
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΤΙ ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

 Δημιουργία και ανανέωση της ιστοσελίδας  ppel.gov.gr,  η οποία περιλαμβάνει  όλα τα αναγκαία
πληροφοριακά στοιχεία για τη διαφάνεια των πράξεων της περιφέρειας και την πληροφόρηση των
πολιτών 

 Καθολική χρήση της ΙΡΙΔΑΣ από 1/1/2021 ως σύστημα ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων. 
 Χρήση  850  αδειών  χρήσης  λογισμικού  χρήσης  εφαρμογών  γραφείου  τα  οποία  αποδόθηκαν

πιλοτικά από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης δωρεάν στην Περιφέρεια Πελοποννήσου 
 Χρήση του epresence.gov.gr για τις τηλεδιασκέψεις της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
 Απόδοση 850 αδειών άυλης ψηφιακής υπογραφής τα οποία δόθηκαν στα στελέχη της υπηρεσίας

για  την  ασφαλή  και  έγκυρη  υπογραφή  εγγράφων  και  διακίνηση  αυτών  μέσω  του  Κεντρικού
Συστήματος Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων

 ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ MICROSOFT TEAMS με σκοπό την ανταλλαγή πληροφοριών,
εγγράφων, αρχείων και συνεργασίας σε πραγματικό χρόνο μεταξύ των στελεχών της περιφέρειας.
Παρέχει και τη δυνατότητα οπτικής επικοινωνίας μεταξύ τους. 

 Ενέργειες για τη μετάβαση στο ΣΥΖΕΥΞΙΣ 2 αναμένουμε τις τελικές ενέργειες από την Κοινωνία της
Πληροφορίας

 Αγορά νέων ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλισμού αυτών στην Περιφέρεια
Πελοποννήσου 

 Αναβάθμιση εγκαταστάσεων - Δομημένη καλωδίωση στα κτήρια της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΑ

 Προετοιμασία υπογραφής μνημονίου συνεργασίας με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης για
τη χρήση του AZURE για τη βελτίωση της εργασίας των υπαλλήλων στο νέφος (cloud) 

 Αναβάθμιση γραμμών και τηλεφωνικών κέντρων μέσω του ΣΥΖΕΥΞΙΣ 2
 Επέκταση δικτύου οπτικών ινών σε όλα τα διοικητήρια της Περιφέρειας Πελοποννήσου μέσω της

Κοινωνίας της Πληροφορίας 
 Δημιουργία  του  eppel.gov.gr με  ψηφιακές  υπηρεσίες  προς  τους  πολίτες  (νομικά  και  φυσικά

πρόσωπα). Είναι σε εξέλιξη οι ενέργειες για την ένταξή τους στο gov.gr 

Για  όλες  τις  χρήσεις  των  προγραμμάτων  και  δικτύων  συντάσσονται  κανονισμοί  εσωτερικοί,
προκειμένου να λαμβάνονται μέτρα για την ασφαλή και την ορθή χρήση, και σε συνεργασία με το
Υπουργείο ψηφιακής πολιτικής αναμένεται εκπαίδευση για θέματα κυβερνοασφάλειας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 
Εκτός  από  τις  δωρεάν  παροχές  τις  οποίες  λάβαμε  από  το  υπουργείο  ψηφιακής  πολιτικής,  τα
υπόλοιπα  υλοποιήθηκαν  με  πόρους  του  προϋπολογισμού  της  Περιφέρειας  οι  οποίοι
εξοικονομήθηκαν από τις σημαντικές μειώσεις δαπανών σε  αναλώσιμα και γραφική ύλη από την
χρήση τεχνολογίας πληροφορικής και επικοινωνιών .



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Η Περιφέρεια ως αναπτυξιακός φορέας φροντίζει και διεκδικεί πόρους από όλα τα χρηματοδοτικά
εργαλεία ώστε και οι λοιποί φορείς που δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια και οι Κοινωνικοί
Εταίροι να αναβαθμιστούν ψηφιακά για την παροχή ψηφιακών υπηρεσιών στους πολίτες 

ΕΣΠΑ 2014-2020

Από το ΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 2014-2020 έχουν διατεθεί:

1. Επιπλέον των 3.750.000€ για την ενίσχυση πολύ μικρών επιχειρήσεων για τον εκσυγχρονισμό
τους μέσω ΤΠΕ και συστημάτων αυτοματισμού. 

2. Ποσό ύψους  1.250.000,00€  για την Ανάπτυξη / αναβάθμιση πληροφοριακών συστημάτων και
ηλεκτρονικών υποδομών των Επιμελητηρίων της Περιφέρειας Πελοποννήσου

3. Ποσό ύψους 3.298.511€ για την παροχή υπηρεσιών Αυτόνομης Διαβίωσης και Ασφαλούς Γήρανσης
Ηλικιωμένων στη Περιφέρεια Πελοποννήσου», με δικαιούχο την Περιφέρεια Πελοποννήσου. 

ΕΣΠΑ 2021-2027

Στην  νέα  προγραμματική  περίοδο  και  στο  πλαίσιο  του  στόχου  πολιτικής  1  με  προϋπολογισμό
52.075.785,00€ θα υπάρχουν δράσεις για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας
των επιχειρήσεων

Ε.Π.Α 2021-2025 -  Πρόγραμμα Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΠΠΑ 2021-2025 )

Προβλέπονται δράσεις για:
 ΠΡΟΩΘΗΣΗ  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ  ΕΡΕΥΝΑΣ,  ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ  ΚΑΙ  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ  ΣΤΙΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ  -

προϋπολογισμός 500.000,00€
 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ  ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΚΑΙ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ)  ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ,  ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ

ΤΗΣ  ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ  ΚΑΙ  ΤΩΝ  ΜΕΓΑΛΩΝ  ΟΓΚΩΝ  ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ,  ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  ΤΩΝ  ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ,  CLOUD
COMPUTING KΛΠ -  προϋπολογισμός 500.000,00€

 ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ κλπ.) - προϋπολογισμός 150.000,00€
 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΓΕΙΑ (E- HEALTH) - προϋπολογισμός 200.000,00€
 ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΝΤΑΞΗ -  προϋπολογισμός 250.000,00€

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ 

Έχει υποβληθεί πρόταση και αναμένεται χρηματοδότηση για:
 ΨΗΦΙΑΚΕΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ  ΤΗΣ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ  ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ  ΤΗΣ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ  ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ  ΚΑΙ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ  ΠΡΟΒΟΛΗ  ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
προϋπολογισμός 380.680,00€

Πέραν  των  ανωτέρω  ενταγμένων  και  υπό  ένταξη  έργων,  υπάρχει  συνεργασία  με  το  Υπουργείο
Ψηφιακής  Διακυβέρνησης  ώστε  από  τα  τομεακά  προγράμματα  του  Υπουργείου  για  οριζόντιες
δράσεις ψηφιακής πολιτικής. 


