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Φίλες και φίλοι,
Στην προσπάθεια της βέλτιστης αξιοποίησης των πόρων του Περιφερειακού
Επιχειρησιακού Προγράμματος Πελοποννήσου 2021 - 2027, επιδιώκουμε τη
σύνθεση απόψεων, στόχων και αναγκών σε επίπεδο κοινωνίας, ανοίγοντας το
διάλογο με τους πολίτες και το σύνολο των φορέων, με στόχο να προσεγγίσουμε τα
ζητήματα και τα προβλήματα, να τα αξιολογήσουμε και να επιδιώξουμε την
επίλυσή τους.
Στο πνεύμα αυτό, αρχικά, θέσαμε σε λειτουργία την ιστοσελίδα προτάσεων για την
εκπόνηση του Προγράμματος της Περιφέρειας Πελοποννήσου, για την Περίοδο
2021-2027. Η ιστοσελίδα αποσκοπούσε στη συλλογή προτάσεων από τους τοπικούς
και περιφερειακούς φορείς της Πελοποννήσου, αλλά και από την κοινωνία των
πολιτών, για τον αναπτυξιακό σχεδιασμό της Περιφέρειας Πελοποννήσου την
περίοδο 2021-2027, λαμβάνοντας υπόψη τον Εθνικό Αναπτυξιακό Σχεδιασμό, όπως
εκφράζεται στο 1ο σχέδιο του ΕΣΠΑ 2021-2027, που υποβλήθηκε άτυπα από την
Ελληνική Κυβέρνηση στις Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στόχος της
ιστοσελίδας ήταν η ευρεία διαβούλευση για το σχεδιασμό του νέου Προγράμματος
της Περιφέρειας Πελοποννήσου, στο πλαίσιο του νέου ΕΣΠΑ 2021-2027 και η
εκκίνηση του επίσημου διαλόγου για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων πολιτικής
της Περιφέρειας Πελοποννήσου, με γνώμονα την αειφόρο οικονομική και κοινωνική
ανάπτυξη, καθώς και τις εθνικές και ευρωπαϊκές πολιτικές.
Ο διάλογος συνεχίστηκε με τη διοργάνωση τηλεδιασκέψεων με φορείς που
αντιπροσωπεύουν τις παραγωγικές δυνάμεις της Περιφέρειας Πελοποννήσου,
καθώς και με φορείς του Δημοσίου. Συμμετείχαν στις τηλεδιασκέψεις πάνω από 50
φορείς και ενδεικτικά έλαβαν μέρος Δήμοι, το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου,
Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Γενικά Νοσοκομεία,
Επιμελητήρια, Εργατικά Κέντρα, Υπουργείο Τουρισμού, Ιερές Μητροπόλεις και
Βουλευτές της Περιφέρειας.
Οι προτάσεις που κατατέθηκαν, θα συμβάλουν σημαντικά στην κατάρτιση των
στόχων πολιτικής της Περιφέρειας Πελοποννήσου για την περίοδο 2021-2027,
καθώς και του «Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης – ΕΣΠΑ», της
περιόδου 2021-2027.
Η συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου στις 12 Ιουλίου 2021
με μοναδικό θέμα το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Πελοποννήσου 2021
– 2027, αποτελεί το επιστέγασμα του δημοσίου διαλόγου και προσδίδει τις
κατευθυντήριες οδηγίες για τη βέλτιστη αξιοποίηση των πόρων του συγκεκριμένου
προγράμματος.
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ
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Σύντομη περιγραφή της διαδικασίας της Διαβούλευσης και των συμπερασμάτων
Η εταιρική σχέση έχει χαρακτηριστεί ως μια από τις βασικές αρχές για τον
προγραμματισμό και την υλοποίηση των Ευρωπαϊκών Ταμείων και έχει συνδεθεί
στενά με την προσέγγιση της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης και τις αρχές της
επικουρικότητας και της αναλογικότητας.
Η αρχή της εταιρικής σχέσης στο επίπεδο της Περιφέρειας Πελοποννήσου
συνεπάγεται στενή συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των δημόσιων
αρχών της Περιφέρειας, των φορέων της κοινωνίας των πολιτών και του
ιδιωτικού τομέα.
Για την ανάπτυξη εταιρικής σχέσης η Περιφέρεια Πελοποννήσου σχεδίασε και
εδραίωσε μια συστηματική διαδικασία διαλόγου με εταίρους από τις αστικές και
άλλες δημόσιες αρχές, τους οικονομικούς και κοινωνικούς εταίρους, τους φορείς
που εκπροσωπούν την κοινωνία των πολιτών, περιβαλλοντικούς εταίρους και
φορείς που είναι υπεύθυνοι για την προώθηση της κοινωνικής ένταξης, των
θεμελιωδών δικαιωμάτων, των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία, της
ισότητας των φύλων και της καταπολέμησης των διακρίσεων.
Η επιλογή των εταίρων πραγματοποιήθηκε στη βάση του σεβασμού της αρχής
της αντιπροσωπευτικότητας, δηλαδή συμπεριλαμβάνονται στην εταιρική σχέση
θεσμικά όργανα, οργανώσεις και φορείς που εκπροσωπούν ομάδες οι οποίες
μπορούν να επηρεάσουν ή να επηρεαστούν από την υλοποίηση του προγράμματος
της Περιφέρειας Πελοποννήσου, συμπεριλαμβανομένων φορέων που
εκπροσωπούν ευάλωτες ή περιθωριοποιημένες πληθυσμιακές ομάδες.
Όσον αφορά τη Διαβούλευση για το σχεδιασμό του Προγράμματος
Πελοπόννησος 2021-2027 με τους αρμόδιους εταίρους -λόγω της πανδημίας COVID19- προκρίθηκε η εκτεταμένη χρήση του εργαλείου της ηλεκτρονικής διαβούλευσης,
που έχει αναπτυχθεί στη σχετική πλατφόρμα της Περιφέρειας και της Ειδικής
Υπηρεσίας Διαχείρισης, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://pelop.espa2127.gr/ .
Ειδικότερα:
Τον Ιανουάριο του 2021, στο πλαίσιο των διαδικασιών διαβούλευσης και
σχεδιασμού του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Πελοποννήσου για
την περίοδο 2021 – 2027, ενεργοποιήθηκε ο πρώτος κύκλος διαβούλευσης,
δημιουργώντας πλούσια εισροή απόψεων και προτάσεων από τους Τοπικούς Περιφερειακούς Φορείς, αλλά και από τους πολίτες της περιφέρειας. Με τη
σύνθεση αυτών των απόψεων και προτάσεων, καθώς και με δευτερογενείς πηγές
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(εθνικές και περιφερειακές στρατηγικές για την περίοδο 2021 – 2027), κείμενα και
κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς και μελέτες αναπτυξιακού
προσανατολισμού που εκπονούνται για λογαριασμό της ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας
Πελοποννήσου, η Ομάδα Σχεδιασμού του Προγράμματος (ΟΣΠ), με τον συντονισμό
και την υποστήριξη του έργου της από την ΕΥΔ, δημιούργησε τα πρώτα κείμενα
σύνταξης του Προγράμματος της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
Αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας ήταν η ολοκλήρωση του κειμένου
βασικών αρχών (concept paper), το οποίο εστάλη στις 21.05.2021 προς
διαβούλευση στους εταίρους. Αυτό αποτέλεσε το εναρκτήριο κείμενο του
δεύτερου κύκλου της ευρείας διαβούλευσης, περί της στρατηγικής και των λοιπών
περιεχομένων του Προγράμματος της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
Ειδικότερα, τον Ιούνιο του 2021 διενεργήθηκε ευρεία Δημόσια
Διαβούλευση επί του σχεδίου του Προγράμματος Πελοπόννησος 2021-2027, μέσω
της οργάνωσης θεματικών - χωρικών διακριτών τηλεδιασκέψεων, όπως
αναλύεται σε επόμενη ενότητα.
Επισημαίνεται πως η Δημόσια Διαβούλευση συνέβαλε ουσιαστικά στον
περαιτέρω προσδιορισμό των προτεραιοτήτων και των ειδικών στόχων του
Προγράμματος Πελοπόννησος 2021-2027, ενώ παράλληλα οι προτάσεις έργων αναγκών, όπως στάλθηκαν από τους εταίρους - φορείς, ομαδοποιήθηκαν και
ιεραρχήθηκαν. Έτσι, προέκυψαν οι ενδεικτικές δράσεις που θα χρηματοδοτηθούν
ανά ειδικό στόχο του Προγράμματος Πελοπόννησος 2021-2027.
Η διαδικασία σχεδιασμού του Προγράμματος Πελοπόννησος 2021 - 2027
είναι μια δυναμική διαδικασία, η οποία θα είναι σε εξέλιξη με συνεχείς
επικαιροποιήσεις και περαιτέρω εξειδικεύσεις των ενδεικτικών δράσεων και του
κειμένου του προγράμματος συνολικά, σύμφωνα πάντοτε με τις κατευθύνσεις σε
εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, μέχρι και την επίσημη υποβολή του στις
υπηρεσίες της Ε.Ε.
Αυτός ο κύκλος διαβούλευσης θα εξελίσσεται καθ’ όλη τη διάρκεια της
σύνταξης του Προγράμματος και θα ολοκληρωθεί πριν την επίσημη αποστολή του
στις Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Εν τω μεταξύ θα έχουν διενεργηθεί οι
σχετικές διαβουλεύσεις της ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας και της Περιφερειακής Αρχής
Πελοποννήσου με την Εθνική Αρχή Συντονισμού (ΕΑΣ) και τα εμπλεκόμενα
Υπουργεία.
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Κεφάλαιο 1ο : Το Περιφερειακό Πρόγραμμα
Πελοπόννησος 2021 – 2027
Το Πρόγραμμα της Περιφέρειας Πελοποννήσου για την Π.Π. 2021-2027
σχεδιάζεται ως μια ολοκληρωμένη παρέμβαση, λαμβάνοντας υπόψη το Σχέδιο
Ανάπτυξης για την Ελληνική Οικονομία 2020, το σχέδιο του ΕΣΠΑ 2021- 2027 για τη
χώρα, την μελέτη για την Περιφερειακή Πολιτική της Ελλάδας που εκπόνησε ο
ΟΟΣΑ, τις Εθνικές και Περιφερειακές Στρατηγικές στους τομείς αναφοράς του ΕΠ
καθώς και τα σχετικά Εθνικά και Ευρωπαϊκά Προγραμματικά - Κανονιστικά κείμενα,
περιλαμβανομένου του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.
Ο στρατηγικός στόχος της Περιφέρειας Πελοποννήσου για την περίοδο
2021-2027, προσδιορίζεται ως εξής:
«Αειφόρος ενδογενής και εξωστρεφής ανάπτυξη, με βάση την καινοτομία
και τη διασφάλιση της χωρικής και κοινωνικής συνοχής».
Στο πλαίσιο αυτό, η στρατηγική του Περιφερειακού Προγράμματος
Πελοπόννησος 2021 - 2027 καλείται να δώσει απαντήσεις στις προκλήσεις και
ανάγκες που αντιμετωπίζει η Περιφέρεια, υιοθετώντας τους παρακάτω
στρατηγικούς στόχους:
1.

Μετασχηματισμός της οικονομίας της περιφέρειας, μέσω της ενίσχυσης της
ανταγωνιστικότητας και του παραγωγικού δυναμικού

2.

Αποτελεσματική διαχείριση του περιβάλλοντος και των πόρων της
περιφέρειας

3.

Βελτίωση της περιφερειακής συνδεσιμότητας και ενίσχυση της κινητικότητας

4.

Ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και τόνωση της αγοράς εργασίας

5.

Ενδυνάμωση της χωρικής συνοχής και άμβλυνση των ενδοπεριφερειακών
ανισοτήτων

Ανά Στόχο Πολιτικής οι κύριες στρατηγικές επιλογές της Περιφέρειας
Πελοποννήσου για την κάλυψη των αναπτυξιακών αναγκών της, την αξιοποίηση
των συγκριτικών πλεονεκτημάτων και του αναπτυξιακού δυναμικού της καθώς και
την επίτευξη των παραπάνω στρατηγικών στόχων, είναι οι ακόλουθες:
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟY

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΣΠ1. Μια πιο ανταγωνιστική και έξυπνη Ευρώπη μέσω της προώθησης του
καινοτόμου και έξυπνου οικονομικού μετασχηματισμού, καθώς και της
περιφερειακής ψηφιακής διασυνδεσιμότητας.
Στον Στόχο Πολιτικής 1 οι κύριες στρατηγικές προτεραιότητες της Περιφέρειας
Πελοποννήσου αφορούν στη διεύρυνση των ερευνητικών υποδομών στην
περιφέρεια, με κατεύθυνση τη σύνδεση της έρευνας με τις παραγωγικές οικονομικές και κοινωνικές δραστηριότητες, στην αύξηση των δαπανών των
επιχειρήσεων για έρευνα και ανάπτυξη, με στόχο την αύξηση της
ανταγωνιστικότητάς τους και της εξωστρέφειάς τους καθώς και στην εξασφάλιση
ενός ισχυρού πυρήνα ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού. Πρόσθετα, στρατηγικό
στόχο αποτελεί η εξοικείωση των πολιτών και των επιχειρήσεων, καθώς και των
στελεχών - προσωπικού των δημόσιων υπηρεσιών, στη χρήση ΤΠΕ, καθώς και η
άμβλυνση της απομόνωσης και του αποκλεισμού των απομακρυσμένων
εσωτερικών ορεινών και ημιορεινών περιοχών από κοινωνικές και διοικητικές
υπηρεσίες, με τη χρήση ΤΠΕ και την ενδυνάμωση της χωρικής και κοινωνικής
συνοχής της περιφέρειας. Επίσης, στρατηγική επιλογή είναι η αύξηση της
τουριστικής δραστηριότητας και η διεύρυνση του τουριστικού προϊόντος της
περιφέρειας αλλά και η διεύρυνση, ενδυνάμωση και ο εκσυγχρονισμός του
επιχειρηματικού και εν γένει παραγωγικού ιστού της περιφέρειας, ισόρροπα ανά
Περιφερειακή Ενότητα.
Οι διαθέσιμοι πόροι από το ΕΤΠΑ στο πλαίσιο του Στόχου Πολιτικής 1, για
την Περιφέρεια Πελοποννήσου ανέρχονται σε 49.328.699 € (δημόσια δαπάνη).
Ενδεικτικές δράσεις που περιλαμβάνονται στον εν λόγω στόχο πολιτικής είναι:
Ειδικός Στόχος 1.i. Ανάπτυξη και ενίσχυση των ικανοτήτων της έρευνας και της
καινοτομίας και αξιοποίηση των προηγμένων τεχνολογιών






Ενίσχυση του συστήματος διακυβέρνησης, παρακολούθησης της
περιφερειακής στρατηγικής RIS3 και προώθηση της διαδικασίας
επιχειρηματικής ανακάλυψης.
Διεύρυνση και ενδυνάμωση του συστήματος έρευνας & καινοτομίας της
περιφέρειας, με κατεύθυνση την κάλυψη των αναγκών και των δυνατοτήτων
του παραγωγικού δυναμικού της, για έρευνα και ανάπτυξη.
Αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνας - τεχνολογίας και της
καινοτομίας από τις επιχειρήσεις της περιφέρειας, για ανάπτυξη νέων
προϊόντων, αύξηση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟY





ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Συγκράτηση του υπάρχοντος και προσέλκυση νέου ανθρώπινου ερευνητικού
δυναμικού στην περιφέρεια.
Προώθηση της νεοφυούς επιχειρηματικότητας με έμφαση στην ανάπτυξη
και ενσωμάτωση της καινοτομίας.
Ενίσχυση του θεσμού του Περιφερειακού Μηχανισμού Υποστήριξης
Καινοτομίας με την σύμπραξη του ερευνητικού και επιχειρηματικού ιστού
της περιφέρειας (Innovation Office).

Ειδικός Στόχος 1.ii. Εκμετάλλευση των οφελών της ψηφιοποίησης για τους πολίτες,
τις επιχειρήσεις, τους ερευνητικούς φορείς και τις Δημόσιες Αρχές













Στήριξη των επενδύσεων, συμπεριλαμβανομένης της νεοφυούς
επιχειρηματικότητας, για την παραγωγή καινοτόμων προϊόντων - υπηρεσιών
στον τομέα του ψηφιακού μετασχηματισμού, σε σύνδεση με τις
παραγωγικές και κοινωνικές ανάγκες (ΚΕ).
Στήριξη της προσαρμογής των επιχειρήσεων στις απαιτήσεις της 4ης
Βιομηχανικής Επανάστασης, για την ενσωμάτωση τεχνολογιών που
προάγουν το ψηφιακό μετασχηματισμό (τηλεργασία, ηλεκτρονικό εμπόριο,
βάσεις δεδομένων, πλατφόρμες, ψηφιακή οργάνωση, εξοπλισμός κτλ.).
Προώθηση του ψηφιακού μετασχηματισμού του οργανισμού της
Περιφέρειας Πελοποννήσου για τη βελτίωση της λειτουργίας καθώς και της
εξυπηρέτησης πολιτών και επιχειρήσεων.
Εμπλουτισμός της τουριστικής ταυτότητας, διεύρυνση της εξωστρέφειας της
Περιφέρειας Πελοποννήσου μέσω της αξιοποίησης καινοτόμων ψηφιακών
εργαλείων και ενίσχυση του ψηφιακού μετασχηματισμού τοπικού ή
περιφερειακού χαρακτήρα, στους τομείς του πολιτισμού και του τουρισμού.
Προώθηση δράσεων και εφαρμογών στο πλαίσιο της «έξυπνης πόλης»
(smart city).
Δράσεις ενίσχυσης του ψηφιακού μετασχηματισμού περιφερειακού
χαρακτήρα και ανάπτυξης ψηφιακών υπηρεσιών προς πολίτες και
επιχειρήσεις από ΟΤΑ και άλλους επαγγελματικούς ή επιστημονικούς
φορείς.
Δράσεις ανάπτυξης επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στην ψηφιακή
τεχνολογία, καθώς και αξιοποίηση των ΤΠΕ από τις ΜΜΕ της περιφέρειας
στη συνεργασία των επιχειρήσεων μεταξύ τους, καθώς και στις σχέσεις
μεταξύ των επιχειρήσεων και των καταναλωτών.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟY

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Ειδικός Στόχος 1.iii. Ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας
των ΜΜΕ και δημιουργία θέσεων εργασίας στις ΜΜΕ, συμπεριλαμβανομένων των
παραγωγικών επενδύσεων





Στήριξη παραγωγικών επενδύσεων για αύξηση του μεγέθους και της
ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ και ενδυνάμωση του επιχειρηματικού ιστού
της περιφέρειας.
Στήριξη παραγωγικών επενδύσεων και αύξηση της εξωστρέφειας των
επιχειρήσεων της περιφέρειας στις εθνικές και διεθνείς αγορές.
Αναβάθμιση και ποιοτικός εκσυγχρονισμός του τουριστικού προϊόντος μέσω
ολοκληρωμένων επιχειρηματικών σχεδίων.

ΣΠ2. Μια πιο πράσινη, με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα που
μετατρέπεται σε μια οικονομία μηδενικών εκπομπών διοξειδίου του
άνθρακα και ανθεκτική Ευρώπη, μέσω της προώθησης της δίκαιης
μετάβασης σε καθαρές μορφές ενέργειας, των πράσινων και γαλάζιων
επενδύσεων, της κυκλικής οικονομίας, της προσαρμογής στην κλιματική
αλλαγή, της πρόληψης και της διαχείρισης των κινδύνων και της βιώσιμης
αστικής κινητικότητας.
Στον Στόχο Πολιτικής 2 οι κύριες στρατηγικές προτεραιότητες της Περιφέρειας
Πελοποννήσου αφορούν στη μείωση των αερίων του θερμοκηπίου και στην αύξηση
της δυναμικότητας παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ, στην εξασφάλιση επαρκούς
ποσότητας και ποιότητας ύδατος και στη διασφάλιση της διατηρησιμότητας των
φυσικών πόρων. Επίσης, στη διασφάλιση της προστασίας του πληθυσμού της
περιφέρειας και της περιουσίας από φυσικές καταστροφές, με παράλληλη
προστασία του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων κάθε Περιφερειακής
Ενότητας, προκειμένου να αναδειχθούν ως πόλοι έλξης για επίσκεψη, διαμονή και
κατοίκηση, αλλά και για ανάπτυξη παραγωγικών - οικονομικών και κοινωνικών
δραστηριοτήτων. Πρόσθετα επιδιώκεται αύξηση της αναγνωρισιμότητας και της
ελκυστικότητας όλων των Περιφερειακών Ενοτήτων ως περιοχές υψηλού επιπέδου
ποιότητας ζωής και αποδοτικής οικονομικής - επιχειρηματικής δραστηριότητας.
Οι διαθέσιμοι πόροι από το ΕΤΠΑ στο πλαίσιο του Στόχου Πολιτικής 2 για την
Περιφέρεια Πελοποννήσου ανέρχονται σε 78.419.982 € (δημόσια δαπάνη).
Ενδεικτικές δράσεις που περιλαμβάνονται στον εν λόγω στόχο πολιτικής είναι:
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟY

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Ειδικός Στόχος 2.i. Προώθηση της ενεργειακής απόδοσης και μείωση των εκπομπών
αερίων του θερμοκηπίου


Δράσεις ενεργειακής αναβάθμισης του κτηριακού αποθέματος της
περιφέρειας για μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, μείωση των εκπομπών
αερίων του θερμοκηπίου, καθώς και συνολική βελτίωση της ανθεκτικότητας
της περιφέρειας στις κλιματικές αλλαγές.

Ειδικός Στόχος 2.ii. Προαγωγή των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, σύμφωνα με την
Οδηγία (ΕΕ) 2018/2001, συμπεριλαμβανομένων των κριτηρίων αειφορίας που
καθορίζονται σε αυτήν


Δράσεις ενεργειακής αναβάθμισης του κτηριακού αποθέματος της
περιφέρειας με αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), για
μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και εξασφάλιση ενεργειακής
αυτονομίας σε ενεργοβόρα δημόσια και δημοτικά κτίρια.

Ειδικός Στόχος 2.iv. Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή και της
πρόληψης του κινδύνου καταστροφών και της ανθεκτικότητας, λαμβάνοντας υπόψη
προσεγγίσεις που βασίζονται στο οικοσύστημα




Δράσεις θωράκισης της περιφέρειας από φυσικές καταστροφές με μέτρα
πρόληψης πυρκαγιών, πλημμυρών και διάβρωσης εδαφών.
Δράσεις για την αντιμετώπιση και την προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή,
στο πλαίσιο εφαρμογής της εγκεκριμένης ΠΕΣΚΑ Πελοποννήσου.
Δημιουργία Περιφερειακού Κέντρου παρακολούθησης δεδομένων
Κλιματικής Αλλαγής.

Ειδικός Στόχος 2.v. Προαγωγή της πρόσβασης στο νερό και της βιώσιμης
διαχείρισης του νερού




Δράσεις συμπλήρωσης - λειτουργικής ολοκλήρωσης των υποδομών
διαχείρισης υγρών αποβλήτων σε οικισμούς Γ’ προτεραιότητας, με ολιστική
διαχείριση των υγρών αποβλήτων όλων των οικισμών Β’ και Γ’
προτεραιότητας, κυρίως και πρωτίστως την ορθολογική διαχείριση αξιοποίηση της ιλύος των ΕΕΛ και την επαναχρησιμοποίηση του νερού.
Δράσεις εξασφάλισης της αυτάρκειας όλων των οικισμών της περιφέρειας
και ιδιαίτερα των τουριστικών περιοχών σε νερό, με τις κατάλληλες
ενέργειες εξοικονόμησης σε όλα τα στάδια διαχείρισής του και με την
αξιοποίηση των κατάλληλων νέων τεχνολογιών.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟY

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Ειδικός Στόχος 2.vi. Προαγωγή της μετάβασης σε μια κυκλική και σε αποδοτική ως
προς τους πόρους οικονομία





Προστασία του περιβάλλοντος με διαχείριση στερεών αποβλήτων, με
εστίαση στη δημιουργία πράσινων σημείων και σημείων ανακύκλωσης, για
τη συμβολή της περιφέρειας στην επίτευξη των εθνικών στόχων.
Δράσεις Κυκλικής Οικονομίας για την Αξιοποίηση των Βιοαποβλήτων.
Δράσεις ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης των πολιτών, επιχειρήσεων και
δημόσιων φορέων, για την ανάγκη και τις διαδικασίες μετάβασης προς μία
οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και κυκλικής
οικονομίας.

Ειδικός Στόχος 2.vii. Ενίσχυση της προστασίας και της διατήρησης του φυσικού
περιβάλλοντος, της βιοποικιλότητας και των πράσινων υποδομών, μεταξύ άλλων σε
αστικές περιοχές και μείωση κάθε μορφής ρύπανσης




Δράσεις προστασίας και ορθολογικής ανάδειξης του πλούσιου και σπάνιου
φυσικού θαλάσσιου, φυτικού, ζωικού και γεωλογικού περιβάλλοντος της
περιφέρειας, ως προσδιοριστικού παράγοντα του χαρακτήρα κάθε
υποπεριοχής της περιφέρειας και κατ’ ακολουθία, ως πόρο της
ελκυστικότητας της περιφέρειας.
Προώθηση πράσινων δράσεων και ενίσχυση πράσινων υποδομών σε τοπικό
επίπεδο.

ΣΠ3. Μια πιο διασυνδεδεμένη Ευρώπη μέσω της ενίσχυσης της κινητικότητας.
Στον Στόχο Πολιτικής 3, οι κύριες στρατηγικές προτεραιότητες της
Περιφέρειας Πελοποννήσου αφορούν στην άρση της απομόνωσης των
απομακρυσμένων εσωτερικών ορεινών και ημιορεινών ζωνών της, στην μείωση του
κόστους και του χρόνου μετακίνησης ανθρώπων και μεταφοράς αγαθών εμπορευμάτων, στη μείωση των οδικών ατυχημάτων με την αύξηση της ασφάλειας
των μετακινήσεων και στην αύξηση του επιπέδου ποιότητας των μεταφορικών
υπηρεσιών και κατ’ επέκταση στην αύξηση της ελκυστικότητας της περιφέρειας για
επισκέψεις, διαμονή - κατοίκηση και ανάπτυξη επενδυτικών και επιχειρηματικών
δραστηριοτήτων.
Οι διαθέσιμοι πόροι από το ΕΤΠΑ στο πλαίσιο του Στόχου Πολιτικής 3, για
την Περιφέρεια Πελοποννήσου ανέρχονται σε 28.458.865 € (δημόσια δαπάνη).
Ενδεικτικές δράσεις που περιλαμβάνονται στον εν λόγω στόχο πολιτικής είναι:
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟY

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Ειδικός Στόχος 3.ii. Ανάπτυξη και ενίσχυση της βιώσιμης, ανθεκτικής στην κλιματική
αλλαγή, έξυπνης, ασφαλούς και διατροπικής εθνικής, περιφερειακής και τοπικής
κινητικότητας, με καλύτερη πρόσβαση σε ΔΕΔ-Μ και στη διασυνοριακή
κινητικότητα





Ολοκλήρωση και αναβάθμιση του εσωτερικού οδικού δικτύου της
περιφέρειας, για την κάλυψη των αναγκών ασφαλούς και γρήγορης
μεταφοράς - μετακίνησης προϊόντων και ανθρώπων από και προς τους
εσωτερικούς και θαλάσσιους τουριστικούς προορισμούς και παραγωγικές
περιοχές της περιφέρειας.
Επαναλειτουργία κλάδων του Σιδηροδρομικού δικτύου Πελοποννήσου που
συνδέουν υφιστάμενους κόμβους με τουριστικούς προορισμούς.
Δράσεις βελτίωσης παθητικής και ενεργητικής ασφάλειας οδικού δικτύου.

ΣΠ4. Μια πιο κοινωνική και χωρίς αποκλεισμούς Ευρώπη μέσω της υλοποίησης
του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων.
Στον Στόχο Πολιτικής 4, οι κύριες στρατηγικές προτεραιότητες της
Περιφέρειας Πελοποννήσου αφορούν στη βελτίωση του εκπαιδευτικού επιπέδου
του πληθυσμού της, στη βελτίωση των δεικτών της αγοράς εργασίας σε
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, στην αύξηση της απασχολησιμότητας του
εργατικού δυναμικού της, στην ποιότητα των θέσεων εργασίας, στην αύξηση της
παραγωγικότητας της εργασίας και της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας.
Παράλληλα θα επιδιωχθεί η ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής, η μείωση της
φτώχειας και η εξάλειψη της περιθωριοποίησης ευπαθών κοινωνικών ομάδων, η
αύξηση της εξωστρέφειας του κοινωνικοοικονομικού ιστού της περιφέρειας και η
βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της.
Οι διαθέσιμοι πόροι από το ΕΤΠΑ στο πλαίσιο του Στόχου Πολιτικής 4, για
την Περιφέρεια Πελοποννήσου ανέρχονται σε 56.917.729 € (δημόσια δαπάνη).
Ενδεικτικές δράσεις που περιλαμβάνονται στον εν λόγω στόχο πολιτικής είναι:
Ειδικός Στόχος 4.ii. Βελτίωση της ισότιμης πρόσβασης σε χωρίς αποκλεισμούς και
ποιοτικές υπηρεσίες εκπαίδευσης, κατάρτισης και διά βίου μάθησης μέσω της
ανάπτυξης προσβάσιμων υποδομών, μεταξύ άλλων με την ενίσχυση της
ανθεκτικότητας της εξ αποστάσεως και της διαδικτυακής εκπαίδευσης και
κατάρτισης


Δράσεις δημιουργίας - ολοκλήρωσης και αναβάθμισης των υποδομών και
συστημάτων διάγνωσης των αναγκών της αγοράς εργασίας σε τοπικό 13
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ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

περιφερειακό επίπεδο, καθώς και της προώθησης του επαγγελματικού
προσανατολισμού και της απασχόλησης.
Δράσεις κάλυψης των αναγκών όλων των Περιφερειακών Ενοτήτων σε
υποδομές εκπαίδευσης όλων των βαθμίδων, συμπεριλαμβανόμενης και με
ιδιαίτερη έμφαση της προσχολικής εκπαίδευσης, καθώς και της
επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, με αξιοποίηση και των ΤΠΕ.
Δράσεις βελτίωσης και αναβάθμισης εξοπλισμού εκπαίδευσης, κατάρτισης
και δια βίου μάθησης.

Ειδικός
Στόχος
4.iii.
Προώθηση
της
κοινωνικοοικονομικής
ένταξης
περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, νοικοκυριών με χαμηλό εισόδημα και
μειονεκτουσών ομάδων, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με ειδικές ανάγκες,
μέσω ολοκληρωμένων δράσεων που περιλαμβάνουν υπηρεσίες στέγασης και
κοινωνικές υπηρεσίες


Δράσεις δημιουργίας - ολοκλήρωσης και αναβάθμισης του δικτύου
υποδομών πρόνοιας, κοινωνικής ένταξης και προστασίας ατόμων με
αναπηρία της περιφέρειας, κυρίως για παιδιά, ηλικιωμένους και ευπαθείς
πληθυσμιακές ομάδες, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων με ιδιαίτερα
χαμηλά εισοδήματα.

Ειδικός Στόχος 4.v. Εξασφάλιση ισότιμης πρόσβασης στην υγειονομική περίθαλψη
και ενίσχυση της ανθεκτικότητας των συστημάτων υγείας, συμπεριλαμβανομένης
της πρωτοβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης, και προώθηση της μετάβασης από
την ιδρυματική φροντίδα στη φροντίδα που βασίζεται στην οικογένεια και την
τοπική κοινότητα






Δράσεις δημιουργίας - ολοκλήρωσης και αναβάθμισης του δικτύου
υποδομών υγείας για κάλυψη των αναγκών σε όλες τις Περιφερειακές
Ενότητες, με ποιοτικές υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
ιατρικής περίθαλψης.
Δράσεις αναβάθμισης και επέκτασης εξοπλισμού υγειονομικής περίθαλψης.
Δράσεις ενίσχυσης Δομών Ψυχικής Υγείας.
Δράσεις προώθησης τηλεϊατρικής και ψηφιακών υποδομών (ΤΠΕ)
απομακρυσμένης περίθαλψης – φροντίδας, ιδιαίτερα στις απομακρυσμένες
ορεινές και ημιορεινές περιοχές.
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Ειδικός Στόχος 4.vi. Ενίσχυση του ρόλου του πολιτισμού και του βιώσιμου
τουρισμού στην οικονομική ανάπτυξη, την κοινωνική ένταξη και την κοινωνική
καινοτομία




Δράσεις για την ανάπτυξη ολοκληρωμένων τουριστικών προσβάσιμων
προορισμών.
Δράσεις προβολής τουριστικών πόρων και θεματικών μορφών τουρισμού.
Δράσεις για την προστασία και ανάδειξη της φυσικής και πολιτιστικής
κληρονομιάς.

Οι διαθέσιμοι πόροι από το EKT στο πλαίσιο του Στόχου Πολιτικής 4, για την
Περιφέρεια Πελοποννήσου ανέρχονται σε 98.268.282€ (δημόσια δαπάνη).
Επιπλέον ενδεικτικές δράσεις που περιλαμβάνονται στον εν λόγω στόχο
πολιτικής είναι:
Ειδικός Στόχος 4.α. Βελτίωση της πρόσβασης στην απασχόληση και μέτρα
ενεργοποίησης για όλα τα άτομα που αναζητούν εργασία, συγκεκριμένα, τους
νέους, ιδίως μέσω της υλοποίησης των εγγυήσεων για τη νεολαία, τους
μακροχρόνια ανέργους και τις μειονεκτούσες ομάδες στην αγορά εργασίας, και για
τα οικονομικώς αδρανή άτομα, καθώς και μέσω της προώθησης της
αυτοαπασχόλησης και της κοινωνικής οικονομίας







Δράσεις ενίσχυσης της απασχόλησης σε επιχειρήσεις ή/και της
αυτοαπασχόλησης ανέργων, ή/και μακροχρόνια ανέργων, ως ιδιαίτερα
ευπαθείς πληθυσμιακές ομάδες.
Δράσεις για ευπαθείς ομάδες για ένταξη στην απασχόληση ή στην αγορά
εργασίας εν γένει.
Δράσεις αναβάθμισης προσόντων και υποστήριξη της ένταξης στην αγορά
εργασίας ανέργων, σε κλάδους αιχμής και αναδυόμενους τομείς της
περιφερειακής οικονομίας.
Δράσεις ενίσχυσης Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (ΚΑΛΟ),
συμπεριλαμβανομένης της ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης σε θέματα
κοινωνικής οικονομίας και καινοτομίας.
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Ειδικός Στόχος 4.β. Εκσυγχρονισμός των θεσμικών φορέων και των υπηρεσιών της
αγοράς εργασίας για την εκτίμηση και την πρόβλεψη των αναγκών όσον αφορά τις
δεξιότητες και για την εξασφάλιση έγκαιρης και εξατομικευμένης βοήθειας και
στήριξης της αντιστοίχισης προσφοράς και ζήτησης, των μεταβάσεων και της
κινητικότητας στην αγορά εργασίας.




Δράσεις ανάπτυξης και αποτελεσματικής λειτουργίας συστημάτων και
διαδικασιών εξατομικευμένης προσέγγισης των ανέργων και των μη
ενεργών οικονομικά, για τον αποτελεσματικό εξατομικευμένο προσδιορισμό
των αναγκών κατάρτισης - ανάπτυξης δεξιοτήτων και των διαδικασιών
προώθησης στην απασχόληση.
Δράσεις δημιουργίας και λειτουργίας μόνιμου δικτύου τοπικών φορέων
εκπροσώπων επιχειρήσεων και εργαζομένων - εργατικού δυναμικού
(κοινωνικών εταίρων), για συμβολή στη διάγνωση αναγκών της αγοράς
εργασίας σε τοπικό επίπεδο και για τον σχεδιασμό ή/και υλοποίηση
προγραμμάτων - δράσεων συμβουλευτικής, κατάρτισης και προώθησης της
απασχόλησης.

Ειδικός Στόχος 4.γ. Προώθηση της ισόρροπης συμμετοχής των φύλων στην αγορά
εργασίας, των ισότιμων συνθηκών εργασίας και της καλύτερης ισορροπίας μεταξύ
επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής, μεταξύ άλλων μέσω της πρόσβασης σε
οικονομικά προσιτή φροντίδα παιδιών και εξαρτώμενων ατόμων




Δράσεις ενδυνάμωσης για γυναίκες που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες (π.χ
ΑμεΑ). Περιλαμβάνει ενέργειες ενδυνάμωσης των γυναικών ΑμεΑ με στόχο
την καταπολέμηση των πολλαπλών διακρίσεων και την ενίσχυση της ενεργής
συμμετοχής τους.
Νταντάδες της γειτονιάς.

Ειδικός Στόχος 4.δ. Προώθηση της προσαρμογής εργαζομένων, επιχειρήσεων και
επιχειρηματιών στην αλλαγή, της ενεργού και υγιούς γήρανσης, καθώς και ενός
υγιεινού και καλά προσαρμοσμένου περιβάλλοντος εργασίας που αντιμετωπίζει
τους κινδύνους για την υγεία


Δράσεις ανάπτυξης οριζόντιων δεξιοτήτων και ιδιαίτερα ψηφιακών
δεξιοτήτων σε όλο τον πληθυσμό εργάσιμης ηλικίας της περιφέρειας, για την
προσαρμοστικότητά του στις ανάγκες της αγοράς και στις αλλαγές του
εθνικού και διεθνούς κοινωνικοοικονομικού περιβάλλοντος, κατά
προτεραιότητα σε τομείς της Περιφερειακής RIS.
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Δράσεις προσαρμογής των εργαζομένων, των επιχειρήσεων και των
επιχειρηματιών στην αλλαγή.

Ειδικός Στόχος 4.ε. Βελτίωση της ποιότητας, της συμμετοχικότητας, της
αποτελεσματικότητας και της συνάφειας των συστημάτων εκπαίδευσης και
κατάρτισης με την αγορά εργασίας, μεταξύ άλλων μέσω της επικύρωσης της μη
τυπικής και της άτυπης μάθησης, με σκοπό την υποστήριξη της απόκτησης βασικών
ικανοτήτων, συμπεριλαμβανομένων των επιχειρηματικών και ψηφιακών
δεξιοτήτων, και με την προώθηση της καθιέρωσης διττών συστημάτων κατάρτισης
και μαθητείας


Σύνδεση των συστημάτων τυπικής εκπαίδευσης, ιδιαίτερα της
περιφερειακής επαγγελματικής και της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με τις
τοπικές - περιφερειακές ανάγκες της αγοράς εργασίας.

Ειδικός Στόχος 4.στ. Προώθηση της ίσης πρόσβασης σε ποιοτική και χωρίς
αποκλεισμούς εκπαίδευση και κατάρτιση και της ολοκλήρωσής τους, ιδίως για τις
μειονεκτούσες ομάδες, από την προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα έως τη γενική
και επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, καθώς και περαιτέρω έως την
τριτοβάθμια εκπαίδευση και την εκπαίδευση και επιμόρφωση ενηλίκων,
συμπεριλαμβανομένης της διευκόλυνσης της μαθησιακής κινητικότητας για όλους
και της προσβασιμότητας για τα άτομα με αναπηρίες






Δράσεις υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες και μαθητών με ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες στο γενικό σχολείο.
Υποστήριξη δομών ΚΕΣΥ για μαθητές με αναπηρίες και μαθητές με ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες.
Καταπολέμηση του Ψηφιακού Αποκλεισμού για ευάλωτες ομάδες.
Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική
εκπαίδευση για παιδιά σε ανάγκη και ιδιαίτερα ευάλωτα παιδιά.
Χρηματοδότηση και λειτουργία ΚΔΑΠ STEM.

Ειδικός Στόχος 4.ζ. Προώθηση της διά βίου μάθησης, ιδίως των ευέλικτων
ευκαιριών αναβάθμισης των δεξιοτήτων και επανειδίκευσης για όλους,
λαμβανομένων υπόψη των επιχειρησιακών και ψηφιακών δεξιοτήτων, καλύτερη
πρόβλεψη των αλλαγών και των νέων απαιτήσεων για δεξιότητες στην αγορά
εργασίας, διευκόλυνση της αλλαγής σταδιοδρομίας και προώθηση της
επαγγελματικής κινητικότητας
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Υλοποίηση
ειδικών προγραμμάτων
για
πληθυσμιακές
ομάδες
συγκεκριμένου γεωγραφικού προφίλ: Ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων
μέσω ειδικών προγραμμάτων για πληθυσμιακές ομάδες συγκεκριμένου
γεωγραφικού προφίλ (κάτοικοι απομακρυσμένων περιοχών, κ.ά.), ώστε να
μπορούν να αξιοποιούν τις εφαρμογές και υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση
των πολιτών που παρέχονται μέσα από gov.gr και να εντάσσονται σταδιακά
στη νέα ψηφιακή εποχή.
Προγράμματα Δια Βίου Μάθησης ΚΕΔιΒιΜ ΑΕΙ.

Ειδικός Στόχος 4.η. Προώθηση της ενεργού ένταξης, με σκοπό την προώθηση της
ισότητας των ευκαιριών, της απαγόρευσης των διακρίσεων και της ενεργού
συμμετοχής, και βελτίωση της απασχολησιμότητας, ειδικότερα για τις
μειονεκτούσες ομάδες




Αναβάθμιση προσόντων και υποστήριξη της ένταξης στην αγορά εργασίας
ατόμων ΕΚΟ με χαμηλά εκπαιδευτικά προσόντα, νέων χωρίς εργασιακή
εμπειρία, κλπ.
Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής (κύκλος 2021-22),
εμπροσθοβαρής.

Ειδικός Στόχος 4.θ. Προώθηση της κοινωνικοοικονομικής ένταξης των υπηκόων
τρίτων χωρών, περιλαμβανομένων των μεταναστών




Ολοκληρωμένες Δράσεις Ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών στην αγορά
εργασίας συμπεριλαμβανομένης της καταπολέμησης του ψηφιακού
αποκλεισμού.
Μαθήματα Ελληνικής Γλώσσας σε υπηκόους Τρίτων Χωρών.

Ειδικός Στόχος 4.ι. Προώθηση της κοινωνικοοικονομικής
περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως των Ρομά




ένταξης

των

Ολοκληρωμένα προγράμματα για την ενσωμάτωση των Ρομά στην αγορά
εργασίας συμπεριλαμβανομένης της καταπολέμησης του ψηφιακού
αποκλεισμού.
Ανάπτυξη παρεμβάσεων ενίσχυσης νηπίων, παιδιών σχολικής ηλικίας εφήβων Ρομά σε βιωματικά εργαστήρια και παιδικές κατασκηνώσεις.
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Ειδικός Στόχος 4.ια. Ενίσχυση της ισότιμης και έγκαιρης πρόσβασης σε ποιοτικές,
βιώσιμες και οικονομικά προσιτές υπηρεσίες, περιλαμβανομένων υπηρεσιών που
προάγουν την πρόσβαση σε στέγαση και υπηρεσιών φροντίδας με επίκεντρο τον
άνθρωπο, συμπεριλαμβανομένης της υγειονομικής περίθαλψης, εκσυγχρονισμός
των συστημάτων κοινωνικής προστασίας, συμπεριλαμβανομένης της προώθησης
της πρόσβασης στην κοινωνική προστασία, με έμφαση στα παιδιά και τις
μειονεκτούσες ομάδες, βελτίωση της προσβασιμότητας, μεταξύ άλλων για τα άτομα
με αναπηρίες, της αποτελεσματικότητας και της ανθεκτικότητας των συστημάτων
υγειονομικής περίθαλψης και των υπηρεσιών μακροχρόνιας περίθαλψης













Ανάπτυξη και λειτουργία Κοινωνικών Κέντρων (μετεξέλιξη Κέντρων
Κοινότητας και Δομών Φτώχειας).
Προγράμματα: α) Προσωπικού Βοηθού και β) Κοινωνικού Φροντιστή ΑμεΑ,
ηλικιωμένων και παιδιών με αναπτυξιακά προβλήματα.
Δομές καταπολέμησης της βίας κατά των γυναικών.
Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ).
Κέντρα Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας (ΚΔΗΦ).
Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ) .
Ανάπτυξη ξενώνων άμεσης υποδοχής και βραχείας φιλοξενίας προς
αναδοχή.
Ενίσχυση Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.
Ενίσχυση Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας.
Ενίσχυση Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας.
Ανάπτυξη υπηρεσιών για την αντιμετώπιση της εξάρτησης (αλκοόλ,
ναρκωτικές ουσίες κλπ.).
Μονάδες προστασίας εξαρτημένων & γονικής στήριξης.

Ειδικός Στόχος 4.ιβ. Προώθηση της κοινωνικής ένταξης των ατόμων που
αντιμετωπίζουν
κίνδυνο
φτώχειας
ή
κοινωνικού
αποκλεισμού,
συμπεριλαμβανομένων των απόρων και των παιδιών





Ολοκληρωμένα Σχέδια Τοπικών Δράσεων για την αντιμετώπιση της παιδικής
φτώχειας.
Υλοποίηση προγράμματος «σχολικά γεύματα».
Υποστήριξη Εφήβων σε υποβαθμισμένες περιοχές.
Δράσεις πρόσβασης σε κοινωνική κατοικία για οικογένειες με σοβαρή υλική
στέρηση.
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ΣΠ 5. Μια Ευρώπη πιο κοντά στους πολίτες της μέσω της προώθησης της βιώσιμης
και ολοκληρωμένης ανάπτυξης όλων των τύπων των περιοχών, καθώς και
μέσω της στήριξης τοπικών πρωτοβουλιών.
Στον Στόχο Πολιτικής 5, κύρια στρατηγική επιλογή της Περιφέρειας
Πελοποννήσου αποτελεί η ενδυνάμωση της Χωρικής Συνοχής, ως βασικός
παράγοντας της κοινωνικής συνοχής και της προώθησης της ανάπτυξης. Μια αρχική
προσέγγιση της στρατηγικής της περιφέρειας για τη Χωρική Ανάπτυξη,
περιλαμβάνει το σχεδιασμό και την εφαρμογή Στρατηγικών Βιώσιμης Αστικής
Ανάπτυξης στα κύρια αστικά κέντρα της περιφέρειας καθώς και τον σχεδιασμό και
εφαρμογή Στρατηγικών Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων (ΟΧΕ), σε επίπεδο
δήμων προκειμένου να ενδυναμωθεί η συνεργασία και η συμπληρωματικότητα, επί
των δράσεων.
Οι διαθέσιμοι πόροι από το ΕΤΠΑ στο πλαίσιο του Στόχου Πολιτικής 5, για
την Περιφέρεια Πελοποννήσου ανέρχονται σε 69.566.114€ (δημόσια δαπάνη).
Ενδεικτικές δράσεις που περιλαμβάνονται στον εν λόγω στόχο πολιτικής είναι:
Ειδικός Στόχος 5.i. Ενίσχυση της ολοκληρωμένης και χωρίς αποκλεισμούς
κοινωνικής, οικονομικής και περιβαλλοντικής ανάπτυξης, του πολιτισμού, της
φυσικής κληρονομιάς, του βιώσιμου τουρισμού και της ασφάλειας στις αστικές
περιοχές


Δράσεις Στρατηγικών Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ).

Ειδικός Στόχος 5.ii. Ενίσχυση της ολοκληρωμένης και χωρίς αποκλεισμούς
κοινωνικής, οικονομικής και περιβαλλοντικής τοπικής ανάπτυξης, του πολιτισμού,
της φυσικής κληρονομιάς, του βιώσιμου τουρισμού και της ασφάλειας σε περιοχές
πλην των αστικών


Δράσεις Στρατηγικών Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων (ΟΧΕ).

Πρόσθετα, οι διαθέσιμοι πόροι από το ΕΤΠΑ και το ΕΚΤ στο πλαίσιο δράσεων
Τεχνικής Βοήθειας για την Περιφέρεια Πελοποννήσου ανέρχονται σε 7.205.793€
(δημόσια δαπάνη).
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Κεφάλαιο 2ο : Διαβούλευση
Η Περιφέρεια Πελοποννήσου, στο πλαίσιο του σεβασμού των δημοκρατικών
διαδικασιών και της διαφάνειας και συστρατευμένη με τις αρχές και αξίες της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας, διοργάνωσε και συμμετείχε σε διαδικασίες Διαβούλευσης
για το σχεδιασμό του νέου Περιφερειακού της Προγράμματος. Ο ουσιαστικός
διάλογος, η πολυφωνία των απόψεων και ο σεβασμός στα προβλήματα που
αναδείχθηκαν, είχαν καθοριστικό ρόλο στο σχεδιασμό του προγράμματος της
Περιφέρειας Πελοποννήσου για τη νέα προγραμματική περίοδο 2021 – 2027.
Πρωταρχικός στόχος του εγχειρήματος της Διαβούλευσης ήταν η προώθηση
της συμμετοχικότητας και η ενημέρωση των παραγωγικών δυνάμεων της
Περιφέρειας Πελοποννήσου για τη διαδικασία που εξελίσσεται. Η ενεργός
συμμετοχή πάνω από 50 φορέων από διάφορες συνιστώσες και η κατάθεση εκ
μέρους τους απόψεων, κατάφερε να αναδείξει την επιτυχία της προσπάθειας και να
θέσει στο επίκεντρο τον βέλτιστο σχεδιασμό προς όφελος των πολιτών.
Η διαδικασία της Διαβούλευσης σχεδιάστηκε και εκπονήθηκε σε δύο
φάσεις. Κατά την πρώτη, μέσω ειδικά διαμορφωμένης ιστοσελίδας, πολίτες και
φορείς ενημερώθηκαν για τους Στόχους Πολιτικής που διέπουν την σχεδίαση του
νέου Περιφερειακού Προγράμματος, ενώ μέσω πλατφόρμας συμμετοχής
κατέθεσαν τις απόψεις – προτάσεις τους ή εξέφρασαν τη γνώμη τους. Κατά τη
δεύτερη φάση της Διαβούλευσης, οργανώθηκαν τηλεδιασκέψεις, κυρίως, με φορείς
που αποτελούν στρατηγικούς εταίρους της περιφέρειας. Τέτοιοι ήταν οι δήμοι, το
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, φορείς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης, κοινωνικοί φορείς και φορείς Υγείας, επιμελητήρια, φορείς
Τουρισμού, οι Ιερές Μητροπόλεις, Βουλευτές Περιφερειακών Ενοτήτων κ.α.
Έπειτα από την ολοκλήρωση κάθε τηλεδιάσκεψης, οι απόψεις και
παρατηρήσεις των φορέων καταγράφονταν, επεξεργάζονταν και δημοσιεύονταν
στο κοινό προς ενημέρωση των πολιτών. Είναι σαφές, πως όλες οι προτάσεις
λήφθηκαν υπόψη κατά το σχεδιασμό του Προγράμματος, καθώς σκοπός της
Διαβούλευσης είναι να δώσει φωνή και βήμα στον κάθε συμμετέχοντα,
εξυψώνοντας έτσι τις δημοκρατικές διαδικασίες. Τα αποτελέσματα της
Διαβούλευσης παρουσιάζονται παρακάτω.

21

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟY

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

2.1 Διαβούλευση με ΟΤΑ Α’ βαθμού (δήμοι)
Στη διαδικασία της Διαβούλευσης με τους φορείς του δημόσιου τομέα και
για τη θεματική ενότητα Χωρική και Τοπική Ανάπτυξη, συμμετείχαν συγκεντρωτικά
οι:
Περιφερειάρχης
Πελοποννήσου,
Αντιπεριφερειάρχης
Αρκαδίας,
Αντιπεριφερειάρχης Λακωνίας, Αντιπεριφερειάρχης Αργολίδας, Αντιπεριφερειάρχης
Κορινθίας, Αντιπεριφερειάρχης Μεσσηνίας, Θεματική Αντιπεριφερειάρχης
Πολιτισμού και θεμάτων Εκπαίδευσης, Θεματική Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού,
Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών Π.Ε Αργολίδας και Π.Ε. Κορινθίας,
Εντεταλμένος Σύμβουλος Περιφέρειας Εξειδικευμένων Θεμάτων Π.Ε. Κορινθίας,
Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Εγγείων βελτιώσεων & Αγροτικών θεμάτων,
Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης
Δημόσιας Περιουσίας και θεμάτων Πολιτικής Προστασίας, Δήμαρχος Ναυπλιέων,
Δήμαρχος Ερμιονίδας, Δήμαρχος Επιδαύρου, Δήμαρχος Βόρειας Κυνουρίας,
Δήμαρχος Νότιας Κυνουρίας, Δήμαρχος Γορτυνίας, Δήμαρχος Μεγαλόπολης,
Δήμαρχος Τρίπολης, Δήμαρχος Λουτρακίου - Περαχώρας και Αγίων Θεοδώρων,
Δήμαρχος Νεμέας, Δήμαρχος Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης, Δήμαρχος Σικυωνίων,
Εκπρόσωπος Δήμου Κορινθίων, Εκπρόσωπος Δήμου Βέλου - Βόχας, Δήμαρχος
Σπάρτης, Δήμαρχος Ανατολικής Μάνης, Δήμαρχος Μονεμβασίας, Δήμαρχος
Ευρώτα, Δήμαρχος Καλαμάτας, Δήμαρχος Μεσσήνης, Δήμαρχος Τριφυλίας,
Αντιδήμαρχος Δήμου Οιχαλίας, Γενικός Γραμματέας Δήμου Πύλου – Νέστορος,
Διεύθυνση Τεχνικών Έργων ΠΕ Μεσσηνίας, Διεύθυνση Προγραμματισμού &
Ανάπτυξης Δήμου Καλαμάτας, ΕΥΔ ΕΠ Πελοποννήσου και Σύμβουλος Εκπόνησης
του Προγράμματος Πελοπόννησος 2021 – 2027.

2.1.1 Δήμος Επιδαύρου – Περιφερειακή Ενότητα Αργολίδας
Ο Δήμος Επιδαύρου κατά την πρώτη φάση της Διαβούλευσης, κατέθεσε
προτάσεις για ενιαία σύγχρονα ψηφιακά openmall, για εξωστρέφεια επιχειρήσεων
και διεθνείς εκθέσεις, για ενίσχυση της ανακύκλωσης στην πηγή, για ενίσχυση του
netmetering στα δημόσια κτίρια και σε υποδομές, για εξοικονόμηση ενέργειας στις
σχολικές μονάδες, για συμπληρωματικά δίκτυα Αναβάλου, για επέκταση δικτύων
από κοινότητες σε υφιστάμενους ΕΕΛ, για συμπληρωματικά έργα Καταφύγιου λιμένα Νέας Επιδαύρου, για την υφιστάμενη κατάσταση λιμένος Παλαιάς (Αρχαίας)
Επιδαύρου – προστασία και ανάδειξη αρχαιολογικού ενάλιου & χερσαίου
αποθέματος, για δημιουργία υδατοδρομίου στην Αρχαία Επίδαυρο, για την είσοδο
- σύνδεση Λυγουριού με Αρχαίο Θέατρο Ασκληπιείου Επιδαύρου, για υποστήριξη
ποιοτικών δομών εκπαίδευσης, για επέκταση Δημοτικού Σχολείου Αρχαίας
Επιδαύρου, για δημιουργία κλειστής αγοράς τοπικών προϊόντων και διαδραστικού
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πολυχώρου στην περιοχή Κορώνι Λυγουριού (πρώην Σφαγεία), για συνολική
ανάπλαση κοινότητας Λυγουριού και για δημιουργία Δασικού Πάρκου Αναψυχής.
Κατά τη δεύτερη φάση της Διαβούλευσης, ο Δήμος Επιδαύρου κατέθεσε
επιπλέον προτάσεις για έργα και δράσεις, όπως ακολούθως:























Ψηφιοποίηση υπηρεσιών δήμου, λιμενικού ταμείου, ΔΕΥΑΕΠ
Ενεργειακή αναβάθμιση σχολείων ( Β’ βάθμια – μεγάλα δημοτικά)
ΑΠΕ σε ενεργοβόρες δομές (πχ. βιολογικοί καθαρισμοί)
Βιολογικός Καθαρισμός Λυγουριού (ΕΕΛ) και επέκταση Αγίου
Δημητρίου, Αρκαδικού – Γιαννουλεϊκων
Βιολογικός Καθαρισμός Νέας Επιδαύρου (επέκταση Δήμαινας)
Ολοκλήρωση τηλεελέγχου – τηλεμετρία ΔΕΥΑΕΠ και αρδευτικό δίκτυο
Μικρά εγγειοβελτιωτικά έργα – φράγματα άρδευσης
Υπογειοποίηση κάδων – πλυντήριο - απολύμανση κάδων
Προστασία ακτών – πολιτιστικού αποθέματος Δήμου Επιδαύρου
Δημιουργία παλαιοντολογικού μουσείου αμμωνιτών στο Λυγουριό
Αναβάθμιση οδικού δικτύου Ισθμός – αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου (
κόμβοι εισόδων Δήμαινας – Νέας Επιδαύρου – Αρχαίας Επιδαύρου –
Λυγουριού - αρχαίου Θεάτρου)
Επέκταση Δημοτικού Σχολείου Αρχαίας Επιδαύρου
Δημιουργία Βρεφικού σταθμού Λυγουριού
Αναβάθμιση Κ. Υ. Λυγουριού και αγροτικών Ιατρείων ( Αρχαίας
Επιδαύρου – Νέας Επιδαύρου – Αγίου Δημητρίου – Δήμαινας)
Επέκταση λιμένων ( Νέας Επιδαύρου – Αρχαίας Επιδαύρου)
Νέο Μουσείο Ασκληπιείου Επιδαύρου
Ολοκληρωμένη πολιτιστική διαδρομή Δήμου Επιδαύρου
Εκπαίδευση πληθυσμού
Αναβάθμιση προσβασιμότητας σε χώρους
Δημιουργία Ο.Χ.Ε.
Τεχνική βοήθεια ωρίμανσης έργων

Ως γενικό σχόλιο, τίθενται σε προτεραιότητα έργα που αφορούν την
ολοκλήρωση των έργων του Αναβάλου.
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2.1.2 Δήμος Ερμιονίδας – Περιφερειακή Ενότητα Αργολίδας
Ο Δήμος Ερμιονίδας έθεσε ζητήματα όπως η μεγάλη γραφειοκρατία, οι

πολύπλοκες διαδικασίες καθώς και η έλλειψη πρόσβασης σε τεχνική βοήθεια.
Επιπλέον, σημειώθηκε πως το οδικό δίκτυο χρήζει άμεσων παρεμβάσεων και
τέθηκε το θέμα της λειψυδρίας και της ερημοποίησης της υπαίθρου.

2.1.3 Δήμος Ναυπλιέων – Περιφερειακή Ενότητα Αργολίδας
Ο Δήμος Ναυπλιέων παρατήρησε πως το ουσιαστικότερο κομμάτι του
προγράμματος είναι η ανάγκη για τεχνική βοήθεια για την υλοποίηση των έργων
και ζητήθηκε η συνέχιση της συνεργασίας μεταξύ Δήμου – Περιφέρειας – ΕΥΔ ΕΠ.
Επίσης, στάθηκε στη σημασία της αναβάθμισης της ποιότητας του οδικού δικτύου,
συνδυαστικά με τις σχεδιαζόμενες δράσεις για τον σιδηρόδρομο, καθώς αποτελούν
σημείο αναφοράς για την αξιοποίηση του τουρισμού.

2.1.4 Δήμος Βόρειας Κυνουρίας – Περιφερειακή Ενότητα Αρκαδίας
Ο Δήμος Βόρειας Κυνουρίας, για τον Στόχο Πολιτικής 1 πρότεινε την ψηφιακή
αναβάθμιση των υποδομών του δήμου και τη διασύνδεση με τομείς αιχμής της
επικαιροποιημένης RIS (βελτίωση της προσβασιμότητας των πολιτών και των
επιχειρήσεων της Περιφέρειας και του ευρύτερου πληθυσμού σε δημόσιες
υπηρεσίες με χρήση των ΤΠΕ).
Για τον Στόχο Πολιτικής 2 πρότεινε τη χρηματοδότηση του έργου για τα νερά του
Αναβάλου – άρδευση των καλλιεργειών από Ξηροπήγαδο έως Άγιο Ανδρέα, έργα
για την αντιμετώπιση της διάβρωσης, έργα αντιπλημμυρικής θωράκισης κυρίως των
πεδινών περιοχών, αναβάθμιση των δικτύων διαχείρισης υδάτινων πόρων
(ενδεικτικά, αντικατάσταση δικτύων ύδρευσης – έξυπνων δικτύων κτλ.) και την
ενίσχυση των πράσινων υποδομών ( ενδεικτικά, χρηματοδότηση έργων
αξιοποίησης ΑΠΕ, με έμφαση και στη γαλάζια οικονομία).
Για τον Στόχο Πολιτικής 3 πρότεινε την προώθηση της βιώσιμης αστικής
κινητικότητας στο δήμο, τη συντήρηση του δασικού οδικού δικτύου για την
πρόληψη πυρκαγιών και την χρηματοδότηση έργων βελτίωσης αγροτικής οδοποιίας
(πρωτογενής τομέας).
Για τον Στόχο Πολιτικής 4 προτάθηκε η ανάπτυξη δικτύου κοινωνικών δομών ή/και
(δημοτικών) δομών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, η ανάδειξη αρχαιολογικών
χώρων κυρίως της Έπαυλης Ηρώδου Αττικού, του Κάστρου Παραλίου Άστρους και η
επαναλειτουργία του Μουσείου Άστρους, η ενεργός και υγιής γήρανση με έμφαση
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σε ευάλωτες και ειδικές ομάδες του πληθυσμού, κοινωνικές δομές με έμφαση σε
ηλικιωμένους (ΚΗΦΗ), δράσεις για την εγγύηση για το παιδί, αναβάθμιση
πολιτιστικών υποδομών, δράσεις για τους νέους τύπου ΕΑΕΚ (18-29) μέσω των
πόρων της Πρωτοβουλίας για τους νέους.
Τέλος, για τον Στόχο Πολιτικής 5 προτάθηκε η εξέταση συμπερίληψης του
δήμου σε Στρατηγική Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης με τον Αναπτυξιακό
Οργανισμό του Πάρνωνα ή με Δήμους της Αργολίδας (ενδεικτικά, θεματική ΟΧΕ για
την ανάδειξη - αξιοποίηση εναλλακτικών μορφών τουρισμού όπως αναρρίχηση,
ορεινό τρέξιμο, ιστιοπλοΐα, σύνδεση παράκτιου δικτύου Αργολικού κόλπου κτλ.).

2.1.5 Δήμος Νότιας Κυνουρίας – Περιφερειακή Ενότητα Αρκαδίας
Ο Δήμος Νότιας Κυνουρίας στάθηκε στα χαρακτηριστικά που πρέπει να
διαθέτει ένα επιτυχημένο πρόγραμμα, όπως η ευελιξία, η ευκολία υλοποίησης και η
αποτελεσματικότητα των δράσεων του προγράμματος.

2.1.6 Δήμος Γορτυνίας – Περιφερειακή Ενότητα Αρκαδίας
Ο Δήμος Γορτυνίας έθεσε ως βασικό μέλημα την ένταξη έργων προτεραιότητας,
καθώς ως Δήμος έχει ετερόκλητες ανάγκες και προτάθηκε ο σχεδιασμός μιας ΟΧΕ
Μαινάλου σε συνεργασία με τον Δήμο Τρίπολης. Στόχος της κοινής δράσης, είναι η
εκμετάλλευση των παράλληλων οφελών από το αυξανόμενο ενδιαφέρον για την
περιοχή της Μεγαλόπολης.

2.1.7 Δήμος Μεγαλόπολης – Περιφερειακή Ενότητα Αρκαδίας
Ο Δήμος Μεγαλόπολης έδωσε βάση στη σωστή συνέργεια των προγραμμάτων
και στη σωστή αξιοποίηση της τεχνικής βοήθειας. Ως μείζονος σημασίας θέματα
τέθηκαν, το Επιχειρηματικό Πάρκο Μεγαλόπολης, ο δρόμος Μεγαλόπολη Ολυμπία, η αξιοποίηση των πηγών Σαβαλά, η βελτίωση του χώρου του αρχαίου
Θεάτρου Μεγαλόπολης, ο σχεδιασμός και η υλοποίηση μιας ΟΧΕ που να
περιλαμβάνει την περιοχή του Λυκαίου Όρους.

2.1.8 Δήμος Τρίπολης – Περιφερειακή Ενότητα Αρκαδίας
Ο Δήμος Τρίπολης τόνισε τη σπουδαιότητα του νέου προγράμματος και το
πρόβλημα της υποστελέχωσης των υπηρεσιών. Προτάθηκε η στήριξη των μικρών
επιχειρήσεων και ειδικότερα αυτών του πρωτογενούς τομέα, αναδείχθηκε το
πρόβλημα της διαχείρισης των υδάτων, της στήριξης των κοινωνικών δομών και της
σχεδίασης νέων. Υπογραμμίστηκε η σημαντικότητα της αξιοποίησης της λίμνης
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Τάκα και ο σχεδιασμός και εφαρμογή μιας ΟΧΕ Μαινάλου, ως μοχλός ανάπτυξης
της περιοχής.

2.1.9 Δήμος Βέλου - Βόχας – Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας
Ο Δήμος Βέλου - Βόχας έκανε αναφορά για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν
δήμοι με υποστελεχωμένες υπηρεσίες και αναδείχθηκε το ζήτημα της έλλειψης
τεχνικής βοήθειας. Αναφέρθηκε επίσης η ανάγκη για απλοποιημένες διαδικασίες,
ειδικά ως προς την περιεκτικότητα των προτάσεων, προκειμένου να υπάρχει η
μέγιστη συμμετοχή των δήμων στις δράσεις με στόχο την αποτελεσματικότερη
απορρόφηση των πόρων.

2.1.10 Δήμος Κορινθίων – Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας
Ο Δήμος Κορινθίων έδωσε σημασία στη σπουδαιότητα του Στόχου Πολιτικής 2,
που αφορά παρεμβάσεις αειφορικής ανάπτυξης και προσαρμογής στην κλιματική
αλλαγή.

2.1.11 Δήμος Λουτρακίου - Περαχώρας και Αγίων Θεοδώρων
Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας

–

Ο Δήμος Λουτρακίου – Περαχώρας και Αγίων Θεοδώρων επισήμανε την
αναγκαιότητα για συνεργασία με τους φορείς και τις υπηρεσίες και την αξιοποίηση
κάθε δυνατότητας που παρέχεται από το νέο ΕΣΠΑ, ώστε κατά την επίσημη έναρξη
του προγράμματος, να έχουν προετοιμαστεί και ωριμάσει κατά το πλείστον
σημαντικά έργα.

2.1.12 Δήμος Νεμέας – Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας
Ο Δήμος Νεμέας έκρινε απαραίτητους και ουσιώδεις όλους τους Στόχους

Πολιτικής του νέου ΕΣΠΑ. Ως μεγάλη αναγκαιότητα ανέδειξε την υποστήριξη των
διαδικασιών μέσω τεχνικής βοήθειας, γιατί έτσι θα εξασφαλιστεί η αυξημένη
συμμετοχικότητα των φορέων. Επιπλέον, ως σημαντικό θέμα αναδείχθηκε η
διαχείριση των λυμάτων και των υδάτων.

2.1.13 Δήμος Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης – Περιφερειακή Ενότητα
Κορινθίας
Ο Δήμος Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης τόνισε τη σπουδαιότητα της Διαβούλευσης
για τους φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης. Ως βασικά θέματα τέθηκαν, το θέμα της
σωστής διαχείρισης της τεχνικής βοήθειας, η αποδοτικότερη συσχέτιση έργου προς
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ένταξη και χρηματοδοτικού εργαλείου, η ενεργειακή αναβάθμιση των υποδομών, η
αξιοποίηση σημείων ενδιαφέροντος του δήμου (π.χ. το σπήλαιο Ερμή) καθώς και το
ζήτημα της οδικής διασύνδεσης Ξυλοκάστρου - Τρικάλων.

2.1.14 Δήμος Σικυωνίων – Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας
Ο Δήμος Σικυωνίων έθεσε ως σημαντικά θέματα, το ζήτημα της αξιοποίησης της
τεχνικής βοήθειας και της αποσαφήνισης των διαδικασιών αναφορικά με κριτήρια
επιλεξιμότητας και ωριμότητας των έργων.

2.1.15 Δήμος Σπάρτης – Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας
Ο Δήμος Σπάρτης κατά τη διαδικασία της Διαβούλευσης πρότεινε: τη
δημιουργία Clusters στους τομείς της αγροτικής παραγωγής, της μεταποίησης, της
έρευνας και ανάπτυξης καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών, τη δια βίου
εκπαίδευση ενηλίκων και τη δημιουργία προγραμμάτων δεύτερης ευκαιρίας, την
υποστήριξη της έρευνας και την προώθηση διαφόρων μορφών τουρισμού, τη
δημιουργία μονάδων έρευνας - ανάπτυξης - παροχής εκπαίδευσης και ανάμιξης με
σύγχρονες μορφές επιχειρηματικής δραστηριότητας, την ανάπτυξη εφαρμογών
Smart city για τεχνολογική αναβάθμιση δημοσίων φορέων για υποστήριξη
επιχειρηματικότητας και αυτοματοποίηση (με διασύνδεση έξυπνων συστημάτων)
των λειτουργιών του Δήμου Σπάρτης.
Επίσης πρότεινε τον ψηφιακό μετασχηματισμό και τεχνολογική προσαρμογή
στον αγροτικό τομέα και την μεταποίηση και ενίσχυση της δυνατότητας
επικοινωνίας μεταξύ των εμπλεκομένων στην παραγωγή, τη δημιουργία και
ενίσχυση Clusters στα καινοτόμα τουριστικά προϊόντα, τη δημιουργία κινήτρων για
προσέλκυση ESCOs, την επαναχρησιμοποίηση των υδάτων, την ανάπτυξη
συστημάτων Τηλεμετρίας στο δίκτυο ύδρευσης – άρδευσης, τη βελτίωση των
αντιπλημμυρικών υποδομών, την έρευνα - ανάπτυξη - παραγωγή προϊόντων και
μεθόδων με τοπική πρώτη ύλη, την δημιουργία μονάδας ανακύκλωσης των
ανακυκλώσιμων στερεών αποβλήτων, τη δημιουργία "πράσινων" σημείων
συλλογής αστικών στερεών αποβλήτων και εγκαταστάσεων επεξεργασίας στερεών
αστικών αποβλήτων, την πρόληψη και διαχείριση των στερεών αποβλήτων με
χρήση και ψηφιακών εργαλείων, τις οριοθετήσεις ποταμών- ρεμάτων και
αναπλάσεις παραποτάμιων περιοχών με σκοπό την αποδοτική και βιώσιμη
διαχείριση των υδάτων, τα έξυπνα συστήματα εξοικονόμησης νερού, το σχεδιασμό
συστημάτων και αστικές παρεμβάσεις συλλογής – επεξεργασίας – ανάκτησης
ύδατος για άρδευση.
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Ακόμα πρότεινε την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των δημοτικών κτιρίων και
υποδομών έναντι κινδύνου, την ανακατασκευή - διάνοιξη και κατασκευή
πεζοδρομίων, οδών και ανοικτών χώρων, εναρμονισμένα με τις αρχές και
απαιτήσεις του Green Deal, καθώς και διάνοιξη όλων των προβλεπόμενων από το
ΡΣ δημοτικών οδών, την αύξηση της ανθεκτικότητας και αποκατάστασης στοιχείων
αστικού περιβάλλοντος με σημαίνοντα ρόλο στην κοινότητα, την ανάπτυξη έξυπνων
ενεργειακών συστημάτων, δικτύων και εξοπλισμού αποθήκευσης σε τοπικό
επίπεδο, τη δημιουργία συστήματος και μηχανισμού για την επιτήρηση, έρευνα και
ανάπτυξη της χλωρίδας, οργάνωση της καταγραφής, ανάλυσης και διαχείριση των
προστατευόμενων περιοχών και του δικτύου NATURA 2000.
Επιπροσθέτως, κατέθεσε προτάσεις για την ανάπτυξη δικτύων 5G με ταχύτητες
λήψης τουλάχιστον 100 Mbps (με δυνατότητα αναβάθμισης στο 1 Gbps) και
υποστήριξη των λειτουργιών Smart City και της έξυπνης υποδομής και διασύνδεσης
εξοπλισμού και εφαρμογών, την αναβάθμιση των υποδομών, του εξοπλισμού και
των εφαρμογών διασύνδεσης κρίσιμων λειτουργιών του αρχαιολογικού - ιστορικού
- πολιτιστικού αποθέματος του Δήμου Σπάρτης και παροχής αναβαθμισμένων
κοινωνικών υπηρεσιών, την αναβάθμιση των υποδομών, του εξοπλισμού και των
εφαρμογών διασύνδεσης λειτουργιών για την παρακολούθηση της απόδοσης και
οργάνωσης των επεμβάσεων, των κατασκευαστικών και άλλων ενεργειών, στις
παραμέτρους κλιματικής αλλαγής για το αναλυτικό Δ.Ο.Δ. του Δήμου Σπάρτης, την
κατασκευή παρακαμπτήριων περιμετρικών οδών της πόλης της Σπάρτης που
προβλέπονται από τον υφιστάμενο πολεοδομικό σχεδιασμό, την οδική ασφάλεια
στο υπεραστικό και αστικό οδικό δίκτυο του Δ. Σπάρτης, τα έξυπνα συστήματα
μεταφορών, διαχείρισης και ενημέρωσης κυκλοφορίας με δυνατότητα διασύνδεσης
με την δομή Smart City, την υλοποίηση ηλεκτροκίνησης στα ΜΜΜ του Δήμου
Σπάρτης και σημείων φόρτισης, το σχεδιασμό προγραμμάτων απασχόλησης για
NEETs 15-29, μακροχρόνια άνεργους, άνεργους με χαμηλό κοινωνικοοικονομικό,
μορφωτικό και μεταναστευτικό υπόβαθρο και ΑμεΑ με συμπερίληψη των
μειονοτικών και μεταναστευτικών ομάδων, την αναβάθμιση του "Βοήθεια στο
σπίτι".
Τέλος πρότεινε την κατάρτιση ενός μηχανισμού για την απασχόληση, με
διασύνδεση σε τοπικές και εθνικές βάσεις δεδομένων με στόχο την ενίσχυση των
αυτοαπασχολούμενων, των επιχειρηματιών, της εξωστρέφειας, της ανάλυσης των
αναγκών, των εξειδικεύσεων και των προγραμμάτων δια βίου εκπαίδευσης, τον
εμπλουτισμό της λειτουργίας των κοινωνικών δομών του Δήμου Σπάρτης, την
κατάρτιση προγραμμάτων ενημέρωσης για παροχή αγαθών και υπηρεσιών του
Δήμου Σπάρτης, τη δημιουργία μηχανισμού και εργαλείων για τον εθελοντισμό, τη
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δημιουργία δομής επανένταξης, την ενίσχυση του δημοτικού εξοπλισμού παροχής
υγείας, την κατάρτιση προγραμμάτων πρόληψης σε συνεργασία με δημόσιους και
ιδιωτικούς φορείς, τις αναβαθμίσεις – αναπλάσεις αστικών αρτηριών, κέντρου
πόλης, περιοχών αστικού και περιαστικού πρασίνου, ιστορικού και πολιτιστικού
αποθέματος, την ενοποίηση αρχαιολογικών χώρων, ιστορικών διαδρομών,
βελτίωση και αναβάθμιση προσβασιμότητας σε σημεία και χώρους κοινωνικού,
ιστορικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος και την ενίσχυση της άθλησης στον Δήμο
Σπάρτης.

2.1.16 Δήμος Ανατολικής Μάνης – Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας
Ο Δήμος Ανατολικής Μάνης επισημαίνει την αναγκαιότητα για μέριμνα επί των
διαδικασιών του νέου ΕΣΠΑ και το σχεδιασμό σε θέματα τόσο απλοποίησης των
διαδικασιών, όσο και οργάνωσης και τυποποίησης των διαδικασιών ωρίμανσης,
ώστε να επιτυγχάνεται από τους δυνητικούς δικαιούχους συντονισμένη
προετοιμασία έργων και δράσεων, προκειμένου να εξασφαλίζεται όσο το δυνατόν
μεγαλύτερη απορρόφηση κονδυλίων.
Σε προτεραιότητα τίθενται δράσεις που αφορούν σε θέματα βελτίωσης της
ζωής των πολιτών, όπως της κατασκευής και εξοπλισμού κλειστού γηπέδου
μπάσκετ στο Γύθειο και της κατασκευής και εξοπλισμού πολυχώρου αθλητικών
δραστηριοτήτων.
Σε θέματα αειφόρου ανάπτυξης και βιώσιμης διαχείρισης πόρων, προτείνεται η
αντικατάσταση του κεντρικού αγωγού ύδρευσης της Δημοτικής Ενότητας
Ανατολικής Μάνης από Κότρωνα μέχρι Κοκκάλα και η αντικατάσταση του κεντρικού
αγωγού ύδρευσης της Δημοτικής Ενότητας Οιτύλου, από Ξιφαριάνικα έως
Μπουλαριούς.
Ως προς τα κοινωνικά θέματα, προτείνεται η ανακατασκευή και εξοπλισμός των
παιδικών κατασκηνώσεων Αγίου Νικολάου, η κατασκευή σχολικού κτηρίου
Νηπιαγωγείου Γυθείου, η κατασκευή σχολικού κτηρίου Λυκείου Γυθείου και η
επισκευή και επαναχρησιμοποίηση των κοινοτικών καταστημάτων Οιτύλου,
Αγγειαδακίου, Μίνας, Κοίτα, Μυρσίνης, Σκουταρίου και Γυθείου. Επιπλέον, για την
ενίσχυση του τουρισμού και του πολιτισμού, προτείνονται ολοκληρωμένες
παρεμβάσεις αναπλάσεων και συνοδών έργων στις τέσσερις δημοτικές ενότητες
Ανατολικής Μάνης, Γυθείου, Οιτύλου και Σμύνους.
Επιπροσθέτως, η ΟΧΕ Μάνης προτείνεται να συμπεριληφθεί, να ενισχυθεί και
να διευρυνθεί στο πλαίσιο του νέου ΕΣΠΑ.
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2.1.17 Δήμος Μονεμβασίας – Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας
Ο Δήμος Μονεμβασίας αναδεικνύει το ζήτημα της απλοποίησης των
διαδικασιών και της ετοιμότητας σε προτάσεις έργων και μελετών, ενώ ειδικότερα
θέματα που αφορούν τον δήμο είναι η υποστήριξη των δομών εκπαίδευσης και η
διαχείριση των υδάτων.

2.1.18 Δήμος Ευρώτα – Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας
Ο Δήμος Ευρώτα τόνισε τη σημασία της Διαβούλευσης και της συντονισμένης
προσπάθειας και αναφέρθηκε στο θέμα της έλλειψης τεχνικής βοήθειας και της
υποστελέχωσης των υπηρεσιών. Θέματα που άπτονται και αφορούν το δήμο
ειδικότερα, είναι ο τομέας των κοινωνικών παροχών, η βελτίωση των δομών υγείας
και τα έργα αντιπλημμυρικού χαρακτήρα.

2.1.19 Δήμος Καλαμάτας – Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας
Ο Δήμος Καλαμάτας κατά τη διαδικασία της Διαβούλευσης πρότεινε τις εξής
δράσεις - έργα:











Δημιουργία cloud επιχειρήσεων σε συγκεκριμένες διαδρομές στις οποίες
οι ενδιαφερόμενοι επιχειρηματίες με εικονικές βιτρίνες θα
προσαρμόζουν σε κατάλληλα ηλεκτρονικά μοντέλα τις ανάγκες των
πελατών τους σε είδη ένδυσης- υπόδησης.
Εποπτεία της εφαρμογής του cloud μέσω του ερευνητικού ινστιτούτου
του δήμου. Αναζήτηση χρηματοδότησης για τη δημιουργία διαδρομών
επαυξημένης πραγματικότητας για το επιχειρείν στη πόλη.
Δίκτυο αισθητήρων παραγωγής ανοικτών δεδομένων για τη λειτουργία
της πόλης με στόχο: α) τη δημιουργία δεικτών κινητικότητας (κατασκευή
δικτύου internet of things) και β) την αξιοποίηση των ανοικτών
δεδομένων προς όφελος των επιχειρήσεων.
Smart Tourism: Δημιουργία εφαρμογών μέσω ερευνητικού κέντρου του
δήμου που θα παρέχουν ιστορικά, πολιτιστικά, στοιχεία επιχειρήσεων
κ.α. δεδομένα στον επισκέπτη, με στόχο την εξατομικευμένη αναζήτηση
των ενδιαφερόντων του. Σύνδεση με το ψηφιακό μουσείο του δήμου.
Χρηματοδότηση για την εγκατάσταση δικτύου μετεωρολογικών σταθμών
και δικτύου για την ανάπτυξη συστημάτων ευφυούς γεωργίας.
Μείωση αποτυπώματος διοξειδίου του άνθρακα και ενεργειακή
αναβάθμιση κτηρίων.
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Αντικατάσταση λαμπτήρων με led
και εγκατάσταση αντλιών
θερμότητας.
Αντικατάσταση λεβητοστασίων, βελτίωση απόδοσης ενεργοβόρων
κινητήρων και παραγωγή καθαρής ενέργειας – μείωση ενεργειακής
φτώχειας.
Συστήματα ελέγχου και έγκαιρης προειδοποίησης με τροφοδοσία
πλημμυρικών δεδομένων και στοιχείωνρύπανσης υδάτων ή θαλάσσιας
ρύπανσης.
Συστήματα ελέγχου και έγκαιρης προειδοποίησης για πυρκαγιές,
σεισμούς και πάσης φύσεως κινδύνους.
Συστήματα ελέγχου και έγκαιρης προειδοποίησης για διάβρωση των
ακτών και σχετικά με την κλιματική αλλαγή, την τρωτότητα και την
ανθεκτικότητα.
Κομποστοποιητές σε γειτονιές με σχέδιο διαχείρισης και αξιοποίησης της
ανακύκλωσης και των απορριμμάτων του δήμου.
Διαχείριση χώρων στάθμευσης, διαχείριση κυκλοφορίας, έξυπνα
φανάρια και διαβάσεις.
Κατασκευή δικτύων ποδηλατοδρόμων και πεζοδρόμων.
Ολοκληρωμένο δίκτυο προσβασιμότητας ΑΜΕΑ και δημιουργία εποπτεία έξυπνης εφοδιαστικής αλυσίδας.
Υλοποίηση ΣΒΑΚ.
Κατασκευή ειδικού επαγγελματικού γυμνασίου- λυκείου.
Δημιουργία κέντρου παραμονής και διανυκτέρευσης παιδιών ΑΜΕΑ.
Δημιουργία κέντρων αντιμετώπισης ασθενών με άνοια και ALZHAIMER.
Δημιουργία κέντρου κοινότητας- παράρτημα ΡΟΜΑ.
Κατασκευή έργων υλοποίησης πολεοδομικού σχεδιασμού και απόκτησης
κοινωνικού εξοπλισμού σε περιοχές με κυρωμένες πράξεις εφαρμογής
(Οδός Αρτέμιδος, Κηπούπολη, Ασπρόχωμα, Βέργα, Μαντίνεια).
Υλοποίηση ΟΧΕ Ταϋγέτου.
Έργα ανάπτυξης και αναζωογόνησης των πρώην Καποδιστριακών δήμων
(Θουρία, Άρις, Αρφαρά).
Υλοποίηση παρεμβάσεων ανάδειξης παράκτιου μετώπου με έμφαση στο
δυτικό μέτωπο.
Κατασκευή τμημάτων βασικών οδών.
Αναβάθμιση - ανάπλαση παρόχθιας ζώνης του ποταμού Νέδοντα και
ανάδειξή της σε περιβαλλοντικό πάρκο.
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Απομάκρυνση συνεργείων από την περιοχή του Νέδοντα και
μετεγκατάστασή τους στην προβλεπόμενη από το ΓΠΣ θέση.
Ανάπλαση - αναζωογόνηση ανατολικού κέντρου.
Διασύνδεση περιοχών ενδιαφέροντος αστικού ιστού (ιστορικό κέντρο,
ανατολικό κέντρο , παραλία).
Υλοποίηση δικτύων ενοποίησης κοινοχρήστων χώρων - χώρων πρασίνουεσωτερικών ακαλύπτων οικοδομικών τετραγώνων και αναπλάσεις
αστικών περιοχών.
Έργα αναβάθμισης υποβαθμισμένων περιοχών πόλης, ανάκτηση –
αναβάθμιση δημόσιου χώρου και αποκατάσταση διατηρητέων –
σχεδιασμός για νέες χρήσεις.
Ανάδειξη αξιόλογου κτιριακού αποθέματος – φωτισμός - αναβάθμιση
περιβάλλοντα χώρου, ολοκλήρωση αναπλάσεων Ιστορικού Κέντρου στο
σύνολο της έκτασής του.
Δημιουργία Μουσείου Διπλωματίας σε διατηρητέο κτήριο.
Ανάπτυξη πολιτιστικών διαδρομών για την ανάδειξη της ιστορικής και
πολεοδομικής εξέλιξης της πόλης, δράσεις σύνδεσης πολιτισμούτουρισμού και προώθησης της δημιουργικής βιομηχανίας.
Δημιουργία «ταυτότητας», κινήτρων και συνθηκών για την προσέλκυση
νέων κατοίκων, και επενδύσεων, Σχεδιασμός και οργάνωση
παρεμβάσεων υποστήριξης υδατοδρόμιου και του τουρισμού εν γένει.

2.1.20 Δήμος Πύλου - Νέστορος – Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας
Ο Δήμος Πύλου – Νέστορος έθεσε ως σημαντικά θέματα την βελτίωση των
προσβάσεων από και προς την Πύλο, την αναβάθμιση του δρόμου Λαδά - Χώρα και
την αναβάθμιση των υποδομών του Βιολογικού Καθαρισμού της Πύλου.

2.1.21 Δήμος Οιχαλίας – Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας
Ο Δήμος Οιχαλίας ανέδειξε ως σημαντικό το ζήτημα των ΟΧΕ και προτάθηκε η
αναβάθμιση και βελτίωση του δρόμου προς τον ναό του Επικούριου Απόλλωνα.

2.1.22 Δήμος Τριφυλίας – Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας
Ο Δήμος Τριφυλίας πρότεινε την ενίσχυση των startup επιχειρήσεων, τη
σύσταση θερμοκοιτίδων νεοφυούς επιχειρηματικότητας, την οργάνωση και
υλοποίηση εκδηλώσεων και ημερίδων για την προώθηση του πρωτογενούς τομέα,
την αντικατάσταση αμιαντοσωλήνων 80 χιλιομέτρων του δικτύου Κυπαρισσίας, την
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αναβάθμιση γεωτρήσεων - αντλιοστασίων, τους COMPACT βιολογικούς σε περιοχές
κάτω των 2.000 κατοίκων, την αντικατάσταση του αστικού δικτύου μήκους 50
χιλιομέτρων και της αγροτικής οδοποιίας μήκους 100 χιλιομέτρων, την ενίσχυση
του προγράμματος Βοήθεια στο σπίτι, την αναβάθμιση του Κέντρου Υγείας
Φιλιατρών και την υλοποίηση – επικαιροποίηση των χωροταξικών σχεδίων
Κυπαρισσίας, Φιλιατρών και Γαργαλιάνων.

2.1.23 Διαδημοτικές Συνεργασίες
Στο πλαίσιο της Διαβούλευσης προτάθηκαν και διαδημοτικές συνεργασίες από
δήμους της Περιφέρειας Πελοποννήσου, με σχεδίαση τέτοια, που να αποτελεί
μοχλό ανάπτυξης των αναφερόμενων περιοχών, αλλά και τα οφέλη της να
καταστούν πολλαπλάσια για το ΑΕΠ της περιφέρειας.

Πρόταση Δήμων Ναυπλιέων και Επιδαύρου
Η παρούσα πρόταση αφορά στο σχεδιασμό και υλοποίηση Ολοκληρωμένης
Χωρικής Επένδυσης (ΟΧΕ) για τους Δήμους Ναυπλιέων και Επιδαύρου, της Π.Ε.
Αργολίδας, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Πελοποννήσου 2021 2027, με κοινούς θεματικούς άξονες, μέσα από την αξιοποίηση των τοπικών
συγκριτικών αναπτυξιακών πλεονεκτημάτων. Οι δήμοι Ναυπλιέων και Επιδαύρου
δύνανται να αποτελέσουν μια ενιαία περιοχή παρέμβασης για την εφαρμογή ΟΧΕ,
καθώς χαρακτηρίζονται από κοινές αναπτυξιακές προκλήσεις. Η εν λόγω περιοχή
αντιμετωπίζεται ως μια χωρική ενότητα με κυρίαρχα κοινά προσδιοριστικά στοιχεία
το ισχυρό πολιτιστικό – τουριστικό προφίλ, που συνδέεται και αλληλεπιδρά με τη
δυναμική του τομέα της αγροδιατροφής της περιοχής.
Στο πλαίσιο αυτό, η συνεργασία των όμορων δήμων αφορά την προώθηση της
αντιμετώπισης μια σειράς από κοινές προκλήσεις - ανάγκες ανάπτυξης, μέρος των
οποίων καλείται να αντιμετωπίσει η προτεινόμενη ΟΧΕ:




Της προστασίας του περιβάλλοντος και της προσαρμογής στην
κλιματική αλλαγή, της θωράκισης από φυσικές καταστροφές και της
διάβρωσης των ακτών.
Της βιώσιμης διαχείρισης του νερού, τόσο σε ποσότητα όσο και σε
ποιότητα.
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Της ολοκλήρωσης και ανανέωσης των αναγκαίων υποδομών στον τομέα
των λυμάτων και των απορριμμάτων.
Της ενεργειακής απόδοσης με ταυτόχρονη αξιοποίηση των
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ).
Της αντιμετώπισης της οικονομικής ύφεσης των οικογενειακών
εισοδημάτων και της δημιουργίας ενός δικτύου υποδομών κοινωνικής
πρόνοιας για παιδιά, ηλικιωμένους και ευπαθείς πληθυσμιακές ομάδες.
Της αντιμετώπισης της ανεργίας και της φτώχειας μέσω της ενίσχυσης
της εκπαίδευσης και της Δια Βίου Μάθησης.
Της αντιμετώπισης των προβλημάτων της υγειονομικής περίθαλψης
μέσω της αναβάθμισης των υποδομών.

Πρόταση Δήμων Νεμέας, Σικυωνίων και Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης
Η παρούσα πρόταση αφορά στο σχεδιασμό και υλοποίηση Ολοκληρωμένης
Χωρικής Επένδυσης (ΟΧΕ) για τους τρεις δήμους της Περιφερειακής Ενότητας
Κορινθίας, στο πλαίσιο του Προγράμματος Πελοποννήσου 2021 – 2027, με κοινό
θεματικό άξονα την αναβάθμιση του τομέα του τουρισμού, μέσα από την
αξιοποίηση των τοπικών συγκριτικών αναπτυξιακών πλεονεκτημάτων. Οι ανωτέρω
δήμοι δύνανται να αποτελέσουν μια ενιαία περιοχή παρέμβασης για την εφαρμογή
ΟΧΕ, καθώς χαρακτηρίζονται από κοινά προβλήματα, αλλά και κοινές αναπτυξιακές
προκλήσεις. Η εν λόγω περιοχή αντιμετωπίζεται ως μια χωρική ενότητα με κυρίαρχα
κοινά προσδιοριστικά στοιχεία το παραλιακό μέτωπο, που συνδέεται και
αλληλεπιδρά με τον Κορινθιακό κόλπο, συνδυαστικά με τη δυναμική του τομέα της
αγροδιατροφής της περιοχής.
Ενδεικτικά, ακολουθεί μια σειρά από κοινές προκλήσεις ανάπτυξης, μέρος των
οποίων καλείται να αντιμετωπίσει η προτεινόμενη ΟΧΕ.





Υποστήριξη της τοπικής οικονομίας και απασχόλησης, δημιουργία
δομής υποστήριξης της επιχειρηματικότητας, προώθηση της ψηφιακής
αναβάθμισης, στήριξη των δραστηριοτήτων του αγροτικού τομέα.
Ενίσχυση της ανάδειξης της ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς,
ενίσχυση εναλλακτικών μορφών τουρισμού.
Προστασία και ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος και της
βιοποικιλότητας, ορθολογική διαχείριση υδάτινων πόρων, ενέργειες
προστασίας του Κορινθιακού κόλπου, βελτίωση της διαχείρισης υγρών
και στερεών αποβλήτων, αναπλάσεις παραλιακής ζώνης.
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Βελτίωση υφιστάμενων και ανάπτυξη νέων κοινωνικών υποδομών,
ισόρροπη ανάπτυξη περιοχών των δήμων.
Βελτίωση διοικητικής ικανότητας των δήμων, ποιοτική αναβάθμιση των
υπηρεσιών μέσω της αξιοποίησης συστημάτων ΤΠΕ.

Παρακάτω παρουσιάζονται επίσης, ενδεικτικά προτεινόμενα έργα της ΟΧΕ των
τριών δήμων.













Νέο βιοκλιματικό Δημαρχείο Ξυλοκάστρου.
Ανάπλαση Κέντρου Ορεινού Σαραντάπηχου.
Κατασκευή κλειστού γυμναστηρίου Ξυλοκάστρου.
Δρόμος παράκαμψης Τρικάλων.
Ανάπλαση παραλιακού μετώπου δημοτικής κοινότητας Σικυώνος.
Ενεργειακή αναβάθμιση κτηρίων Δήμου Νεμέας.
Αναρριχητικό πάρκο και ορειβατικές διαδρομές.
Αναβάθμιση κοινωνικών υποδομών.
Περιβαλλοντικό πάρκο Πλατάνων Αρχ. Κλεωνών.
Ανάπλαση εισόδου πόλης Νεμέας.
Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας.
Ενεργειακή αναβάθμιση κτηρίων (Γυμνάσιο, Κέντρο Κοινωνικής Συνοχής,
Τοπικά Ιατρεία Λεοντίου και Πετρίου, κλειστό γυμναστήριο, Σχολείο Αρχ.
Κλεωνών, Μουσείο Οίνου).

2.2 Διαβούλευση με Φορείς Εκπαίδευσης
Στη διαδικασία της Διαβούλευσης με φορείς Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας
και Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, συμμετείχαν συγκεντρωτικά οι: Περιφερειάρχης
Πελοποννήσου, Αντιπεριφερειάρχης Αρκαδίας, Αντιπεριφερειάρχης Λακωνίας,
Θεματική Αντιπεριφερειάρχης Πολιτισμού και θεμάτων Εκπαίδευσης, Πρύτανης και
Καθηγητές του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, Περιφερειακός Διευθυντής
Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Διευθύντρια Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης ΠΕ Αργολίδας, Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΠΕ Αρκαδίας,
Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΠΕ Κορινθίας, Αναπληρωτής Διευθυντής
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΠΕ Λακωνίας, Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
ΠΕ Μεσσηνίας, Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΠΕ Αργολίδας,
Διευθυντής
Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης
ΠΕ
Κορινθίας,
Διευθυντής
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Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΠΕ Μεσσηνίας, ΕΥΔ ΕΠ Πελοποννήσου και
Σύμβουλος Εκπόνησης του Προγράμματος Πελοπόννησος 2021 – 2027.

2.2.1 Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
Εκ μέρους του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου δόθηκε έμφαση στον Στόχο
Πολιτικής 1 που αφορά την καινοτομία και την στήριξη της επιχειρηματικότητας.
Επιπλέον, τονίστηκε η προοπτική σχεδιασμού δράσεων ψηφιοποίησης του
Πανεπιστημίου και δόθηκε ιδιαίτερη βάση στη σύνδεση της έρευνας που παράγεται
στο Πανεπιστήμιο με την αγορά εργασίας.
Επιπροσθέτως, προτάθηκε η συνέχιση των εγκεκριμένων πράξεων με σκοπό α)
την αξιοποίηση των ερευνητικών υποδομών που θα δημιουργηθούν σε αυτές τις
πράξεις έτσι ώστε εστιασμένα να συνεχιστεί η έρευνα και ανάπτυξη και β) την
συγκράτηση του ερευνητικού ανθρώπινου δυναμικού αυτών των πράξεων και την
προσέλκυση νέου ερευνητικού προσωπικού.
Πιο εστιασμένες δράσεις που προτείνονται είναι ο μακροπρόθεσμος και
συνεχής έλεγχος στα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας 5G μέσω Παρατηρητηρίου
Ακτινοβολίας στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, με προτεραιότητα την προστασία
του πολίτη, η χρήση και επέκταση υποδομών και εξοπλισμού με στόχο τη
δημιουργία έξυπνων πιλοτικών εφαρμογών σε τουρισμό, γεωργία και περιβάλλον
και η επέκταση των υποδομών και χρήση εξοπλισμού για την προετοιμασία των
δικτύων επόμενης γενιάς 5G.

2.2.2 Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης
Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
αναφέρθηκε στα προβλήματα της κτηριακής κατάστασης των σχολικών υποδομών,
στο ζήτημα της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου, στις ανισότητες στην
πρόσβαση στην εκπαιδευτική διαδικασία ανάμεσα σε περιοχές αστικές και
αγροτικές, στην ισότιμη εκπαίδευση για ειδικές και ευαίσθητες ομάδες του
πληθυσμού, στην ψηφιακή διακυβέρνηση των σχολικών μονάδων και το κρίσιμο
ζήτημα της αντιμετώπισης των συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού. Έγιναν
προτάσεις για αναβάθμιση και συμπλήρωση των υποδομών των σχολείων, για
ένταση της προσπάθειας απόκτησης ειδικού εξοπλισμού των μονάδων (πχ.
εργαστηρίων), για αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών, για σχεδίαση δράσεων
περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης των μαθητών, για ενεργειακή αναβάθμιση των
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σχολικών μονάδων και για σχεδιασμό προγραμμάτων εξειδίκευσης και κατάρτισης
των εκπαιδευτικών για στήριξη των μαθητών στην μετά την πανδημία εποχή.

2.2.3 Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Π.Ε. Αργολίδας ανέδειξε τα
προβλήματα της στέγασης των σχολικών μονάδων. Τέθηκαν θέματα που αφορούν
την αναβάθμιση των υποδομών προσβασιμότητας μαθητών με διάφορα
προβλήματα (ΑμεΑ), την αντιμετώπιση της σχολικής διαρροής μαθητών, την
περαιτέρω υποστήριξη των μαθητών μέσω σχολικών γευμάτων και διαδικασίες
ελέγχου σεισμικής καταλληλότητας των σχολικών μονάδων.
Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Π.Ε. Αρκαδίας υπογράμμισε τα
ζητήματα της αναβάθμισης των κτηριακών υποδομών των σχολικών μονάδων και
της αξιοποίησης των σύγχρονων τεχνολογιών. Επίσης, τέθηκε και το θέμα της
συνεργασίας μεταξύ των υπηρεσιών με στόχο την αντιμετώπιση διαδικαστικών
ζητημάτων.
Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Π.Ε. Κορινθίας τόνισε θέματα
που αφορούν την κατάσταση των σχολικών υποδομών, την αντιμετώπιση της
παιδικής φτώχειας, της αξιοποίησης των ψηφιακών τεχνολογιών και της κατάρτισης
προγραμμάτων εξειδίκευσης για εκπαιδευτικούς. Επίσης, έγινε αναφορά για την
αναβάθμιση και υποστήριξη των υποδομών των πρωτοβάθμιων και
δευτεροβάθμιων διευθύνσεων.
Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Π.Ε. Λακωνίας έκανε αναφορά
για τη σημαντικότητα της συνεργασίας μεταξύ των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης της
Περιφέρειας και αναδείχθηκαν ζητήματα που αφορούν τη στέγαση των μαθητών σε
πιο σύγχρονες αίθουσες, στην γενικότερη αναβάθμιση των υποδομών των σχολικών
μονάδων, στην αξιοποίηση της ψηφιακής τεχνολογίας και στο σχεδιασμό
πολυδύναμων σχολικών μονάδων.
Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Π.Ε. Μεσσηνίας ανέδειξε τα
ζητήματα των κτηριακών υποδομών, της διαρροής μαθητών από τα σχολεία και της
σωστής κατάρτισης των εκπαιδευτικών σε σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας.

2.2.4 Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Π.Ε. Αργολίδας έκανε αναφορά
στην κατάσταση του σχολικού δικτύου της ενότητας. Προτάθηκε ο σχεδιασμός
προγραμμάτων για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, η εκμετάλλευση των
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ψηφιακών τεχνολογιών, η στήριξη των μαθητών που προέρχονται από ευαίσθητες
κοινωνικές ομάδες, η αντιμετώπιση της παιδικής φτώχειας και η αντιμετώπιση των
προβλημάτων των σχολικών υποδομών.
Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Π.Ε. Κορινθίας ανέδειξε ως
άμεσης προτεραιότητας ζητήματα, αυτά της αναβάθμισης των κτηριακών
υποδομών και της εκμετάλλευσης των πλεονεκτημάτων που προσφέρουν οι
σύγχρονες ψηφιακές τεχνολογίες στην διαδικασία της εκπαίδευσης.
Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Π.Ε. Μεσσηνίας έθεσε
ζητήματα που αφορούν στη στήριξη των εκπαιδευτικών διαδικασιών, στα κτηριακά
προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι σχολικές μονάδες, στην αξιοποίηση των
ψηφιακών τεχνολογιών και στην ενδυνάμωση των εργαστηριακών υποδομών.

2.3 Διαβούλευση με Κοινωνικούς Φορείς
Στη διαδικασία της Διαβούλευσης με Κοινωνικούς Φορείς για τη θεματική
ενότητα Κοινωνική Ένταξη και Ενσωμάτωση, συμμετείχαν συγκεντρωτικά οι:
Περιφερειάρχης
Πελοποννήσου,
Αντιπεριφερειάρχης
Αρκαδίας,
Αντιπεριφερειάρχης Λακωνίας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Πρόνοιας, Γενικός
Διευθυντής Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας, Διευθυντής Κοινωνικής
Μέριμνας, Πρόεδρος Περιφερειακής Ομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία
Πελοποννήσου, εκπρόσωπος Αθιγγάνων, Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων
(ΚΕΘΕΑ), εκπρόσωπος ΑΔΕΔΥ ΠΕ Αρκαδίας, εκπρόσωπος ΓΣΕΕ, πρόεδρος Εργατικού
Κέντρου Μεσσηνίας, πρόεδρος Εργατικού Κέντρου Αργολίδας, πρόεδρος Εργατικού
Κέντρου Αρκαδίας, πρόεδρος Εργατικού Κέντρου Κορινθίας, πρόεδρος Εργατικού
Κέντρου Λακωνίας, πρόεδρος Εργατικού Κέντρου Λουτρακίου, ΓΣΕΕ ΙΝΕ, ΕΥΔ ΕΠ
Πελοποννήσου και Σύμβουλος Εκπόνησης του Προγράμματος Πελοπόννησος 2021 –
2027.

2.3.1 Περιφερειακή Ομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία Πελοποννήσου
Η Περιφερειακή Ομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία Πελοποννήσου πρότεινε το
σχεδιασμό και ανάπτυξη μιας οδοντιατρικής μονάδας παροχής φροντίδας για
άτομα με αναπηρία, με βάση το Παναρκαδικό Γενικό Νοσοκομείο.
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2.3.2 Εκπροσώπηση Αθιγγάνων
Ο εκπρόσωπος των αθιγγάνων τόνισε την αυξημένη σημασία που έχει η
Διαβούλευση και η συμμετοχή των εκπροσώπων των κοινοτήτων Ρομά σε αυτή.
Ζητήθηκε η στήριξη για την ουσιαστική αντιμετώπιση των θεμάτων που
αντιμετωπίζουν οι κοινότητες των Ρομά, μέσω της στοχευμένης κατάρτισης
προγραμμάτων για την βελτίωση των υγειονομικών συνθηκών διαβίωσης, για την
προσαρμοσμένη εκπαίδευση των παιδιών, την αντιμετώπιση του σχολικού και
κοινωνικού αποκλεισμού και για την ενεργή ένταξη στην αγορά εργασίας.

2.3.3 ΓΣΕΕ (ΙΝΕ)
Η Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδος μέσω του Ινστιτούτου Εργασίας
Πελοποννήσου (ΙΝΕ ΓΣΕΕ) καταθέτει προτάσεις και παρατηρήσεις για τον σχεδιασμό
του προγράμματος Πελοποννήσος 2021 -2027. Οι δράσεις αυτές μπορούν να
ενταχθούν στους ειδικούς στόχους του Στόχου Πολιτικής 4 (ΕΚΤ +) και αφορούν
δράσεις κοινωνικής καινοτομίας που θα συμβάλλουν στη δικτύωση και την
κοινωνική ένταξη των μεταναστών και προσφύγων, καθώς και στην αναβάθμιση
των δεξιοτήτων και την πρόσβαση στην απασχόληση των ανέργων με χαμηλά
εκπαιδευτικά προσόντα. Τέτοιες δράσεις είναι:




Δράσεις δικτύωσης και κοινωνικής ένταξης προσφύγων και μεταναστών, με
στόχο την ενδυνάμωση συλλόγων και οργανώσεων μεταναστών, την
ανάπτυξη προγραμμάτων εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας κ.α.
Δράσεις υποστήριξης ανέργων με χαμηλά εκπαιδευτικά προσόντα, με στόχο
την κατάρτιση ολοκληρωμένων προγραμμάτων που θα συμβάλλουν στην
αναβάθμιση των δεξιοτήτων και την πρόσβαση στην απασχόληση των
ανέργων.

2.3.4 ΚΕΘΕΑ
Το ΚΕΘΕΑ συμμετείχε στη διαδικασία της Διαβούλευσης μέσω της κατάθεσης
προτάσεων τόσο κατά τον πρώτο όσο και κατά τον δεύτερο κύκλο. Ύψιστης
σημασίας για τη συνέχεια του κοινωνικού έργου του δικτύου και της υποστήριξης
των εξαρτημένων ανθρώπων, είναι η συνέχιση της λειτουργίας των Πολυδύναμων
Κέντρων για εξάρτηση από νόμιμες και παράνομες ουσίες της Καλαμάτας και του
Ναυπλίου, καθώς και της Κινητής Μονάδας Περιφέρειας Πελοποννήσου με έδρα το
Ναύπλιο.
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Πλέον των προτάσεων για συνέχιση της λειτουργίας των τριών παραπάνω
δομών, προτάθηκε και η δημιουργία ενός ακόμη Πολυδύναμου Κέντρου για
εξάρτηση από νόμιμες και παράνομες ουσίες στην Κόρινθο αλλά και ο σχεδιασμός
Δράσεων Κοινωνικής Ένταξης στην Καλαμάτα για απεξαρτημένα ή υπό απεξάρτηση
άτομα.

2.3.5 Εργατικά Κέντρα
Τα Εργατικά Κέντρα συμμετείχαν στη δεύτερη φάση της διαδικασίας της
Διαβούλευσης, καταθέτοντας τις παρατηρήσεις τους για τις κατευθύνσεις
σχεδιασμού του Προγράμματος της Περιφέρειας Πελοποννήσου 2021 -2027.
Ο εκπρόσωπος της ΑΔΕΔΥ τόνισε τη σημαντικότητα της Διαβούλευσης και
προσδιορίστηκε ως επιτακτική η ανάγκη για την κατασκευή του Διοικητηρίου
Τρίπολης, καθώς και η μέριμνα για τη δημιουργία Ειδικών Δομών Εκπαίδευσης (
Ειδικό Νηπιαγωγείο και Ειδικό Σχολείο).
Ο εκπρόσωπος της ΓΣΕΕ υπογράμμισε τη σωστή αξιοποίηση των πόρων προς
όφελος των εργαζομένων και των επιχειρήσεων και ανέδειξε την αξία του γόνιμου
κοινωνικού διαλόγου. Ως σημαντικά αναδείχθηκαν τα θέματα της 4ης βιομηχανικής
επανάστασης και της αξιολόγησης των συνεπειών της, η αλλαγή του οικονομικού
μοντέλου ανάπτυξης καθώς και η αντιμετώπιση των προβλημάτων της ανεργίας,
των αναδιαρθρώσεων των επιχειρήσεων και της ποιοτικής αναβάθμισης των
δεξιοτήτων των εργαζομένων.
Ως προς τα θέματα του Εργατικού Κέντρου Μεσσηνίας παρατηρήθηκε πως η
διαφαινόμενη αναπτυξιακή άνοδος του τουριστικού προϊόντος της ΠΕ Μεσσηνίας,
πρέπει να υποστηριχθεί με αντίστοιχη ποιοτική αναβάθμιση στις παρεχόμενες
τουριστικές υπηρεσίες. Επιπλέον διαπιστώθηκε πως, η δυναμική του
κατασκευαστικού κλάδου στην περιοχή οδηγεί σε αύξηση της απασχόλησης,
ωστόσο απαιτούνται παρεμβάσεις για την προσφορά ποιοτικότερων προϊόντων και
υπηρεσιών. Αναφορικά με αυτά, το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Καλαμάτας προτείνει
τα κάτωθι προγράμματα κατάρτισης και εξειδίκευσης του εργατικού δυναμικού:
Υπάλληλος Διαδικτυακού Ξενοδοχειακού Μάρκετινγκ, Κυβερνήτης Τουριστικών
σκαφών αναψυχής, Τεχνικός λειτουργίας μονάδων ανακύκλωσης στερεών
αποβλήτων, Τεχνικός συναρμολόγησης και συντήρησης ανεμογεννητριών, Τεχνικός
εφαρμογών ιατρικής πληροφόρησης, Κοινωνικός φροντιστής, Τεχνικός λειτουργίας
και
συντήρησης
ΧΥΤΑ,
Στέλεχος
προστασίας
δεδομένων,
Τεχνικός
τηλεπικοινωνιακών εφαρμογών πληροφορικής και Στέλεχος ιατρικού τουρισμού.

40

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟY

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Ο εκπρόσωπος του Εργατικού Κέντρου Αργολίδας έκανε λόγο για τις
ανισότητες που φέρνει η νέα τεχνολογία, καθώς και για την ανάγκη υποστήριξης της
απασχόλησης και της ανάπτυξης ψηφιακών δεξιοτήτων των εργαζομένων.
Ο εκπρόσωπος του Εργατικού Κέντρου Αρκαδίας έθεσε το ζήτημα της
απολιγνιτοποίησης της Μεγαλόπολης και της διαχείρισης των κινδύνων που θα
προκύψουν για το εργατικό δυναμικό της περιοχής. Τονίστηκε η ανάγκη σχεδίασης
μέτρων προστασίας για το περιβάλλον για την ορθολογική μετάβαση στην πράσινη
ανάπτυξη και οικονομία και έγινε λόγος για κατεύθυνση του μεγαλύτερου μέρους
των πόρων προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
Ο εκπρόσωπος του Εργατικού Κέντρου Κορινθίας ανέδειξε ζητήματα που
αφορούν τη Διώρυγα της Κορίνθου, το αναξιοποίητο τουριστικό προϊόν της
περιοχής, το ζήτημα της κατασκευής του Διοικητηρίου, τη φυγή νέων επιστημόνων
από την περιοχή, τη συρρίκνωση του πρωτογενούς τομέα και της ορθής
αξιοποίησης του δικτύου του φυσικού αερίου.
Ο εκπρόσωπος του Εργατικού Κέντρου Λακωνίας τόνισε το ζήτημα της
αντιμετώπισης της φτώχειας και υπογραμμίστηκε η αναγκαιότητα για την
κατάρτιση προγραμμάτων επανένταξης στην αγορά εργασίας για μακροχρόνια
ανέργους άνω των 55 ετών, με ταυτόχρονη εξερεύνηση συνεργειών με άλλα
χρηματοδοτικά προγράμματα ή κοινωνικούς φορείς.
Ο εκπρόσωπος του Εργατικού Κέντρου Λουτρακίου τόνισε το ζήτημα της
συρρίκνωσης του τουρισμού στην περιοχή και ως βασικά και σημαντικά θέματα
προτεραιότητας, για τη βελτίωση της διαβίωσης του πληθυσμού, αναδείχθηκαν
αυτά της υγείας, της παιδείας και της ασφάλειας.

2.4 Διαβούλευση με Φορείς Επιχειρηματικότητας
Στη διαδικασία της Διαβούλευσης με Φορείς της Επιχειρηματικότητας για τη
θεματική ενότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία, συμμετείχαν συγκεντρωτικά
οι:
Περιφερειάρχης
Πελοποννήσου,
Αντιπεριφερειάρχης
Αρκαδίας,
Αντιπεριφερειάρχης
Λακωνίας,
Εντεταλμένος
σύμβουλος
Περιφέρειας
Πελοποννήσου για την Επιχειρηματικότητα και την Καινοτομία, Πρόεδρος
Περιφερειακού Τμήματος Νοτιοανατολικής Πελοποννήσου Οικονομικού
Επιμελητηρίου, Πρόεδρος Επιμελητηρίου Αργολίδας, Πρόεδρος Επιμελητηρίου
Λακωνίας, Πρόεδρος Επιμελητηρίου Μεσσηνίας, εκπρόσωπος Επιμελητηρίου
Αρκαδίας, Πρόεδρος Επιμελητηρίου Κορινθίας, εκπρόσωπος Συνδέσμου
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Επιχειρήσεων Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδος, Σύλλογος Επαγγελματιών
Τολού, ΕΥΔ ΕΠ Πελοποννήσου και Σύμβουλος Εκπόνησης του Προγράμματος
Πελοπόννησος 2021 – 2027.

2.4.1 Επιμελητήρια
Το Οικονομικό Επιμελητήριο επισήμανε τη σημασία της Διαβούλευσης και
έδωσε προτεραιότητα στον Στόχο Πολιτικής 1 και ως αξιόλογα ζητήματα τέθηκαν: η
στήριξη του πρωτογενούς τομέα, η βελτιστοποίηση των υπηρεσιών και του
εμπορίου στον τουριστικό τομέα και ο σχεδιασμός και ανάπτυξη βιομηχανικών βιοτεχνικών πάρκων ανά Περιφερειακή Ενότητα. Ακόμη, τονίστηκε η αναγκαιότητα
για την ενίσχυση του εργατικού δυναμικού και της απασχόλησης και η διαμόρφωση
clusters επιμελητηρίων για την αποδοτικότερη στήριξη των επιχειρήσεων.
Το Επιμελητήριο Αργολίδας ανέδειξε την αναγκαιότητα για στοχευμένες
προτάσεις από τα επιμελητήρια. Ως βασικά σημεία αναφορικά με το σχεδιασμό του
Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Πελοποννήσου τέθηκαν: η
επιχορήγηση σε ΜΜΕ στους τομείς της μεταποίησης, του τουρισμού, του εμπορίου,
του πρωτογενή και δευτερογενή τομέα παραγωγής, η σχεδίαση και υλοποίηση
βιομηχανικών και βιοτεχνικών πάρκων, η στήριξη του πρωτογενούς τομέα
παραγωγής με στροφή σε νέες, εναλλακτικές στην κλιματική αλλαγή και βιώσιμες
καλλιέργειες, η ανάπτυξη και αναβάθμιση υποδομών όπως υδατοδρόμια, το δίκτυο
του φυσικού αερίου, μόνιμα εκθεσιακά κέντρα προϊόντων, ο ανασχεδιασμός
εκθέσεων και επιχειρηματικών αποστολών με στόχο την αύξηση της εξωστρέφειας
και η συνέργεια με φορείς διαχείρισης των πόρων και η από κοινού στοχευμένη
δράση.
Το Επιμελητήριο Αρκαδίας υπογράμμισε το ζήτημα για τον ορθολογικό
σχεδιασμό βιομηχανικών και βιοτεχνικών πάρκων, καθώς και το θέμα της
απλοποίησης των διαδικασιών, ώστε τα προγράμματα που σχεδιάζονται να είναι
ευέλικτα και αποδοτικά.
Το Επιμελητήριο Κορινθίας προτείνει την υποστήριξη των επιχειρήσεων κατά το
πρώτο έτος δραστηριότητάς τους (Incubation), Hackathons σε επιχειρήσεις του
τουριστικού κλάδου, την υποστήριξη υφιστάμενων και νέων επιχειρήσεων του
ενεργειακού τομέα, το κουπόνι StartUp που θα ενθαρρύνει την υλοποίηση μια
επιχειρηματικής ιδέας, την ενίσχυση φορέων για την ανάπτυξη αριστείας μέσα από
την υποστήριξη ερευνητικών υποδομών, την ενίσχυση υφιστάμενων επιχειρήσεων
για «Βιώσιμη Επιχειρηματική Ανάκαμψη», την ενθάρρυνση της επενδυτικής
δραστηριότητας στον οινοποιητικό κλάδο, συνεργατικούς σχηματισμούς
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καινοτομίας στον ελαιοπαραγωγικό κλάδο, την ψηφιακή επιχειρηματικότητα, την
ενίσχυση ΜΜΕ που δραστηριοποιούνται στους τομείς της μεταποίησης για τη
συμμετοχή τους σε εμπορικές εκθέσεις στο εξωτερικό και στην Ελλάδα, τη
δημιουργία Ακαδημίας ΜΜΕ, πρόγραμμα κατάρτισης για την ανάπτυξη
εναλλακτικών μορφών τουρισμού, OpenKitchenLabs, ολοκληρωμένη ψηφιακή
πλατφόρμα OneStopShops των επιμελητηρίων για την προώθηση του συνολικού
τουριστικού – πολιτιστικού προϊόντος της Περιφέρειας Πελοποννήσου και Ψηφιακό
Κέντρο Επενδύσεων και Επιχειρηματικότητας της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
Το Επιμελητήριο Λακωνίας έθεσε ως πυλώνες ανάπτυξης τους τομείς της
υγείας, του πολιτισμού και του αθλητισμού, τη στήριξη του πρωτογενούς και
δευτερογενούς τομέα παραγωγής, τη διαχείριση των υδάτων και την αναβάθμιση
των υποδομών οδοποιίας.
Το Επιμελητήριο Μεσσηνίας έκανε λόγο για σχεδιασμό δράσεων κατάρτισης
εργαζομένων και ανέργων. Επίσης, τέθηκε το ζήτημα της βελτίωσης των υποδομών
και τονίστηκε η αυξάνουσα σημασία της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων.

2.4.2 Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Ελλάδος
Ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδος (ΣΕΠΕ),
τόνισε την αξία της συμμετοχής των φορέων επιχειρηματικότητας στη διαδικασία
της Διαβούλευσης και έδωσε βάση στην ανάπτυξη δράσεων ψηφιακής τεχνολογίας
με στόχο την κατάρτιση των ανέργων αλλά και των εργαζομένων. Σημαντική
θεωρήθηκε και η ψηφιοποίηση των υπηρεσιών προς τους πολίτες και τέθηκε το
ζήτημα της ολοκληρωμένης και συνεχούς υποστήριξης των δράσεων.

2.4.3 Σύλλογος Επαγγελματιών Τολού
Ο Σύλλογος Επαγγελματιών Τολού κατέθεσε τις προτάσεις του που
περιλαμβάνουν, προγράμματα ενίσχυσης συνεργασίας ΜΜΕ με σκοπό την
καινοτομία, την αναβάθμιση του βιολογικού καθαρισμού Τολού, τη δημιουργία
καταδυτικού πάρκου, την αντιμετώπιση της διάβρωσης των ακτών του κόλπου
Τολού, την αναβάθμιση του λιμένα Τολού, τη λειτουργία του αεροδρομίου της
Τρίπολης ως πολιτικό, τη βελτίωση του οδικού δικτύου Τολό – Ναύπλιο, την
ανάδειξη της νήσου Ρόμβη ως αρχαιολογικό και περιβαλλοντικό πάρκο, την
πεζοδρόμηση και φωτισμό κεντρικών δρόμων Τολού, τη δημιουργία δικτύων
ποδηλατοδρόμων και σύνδεση με σημεία ενδιαφέροντος, τη δημιουργία
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πολιτιστικού κέντρου στο Τολό και τη δημιουργία οργανωμένου χώρου στάθμευσης
οχημάτων.

2.5 Διαβούλευση με Φορείς Υγείας
Στη διαδικασία της Διαβούλευσης με Φορείς της Υγείας, συμμετείχαν
συγκεντρωτικά οι: Περιφερειάρχης Πελοποννήσου, Αντιπεριφερειάρχης Αρκαδίας,
Αντιπεριφερειάρχης
Λακωνίας,
Εντεταλμένος
σύμβουλος
Περιφέρειας
Πελοποννήσου για θέματα Υγείας, Γενικός Διευθυντής Δημόσιας Υγείας και
Κοινωνικής Μέριμνας, Διοικητής Γενικού Παναρκαδικού Νοσοκομείου, Διοικητής
Γενικού Νοσοκομείου Καλαμάτας, Διοικητής Γενικού Νοσοκομείου Κορίνθου,
Διοικητής Γενικού Νοσοκομείου Λακωνίας, Εκπρόσωπος Γενικού Νοσοκομείου
Αργολίδας, ΕΥΔ ΕΠ Πελοποννήσου και Σύμβουλος Εκπόνησης του Προγράμματος
Πελοπόννησος 2021 – 2027.
Το Γενικό Παναρκαδικό Νοσοκομείο επισήμανε τις ανάγκες για εκσυγχρονισμό
του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού και για την ενεργειακή αναβάθμιση των
ενεργοβόρων μονάδων του νοσοκομείου. Επίσης, έγινε λόγος για στοχευμένο
στρατηγικό σχεδιασμό σε επίπεδο υγείας για το σύνολο της Περιφέρειας
Πελοποννήσου.
Το Γενικό Νοσοκομείο Αργολίδας τόνισε την ανάγκη για σχεδίαση
προγραμμάτων εξοπλισμού των ΜΕΘ και ΜΑΠ του νοσοκομείου και την
αναδιαμόρφωση και εκσυγχρονισμό των χειρουργείων. Επίσης σημαντικό θέμα
είναι ο σχεδιασμός και υλοποίηση του νέου Περιφερειακού Νοσοκομείου.
Το Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου υπογράμμισε την προτεραιότητα που έχει η
σχεδίαση και εγκατάσταση ενός συστήματος πυρόσβεσης στο νοσοκομείο, τις
ανάγκες σε ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό και σε εξοπλισμό των ΜΕΘ καθώς και την
αξιοποίηση πόρων για την λειτουργική αναβάθμιση των χειρουργείων.
Το Γενικό Νοσοκομείο Σπάρτης πρότεινε τη σχεδίαση προγραμμάτων και άυλων
δράσεων που θα στηρίζουν δομές υγείας σε όλη την Περιφερειακή Ενότητα και
δόθηκε βάση στην αξιοποίηση της προληπτικής ιατρικής καθώς και στην
αναβάθμιση των υποδομών και του εξοπλισμού της Νοσηλευτικής Μονάδας
Μολάων.
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Το Γενικό Νοσοκομείο Καλαμάτας πρότεινε την κατάρτιση προγραμμάτων
στήριξης των ψυχιατρικών μονάδων, το σχεδιασμό για κτηριακή επέκταση και
ενεργειακή αναβάθμιση της Νοσοκομειακής Μονάδας Κυπαρισσίας καθώς και τον
εκσυγχρονισμό των χειρουργικών μονάδων.

2.6 Διαβούλευση με Φορείς Τουρισμού
Στη διαδικασία της Διαβούλευσης με Φορείς του Τουρισμού, συμμετείχαν
συγκεντρωτικά οι: Αντιπεριφερειάρχης Αρκαδίας, Αντιπεριφερειάρχης Λακωνίας,
Θεματική Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού, εκπρόσωπος Υπουργείου Τουρισμού,
Πρόεδρος Τουριστικού Οργανισμού Πελοποννήσου, εκπρόσωπος Συνδέσμου
Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων, Διευθύντρια Διεύθυνσης Τουρισμού
Περιφέρειας Πελοποννήσου, συνεργάτης Περιφέρειας Πελοποννήσου για θέματα
Τουρισμού, ΕΥΔ ΕΠ Πελοποννήσου και Σύμβουλος Εκπόνησης του Προγράμματος
Πελοπόννησος 2021 – 2027.

2.6.1 Υπουργείο Τουρισμού
Το Υπουργείο Τουρισμού υπογράμμισε πως η περιφερειακή τουριστική
οικονομική δραστηριότητα, πρέπει να ενισχυθεί σεβόμενη τα ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά κάθε περιοχής και πρέπει να αξιοποιηθούν τα συγκριτικά
πλεονεκτήματα της Πελοποννήσου για την αντιμετώπιση των απειλών που
εμφανίστηκαν λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού. Ακόμη, πρέπει να δοθεί έμφαση
στην κατάρτιση εκπαιδευτικών προγραμμάτων που θα προσφέρουν νέες δεξιότητες
στο εργατικό δυναμικό του τουριστικού τομέα. Επιπλέον, αναδείχθηκε η ανάγκη για
υποδομές υποστήριξης του τουρισμού και δόθηκε ιδιαίτερη σημασία στην
ορθολογική και στοχευμένη σχεδίαση των ΟΧΕ. Τέλος, προτάθηκε η σχεδίαση και
ανάπτυξη Περιφερειακών Παρατηρητηρίων Βιώσιμου Τουρισμού.

2.6.2 Τουριστικός Οργανισμός Πελοποννήσου
Ο Τουριστικός Οργανισμός Πελοποννήσου τόνισε την ανάγκη προσαρμογής του
τουρισμού στην ψηφιακή εποχή, μέσω οργανωμένου σχεδιασμού και στήριξης των
ΜΜΕ που δραστηριοποιούνται στον τομέα αυτό. Οι ψηφιακές υπηρεσίες κρίνονται
απαραίτητες, καθώς θα προσδώσουν εξωστρέφεια στις επιχειρήσεις και θα
συμβάλουν στη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
Σημαντική επίσης θεωρήθηκε, η αξιοποίηση του φυσικού και πολιτιστικού
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αποθέματος της Περιφέρειας Πελοποννήσου, μέσω της ανάπτυξης ενός ψηφιακού
αποθετηρίου. Επιπροσθέτως, απαιτείται η ενσωμάτωση της σύγχρονης τεχνολογίας
και της καινοτομίας, ώστε να προκύψει ένα ισχυρό τουριστικό προϊόν.

2.6.3 Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων
Ο Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων πρότεινε τον
εκσυγχρονισμό και ανάπτυξη του Διεθνούς Αεροδρομίου Καλαμάτας, την
επίσπευση της κατασκευής της οδικής σύνδεσης Καλαμάτα - Ριζόμυλος - Πύλος –
Μεθώνη, την υλοποίηση του έργου παράκαμψης της Γιάλοβας, τη δημιουργία
πρότυπων σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, τη
δημιουργία πρότυπου αγγλικού σχολείου για κάλυψη αναγκών επαγγελματιών του
τουρισμού και non domestic κατοίκων και τη δημιουργία πρότυπης ανώτατης
διεθνούς σχολής τουρισμού.

2.7 Διαβούλευση με Ιερές Μητροπόλεις
Στη διαδικασία της Διαβούλευσης με τις Ιερές Μητροπόλεις της Περιφέρειας
Πελοποννήσου, συμμετείχαν συγκεντρωτικά οι: Περιφερειάρχης Πελοποννήσου,
Αντιπεριφερειάρχης Αρκαδίας, Αντιπεριφερειάρχης Λακωνίας, Θεματική
Αντιπεριφερειάρχης Πολιτισμού και Εκπαίδευσης, Μητροπολίτης Ι.Μ. Μονεμβασίας
& Σπάρτης, Μητροπολίτης Ι.Μ. Μαντινείας & Κυνουρίας, Μητροπολίτης Ι.Μ.
Κορίνθου, Σικυώνος, Ζεμενού, Ταρσού &Πολυφέγγους, Μητροπολίτης Ι.Μ.
Μεσσηνίας, Μητροπολίτης Ι.Μ. Αργολίδος, Μητροπολίτης Ι.Μ. Μάνης, ΕΥΔ ΕΠ
Πελοποννήσου και Σύμβουλος Εκπόνησης του Προγράμματος Πελοπόννησος 2021 –
2027.
Ο σεβασμιότατος Μητροπολίτης Αργολίδος τόνισε τις αυξημένες ανάγκες που
αντιμετωπίζει η Μητρόπολη Αργολίδος σε επίπεδο παροχής κοινωνικών αγαθών και
έκανε λόγο για την πληθώρα των ναών - μνημείων που χρήζουν συντήρησης και
αναβάθμισης. Τέτοιοι ναοί και μνημεία είναι: του Αγ. Κωνσταντίνου και Ελένης
Άργους, του Αγ. Ανδριανού και Ναταλίας, η Μεταμόρφωση του Σωτήρος Τσέλου, ο
Τίμιος Πρόδρομος Άργους, η Ιερά Μονή Ταλαντίου, η Κοίμηση της Θεοτόκου
Καστρακίου, ο Άγιος Νικόλαος Ιρίων, η Ιερά Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου (Βούζι), ο
Άγιος Νικόλαος Ηραίου, η Μεταμόρφωση του Σωτήρος Πλατανητίου, η Κοίμηση της
Θεοτόκου Πλατανητίου, ο Άγιος Γεώργιος Ναυπλίου, το ενετικό κτίριο του Αγίου
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Γεωργίου Ναυπλίου, ο Άγιος Νικόλαος Πυργέλλας, ο Άγιος Γεώργιος Προσύμνης, η
Κοίμηση της Θεοτόκου Φιχτίου, η Κοίμηση της Θεοτόκου Άργους, η Ζωοδόχος Πηγή
Κεφαλαρίου, η Κοίμηση της Θεοτόκου Λυγουριού, η Αγία Μαρίνα Λυγουριού, η
Ιερά Μονή Παναγίας Πολεμάρχας, η Κοίμηση της Θεοτόκου Κορωνίου Λυγουριού, η
Ιερά Μονή Αγνούντος, ο Άγιος Μερκούριος Λυγουριού, ο Ιερός ναός Γενεσίου της
Θεοτόκου Ναυπλίου, η Αγία Σοφία Ναυπλίου, οι Άγιοι Πάντες Ναυπλίου, η Αγία
Τριάδα Ναυπλίου, ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος Νέας Επιδαύρου, ο ναός των
Παμμεγίστων Ταξιαρχών Νέας Επιδαύρου, των Τριών Ιεραρχών Νέας Επιδαύρου,
Μιχαήλ Συνάδων Νέας Επιδαύρου, των Αγίων Θεοδώρων Ναυπλίου και η Παναγία
Καρακεκρυμμένη (Ποτροκαλούσα).
Ο σεβασμιότατος Μητροπολίτης Κορίνθου, Σικυώνος, Ζεμενού, Ταρσού και
Πολυφέγγους έκανε λόγο για την αξία της ανταλλαγής Ιδεών και απόψεων και
ζητήθηκε η τεχνική υποστήριξη των μητροπόλεων επί των διαδικασιών. Επιπλέον,
υπογράμμισε την ανάγκη για υποβοήθηση των παρεχόμενων κοινωνικών
υπηρεσιών των μητροπόλεων και για το σχεδιασμό δράσεων για την ανάδειξη της
ιστορικότητας των μοναστηριών.
Ο σεβασμιότατος Μητροπολίτης Μάνης έθεσε ως σημαντικά τα ζητήματα της
ερημοποίησης και εγκατάλειψης πολλών μοναστηριών, της δημιουργίας
κατασκήνωσης ή κέντρου φιλοξενίας παιδιών ή ξενώνα στη θέση «Άγιος Νικόλαος»
Σμήνους Ταϋγέτου, την ανέγερση ενός μεγάλου ναού στο Γύθειο με παράπλευρη
αίθουσα πολιτιστικών εκδηλώσεων, τη δημιουργία κέντρου εκμάθησης νέων στους
τομείς της Γεωργίας – Κτηνοτροφίας – Μελισσοκομίας ή συντήρησης έργων τέχνης
(αγιογραφίες – τοιχογραφίες), την αποκατάσταση και προβολή της πολιτιστικής
κληρονομιάς χριστιανικών μνημείων, βυζαντινών και μεταβυζαντινών ναών και
ιερών μονών και τη βελτίωση της προσβασιμότητας της οδού Μηλέας – Ι. Μ.
Παναγίας Γιάτρισσας.
Ο σεβασμιότατος Μητροπολίτης Μαντινείας και Κυνουρίας τόνισε τη σημασία
της συνεργασίας μεταξύ Πολιτείας και Εκκλησίας και έθεσε τα ζητήματα της
συντήρησης και ανάδειξης των μοναστηριών, καθώς και της άμεσης ανάγκης για
στήριξη των προνοιακών και κοινωνικών δομών της Ιεράς Μητροπόλεως. Βυζαντινά
μοναστήρια που χρήζουν αποκατάστασης είναι η Ιερά Μονή Αγίου Νικολάου
Καλτεζών, το Μονύδριον Παλαιοπαναγιάς Παλαιοχωρίου Κυνουρίας, το Μονύδριον
Τιμίου Προδρόμου Εγκλειστουρίου Πραστού, το Μονύδριον Αγίου Δημητρίου
Ρεοντινού Κυνουρίας, ο Βυζαντινός πύργος Μετοχίου Αρτοκωστάς Αγίου Ανδρέα
Κυνουρίας, το Μετόχι του Τιμίου Προδρόμου Περδικόβρυσης Κυνουρίας, ενώ
μεταβυζαντινά εκκλησιαστικά μνημεία που χρήζουν συντήρησης είναι τα
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μαρμάρινα καλλιτεχνικά κωδωνοστάσια των Ιερών Ναών Αγίας Κυριακής και
Ταξιαρχών Λεωνιδίου Κυνουρίας. Ως προς τις κοινωνικές δομές, προτάθηκε η
αποκατάσταση και επαναλειτουργία της παλαιάς πτέρυγας του Δεκαζείου
Γηροκομείου Τριπόλεως, η συντήρηση του Εκκλησιαστικού Γηροκομείου Λεωνιδίου,
η αποπεράτωση του περιβάλλοντος χώρου του Βρεφοκομείου «Η Αγία Παρασκευή»
Τριπόλεως, η διάπλαση του περιβάλλοντος χώρου του Παιδικού Σταθμού «Η
Ζωοδόχος Πηγή» Τριπόλεως και τέλος, η δημιουργία κολυμβητηρίου και η
ανάπλαση γηπέδου αθλοπαιδιών του Νηπιαγωγείου Μητροπόλεως.
Ο σεβασμιότατος Μητροπολίτης Μεσσηνίας, στο πλαίσιο της δράσης για την
αύξηση της ενεργειακής αποδοτικότητας των κτηριακών αποθεμάτων και μείωσης
της κατανάλωσης ενέργειας, πρότεινε προς ένταξη την κτηριακή εγκατάσταση των
διοικητικών υπηρεσιών και λοιπών λειτουργιών του Ν.Π.Δ.Δ. της Ιεράς
Μητροπόλεως Μεσσηνίας, το κτήριο του Αλεξανδράκειου Γηροκομείου, του
κτηρίου της παλαιάς πτέρυγας του Ιδρύματος «Άσυλο Ανιάτων ‘Η Στέγη της
Εκκλησίας’» και του ήδη υφιστάμενου κτηρίου του «Παπαδοπούλειου» Παιδικού
Σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας.
Επιπλέον, στο πλαίσιο της δράσης για ολοκλήρωση και αναβάθμιση υποδομών
κοινωνικής πρόνοιας για παιδιά, ηλικιωμένους και ευπαθείς πληθυσμιακές ομάδες,
προτάθηκε η επέκταση και αναβάθμιση των υποδομών του «Παπαδοπούλειου»
Παιδικού Σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας.
Επιπροσθέτως, αναφορικά με τη δράση για στέγες υποστηριζόμενης διαβίωσης
ατόμων με αναπηρία, προτάθηκε η ανέγερση και ο εξοπλισμός του Ιδρύματος
«Άσυλο Ανιάτων ‘Η Στέγη της Εκκλησίας’», ενώ για τις δράσεις για την ανάπτυξη
ολοκληρωμένων τουριστικών προσβάσιμων προορισμών, προτάθηκαν έργα
προσβασιμότητας στην Ιερά Μονή Βελανιδιάς Καλαμάτας, Μαρδακίου Ταϋγέτου
και Ανδρομονάστηρου Ιθώμης.
Ακόμη, για τη δράση σχετικά με την προστασία και ανάδειξη της φυσικής και
πολιτιστικής κληρονομιάς, κατατέθηκαν προτάσεις για ανέγερση και αποκατάσταση
του «Κορφιωτακείου» Οικοδομήματος ως Εκκλησιαστικό Μουσείο της Ιεράς
Μητροπόλεως Μεσσηνίας, για την πλήρη αποκατάσταση και ανάδειξη της Ιεράς
Μονής Δημιόβης, για την πλήρη αποκατάσταση και ανάδειξη του παλαιού
Επισκοπείου της Επισκοπής Ανδρούσης «Άγιος Βλάσιος» και για την ανάδειξη του
περιβάλλοντος χώρου της Ιεράς Μονής Βελανιδιάς Καλαμάτας.
Ο σεβασμιότατος Μητροπολίτης Μονεμβασίας και Σπάρτης, αναφορικά με την
κατάσταση των προνοιακών δομών της Ιεράς Μητροπόλεως, παραθέτει πρόταση
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για την ενεργειακή αναβάθμιση του Ιδρύματος Περιθάλψεως Χρονίως Πασχόντων
«Άγιος Παντελεήμων» (Άσυλο Ανιάτων) Σπάρτης. Για το εν λόγω ίδρυμα,
προτείνονται η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων, ώστε να εξασφαλίζεται
μια αυτονομία ενεργειακής κάλυψης του κτηρίου, η εγκατάσταση μόνιμης γραμμής
με σύστημα παραγωγής οξυγόνου, καθώς και η αντικατάσταση των υδραυλικών
συστημάτων και των συστημάτων ψύξης - θέρμανσης.
Ως προς την αξιοποίηση και αναβάθμιση μνημείων θρησκευτικού, ιστορικού
και πολιτισμικού ενδιαφέροντος, προτείνεται η βελτίωση της προσβασιμότητας και
του οδοστρώματος σε τέτοια μνημεία και ιδιαίτερα, της Ι. Μ. Αγίων Αναργύρων. Για
την Ιερά Μονή Ζερμπίτσης προτείνεται η ανακαίνιση της ανατολικής πτέρυγας και η
διαμόρφωση κατάλληλου χώρου για την εγκατάσταση μουσείου. Αναφορικά με την
Ιερά Μονή των Αγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων, που αποτελεί τουριστικό πόλο
έλξης, υπογραμμίστηκε η ανάγκη για τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου της
μονής καθώς και η δημιουργία μουσείου. Ακόμη, σημαντικό έργο θεωρείται η
συντήρηση του Ιερού Μητροπολιτικού Ναού Σπάρτης ο Ευαγγελισμός της
Θεοτόκου, όπου απαιτούνται εργασίες αποκατάστασης διαβρώσεων στα τοιχία του,
μονώσεων της στέγης και συντήρησης και καθαρισμού των τοιχογραφιών.
Τέλος, προτείνεται προς ένταξη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας
Πελοποννήσου 2021 -2027, η λειτουργική αναβάθμιση με την κατασκευή
σύγχρονων μαγειρείων και ψυκτικού θαλάμου και αμφιθεάτρου χωρητικότητας 130
ατόμων, των μαθητικών και φοιτητικών κατασκηνώσεων Ταϋγέτης της Ιεράς
Μητροπόλεως Μονεμβασίας και Σπάρτης στον Ταΰγετο.

2.8 Διαβούλευση με Βουλευτές Περιφερειακών Ενοτήτων
Στη διαδικασία της Διαβούλευσης με Βουλευτές των Περιφερειακών Ενοτήτων
της Περιφέρειας Πελοποννήσου, συμμετείχαν συγκεντρωτικά οι: Περιφερειάρχης
Πελοποννήσου, Αντιπεριφερειάρχης Αρκαδίας, Αντιπεριφερειάρχης Λακωνίας,
Θεματική Αντιπεριφερειάρχης Πολιτισμού και Εκπαίδευσης, κ. Ανδριανός Ιωάννης
Βουλευτής ΠΕ Αργολίδας, κα. Σούκουλη – Βιλιάλη Μαρία Ελένη Βουλευτής ΠΕ
Κορινθίας, κ. Ψυχογιός Γεώργιος Βουλευτής ΠΕ Κορινθίας, κ. Δαβάκης
ΑθανάσιοςΒουλευτής ΠΕ Λακωνίας, κ. Κρητικός Νεοκλής Βουλευτής ΠΕ Λακωνίας, κ.
Μαντάς Περικλής Βουλευτής ΠΕ Μεσσηνίας, ΕΥΔ ΕΠ Πελοποννήσου και Σύμβουλος
Εκπόνησης του Προγράμματος Πελοπόννησος 2021 – 2027.
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Ο κ. Ιωάννης Ανδριανός ανέδειξε ως σημαντικό ζήτημα την 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.
Η κα. Μαρία Ελένη Σούκουλη – Βιλιάλη τόνισε τη σημαντικότητα του διαλόγου
και της εξωστρέφειας, καθώς και της συνεργατικότητας 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.
Ο κ. Γεώργιος Ψυχογιός ως βασικά θέματα έθεσε τη βελτίωση των υποδομών,
την κατάρτιση μακροπρόθεσμων προγραμμάτων για τη στήριξη των ΜΜΕ, τη
συνολική αντιμετώπιση της διάβρωσης των ακτών, την ανάγκη για υποστήριξη των
πολιτιστικών συλλόγων, την κοινωνική ένταξη των ευάλωτων κοινωνικά ομάδων,
την υποστήριξη του έργου των Κέντρων Κοινότητας, 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.
Ο κ. Αθανάσιος Δαβάκης υπογράμμισε την αξία της Διαβούλευσης και ως
σημαντικά ζητήματα ανέδειξε αυτά της υποστήριξης του αγροτικού τομέα, της
αναβάθμισης των ΤΟΕΒ, τις παρεμβάσεις στην κατάσταση του οδικού δικτύου και
ειδικότερα του δρόμου Σπάρτη - Γύθειο και οι παρακάμψεις Σκάλας και Βλαχιώτη,
του Αρχαιολογικού Μουσείου Σπάρτης, της ανάδειξης του πολιτιστικού πλούτου της
Ανατολικής Μάνης, του σχεδιασμού εγγειοβελτιωτικών παρεμβάσεων, του
ορθολογικού σχεδιασμού και υλοποίησης των ΟΧΕ, της ανάγκης για συνεργασία με
τα επιμελητήρια για τη στήριξη των ΜΜΕ και της ενίσχυσης των Κέντρων Υγείας και
των νοσηλευτικών μονάδων της περιφερειακής ενότητας.
Ο κ. Νεοκλής Κρητικός τόνισε τη σημαντικότητα της Διαβούλευσης και της
αρωγής που πρέπει να προσφερθεί σε κάθε επίπεδο για την επιτυχία του
περιφερειακού προγράμματος. Ως σημαντικοί πυλώνες ανάπτυξης καθορίστηκαν οι
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παρεμβάσεις σε υποδομές και στο οδικό δίκτυο, καθώς και η ανάπτυξη και
αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς.
Ως βασικές συνιστώσες ανάπτυξης προσδιορίστηκαν από τον κ. Περικλή Μαντά,
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, καθώς
και η δημιουργία δομών υποστήριξης ΑμεΑ και κοινωνικά αποκλεισμένων ομάδων
και η προώθηση της διαδημοτικής συνεργασίας για τον ορθολογικό σχεδιασμό των
ΟΧΕ.

2.9 Διαβούλευση με Πολίτες
Κατά την πρώτη φάση της Διαβούλευσης και μέσω της ειδικά διαμορφωμένης
ιστοσελίδας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, οι πολίτες ήταν σε θέση να
διατυπώσουν τις απόψεις - παρατηρήσεις τους και να εκφέρουν τη γνώμη τους για
το σχεδιασμό του Περιφερειακού Προγράμματος της Περιφέρειας Πελοποννήσου
2021 -2027.
Ο κ. Πυλιώτης Α. προτείνει τη δημιουργία μια βάσης δεδομένων για προώθηση
της γνώσης και ανταλλαγής απόψεων με θεματική ενότητα τον αγροδιατροφικό
τομέα, την αξιοποίηση των δικτύων φυσικού αερίου και τη δημιουργία ψηφιακής
πλατφόρμας υποστήριξης των καλλιτεχνών.
Ο κ. Παπασαράντος Γ. προτείνει το βάρος του σχεδιασμού του νέου
προγράμματος να είναι στην ανάπτυξη δεξιοτήτων για την έξυπνη εξειδίκευση, τη
βιομηχανική μετάβαση και την επιχειρηματικότητα, στην προαγωγή των
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, στην ενίσχυση της ψηφιακής συνδεσιμότητας, στην
προώθηση της συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας, στην καλύτερη
ισορροπία εργασίας - ζωής συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης σε υπηρεσίες
παιδικής μέριμνας και στην ενίσχυση της ολοκληρωμένης κοινωνικής, οικονομικής
και περιβαλλοντικής ανάπτυξης, της πολιτιστικής κληρονομιάς και της ασφάλειας
στις αστικές περιοχές.
Ο κ. Μποζίκας Ι. τάσσεται υπέρ της ενίσχυσης των ικανοτήτων έρευνας και
καινοτομίας και της αξιοποίησης των προηγμένων τεχνολογιών.
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Ο κ. Ψαρομμάτης Β. θεωρεί σημαντική την εκμετάλλευση των οφελών της
ψηφιοποίησης για τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και τις κυβερνήσεις και προτείνει
την ψηφιοποίηση της υγείας.
Ο κ. Καρλής Κ. προτείνει δράσεις για την ενίσχυση του τουριστικού προϊόντος
με στήριξη φορέων όπως πολιτιστικών συλλόγων και ΚΑΠΗ για διοργάνωση
εκδρομών σε περιοχές με σημαντικά τουριστικά αξιοθέατα και την ανάδειξη του
γαστρονομικού τουρισμού των χαρακτηριστικών προϊόντων του αγροτικού
καλαθιού της Πελοποννήσου.
Ο κ. Σπυριδάκος Ι. διατυπώνει ως προτεινόμενες δράσεις τον καθαρισμό από
αστικά απορρίμματα και μπάζα της κοίτης του ποταμού Ευρώτα από τις πηγές μέχρι
την εκβολή, την εγκατάσταση συστήματος παρακολούθησης της στάθμης και της
ποιότητας των υδάτων του ποταμού Ευρώτα, την αξιοποίηση της παραποτάμιας
ζώνης του Ευρώτα στο τμήμα της αστικής περιοχής της Σπάρτης και στο τμήμα της
αστικής περιοχής της Σκάλας.
Ο κ. Μοίρας Κ. προτείνει την ενίσχυση των φορέων εθελοντισμού με έμφαση
στην προστασία του περιβάλλοντος και στον πολιτισμό.

2.10 Διαβούλευση με άλλους Φορείς
Κατά τη διαδικασία και των δύο φάσεων της Διαβούλευσης, κατατέθηκαν
προτάσεις και από διάφορους άλλους φορείς, συντελώντας έτσι στην αύξηση της
συμμετοχικότητας και της πολυφωνίας ως προς το σχεδιασμό του Επιχειρησιακού
Προγράμματος της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

2.10.1 Διασυνεδριακό Πολιτιστικό Κέντρο Δημητσάνας
Το Διασυνεδριακό Πολιτιστικό Κέντρο Δημητσάνας κατέθεσε τις προτάσεις του,
που περιλαμβάνουν την υπογειοποίηση καλωδίων ηλεκτρικού ρεύματος και
σταθερής τηλεφωνίας, τη διάσωση του ιστορικού Παρθεναγωγείου Δημητσάνας και
την μετατροπή του σε Αρχαιολογικό Μουσείο Γορτυνίας.
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2.10.2 Institute for European Energy and Climate policy (IEECP)
Το IEECP, ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός, συμμετείχε στη Διαβούλευση της
Περιφέρειας Πελοποννήσου και έδωσε βάση στους ειδικούς στόχους «Προώθηση
μέτρων ενεργειακής απόδοσης» και «Προαγωγή των ανανεώσιμων πηγών
ενέργειας», μέσω των προτάσεων για εξειδικευμένες δράσεις επιπρόσθετες του
Εξοικονομώ - Αυτονομώ με διαφορετικά κριτήρια και δράσεις ενίσχυσης
μικροδικτύων θέρμανσης - ψύξης με ΑΠΕ (αντί του φυσικού αερίου).

2.10.3 Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη
Το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, μέσω της Γενικής Διεύθυνσης
Οικονομικών Υπηρεσιών και Επιτελικού Σχεδιασμού (Γ.Δ.Ο.Υ.Ε.Σ.), κατέθεσε τις
προτάσεις και παρατηρήσεις του, αναφορικά με το σχεδιασμό του Επιχειρησιακού
Προγράμματος της Περιφέρειας Πελοποννήσου 2021 - 2027. Οι ειδικοί στόχοι που
τονίστηκαν είναι: «Προαγωγή της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, της
πρόληψης των κινδύνων και της ανθεκτικότητας στις καταστροφές», «Προώθηση
μέτρων ενεργειακής απόδοσης», «Προαγωγή των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας»,
«Ενίσχυση της βιοποικιλότητας, των πράσινων υποδομών στο αστικό περιβάλλον
και τη μείωση της ρύπανσης», «Ανάπτυξη βιώσιμου, ανθεκτικού στην κλιματική
αλλαγή, έξυπνου, ασφαλούς και διατροπικού ΔΕΔ-Μ», «Ενίσχυση της
ολοκληρωμένης κοινωνικής, οικονομικής και περιβαλλοντικής ανάπτυξης, της
πολιτιστικής κληρονομιάς και της ασφάλειας στις αστικές περιοχές», «Ενίσχυση της
ολοκληρωμένης κοινωνικής, οικονομικής και περιβαλλοντικής ανάπτυξης, της
πολιτιστικής κληρονομιάς και της ασφάλειας στις αστικές περιοχές».
Οι προτάσεις που κατατέθηκαν περιλαμβάνουν: την ένταξη των περιφερειών
στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Εσωτερικής Ασφάλειας και Συνόρων
(ΟΣΔΕΑΣ) και Διασύνδεση με το ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης
Συμβάντων και Προδικαστικών Ερευνών (ΟΠΣ ΔΙΣΠΕ),
η υποστήριξη
Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Εσωτερικής Ασφάλειας και Συνόρων
(ΟΣΔΕΑΣ) και η Δημιουργία Πρότυπων Αστυνομικών Υπηρεσιών, η υποστήριξη
Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Εσωτερικής Ασφάλειας και Συνόρων και η
υποστήριξη Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Εσωτερικής Ασφάλειας και
Συνόρων (ΟΣΔΕΑΣ) με δράσεις ενεργητικής οδικής ασφάλειας.
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2.10.4 Σύλλογος για την Οικολογική και Βιώσιμη Ανάπτυξη της
Ελαφονήσου
Ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός κοινωνικής ωφέλειας «Σύλλογος για την
Οικολογική και Βιώσιμη Ανάπτυξη της Ελαφονήσου», συμμετείχε στις διαδικασίες
της Διαβούλευσης και οι προτάσεις που κατατέθηκαν είναι η ψηφιακή καταγραφή
της βιοποικιλότητας των ευαίσθητων περιοχών όσον αφορά τους πληθυσμούς της
πανίδας και της εξάπλωσης της χλωρίδας με στόχο την προστασία του
περιβάλλοντος αυτών των περιοχών και η ενίσχυση δράσεων εθελοντισμού με
έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος.

2.10.5 Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ»
Στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης υποβλήθηκε πρόταση από το
Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» που αφορά το σχεδιασμό της «Πολιτιστικής Διαδρομής
ΜΟΡΕΑΣ», ως μιας κεντρικής ΟΧΕ, η οποία θα ενσωματώνει την πληθώρα
αναπτυξιακών πρωτοβουλιών που σχεδιάζονται ή είναι σε εξέλιξη στην Περιφέρεια
Πελοποννήσου.
Η πρόταση αφορά μια πολυεπίπεδη και ολιστική δράση πολιτιστικού
τουρισμού, ώστε να προκύψει ένα προϊόν για την Περιφέρεια Πελοποννήσου. Η
διαδρομή προτείνεται να έχει ως επίκεντρο 8 αστικά σύνολα: α) Πόλος Κορίνθου
(Κόρινθος, Αρχαία Κόρινθος, Σικυώνα), β) Πόλος Άργους (Άργος – Ναύπλιο,
Επίδαυρος – Μυκήνες), γ) Πόλος Νεμέας (Νεμέα – Αρχαία Νεμέα), δ) Πόλος
Τρίπολης (Ορεινή Αρκαδία, Αρχαία Θέατρα Τεγέας, Αρκαδικού Ορχομενού και
Μαντινείας), ε) Πόλος Μεγαλόπολης (Μεγαλόπολη – Αρχαιολογικός χώρος
Μεγαλόπολης), στ) Πόλος Μεσσήνης (Μεσσήνη – Αρχαία Μεσσήνη, Καλαμάτα,
Αρχαίο Θέατρο Θουρίας), ζ) Πόλος Σπάρτης (Σπάρτη – Αρχαιολογικός χώρος
Σπάρτης, Μυστράς) και η) Πόλος Πύλου (Πύλος – Ανάκτορο Νέστορα, Μεθώνη,
Κορώνη). Η διαδρομή θα επιχειρήσει να αναδείξει τη διαχρονική ιστορική και
πολιτιστική συνέχεια, τα μοναδικά πολιτιστικά μνημεία της Πελοποννήσου, το
εντυπωσιακό φυσικό της τοπίο, τα σπάνια οικοσυστήματά της, την πλούσια
γαστρονομική της παράδοση και τη σύγχρονη παραγωγή και δημιουργία.

2.10.6 The GreenTank
Η ανεξάρτητη, αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία «The GreenTank» κατέθεσε τις
παρατηρήσεις της επί του σχεδιασμού του Περιφερειακού Προγράμματος
Πελοπόννησος 2021 – 2027. Οι βασικές παρατηρήσεις είναι:
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Οριζόντια προτεραιότητα στην αειφόρο ανάπτυξη, ως μια ιδιαίτερα
ενθαρρυντική δράση για τη μετάβαση σε ένα βιώσιμο μέλλον, όπου
απαιτείται η ενσωμάτωσή της σε όλους τους άξονες του προγράμματος.
Ενεργειακή αποδοτικότητα, ΑΠΕ και αποθήκευση ενέργειας.
Δράσεις φύσης και βιοποικιλότητας, όπου απαιτείται ορθή συνέργεια με το
σχεδιασμό των τομεακών προγραμμάτων των υπουργείων.
Δράσεις αποκατάστασης της φύσης, οι οποίες μπορούν να σχεδιαστούν με
στόχο την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και τις ανάγκες για
αντιδιαβρωτική και αντιπλημμυρική προστασία.
Ο τουρισμός φύσης και ειδικότερα ο οικοτουρισμός, όπου προτείνεται να
δοθεί έμφαση στην ανάπτυξη αυτών των μορφών τουρισμού και απαιτείται
στρατηγική προσέγγιση, ώστε δράσεις από διαφορετικούς άξονες του
προγράμματος να συνεισφέρουν στον ίδιο στόχο μετάβασης σε ένα μοντέλο
βιώσιμου τουρισμού.
Βιώσιμες μεταφορές, όπου προτείνεται να δοθεί έμφαση στις βιώσιμες
αστικές μεταφορές αλλά και στις πολυτροπικές βιώσιμες ενδοπεριφερειακές και διαπεριφερειακές μεταφορές.
Συμπληρωματικότητα των πόρων, όπου είναι ιδιαίτερα σημαντικό οι
δράσεις του Προγράμματος Πελοποννήσου να συνδυαστούν με εκείνες που
προβλέπονται στα τομεακά εθνικά προγράμματα, στο Πρόγραμμα Δίκαιης
Αναπτυξιακής Μετάβασης, στο Ταμεία Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, στο
Πρόγραμμα Αλιείας και Θάλασσας και στο Πρόγραμμα Αγροτικής
Ανάπτυξης.
Δίκαιη Μετάβαση, όπου το Πρόγραμμα Πελοπόννησος 2021 -2027 να
παρέχει συνδυαστικά και συμπληρωματικά πόρους ενισχύοντας
εναλλακτικές αναπτυξιακές προοπτικές για την ευρύτερη περιοχή της
Μεγαλόπολης.

2.10.7 Αναπτυξιακή Εταιρεία Πάρνωνας Α.Ε. Α.Ο.Τ.Α.
Στο πλαίσιο της Διαβούλευσης του νέου Επιχειρησιακού Προγράμματος της
Περιφέρειας Πελοποννήσου 2021 – 2027, κατατέθηκε ολοκληρωμένη πρόταση από
την Αναπτυξιακή Εταιρεία «Πάρνωνας Α.Ε.» Α.Ο.Τ.Α. Πρόκειται για μια
Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση Ανατολικής Πελοποννήσου με τον τίτλο
«Απόθεμα Βιόσφαιρας και Ζώνες Επιχειρηματικής Καινοτομίας» και είναι ένα ειδικό
Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Ανασυγκρότησης της Ανατολικής Πελοποννήσου.
Η περιοχή παρέμβασης της ΟΧΕ περιλαμβάνει Δημοτικές Ενότητες από τους
Δήμους Άργους – Μυκηνών, Επιδαύρου, Ερμιονίδας, Ναυπλιέων, Βόρειας
55

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟY

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Κυνουρίας, Νότιας Κυνουρίας, Τρίπολης, Νεμέας, Ελαφονήσου, Ευρώτα,
Μονεμβασίας και Σπάρτης, σε ένα σύνολο πληθυσμού της τάξης των 244.347
κατοίκων.
Βασικός σκοπός του προτεινόμενου Ειδικού Προγράμματος Ανασυγκρότησης
είναι η εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου στρατηγικού σχεδίου ανασυγκρότησης για
την εξομάλυνση των συνεπειών της οικονομικής κρίσης και την άρση των
οικονομικών επιπτώσεων της νόσου COVID-19, μέσα από τον «πράσινο» και
ψηφιακό μετασχηματισμό της ευρύτερης περιοχής της ανατολικής Πελοποννήσου.
Η συγκεκριμένη στρατηγική εξειδικεύεται στους ακόλουθους στόχους:












Η εξομάλυνση των συνεπειών της κρίσης εξαιτίας της νόσου COVID-19, η
προστασία της δημόσιας υγείας, η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και της
τοπικής οικονομίας και η επανεκκίνηση της κοινωνικής και οικονομικής
ζωής.
Η αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών (τεχνολογίες πληροφορικής και
επικοινωνιών (ΤΠΕ), εφαρμογές διαδικτύου των πραγμάτων-Internet of
Things, έξυπνες ψηφιακές τεχνολογίες με εφαρμογή στην τοπική διοικητική
πρακτική και την καθημερινότητα των πολιτών) για την βελτίωση της τοπικής
διοικητικής πρακτικής και της καθημερινότητας των πολιτών, την
αντιμετώπιση των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής, την προστασία του
περιβάλλοντος και τον μετασχηματισμό των χωριών της υπαίθρου σε
«έξυπνα χωριά» (“Smart villages”).
Η στήριξη της τοπικής επιχειρηματικότητας μέσω της ενίσχυσης
υφιστάμενων ΜΜΕ και την ίδρυση νέων βιώσιμων ΜΜΕ σε κλάδους της
μεταποίησης (μη γεωργικών προϊόντων) και του τουρισμού.
Η στήριξη της τοπικής επιχειρηματικότητας μέσω της ενίσχυσης
υφιστάμενων ΜΜΕ και την ίδρυση νέων βιώσιμων ΜΜΕ σε κλάδους της
μεταποίησης γεωργικών προϊόντων (πρώτη και δεύτερη μεταποίηση) με
έμφαση σε προϊόντα βιολογικής καλλιέργειας.
Η κινητοποίηση της τοπικής επιχειρηματικότητας στην εκμετάλλευση των
ευκαιριών της κυκλικής οικονομίας (κίνητρα για την παραγωγή «βιώσιμων
προϊόντων», την χρησιμοποίηση επαναχρησιμοποιήσιμου ή ανακυκλώσιμου
εξοπλισμού, υλικών συσκευασίας κ.α.).
Η συμβολή της τοπικής επιχειρηματικότητας στην μακροπρόθεσμη
ανθεκτικότητα, την προστασία του περιβάλλοντος και την αντιμετώπιση της
κλιματικής αλλαγής μέσα από την συμπερίληψη κριτηρίων αειφορίας στις
δράσεις ενίσχυσης.
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Η αύξηση της ενεργειακής απόδοσης δημόσιων και ιδιωτικών κτιρίων και η
μείωση της ενεργειακής φτώχειας σε συνδυασμό με την τόνωση του τοπικού
οικοδομικού κλάδου και την στήριξη των τοπικών επαγγελμάτων.
Η προστασία της βιοποικιλότητας και η αποκατάστασης των
οικοσυστημάτων σε ξηρά και θάλασσα.
Η πρόληψη και ο περιορισμός φυσικών καταστροφών.
Η μεταφορά γνώσης και η εκπαίδευση - ευαισθητοποίηση της τοπικής
κοινωνίας σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος και τη διατήρηση
της βιοποικιλότητας, την αύξηση της αποδοτικότητας της αγροτικής
παραγωγής και του αγροτοδιατροφικού τομέα κ.λ.π.
Η ανάπτυξη διακρατικών – διατοπικών συνεργασιών που συμβάλλουν στην
μεταφορά τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών στην παραγωγική διαδικασία
αλλά και στον μετασχηματισμό των χωριών της υπαίθρου σε «έξυπνα
χωριά».

Οι Άξονες Προτεραιότητας (Α.Π.) του προτεινόμενου Ειδικού Αναπτυξιακού
Προγράμματος Ανασυγκρότησης της περιοχής της Ανατολικής Πελοποννήσου
διακρίνονται ως εξής:


Α.Π.1: Αποκατάσταση, επαρκής προστασία και ανθεκτικότητα των
οικοσυστημάτων σε ξηρά και θάλασσα για την προσαρμογή στην κλιματική
αλλαγή.



Α.Π.2: Πράσινη και Ψηφιακή σύγκλιση με στόχο τον μετασχηματισμό και τη
λειτουργία της «Έξυπνης Πόλης».



Α.Π.3: Βασικές υπηρεσίες, υποδομές προσβασιμότητας και αναπλάσεις.



Α.Π.4: Οικονομική ανάπτυξη με την παροχή κινήτρων για ιδιωτικές
επενδύσεις.



Α.Π.5: Τεχνική βοήθεια για την εφαρμογή του προγράμματος.

2.11 Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου
Με τη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου και με
μοναδικό θέμα Ημερήσιας Διάταξης «Κατάθεση απόψεων των Περιφερειακών
Συμβούλων για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Πελοπόννησος 2021 – 2027, στα
πλαίσια της Δημόσιας Διαβούλευσης», ολοκληρώθηκε η διαδικασία των
Διαβουλεύσεων την οποία οργάνωσε και εκπόνησε η Περιφέρεια Πελοποννήσου.
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Κατά τη συνεδρίαση, στην οποία συμμετείχαν ο Περιφερειάρχης
Πελοποννήσου, Χωρικοί και Θεματικοί Αντιπεριφερειάρχες και οι Περιφερειακοί
Σύμβουλοι, παρουσιάστηκαν οι βασικές αρχές που διέπουν το Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα της Περιφέρειας Πελοποννήσου 2021 – 2027, καθώς και τα
αποτελέσματα της Δημόσιας Διαβούλευσης, τα οποία περιείχαν τις απόψεις οι
οποίες κατατέθηκαν από όλους τους φορείς που συμμετείχαν στις διαβουλεύσεις.
Στη συνεδρίαση αναδείχθηκαν προβλήματα που χρήζουν αντιμετώπισης στην
Περιφέρεια Πελοποννήσου, όπως:










Η σωστή διαχείριση των υδάτων, η αντιμετώπιση της διάβρωσης των
ακτών και η προστασία του περιβάλλοντος.
Η ανάδειξη της Περιφέρειας Πελοποννήσου και της Μεγαλόπολης ως
ενεργειακού και επιχειρηματικού κόμβου.
Η στήριξη στην επιχειρηματικότητα και την καινοτομία.
Η τόνωση του αγροδιατροφικού προϊόντος και του παραγωγικού ιστού.
Η στήριξη των Περιφερειακών Συστημάτων Υγείας.
Η ενδυνάμωση των μη-αστικών περιοχών μέσω υλοποίησης
στρατηγικών ΟΧΕ.
Η αξιοποίηση του πολιτιστικού αποθέματος.
Οι καίριες και στοχευμένες παρεμβάσεις στον κοινωνικό τομέα και η
στήριξη προς κοινωνικά περιθωριοποιημένες ομάδες.
Η αναβάθμιση και διαρκής στήριξη προς τις Εκπαιδευτικές Δομές.

Οι παραπάνω προτάσεις, σε συνδυασμό με αυτές που ήδη έχουν κατατεθεί, θα
συνεισφέρουν στην ορθότερη και ουσιαστικότερη χάραξη στρατηγικής πολιτικής
της Περιφέρειας Πελοποννήσου για το νέο Επιχειρησιακό της Πρόγραμμα.
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