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Προτάςεισ επί του Επιχειρηςιακοφ Προγράμματοσ Δυτικήσ Ελλάδοσ 2012-14 
 
Για τον Νομό Θλείασ – Δθμόςια Διοίκθςθ χρειάηονται τα εξισ: 
 

1. Βιοτεχνικό Πάρκο ςτο Νομό.  
1.2 Χϊροσ προϊκθςθσ Αγροτικϊν Προϊόντων. 
1.3 Περίπτερα προβολισ αγροτικϊν προϊόντων ςε διάφορα μζρθ τθσ χϊρασ και αλλοφ. 
1.4 Να διοργανϊνεται Ζκκεςθ Πανελλινιασ εμβζλειασ των προϊόντων μασ με περίπτερα τθσ 
Περιφζρειασ, ςυμβοφλων Επιχειριςεων, ΕΣΠΑ, Υπουργείου Αγροτικισ Ανάπτυξθσ, 
Επιμελθτθρίου κ.α. 
2. Δθμόςια Ζργα 
2.1 Λειτουργία Αεροδρομίου Ανδραβίδασ και ωσ πολιτικοφ. 
2.2 Να ολοκλθρωκεί θ Ολυμπία Οδόσ ζωσ τον κόμβο τθσ Τςακϊνασ (Τρίπολθσ – Καλαμάτασ) 
με δρόμο ιπιασ κυκλοφορίασ ςτθ περιοχι του Καϊάφα, με παρεμβάςματα δεξιά και αριςτερά, 
όπωσ είναι θ αρχικι χάραξθ (ζτςι κα διευκολυνκεί και δεν κα μπλοκάρει θ καταςκευι τθσ). 
2.3 Να αναπτυχκοφν τα λιμάνια Κατακόλου και Κυλλινθσ. 
2.4 Θζλουμε τουριςμό ςτο Νομό. Χρειάηονται μαρίνεσ. Πρζπει να δρομολογθκοφν μελζτεσ 
κλπ.  
2.5 Να επεκτακεί ο εκςυγχρονιςμόσ του ςιδθροδρόμου ςτον Νομό Θλείασ και τθν Αρχ. 
Ολυμπία, διεκνοφσ εφρουσ, διπλι γραμμι. 
2.6 Να εκςυγχρονιςτεί (διαπλατυνκεί, ευκυγραμμιςτεί) ο δρόμοσ Πάτρασ – Τρίπολθσ (111). 
2.7 Να εκςυγχρονιςκεί ο δρόμοσ Ολυμπίασ – Τρίπολθσ όπωσ ζχει μελετθκεί (ιπιασ 
κυκλοφορίασ) χωρίσ διαφοροποιιςεισ. Τϊρα κάκε διαφοροποίθςθ είναι πολυτζλεια (πχ όχι 
τϊρα κλειςτόσ δρόμοσ ταχείασ κυκλοφορίασ με μπάρα ςτα μζςα με δφο λωρίδεσ ανά 
κατεφκυνςθ, με ανιςόπεδουσ κόμβουσ. Δεν κα γίνει ποτζ, μακάρι να μποροφςε να γίνει). 
2.8 Να εκςυγχρονιςκεί ο δρόμοσ Αμαλιάδα – 111. 
2.9 Να εκςυγχρονιςκεί ο δρόμοσ Ολφμπια – 111. 
2.10 Να εκςυγχρονιςτεί όλο το οδικό δίκτυο του Νομοφ. 
2.11 Να γίνει επζκταςθ του Δικτφου Φυςικοφ Αερίου και ςτον Νομό Θλείασ. 
2.12 Να γίνουν χϊροι Δθμοςίων Πάρκιν ςτισ μεγαλουπόλεισ των Νομϊν (Πφργο – Αμαλιάδα 
κλπ). 
3. Εκπαίδευςθ 
3.1 Να γίνουν αυτόνομα τα ΤΕΙ Πφργου – Αμαλιάδοσ με τθν λειτουργία και άλλων τμθμάτων 
(πχ Γυμναςτικι Ακαδθμία ςτθν Αρχ. Ολυμπία, Φυτικισ Παραγωγισ, κλπ). 
3.2 Να γίνει πρόταςθ ςτθν Πολιτεία ϊςτε να βελτιωκεί θ εκπαίδευςθ και θ Παιδεία ςτα 
ςχολεία και ειδικότερα ςτα Λφκεια, ςτα Πανεπιςτιμια, με δικαιϊματα και ςεβαςμό ςτουσ 
μακθτζσ, με βακμολόγθςθ και των κακθγθτϊν, με εξετάςεισ για ειςαγωγι ςτθν Ανϊτατθ 
Εκπαίδευςθ πιο φιλικζσ προσ τουσ υποψθφίουσ, όπωσ είναι και ςτο εξωτερικό. Μόνο ςτθ 
χϊρα μασ γίνεται μζςα ςε 12 θμζρεσ να κρίνεται θ απόδοςθ 12 ετϊν. 
3.3 Να καταςκευαςτοφν τα Σχολεία ςτο Νομό, που τϊρα είναι ςτα λυόμενα, και άλλα που 
λείπουν. 
4. Ακλθτιςμόσ 
4.1 Να γίνει ζνα μεγάλο ακλθτικό κζντρο ςτον Ν. Θλείασ (Αρχ. Ολυμπία) παγκόςμιασ 
εμβζλειασ. 
5. Αδειοδοτιςεισ 
5.1 Θ διαδικαςία των αδειοδοτιςεων (Ζγκριςθσ Περιβαλλοντικϊν Όρων) να ανικει ςτθν 
Περιφζρεια και να ολοκλθρϊνεται μζςα ςε  1 μινα. Άλλωςτε αυτι ειςθγείται ςτο Υπουργείο 
γι’ αυτζσ. 
5.2 Να ξεμπλοκαριςτεί θ ζκδοςθ αδειϊν οικοδομισ. 
5.3 Να επιτρζπεται θ οικοδομι ςε αγροκτιματα, όπου τϊρα προωκείται θ κατάργθςθ, το ίδιο 
και ςτισ Η.Ο.Ε. 
6. Δθμόςια Διοίκθςθ 
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6.1 Να ςταματιςει θ μεγάλθ γραφειοκρατία που υπάρχει ςτθν χϊρα. Να εξυπθρετοφνται οι 
πολίτεσ άμεςα από το Δθμόςιο. 
6.2 Να καταργθκοφν τα αντικίνθτρα ςτθν οικοδομι, θ μεγάλθ φορολόγθςι τθσ, ο Φόροσ 
Μεγάλθσ Ακίνθτθσ Περιουςίασ που αυξάνεται προοδευτικά με γεωμετρικι πρόοδο, όπου δεν 
επιτρζπει τθν ειςαγωγι χρθμάτων ομογενϊν κλπ, όπου εξανεμίηει όλο το ειςόδθμα και τθν 
αξία τουσ. 
6.3 Να γίνουν προςπάκειεσ μείωςθσ τθσ πολυνομίασ, με απλοποίθςθ των Νόμων που 
μπλοκάρουν τθν ομαλι λειτουργία των επιχειριςεων (φορολογικοί, εργατικοί, ελεγκτικοί, κλπ) 
που διϊχνουν τισ επιχειριςεισ ςτο εξωτερικό.  
6.4 Δθμιουργία Λατομικϊν ηωνϊν, χωροκετικόσ ςχεδιαςμόσ, ενεργοποίθςθ των ΣΧΟΑΠ, 
βελτίωςθ ηωνϊν Οικιςτικοφ Ελζγχου. 
6.5 Καταπολζμθςθ τθσ φοροδιαφυγισ, τθσ ειςφοροδιαφυγισ, τθσ μαφρθσ εργαςίασ, τθσ 
παρανομίασ, του ακζμιτου ανταγωνιςμοφ, όπου κλείνουν οι υγιείσ επιχειριςεισ, που απ’ 
αυτζσ ζχει ζςοδα το κράτοσ. Να γίνει πόκεν ζςχεσ παντοφ. 
7. Να μειωκεί ςτο 10% θ ίδια ςυμμετοχι ςτον Αναπτυξιακό Νόμο, και να επιτρζπεται θ 

κάλυψθ τθσ ίδιασ ςυμμετοχισ με δανειακά χριματα, χωρίσ Αφξθςθ Μετοχικοφ Κεφαλαίου, 
ειδικά τϊρα ςτθν κρίςθ, ϊςτε να μποροφν οι επιχειρθματίεσ να τθν καλφπτουν και να 
γίνονται επενδφςεισ. 

8. Να αναβακμιςτεί θ Αγροτικι Οικονομία. 
8.1 Στθν Αγροτικι Οικονομία ζχει τισ ελπίδεσ τθσ θ χϊρα για να ανακάμψει θ οικονομία τθσ. 
8.2 Με ςεβαςμό ςτον αγρότθ και κτθνοτρόφο και αξιοποίθςθ των προϊόντων του. Να ζχουν 
καλζσ τιμζσ και να πλθρϊνονται. 
8.3 Με μεγάλεσ οικολογικζσ, ονομαςίασ προζλευςθσ παραγωγζσ. 
8.4 Με τυποποιιςεισ, εμφιαλϊςεισ, οινοποιιςεισ.  
8.5 Με προϊκθςθ αγροτικϊν και λοιπϊν προϊόντων ςε διεκνείσ αγορζσ, προσ όφελοσ όμωσ 
του αγρότθ. 
8.6 Ζτςι κα δθμιουργθκοφν 2.000.000 νζεσ κζςεισ εργαςίασ ςε 1θ φάςθ και 2.000.000 ςε 2θ 
φάςθ, αφοφ όλα τα λεφτά κα πζςουν ςτθν αγορά. 
9. Να γίνει πρόταςθ ςτθν Πολιτεία για περιοριςμό του πολφ μεγάλου ποςοφ διακφμανςθσ 

ςτο χρθματιςτιριο (όπου χάνονται περιουςίεσ) ςτο 0,1% maximum θμερθςίωσ. Θ κρίςθ 
ιλκε, κακϊσ μάηεψαν τα λεφτά λίγοι, «παγκόςμια», που δεν πζφτουν ςτθν αγορά. Ασ 
κάνουμε αυτό που κάνει θ Αμερικι και θ Αγγλία, με το δολάριο και τθ λίρα, 
κυκλοφορϊντασ Ευρϊ. 

10. Οι τράπεηεσ να χρθματοδοτιςουν τισ επιχειριςεισ, τθν κατοικία και τα δθμόςια ζργα 
χαμθλότοκα και μακροπρόκεςμα. 

11. Να λειτουργιςουν τα Μουςεία των μεγάλων πόλεων του Νομοφ.  
12. Να γίνουν χϊροι για τα παιδιά και τουσ νζουσ, όπου κα περνοφν ευχάριςτα και 

δθμιουργικά τισ ελεφκερεσ ϊρεσ τουσ. 
13. Να γίνεται πανελλινια αλλά και παγκόςμια καμπάνια για μακθτικό τουριςμό και όχι μόνο, 

προβολι των αρχαιολογικϊν χϊρων, αξιοκζατων, ξενοδοχείων, εςτιατορίων, χϊρων 
αναψυχισ, κλπ. (πχ 5μερεσ εκδρομζσ τθσ 3θσ Λυκείου τον Οκτϊβριο μινα), και των 
μοναςτθριϊν για κρθςκευτικό τουριςμό. 
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