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ΤΟ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΠΑ.ΣΟ.Κ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΙΑ

Στην Ηλεία σήμερα εφαρμόζεται ένα ολοκληρωμένο αναπτυξιακό και 
επενδυτικό πρόγραμμα που δημιουργεί τις βέλτιστες δυνατές 

προϋποθέσεις για την είσοδο του νομού στον 21ο αιώνα. Το 

πρόγραμμα αφορά όλους τους τομείς των οικονομικών και κοινωνικών 

δραστηριοτήτων. Περιλαμβάνει έργα μακράς πνοής που δημιουργούν 

νέες δυνατότητες και προοπτικές ανάπτυξης για την Ηλεία. Το 

πρόγραμμα αξιοποιεί όλα τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του νομού:

• το φυσικό του περιβάλλον, ένα από τα ωραιότερα της Ελλάδας,

• την κομβική γεωγραφική του θέση,
• πλούσια ιστορική και πολιτιστική παράδοση, μοναδικούς 

αρχαιολογικούς πόρους,
• ισχυρό αγροτικό τομέα, αγροτική παράδοση και υποδομές

• εργατικό και επιχειρηματικό δυναμικό υψηλών δυνατοτήτων

Οι μοναδικές χρηματοδοτικές δυνατότητες που προσφέρει το Κοινοτικό 

Πλαίσιο Στήριξης σε συνδυασμό με τα ισχυρά συγκριτικά πλεονεκτήματα 

του νομού δημιουργούν ιδανικές προϋποθέσεις για μια νέα άνθιση της 

Ηλείας.

Στο πλαίσιο του αναπτυξιακού μας προγράμματος, βρίσκεται σε εξέλιξη 

ένα πλέγμα έργων και δράσεων που θα συμβάλουν αποφασιστικά στην 

αναπτυξιακή πορεία του νομού. Θα αναφερθώ σε ορισμένες κατηγορίες 

έργων για να δείξω την έκταση και την ποιότητα της προσπάθειας :



• η Εθνική Οδός Ολυμπίας-Βύτινας που θα δημοπρατηθεί εντός του 
έτους,

• η γέφυρα του ποταμού Αλφειού στα Άσπρα Σπίτια που θα συνδέσει 

δύο ευρύτερες περιοχές γεωργικής εκμετάλλευσης,

• η οδός Πύργου-Κατάκωλου,

• η οδός Θολό-Φιγαλεία-Επικούρειος Απόλλων, Φανάρι-Μίνθη-Ζαχάρω 
που θα συνδέσει το ναό και τον αρχαιολογικό χώρο με το βασικό 
δίκτυο του Νομού,

• η οδός Μιράκια-Καρούτες και οι συνδετικοί δρόμοι,

• η οδός Λεχαινά-Αετοράχη-Βάρδα,

• η οδός από γέφυρα Πηνειού - ως Κάστρο και προς Νεοχώρι,

• τα έργα αποκατάστασης και εκσυγχρονισμού στο λιμάνι της 

Κυλλήνης δαπάνης 1 δισ.δρχ. που ολοκληρώθηκαν,

• τα έργα στο λιμάνι του Κατακώλου και η νέα μαρίνα χωρητικότητας 

235 σκαφών, προϋπολογισμού 1.5 δισ.δρχ.

2. Έργα Κοινωνικών Υποδομών

• το Γενικό Νοσοκομείο Πύργου που δημοπρατήθηκε αποτελεί 

παλλαϊκό αίτημα του νομού, θα αντιμετωπίσει οριστικά τα 

προβλήματα υποδομής υγείας, και δημιουργεί παράλληλα νέες θέσεις 

εργασίας. Το κόστος του έργου φθάνει τα 6.5 δισ. δρχ.
• για την αντιμετώπιση των οικιστικών αναγκών του Νομού εφαρμόζεται 

ένα μεγάλο πρόγραμμα λαϊκής στέγης προϋπολογισμού 9 δισ.δρχ. 

Στον Πύργο και στις άλλες πόλεις του νομού κτίζονται ή 

δημοπρατούνται 300 νέες κατοικίες που θα δώσουν στέγη σε 

ισάριθμες άστεγες οικογένειες .



3. Έργα εκπαιδευτικής υποδομής και ενέργειες επαγγελματικής 

κατάρτισης όπως :

• τα Γυμνάσια Πύργου, Μυρτιάς, Επιταλίου, Χαβαρίου,
• το Πολυκλαδικό Λύκειο Πύργου,

• το Λύκειο Αμαλιάδας,

• το Τεχνικό Επαγγελματικό Λύκειο Λεχαινών

Τα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης και εκπαίδευσης που 

εκτελούνται για ανέργους και εργαζομένους σε όλο το Νομό. Μέσα στο 

1996 έγιναν ή γίνονται 65 κύκλοι κατάρτισης στους οποίους πήραν 
μέρος 1.150 καταρτιζόμενοι.

4. Έργα Αγροτικής Ανάπτυξης, εγγειοβελτιωτικά, δασικά, 

γεωργίας, αλιείας. Ιδιαίτερα σημαντικά είναι τα έργα εκσυγχρονισμού 

των αρδευτικών έργων Πηνειού-Αλφειού, δαπάνης 2 δισ.δρχ., τα οποία 
ήδη εκτελούνται.

5. Έργα αστικών υποδομών και προστασίας του περιβάλλοντος
όπως:

• Η αποχέτευση και βιολογικός καθαρισμός του Πύργου δαπάνης 1,7 
δισ. δρχ. και εκτελείται ήδη.

• Η αποχέτευση και ο βιολογικός καθαρισμός Γαστούνης-Βαρθολομιού 

και Λεχαινών-Ανδραβίδας-Τραγανού, προϋπολογισμού 1,6 δισ. δρχ., 

έργα που βρίσκονται στη φάση της μελέτης και δημοπρατούνται μέσα 

στο έτος.
• Η ύδρευση της Αμαλιάδας και των γειτονικών κοινοτήτων, δαπάνης 

1,3 δισ. δρχ. που ολοκληρώνεται και επιλύει χρονίζοντα προβλήματα 

της περιοχής.



6. Έργα πολιτισμού, αναβάθμισης και αξιοποίησης των 

αρχαιολογικών χώρων και των μνημείων όπως :

• τα έργα στον Επικούριο Απόλλωνα, στο Χλεμούτσι, στο Μουσείο 

Αρχαίας Ολυμπίας, στο Μουσείο Αρχαίας Ηλιδας, προϋπολογισμού 
1,6 δισ. δρχ.

• το υδροθεραπευτήριο της Κυλλήνης και οι εγκαταστάσεις των 
Λουτρών Καϊάφα είναι δύο μεγάλα έργα στο στάδιο της 

δημοπράτησης που θα αναζωογοννήσουν την οικονομία του νομού, 

προϋπολογισμού 2,8 δισ. δρχ.

Για τους αγρότες της Ηλείας :

Η πολιτική μας για τους αγρότες αποδίδει, και αυτό το αντιλαμβάνονται 
στην καθημερινή τους ζωή οι αγρότες της Ηλείας. Με το πρόγραμμα 

πρόωρης συνταξιοδότησης αγροτών δόθηκαν, κατά την τριετία του 

ΠΑ.ΣΟ.Κ., 2,8 δισ. δρχ. σε 2.865 δικαιούχους αγρότες. Με διάφορα 
προγράμματα επιδοτήσεων που αφορούν γεωργικές, κτηνοτροφικές, 

αλιευτικές εκμεταλλεύσεις, αγροτοτουρισμό, αγροτικό εξηλεκτρισμό 

κλπ., καταβλήθηκαν στους δικαιούχους 4,2 δισ.δρχ. Εγκρίναμε για την 

ανάπτυξη της ορεινής Ολυμπίας ειδικό πρόγραμμα ύψους 850 εκατ. 

δρχ. Πέρα από αυτά οι αγρότες της Ηλείας θα επωφεληθούν από τα 
γενικά μέτρα αγροτικής πολιτικής που εξαγγείλαμε πρόσφατα. 

Ριζοσπαστικά στοιχεία αυτής της πολιτικής είναι :

• Η επιδοτούμενη επαγγελματική κατάρτιση των αγροτών.

Προβλέπουμε την κατάρτιση 60.000 περίπου αγροτών την επόμενη 

τετραετία με ένα πρόγραμμα Συνεχιζόμενης Αγροτικής Κατάρτισης 

ύψους 40 δισ. δρχ.

• Η δυνατότητα που δημιουργείται στους αγρότες να επωφεληθούν από 

τα χρηματοδοτικά κίνητρα του αναπτυξιακού νόμου με τον



συνυπολογισμό της αγροτικής γης ως ιδίας συμμετοχής στην 
χρηματοδότηση αγροτικών επενδύσεων.

• Η εισαγωγή του θεσμού της χρηματοδοτικής μίσθωσης (Leasing) 
στον αγροτικό τομέα.

• Η αναδιάρθρωση και ο εκσυγχρονισμός του συστήματος αγροτικών 

επιδοτήσεων και πληρωμών με σκοπό την πιο γρήγορη και με 

λιγότερη γραφειοκρατία καταβολή των πληρωμών προς τους αγρότες.

Παράλληλα επιχειρούμε μία μακράς πνοής μεταρρύθμιση του 

συστήματος Γεωργικής Ασφάλισης με την μετεξέλιξη του ΟΓΑ σε Ταμείο 

Κύριας Ασφάλισης των αγροτών που θα μετατρέψει την σύνταξη- 
βοήθημα του σήμερα σε μία πραγματική ανταποδοτική σύνταξη που θα 
επιτρέψει την οικονομική αυτονομία του απόμαχου αγρότη.

Για την αποκατάσταση των σεισμοπλήκτων της Ηλείας.

Η Κυβέρνηση του ΠΑ.ΣΟ.Κ. συμπαραστάθηκε και βοήθησε την 
προσπάθεια των κατοίκων της Ηλείας να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες 

των σεισμών, να ξαναχτίσουν ή να επισκευάσουν τα σπίτια και τις 

δουλειές τους. Μέχρι σήμερα έχουμε εγκρίνει 7.342 εκ νέου κατασκευές 
οικημάτων που καταστράφηκαν από τους σεισμούς. Για τις κατασκευές 

αυτές δόθηκαν δάνεια 43 δισ. δρχ. από τα οποία τα 11 δισ. δρχ. 

αποτελούν δωρεάν επιχορήγηση. Για την κάλυψη των τόκων των 

δανείων αυτών το Ελληνικό Δημόσιο θα καταβάλει 59 δισ. δρχ. 

Εγκρίναμε επίσης 926 δανειοδοτούμενες επισκευές κτιρίων. Σε σχέση 

με όσα είχε εξαγγείλει η Ν.Δ. αυξήσαμε συνολικά κατά 50% το ποσό του 

δανείου και της επιδότησης για κάθε σπίτι. Για να βοηθήσουμε την 

αποκατάσταση των σεισμοπλήκτων πήραμε μέτρα για την παράταση και 

την ρύθμιση των χρεών. Πραγματοποιήσαμε μικροζωνική σεισμική 

μελέτη για τον Πύργο και βελτιώσαμε τον αντισεισμικό σχεδίασμά. Για



το έργο μας αυτό νοιώθουμε περήφανοι. Φροντίσαμε και σταθήκαμε 
κοντά σε όλους τους σεισμόπληκτους.

Αγαπητοί φίλοι και φίλες,

Καμμιά φορά η παρουσίαση έργων και αριθμών κουράζει. Η ανάπτυξη 

όμως του νομού δεν γίνεται μόνο με ευχολόγια και οράματα. Η 

ανάπτυξη του νομού θέλει έργα συγκεκριμένα, καλά σχεδιασμένα και 

προγραμματισμένα, με επαρκείς πόρους χρηματοδότησης. Θέλει να 
υπάρχει μιά σωστή αξιοποίηση των έργων, μία σωστή ένταξη στο 

σύνολο της οικονομικής και κοινωνικής δραστηριότητας.

Η Ηλεία έχει μεγάλο αναπτυξιακό δυναμικό και συγκριτικά 

πλεονεκτήματα. Πρέπει όλοι μαζί να συνεχίσουμε τη σκληρή δουλειά 
για καθημερινή βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης, για κατοχύρωση 
ουσιαστικών αναπτυξιακών προοπτικών, για να είναι η Ηλεία 

πρωτοπόρος στην ανταγωνιστικότητα και στην ισχυροποίηση της 
Ελλάδας στο κατώφλι του 21ου αιώνα.


