρη αποτυχία του θεσµού των spin-off εταιριών , 

εκτός της περίπτωσης της FORTNET, της οποίας όµως η επιτυχία ήταν 

δεδοµένη ευθύς εξ’αρχής λόγω της συγκυρίας της εποχής και του σχεδόν 

αποκλειστικού της  ρόλου.. 
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Νβ] Οι τοπική και εγχώρια επιχειρηµατικότητα. 

         Κράτος και επιχειρηµατικότητα στην ΕΛΛΑ∆Α. 

      Το δυστύχηµα για την χώρα µας αλλά και για την οικονοµία του 

Νοµού Ηλείας  ,είναι  η κουλτούρα επιχειρηµατικότητας που 

επικρατεί . 

Βασικός άξονας  επιτυχηµένης  επιχειρηµατικότητας στην χώρα µας 

είναι η σχεση του επιχειρηµατία µε το κράτος και τους µηχανισµούς 

του . 

Είναι δεδοµένο σε µκροκοινωνικό επίπεδο, ότι οι πιο επιτυχηµένοι 

επιχειρηµατίες στην Ελλάδα κατά το 90% , έχουν επιχειρήσεις των 

οποίων ο µέγιστος όγκος συναλλαγών  γίνεται µε το άµεσο η έµµεσο 

κράτος  και µάλιστα σε ποσοστό άνω του 90-95% . 

Αυτή η κατάσταση που προϋπήρχε  από το 1821 [πάντα οι µηχανισµοί 

του Κράτους έκαναν κάποιους πλούσιους σε µια νύχτα ]  αλλά 

διογκώθηκε  προκλητικά και  εντονότατα  τα χρόνια µετά το 90’, 

 είναι και η αιτία που δεν έχει ανθήσει η σοβαρή και ανταγωνιστική 

επιχειρηµατικότητα στην χώρα µας ,ώστε να αξιοποιηθούν  δυναµικά και 

πλουτοπαραγωγικά το ανθρώπινο δυναµικό και οι πηγές πλούτου  της, 

ιδιαίτερα στην Πράσινη και ενναλακτική οικονοµία . 

 

Όσο και αν οι συγκυρίες µετά το 1990 στην εθνική µας ανάπτυξη και 

αναγκαιότητα, δικαιολογούν ως ένα σηµείο την παραπάνω διαπίστωση, 

[Έξαρση εξοπλιστικών, Ολυµπιακοί Αγώνες , Μεγάλα έργα , άνθηση των 

νέων τεχνολογιών στον Τοµέα της Υγείας και της Επικοινωνίας   κ.α] , η 

διαχείριση τους χωρίς πρόβλεψη για πολλαπλασιαστικά αποτελέσµατα 

για την Εθνική Οικονοµία, προσέδωσαν  στο σύνολο των ∆ηµοσίων 

∆απανών και Επενδύσεων  µόνο καταναλωτικό και καθόλου παραγωγικό 

χαρακτήρα. 
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Η πιθανώς γενικόλογη αυτή παρατήρηση µας ,εξειδικεύετε στα εξής, 

σε επίπεδο Εθνικής Οικονοµίας. 

 

Νβ1] Εξοπλιστικά  

    Παρ’όλες τις τεράστιες δαπάνες µας όλα αυτά τα χρόνια δεν 

καταφέραµε να έχουµε ένα εργοστάσιο που να παράγει σφαίρες ,η 

περίστροφα η έστω ένα  στοιχειώδη  αµυντικό  εξοπλισµό ,το οποίο θα 

µπορούσε µέσω της λεγόµενης Αµυντικής ∆ιπλωµατίας να είναι όχι µόνο 

Βιώσιµο αλλά και κερδοφόρο. 

Η χώρα µας, εκµεταλλευόµενη την τεχνογνωσία του Εγχώριου και 

Ανθρώπινου δυναµικού της , θα µπορούσε να παράγει πολύ µεγάλο 

µέρος των εξοπλιστικών της αναγκών, αρκεί οι διαχειριστές αυτών των 

δαπανών να µην κάνουν ότι µπορούν για να αποκλείσουν την ανάπτυξη 

τέτοιων επιχειρηµατικών δράσεων στην χώρα ,επειδή µέσω αυτού του 

αποκλεισµού υπηρετούν άλλα συµφέροντα. 

Ενδεικτικά αναφέρουµε  

Η παραγωγή και προµήθεια  UAV µικρών αεροπλάνων, όπως και µια 

σειρά άλλα ηλεκτρονικής και συµβατικής δοµής  συµπληρωµατικοί 

εξοπλισµοί   θα µπορούσαν να παραχθούν από συνέργειες    

Ελληνικών  εταιριών  υψηλής τεχνογνωσίας , η υποστήριξη των  οποίων  

θα δηµιουργούσε βάση περεταίρω εγχώριας και διεθνούς ανάπτυξης 

τέτοιων επιχειρηµατικών δράσεων .[30.000.000ευρώ αρχικά] 

Όµως οι ιθύνοντες φρόντισαν µε γελοίες δικαιολογίες να αποκλείσουν 

αυτό το ενδεχόµενο και τελικά να ακυρώσουν ανάλογες προσπάθειες 

ελλήνων επιστηµόνων  .Αυτό συνέβη και σε πολλά άλλα . 

[συµβατότητα των ΤΟR, Πυροσβεστικά Τανκς , Φίλµς Πυροβολικού κ.α] 

 

 

 



 

 

80

80

 

 

Νβ2]Υγεία . 

 Η αιµορραγία των δηµοσίων δαπανών για την Υγεία ,καθίσταται  

    εκπληκτικά  εγκληµατική για την Ελληνική Οικονοµία,  εάν 

αναλυθούν τα µεγέθη και τα προϊόντα των ∆ηµοσίων ∆απανών  την 

Υγεία. 

Η δοµή των ∆ηµοσίων  δαπανών για την Υγεία και την περίθαλψη  

[φάρµακα, ιατροφαρµακευτικό υλικό ,υλικό καθηµερινότητας κ.α. ] 

δείχνουν την τεράστια έλλειψη συσχέτισης αναγκών  της  χώρας και 

παραγωγικού  της τοµέα. 

Ενδεικτικά αναφέρουµε . 

α]Η χώρα  που παράγει βαµβάκι µε όλα τα προβλήµατα της αγοράς του 

προϊόντος ,δεν µπορεί να µην παράγει µετα το 2003 καθόλου γάζες . 

β] Όταν Επιστήµονες της χώρας σχεδιάζουν φάρµακα για ξένες 

φαρµακευτικές εταιρίες [CBL Patras καθ. Κ.ΜΠΑΡΛΟΣ  Εµβόλιο 

Floozer για το ΕΙΤΖ]  η ίδια η χώρα µας δεν νοείται να µην παράγει 

κανένα δικό της φάρµακο. 

γ]Όταν σε όλη την Πελοπόννησο µπορεί να καλλιεργηθεί το φυτό 

Βαλεριάνα ,δεν νοείται να εισάγουµε βιολογικά φάρµακα Βαλεριάνας 

από την Γερµανία  η εκχυλίσµατα ρίγανης από την Κίνα, φάρµακα από 

εκχυλίσµατα κρασιού από την Γαλλία, όταν τα δικά µας απόβλητα των 

οινοποιείων περιέχουν εξίσου καλά η καλύτερα βασικά δραστικά  

 

Νβ3]Μεγάλα ∆ηµόσια έργα  

  Η πράσινη οικονοµία  έπρεπε να τεθεί ως βάση ανάπτυξης από τον 

σχεδιασµό και µεγάλα έργα  των Ολυµπιακών αγώνων . 

Έπρεπε τα µεγάλα Ολυµπιακά ακίνητα να ήσαν Βιοκλιµατικά, ώστε να 

δώσουν µια πρώτη µεγάλη ώθηση περιορισµού της κατανάλωσης 
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ενέργειας και αξιοποίησης νέων µορφών παραγωγής της ,η οποία θα 

επεκτείνετο στις κατασκευές σχολείων ,στα κτίρια ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης , 

στα Στρατόπεδα  και έτσι θα περνούσε και στον ιδιωτικό τοµέα 

κατασκευών. 

Όλα τα προηγούµενα ως διαπιστώσεις η παρατηρήσεις θα µπορούσαν να 

απασχολήσουν µια µεγάλη µελέτη για τις παθογένειες της ελληνικής 

οικονοµίας , 

αλλά καλό είναι να κρατήσουµε, ότι ένα µεσαίο εως και ανώτερο 

γραφειοκρατικό και πολιτικό προσωπικό της χώρας ,εγκλώβισε κατά 

καιρούς την πολιτική ηγεσία σε δρόµους αποφάσεων και στήριξης 

επιλογών   εικονικής και µη ουσιαστικής µε προοπτική ανάπτυξης 

πορείας της χώρας µας. 

Αυτό αποδεικνύεται  από µια πρόχειρη ανάλυση του ρόλου του 

χρηµατιστηρίου στην ανάπτυξη ,από την συνεχή µείωση του 

δευτερογενούς τοµέα ,από την συνεχή πτώση του εισοδηµατικού 

επιπέδου των τουριστών στην χώρα µας, από την αιµορραγία φοιτητών  

προς τρίτες χώρες  ενώ είναι σχεδόν µηδενική η εισαγωγή φοιτητών από 

τρίτες χώρες στην χώρα µας [ η δικαιολογία της γλώσσας είναι ανόητη 

,διότι θα µπορούσαµε να έχουµε δηµιουργήσει 2-3 αγγλόφωνα 

Πανεπιστήµια  ώστε να ισοσκελίζουµε την δική µας αιµορραγία ] 

και πάρα πολλά άλλα .  

 

Νγ]Οι ανάγκες της επιχειρηµατικότητας της Νέας Οικονοµίας  

       Η χώρα µας  χρειάζεται νέα κουλτούρα  επιχειρηµατικότητας ,η 

οποία θα πρέπει να έχει σαν βασικό χαρακτηριστικό την προοπτική  

της ∆ιεθνούς Οικονοµίας και όχι την πελατειακή σχέση µε το κράτος.  

Μια τέτοια επιχειρηµατικότητα δεν µπορεί να έχει ως φορείς τους 

υπάρχοντες επιχειρηµατίες, διότι έχουν ενστερνισθεί στην πλειοψηφία 
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τους την επιχειρηµατικότητα των ασφαλών επιχειρηµατικών κινήσεων 

µέσω του κράτους . 

Οφείλει να απευθυνθεί σε νέους  Ανθρώπους και νέους  επιχειρηµατίες  

και επειδή αυτή  η επιχειρηµατικότητα απαιτεί και υψηλή τεχνογνωσία , 

η νέα επιχειρηµατική τάξη της χώρας πρέπει να προέλθει από νέους  

επιχειρηµατίες- επιστήµονες. 

 

 

 Όµως εδώ είναι το πρόβληµα . 

Οι νέοι µας επιστήµονες δεν διαθέτουν τα χρήµατα που απαιτούνται  για 

την ανάπτυξη επιχειρηµατικής δράσης στους Τοµείς της επιστηµονικής 

τους κατάρτισης  ,παράλληλα δε,  δεν έχουν δυνατότητα συνεταιρισµών   

σε θέµατα Νέας και Πράσινης Οικονοµίας, αφού  η επιχειρηµατικότητα 

έχει το περιεχόµενο που προαναφέραµε.  

Έτσι αναζητούν µια θέση στο ∆ηµόσιο η φεύγουν . 

 Εάν θελήσουν να εκµεταλλευτούν τα υπάρχοντα προγράµµατα 

ενίσχυσης  της επιχειρηµατικότητας , πρέπει να συµπεριφερθούν 

παράνοµα, διότι, αφού δεν έχουν τα χρήµατα θα πρέπει να κάνουν 

υπερτιµολογήσεις και αφού κάνουν υπερτιµολογήσεις, θα πρέπει να 

δώσουν και τις ανάλογες µίζες για τις εγκρίσεις των προτάσεων τους και 

έτσι µπαίνουν, εάν µπαίνουν τελικά, στην ζώνη επιχειρηµατικότητας µε 

πολλά πλην, που οδηγούν τις περισσότερες φορές στην κατάρρευση της 

προσπάθειας.  

Εδώ πρέπει να επανεξετασθεί ο ρόλος του ΤΑΝΕΟ[Ταµείο Νέας 

Εθνικής Οικονοµίας]   ώστε να αποτελέσει ένα πραγµατικό εργαλείο 

ανάπτυξης της Νέας Οικονοµίας στην χώρα  και όχι να 

χρησιµοποιείται από τις Ελληνικές Τράπεζες για µείωση του ρίσκου 

συµµετοχής τους σε επιχειρηµατικά κεφάλαια. 
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Ν1] ΠΡΟΤΑΣΗ  

        Ν1]Επιχειρήσεις Επιστηµόνων –Αγροτών-πρόταση 

ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ  

[Ο προτεινόµενος νέος ρόλος του ΤΑΝΕΟ.] 

Ο Νοµός Ηλείας µπορεί να αποτελέσει χώρο πιλοτικής εφαρµογής µιας 

νέας πρότασης για την σχέση Κράτους και επιχειρηµατικότητας στους 

τοµείς της Νέας και Πράσινης Οικονοµίας . 

Προτείνουµε την υποστήριξη ∆ηµιουργίας  Εταιριών Επιστηµόνων 

στα πεδία της Νέας και Πράσινης Οικονοµίας  µε 100% ενίσχυση των 

αναγκαίων κεφαλαίων, ώστε να δοθεί η ευκαιρία  σε όλους τους 

επιστήµονες που έχουν την δυνατότητα παραγωγής προϊόντων Νέας 

και Πράσινης Οικονοµίας να< επιχειρήσουν>.  

 

Πως θα γίνει αυτό ? 

Ο Επιστήµων η οι Επιστήµονες θα κάνουν πρόταση επιχειρηµατικής 

δράσης  η οποία θα εξετάζεται από πραγµατικά ειδική επιτροπή µε τρία 

κριτήρια . 

1]κατά πόσον ανήκει στα πεδία της Νέας και Πράσινης Οικονοµίας . 

2]κατά πόσον οι φορείς της προτεινόµενης επένδυσης έχουν την  

    Τεχνογνωσιακή  φερεγγυότητα  για την δηµιουργία και λειτουργία της 

προτεινόµενης επιχείρησης. 

3]κατά πόσον τα αιτούµενα κεφάλαια ανταποκρίνονται στις πραγµατικές 

ανάγκες δηµιουργίας και λειτουργίας µιας τέτοιας επιχείρησης. 
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Πως θα λειτουργήσει στην πράξη η πρόταση  ? 

Οι εγκεκριµένες επιχειρηµατικές δράσεις αυτού του τοµέα θα 

δηµιουργούν εταιρίες ,των οποίων το µετοχικό κεφάλαιο θα ανήκει  κατά 

40-50% στο κράτος  ,το οποίο θα εκπροσωπείται µέσω του τοπικού 

επιµελητηρίου η άλλου φορέα και το υπόλοιπο 50-60% θα ανήκει στα 

φυσικά πρόσωπα-Επιστήµονες[ η σηµερινή επιδότηση] που θα 

εµπλέκονται στην εγκεκριµένη επιχειρηµατική δράση. 

Τα  φυσικά πρόσωπα θα έχουν την δυνατότητα εξαγοράς του κρατικού 

µεριδίου µε την καταβολή του 3πλασίου ποσού από το ποσόν που 

αντιπροσωπεύει  το 40-50% της αρχικής κρατικής συµµετοχής ,η το 

κράτος ,όταν πάρει από τα κέρδη της επιχείρησης το 3πλασιο κεφάλαιο 

από το αρχικώς καταβληθέν για το 40-50% των µετοχών του ,θα 

υποχρεώνεται να µεταβιβάσει τις µετοχές του στα φυσικά πρόσωπα-

Επιστήµονες της επιχειρηµατικής δράσης. 

Η υλοποίηση  µιας τέτοιας πρότασης θα έχει τα εξής πλεονεκτήµατα . 

1]Θα ξεκινήσουν επιχειρηµατικές δράσεις σε τοµείς που η συµβατική 

επιχειρηµατικότητα και το σηµερινό τραπεζικό σύστηµα δεν αγγίζουν 

καθόλου ,αλλά είναι τοµείς που µπορούν να δηµιουργήσουν 

µακροχρόνια ανάπτυξη και αύξηση της ανταγωνιστικότητας της χώρας .  

2]Θα δηµιουργήσει µια νέα κουλτούρα ανάπτυξης και 

επιχειρηµατικότητας στην πράξη, προσελκύοντας νέους και νέες σε 

νέους δρόµους εργασίας   και επιχειρηµατικής δράσης . 

3]Θα έχει σοβαρά έσοδα µέσω των εµµέσων και αµέσων φόρων που θα 

παράγουν τέτοιες επιχειρηµατικές δράσεις . 

4]Η επιτυχία τέτοιων προσπαθειών θα αναγκάσει Τραπεζικά και    

     επιχειρηµατικά κεφάλαια  συµβατικών επενδύσεων , να οδηγηθούν σε 

τέτοιες επιχειρηµατικές δράσεις.  

5]το κράτος θα βγει ωφεληµένο ακόµη και εάν δυο στις τρεις από αυτές 

τις επιχειρηµατικές δράσεις αποτύχουν . 
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6]Εάν δύο  στις τρείς επιχειρηµατικές δράσεις τέτοιου τύπου επιτύχουν 

τότε το κράτος θα  6πλασιάσει τα αρχικά υπενδεδυµένα κεφάλαια του 

και θα έχει χρήµα για χρηµατοδότηση 6 νέων αναλόγου χαρακτήρα 

επενδύσεων. 

 

7]Μέσω τέτοιων επιχειρηµατικών δράσεων ο τοµέας της απασχόλησης  

    στην χώρα µας θα πάρει άλλα ποιοτικά χαρακτηριστικά και θα 

αυξηθούν οι προσδοκίες νέων επιστηµόνων από την επιστηµονική τους 

συγκρότηση  ,γεγονός που θα αναβαθµίσει το ενδιαφέρον των νέων 

ανθρώπων για την επιστηµονική του ανάπτυξη . 

 

Η Ηλεία ως χώρος πιλοτικής εφαρµογής της πρότασης . 

Η Ηλεία είναι ιδανικός χώρος για πιλοτική εφαρµογή της πρότασης µας  

διότι 

1ον] έχει όλα τα πεδία εφαρµογής επιχειρηµατικών δράσεων Νέας  και 

Πράσινης Οικονοµίας. 

 [Νέες  και Ανανεώσιµες  µορφές ενέργειας ,Νέες µορφές καλλιεργειών 

,Νέα γεωργικά προϊόντα ,Νέες µορφές συντήρησης και επεξεργασίας 

γεωργοκτηνοτροφικών προϊόντων ,Παραγωγή φυτοβιοσενσόρων, 

καλλιέργειες και παραγωγή νέων συµπληρωµάτων διατροφής και πολλά 

άλλα.  

2ον] Ως οικονοµικός και γεωγραφικός χώρος είναι απολύτως ελεγχόµενος  

     Άρα εύκολα σχεδιαζόµενος χωρίς δυσκολίες εφαρµογών νέων 

επιχειρηµατικών δράσεων. 

 

3ον] Λόγω ανυπαρξίας υποδοµών δευτερογενούς τοµέα ,κάτι που είναι 

αναγκαίο να γίνει άµεσα ,µπορεί ο σχεδιασµός και η κατασκευή 

υποδοµών δευτερογενούς τοµέα να προβλέψει την υποδοχή και 
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φιλοξενία τέτοιων επιχειρηµατικών δράσεων ,ακόµη δε και να 

προσελκύσει τέτοιες δράσεις από άλλες περιοχές της χώρας, αφού 

παράγει κάθε χρόνο Επιστηµονικό προσωπικό που είναι αναγκαίο για την 

στελέχωση τέτοιων επιχειρήσεων .  

4ον]Η δηµιουργία στην Ηλεία Επιστηµονικού και  Τεχνολογικού Πάρκου  

Πράσινης Οικονοµίας ,θα αποτελέσει υποστηρικτικό φορέα τέτοιων 

επιχειρηµατικών δράσεων.  

 

5ον] Με την πιλοτική εφαρµογή µιάς τέτοιας πρότασης στην Ηλεία ,θα 

έχουµε άµεση πορεία ανάπτυξης του Νοµού, µε πάρα πολλά 

πολλαπλασιαστικά αποτελέσµατα για την τοπική οικονοµία και κοινωνία 

,δεδοµένου ότι περαν των µετρήσιµων οικονοµικών µεγεθών, θα 

προκύψουν σηµαντικά οφέλη από τον εµπλουτισµό της τοπικής 

κοινωνίας από ενεργά µέλη υψηλής επιστηµονικής κατάρτισης και 

ανάλογος εµπλουτισµός του τοπικού κοινωνικού και  πολιτιστικού ιστού. 

 Ο ρόλος του ΤΑΝΕΟ στην υλοποίηση µιας τέτοιας πρότασης.  

Ο φορέας  υλοποίησης  της πρότασης µας µπορεί και πρέπει να είναι το 

ΤΑΝΕΟ ,και αυτό θα αποτελέσει µια ευκαιρία επαναπροσδιορισµού του 

ρόλου του για την ανάπτυξη της Νέας Οικονοµίας  στην χώρα µας . 

Το ΤΑΝΕΟ σε αυτή την περίπτωση πρέπει νοµοθετικά να  έχει την 

δυνατότητα κατευθείαν επενδύσεων και όχι µόνο µέσω συνεργαζοµένων 

Τραπεζών όπως γίνεται σήµερα ,γεγονός που έχει ακυρώσει τον ρόλο του 

και τον προορισµό του στην πράξη ,αρκεί να στελεχωθεί από 

Επιστήµονες που έχουν τεχνογνωσία αιχµής και όχι κάποιους 

Οικονοµολόγους που σκέπτονται σας υπάλληλοι τµήµατος χορηγήσεων 

Τράπεζας, όπως γίνεται σήµερα  ,όπου επιχειρηµατικά σχέδια κρίνονται 

από Τραπεζικούς υπαλλήλους άσχετους µε τα πεδία της Νέας 

Οικονοµίας. 
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Ο προϋπολογισµός που απαιτείτε 

Οι επιχειρηµατικές προσπάθειες Νέας και Πράσινης Οικονοµίας δεν 

απαιτούν µεγάλα κεφάλαια, δεδοµένου ότι αποτελούν επενδύσεις 

εντάσεως τεχνογνωσίας ,την οποία καταθέτουν στο ουσιαστικό κεφάλαιο 

της επιχείρησης οι Επιστήµονες και αυτός είναι ο λόγος που οι 

επιχειρήσεις αυτές παράγουν µεγάλες υπεραξίες πάνω στα 

υπενδεδυµένα κεφάλαια. 

Για να δηµιουργούν  30 τέτοιες πρώτες επιχειρήσεις στον Νοµό Ηλείας 

δεν απαιτούνται παραπάνω από15-20.000.000ευρώ ,ποσόν που ακόµη 

και εάν επιτύχουν µόνο οι 10 από αυτές θα επανέλθει στα ταµεία της 

εθνικής οικονοµίας στο 5πλάσιο του. 

[κάθε τέτοια επιχείρηση έχει  1-2.000.000ευρώ αρχικό προϋπολογισµό, 

άρα αφαιρουµένης δε της επιδότησης του ΑΝ.ΝΟΜΟΥ [που είναι 50-

60% όταν είναι υψηλή τεχνολογία και η όποια ούτως η άλλως θα 

καταβληθεί ,το εναποµένον απαραίτητο κεφάλαιο για τις επενδύσεις δεν 

είναι παραπάνω από 15-20.000.000ευρώ. 

  

 

Το ρίσκο µιας τέτοιας πρότασης  

Το ρίσκο από την υλοποίηση µιας τέτοιας πρότασης είναι µηδέν και 

αυτό ευκόλως συνάγεται από τα παραπάνω, τα δε προσδοκώµενα οφέλη 

ανυπολόγιστα ,εάν αναλογιστούµε ότι  µια επιτυχής πιλοτική της 

εφαρµογή στην Ηλεία µπορεί να οδηγήσει στην εξάπλωση του θεσµού σε 

όλη την χώρα µε τεράστια αναπτυξιακά αποτελέσµατα για την εποµένη 

20ετία. 
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Ν2]Έργα µε πρόταση και πλήρη Μελέτη-Εφαρµογής- ∆ιαχείρισης.    

Ότι αποφασισθεί τελικά για την Ηλεία, θα  πρέπει  να παραπεµφθεί    

στην διαδικασία της πλήρους ευθύνης από τον φορέα της. 

Όταν λέµε πλήρη ευθύνη από τον φορέα της εννοούµε ,ότι όποιος κάνει 

την µελέτη θα έχει και την ευθύνη υλοποίησης του έργου διότι , 

στην Ηλεία από µελέτες πάµε καλά από έργα είµαστε στο µηδέν.  

Για την µεταφορά των µελετών που έχουν γίνει στην Ηλεία και για την 

Ηλεία τα τελευταία 20 χρόνια χρειάζονται δυο τρένα ,για την 

<µεταφορά>  των πραγµατοποιηµένων έργων ένα µικρό φορτηγό. 

 

 

 

Ν3]Χρονοδιαγράµµατα αποτελεσµατικότητας και ευθύνες-Πρόταση  

  Ότι αποφασισθεί για την Ηλεία πρέπει να ενταχθεί σε αυστηρό 

χρονοδιάγραµµα  υλοποίησης [όπως τα έργα των Ολυµπιακών αγώνων] 

διότι εάν αφεθούν στον πατριωτισµό των εκτελεστών τους ,  

θα εκτελεστεί και η προσδοκώµενη ανταποδοτικότητα τους για την 

τοπική οικονοµία και κοινωνία .  
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ΠΡΟΤΑΣΗ  ΓΙΑ ΜΙΑ ΝΕΑ ΑΝΤΙΛΗΨΗ  

ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΟΛΑ ΑΥΤΑ  ΚΑΙ ΠΩΣ?  

 Όλα τα παραπάνω και άλλα που θα µπορούσαν να προσθέσουν κάποιοι 

άλλοι  ,δεν µπορούν να γίνουν χωρίς να δηµιουργεί ένα ενηµερωτικό και 

υποστηρικτικό  όργανο από τους τοπικούς φορείς [Νοµαρχία 

,Αυτοδιοίκηση, Συνεταιρισµούς,  Επιµελητήριο  ]  µε  

∆ιεπιστηµονικό περιεχόµενο και στόχο την ανάλυση όλων αυτών των 

προοπτικών στους αγρότες ,τους τοπικούς επιχειρηµατίες και πιθανούς 

ξένους επενδυτές . 

Εάν περιµένουµε να έλθουν να µας βρουν οι αγρότες η οι πάσης 

φύσεως εν δυνάµει ενδιαφερόµενοι  δεν θα έλθουν ποτέ , 

γιατί η καθηµερινότητα δεν τους επιτρέπει ούτε την ενηµέρωση ούτε τον 

σοβαρό σχεδιασµό του αύριο. 

Η ενηµέρωση µπορεί να οδηγήσει το ντόπιο αγρότη και  επιχειρηµατία 

να βγει από την ατοµικότητα του, να κατανοήσει την αναγκαιότητα και 

την ασφάλεια νέων συλλογικών επιχειρηµατικών δράσεων. 

Θα τον βοηθήσει επίσης να κατανοήσει ότι ο ανταγωνισµός της αγοράς 

είναι καλός όταν υπάρχει αγορά ,όταν δεν υπάρχει πρέπει πρώτα να την 

δηµιουργήσουµε και µετά να ανταγωνιστούµε για το ποιος θα κερδίσει 

το µεγαλύτερο µέρος της . 

Εάν δεν την δηµιουργήσουµε δεν θα είναι κακό για ένα ,θα είναι κακό 

για όλους. 

Χρειαζόµαστε   ένα πλαίσιο ανάπτυξης  ευρύτερης  αποδοχής  

 Το πλαίσιο αυτό θα αφορά τα µίνιµουµ για την Ανάπτυξη, Υγεία ,την 

Οικονοµία ,την Κοινωνία και τον πολιτισµό  . 

Εάν συµβεί αυτό, τότε  θα διαµορφωθεί ένα ουσιαστικό και πλειοψηφικό  

µέτωπο που θα µπορεί να οδηγήσει τον Νοµό από την καθυστέρηση και 
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την καταστροφή, σε πορεία παραγωγικής  Ανασυγκρότησης και 

Ανάπτυξης. 

 

Μια πρώτη αρχή για ένα τέτοιο πλαίσιο- στόχο θα ήταν η σύγκλιση ενός 

Πραγµατικού  Αναπτυξιακού  συνεδρίου  για τον Νοµό  ,χωρίς 

παρελάσεις δήθεν ειδικών, αλλά  µε την συµµετοχή  του συνόλου της 

κοινωνίας του Νοµού, φορέων και προσώπων , όπου  όλοι µπροστά σε 

όλους, θα µιλήσουν  για όλα και θα εκτεθούν απέναντι σε όλους  µε 

τις προτάσεις τους   και τις απόψεις τους . 

Εκεί να συζητηθούν όλα τα θέµατα σε µηδενική βάση χωρίς 

αφορισµούς και αποκλεισµούς.  

Εκεί το θέµα της Υγείας ,τα σκουπίδια, ο δευτερογενής τοµέας που 

είναι ανύπαρκτος , το περιβάλλον που όλοι δήθεν ενδιαφερόµαστε και 

συνέχεια καταστρέφεται , η νεολαία  που δήθεν νοιαζόµαστε αλλά  η 

ανεργία, τα αδιέξοδα και  τα ναρκωτικά την στέλνουν   στην ζητιανιά 

µιας θέσης στο δηµόσιο η στο περιθώριο µε ότι αυτό συνεπάγεται και 

όλα τα άλλα που παραπάνω αναλύσαµε και προτείναµε. 

 

Η Ηλεία  είναι ιδανικός τόπος  σχεδιασµού ενός νέου µοντέλου 

ανάπτυξης µε προοπτική εφαρµογής του σε όλη την χώρα ,αλλά 

προϋποθέτει άλλες  πολιτικές διαχείρισης των δυνατοτήτων της  

 

 

Για την ΠΛΕΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ  

 

   ΕΚΑΒΗ ΣΑΛΠΕΑ                              ΑΡΓΥΡΗΣ  ΣΑΛΠΕΑΣ                 

ΦΥΣΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Ε.Μ.Π       ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ  

M.s.c ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ 
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       Πρόεδρος  και ∆ιευθύνων Σύµβουλος  της χηµικής Βιοµηχανίας   
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