


• 40.000.000 ευρώ ως κεφάλαιο κίνησης -δηλαδή μη επιστρεπτέα χρήματα- 
για τις επιχειρήσεις που υπάρχουν στον κατάλογο του υπουργείου Ανάπτυξης
και αντιμετωπίζουν ανεπάρκεια ρευστότητας έχοντας υποστεί σηµαντικές 
οικονομικές ζηµίες λόγω των επιπτώσεων από τα μέτρα για τον περιορισμό 
της εξάπλωσης της νόσου covid—19.
• 9.500.000 ευρώ για την ίδρυση νέων επιχειρήσεων αλλά και τον 
εκσυγχρονισµό υφιστάμενων, δίνοντας κυρίως έμφαση στην ανάπτυξη 
καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών
• 3.750.000 ευρώ για την ενίσχυση της χρήσης προϊόντων και υπηρεσιών 
Τεχνολογιών Πληροφορικής για τις επιχειρήσεις της Περιφέρειας 
Πελοποννήσου.
• 25.000.000 ευρώ προς το ΕΠΑΝΕΚ για τη χρηματοδότηση 160 τουριστικών 
επιχειρήσεων της Περιφέρειας Πελοποννήσου, οι οποίες ήδη υλοποιούν 
επενδυτικά τους σχέδια
• 3.500.000 ευρώ για τη δημιουργία και λειτουργία ‘θερμοκοιτίδων’ 
επιχειρήσεων οι οποίες θα προσφέρουν ειδικές υπηρεσίες, διευκολύνοντας το
ξεκίνημα και την ανάπτυξη νέων επιχειρήσεων, σε τομείς συνάφειας µε τους 
κλάδους της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης της 
Περιφέρειας Πελοποννήσου (Αγροδιατροφικός Τοµέας, Τουρισμός, 
Πολιτισμός, Μεταποιητική Βιομηχανία και Τεχνολογίες Πληροφορικής και 
Επικοινωνιών)
• 3.000.000 ευρώ για τη δημιουργία δομής υποστήριξης της καινοτομίας και 
της επιχειρηματικότητας στην Περιφέρεια Πελοποννήσου
• 1.875.000 ευρώ για την ενίσχυση της αναβάθμισης, συμπλήρωσης ή/και 
επέκτασης ή και δημιουργίας ερευνητικών υποδομών στην Πελοπόννησο για 
την εξυπηρέτηση των αναπτυξιακών στόχων της Περιφέρειας.
• 1.250.000 ευρώ στα Επιμελητήρια της Περιφέρειας Πελοποννήσου για την 
αναβάθμιση των υπηρεσιών τους προς τις επιχειρήσεις.
• υλοποιούνται δράσεις 600.000 ευρώ που έχουν χρηματοδοτηθεί για 
‘κουπόνια καινοτομίας” και αναβάθμιση εργαστηρίων ποιοτικού ελέγχου για 
επιχειρήσεις της Περιφέρειας μας.
• Διατέθηκαν επιπλέον 3.500.0000 ευρώ περίπου από την Περιφέρεια 
Πελοποννήσου στη χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων μεταποίησης 
προϊόντων σε περιοχές εφαρμογής Leader.

4. ΥΓΕΙΑ
1. H Περιφέρεια Πελοποννήσου στέκεται αρωγός στις ανάγκες των 
Νοσηλευτικών Μονάδων και στην άμεση υλοποίηση αιτημάτων που αφορούν 
τις δράσεις υποστήριξης και αναβάθμισης των παρεχομένων υπηρεσιών στα 
πλαίσια αντιμετώπισης της πανδημίας COVID 19.
Eιδικότερα, εχουν διατεθεί:
• 23.000.000 ευρώ από πόρους του ΕΣΠΑ, για την ενίσχυση των φορέων 
υγείας με επικουρικό προσωπικό για ανταπόκριση στις ανάγκες λόγω της 
πανδημίας covid-19 στην Περιφέρεια Πελοποννήσου.



• Περισσότερα  από 600.000 ευρώ για προμήθεια ιατροτεχνολογικού 
εξοπλισμού στις δομές υγείας από τον τακτικό προϋπολογισμό (isobox, κλπ) 

2. Εντάχθηκαν 5 πράξεις στο ΠΕΠ Πελοποννήσου για την επέκταση και 
αναβάθμιση κτηριακών υποδομών και τον εξοπλισμό των δομών υγείας της 
Περιφέρειάς μας με προϋπολογισμό 9.283.107,02 ευρώ
3. Γενικό Νομαρχιακό Νοσοκομείο Αργολίδας
• Εχει προταθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του υπουργείου Υποδομών με
φορέα υλοποίησης την ΚΤΥΠ ΑΕ.
• Από την Περιφέρεια Πελοποννήσου προτείνεται ως έργο προτεραιότητας 
προς ένταξη στο Ταμείο Ανάκαμψης.
• Εκτιμώμενος προϋπολογισμός, 50.000.000 ευρώ 

5. ΟΔΙΚΑ ΕΡΓΑ
Ωρίμασαν οι φάκελοι και εντάσσονται στο ΠΕΠ/ΕΣΠΑ κύρια οδικά έργα για 
την Περιφέρεια Πελοποννήσου.
Αργολίδα
1. Βελτίωση - κατασκευή οδικού τμήματος Αγία Ελεούσα - Αρκαδικό, με 
προϋπολογισμό 18.000.000 ευρώ
2. Βελτίωση ΕΠ.Ο από κόμβο Αρχαία Νεμέα – Δερβενάκια – Μυκήνες 
(συμπεριλαμβανομένου του κόμβου Ι.Κ. Μυκηνών), με προϋπολογισμό 
42.000.000 ευρώ
Αρκαδία
1. Παράκαμψη Λαγκαδίων, σε συνεργασία με το Υπουργείο Υποδομών τίθεται
σε πρώτη προτεραιότητα για την ένταξη στην νέα προγραμματική περίοδο
2. Παράκαμψη Ξηροπήγαδου, με προϋπολογισμό 11.500.000 ευρώ 
Λακωνία
1. Χάνια – Κροκεές – Μολάοι - Μονεμβασία (κατά τμήματα) τμήμα από Χ.Θ. 
35+500 έως Μολάους, με προϋπολογισμό 6.000.000 ευρώ
2. Σύνδεση του νέου αυτοκινητοδρόμου Τρίπολη – Λεύκτρο – Σπάρτη με την
υπάρχουσα εθνική οδό Τρίπολης – Σπάρτης με παράλληλη εξυπηρέτηση των 
παρακείμενων οικισμών, με προϋπολογισμό 15.000.000 ευρώ
3. Παράκαμψη Κότρωνα Ανατολικής Μάνης, με προϋπολογισμό 14.000.000 
ευρώ
4. Παράκαμψη οικισμού Βλαχιωτη, με προϋπολογισμό 18.000.000 ευρώ
- Σε διαρκή συνεργασία με το υπουργείο Υποδομών, η ένταξη της βελτίωσης 
της Ε.Ο. Σπάρτης - Γυθείου (κατά τμήματα), τμήμα Πυρί - Γύθειο, 
εκτιμώμενου προϋπολογισμού 70.000.000 ευρώ στο Ταμείο Ανάκαμψης.
Κορινθία
1. Βελτίωση της οδού Γκούρα – Σαρανταπήχο – Δερβένι, με προϋπολογισμό 
18.000.000 ευρώ
2. Κατασκευή κόμβων π.ε.ο και Π.Ε.Ο Κορινθίας, με προϋπολογισμό 
6.000.000 ευρώ.
3. Βελτίωση της πρόσβασης και της προσπελασιμότητας στην περιοχή 
Ισθμός - Κόρινθος, με προϋπολογισμό 24.000.000 ευρώ.



Μεσσηνία
1. Παράκαμψη Γιάλοβας, με προϋπολογισμό 20.000.000 ευρώ
2. Παράκαμψη Κάμπου - Σταυροπηγίου Δυτικής Μάνης, με προϋπολογισμό 
10.000.000 ευρώ
3. Βελτίωση των 22ης και 24ης επαρχιακών οδών στο τμήμα Λάμπαινα - 
Αρχαία Μεσσήνη και της οδού Αρσινόης - αρχαιολογικού χώρου Αρχαίας 
Μεσσήνης, με προϋπολογισμό 19.270.000 ευρώ.

6. ΜΕΛΕΤΕΣ
Η Περιφέρεια Πελοποννήσου έχει χρηματοδοτηθεί για την ωρίμανση των 
παρακάτω μελετών με τους προϋπολογισμούς όπως αποτυπώνονται, για την 
ένταξη των αντίστοιχων έργων στο ΕΣΠΑ της νέας περιόδου. 
ΑΡΓΟΛΙΔΑ
- Μελέτη βελτίωσης κατά τμήματα της επαρχιακής οδού 4 Λυγουριό - Κρανίδι,
με προϋπολογισμό 850.000 ευρώ
- Μελέτη αντιπλημμυρικών έργων και έργων προστασίας χειμάρρου Ινάχου, 
με προϋπολογισμό 500.000 ευρώ.
ΑΡΚΑΔΙΑ
- Μελέτη κατασκευή παράκαμψης Δημητσάνας, με προϋπολογισμό 300.000 
ευρώ.
- Μελέτη αντιπλημμυρικής προστασίας Δ.Ε. Μαντινείας, με προϋπολογισμό 
500.000 ευρώ.
- Μελέτη αναβάθμισης της επ.ο. Αστρος – Λεωνίδιο – Πηγάδι - Φωκιανός, στο
τμήμα Λεωνίδιο - Φωκιανός, με προϋπολογισμό 270.000 ευρώ.
ΚΟΡΙΝΘΙΑ
- Μελέτη βελτίωσης επαρχιακής οδού Φενεός - Φράγμα Λίμνης Δόξα και 
μελέτη αναβάθμισης επ.ο. Ξυλόκαστρο - Τρίκαλα, με προϋπολογισμό 
785.000 ευρώ.
ΛΑΚΩΝΙΑ
- Μελέτη ολοκλήρωσης σύνδεσης της επ.ο. 34 Βελιές - Νεάπολη με την 
επ.ο..37 Μονεμβασιά – Ελληνικό – Νεάπολη μέσω Αγίου Φωκά,τμήμα 
Μονεμβασιά – Αγιος Φωκάς και μελέτη παράκαμψης οικισμών Ασωπού και 
Παπαδιάνικων της επ.ο. 33 Μολαοι – Ασωπός – Παπαδιάνικα - Πλύτρα και 
σύνδεση της επ.ο.36 Ελιά – Ασωπός - Δαιμονιά, με προϋπολογισμό 
1.250.000 ευρώ.
ΜΕΣΣΗΝΙΑ
- Μελέτη διασύνδεσης Δήμων Καλαμάτας - Μεσσήνης στο παραλιακό μέτωπο
- κατασκευή νέας γέφυρας Παμίσου και μελέτη βελτίωσης της 7ης επαρχιακής
οδού, τμήμα Βαλύρα – Σκάλα – Μελιγαλάς – Ζευγολατιό - Διαβολίτσι, με 
προϋπολογισμό 600.000 ευρώ
- Μελέτη κατασκευής νέου οδικού άξονα Αρφαρά - Λάμπαινα, με 
προϋπολογισμό 960.000 ευρώ.

7. ΕΡΓΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΠΔΕ)



Οι χρηματοδοτήσεις έργων, του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων για το
2020, που βρίσκονται σε διαδικασίες υλοποίησης είναι: 
ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ: 29.300.000 ευρώ
ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ: 6.000.000 ευρώ
ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ: 5.000.000 ευρώ
ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ: 10.000.000 ευρώ
ΛΙΜΕΝΙΚΑ: 3.500.000 ευρώ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ: 1.250.000 ευρώ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ: 1.000.000 ευρώ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ: 1.270.161,23 ευρώ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ Ε.Π.Α.: 130.000 ευρώ
ΜΕΛΕΤΕΣ: 6.015.000 ευρώ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ ΙΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 
ΣΤΗΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗ ΛΑΚΩΝΙΑ: 12.284.709 ευρώ
Επιπρόσθετα:
• Σε διαδικασίες δημοπράτησης το έργο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΣΘΕΤΟΥ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΕΕΛ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ».
• Στη διαδικασία σύναψης προγραμματικής σύμβασης για την υλοποίηση του 
έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Ε.Ε.Λ. 
ΆΡΓΟΥΣ – ΝΑΥΠΛΙΟΥ».
• Στη διαδικασία σύναψης προγραμματικής σύμβασης για το έργο 
«ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΠΡΟΣΗΝΕΜΟΥ ΜΩΛΟΥ 
ΛΙΜΕΝΟΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ».

8. Προϋπολογισμός έργων ανά κατηγορία χρηματοδότησης/τεχνικού 
προγράμματος 2020 που υλοποιήθηκαν /ή σε εξέλιξη ανά Περιφερειακή 
Ενότητα
ΑΡΓΟΛΙΔΑ
1) Ιδιοι Πόροι: 895.274,88 ευρώ
2) Κ.Α.Π.: 1.178.078,11 ευρώ
3) Ο.Σ.Κ.: 70.376 ευρώ
4) Τ.Ε.Ο.: 71.342,98 ευρώ

ΑΡΚΑΔΙΑ
1) Ιδιοι Πόροι: 687.240,57 ευρώ
2) Κ.Α.Π.: 2.324.795,89 ευρώ
3) Ο.Σ.Κ.: 40.649,82 ευρώ
4) Τ.Ε.Ο.: 134.000,00 ευρώ
5) ΥΠ.ΕΣ.: 57.000 ευρώ
6) Κ.Α.Π. Πυρόπληκτων Περιοχών: 82.000 ευρώ

ΚΟΡΙΝΘΙΑ
1) Ιδιοι Πόροι: 2.058.049 ευρώ
2) Κ.Α.Π.: 1.538.878,16 ευρώ



ΛΑΚΩΝΙΑ
1) Ιδιοι Πόροι: 1.282.118,56 ευρώ
2) Κ.Α.Π.: 1.413.201 ευρώ
3) Ο.Σ.Κ.: 348.145,40 ευρώ
4) Τ.Ε.Ο.: 108.188,93 ευρώ

ΜΕΣΣΗΝΙΑ
1) Ιδιοι Πόροι: 2.476.046 ευρώ
2) Κ.Α.Π.: 2.309.276 ευρώ
Ενώ οι πιστώσεις των ενταγμένων/ολοκληρωμένων /σε εξέλιξη έργων του 
ΚΑΠ 20% ανέρχονται σε 11.811.561.27 ευρώ.

9. Εξοικονομώ κατ’ οίκον 
Από την Περιφέρεια Πελοποννήσου διατέθηκαν 21.500.000 ευρώ  για την 
ενεργειακή αναβάθμιση οικιακών κτηριακών υποδομών της Περιφέρειάς μας.

10. Διοικητήρια
1. Αρκαδία: Στον χώρο της ΥΕΒ, θα στεγαστούν οι υπηρεσίες της Περιφέρειας
Πελοποννήσου στην Αρκαδία. Η μελέτη έχει ολοκληρωθεί από τη Διεύθυνση 
Τεχνικών Εργων της Περιφέρειας με προϋπολογισμό 6.000.000 ευρώ.
2. Αργολίδα: Εχουν εκκινηθεί όλες οι σχετικές διαδικασίες ώστε το εργοστάσιο
της ΡΕΑ να καταστεί ένα σύγχρονο και λειτουργικό διοικητήριο.
3. Μεσσηνία: Ολοκληρώθηκε η μελέτη για την ανακατασκευή του Διοικητηρίου
της Μεσσηνίας.
4. Κορινθία: Σε επίλυση ζητημάτων για την κατασκευή διοικητηρίου/στέγασης 
των υπηρεσιών της Π.Ε. Κορινθίας στην Ποσειδωνία.

11. Εκπαίδευση
1. Eκδόθηκε από το ΠΕΠ η πρόσκληση για αναβάθμιση των υποδομών 
δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής εκπαίδευσης – εξοπλισμός, με 
προϋπολογισμό 11.500.000 ευρώ.
2. Εντάσσονται στο ΠΕΠ /ΕΣΠΑ “Εργα Αναβάθμισης των Υποδομών 
Πρωτοβάθμιας / Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης – Κτηριακές Υποδομές”, με 
προϋπολογισμό άνω των 6.500.000 ευρώ.

12. Πολιτιστικές υποδομές
• Εκτελούνται με πόρους του ΠΕΠ/ΕΣΠΑ έργα πολιτιστικών υποδομών 
προϋπολογισμού 20.871.819,71 ευρώ.
• Προσφάτως εντάχθηκαν και ξεκινούν οι διαδικασίες υλοποίησης έργων που 
αφορούν πολιτιστικά μνημεία, συνολικού προϋπολογισμού 11.491.732 ευρώ.
• Σε εξέλιξη 2 προσκλήσεις του ΠΕΠ /ΕΣΠΑ 2014-2020 για πολιτιστικές 
υποδομές της Περιφέρειας Πελοποννήσου συνολικού προϋπολογισμού 
5.500.000 ευρώ.
Επίσης:



• Σε εξέλιξη η εκπόνηση της  μελέτης για το Αρχαιολογικό Μουσείο Σπάρτης.
• Επιλύθηκε το ζήτημα της πυρόσβεσης των Μυκηνών με χρηματοδότηση 
650.000 ευρώ.
• Μέσω προγραμματικής σύμβασης με το υπουργείο Πολιτισμού εξελίσσονται
οι ανασκαφές στην Αρχαία Μεσσήνη με προϋπολογισμό 300.000 ευρώ.
Ενώ σειρά έργων πολιτιστικού περιεχομένου εκτελούνται στις Περιφερειακές 
Ενότητες με πόρους ΠΔΕ/ ΚΑΠ / ΙΠ, συνολικού προϋπολογισμού: 
Αρκαδία: 2.020.000 ευρώ 
Αργολίδα: 2.219.000 ευρώ 
Κορινθία: 787.400 ευρώ 
Λακωνία: 4.538.993 ευρώ 
Μεσσηνία: 3.116.330 ευρώ

13. Αθλητικές υποδομές
• Σε συνεργασία με τους δήμους και άλλους φορείς εκτελούνται έργα 
αθλητικών υποδομών με πόρους ΠΔΕ/ΚΑΠ/ΙΠ, συνολικού προϋπολογισμού:
Αργολίδα: 4.544.480 ευρώ
Αρκαδία: 1.477.400 ευρώ
Κορινθία: 1.068.873 ευρώ
Λακωνία: 2.016.600 ευρώ
Μεσσηνία: 1.739.850 ευρώ
• Εκπονείται η μελέτη για το αθλητικό κέντρο της Βυτίνας.

14. Συγχρηματοδοτούμενα έργα
1. Υπογράφτηκε η σύμβαση κατασκευής του έργου “Ανάπτυξη Αλιευτικού 
Καταφυγίου Μαραθόπολης”, ποσού 3.137.630,89 ευρώ, με πόρους του Ε.Π. 
Αλιείας και Θάλασσας.
2. Σε διαδικασίες σύναψης προγραμματικής σύμβασης για την υλοποίηση του
έργου «Εγκατάσταση επεξεργασίας νερού της πηγής Αγίου Γεωργίου 
Κιβερίου (Ανάβαλου)», προϋπολογισμού 12.161.998,25 ευρώ με πόρους του 
ΥΜΕΠΕΡΑΑ.

15. Τουρισμός
Διαρκής συνεργασία και ανάπτυξη δράσεων σε συνεργασία με αρμόδιους 
φορείς για την προσαρμογή στις νέες συνθήκες της covid-19.
Δημιουργία τουριστικών περιπτέρων (info kiosk) Σπάρτη / Ναύπλιο / Ισθμός 
Κορίνθου.

16. Περιβάλλον
• Η Περιφέρεια Πελοποννήσου ανέθεσε στη σύμπραξη εταιρειών Ελληνικά 
Υδατοδρόμια ΙΚΕ και Υδροπλάνα Ελλάδας Α.Ε. τη σύνταξη του φακέλου 
αδειοδότησης του Υδατοδρομίου της Τάκας.
• Εντάχθηκε στο τεχνικό πρόγραμμα του 2020, το έργο κατασκευή 
περίφραξης προς άρση επικινδυνότητας στην περιοχή της Διώρυγας Ισθμού 
Κορίνθου, με προϋπολογισμό 900.000 ευρώ. Επιδιώκεται μέσω 



προγραμματικής σύμβασης με την “Ανώνυμος Εταιρεία  Διώρυγας Κορίνθου” 
Α.Ε.  η υλοποίηση του έργου.
• Εξελίσσεται από το Πανεπιστήμιο Αθηνών το ερευνητικό έργο μείωσης 
γεωπεριβαλλοντικών κινδύνων της ευρύτερης περιοχής του Πολυλιμνίου.
• Σε εξέλιξη η εκπόνηση του masterplan για τη δημιουργία περιβαλλοντικού 
πάρκου στην περιοχή πέριξ της μετρικής σιδηροδρομικής γραμμής Κόρινθος 
– Δερβένι.

17. Μεταλιγνιτική εποχή Μεγαλόπολης
• Σε εξέλιξη η διαγωνιστική διαδικασία σχετικά με τη Μελέτη Σκοπιμότητας του
Επιχειρηματικού Πάρκου Μεγαλόπολης.
• Σε διαδικασίες ένταξης έργων της περιοχής της Μεγαλόπολης σε 
χρηματοδοτικά προγράμματα (ΠΕΠ / πρόγραμμα “Αντώνης Τρίτσης” κλπ).

18. Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης
Εκπονήθηκε και τίθεται σε διαβούλευση το Περιφερειακό Πρόγραμμα 
Ανάπτυξης της Περιφέρειας Πελοποννήσου για την περίοδο 2021 - 2025, με 
έργα προϋπολογισμού 126.000.000 ευρώ.

19. ΕΣΠΑ 2021-2027
Τίθεται σε διαβούλευση ο σχεδιασμός της Περιφέρειας Πελοποννήσου για το 
ΕΣΠΑ της νέας προγραμματικής περιόδου 2021 - 2027 που εκτιμάται σε 
388.165.465 ευρώ.


