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Θέματα Βουλευτών
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

κ. Ανδριανός Ι. - ΠΕ Αργολίδας

Αναδείχθηκε ως σημαντικό ζήτημα η ορθή αξιοποίηση των πόρων του νέου ΕΣΠΑ, καθώς και το ζήτημα του νέου
Νοσοκομείου Αργολίδας. Επιπλέον, τονίστηκε η ανάγκη για αλλαγή προσέγγισης στα κοινωνικά θέματα και ειδικότερα
της κοινωνικής ένταξης περιθωριοποιημένων ομάδων και η επιστροφή τους στην αγορά εργασίας.

κα. Σούκουλη - Βιλιάλη Μ. - ΠΕ Κορινθίας

Τονίστηκε η σημαντικότητα του διαλόγου και της εξωστρέφειας, καθώς και η συνεργατικότητα για την ανάδειξη των
αναπτυξιακών δυνατοτήτων της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Ως σημαντικά ζητήματα αναδείχθηκαν αυτά του
εκσυγχρονισμού των υποδομών σε συνεργασία με τα τομεακά προγράμματα των υπουργείων, τα έργα ανάπτυξης και η
υποστήριξη της ευφυούς γεωργίας, ο σχεδιασμός και υποστήριξη νέων μορφών Τουρισμού και η προστασία του
πολιτιστικού πλούτου, αλλά και η βελτίωση και ενίσχυση της υγειονομικής κατάστασης με αντίστοιχη υποστήριξη στα
Κέντρα Κοινότητας. Ακόμη, έγινε λόγος για την ανάγκη αλλαγής της κουλτούρας παιδείας και καταπολέμησης της
φτώχειας.

κ. Ψυχογιός Γ. - ΠΕ Κορινθίας

Ως βασικά θέματα τέθηκαν η βελτίωση των υποδομών, η κατάρτιση μακροπρόθεσμων προγραμμάτων για τη στήριξη
των ΜΜΕ, η συνολική αντιμετώπιση της διάβρωσης των ακτών, η ανάγκη για υποστήριξη των πολιτιστικών συλλόγων, η
κοινωνική ένταξη των ευάλωτων κοινωνικά ομάδων, η υποστήριξη του έργου των Κέντρων Κοινότητας, το ζήτημα της
Διώρυγας Κορίνθου, ο ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός των Περιφερειακών Ιατρείων και η ανάγκη για νέο σχεδιασμό
στην περιοχή του Σχίνου, τόσο για αποκατάσταση του περιβάλλοντος, όσο και για προστασία από μελλοντικές φυσικές
καταστροφές.

ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

κ. Δαβάκης Α. - ΠΕ Λακωνίας

Υπογραμμίστηκε η αξία της Διαβούλευσης και ως σημαντικά ζητήματα αναδείχθηκαν αυτά της υποστήριξης του
αγροτικού τομέα, η αναβάθμιση των ΤΟΕΒ, οι παρεμβάσεις στην κατάσταση του οδικού δικτύου και ειδικότερα του
δρόμου Σπάρτη - Γύθειο και οι παρακάμψεις Σκάλας και Βλαχιώτη, το αρχαιολογικό μουσείο Σπάρτης, η ανάδειξη του
πολιτιστικού πλούτου της Ανατολικής Μάνης, ο σχεδιασμός εγγειοβελτιωτικών παρεμβάσεων, ο ορθολογικός
σχεδιασμός και υλοποίηση των ΟΧΕ, η ανάγκη για συνεργασία με τα Επιμελητήρια για τη στήριξη των ΜΜΕ και η
ενίσχυση των Κέντρων Υγείας και των Νοσηλευτικών μονάδων της περιφερειακής ενότητας.

κ. Κρητικός Ν. - ΠΕ Λακωνίας

Τονίστηκε η σημαντικότητα της Διαβούλευσης και η αρωγή που πρέπει να προσφερθεί σε κάθε επίπεδο για την
επιτυχία του Περιφερειακού προγράμματος. Ως σημαντικοί πυλώνες ανάπτυξης καθορίστηκαν οι παρεμβάσεις σε
υποδομές και στο οδικό δίκτυο καθώς και η ανάπτυξη και αξιοποίηση της Πολιτιστικής κληρονομιάς.

κ. Μαντάς Π. - ΠΕ Μεσσηνίας

Ως βασικές συνιστώσες ανάπτυξης προσδιορίστηκαν, η ανάπτυξη της Καινοτομίας και αξιοποίησης της έρευνας από τα
Πανεπιστήμια για το σχεδιασμό προγραμμάτων αλλαγής του παραγωγικού μοντέλου της Περιφέρειας Πελοποννήσου, η
πολυεπίπεδη μελέτη των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, ο μακροπρόθεσμος σχεδιασμός για τα κοινωνικά και
εκπαιδευτικά ζητήματα και η δημιουργία δομών υποστήριξης ΑμεΑ και κοινωνικά αποκλεισμένων ομάδων και η
προώθηση της Διαδημοτικής συνεργασίας για τον ορθολογικό σχεδιασμό των ΟΧΕ.

