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Η Ρελοπόννθςοσ που αγαπάμε 

Η Ρελοπόννθςοσ που ονειρευόμαςτε 
 

Ο ςυνδυαςμόσ Ρελοποννθςιακι Συμμαχία, με επικεφαλισ τον Γιάννθ 

Μπουντροφκα, δεν γεννικθκε ςυγκυριακά και δεν ζρχεται να καλφψει φιλοδοξίεσ. 

Γεννικθκε κάτω από τα αδιζξοδα, πολιτικά και αυτοδιοικθτικά, που ζχουν 

ςυςςωρευτεί ςτθν Ρεριφζρεια Ρελοποννιςου. Γεννικθκε από τθν αγάπθ μασ ςτον 

τόπο και από τθν υποχρζωςθ που ζχουμε γιϋ αυτόν. Είναι αυτό που διακιρυττε ο 

Νίκοσ Καηαντηάκθσ: 

 

Η ψυχι ξζρει πολφ καλά, 

κι ασ κάνει πολλζσ φορζσ 

πωσ το ξεχνάει,  

πωσ ζχει να δϊςει λόγο  

ςτα πατρικά χϊματα 

 

Οφτε ο Γιάννθσ Μπουντροφκασ, οφτε κάποιοσ από τον ςυνδυαςμό 

«Ρελοποννθςιακι Συμμαχία» είναι επαγγελματίασ πολιτικόσ. Τθν εναςχόλθςθ με 

τθν πολιτικι τθ βλζπουμε μόνο ωσ προςφορά και είμαςτε απζναντι ςε όλουσ όςουσ 

βλζπουν τθν πολιτικι ωσ επάγγελμα. Είμαςτε απζναντι ςε όςουσ είναι 

εναγκαλιςμζνοι  με καρζκλεσ και με ςυμφζροντα. Δε χρθςιμοποιοφμε τουσ κεςμοφσ 

ςτθν προεκλογικι μασ εκςτρατεία. Αυτόσ είναι και ο λόγοσ που ο επικεφαλισ μασ 

Γιάννθσ Μπουντροφκασ παραιτικθκε από πρόεδροσ του επιμελθτθρίου. Κζλουμε 

να βλζπουμε τουσ πολίτεσ ςτα μάτια και ο λόγοσ μασ να είναι ξεκάκαροσ και 

ειλικρινισ. Εξάλλου αυτι είναι και θ ποιοτικι μασ διαφορά από τουσ άλλουσ 

ςυνδυαςμοφσ που οι επικεφαλισ τουσ χρθςιμοποιοφν κρατικζσ ι αυτοδιοικθτικζσ 

κζςεισ, μοιράηουν προεκλογικζσ υποςχζςεισ, μοιράηουν χριμα. Θ Ρεριφζρεια 

Ρελοποννιςου ςιμερα ηει τθν απαξίωςθ και ςε πολλοφσ τομείσ ςτον αξιολογικό 

πίνακα ζχει κζςθ ουραγοφ αν και διακζτει πολλά ςυγκριτικά πλεονεκτιματα και 

ζνα ανκρϊπινο δυναμικό ικανό και δθμιουργικό. Κζλουμε να πορευτοφμε με όλεσ 

τισ δθμιουργικζσ δυνάμεισ, με όλουσ τουσ πολίτεσ. Θ ςθμερινι Ρεριφζρεια μασ 

πικραίνει γι’  αυτό και μπαίνουμε ςτθν πρϊτθ γραμμι τθσ μάχθσ και ηθτάμε από 

τουσ πολίτεσ τθν εμπιςτοςφνθ τουσ να ανατρζψουμε τθ μίηερθ κατάςταςθ και να 

κάνουμε πράξθ τα όνειρα των πολιτϊν. 

 

Πλοι μαηί μποροφμε και κα τα καταφζρουμε 



ΡΕΛΟΡΟΝΝΗΣΙΑΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ  Γιάννθσ Μπουντροφκασ 

 Ρρόγραμμα ΡΕΛΟΡΟΝΝΗΣΟΣ 2019-2023 

[3] 

Το όνομά μασ, το ςιμα μασ….. 
Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΣ 

Το όνομα του ςυνδυαςμοφ μασ δεν είναι τυχαίο. Θ Ρελοπόννθςοσ ςτα αρχαία 

χρόνια κατάφερε, ζςτω και μια φορά, να ενωκεί κάτω από τθν «Ρελοποννθςιακι 

Συμμαχία». Σιμερα που θ Ρελοπόννθςοσ είναι τριχοτομθμζνθ με δυο νομοφσ να 

ανικουν ςτθν Ρεριφζρεια Δυτικισ Ελλάδασ και ζνα μεγάλο μζροσ τθσ Αργολίδασ να 

ανικει ςτθν Ρεριφζρεια Αττικισ οραματιηόμαςτε και αγωνιηόμαςτε για τθν ενότθτα 

του νθςιοφ του Ρζλοπα. Μια νζα Ρελοποννθςιακι Συμμαχία μπορεί και να ενϊςει 

και να βγάλει τθν Ρελοπόννθςο ζξω από τα ςθμερινά αδιζξοδα. Θ 

«Ρελοποννθςιακι Συμμαχία» με επικεφαλισ τον Γιάννθ Μπουντροφκα ςε αυτι τθν 

κατεφκυνςθ κα αγωνιςτεί. Μαηί με τον πελοποννθςιακό λαό, αφοφ δικϊν του 

διεργαςιϊν είναι θ «Ρελοποννθςιακι Συμμαχία», κα δϊςει τον αγϊνα για τθν 

ανάπτυξθ του τόπου μασ. Να λειτουργιςουν οι τοπικοί κεςμοί, να ζρκουν 

επενδφςεισ, να δθμιουργθκοφν κζςεισ εργαςίασ, να ςταματιςει θ νζα γενιά να 

εγκαταλείπει τθν Ρελοπόννθςο.  

 

ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΟ ΜΑΣ 

Το ςφμβολό μασ αποτυπϊνει τθ κζλθςι μασ να εργαςτοφμε ςυλλογικά, ενωτικά και 

ςυνκετικά, χζρι-χζρι, με περιφερειακι ςυνείδθςθ, για να κάνουμε το όραμά μασ 

πράξθ. Να γίνει θ Ρεριφζρεια Ρελοποννιςου πρότυπο ανάπτυξθσ.  

Θέλουμε – Ξέρουμε – Μποροφμε με πρωτοπόρο τον δθμιουργικό και παραγωγικό 

λαό τθσ Ρελοποννιςου, να αξιοποιιςουμε τα πολλά ςυγκριτικά πλεονεκτιματα του 

τόπου μασ και να αλλάξουμε ςελίδα. 
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Ο επικεφαλισ μασ ...Γιάννθσ Μπουντροφκασ 
 

Ο ςυνδυαςμόσ Ρελοποννθςιακι Συμμαχία που για πρϊτθ φορά κάνει τθν παρουςία 

του ςτισ περιφερειακζσ εκλογζσ ζχει για επικεφαλισ ζναν καταξιωμζνο ςυμπολίτθ 

μασ τον Γιάννθ Μπουντροφκα. Ζναν άνκρωπο που δεν τον φοβίηουν οι ςκλθρζσ 

αποφάςεισ, οφτε κινείται με βάςθ το πολιτικό κόςτοσ. Σζβεται τουσ κεςμοφσ και 

τουσ υπθρετεί για το καλό των πολιτϊν. Ζχει μάκει να ακοφει τον πολίτθ και να 

παίρνει από τθ ςοφία του.  

 

Βιογραφικό 

Γεννικθκε ςτθν Τρίπολθ το 1957. Το 1975 ειςάγεται ςτο Οικονομικό Τμιμα τθσ Α.Σ.Ο.Ε.Ε. απ’ όπου 
και αποφοιτά το 1979. Το 1982 ιδρφει μαηί με μζλθ τθσ οικογζνειάσ του τθ βιομθχανία 
αναγόμωςθσ ελαςτικϊν ΡΕΛΜΑ Α.Ε. ςτθν οποία δραςτθριοποιείται μζχρι και ςιμερα. Το 1983 
εμπλζκεται για πρϊτθ φορά ςτα κοινά και εκλζγεται 
μζλοσ του Δ.Σ. του Επιμελθτθρίου Αρκαδίασ. Ζκτοτε 
διετζλεςε μζλοσ, γενικόσ γραμματζασ και 
οικονομικόσ επόπτθσ. Το 2009 αναλαμβάνει για 
πρϊτθ φορά Ρρόεδροσ του Επιμελθτθρίου 
Αρκαδίασ. Στο αξίωμα αυτό επανεκλζγεται δφο 
φορζσ το 2011 και το 2017. Το 2018 εκλζγεται 
ομόφωνα Ρρόεδροσ του Ρεριφερειακοφ 
Επιμελθτθριακοφ Συμβουλίου Ρελοποννιςου, που 
κεςμοκετείται για πρϊτθ φορά. 

  Ωσ Ρρόεδροσ του Επιμελθτθρίου Αρκαδίασ 
προςπάκθςε με κάκε τρόπο να αναπτφξει και να 
προωκιςει το όραμά του για μια ενιαία και ιςχυρι 
Ρελοποννθςιακι ςυμμαχία ςτον επιχειρθματικό 
τομζα. Είναι ο εμπνευςτισ τθσ περιφερειακισ 
ζκκεςθσ «ΡΕΛΟΡΟΝΝΘΣΟΣ EXPO», που 
διοργανϊνεται από κοινοφ κάκε χρόνο από όλα τα 
Επιμελθτιρια τθσ Ρελοποννιςου. Για πρϊτθ φορά θ 
ζκκεςθ πραγματοποιικθκε το 2016 ςτθν Τρίπολθ.  Κατά τθ μακρόχρονθ κθτεία του ςτο 
Επιμελθτιριο Αρκαδίασ δοφλεψε μεκοδικά και με ςυνεχείσ παρεμβάςεισ για τα κακθμερινά 
προβλιματα του επιχειρθματία και ανζλαβε ςθμαντικζσ πρωτοβουλίεσ που ςαν ςτόχο είχαν τθ 
ςτιριξθ και τθν αναβάκμιςθ του επιχειρθματικοφ κόςμου, τθ δθμιουργία κζςεων εργαςίασ αλλά 
και τθν ανάπτυξθ τθσ περιφερειακισ διάςταςθσ τθσ επιχειρθματικότθτασ.  

  Ραράλλθλα, ςυμμετείχε ςε διάφορα όργανα και φορείσ που αςχολοφνται με τθν 
επιχειρθματικότθτα, τθν ανάπτυξθ και τθν καινοτομία ( Κεντρικι Ζνωςθ Επιμελθτθρίων Ελλάδασ, 
Διεκνζσ Επιμελθτιριο, Διαχειριςτικι Ευρωπαϊκϊν Ρρογραμμάτων Δυτικισ Ελλάδασ, Ρελοποννιςου 
και Λονίων Νιςων, Κζντρο Τεχνολογίασ και Καινοτομίασ Ρελοποννιςου) και ςε πλικοσ επιτροπϊν 
δθμόςιων φορζων (Ρεριφζρειασ Ρελοποννιςου, Διμων Αρκαδίασ, Υπουργείων κ.ά.) . 

  Σιμερα είναι Αντιπρόεδροσ και Διευκφνων Σφμβουλοσ τθσ ΡΕΛΜΑ Α.Ε. και μζλοσ ςε 
Λδιωτικι Κεφαλαιουχικι Εταιρεία που αςχολείται με τον πρωτογενι τομζα. Είναι παντρεμζνοσ με 
τθ Σοφία Καλδι, εκπαιδευτικό τθσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ, με τθν οποία ζχουν ζναν γιο, τον 
Ραναγιϊτθ.
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Για μια άλλθ αυτοδιοικθτικι δθμοκρατία…. 
 Κζλουμε να ενϊςουμε τουσ πολίτεσ τθσ περιφζρειασ. Να ςπάςουμε τισ 

τεχνικζσ διαχωριςτικζσ γραμμζσ. Μετά τισ αυτοδιοικθτικζσ εκλογζσ, όλοι μαηί 

κα πορευτοφμε ανεξάρτθτα από τον ποιό ςυνδυαςμό ςτιριξε ο κακζνασ. Ο 

διάλογοσ, θ ςυναίνεςθ, θ διαφάνεια και θ ςφνκεςθ κα είναι ο οδθγόσ μασ. 

Για εμάσ κανζνασ δεν είναι τόςο μεγάλοσ ϊςτε να μπορεί να τα κάνει όλα 

μόνοσ του και κανείσ δεν είναι τόςο μικρόσ ϊςτε να κεωρείται αμελθτζα 

ποςότθτα. Με ςεβαςμό ςτθ διαφορετικι άποψθ κα διαμορφϊςουμε τισ 

ςυνκικεσ να λειτουργιςουν δθμοκρατικά οι κεςμοί. Οραματιηόμαςτε μια 

ιςχυρι Ρελοπόννθςο, όπου ο λόγοσ του πολίτθ κα ζχει βαρφτθτα και κα 

γίνεται ςεβαςτόσ.  

 Κζλουμε να λειτουργιςουν οι κεςμοί και κυρίωσ το Ρεριφερειακό 

Συμβοφλιο που είναι το κορυφαίο προγραμματικό, επιτελικό και ελεγκτικό 

όργανο. Κζλουμε να λειτουργιςουν οι επιτροπζσ του περιφερειακοφ 

ςυμβουλίου. Κζλουμε δθμοκρατία και διαφάνεια παντοφ. Θ ςθμερινι 

κατάςταςθ δεν τιμά κανζναν και αποςτρζφει τουσ πολίτεσ από τισ 

ςυλλογικζσ διαδικαςίεσ. Με εμάσ κα ςταματιςουν οι κοκορομαχίεσ, και οι 

ςκιαμαχίεσ, οι τεχνικζσ πολϊςεισ και οι ςκοπιμότθτεσ. Για εμάσ ο ςκοπόσ δεν 

αγιάηει τα μζςα.  

 

 Κζλουμε να λειτουργιςει το Συμβοφλιο Διαβοφλευςθσ τθσ Ρεριφζρειασ. 

Κζλουμε διάλογο με τουσ κοινωνικοφσ εταίρουσ. Κζλουμε διάλογο με τουσ 

πολίτεσ. Δεςμευόμαςτε ότι κα κακιερϊςουμε το προβλεπόμενο ςυμβοφλιο 

διαβοφλευςθσ, ςτο οποίο κα ςυμμετζχουν ο περιφερειάρχθσ με τουσ 

αντιπεριφερειάρχεσ,  οι επικεφαλισ των περιφερειακϊν παρατάξεων, οι 

διμαρχοι των διμων τθσ περιφζρειασ, οι εκπρόςωποι τθσ κοινωνίασ των 

πολιτϊν, οι μθ κυβερνθτικζσ οργανϊςεισ, οι οργανϊςεισ εργοδοτϊν, 

εργαηομζνων και επαγγελματικϊν ςυλλόγων.  Μαηί κα εκπονιςουμε τον 
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Οδικό Χάρτθ Λιψθσ Απόφαςθσ, ο οποίοσ κα περιλαμβάνει όλα τα ςτάδια και 

το περιεχόμενο των ςχετικϊν διαδικαςιϊν (διαβοφλευςθ, ανάρτθςθ ςτο 

διαδίκτυο κλπ.). Στο πλαίςιο του Συμβουλίου Διαβοφλευςθσ, κα επιτφχουμε 

τθν αναγκαία κεςμικι επικοινωνία για ηθτιματα ςυντονιςμοφ και 

προγραμματιςμοφ μεταξφ διμων και περιφζρειασ. Πλα αυτά προβλζπονται 

από το νομικό πλαίςιο, όμωσ δεν ζγιναν ποτζ πράξθ. 

 Εμείσ δεν οραματιηόμαςτε μια περιφζρεια μακριά από τουσ διμουσ. Δεν 

είναι ο περιφερειάρχθσ κεςμικά ανϊτεροσ από τον διμαρχο. Είναι ιςότιμοσ 

με τουσ δθμάρχουσ, απλά αυτόσ υπθρετεί τθν αυτοδιοίκθςθ από τον δεφτερο 

βακμό τθσ. Χωρίσ τθ ςυνεργαςία των δθμάρχων και των δθμοτικϊν 

ςυμβουλίων τθσ περιφζρειασ δεν μπορεί ο κόςμοσ να περιμζνει κάτι 

ελπιδοφόρο. Για εμάσ θ ιςότιμθ και διαφανι ςυνεργαςία με τον πρϊτο 

βακμό αυτοδιοίκθςθσ είναι ακρογωνιαίοσ λίκοσ για τθ δθμοκρατικι 

λειτουργία και τθν ανάπτυξθ τθσ περιφζρειάσ μασ και δεν μπαίνει ςε 

ςυηιτθςθ και ςε εκπτϊςεισ. 

 Θ μζχρι ςιμερα λειτουργία του κεςμοφ του Ρεριφερειακοφ Συνθγόρου του 

Ρολίτθ και τθσ Επιχείρθςθσ, για τθν Ρεριφζρεια Ρελοποννιςου ιταν 

τραυματικι. Ο κεςμόσ, όχι μόνο δε λειτοφργθςε, αλλά απαξιϊκθκε και ςτα 

μάτια των πολιτϊν. Εμείσ κα αναβακμίςουμε τον κεςμό ο οποίοσ κα ζχει 

ουςιαςτικι ευκφνθ διαμεςολάβθςθσ μεταξφ των πολιτϊν με τθν περιφζρεια 

και τθ διοίκθςθ τθσ περιφζρειασ και κα τον ςτθρίξουμε ςτθ μάχθ για τθν 

καταπολζμθςθ τθσ κακοδιοίκθςθσ. Θ ςτιριξθ του κεςμοφ είναι για εμάσ 

κζμα δθμοκρατίασ. 

 Δομζσ, όπωσ οι αναπτυξιακζσ και το Ρεριφερειακό Ταμείο Ανάπτυξθσ, κα 

ςταματιςουν να είναι «άβατα». Ραντοφ κα υπάρξει διαφάνεια. Κι αν ακόμθ, 

ςε κάποιεσ περιπτϊςεισ, δεν προβλζπεται ςφςτθμα διαφγειασ εμείσ κα το 

επιβάλλουμε. 

 Σε όλεσ τισ δθμοςκοπιςεισ βγαίνει το ςυμπζραςμα ότι οι πολίτεσ δεν ζχουν 

εμπιςτοςφνθ ςτουσ κεςμοφσ. Τουσ κεωροφν διαβρωμζνουσ και 

αναξιόπιςτουσ. Αυτι θ κατάςταςθ γεννάει πελατειακζσ ςχζςεισ και 

διαπλοκι. Εμείσ κα ςτακοφμε απζναντι ςε αυτά τα φαινόμενα ςιψθσ. Μαηί 

με τουσ πολίτεσ κα κθρφξουμε πόλεμο, κα ςυγκρουςτοφμε και κα 

διαμορφϊςουμε μια άλλθ πραγματικότθτα, όπου ο πολίτθσ κα εμπιςτευκεί 

και πάλι τθν περιφζρεια και τουσ περιφερειακοφσ κεςμοφσ. 

 

 

.
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Ρολυμζτωποσ αγϊνασ…. 
 Αγϊνασ για τθν περιφερειακι ςυνείδθςθ 

Θ Ρεριφζρεια Ρελοποννιςου είναι ςτθν πράξθ μια ανοιχτι πόλθ. Οι νζοι 

αυτοκινθτόδρομοι ζφεραν τισ πρωτεφουςεσ των περιφερειακϊν ενοτιτων πολφ 

κοντά. Θ περιχαράκωςθ ςτον μικρό και ςτενό χϊρο των άλλοτε νομαρχιϊν δεν ζχει 

πλζον κανζνα νόθμα και δε βοθκάει τθν ανάπτυξθ. Αντίκετα, εγκλωβίηει ενεργζσ 

δθμιουργικζσ δυνάμεισ. Τθν ανάπτυξθ πρζπει να τθ δοφμε με περιφερειακι 

ςυνείδθςθ και με αξιοποίθςθ των ςυγκριτικϊν πλεονεκτθμάτων των επιμζρουσ 

περιοχϊν. Για εμάσ, θ περιφερειακι αντίλθψθ είναι το καταλλθλότερο και 

αςφαλζςτερο εργαλείο που κα δϊςει λφςθ ςε πολλά ςθμερινά αδιζξοδα. Αυτι 

είναι που κα δθμιουργιςει κετικοφσ όρουσ και προχποκζςεισ για επενδφςεισ, για 

ανάπτυξθ, για νζεσ μόνιμεσ κζςεισ εργαςίασ.  

 

 Αγωνιηόμαςτε για τθν ενοποίθςθ τθσ Ρελοποννιςου 

Θ Ρελοπόννθςοσ, δυςτυχϊσ, είναι διοικθτικά τριχοτομθμζνθ με δυο ςθμαντικζσ 

Ρεριφερειακζσ Ενότθτεσ, τθσ Αχαΐασ και τθσ Θλείασ να ανικουν ςτθν Ρεριφζρεια 

Δυτικισ Ελλάδασ, και ζνα τμιμα τθσ νοτιοανατολικισ χερςονιςου τθσ Αργολίδασ, θ 

περιοχι τθσ Τροιηθνίασ, να είναι τμιμα τθσ Ρεριφζρειασ Αττικισ. Κι ενϊ όλοι 

αναγνωρίηουν ότι αν ιταν θ Ρελοπόννθςοσ μια ενιαία περιφζρεια, κα 

δθμιουργοφςε πολφ καλφτερεσ αναπτυξιακζσ προοπτικζσ. Το βιμα τθσ υλοποίθςθσ 

δεν ζγινε οφτε με τθ δθμιουργία των αιρετϊν περιφερειϊν με τον νόμο 3852 του 

2010. Κζςθ μασ είναι να γίνουν οι υπερβάςεισ και θ Ρελοπόννθςοσ να ενοποιθκεί 

και διοικθτικά με ζδρα τθν Τρίπολθ που βρίςκεται γεωγραφικά ςτθν καρδιά του 

Μοριά.  

 

 Να ζρκουν επενδφςεισ………. 

Κορυφαίο ηιτθμα για τθν Ρελοποννθςιακι Συμμαχία είναι να ζρκουν επενδφςεισ 

ςτθν Ρελοπόννθςο γιατί, μζςω αυτϊν, κα δθμιουργθκεί ανάπτυξθ και κα ζχουμε 

μόνιμεσ και ςτακερζσ δουλειζσ, ιδιαίτερα θ νεολαία μασ που βιϊνει περιςςότερο 

απϋ όλουσ τισ επιπτϊςεισ τθσ πρόςφατθσ οικονομικισ και νομιςματικισ κρίςθσ. 

Επενδφςεισ, όμωσ, που κα ςζβονται το περιβάλλον και κα αναπτφςςονται ςε 

αρμονία μαηί του. Εμείσ, αυτοφ του είδουσ τισ επενδφςεισ κα τισ ςτθρίξουμε με 

διαδικαςίεσ fast track μζςα ςτα όρια που προβλζπει το νομικό πλαίςιο τθσ χϊρασ. 
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Ρροτεραιότθτά μασ είναι να ςτθριχκοφν οι φορείσ που ανικουν ςτθν κοινωνικι και 

αλλθλζγγυα οικονομία και να αξιοποιθκοφν προσ αυτι τθν κατεφκυνςθ τα 

χρθματοδοτικά εργαλεία που παρζχει θ Ευρωπαϊκι Ζνωςθ. Μόνο όταν οι τοπικζσ 

πρωτοβουλίεσ τθσ κοινωνικισ και αλλθλζγγυασ οικονομίασ γίνουν αναπόςπαςτο 

τμιμα του επιχειρθςιακοφ προγράμματοσ τθσ Ρεριφζρειασ Ρελοποννιςου, κα 

ζχουμε τα επικυμθτά αποτελζςματα αειφορίασ και ανάπτυξθσ των τοπικϊν μασ 

κοινωνιϊν ςε όλεσ τισ περιοχζσ τθσ περιφζρειασ. Εμείσ κα ςτθρίξουμε τα Κζντρα 

Στιριξθσ τθσ Κοινωνικισ Οικονομίασ, που προβλζπονται από τον νόμο, που κα 

δθμιουργθκοφν ςε πόλεισ τθσ Ρεριφζρειασ Ρελοποννιςου. Κα ςυνεργαςτοφμε με 

τα επιμελθτιρια και τουσ άλλουσ φορείσ για τθν προςζλκυςθ επενδφςεων. Αυτόσ 

είναι και ο λόγοσ, που ςε όλα τα φυλλάδιά μασ και ςτισ τοποκετιςεισ του 

επικεφαλι μασ αλλά και όλων των υποψθφίων με τθν Ρελοποννθςιακι Συμμαχία, 

προβάλουμε το ςφνκθμα «Ανάπτυξθ ςτθν Ρράξθ». Θ ευθμερία για εμάσ 

επιτυγχάνεται όταν αναπτφςςεται θ οικονομία και θ οικονομία αναπτφςςεται όταν  

αναβακμίηονται ανταγωνιςτικά τα προϊόντα και οι  υπθρεςίεσ που παράγει και 

εξάγει θ χϊρα. Θ διατιρθςθ όμωσ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ προχποκζτει τθ διαρκι  

προςαρμογι τθσ  τεχνολογίασ, των  κεςμϊν  και των δεξιοτιτων που απαιτοφνται. 

Ανάπτυξθ είναι το τι παράγεισ και το τι εξάγεισ. Το τι μιςκοφσ μπορείσ να πλθρϊνεισ 

εξαρτάται από αυτό. Οι νζοι μασ με τα υψθλά προςόντα δε κα μείνουν ςτθ χϊρα 

για να ηιςουν με επιδόματα και ελεθμοςφνεσ. Κα το κάνουν όταν είςαι ςε κζςθ να 

τουσ προςφζρεισ ςτακερι εργαςία, αντίςτοιχθ των προςόντων τουσ  και με 

προοπτικζσ εξζλιξθσ. Για να το πετφχεισ αυτό πρζπει να προςαρμόςεισ τθν 

παραγωγικι ςου βάςθ ςτα νζα δεδομζνα και τισ απαιτιςεισ του παγκόςμιου 

ανταγωνιςμοφ και τθσ οικονομίασ τθσ γνϊςθσ. Εμείσ, ςτθν Ρεριφζρεια 

Ρελοποννιςου, για αυτό  κα παλζψουμε και επειδι ζχουμε βιϊςει καλφτερα από 

τον κακζνα τόςο τα προβλιματα (απουςία χρθματοπιςτωτικϊν εργαλείων, 

τεράςτιο μθ μιςκολογικό κόςτοσ, τεράςτια φορολογία, κλπ) όςο και τισ δυνατότθτεσ 

των παραγωγικϊν δυνάμεων αλλά και ευκαιρίεσ- προκλιςεισ που διαπιςτϊνουμε 

ςτισ όποιεσ προςπάκειεσ εξωςτρζφειασ, είμαςτε ζτοιμοι και προτείνουμε και μζςα 

από το πρόγραμμά αυτό, να υλοποιιςουμε ςτοχευμζνεσ προτάςεισ για τθν 

παραγωγικι διαφοροποίθςθ και τθν οικονομικι ανάπτυξθ. 
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 Δθμιουργοφμε τισ προχποκζςεισ για τθν επιςτροφι των 

παιδιϊν που ζφυγαν ςτο εξωτερικό 
Τθν περίοδο τθσ κρίςθσ πάνω από 500.000 νζα παιδιά, νζοι επιςτιμονεσ, 

εγκατζλειψαν αναγκαςτικά τθν Ελλάδα και αναηιτθςαν εργαςία ςτο εξωτερικό. 

Ανάμεςά τουσ και δεκάδεσ παιδιά από τθν Ρεριφζρεια Ρελοποννιςου. Υπιρξε ζνα 

«brain drain» αφοφ το ελλθνικό παραγωγικό μοντζλο τθσ κρίςθσ αδυνατοφςε να 

τουσ απορροφιςει. Θ Ελλάδα και άλλεσ εποχζσ είχε γνωρίςει μεταναςτευτικά 

ρεφματα. Τϊρα όμωσ «ζχαςε» νζα παιδιά με  υψθλό μορφωτικό επίπεδο και υψθλά 

επιςτθμονικά προςόντα. Ζνα ανκρϊπινο δθμιουργικό δυναμικό που θ 

Ρελοπόννθςοσ και θ πατρίδα μασ γενικότερα το ζχει ανάγκθ. Γιϋ αυτό εμείσ ςτθν 

Ρεριφζρεια Ρελοποννιςου κα αγωνιςτοφμε να διαμορφϊςουμε τισ ςυνκικεσ για 

επιςτροφι τουσ. Μόνο όταν κα επιβάλλουμε όρουσ διαφάνειασ και αξιοκρατίασ και 

ζρκουν επενδφςεισ και δθμιουργθκοφν κζςεισ εργαςίασ, τότε ελπίηουμε και ςτθν 

επιςτροφι των παιδιϊν αυτϊν, που με ιςότιμουσ όρουσ και με όλα τα άλλα παιδιά 

που βρίςκονται ιδθ ςτθν Ρελοπόννθςο, κα δϊςουμε τθ μάχθ να αλλάξει ςελίδα θ 

Ρεριφζρεια.  

 

ΡΕΛΟΡΟΝΝΗΣΙΑΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ 

ΕΡΕΝΔΥΣΕΙΣ-ΑΝΑΡΤΥΞΗ-ΘΕΣΕΙΣ ΕΓΑΣΙΑ 
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Οι πφλεσ ειςόδου τθσ Ρεριφζρειασ…… 

Οι δυο κφριεσ πφλεσ ειςόδου τθσ Ρεριφζρειασ Ρελοποννιςου, αυτι του Λςκμοφ τθσ 

Κορίνκου και αυτι του αεροδρομίου “Καπετάν Βαςίλθσ Κωνςταντακόπουλοσ” 

Καλαμάτασ, βρίςκονται ςε εγκατάλειψθ από τθ ςθμερινι περιφερειακι αρχι παρά 

τισ υποςχζςεισ. Αυτό δε κα ςυνεχιςτεί, κα δϊςουμε άμεςθ απάντθςθ, άμεςθ λφςθ. 

 

 Ιςκμόσ Κορίνκου 

Πλοι γνωρίηουμε ότι θ Διϊρυγα τθσ Κορίνκου ζχει μεγάλθ ςπουδαιότθτα για τθν 

ελλθνικι, τθν ευρωπαϊκι και τθν παγκόςμια ναυςιπλοΐα. Ταυτόχρονα, αποτελεί 

ζναν ςθμαντικό τουριςτικό προοριςμό, ωσ αξιοκζατο, όπωσ επίςθσ παρουςιάηει 

υψθλι ςυμβολικι αξία, κακϊσ είναι θ οδικι πφλθ του νθςιοφ του Ρζλοπα, με 

χιλιάδεσ κακθμερινζσ διελεφςεισ οχθμάτων. Θ Διϊρυγα τθσ Κορίνκου ςυμβολίηει με 

τον τρόπο που εν τζλει καταςκευάςτθκε, παρϋ όλεσ τισ τότε τεράςτιεσ οικονομικζσ 

δυςκολίεσ πριν από 126 χρόνια, τθν ανάγκθ να μθ χάνουμε τθν πίςτθ μασ, να μθν 

παραδινόμαςτε ςτισ οικονομικζσ δυςκολίεσ και τισ πτωχεφςεισ. Συμβολίηει ότι για 

να προχωράμε ψθλότερα χρειάηεται όραμα, βοφλθςθ και πράξεισ. Αυτι θ «Ρφλθ 

τθσ Ρελοποννιςου» είναι άλλο ζνα «μεγαλεπιβολο ςχζδιο ςτα λόγια» τθσ 

περιφερειακισ αρχισ. Από το 2013 ζχουμε ακοφςει «παχιζσ» δθλϊςεισ για 

ανάδειξθ και αναβάκμιςθ τθσ Ρφλθσ τουριςτικά. Από πράξεισ όμωσ τίποτα. 

Επιβάλλεται να μθ μζνουμε ςτα λόγια, αλλά να ςυμβάλλουμε να ενταχκεί θ 

Διϊρυγα ςτα Διευρωπαϊκά Δίκτυα Μεταφορϊν. Αυτι θ ζνταξθ κα καταςτιςει ικανι 

τθν αναγκαία χρθματοδότθςι τθσ, ϊςτε να γίνεται απρόςκοπτα θ επαρκισ 

ςυντιρθςθ, αλλά και να γίνει θ απαραίτθτθ διαπλάτυνςθ και εκβάκυνςθ. Από τθν 

άλλθ, επειδι πρόκειται για ζνα ηωντανό μνθμείο, με μεγάλθ χρθςιμότθτα, αλλά και 

ςυμβολικι αξία χρειάηεται θ πολιτιςτικι ανάδειξθ και θ τουριςτικι αξιοποίθςθ. Θ 

Διϊρυγα μπορεί να αποτελζςει το επίκεντρο του τουριςτικοφ ενδιαφζροντοσ τθσ 

περιοχισ, χάρθ ςτθ ςτοχευμζνθ και ταυτόχρονθ αξιοποίθςθ και των λοιπϊν 

ςθμαντικϊν μνθμείων τθσ περιοχισ, όπωσ το Κάςτρο τθσ Ακροκορίνκου, το 

Λουςτινιάνειο Τείχοσ, ο Αρχαίοσ Δίολκοσ. Θ Ρελοποννθςιακι Συμμαχία δε μζνει ςε 

ανζξοδα λόγια. Τθν περίοδο 2019-2023 δε κα μείνει με ςταυρωμζνα χζρια. Θ 

Ρελοπόννθςοσ είναι ο τόποσ μασ, θ ηωι μασ, δε κα μείνουμε ουραγοί, γιϋ αυτό θ 

Ρελοποννθςιακι Συμμαχία κα ςυμβάλλει ςτθ διαμόρφωςθ πρόταςθσ και ςτθν 

εκτζλεςι τθσ, για τθν αξιοποίθςθ αυτισ τθσ τόςο ιςτορικισ διϊρυγασ, τθσ Ρφλθσ 

τθσ Ρελοποννιςου μασ. 
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 Αεροδρόμιο «Καπετάν Βαςίλθσ Κωνςταντακόπουλοσ» 

Καλαμάτασ 

Θ δεφτερθ μεγάλθ πφλθ τθσ Ρεριφζρειασ Ρελοποννιςου είναι το αεροδρόμιο 

«Καπετάν Βαςίλθσ Κωνςταντακόπουλοσ» Καλαμάτασ.  Ζνα αεροδρόμιο που θ 

επιβατικι του κίνθςθ χρόνο με τον χρόνο μεγαλϊνει. Λδιαίτερα οι μεγάλεσ 

τουριςτικζσ μονάδεσ που δθμιουργικθκαν ςτθ νότια και ςτθ νοτιοδυτικι 

Ρελοπόννθςο, όπωσ θ Costa Navarino, ςυνετζλεςαν ςτθν αλματϊδθ αφξθςθ των 

αφίξεων. Το 2018 πραγματοποιικθκαν 1983 πτιςεισ που μετακίνθςαν 291.797 

επιβάτεσ. Οι περιςςότεροι επιβάτεσ ιταν Βρετανοί, Γερμανοί και Γάλλοι. Τθ χρονιά 

που διανφουμε το αεροδρόμιο είναι ςυνδεδεμζνο με 17 κράτθ και 28 πόλεισ. Κι 

όμωσ, το αεροδρόμιο αυτό, θ πφλθ ειςόδου τθσ Ρεριφζρειασ Ρελοποννιςου, είναι 

από άποψθ υποδομϊν εγκαταλειμμζνο. Οι χϊροι του επιβατικοφ κοινοφ, οι χϊροι 

ςτάκμευςθσ αεροςκαφϊν και αυτοκινιτων και όλεσ ςχεδόν οι υποδομζσ του 

αδυνατοφν να εξυπθρετιςουν ςτον βακμό που κα ζπρεπε το επιβατικό κοινό και τα 

αεροςκάφθ. Εμείσ κα ςτθρίξουμε το αεροδρόμιο και κα αλλάξουμε τθν εικόνα του 

μζςα ςτο πλαίςιο, που από πλευράσ Ρολιτείασ ζχει κακοριςτεί να λειτουργεί.  
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ΥΡΟΔΟΜΕΣ….. 

 Αγωνιηόμαςτε για ζργα ουςίασ και όχι βιτρίνασ 

Τεράςτιοι πόροι, ιδιαίτερα τθσ Ε.Ε. που πιγαιναν για υποδομζσ, χάκθκαν ςε μικρά 

και αςφνδετα μεταξφ τουσ ζργα που ζγιναν ςτον βωμό των πελατειακϊν ςχζςεων, 

τθ ςτιγμι που θ Ρεριφζρεια Ρελοποννιςου είχε ανάγκθ από μεγάλα ζργα 

ςυνδεδεμζνα και με το τουριςτικό προϊόν και με τθν παραγωγικι βάςθ τθσ 

περιφζρειασ. Δικιά μασ δζςμευςθ είναι τα ζργα ουςίασ που κα δϊςουν ανάπτυξθ 

ςτον τόπο μασ και όχι τα ζργα βιτρίνασ.  

 Το οδικό δίκτυο με πολλά προβλιματα 

Οι μεγάλοι οδικοί άξονεσ ζλυςαν αρκετά προβλιματα, αφοφ ζφεραν τθν 

Ρεριφζρεια Ρελοποννιςου κοντά ςτα μεγάλα αςτικά κζντρα όπωσ τθν Ακινα, τον 

Ρειραιά και τθν Ράτρα. Πμωσ, το εςωτερικό δίκτυο των Ρεριφερειακϊν Ενοτιτων 

βρίςκεται ςε άςχθμθ κατάςταςθ. Ενδεικτικά, αναφζρουμε ότι ο δρόμοσ Καλαμάτασ-

ιηόμυλο-Ρφλοσ-Μεκϊνθ βρίςκεται ςτα χαρτιά. Το ίδιο ο δρόμοσ Νεμζα-Κιάτο, το 

ίδιο θ βελτίωςθ του δρόμου Σπάρτθσ-Γυκείου-Ανατολικι Μάνθ και Σπάρτθ-

Μολάοι-Νεάπολθ Βοιϊν. Κα χρειαηόντουςαν ςελίδεσ και ςελίδεσ για να 

καταγράψουμε τθν ανάγκθ για τισ οδικζσ υποδομζσ, αφοφ αυτζσ ζχουν 

εγκαταλειφκεί. Δεςμευόμαςτε να καταγράψουμε με λεπτομζρεια τισ ανάγκεσ 

αυτζσ, να τισ ιεραρχιςουμε μαηί με τουσ δθμάρχουσ και τουσ κοινωνικοφσ εταίρουσ 

και με απόλυτθ διαφάνεια να αξιοποιιςουμε όλα τα χρθματοδοτικά εργαλεία που 

διακζτει θ περιφζρεια. 

 Αναβάκμιςθ των λιμανιϊν ϊςτε να μποροφν να δζχονται 

κρουαηιερόπλοια 
Θ Ρεριφζρεια Ρελοποννιςου διακζτει πζντε λιμάνια τα οποία δζχονται 

κρουαηιερόπλοια: του Ναυπλίου, τθσ Καλαμάτασ, τθσ Μονεμβαςιάσ, του Γυκείου 

και τθσ Ρφλου. Το 2018 και ςτα πζντε λιμάνια κατζπλευςαν 157 κρουαηιερόπλοια 

με 85.000 επιβάτεσ. Τα λιμάνια όμωσ αυτά δζχονται μόνο μικρά κρουαηιερόπλοια 

γιατί δεν ζχουν γίνει τα αναγκαία ζργα. Αλλά και το εςωτερικό δίκτυο από τα 

λιμάνια ςτουσ αρχαιολογικοφσ χϊρουσ είναι ςε άςχθμθ κατάςταςθ. Αυτό ζχει ωσ 

αποτζλεςμα κάκε χρόνο να μειϊνονται οι επιςκζψεισ με κρουαηιερόπλοια. Είναι 

χαρακτθριςτικι θ περίπτωςθ τθσ Καλαμάτασ. Το 2015 επιςκζφτθκαν τθν Καλαμάτα 

38.549 επιςκζπτεσ, το 2016 ζχουμε 28.132 επιςκζπτεσ, το 2017 ζχουμε 8.020 

επιςκζπτεσ και το 2018 ζχουμε μόνο 7.281 επιςκζπτεσ. Θ απερχόμενθ περιφερειακι 

αρχι δεν μπορεί να χαράξει ςυγκεκριμζνθ πολιτικι ςτο κζμα τθσ κρουαηιζρασ με 
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αποτζλεςμα να ζχουμε τθ φκίνουςα πορεία. Ρροβλιματα με τισ υποδομζσ 

αντιμετωπίηουν και τα ςκάφθ αναψυχισ που κζλουν να επιςκεφτοφν τθν 

Ρελοπόννθςο. Για παράδειγμα, θ μαρίνα Ναυπλίου παραμζνει ςτα χαρτιά εδϊ και 

πολλά χρόνια. Υπάρχει ανάγκθ αναβάκμιςθσ και επζκταςθσ των εγκαταςτάςεων και 

των λιμανιϊν που δζχονται κρουαηιερόπλοια και όλων γενικά των λιμανιϊν που 

δζχονται ςκάφθ αναψυχισ. Ρροσ αυτι τθν κατεφκυνςθ κα κινθκεί θ 

Ρελοποννθςιακι Συμμαχία. 

 

 Σιδθροδρομικό δίκτυο 
Με εξαίρεςθ τον προαςτιακό Ακινασ-Κιάτου όλο το άλλο ςιδθροδρομικό δίκτυο τθσ 

Ρεριφζρειασ Ρελοποννιςου ζχει εγκαταλειφκεί και μάλιςτα πολλζσ από τισ 

υποδομζσ του ζχουν λεθλατθκεί ςτθν κυριολεξία. Εμείσ, ςε πρϊτθ φάςθ κζτουμε 

ηιτθμα ο προαςτιακόσ να επεκτακεί από Κόρινκο ςε Άργοσ και Ναφπλιο.  

 

 Υδατοδρόμια 
Θ ανάπτυξθ των μετακινιςεων με υδροπλάνα είναι ςθμαντικόσ παράγοντασ 

ανάπτυξθσ, γιατί και τισ μετακινιςεισ εντόσ τθσ περιφζρειασ κα μεγαλϊςει και 

επιςκζπτεσ από τα νθςιά ςτθν Ρελοπόννθςο κα προςελκφςει. Είναι ςθμαντικό, για 

παράδειγμα να ενωκεί θ Ρφλοσ πλθςίον τθσ οποίασ υπάρχει το Costa Navarino με 

τθν Μονεμβαςιά. Τα υδατοδρόμια κζλουν τισ ανάλογεσ υποδομζσ αλλά και τθν 

ςτιριξθ. 

 

 Οι γζφυρεσ τθσ Λακωνίασ 
Οι δυο μεταλλικζσ γζφυρεσ του ποταμοφ Ευρϊτα ςτθν Λακωνία, αυτι ςτθν είςοδο 

τθσ πόλθσ τθσ Σπάρτθσ και αυτι ςτθ Σκάλα, παρά τα μεγάλα λόγια τθσ ςθμερινισ 

περιφερειακισ αρχισ για αποκατάςταςθ, ζχουν αφεκεί ςτον φκοροποιό χρόνο, 

ζχουν εγκαταλειφκεί. Κι όμωσ, οι γζφυρεσ αυτζσ είναι ςυνδεδεμζνεσ με τθ νεότερθ 

ιςτορία τθσ Λακωνίασ. Θ γζφυρα τθσ Σπάρτθσ, που εδϊ και πολλά χρόνια είναι 
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εκτόσ λειτουργίασ, είναι ιςτορικό μνθμείο που πρζπει να διαςωκεί. Εμείσ κα τθν 

διαςϊςουμε γιϋ αυτό και τθ βάηουμε ωσ κζμα ςτο πρόγραμμά μασ.   

Θ μεταλλικι γζφυρα τθσ Σκάλασ είναι χαρακτθριςτικό παράδειγμα τθσ ανυπαρξίασ 

ςφγχρονων αναπτυξιακϊν ζργων ςτθν περιοχι και τθσ ςυνεχιηόμενθσ αδιαφορίασ 

των υπευκφνων φορζων για τθν κατάςταςθ των υποδομϊν τθσ Λακωνίασ αλλά και 

των άλλων περιφερειακϊν ενοτιτων.  Με ζκπλθξθ διαπιςτϊνει κανείσ, ότι θ μεγάλθ 

μεταλλικι γζφυρα του Ευρϊτα ςτθ Σκάλα, θ οποία αν και είναι ζνα εντυπωςιακό 

τεχνικό ζργο του προπεραςμζνου αιϊνα, ςυνεχίηει να ςυνδζει τθ χερςόνθςο του 

Μαλζα με τθν κεντρικι Λακωνία, χωρίσ να πλθροί κανζναν όρο οφτε τθσ αςφαλοφσ 

οδικισ κυκλοφορίασ, οφτε τθσ ςυχνισ διάβαςθσ των πεηϊν και κυρίωσ όςων 

εργάηονται ςτισ αγροτικζσ εγκαταςτάςεισ τθσ περιοχισ. Για εμάσ αυτά τα ζργα είναι 

ςτισ προτεραιότθτεσ του προγράμματόσ μασ. 

 

 Τα χιονοδρομικά κζντρα 

Στθν Ρεριφζρεια Ρελοποννιςου λειτουργοφν δυο χιονοδρομικά κζντρα, αυτό ςτθν 

Οςτρακίνα Μαινάλου και αυτό ςτα Ηιρεια Κορινκίασ, για τα οποία θ Ρεριφζρεια 

Ρελοποννιςου ςχεδόν τίποτα δεν ζχει κάνει. Κι όμωσ με ςθμαντικζσ παρεμβάςεισ 

μποροφν να αυξιςουν ςθμαντικά το τουριςτικό προϊόν και να βοθκιςουν τθν 

τοπικι οικονομία. Εμείσ ςε αυτι τθν κατεφκυνςθ κα κινθκοφμε. 

  

 

 Χωρίσ δικό τθσ κεραμίδι θ Ρεριφζρεια… 

Τόςο μεγάλθ είναι θ εγκατάλειψθ και θ αδιαφορία από τθν απερχόμενθ 

περιφερειακι αρχι που και ςιμερα θ Ρεριφζρεια Ρελοποννιςου δεν ζχει το δικό 

τθσ διοικθτιριο. Λδιαίτερα όταν κάποιοσ ζρχεται ςτθν Τρίπολθ για να λφςει το 

πρόβλθμά του, ςτο οποίο εμπλζκεται θ Ρεριφζρεια, με δυςκολία βρίςκει τισ 

διαςκορπιςμζνεσ υπθρεςίεσ ςε διάφορα ςθμεία τθσ πόλθσ. Τα νευραλγικά ςθμεία 

για τθ διοίκθςθ τθσ Ρεριφζρειασ ςτθν Τρίπολθ ςτεγάηονται ςε ζντεκα διαφορετικά 

κτίρια, γεγονόσ που κακιςτά αδφνατο τον ςυντονιςμό μεταξφ των δομϊν και 
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αυξάνει το λειτουργικό κόςτοσ. Κι όμωσ, θ απερχόμενθ περιφερειακι αρχι το 2011 

ζλεγε ςτουσ πολίτεσ τθσ Ρελοποννιςου: «Η Περιφζρεια Πελοποννιςου μζςα ςτο 

επόμενο τετράμθνο κα κατακζςει ςυγκεκριμζνθ πρόταςθ με ςαφι ςχεδιαςμό για τθ 

ςτζγαςθ των Κεντρικών Τπθρεςιών». Είναι ανεπίτρεπτο το γεγονόσ να μθν υπάρχει 

διοικθτιριο για τθν κεντρικι υπθρεςία τθσ Ρεριφζρειασ Ρελοποννιςου με 

ςφγχρονεσ υποδομζσ και επαρκι ςτελζχωςθ για τθν εξυπθρζτθςθ των πολιτϊν». 

Ρζραςαν 8 χρόνια και θ Ρελοπόννθςοσ εξακολουκεί να χρειάηεται ζνα ςφγχρονο 

διοικθτιριο και ζναν γενναίο εκςυγχρονιςμό των υπθρεςιϊν τθσ όχι με ανζξοδα 

λόγια, οφτε με δθλϊςεισ -  πυροτεχνιματα. 

Θ Ρελοποννθςιακι Συμμαχία υιοκετεί και ενςωματϊνει μεταρρυκμίςεισ ουςιϊδεισ 

για τον τόπο και τον άνκρωπο. Σε αυτό το πλαίςιο κα επιδιϊξει να δϊςει τζλοσ ςτθν 

τουλάχιςτον κτιριακά κατακερματιςμζνθ Ρεριφζρεια Ρελοποννιςου. 

Δεςμευόμαςτε για τθ δθμιουργία ενόσ ςφγχρονου διοικθτθρίου τθσ Ρελοποννιςου, 

προςβάςιμο και φιλικό ςτον πολίτθ και ςτο περιβάλλον. Κτίρια υπάρχουν ςτθν 

περιοχι τθσ Τρίπολθσ, τόςα χρόνια όμωσ δεν υπάρχει γενναία βοφλθςθ και 

αποτελεςματικότθτα. Το ςτρατόπεδο τθσ Τρίπολθσ, αποτελεί ζνα άρτιο κτίριο για τθ 

φιλοξενία των δθμόςιων υπθρεςιϊν και διευκφνςεων τθσ περιφζρειασ. 
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Ο Ρρωτογενισ  Τομζασ  

Θ Ρελοπόννθςοσ ζχει τεράςτιεσ δυνατότθτεσ ςτον πρωτογενι τομζα αλλά και 

τεράςτια προβλιματα.  Ραράγονται και μποροφν να παραχκοφν περιςςότερα και 

εξαιρετικισ ποιότθτασ προϊόντα. Σε αυτό βοθκοφν και οι ιδιαίτερεσ κλιματολογικζσ 

ςυνκικεσ. Δυςτυχϊσ, παράγονται με τον παλιό αναποτελεςματικό τρόπο ςε 

κατακερματιςμζνουσ κλιρουσ με μεγάλο κόςτοσ και διατίκενται χωρίσ τυποποίθςθ, 

χωρίσ πιςτοποίθςθ και χωρίσ μεταποίθςθ. 

 

 Ρροτάςεισ 
 Δθμιουργία Σράπεζασ γησ ςε επίπεδο διμων, που κα δίνει τθ δυνατότθτα ςε 

όλεσ τισ ακαλλιζργθτεσ γαίεσ ζναντι ενοικίου να αξιοποιοφνται. Ζτςι κα 

δθμιουργθκοφν βιϊςιμεσ αγροτοκτθνοτροφικζσ εκμεταλλεφςεισ. 

 Ταχεία διεκπεραίωςθ των αδειϊν άρδευςθσ και παροχι ρεφματοσ με χαμθλό 

κόςτοσ.   

 Ειςαγωγι τθσ γεωργίασ ακριβείασ ςτισ καλλιζργειεσ με ςτόχο τθν μείωςθ των 

λιπαςμάτων και τθν αφξθςθ τθσ παραγωγισ αλλά και τθσ υδροπονίασ. 

 Επζκταςθ ςε νζεσ καλλιζργειεσ  υπερτροφϊν και αρωματικϊν φυτϊν. 

 Δθμιουργία ςε ςυνεργαςία με τα ερευνθτικά κζντρα, φορζα πιςτοποίθςθσ 

των ιδιαίτερων χαρακτθριςτικϊν των προϊόντων. 

 Δθμιουργία μονάδων μεταποίθςθσ που κα δϊςουν προςτικζμενθ αξία ςτα 

προϊόντα. 

 Κερμοκοιτίδεσ Καινοτομίασ: Επειδι όλα αυτά απαιτοφν ειςαγωγι νζων 

τεχνολογιϊν και καινοτομιϊν, είναι απαραίτθτθ θ ςυνεχισ εκπαίδευςθ των 

νζων αγροτϊν και θ παροχι κινιτρων ςε νζουσ επιςτιμονεσ να μπουν ςτθν 

παραγωγι. Θ δθμιουργία  Κερμοκοιτίδων Καινοτομίασ, που προςπακοφμε 

εδϊ και χρόνια να δθμιουργιςουμε, είναι ζνα βαςικό εργαλείο για τθν 

ειςαγωγι τθσ γνϊςθσ και των επιςτθμόνων ςτον πρωτογενι τομζα. Εκεί κα 

φιλοξενοφνται και ερευνθτικά εργαςτιρια ι ινςτιτοφτα που κα εργάηονται 

ςτθν ποιοτικι αναβάκμιςθ των παραγόμενων προϊόντων, κα δοκιμάηουν νζα 

και κα ςτθρίηουν τισ προςπάκειεσ δθμιουργίασ νζων καινοτόμων προϊόντων 

υψθλισ ποιότθτασ (όπωσ ςυμπλθρϊματα διατροφισ, αποςτάγματα, 

επεξεργαςία αποβλιτων , εξαγωγι ουςιϊν για φαρμακευτικι χριςθ κλπ)  

 Μδρυςθ Γεωργικισ Σχολισ ςτθν Ρεριφζρεια Ρελοποννιςου 
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 Η ελαιοκαλλιζργεια και ο δάκοσ 

Θ Ρεριφζρεια Ρελοποννιςου κατζχει τθν πρωτιά ςτθν Ελλάδα ςτα ελαιόδεντρα και 

αυτό είναι και το μεγάλο γεωργικό τθσ πλεονζκτθμα. Στθν Ρεριφζρεια 

Ρελοποννιςου ςφμφωνα με τθν ΕΛΣΤΑΤ υπάρχουν 34.317.734 ελαιόδεντρα. Κι 

όμωσ, αυτό το αγροτικό προϊόν, που κρατάει τθν οικονομία τθσ Ρεριφζρειασ όρκια, 

ζχει ςοβαρά προβλιματα: όχι μόνο με τον τρόπο διάκεςθσ, αφοφ μικρζσ ποςότθτεσ 

τυποποιοφνται, αλλά και με τα  προβλιματα που ζχει δθμιουργιςει ο δάκοσ ςτισ 

ελαιοκαλλιζργειεσ τα τελευταία τρία χρόνια με ευκφνθ και του Υπουργείο 

Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Τροφίμων αλλά και τθσ απερχόμενθσ περιφερειακισ 

αρχισ. Δεςμευόμαςτε ότι αυτι θ απαράδεκτθ κατάςταςθ με τισ τεράςτιεσ 

ςυνζπειεσ ςτον αγροτικό κόςμο κα λάβει οριςτικά και αμετάκλθτα τζλοσ.  

 Εγγειοβελτιωτικά, αρδευτικά, υδρολθπτικά, αντιδιαβρωτικά, 

αντιπλθμμυρικά ζργα 

Αγροτικι  παραγωγι χωρίσ τισ αναγκαίεσ υποδομζσ άρδευςθσ δεν μπορεί να 

υπάρξει και ςε αυτό τον τομζα ςχεδόν τίποτα δεν ζχει γίνει. Κα αναφερκοφμε ςε 

ζνα μόνο παράδειγμα για να δείξουμε το μζγεκοσ του προβλιματοσ αφοφ 

αντίςτοιχα παραδείγματα ςυναντάσ ςε όλεσ τισ περιφερειακζσ ενότθτεσ. 

Χαρακτθριςτικό λοιπόν παράδειγμα είναι ο «αναβαλλόμενοσ» Ανάβαλοσ ςτθν 

Αργολίδα. Ζνα ζργο για το οποίο ζχουν τεράςτιεσ ευκφνεσ οι κυβερνθτικοί 

παράγοντεσ αλλά και θ περιφερειακι αρχι τθσ Ρελοποννιςου. Ζνα ζργο που είχε 

ενταχκεί ςτο πακζτο Juncker με προχπολογιςμό 100.000.000 ευρϊ και θ ςθμερινι 

κυβζρνθςθ απζςυρε, χωρίσ καμία αντίδραςθ από τθν περιφερειακι αρχι του κ. 

Τατοφλθ και χωρίσ ποτζ να κατατεκεί νζα πρόταςθ. Ζνα ζργο που θ επζκταςι του 

ςε Φίχτια – Μοναςτθράκι – Μυκινεσ, με εξαςφαλιςμζνο προχπολογιςμό 7.800.000 

ευρϊ, ζπρεπε να είχε ολοκλθρωκεί το 2017 και ακόμθ δεν ζχει προκθρυχκεί. Ζνα 

ζργο που ζχουν υπογραφεί τα τεφχθ δθμοπράτθςθσ προσ Ερμιονίδα, 

προχπολογιςμοφ 38.500.000 ευρϊ, το οποίο ςιμερα ζπρεπε να είχε ολοκλθρωκεί, 

δεν ζχει ακόμθ ενταχκεί ςτο αντίςτοιχο μζτρο. Αλλά και θ επζκταςθ προσ τθν 

Επίδαυρο που δθμοπρατικθκε το 2015, με προχπολογιςμό 31.857.000 ευρϊ, 

ακόμθ βρίςκεται ςε πορεία υλοποίθςθσ.  

Τθν ίδια κατάςταςθ ςυναντάσ και ςτο Φιλιατρινό φράγμα που κόςτιςε τόςα 

χριματα και δεν ζχει προχωριςει το δίκτυο διανομισ του νεροφ, το ίδιο και με το 

φράγμα Αςωποφ, το ίδιο και με τθν Τάκα, το ίδιο με τα αντιπλθμμυρικά ζργα, το 

ίδιο με τθν καταςκευι του φράγματοσ ςτον ποταμό Οινοφντα και τόςα άλλα. Αλλά 

και το δίκτυο των ΓΟΕΒ ζχει εγκαταλειφκεί. 
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 Αγροδιατροφι  

Θ  αγροδιατροφι αποτελεί ζναν από τουσ πιο βαςικοφσ αναπτυξιακοφσ πυλϊνεσ 

και αποτελεί μια ξεχωριςτι ςυνιςτϊςα τοπικισ και περιφερειακισ ανάπτυξθσ. 

Εμείσ, ωσ Ρελοποννθςιακι Συμμαχία, ςχεδιάηουμε ζνα προςοδοφόρο μζλλον, 

ιςόρροπο όςον αφορά τθν ανάπτυξθ, τοπικότθτα, οικονομία, περιβάλλον. Είμαςτε 

ζτοιμοι για πρωτοβουλίεσ, όπωσ: 

 Θ δθμιουργία τμιματοσ R&D (ζρευνα- ανάπτυξθ) ςτον πρωτογενι τομζα, 

 Θ διαςφνδεςθ τθσ ζρευνασ και τθσ προϊκθςθσ, μζςω περιφερειακοφ 

ερευνθτικοφ ςυςτιματοσ και τθσ δθμιουργίασ καινοτομικϊν προϊόντων, 

 Θ αναβάκμιςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ των προϊόντων, μζςω βελτίωςθσ τθσ 

παραγωγικότθτασ, αλλά και μζςω προϊκθςθσ μοντζρνων και εναλλακτικϊν 

καλλιεργειϊν, 

 Θ αξιοποίθςθ του όρου Μεςογειακι Διατροφι, ωσ μζροσ τθσ Άυλθσ 

Ρολιτιςτικισ Κλθρονομιάσ τθσ Ελλάδασ. Χρειάηεται μια διαρκισ ζμφαςθ ςτθν 

παραγωγι προϊόντων με υψθλι διατροφικι αξία, ςε ςυνεργαςία με 

επιςτιμεσ διατροφισ και τροφίμων, 

 Θ εκτεταμζνθ εφαρμογι πιςτοποίθςθσ και ειδικϊν ςθμάνςεων (ΡΟΡ, ΡΓΕ, 

ΕΡΛΡ), με ςτόχο τθν αφξθςθ τθσ ποιότθτασ, και κατϋ επζκταςθ τθσ αξίασ τθσ 

τροφισ (πραγματικι και ςυμβολικι), 

 Θ εφαρμογι όρων, όπωσ «οικολογικό αποτφπωμα», «τροφοχιλιόμετρα», για 

προϊκθςθ τοπικισ διατροφικισ κουλτοφρασ τφπου «τρϊω τοπικά-

ςκζφτομαι ςφαιρικά», 

 Θ πλιρθσ αξιοποίθςθ τθσ «ζξυπνθσ εξειδίκευςθσ» RIS3, οικοδομϊντασ ςτα 

δυνατά και ανταγωνιςτικά πλεονεκτιματα τθσ Ρελοποννιςου, για ενίςχυςθ 

Μμε επιχειριςεων, με διείςδυςθ καινοτόμων μεκόδων και με δυνατότθτα 

δθμιουργίασ ςυγκεκριμζνων ςχεδίων, 

 Θ ΑΓΟΔΛΑΤΟΦΛΚΘ ΣΥΜΡΑΞΘ, μζςω ανάπτυξθσ ςυνεργιϊν και 

ςυνεργατικϊν ςχθματιςμϊν που αφοροφν το αγροδιατροφικό ςφμπλεγμα. 
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 Αγροδιατροφικι Σφμπραξθ 

Στο πλαίςιο τθσ ΑΓΟΔΛΑΤΟΦΛΚΘΣ ΣΥΜΡΑΞΘΣ, θ οποία ςτθν Ρελοπόννθςο ζχει 

μείνει ςτα χαρτιά, οι πρωτοβουλίεσ αφοροφν: 

 Τθ δθμιουργία προωκθτικοφ υλικοφ (ψθφιακό και ζντυπο) για τθν ανάδειξθ 

τθσ Ρελοποννθςιακισ Διατροφισ, ωσ Γαςτρονομικι Ταυτότθτα τθσ 

Ρεριφζρειασ Ρελοποννιςου, 

 Τθν καταγραφι, μελζτθ, διερεφνθςθ, ιςτορικι ςθμαςία των παραδοςιακϊν 

τροφίμων και ςυνταγϊν, με ςτόχο τθν εναρμόνιςθ με νομοκετικζσ-

καταναλωτικζσ απαιτιςεισ, 

 Τθ διοργάνωςθ ςτοχευμζνων με μετριςιμα αποτελζςματα και ςτόχουσ 

φεςτιβάλ, θμερίδων τροφίμων και ποτϊν, μαηί με τθν εκτζλεςθ Β2Β 

ςυναντιςεων (επιχειρθματικζσ ςυναντιςεισ), 

 Τθν καταγραφι των αγορϊν και των απαιτιςεων του εξωτερικοφ, με 

ιεράρχθςθ των 5-10 καλφτερων και δυναμικότερων αγροδιατροφικϊν 

προϊόντων τθσ Ρεριφζρειασ για προϊκθςθ, 

 Τισ ςυμπράξεισ- ςυνζργιεσ- ςυμμετοχι Ανϊτατων Λδρυμάτων ςε επίπεδο 

διαδθμοτικό και περιφερειακό, με ςτόχο τθν καλφτερθ οργάνωςθ, τθν 

καταλλθλότερθ ιεράρχθςθ και τεκμθρίωςθ. Στόχοσ είναι θ τοπικοποίθςθ τθσ 

γνϊςθσ, όπου επιςτιμονεσ και παραγωγοί, γνωρίηοντασ τισ ιδιαιτερότθτεσ 

και το «καλάκι αγροτικϊν προϊόντων Ρελοποννιςου», μποροφν να 

ςυμπράξουν ϊςτε να επιτυγχάνουν τθ δθμιουργία καλφτερων, 

περιςςότερων, ποιοτικότερων προϊόντων, 

 Τθ δθμιουργία πλατφόρμασ δικτφωςθσ των επαγγελματιϊν τροφίμων και 

αγροτικϊν προϊόντων, 

 Τθν ενίςχυςθ απομονωμζνων περιοχϊν, με ςτόχο τθ βελτίωςθ των 

οικονομικϊν οφελϊν, ϊςτε να κρατθκοφν βιϊςιμα και επιςκζψιμα τα χωριά 

και οι κοινότθτεσ, 

 Τθ διοργάνωςθ ςτοχευμζνων ςεμιναρίων επιμόρφωςθσ παραγωγϊν και 

μεταποιθτϊν αγροτικϊν προϊόντων (διαχείριςθ πωλιςεων, μάρκετινγκ, 

εμπορικι επικοινωνία, ποιότθτα προϊόντοσ). 
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 Συγκροτοφμε το πρόγραμμα  

«Τρϊω Τοπικά - Σκζφτομαι Σφαιρικά» 

Το ςχζδιο μασ «Τρϊω Τοπικά - Σκζφτομαι Σφαιρικά» ζχει ςτόχο τθν 

ευαιςκθτοποίθςθ των πολιτϊν, των παραγωγικϊν δυνάμεων, του ςυνόλου των 

κατοίκων τθσ ευρφτερθσ περιοχισ και όχι μόνο ςε ςχζςθ με τα τοπικά παραγόμενα 

προϊόντα και τα πλεονεκτιματα που εκβάλλουν από τθν κατανάλωςι τουσ. Θ 

δράςθ «Τρϊω Τοπικά - Σκζφτομαι Σφαιρικά» ςτόχο ζχει να αναδεικνφει δυναμικά 

τθ δεδομζνθ ςχζςθ τθσ υγείασ με τθ διατροφι. Το «Τρϊω Τοπικά», εκτόσ των 

άλλων, αποτελεί μια ςχεδιαςμζνθ και ςτοχευμζνθ δράςθ για τθν υγεία και τθν 

καταναλωτικι ςυμπεριφορά του πολίτθ. Μακροπρόκεςμοσ ςτόχοσ είναι θ 

κεμελίωςθ ρεαλιςτικϊν, ποιοτικϊν, ποςοτικϊν ςτόχων με κατάλλθλα εργαλεία 

αξιολόγθςθσ ςτο πλαίςιο μίασ ςφγχρονθσ και εφαρμόςιμθσ αντίλθψθσ τόςο τθσ 

τοπικισ ανάπτυξθσ, όςο και τθσ υγείασ των καταναλωτϊν. 

Θ δράςθ «ΜΕΣΟΓΕΛΑΚΘ ΔΛΑΤΟΦΘ, Τρϊω Τοπικά - Σκζφτομαι Σφαιρικά» αποτελεί 

εργαλείο διατροφικισ πολιτικισ, αλλά και προωκθτικό μζςο για τθν ανάδειξθ των 

τοπικϊν προϊόντων και τθσ τοπικισ οικονομικισ δραςτθριότθτασ. Επιπλζον 

ςτοχεφει ςτθν: 

 Ανάδειξθ τθσ Τοπικισ Ρελοποννθςιακισ Διατροφισ ωσ τρόπο υγιεινισ 

διατροφισ και ηωισ. 

  Ρροϊκθςθ τθσ κατανάλωςθσ των τοπικϊν προϊόντων, ωσ προϊόντων 

ανϊτερθσ διατροφικισ και ειδικισ αξίασ. 

 Επίτευξθ υψθλισ ποιότθτασ τοπικϊν προϊόντων, εναρμονιςμζνθ με τθ 

νομοκεςία, τισ ςφγχρονεσ απαιτιςεισ και τθ διαςφάλιςθ υγείασ του καταναλωτι. 

 Αφξθςθ τθσ ηιτθςθσ των τοπικά παραγόμενων προϊόντων, θ δθμιουργία 

τοπικοφ “brand name”. 

  «Ρροςταςία» τθσ παράδοςθσ, μζςω τθσ ςυνζχιςθσ τιρθςθσ των τοπικϊν 

καταναλωτικϊν προτφπων διατροφισ. 

 Ρροςταςία του περιβάλλοντοσ μζςω τθσ κατανάλωςθσ τοπικϊν προϊόντων 

(μείωςθ του ταξιδιοφ τθσ τροφισ). Αναφορά και ευαιςκθτοποίθςθ του κοινοφ και 

των επιςκεπτϊν ςχετικά με τουσ όρουσ “food miles”, «οικολογικό αποτφπωμα». 

 Επιςιμανςθ τθσ ανάγκθσ για βιϊςιμθ ανάπτυξθ, μζςω τθσ αφξθςθσ τθσ 

τοπικισ παραγωγισ. 

 Διατιρθςθ και ενίςχυςθ του παραγωγικοφ δυναμικοφ ςτθν ευρφτερθ 

περιοχι. 
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Το ςφνολο των παραπάνω ςτόχων κα αποβλζπουν ςτθν κατανάλωςθ 

παραδοςιακϊν και τοπικϊν προϊόντων εναρμονιςμζνων με τθ Μεςογειακι 

Διατροφι.  Ρεραιτζρω ενζργειεσ: 

• Οργάνωςθ ςυνεδρίων, ςεμιναρίων (α. για το κοινό, β. για τουσ επαγγελματίεσ, γ. 
για τουσ επιςτιμονεσ) με κζμα «Τρϊω τοπικά- ςκζφτομαι ςφαιρικά». 

• Διαρκισ υποβολι προτάςεων, ςυμμετοχι ςε δράςεισ οι οποίεσ κα υλοποιοφνται 
από κάκε είδουσ φορζα, εκνικό ι κοινοτικό, ςτα πλαίςια των Κοινοτικϊν Ρλαιςίων 
Στιριξθσ κακϊσ και κάκε άλλθσ ςυγχρθματοδοτοφμενθσ δράςθσ. 

• Ζκκεςθ τοπικϊν προϊόντων, προβολι τοπικισ παραγωγισ, διαδραςτικζσ 
εκδθλϊςεισ (γευςιγνωςία, ενθμζρωςθ). «Μπουτίκ Αγροτικϊν Ρροϊόντων», όπου το 
ςφνολο των τοπικϊν παραγωγϊν προβάλλει και προωκεί τα προϊόντα του. 

• Οργάνωςθ ςε ετιςια βάςθ εβδομάδασ «Τρϊω τοπικά-ςκζφτομαι ςφαιρικά», με 
ολιςτικι προςζγγιςθ τθσ διατροφισ (παραγωγι-κατανάλωςθ-επιςτιμθ-δρϊμενα-
λαογραφία κ.α.). 

• Ενκάρρυνςθ πιςτοποίθςθσ προϊόντων (π.χ. μζςω τθσ ςυμμετοχισ ςτθ «Μπουτίκ 
Αγροτικϊν Ρροϊόντων»). 

• Ενζργειεσ δθμοςιότθτασ (άρκρα, διαφθμιςτικζσ καταχωριςεισ), ταυτόχρονα 
εδραίωςθ brand name ‘Peloponutrition’. Θ χριςθ του διαδικτφου (ιςτοκζςθ, 
κοινωνικι δικτφωςθ) κεωροφνται χριςιμεσ για τισ ενζργειεσ δθμοςιότθτασ. 

• Συνεργαςία με το ςφνολο των ξενοδοχείων, ξενϊνων, καταλυμάτων τθσ περιοχισ 
να προωκοφν τοπικά προϊόντα. Εμπλοκι επιςτθμόνων και λαογράφων για τθν 
εδραίωςθ ενόσ πρωινοφ γεφματοσ με τθν επωνυμία «πελοποννθςιακό πρωινό» 
(“Peloponnisos Breakfast”), όπου κα επιςθμαίνονται  τα κρεπτικά ςυςτατικά και θ 
αξία τουσ. Μπορεί το εν λόγω πρωινό να διαφοροποιείται ανά περιοχι. Γενικά, 
ςτόχοσ τθσ δράςθσ αυτισ είναι θ διατιρθςθ των τοπικϊν χαρακτθριςτικϊν ςε όλα 
τα μικθ και πλάτθ τθσ περιφζρειασ Ρελ/ςου, εναρμονιςμζνα πάντα με τθν 
ενίςχυςθ τθσ αξίασ τθσ «περιφερειακισ ςυνείδθςθσ». 

• Υποςτθρικτικό υλικό. Αξιοποίθςθ social media (ςελίδεσ, γκρουπ κ.α.), παραγωγι 
φυλλαδίων, flyers για τθν ενθμζρωςθ του κοινοφ και των επιςκεπτϊν. 

• Διενζργεια ερευνϊν. Ζρευνεσ που αποςκοποφν ςε δφο τομείσ: α. Διερεφνθςθ 
διατροφικισ ςυμπεριφοράσ κατοίκων-επιςκεπτϊν πριν και μετά τθ δράςθ «Τρϊω 
τοπικά- ςκζφτομαι ςφαιρικά» β. Διερεφνθςθ αντίκτυπου τθσ δράςθσ (πωλιςεισ 
τοπικϊν προϊόντων). 

 

Σε όλεσ τισ ενζργειεσ ςυνεχϊσ κα καλοφνται να ςυμμετζχουν ενεργά και να 
ενθμερϊνονται όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείσ με το τρόφιμο (αγρότεσ, εμπόριο, 
ξενοδοχεία, καταλφματα, μονάδεσ εςτίαςθσ, επιςτιμονεσ διαιτολογίασ, γεωπόνοι, 
Ρανεπιςτιμια, γευςιγνϊςτεσ, τοπικοί άρχοντεσ κα). 
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 Για τον πρωτογενι τομζα Δεςμευόμαςτε: 
 Για ςτιριξθ του αγροτοκτθνοτροφικοφ τομζα και τθσ αλιείασ, που είναι θ 

βάςθ τθσ παραγωγισ μασ, με όλα τα χρθματοδοτικά εργαλεία που διακζτει θ 

Ρεριφζρεια. Θ αναδιάταξθ των καλλιεργειϊν είναι ςτισ προτεραιότθτεσ μασ 

 Για κατοχφρωςθ τθσ επωνυμίασ και άλλων αγροτοκτθνοτροφικϊν προϊόντων 

μασ και για ςτιριξθ τθσ τυποποίθςθσ των αγροτοκτθνοτροφικϊν προϊόντων 

 Για ζμπρακτθ ςτιριξθ των νζων αγροτϊν και του αγροτουριςτικοφ προϊόντοσ 

 Για ανάπτυξθ ςτρατθγικισ marketing για τα αγροτικά προϊόντα και ιδιαίτερα 

για προϊόντα ΡΟΡ και ΡΓΕ 

 Για ςτιριξθ των ενεργειακϊν καλλιεργειϊν 

 Για ίδρυςθ Γεωργικισ Σχολισ ςτθν Ρεριφζρεια Ρελοποννιςου 

 Για εγγειοβελτιωτικά, αρδευτικά, υδρολθπτικά, αντιδιαβρωτικά, 

αντιπλθμμυρικά ζργα 

 Για διαφφλαξθ και προςταςία γεωργικισ γθσ: κίνθτρα για καλλιζργειεσ 

 Για αξιοποίθςθ προγραμμάτων για μεταποίθςθ αγροτικϊν/ κτθνοτροφικϊν 

προϊόντων 

 Για Ρελοποννθςιακι διατροφι/γαςτρονομία: προγράμματα και εκςτρατεία 

ενθμζρωςθσ (τουριςμόσ, ςχολικά κυλικεία, κυλικεία νοςοκομείων, παντοπωλεία 

κ.α.) «Τρϊω τοπικά» 

 Για εκςυγχρονιςμό γεωργίασ: εκμθχάνιςθ, εξθλεκτριςμόσ, ςφγχρονεσ 

τεχνολογικζσ εφαρμογζσ 

 Για εφαρμογι ςφγχρονων μεκόδων απεντόμωςθσ: αποτελεςματικι 

καταπολζμθςθ δάκου/ κουνουπιϊν με περιβαλλοντικι ευαιςκθςία 

 Για κακοριςμό ηωνϊν προςταςίασ 

 Για  ηωικό κεφάλαιο: ζρευνα, μελζτθ για κατάςταςθ, ζλεγχοσ ηωοτροφϊν 
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Τουριςμόσ… 

Θ Ρεριφζρεια Ρελοποννιςου κατζχει ξεχωριςτι κζςθ ςτο τουριςτικό προϊόν τθσ 

Ελλάδασ και αυτό οφείλεται κυρίωσ  ςτθ γεωγραφικι τθσ κζςθ, ςτουσ φυςικοφσ και 

πολιτιςτικοφσ πόρουσ που διακζτει κακϊσ και ςτουσ ςπουδαίουσ αρχαιολογικοφσ 

χϊρουσ. Οι κλιματολογικζσ ςυνκικεσ που επικρατοφν και το μεγάλο μικοσ των 

ακτογραμμϊν τθσ, που ξεπερνά τα 1200 χιλιόμετρα, από τα οποία πάνω από 350 

χιλιόμετρα είναι κατάλλθλα για κολφμβθςθ, τθν κάνουν να πλεονεκτεί ςε ςχζςθ με 

άλλεσ τουριςτικζσ περιοχζσ. Ρεριοχζσ, όπωσ θ Μάνθ και θ Βοϊδοκοιλιά, οι εξιντα 

αρχαιολογικοί χϊροι μεταξφ των οποίων θ Αρχαία Επίδαυροσ, οι Μυκινεσ, θ 

Αρχαία Κόρινκοσ, ο αρχαιολογικόσ χϊροσ τθσ Νεμζασ, θ Αρχαία Τφρινκα, θ Αρχαία 

Μεςςινθ, το ανάκτορο του Νζςτορα κ.ά. τθσ δίνουν τθ μοναδικότθτα. 

Καςτροπολιτείεσ, όπωσ ο Βυηαντινόσ Μυςτράσ και κάςτρα όπωσ τθσ Μονεμβαςιάσ, 

τθσ Κορίνκου, τθσ Ρφλου, τθσ Κορϊνθσ, τθσ Μεκϊνθσ, του Ναυπλίου ςπάνια 

ςυναντάσ. Το αρχαίο κζατρο τθσ Επιδαφρου είναι παγκοςμίωσ γνωςτό. Ράνω από 

2.500.000 επιςκζπτονται ςε ετιςια βάςθ τα μουςεία και τουσ αρχαιολογικοφσ 

χϊρουσ τθσ Ρεριφζρειασ Ρελοποννιςου. Τα ςπιλαια, όπωσ του Διροφ και του 

Κάψια δζχονται επίςθσ μεγάλο αρικμό επιςκεπτϊν. Ράνω από 6.000.000 

διανυκτερεφςεισ επιςκεπτϊν ζχουμε ςε ετιςια βάςθ ςτθν Ρεριφζρεια 

Ρελοποννιςου και οι ειςπράξεισ ανζρχονται ςε εκατοντάδεσ εκατομμφρια. Το 

τουριςτικό προϊόν και το αγροτικό προϊόν είναι θ ατμομθχανι τθσ Ρεριφζρειάσ μασ.   

Ο αρικμόσ των απαςχολουμζνων ςτον κλάδο του τουριςμοφ ςτθν Ρεριφζρεια 

Ρελοποννιςου ξεπερνάει τισ 22.000 και αναλογεί ςτο 10% του ςυνόλου του 

εργατικοφ δυναμικοφ. 

 Υποδομζσ-Επενδφςεισ 

Το τουριςτικό προϊόν δεν μπορεί να μεγαλϊςει αν δε λυκοφν βαςικά προβλιματα, 

όπωσ οι υποδομζσ του οδικοφ δικτφου και ιδιαίτερα οι υποδομζσ των εςωτερικϊν 

οδικϊν δικτφων των Ρεριφερειακϊν Ενοτιτων, που ςυνδζουν τουσ αρχαιολογικοφσ 

χϊρουσ. Είναι αναγκαίο να λυκοφν τα προβλιματα που αντιμετωπίηει το 

αεροδρόμιο τθσ Καλαμάτασ κακϊσ και τα λιμάνια τθσ Ρεριφζρειασ Ρελοποννιςου. 

Για τθν επίλυςθ των υποδομϊν αυτϊν, που είναι πρϊτθ προτεραιότθτα για τθν 

Ρελοποννθςιακι Συμμαχία υπάρχει από πλευράσ μασ ςυγκεκριμζνο ςχζδιο.  Αλλά 

και ςτο επίπεδο των ξενοδοχειακϊν υποδομϊν υπάρχει ανάγκθ αναβάκμιςι τουσ 

και προςζλευςθσ νζων επενδφςεων ςε περιοχζσ που δεν ζχουν κορεςτεί. Σιμερα, 

ςτθν Ρεριφζρεια Ρελοποννιςου λειτουργοφν πάνω από 700 ξενοδοχειακζσ 

μονάδεσ που διακζτουν πάνω από 19.200 δωμάτια και πάνω από 38.000 κλίνεσ. 

Ρολλζσ απϋ αυτζσ τισ υποδομζσ χρειάηονται ςτιριξθ ϊςτε να βελτιωκοφν και να 
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αναβακμιςτοφν. Δεν μπορεί να υπάρξει τουριςτικό προϊόν χωρίσ τθν φπαρξθ 

Γενικϊν Ρολεοδομικϊν Σχεδίων και χωρίσ τθν φπαρξθ Τοπικϊν Σχεδίων 

Ρολεοδόμθςθσ και Χωροταξικοφ Σχεδιαςμοφ. 

 Ρρόγραμμα τουριςτικισ ανάπτυξθσ 
Για να επεκτακεί το τουριςτικό προϊόν ςτθν Ρεριφζρεια Ρελοποννιςου χρειάηεται 

ζνα ολοκλθρωμζνο πρόγραμμα τουριςτικισ ανάπτυξθσ, το οποίο κα ςυγκροτιςει θ 

Ρελοποννθςιακι Συμμαχία με βάςθ τισ αρχζσ τθσ μετά από διαβοφλευςθ με τουσ 

κοινωνικοφσ εταίρουσ. Ζνα πρόγραμμα που κα ςτοχεφει ςτθ μεγζκυνςθ τθσ 

τουριςτικισ κατανάλωςθσ, ςτθν επιμικυνςθ τθσ τουριςτικισ περιόδου και ςτθν 

υιοκζτθςθ μιασ αειφόρου και ιςόρροπθσ τουριςτικισ ανάπτυξθσ. Το 

ακριβοπλθρωμζνο πρόγραμμα «Μυκικι Ρελοπόννθςοσ», που ανζπτυξε θ 

απερχόμενθ περιφερειακι αρχι απζτυχε, γιατί δεν υπάκουε ςε κανζναν κανόνα, 

αναπτφχκθκε ςε πελατειακι βάςθ και δεν ιταν προϊόν διαβοφλευςθσ. Βριςκόταν 

μακριά από τισ τουριςτικζσ ανάγκεσ τθσ Ρεριφζρειασ Ρελοποννιςου. Καταγράφθκε 

ωσ τουριςτικό πρόγραμμα παραδείγματοσ  προσ αποφυγιν. 

 

 Αξιοποίθςθ των ςυγκριτικϊν πλεονεκτθμάτων 

Τα πολλά ςυγκριτικά πλεονεκτιματα που διακζτει θ Ρεριφζρεια Ρελοποννιςου 

απζναντι ςτισ ανταγωνιςτικζσ τουριςτικζσ περιοχζσ δεν ζχουν αξιοποιθκεί ςτο 

βακμό που οι καιροί απαιτοφν. Ανάμεςα ςτα ςυγκριτικά πλεονεκτιματα που 

πρζπει και να προβλθκοφν και να αξιοποιθκοφν είναι: οι άριςτεσ κλιματολογικζσ 

ςυνκικεσ, θ ιςτορικι και λαογραφικι παράδοςθ, θ υψθλι ποιότθτα παραδοςιακϊν 

προϊόντων, οι όμορφεσ ακρογιαλιζσ, τα ςπάνια ςπιλαια που υπάρχουν ιδιαίτερα 

ςτθ Μάνθ, οι πολλοί αρχαιολογικοί χϊροι και τα μουςεία, οι καςτροπολιτείεσ και τα 

κάςτρα, οι πολλζσ εκδθλϊςεισ που πραγματοποιοφνται ςε όλθ τθ διάρκεια του 

χρόνου, κάποιεσ από τισ οποίεσ ζχουν και διεκνι προβολι, όπωσ το φεςτιβάλ χοροφ 

Καλαμάτασ, το φεςτιβάλ ντοκιμαντζρ Ρελοποννιςου, το φεςτιβάλ μουςικισ 

Ναυπλίου, το φεςτιβάλ αρχιτεκτονικισ Λουτρακίου κ.ά.. Θ Ρελοποννθςιακι 

Συμμαχία δεςμεφεται να προβάλει και να αξιοποιιςει ςτο μζγιςτο βακμό όλα αυτά 

τα ςυγκριτικά πλεονεκτιματα. 

 

 Ο αγροτουριςμόσ 

Ο αγροτουριςμόσ ςτθν Ρεριφζρεια Ρελοποννιςου ςτθρίχκθκε επί το πλείςτον ςε 

ευρωπαϊκοφσ πόρουσ και δεν υπιρξε από πλευράσ απερχόμενθσ περιφερειακισ 

αρχισ ζνα ολοκλθρωμζνο ςχζδιο πολιτικισ γιϋ αυτό το τουριςτικό προϊόν, οφτε καν 
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ζνασ προγραμματιςμόσ και ζνασ ςχεδιαςμόσ. Θ πλθροφόρθςθ ιταν ελλιπισ. Π,τι 

ζχει γίνει μζχρι ςιμερα ζγινε χάρθ ςτισ ιδιωτικζσ δθμιουργικζσ δυνάμεισ. Θ 

Ρελοποννθςιακι Συμμαχία δεςμεφεται για ανατροπι αυτισ τθσ κατάςταςθσ. Κα 

ςτθρίξει τον αγροτουριςμό με ςυγκεκριμζνο ςχζδιο και κα πάρει πρωτοβουλίεσ 

προσ αυτι τθν κατεφκυνςθ.  

 

 Αξιοποίθςθ των ςπθλαίων 

Θ Ρεριφζρεια Ρελοποννιςου διακζτει ςπουδαία ςπιλαια που ςυγκεντρϊνουν 

μεγάλο αρικμό επιςκεπτϊν, όπωσ τα ςπιλαια του Διροφ Μάνθσ, Αλεπότρυπα και 

Σπιλαιο Βλυφάδα Δυροφ, το ςπιλαιο Κάψια λίγο ζξω από τθν Τρίπολθ, το ςπιλαιο 

Φράγχκι ςτθ βόρεια ακτι του κόλπου τθσ Κοιλάδασ Ερμιονίδασ, το ςπιλαιο 

Καςτανιάσ ςτα Βάτικα του διμου Μονεμβαςιάσ και πολλά άλλα που δεν ζχουν 

μζχρι ςιμερα αξιοποιθκεί, όπωσ το ςπιλαιο Καταφφγι Τραχιλασ Μεςςθνίασ, το 

ςπιλαιο Διόνυςοσ Λεωνιδίου Αρκαδίασ, το ςπιλαιο Αρτεμιςίου Καπαρελλίου 

Αργολίδασ, το ςπιλαιο Γιϊργαινασ Κροκεϊν Λακωνίασ κ.ά.. Λδιαίτερα τα ςπιλαια 

του Διροφ ςυγκαταλζγεται ςτα καλφτερα του κόςμου λόγω του πλοφςιου 

πολφχρωμου διακόςμου. Κιϋ όμωσ αυτά τα ςπιλαια ιταν ζξω από τισ πολιτικζσ τθσ 

απερχόμενθσ περιφερειακισ αρχισ. Χαρακτθριςτικό παράδειγμα είναι το ςπιλαιο 

του Διροφ. Τα ςπιλαια του Διροφ που τα επιςκζπτονται ςε ετιςια βάςθ περίπου 

100.000 επιςκζπτεσ βρίςκονται ςτθν εγκατάλειψθ. Θ ζλλειψθ προςωπικοφ και 

ιδιαίτερα των λεμβοφχων δθμιουργεί προβλιματα αφοφ τθν θμζρα μποροφν να 

ξεναγθκοφν 600 περίπου επιςκζπτεσ, όταν το καλοκαίρι φτάνουν εκεί πάνω από 

1.500 επιςκζπτεσ τθν θμζρα, με αποτζλεςμα τα ειςιτιρια να εξαντλοφνται και 

μεγάλοσ αρικμόσ επιςκεπτϊν να φεφγει απογοθτευμζνοσ από τθν περιοχι. Αλλά 

και το πρόβλθμα τθσ ςιμανςθσ ακόμθ δεν ζχει λυκεί παρά τισ υποςχζςεισ. Πςο για 

το μουςείο αναμζνει ακόμθ τθν απόφαςθ τθσ περιφερειακισ αρχισ να ενταχκεί ςτο 

ΕΣΡΑ. Για τον ςυνδυαςμό μασ, τθ Ρελοποννθςιακι Συμμαχία, τα κζματα αυτά 

ζχουν προτεραιότθτα ςτο αναπτυξιακό μασ ςχζδιο και αυτό δεν το 

διαπραγματευόμαςτε, αφοφ ζχουν να κάνουν με τθν ανάπτυξθ του τόπου μασ.  

 

 Διάφορεσ μορφζσ τουριςμοφ 

Θ περιφζρεια Ρελοποννιςου ζχει τθ δυνατότθτα να αναπτφξει περιςςότερο τισ 

εναλλακτικζσ μορφζσ τουριςμοφ. Να αναπτφξει τον κρθςκευτικό τουριςμό 

ιδιαίτερα με τισ επιςκζψεισ ςτα μοναςτιρια τθσ Αρκαδίασ, τα βυηαντινά μνθμεία 

τθσ Μάνθσ, τθν καςτροπολιτεία του Μυςτρά, τα προςκυνιματα, όπωσ ςτον Λερό 



ΡΕΛΟΡΟΝΝΗΣΙΑΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ  Γιάννθσ Μπουντροφκασ 

 Ρρόγραμμα ΡΕΛΟΡΟΝΝΗΣΟΣ 2019-2023 

[26] 

Ναό τθσ Υπαπαντισ ςτθν Καλαμάτα και ςτισ εκκλθςίεσ του Ναυπλίου κ.ά.. Να 

αναπτφξει τον ιατρικό και ιαματικό τουριςμό, αφοφ διακζτει πολλζσ ιαματικζσ 

πθγζσ, όπωσ το Λουτράκι-Ρεραχϊρα, τα Λουτρά τθσ Ωραίασ Ελζνθσ, τα Λουτρά 

Θραίασ που χρειάηονται αναβάκμιςθ και εκςυγχρονιςμό των υποδομϊν τουσ. Να 

αναπτφξει το χιονοδρομικό τουριςμό ςτα δυο χιονοδρομικά κζντρα, ςε αυτό τθσ 

Οςτρακίνασ Μαινάλου και αυτό των Ηθρείων Κορινκίασ. Να αναπτφξει τον 

ςυνεδριακό τουριςμό, αφοφ διακζτει υποδομζσ ςε αυτι τθν κατεφκυνςθ. Να 

αναπτφξει τον ακλθτικό τουριςμό, όπωσ για παράδειγμα τισ αναρριχιςεισ ςτθν 

περιοχι του Λεωνιδίου. Να προβάλει τα πολλά μονοπάτια που διακζτει για 

πεηοπορία, όπωσ για παράδειγμα το Ευρωπαϊκό Ορειβατικό Μονοπάτι Ε4 που 

διαςχίηει όλθ τθν περιφζρεια. Να προβάλει περιςςότερο τισ καταβάςεισ  kayak-

rafting ιδιαίτερα ςτον ποταμό Λοφςιο και ςτον ποταμό Ερφμανκο. Να 

εκμεταλλευκεί τισ καυμάςιεσ παραλίεσ για καλάςςια ςπορ. Να δθμιουργιςει τισ 

υποδομζσ, όπωσ μαρίνεσ για ςκάφθ αναψυχισ. Θ Ρελοπόννθςοσ  κα μποροφςε 

πολφ εφκολα να γίνει χειμερινό προπονθτικό κζντρο για τισ ποδθλατικζσ, τισ 

κωπθλατικζσ και τισ ιςτιοπλοϊκζσ ομάδεσ των Βορείων χωρϊν. Θ αναβάκμιςθ των 

αγϊνων μθχανοκίνθτου ακλθτιςμοφ με τθν δθμιουργία πίςτασ μοτο-κρόσ ςτθ 

Μεγαλόπολθ και τόςα άλλα μποροφν να διευρφνουν ςθμαντικά το τουριςτικό 

προϊόν. Οι δυνατότθτεσ είναι πολλζσ και θ Ρελοποννθςιακι Συμμαχία είναι ζτοιμθ 

να τισ αξιοποιιςει.  Ανάμεςα ςτα άλλα, ςτόχοσ τθσ Ρελοποννθςιακισ Συμμαχίασ κα 

είναι θ δθμιουργία ελκυςτικϊν ολοκλθρωμζνων πακζτων και θ προϊκθςι τουσ ςε 

ομάδεσ-ςτόχουσ ςτθν Ευρϊπθ και ςτον κόςμο (επιςτθμονικζσ ενϊςεισ, οργανϊςεισ 

ακλθτικζσ ομοςπονδίεσ, γαςτρονομικζσ, ορειβατικζσ, κρθςκευτικζσ, ΑΜΕΑ και  

άλλεσ οργανϊςεισ). 

 

 Ο θλεκτρονικόσ τουριςμόσ και χαρτογράφθςθ τουριςτικϊν 

αξιοκζατων 
Για τθν Ρελοποννθςιακι Συμμαχία θ χαρτογράφθςθ των τουριςτικϊν αξιοκζατων 

που βρίςκονται ςτα γεωγραφικά όρια τθσ Ρεριφζρειασ Ρελοποννιςου με 

ψθφιακοφσ χάρτεσ και άλλεσ τεχνικζσ εικονικισ πραγματικότθτασ που 

χρθςιμοποιοφνται ςτισ διαδικτυακζσ πφλεσ τουριςμοφ ανάλογα με τα ενδιαφζροντα 

του κάκε επιςκζπτθ κακϊσ και ο θλεκτρονικόσ τουριςμόσ (e-tourism)  είναι βαςικά 

ςτοιχεία ςτθν προϊκθςθ του τουριςτικοφ προϊόντοσ.  
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 Ρροτάςεισ για το τουριςτικό προϊόν 
 Αναβάκμιςθ του τουριςτικοφ προϊόντοσ και ςτιριξθ κάκε επζνδυςθσ που το 

ενδυναμϊνει  

 Στιριξθ του τουριςμοφ κρουαηιζρασ που ζχει εγκαταλειφκεί και ςυνεχϊσ 

ςυρρικνϊνεται  

 Αξιοποίθςθ των ςπθλαίων τθσ Ρεριφζρειασ που ςυγκεντρϊνουν μεγάλο 

αρικμό επιςκεπτϊν 

 Στιριξθ του θλεκτρονικοφ τουριςμοφ και δθμιουργία Ψθφιακοφ Στυλό ςτθν 

Ρεριφζρεια 

 Ανάπτυξθ του τουριςτικοφ προϊόντοσ City Break  

 Στιριξθ όλων των μορφϊν εναλλακτικοφ τουριςμοφ 

 Εγκατάςταςθ υδροπλάνων  

 Δθμιουργία και νζων κζςεων εργαςίασ ςτον τουριςτικό τομζα 

 Ενίςχυςθ τθσ τουριςτικισ εκπαίδευςθσ του ανκρϊπινου δυναμικοφ  

 Στιριξθ του αγροτουριςμοφ και όλων των μορφϊν του τουριςμοφ 

 Στοχευμζνθ προβολι του τουριςτικοφ προϊόντοσ τθσ Ρεριφζρειασ 

Ρελοποννιςου 
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Υπθρεςίεσ 

Οι υπθρεςίεσ τθσ Ρεριφζρειασ Ρελοποννιςου που είναι διαςκορπιςμζνεσ ιδιαίτερα 

ςτθν ζδρα τθσ Ρεριφζρειασ, τθν Τρίπολθ, κζλουν και εκςυγχρονιςμό και 

αναβάκμιςθ. Μετά από διάλογο με τουσ εκπροςϊπουσ των υπαλλιλων τθσ 

Ρεριφζρειασ κα προχωριςουμε να κάνουμε τισ υπθρεςίεσ πιο φιλικζσ και πιο 

προςβάςιμεσ ςτον πολίτθ. Οι υπθρεςίεσ τθσ περιφζρειασ κα εξυπθρετοφν με τον 

καλφτερο δυνατό τρόπο τον πολίτθ. Στόχοσ τετραετίασ για τθν Ρελοποννθςιακι 

Συμμαχία είναι θ ψθφιακι περιφζρεια.  

 

 Ρροτάςεισ για τισ υπθρεςίεσ τθσ Ρεριφζρειασ 
 Αξιολόγθςθ όλων των υπθρεςιϊν τθσ Ρεριφζρειασ και θ δθμιουργία ενόσ 

ςφγχρονου οργανογράμματοσ των υπθρεςιϊν  

 Θ απόλυτθ ψθφιοποίθςθ όλων των υπθρεςιϊν τθσ Ρεριφζρειασ  

 Θ απλοποίθςθ όλων των διαδικαςιϊν  

 Θ διαφάνεια, θ ιςοπολιτεία και θ ιςονομία ςε όλεσ τισ δράςεισ και τα ζργα τθσ 

Ρεριφζρειασ  

 Θ κακιζρωςθ μζγιςτου χρόνου πάςθσ φφςεωσ αδειοδοτιςεων  κακϊσ  και θ 

αυςτθρι τιρθςι του 

 Θ εξυπθρζτθςθ των πολιτϊν μζςω του διαδικτφου. Ρεριοριςμόσ τθσ επαφισ του 

πολίτθ με τισ υπθρεςίεσ ςε ελάχιςτεσ εξαιρετικζσ περιπτϊςεισ.  
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 Δζςμευςθ για τθ δθμιουργία e-περιφζρειασ  

Πμωσ δεν είναι ανάγκθ μόνο θ κτιριακι αναςυγκρότθςθ, απαραίτθτθ είναι και θ 

ψθφιακι. Θ Ρελοποννθςιακι Συμμαχία δεςμεφεται για τθ δθμιουργία τθσ  «e-

περιφζρειασ», μζςω τθσ δθμιουργίασ ψθφιακισ πλατφόρμασ εξυπθρζτθςθσ 

πολιτϊν. Μζςω τθσ e-Ρελοποννιςου μπορεί άκοπα ο πολίτθσ: 

 Να βλζπει τισ τελευταίεσ προκθρφξεισ (ζργων- προμθκειϊν), 

 Να βρίςκει τα ζγγραφα που χρειάηεται για τισ ανάγκεσ του, 

 Να γνωρίηει ωράριο και τρόπο λειτουργίασ τθσ εκάςτοτε διεφκυνςθσ, 

 Να εξυπθρετείται εξ αποςτάςεωσ (ψθφιακι υπογραφι), 

 Να αναφζρει τα προβλιματα-ηθτιματα ςτισ αρμόδιεσ διευκφνςεισ. 

 

 Διαμόρφωςθ του προχπολογιςμοφ τθσ περιφζρειασ από τουσ 

ίδιουσ τουσ πολίτεσ 

Δε μζνουμε όμωσ μόνο εδϊ, παραπζρα προτείνουμε τθ «ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΩΝ 

ΠΟΛΙΣΩΝ ΣΗ ΔΡΑΗ». Μζςω πλατφόρμασ κα μπορεί ο πολίτθσ να ςυμμετζχει 

ενεργά ςτθ διαμόρφωςθ του προχπολογιςμοφ. Κα μπορεί να επιλζγει ο ίδιοσ τισ 

χρθματοδοτοφμενεσ δράςεισ, μζςα από τουσ κεματικοφσ άξονεσ και φςτερα από 

πρόςκλθςθ ενδιαφζροντοσ. Άξονεσ όπωσ: 

 πολιτιςμόσ (ανάπλαςθ κεάτρων, μουςείων κά), 

 υγεία (δομζσ υγείασ, ςτόλοσ ΕΚΑΒ, φροντίδα ευαίςκθτων ομάδων όπωσ 

ζγκυεσ, κθλάηουςεσ κ.ά.), 

 τοπικι οικονομία (ςυμμετοχι ςε εκκζςεισ, καλάκι αγροτικϊν προϊόντων, 

ενίςχυςθ αγροδιατροφικοφ τομζα, διαγωνιςμόσ καινοτομίεσ- Hackathlon 

κ.ά.), 

 εκπαίδευςθ (ζρευνεσ για καινοτόμα τοπικά προϊόντα, ςίτιςθ μακθτϊν, 

παροχι υλικοφ ςε ςχολεία κά).  

Θ τοπικι αυτοδιοίκθςθ οφείλει να είναι και κα είναι ςυμμετοχικι και διαδραςτικι 

με τουσ πολίτεσ. Θ Ρελοποννθςιακι Συμμαχία  κα καλζςει τουσ πολίτεσ τθσ 

Ρελοποννιςου να ςυμμετζχουν ενεργά ςτθ διαμόρφωςθ του προχπολογιςμοφ. Κα 

μποροφν μζςω πλατφόρμασ να επιλζγουν οι ίδιοι οι πολίτεσ τισ χρθματοδοτοφμενεσ 
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δράςεισ μζςα από τουσ κεματικοφσ άξονεσ και φςτερα από πρόςκλθςθ 

ενδιαφζροντοσ. 

Για τθν Ρελοποννθςιακι Συμμαχία, θ  ςυμμετοχι των πολιτϊν ςτον προχπολογιςμό 

και όχι μόνο αναβακμίηει το ρόλο του πολίτθ αλλά πετυχαίνει να απαντά καλφτερα 

ςτισ ανάγκεσ των πολιτϊν και βακαίνει τθ δθμοκρατία. 

 

Ρεραιτζρω ενζργειεσ 

 Δθμιουργία ψθφιακισ πλατφόρμασ με προτεινόμενεσ δράςεισ προσ ψιφιςθ από 

τουσ πολίτεσ 

 Οργάνωςθ ςε ετιςια βάςθ εβδομάδασ «Συμμετοχι ςτθ δράςθ- Peloponnisos 

2019-2024», για ενθμζρωςθ πολιτϊν και ταυτόχρονα ωσ κάλεςμα ςυμμετοχισ 

 Ενζργειεσ δθμοςιότθτασ (άρκρα, παρεμβάςεισ, χριςθ κοινωνικισ δικτφωςθσ, 

θμερίδεσ), για ενθμζρωςθ των πολιτϊν. 

Σε όλεσ τισ ενζργειασ καλοφνται να ςυμμετζχουν ενεργά και να ενθμερϊνονται 

ςθμαντικοί φορείσ τόςο για τθ δυνατότθτα υλοποίθςθσ, διάχυςθσ, όςο και για τθ 

ςυμμετοχι (Ρανεπιςτιμιο, ανϊτερεσ ςχολζσ, ΛΕΚ, νοςοκομεία, κζντρα υγείασ, 

παραγωγικοί φορείσ-ςωματεία) 
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Βιομθχανία-Βιοτεχνία-Εμπόριο 

Θ μεταποίθςθ κα ζχει μια προοπτικι αν επικεντρωκεί ςτθν ψθφιακι τεχνολογία, 

ςτα μάρμαρα και ςτα αγροτικά προϊόντα (κραςί, λάδι, μζλι, τυροκομικά, ψάρια, 

μαρμελάδεσ, χυμοφσ, αικζρια ζλαια, ςυμπλθρϊματα διατροφισ, φαρμακευτικζσ 

ουςίεσ κ.λ.π.) ανϊτερθσ ποιότθτασ και επεξεργαςίασ. 

Θ αναβάκμιςθ του ερευνθτικοφ ζργου του τμιματοσ Ρλθροφορικισ και 

Τθλεπικοινωνιϊν του  Ρανεπιςτθμίου Ρελοποννιςου κα μποροφςε να φζρει 

ςθμαντικζσ επενδφςεισ, κυρίωσ ςτισ τεχνολογίεσ Ρλθροφορικισ. 

 

Θ Ρελοποννθςιακι Συμμαχία, ζχοντασ επικεφαλισ το Γιάννθ Μπουντροφκα, που 

προζρχεται από τουσ μικρομεςαίουσ επιχειρθματίεσ και ζχοντασ διατελζςει πολλά 

χρόνια πρόεδροσ Επιμελθτθρίου γνωρίηει πολφ καλά τα προβλιματα των 

μικρομεςαίων επιχειριςεων τθσ Ρεριφζρειασ Ρελοποννιςου κακϊσ και τα 

προβλιματα του εμπορίου. Συνεπϊσ, θ Ρελοποννθςιακι Συμμαχία ζρχεται με μια 

ςυςςωρευμζνθ εμπειρία και είναι αποφαςιςμζνθ να δϊςει λφςεισ ςτα 

προβλιματα. Ζρχεται ςε μια ςτιγμι που οι μικρομεςαίεσ επιχειριςεισ χτυπθμζνεσ 

από τθν οικονομικι και νομιςματικι κρίςθ ζχουν ανάγκθ από ςτιριξθ. 

 Στθρίηουμε τισ μικρομεςαίεσ επιχειριςεισ και τον κόςμο του εμπορίου για να 

ανοίξουν οι δουλειζσ να βρει ο κόςμοσ εργαςία 

 Στθρίηουμε και διευκολφνουμε ταυτόχρονα τισ επενδφςεισ που κζλουν να 

εγκαταςτακοφν ςτθν Ρεριφζρεια Ρελοποννιςου με μόνθ προχπόκεςθ να 

ςεβαςτοφν το περιβάλλον 

 Στθρίηουμε τισ ΒΛΡΕ που ςιμερα βρίςκονται ςε εγκατάλειψθ 

 Στθρίηουμε τα υπάρχοντα βιοτεχνικά πάρκα και δθμιουργοφμε και 

καινοφργια 

 Δθμιουργοφμε κλίμα εξωςτρζφειασ και για τισ επιχειριςεισ και για το 

εμπόριο 

 Είμαςτε και υπζρ των μεγάλων επιχειριςεων και διευκολφνουμε τθν 

εγκατάςταςι τουσ 

 Διευκολφνουμε κάκε επενδυτικό ςχζδιο ιδιαίτερα ςτο ςτάδιο τθσ 

αδειοδότθςθσ 
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 Λδιαίτερθ για εμάσ ςθμαςία ζχουν οι δράςεισ τθσ κοινωνικισ και 

αλλθλζγγυασ οικονομίασ 

 Στθρίηουμε τθν κυκλικι οικονομία 

 Δθμιουργία Επιχειρθματικοφ Ράρκου – Ράρκου Logistics ςτθ Μεγαλόπολθ, 

που κα προςελκφςει νζεσ & καινοτόμεσ επιχειριςεισ αυξάνοντασ τισ κζςεισ 

εργαςίασ τθσ περιοχισ. 

 

Ενζργεια 

Στθν Ρεριφζρεια Ρελοποννιςου υπάρχει ζνα από τα μεγαλφτερα ενεργειακά 

κζντρα τθσ Ελλάδασ, αυτό τθσ Μεγαλόπολθσ. Επίςθσ υπάρχει το υδροθλεκτρικό 

εργοςτάςιο του Λάδωνα. Τζλοσ τθν Ρεριφζρεια τθ διαςχίηει ο αγωγόσ φυςικοφ 

αερίου που φτάνει μζχρι τθν 5θ Μονάδα τθσ Μεγαλόπολθσ και προβλζπεται να τθ 

διαςχίςει και ο αγωγόσ φυςικοφ αερίου East-Med. 

 Για τθ ΔΕΗ  

Θ απαξίωςθ για τθ ΔΕΘ Μεγαλόπολθσ μεγαλϊνει κακθμερινά. Οδθγείται «βιμα – 

βιμα» όχι απλά ςτο ξεποφλθμα, αλλά ςτθν πλιρθ απαξίωςι τθσ κακϊσ καμία 

ςοβαρι πρόταςθ δε γίνεται οφτε από τθν κυβζρνθςθ οφτε από τθν απερχόμενθ 

περιφερειακι αρχι, ϊςτε να αποφευχκεί θ πϊλθςθ των λιγνιτικϊν μονάδων. 

Ρρζπει όλοι να ενϊςουμε τισ δυνάμεισ μασ και να μθν επιτρζψουμε τθν απαξίωςθ 

τθσ ΔΕΘ, που κα επιφζρει τθν εριμωςθ ςτθν περιοχι τθσ Μεγαλόπολθσ, μια 

περιοχι που οι κάτοικοί τθσ ζχουν δϊςει ολόκλθρθ τθ ηωι τουσ για να περιζλκει 

ανάπτυξθ. Δεςμευόμαςτε ότι κα ςτθρίξουμε τθν ΔΕΘ, προκειμζνου να ςυνεχίςει να 

αποτελεί πυλϊνα του ενεργειακοφ ςυςτιματοσ τθσ χϊρασ μζςω λφςθσ που 

βαςίηεται ςτο τρίπτυχο ενεργειακόσ ςχεδιαςμόσ-ςτρατθγικι ςυμμαχία ΔΕΘ-ιδιωτϊν 

και επενδφςεισ ςτθν ενζργεια. Λφςθ που μπορεί να μασ οδθγιςει ςτθν 

αποφαςιςτικι ενδυνάμωςθ τθσ Ελλθνικισ Ραραγωγισ ςτον θλεκτριςμό και ςτθν 

μείωςθ του κόςτουσ για τισ επιχειριςεισ και τουσ πολίτεσ. Επίςθσ, θ 

Ρελοποννθςιακι Συμμαχία αντιτάςςεται ςε κάκε ενζργεια αφξθςθσ των τιμολογίων 

του ρεφματοσ των πολιτϊν. Μια πράξθ αδιανόθτθ, οικονομικά, κοινωνικά και 

θκικά. 
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 Άμεςθ μεταφορά του δικτφου φυςικοφ αερίου ςτισ πόλεισ και 

ςτα χωριά τθσ Ρελοποννιςου για οικιακι και βιομθχανικι 

χριςθ  
Ο αγωγόσ φυςικοφ αερίου ζχει φτάςει ςτθ Μεγαλόπολθ προκειμζνου να τεκεί ςε 

λειτουργία θ 5θ Μονάδα Φυςικοφ Αερίου. Πμωσ θ μεταφορά του φυςικοφ αερίου 

για οικιακι και βιομθχανικι χριςθ κα αργιςει να πραγματοποιθκεί και με ευκφνθ 

τθσ Ρεριφζρειασ Ρελοποννιςου. Το 2022 προβλζπεται να ζχουν ςυνδεκεί μόνο 230 

οικιακοί και 85 εμπορικοί τελικοί πελάτεσ ςτουσ διμουσ Τρίπολθσ, Καλαμάτασ, 

Σπάρτθσ, Κορίνκου, Ναυπλιζων και Άργουσ-Μυκθνϊν, όταν ςτισ άλλεσ Ρεριφζρειεσ 

κα ζχει ςχεδόν ολοκλθρωκεί. Αυτό ςθμαίνει ότι τα νοικοκυριά και οι βιοτεχνικζσ και 

βιομθχανικζσ μονάδεσ κα ςυνεχίςουν να ζχουν κατά 40% ενεργειακό κόςτοσ 

μεγαλφτερο από τισ περιοχζσ που κα ζχει φτάςει το φυςικό αζριο. Μζχρι να ζρκει 

το φυςικό αζριο ςε όλθ τθν Ρελοπόννθςο οι επενδυτζσ κα προτιμοφν τισ άλλεσ 

περιφζρειεσ που κα ζχουν μικρότερο ενεργειακό κόςτοσ. Θ Ρελοποννθςιακι 

Συμμαχία δεςμεφεται να επιταχφνει τουσ ρυκμοφσ, ϊςτε να φτάςει άμεςα το 

φυςικό αζριο ςτισ πόλεισ και τα χωριά τθσ Ρελοποννιςου για οικιακι και 

βιομθχανικι χριςθ. 

 

 Ενεργειακοί διάδρομοι 

Ρρζπει να ολοκλθρωκεί ο ενεργειακόσ διάδρομοσ Αχελϊου-Μεγαλόπολθσ και ο 

ενεργειακόσ διάδρομοσ Μεγαλόπολθσ-Κορίνκου-Αττικισ ϊςτε να ζχουμε αφξθςθ 

των επενδφςεων ςε Ανανεϊςιμεσ Ρθγζσ Ενζργειασ  

Θ ολοκλιρωςθ του ζργου κα ςυντελζςει ςτθν ευςτάκεια του ςυςτιματοσ και κα 

δϊςει τθ δυνατότθτα για επενδφςεισ ανάπτυξθσ ςε ανανεϊςιμεσ πθγζσ ενζργειασ 

και κερμικϊν ςτακμϊν.  

 

 Αντιμετϊπιςθ τθσ ενεργειακισ φτϊχειασ 

Το 70% των χρθματοδοτιςεων μζςω προγραμμάτων για τθν αντιμετϊπιςθ 

ενεργειακισ φτϊχειασ ςε ευάλωτεσ ομάδεσ του πλθκυςμοφ ςτθν Ρεριφζρεια 

Ρελοποννιςου πθγαίνουν ςε διοικθτικό και λειτουργικό κόςτοσ και μόνο το 30% 

φτάνει ςτουσ δικαιοφχουσ. Αυτό δε μπορεί να ςυνεχιςτεί. Θ Ρελοποννθςιακι 

Συμμαχία δεςμεφεται να αντιςτρζψει τθν κατάςταςθ και ζτςι μόνο το 30% να 

πθγαίνει ςε διοικθτικό και λειτουργικό κόςτοσ και το 70% να φτάνει ςτουσ 

δικαιοφχουσ. 
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 Ο διαςυνδετιριοσ αγωγόσ Eastern Mediterranean Pipeline 

Θ καταςκευι του διαςυνδετιριου αγωγοφ Eastern Mediterranean Pipeline (Εast 

Med) που κα διζλκει από τθν Ρελοπόννθςο πρζπει να προβλζπει και επιμζρουσ 

δίκτυα για μεταφορά φυςικοφ αερίου για οικιακι και βιομθχανικι χριςθ. Θ 

Ρελοποννθςιακι Συμμαχία δεςμεφεται να κινθκεί ςε αυτι τθν κατεφκυνςθ, ϊςτε 

να φτάςει φκθνι ενζργεια ςτα νοικοκυριά και ςτισ επιχειριςεισ. 

 

 Λιγνιτόςθμο 

Το τζλοσ ανάπτυξθσ βιομθχανικϊν περιοχϊν παραγωγισ ρεφματοσ από κερμικοφσ 

λιγνιτικοφσ ςτακμοφσ, το γνωςτό λιγνιτόςθμο, δεν απζδωςε αυτά που ζπρεπε για 

τουσ τότε διμουσ Μεγαλόπολθσ και Γόρτυνοσ, αφοφ θ ΔΕΘ φάνθκε ανακόλουκθ και 

δεν κατζβαλε τον πόρο αυτό από το 2012 και μετά. Αρχζσ του 2018 θ ΔΕΘ 

χρωςτοφςε πάνω από 20.000.000 ευρϊ. Το 2018 με τον νόμο 4533/2018 

καταργικθκε το λιγνιτόςθμο και αντικαταςτάκθκε από το Ειδικό Τζλοσ 

Δικαιωμάτων Λιγνίτθ ςε ποςοςτό 1,4 ευρϊ/MWh παραγόμενθσ θλεκτρικισ 

ενζργειασ από λιγνίτθ που κα επιβαρφνει όλουσ τουσ παραγωγοφσ, ιδιϊτεσ και ΔΕΘ. 

Το Ειδικό τζλοσ Δικαιωμάτων Λιγνίτθ, ςφμφωνα με το νόμο, άρχιςε να επιβάλλεται 

από τθν 1θ Λανουαρίου. Θ Ρελοποννθςιακι Συμμαχία δεςμεφεται και τα παλιά 

χριματα των 20.000.000 ευρϊ να διεκδικιςει αν δεν ζχουν αποδοκεί και να μθν 

επιτρζψει να επαναλθφκοφν τα φαινόμενα του παρελκόντοσ. Με διαφάνεια κα 

αξιοποιείται κάκε ευρϊ.   

 

 Διεκδίκθςθ περιςςότερων χρθμάτων για τθν Ρεριφζρεια 

Ρελοποννιςου από τα κοιτάςματα υδρογονανκράκων  

Από τα 20 καλάςςια οικόπεδα του Λονίου και τθσ Κριτθσ τα τρία (οικόπεδο 9, 10 και 

11) βρίςκονται ςτθν Ρελοπόννθςο. Ρροβλζπεται από τθ μελλοντικι αξιοποίθςθ των 

κοιταςμάτων των καλάςςιων οικοπζδων να μπουν ςτο αυτοδιοικθτικό ταμείο το 

25% των δθμοςίων εςόδων. Το ποςό αυτό πρζπει να αυξθκεί και να γίνει πρόβλεψθ 

και για τθ διαχείριςι του και για τθ χριςθ του. 
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Θζςεισ εργαςίασ 

Κορυφαίο ηιτθμα για τθν Ρελοποννθςιακι Συμμαχία είναι θ αντιμετϊπιςθ τθσ 

ανεργίασ, θ επιςτροφι των παιδιϊν με αυξθμζνα προςόντα που, λόγω κρίςθσ, 

αναγκάςτθκαν να αναηθτιςουν εργαςία ςτο εξωτερικό κακϊσ και θ δθμιουργία 

νζων και ςτακερϊν κζςεων εργαςίασ. Αρκετά θ νεολαία μασ πλιρωςε το τίμθμα 

των ςυνεπειϊν τθσ οικονομικισ και νομιςματικισ κρίςθσ. Θ Ρελοποννθςιακι 

Συνεργαςία κα ςτθρίξει τισ επενδφςεισ για να ζρκει θ ανάπτυξθ και να 

δθμιουργθκοφν κζςεισ εργαςίασ. Κα προωκιςει πολιτικζσ για τθν εργαςία και τθν 

κοινωνικι ενςωμάτωςθ των ανζργων και κα λάβει μζτρα για τθν αςφάλεια των 

εργαηομζνων.  

 

 

Αςφάλεια των πολιτϊν  

Το μεγαλφτερο πρόβλθμα που αντιμετωπίηουν οι πολίτεσ τθσ Ρεριφζρειασ 

Ρελοποννιςου και ιδιαίτερα των χωριϊν είναι θ αναςφάλεια που νιϊκουν από τθν 

ζξαρςθ τθσ παραβατικότθτασ. Ο θμεριςιοσ και ο θλεκτρονικόσ τφποσ κάκε μζρα 

αναφζρουν περιςτατικά πολιτϊν που ζπεςαν κφματα κλοπϊν και λθςτειϊν. Αυτι θ 

κατάςταςθ δε μπορεί να ςυνεχιςτεί. Θ Ρελοποννθςιακι Συμμαχία ςτο κζμα τθσ 

αςφάλειασ, αν και δεν ανικει ςτισ αρμοδιότθτεσ τθσ Ρεριφζρειασ, κα αςκιςει κάκε 

επιρροι προσ κάκε κατεφκυνςθ για τθ λφςθ του προβλιματοσ.  
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Ρεριβάλλον 

Θ Ρελοποννθςιακι Συμμαχία είναι ζντονα ευαιςκθτοποιθμζνθ ςτα περιβαλλοντικά 

κζματα και δεν πρόκειται να επιτρζψει ςτο όνομα οποιαςδιποτε επζνδυςθσ, 

οποιαςδιποτε ανάπτυξθσ να γίνουν εκπτϊςεισ ςτα περιβαλλοντικά ηθτιματα.  

 Ρράςινθ Ρεριφζρεια 

Θ Ρελοποννθςιακι  Συμμαχία κζτει ςαν κεντρικό ςτόχο τετραετίασ τθν Ρράςινθ 

Ρεριφζρεια. Μια περιφζρεια που κα λφςει οριςτικά το πρόβλθμα των ςτερεϊν 

αποβλιτων, που κα προςτατεφςει τα δάςθ, τισ παραλίεσ και τουσ αιγιαλοφσ, που 

κα ςτθρίξει τθν ανακφκλωςθ, που κα ενιςχφςει τθν πράςινθ επιχειρθματικότθτα, 

που κα φτιάξει ολοκλθρωμζνο ςχζδιο για τθ διαχείριςθ των υδάτων και κα ςτθρίξει 

τισ ανανεϊςιμεσ πθγζσ ενζργειασ. Για τθν Ρελοποννθςιακι Συμμαχία, θ ποιότθτα 

ηωισ των πολιτϊν βρίςκεται και βαδίηει ςτον ίδιο δρόμο με το προςτατευόμενο 

περιβάλλον. Σε αυτι τθν κατεφκυνςθ κα δθμιουργιςει Ραρατθρθτιριο Ρράςινθσ 

Ενζργειασ ςτθν Ρεριφζρεια Ρελοποννιςου.  

 Στερεά απόβλθτα 

Τθ διαχείριςθ των ςτερεϊν αποβλιτων, που είναι το μεγαλφτερο πρόβλθμα ςτθν 

Ρεριφζρεια Ρελοποννιςου, και για το οποίο θ χϊρα μασ ζχει καταδικαςτεί από το 

Ευρωπαϊκό Δικαςτιριο και πλθρϊνει τεράςτια πρόςτιμα, θ ςθμερινι περιφερειακι 

αρχι τθ χειρίςτθκε ςτο παρελκόν αλλά και ςιμερα με τον χειρότερο δυνατό τρόπο. 

Το αποτζλεςμα είναι το ζνα αδιζξοδο να διαδζχεται το άλλο. Φτάςαμε ςτο ςθμείο 

μετά τισ «επιτάξεισ», που κυμίηουν άλλεσ πζτρινεσ εποχζσ, να ακυρϊνονται ακόμθ 

και οι αποφάςεισ του Ρεριφερειακοφ Συμβουλίου Ρελοποννιςου για τισ 

απαλλοτριϊςεισ που δείχνει τθν προχειρότθτα και τθν ανικανότθτα τθσ 

περιφερειακισ αρχισ. Το χειρότερο όλων είναι ότι το κόςτοσ που κα επιβαρφνει 

τουσ πολίτεσ είναι πολλαπλάςιο από αυτό τθσ Ρεριφζρειασ Θπείρου. Θ  

απερχόμενθ περιφερειακι αρχι δεςμεφςει νομικά καταςτάςεισ που πικανόν να μθ 

μποροφν να ανατραποφν. 

Θ Ρελοποννθςιακι Συμμαχία δεςμεφεται να μελετιςει και να πάρει αποφάςεισ που 

κα μειϊνουν το κόςτοσ και παράλλθλα να διαπραγματευκεί όςα ηθτιματα είναι 

ανοιχτά και δεν ζχουν δεςμεφςει νομικά τθν Ρεριφζρεια. Κα υπάρξει διαβοφλευςθ 

με φορείσ και πολίτεσ και κα δϊςουμε τθν πιο οικονομικι  αλλά και τθν πιο φιλικι 

ςτο περιβάλλον λφςθ.  
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 Ρροτάςεισ 

 
 Στόχοσ τετραετίασ θ Ρράςινθ Ρεριφζρεια. Θ προςταςία του περιβάλλοντοσ κα 

αναδειχκεί ςε βαςικό πυλϊνα τθσ πολιτικισ μασ 

 Λφςθ ςτο πρόβλθμα των ςτερεϊν αποβλιτων με τον πιο οικονομικό και φιλικό 

ςτο περιβάλλον τρόπο 

 Κα ςτθρίξουμε τισ πολιτικζσ για Ζξυπνεσ και Κακαρζσ Ρόλεισ 

 Κα ςτθρίξουμε τθν πράςινθ επιχειρθματικότθτα  

 Κα δϊςουμε λφςεισ ςτα ΓΡΣ και ςτα ΣΧΟΑΡ και κα αγωνιςτοφμε για να 

οριοκετθκοφν ςε ορκοφωτοχάρτεσ οι πλθμμυρικζσ ηϊνεσ 

 Το κζμα τθσ διάβρωςθσ των ακτϊν είναι κυρίαρχο για εμάσ 

 Κα προςτατζψουμε τα δάςθ, τισ παραλίεσ και τουσ αιγιαλοφσ 

 Κα αναβακμίςουμε τισ υπθρεςίεσ πολιτικισ προςταςίασ και κα τισ κάνουμε πιο 

αποτελεςματικζσ 

 Κα αυξιςουμε τουσ ςτόχουσ τθσ ανακφκλωςθσ 

 Κα ςτθρίξουμε τθν θλεκτροκίνθςθ 

 Λδιαίτερθ μζριμνα για τουσ υδροβιότοπουσ. Σιμερα ςτθν Ρεριφζρεια 

Ρελοποννιςου υπάρχουν πάνω από 42 βιοτόπουσ. 

 Ράνω από δεκαπζντε περιοχζσ τθσ Ρεριφζρειασ Ρελοποννιςου ζχουν 

χαρακτθριςτεί ωσ περιοχζσ ιδιαίτερου κάλλουσ τισ οποίεσ οφείλουμε να 

προςτατεφςουμε ωσ κόρθ οφκαλμοφ. 

 Θ διαχείριςθ του νεροφ είναι για εμάσ προτεραιότθτα 
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Ραιδεία 

 Η κζςθ μασ και θ ςτάςθ μασ για τα ΑΕΙ τθσ Ρεριφζρειασ 

Από τθν ίδρυςθ τθσ θ Ρελοποννθςιακι Συμμαχία ξεκακάριςε ότι ιταν υπζρ τθσ 

ενοποίθςθσ του Ρανεπιςτθμίου Ρελοποννιςου με το ΑΤΕΛ Ρελοποννιςου κακϊσ 

και ςτθ δθμιουργία νζων τμθμάτων εντόσ τθσ Ρεριφζρειασ Ρελοποννιςου. 

Ξεκακάριςε, επίςθσ, ότι ιταν ριηικά αντίκετθ με καταργιςεισ τμθμάτων ι 

μεταφορά τουσ ςε άλλθ περιοχι. Απαιτοφςε τθν ίδρυςθ Κτθνιατρικισ Σχολισ και τθ 

δθμιουργία Ερευνθτικϊν Κζντρων, ενϊ ςφμφωνθ τθν ζβριςκε και θ κζςθ τθσ 

Συγκλιτου του πανεπιςτθμίου  για ίδρυςθ Ρολυτεχνικισ ςχολισ με ζδρα τθν 

Τρίπολθ. Επίςθσ, ξεκακάριςε ότι ιταν ριηικά αντίκετθ με τθ μεταφορά του 

Τμιματοσ Ρλθροφορικισ και Τθλεπικοινωνιϊν ςτθν Ράτρα, όπωσ ριηικά αντίκετθ 

ιταν ςτο να ενταχκοφν ςτο Ρανεπιςτιμιο Ρελοποννιςου τμιματα που δεν 

επικυμοφςε να εντάξει ςτθ δφναμι του το Ρανεπιςτιμιο Ρατρϊν. Το 

πολυνομοςχζδιο που ψιφιςε πρόςφατα ςτθ Βουλι θ κυβζρνθςθ  και αφοροφςε τα 

δυο ανϊτατα εκπαιδευτικά ιδρφματα τθσ Ρεριφζρειασ Ρελοποννιςου βρικε 

αντίκετθ τθν Ρελοποννθςιακι Συμμαχία και τον επικεφαλισ τθσ Γιάννθ 

Μπουντροφκα, όπωσ βρικε αντίκετο και τον Ρελοποννθςιακό λαό και ηθτάει τθν 

επανεξζταςθ του κζματοσ με μια νζα νομοκετικι πρωτοβουλία.  

Θ Ρελοποννθςιακι Συμμαχία κα ςτθρίξει κάκε πρωτοβουλία που κα ςυνδζει το 

Ρανεπιςτιμιο, με τθν παραγωγι. Κα είναι δίπλα ςτουσ φοιτθτζσ και ςτθν 

πανεπιςτθμιακι κοινότθτα αξιοποιϊντασ και όλα τα χρθματοδοτικά εργαλεία που 

προορίηονται για υποδομζσ και εξοπλιςμό. Για παράδειγμα ςε ςυνεργαςία με τα 

τμιματα Ρλθροφορικισ και Τθλεπικοινωνιϊν  και το τμιμα  Λςτορίασ, Αρχαιολογίασ 

και Διαχείριςθσ Ρολιτιςμικϊν Αγακϊν του Ρανεπιςτθμίου κα μποροφςαμε να 

υλοποιιςουμε ζνα φιλόδοξο πρόγραμμα ψθφιακισ αναπαράςταςθσ των 

ςθμαντικότερων αρχαιολογικϊν μνθμείων αναβακμίηοντασ ςθμαντικά το 

τουριςτικό προϊόν. Κα ςτθρίξει τθ δθμιουργία αγγλόφωνων τμθμάτων κακϊσ και 

μεταπτυχιακζσ και διδακτορικζσ ςπουδζσ. Το Ρανεπιςτιμιο Ρελοποννιςου,  μπορεί 

με τθ ςτιριξθ όλων μασ και μζςω τμθμάτων του, όπωσ  για παράδειγμα του 

τμιματοσ Φιλολογίασ ι του τμιματοσ Λςτορίασ, Αρχαιολογίασ και Διαχείριςθσ 

Ρολιτιςμικϊν Αγακϊν να αποτελζςει το επίκεντρο μιασ άλλθσ πολιτιςμικισ 

ανάπτυξθσ, διοργανϊνοντασ ζνα μεγάλο  ςυνζδριο κάκε διετία αλλά και 

εκατοντάδεσ κεματικζσ θμερίδεσ από τα Μακθματικά, τθν Φιλοςοφία, τθν Λςτορία, 

τθν Τζχνθ, τθν Λατρικι και τον Ακλθτιςμό μζχρι το Κζατρο και τθν Διατροφι τθσ 

Αρχαίασ Ελλάδασ. Στόχοσ να γίνει προοριςμόσ μελζτθσ όλων των επιςτθμόνων 

https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwixoJLmvJPiAhXJzaQKHcsPAB4QFjAAegQICBAC&url=http%3A%2F%2Fham.uop.gr%2Fel%2F&usg=AOvVaw0kOoUb_b7fo7MwxG_QqPPF
https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwixoJLmvJPiAhXJzaQKHcsPAB4QFjAAegQICBAC&url=http%3A%2F%2Fham.uop.gr%2Fel%2F&usg=AOvVaw0kOoUb_b7fo7MwxG_QqPPF
https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwixoJLmvJPiAhXJzaQKHcsPAB4QFjAAegQICBAC&url=http%3A%2F%2Fham.uop.gr%2Fel%2F&usg=AOvVaw0kOoUb_b7fo7MwxG_QqPPF
https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwixoJLmvJPiAhXJzaQKHcsPAB4QFjAAegQICBAC&url=http%3A%2F%2Fham.uop.gr%2Fel%2F&usg=AOvVaw0kOoUb_b7fo7MwxG_QqPPF
https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwixoJLmvJPiAhXJzaQKHcsPAB4QFjAAegQICBAC&url=http%3A%2F%2Fham.uop.gr%2Fel%2F&usg=AOvVaw0kOoUb_b7fo7MwxG_QqPPF
https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwixoJLmvJPiAhXJzaQKHcsPAB4QFjAAegQICBAC&url=http%3A%2F%2Fham.uop.gr%2Fel%2F&usg=AOvVaw0kOoUb_b7fo7MwxG_QqPPF
https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwixoJLmvJPiAhXJzaQKHcsPAB4QFjAAegQICBAC&url=http%3A%2F%2Fham.uop.gr%2Fel%2F&usg=AOvVaw0kOoUb_b7fo7MwxG_QqPPF
https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwixoJLmvJPiAhXJzaQKHcsPAB4QFjAAegQICBAC&url=http%3A%2F%2Fham.uop.gr%2Fel%2F&usg=AOvVaw0kOoUb_b7fo7MwxG_QqPPF
https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwixoJLmvJPiAhXJzaQKHcsPAB4QFjAAegQICBAC&url=http%3A%2F%2Fham.uop.gr%2Fel%2F&usg=AOvVaw0kOoUb_b7fo7MwxG_QqPPF
https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwixoJLmvJPiAhXJzaQKHcsPAB4QFjAAegQICBAC&url=http%3A%2F%2Fham.uop.gr%2Fel%2F&usg=AOvVaw0kOoUb_b7fo7MwxG_QqPPF
https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwixoJLmvJPiAhXJzaQKHcsPAB4QFjAAegQICBAC&url=http%3A%2F%2Fham.uop.gr%2Fel%2F&usg=AOvVaw0kOoUb_b7fo7MwxG_QqPPF
https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwixoJLmvJPiAhXJzaQKHcsPAB4QFjAAegQICBAC&url=http%3A%2F%2Fham.uop.gr%2Fel%2F&usg=AOvVaw0kOoUb_b7fo7MwxG_QqPPF
https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwixoJLmvJPiAhXJzaQKHcsPAB4QFjAAegQICBAC&url=http%3A%2F%2Fham.uop.gr%2Fel%2F&usg=AOvVaw0kOoUb_b7fo7MwxG_QqPPF
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διεκνϊσ που ςπουδάηουν τθν Αρχαία Ελλθνικι Φιλοςοφία και δεν ζχουν ζρκει ςτθν 

Ελλάδα. 

 Σχολικζσ υποδομζσ και μεταφορά μακθτϊν 

Ανάμεςα ςτισ αρμοδιότθτεσ που ζχει θ Ρεριφζρεια Ρελοποννιςου για τθν 

Ρρωτοβάκμια και Δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ είναι θ χρθματοδότθςθ μζςω του 

ΕΣΡΑ των υποδομϊν κακϊσ και θ μεταφορά των μακθτϊν. Θ Ρελοποννθςιακι 

Συμμαχία ςε ςυνεργαςία με τισ διευκφνςεισ Ρρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ 

Εκπαίδευςθσ, τουσ ςυλλόγουσ διδαςκόντων, τουσ ςυλλόγουσ Εκπαιδευτικϊν 

Ρρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ  Εκπαίδευςθσ, τουσ ςυλλόγουσ γονζων και 

κθδεμόνων και με τουσ διμουσ κα καταγράψει το ςφνολο των προβλθμάτων που 

υπάρχουν ςτισ υποδομζσ, κα τισ ιεραρχιςει και με διαφάνεια κα χρθςιμοποιιςει τα 

χρθματοδοτικά εργαλεία που διακζτει θ Ρεριφζρεια Ρελοποννιςου για να δϊςει 

λφςθ. Στθν ίδια κατεφκυνςθ διαλόγου και διαβοφλευςθσ κα κινθκεί και για το κζμα 

τθσ μεταφοράσ των μακθτϊν.  

 

 



ΡΕΛΟΡΟΝΝΗΣΙΑΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ  Γιάννθσ Μπουντροφκασ 

 Ρρόγραμμα ΡΕΛΟΡΟΝΝΗΣΟΣ 2019-2023 

[40] 

Υγεία 

Τα κζματα υγείασ θ απερχόμενθ περιφερειακι αρχι τα είχε ζξω από τισ 

προτεραιότθτεσ τθσ και γιϋ αυτό πολλοί φορείσ υγείασ αλλά και πολίτεσ τθσ 

άςκθςαν ζντονθ κριτικι. Τθν τρζχουςα προγραμματικι περίοδο ςχεδόν κανζνα 

ζργο δεν εντάχκθκε και δεν υλοποιικθκε ςτο χϊρο τθσ υγείασ. Ιταν θ μόνθ 

περιφζρεια που δεν ζβγαλε πρόςκλθςθ για ενεργειακι αναβάκμιςθ των 

νοςοκομείων τθσ. Οι μελζτεσ για απορρόφθςθ χρθμάτων για τα Κζντρα Υγείασ δεν 

προχϊρθςαν, οφτε κάποιεσ ουςιαςτικζσ παρεμβάςεισ ζγιναν. Σε κάποια από αυτά 

οι εγκαταςτάςεισ τουσ αγγίηουν τθν επικινδυνότθτα όπωσ, για παράδειγμα το 

Κζντρο Υγείασ Νεμζασ. Αλλά και θ αγορά αςκενοφόρων για το ΕΚΑΒ ουδζποτε 

ολοκλθρϊκθκε.  

Θ κατάςταςθ αυτι δεν μπορεί και δεν πρζπει να ςυνεχιςτεί. Κανείσ δεν ζχει το 

δικαίωμα να παίηει με τθν υγεία των πολιτϊν. Θ Ρελοποννθςιακι Συμμαχία με τθ 

ςτιριξθ των πολιτϊν ζρχεται να ανατρζψει αυτι τθν απαράδεκτθ κατάςταςθ.  

Δεςμευόμαςτε: 

 Να ςτθρίξουμε με όλα τα χρθματοδοτικά εργαλεία που διακζτει θ 

περιφζρεια τα κζματα υποδομϊν υγείασ ωσ πρϊτθ προτεραιότθτα.  

 Κα προχωριςουμε τισ ενεργειακζσ αναβακμίςεισ των νοςοκομείων 

 Κα ςτθρίξουμε τα Κζντρα Υγείασ και κα δϊςουμε λφςθ ςτα ςυςςωρευμζνα 

ςιμερα προβλιματα. 

 Κα ςτθρίξουμε το ΕΚΑΒ και κα εξαςφαλίςουμε πόρουσ για τθν αγορά 

ςφγχρονων αςκενοφόρων 
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Crowdfunding 

για φιλανκρωπικά/κοινωφελι ηθτιματα 

Θ τοπικι αυτοδιοίκθςθ οφείλει να είναι ανοιχτι, ςυμμετοχικι. Οφείλει να 

υποςτθρίηει δράςεισ και ιδζεσ που προζρχονται από τουσ ίδιουσ τουσ πολίτεσ 

(crowdsourcing), με ςτόχο τθ διαρκι βελτίωςθ των υπθρεςιϊν, τθν τοπικι 

ανάπτυξθ, τθν υλοποίθςθ κοινωνικϊν ζργων, τθν τόνωςθ τθσ τοπικισ 

επιχειρθματικότθτασ. Θ ςυμμετοχικι χρθματοδότθςθ (crowdfunding) γίνεται με τθ 

μορφι δωρεϊν, μζςω των οποίων μποροφν να υλοποιθκοφν ζργα πολιτιςτικά, 

κοινωνικά, αναπτυξιακά. Θ ςυμμετοχικι χρθματοδότθςθ αναβακμίηει τθ ςχζςθ με 

τουσ πολίτεσ, προάγει το δθμόςιο ζργο, ενιςχφει τθν καινοτομία και αναδεικνφει το 

ανκρϊπινο κεφάλαιο. Με τθ ςυνδρομι, αλλά και τθν επιδίωξθ τθσ περιφερειακισ 

αρχισ θ δράςθ «Crowdfunding για φιλανκρωπικά/κοινωφελι ηθτιματα», μπορεί να 

αποτελζςει ςθμαντικό εργαλείο ανάδειξθσ άυλων και υλικϊν πόρων τθσ 

Ρελοποννιςου. 

Με το «Crowdfunding για φιλανκρωπικά/κοινωφελι ηθτιματα» μποροφν να 

χρθματοδοτθκοφν άμεςα, γριγορα μικρομεςαίεσ υποδομζσ που αφοροφν τθν 

Ρεριφζρεια Ρελοποννιςου (αναπλάςεισ, παιδότοποι, επιςκζψιμα αςτικά 

αγροκτιματα, αγορά αςκενοφόρου κ.ά.). Σθμαντικό ηιτθμα όμωσ είναι θ 

δυνατότθτα ςυμμετοχισ πολιτϊν και ευαίςκθτων ομάδων (νζοι, πολίτεσ ςε 

απομακρυςμζνα χωριά, άνεργοι κ.ά) κακϊσ και θ ανάδειξθ ευκαιριϊν 

απαςχόλθςθσ. 

Περαιτέρω ενέργειεσ: 

• Οργάνωςθ ενθμερωτικϊν καμπανιϊν (φυλλάδια, κοινωνικι δικτφωςθ). 
• Ρλατφόρμα για υποβολι προτάςεων / ςυμμετοχι ςε χρθματοδοτιςεισ 
• Οργάνωςθ ςε ετιςια βάςθ εβδομάδασ «Crowdfunding για φιλανκρωπικά/ 
κοινωφελι ηθτιματα», για ευαιςκθτοποίθςθ και ςυμμετοχι πολιτϊν. 
•Ενζργειεσ δθμοςιότθτασ (άρκρα, κείμενα, κοινωνικι δικτφωςθ, ενθμερωτικά 
ζντυπα, infographics), για εδραίωςθ του όρου «Crowdfunding για φιλανκρωπικά / 
κοινωφελι ηθτιματα». 
Σε όλεσ τισ ενζργειασ καλοφνται να ςυμμετζχουν ενεργά και να ενθμερϊνονται 

ςθμαντικοί φορείσ τόςο για τθ δυνατότθτα υλοποίθςθσ, διάχυςθσ, όςο και για τθ 

ςυμμετοχι (Ρανεπιςτιμιο, ανϊτερεσ ςχολζσ, ΛΕΚ, νοςοκομεία, κζντρα υγείασ, 

παραγωγικοί φορείσ-ςωματεία κ.ά.) 
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Ρελοποννθςιακι Συμμαχία & ΜΜΕ 

Θ απερχόμενθ περιφερειακι αρχι ζχει δθμιουργιςει διαχωριςμοφσ ςτα ΜΜΕ ςτθν 

προςπάκειά τθσ να επιβάλλει το δικό τθσ αφιγθμα ςτουσ πολίτεσ τθσ Ρεριφζρειασ 

Ρελοποννιςου. Δεν είναι τυχαίο ότι, μζςω δικαςτθρίων, λφνονται εμπλοκζσ τθσ 

απερχόμενθσ περιφερειακισ αρχισ με ΜΜΕ. Θ Ρελοποννθςιακι Συμμαχία 

δεςμεφεται να ςταματιςουν οι διαχωριςμοί των ΜΜΕ ςε θμζτερα και μθ και θ 

όποια προβολι να γίνεται με κακαροφσ και διαφανείσ όρουσ.  
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Ο ςυνδυαςμόσ μασ 

 

Τον ςυνδυαςμό Ρελοποννθςιακι Συμμαχία αποτελοφν οι εξισ: 

ΜΠΟΤΝΣΡΟΤΚΑ ΙΩΑΝΝΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ 

Τποψθφιοσ Περιφερειάρχησ Περιφέρειασ Πελοποννθςου 

 

ΤΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ ΤΜΒΟΤΛΟΙ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΑΡΓΟΛΙΔΑ 
1. ΑΓΓΕΛΟΡΟΥΛΟΣ ΝΛΚΟΛΑΟΣ-ΑΦΑΘΛ του ΑΚΑΝΑΣΛΟΥ 
2. ΚΕΟΔΩΑΚΟΣ ΡΑΝΑΓΛΩΤΘΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΛΝΟΥ 
3. ΜΑΝΟΥ ΔΘΜΘΤΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΛΝΟΥ 
4. ΜΟΛΑΣΛΩΤΘΣ ΚΩΜΑΣ του ΑΓΑΚΑΓΓΕΛΟΥ 
5. ΜΟΥΤΗΟΥΘ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ-ΧΛΣΤΛΝΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ 
6. ΝΛΝΟΥ ΜΑΛΑ του ΡΑΝΑΓΛΩΤΘ 
7. ΞΥΡΟΛΛΑΣ ΛΩΑΝΝΘΣ του ΧΘΣΤΟΥ 
8. ΡΛΤΣΑΚΘΣ ΡΑΝΑΓΛΩΤΘΣ του ΜΛΧΑΘΛ 
9. ΤΟΥΡΘ ΜΑΛΑ του ΑΝΑΣΤΑΣΛΟΥ 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΑΡΚΑΔΙΑ 
1. ΑΔΑΜΘ ΑΛΚΑΤΕΛΝΘ του ΚΕΟΔΩΟΥ 
2. ΑΣΘΜΑΚΟΡΟΥΛΟΣ ΑΚΑΝΑΣΛΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΛΝΟΥ 
3. ΔΟΛΛΑΝΛΤΘ ΕΛΕΥΚΕΛΑ-ΕΛΕΝΘ του ΔΘΜΘΤΛΟΥ 
4. ΚΑΤΣΟΥΛΩΤΟΥ ΛΩΑΝΝΑ του ΡΑΝΑΓΛΩΤΘ 
5. ΛΛΑΟΡΟΥΛΟΣ ΛΩΑΝΝΘΣ του ΝΛΚΟΛΑΟΥ 
6. ΜΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΛΝΟΣ του ΔΘΜΘΤΛΟΥ 
7. ΡΑΡΑΗΑΦΕΛΟΡΟΥΛΟΥ ΓΘΓΟΛΑ του ΧΑΛΛΑΟΥ 
8. ΡΟΛΥΧΟΝΟΡΟΥΛΟΣ ΔΘΜΘΤΛΟΣ του ΜΛΧΑΘΛ 
9. ΣΑΑΝΤΟΡΟΥΛΟΥ ΑΔΑΜΑΝΤΛΑ του ΑΛΣΤΕΛΔΘ 
10. ΣΩΤΘΟΡΟΥΛΟΣ ΤΛΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ του ΝΛΚΟΛΑΟΥ 
11. ΤΗΘΛΟΣ ΚΕΟΔΩΟΣ του ΧΘΣΤΟΥ 
12. ΧΟΝΟΡΟΥΛΟΣ ΧΑΑΛΑΜΡΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΛΝΟΥ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑ 
1. ΓΕΩΓΑΘΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΛΝΟΣ του ΧΘΣΤΟΥ 
2. ΓΚΛΛΛΤΣΘΣ ΝΛΚΟΛΑΟΣ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΛΝΟΣ του ΧΘΣΤΟΥ 
3. ΔΘΜΟΡΟΥΛΟΣ ΓΕΩΓΛΟΣ του ΕΥΚΥΜΛΟΥ 
4. ΚΕΟΔΩΟΥ ΑΓΓΕΛΛΚΘ του ΧΘΣΤΟΥ 
5. ΚΥΛΑΚΟΣ ΔΘΜΘΤΛΟΣ του ΝΛΚΟΛΑΟΥ 
6. ΚΩΣΤΟΥΟΥ ΕΛΕΝΘ του ΧΘΣΤΟΥ 
7. ΛΕΧΟΥΛΤΘΣ ΑΝΔΕΑΣ του ΧΑΑΛΑΜΡΟΥΣ 
8. ΜΑΥΑΓΑΝΘΣ ΚΕΟΔΩΟΣ του ΓΕΩΓΛΟΥ 
9. ΜΡΑΛΑΣΚΑΣ ΝΛΚΟΛΑΟΣ του ΗΑΧΑΛΑ 
10. ΜΡΑΛΛΑΣ ΡΑΝΑΓΛΩΤΘΣ του ΓΕΩΓΛΟΥ 
11. ΣΜΥΝΘΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΛΝΟΣ (ΓΛΑΝΝΘΣ) του ΓΕΩΓΛΟΥ 
12. ΣΤΑΚΟΥΛΘ ΑΝΑΣΤΑΣΛΑ του ΡΑΝΑΓΛΩΤΘ 
13. ΤΑΝΑΘΣ ΛΩΑΝΝΘΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΛΝΟΥ 
14. ΤΟΤΟΥ ΧΥΣΑΥΓΘ του ΒΑΣΛΛΕΛΟΥ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΛΑΚΩΝΙΑ 
1. ΑΩΝΘΣ ΓΕΩΓΛΟΣ του ΧΑΑΛΑΜΡΟΥΣ 
2. ΓΕΩΓΟΥΛΘΣ ΕΥΣΤΑΤΛΟΣ του ΔΘΜΘΤΛΟΥ 
3. ΓΘΓΟΘ-ΘΛΛΑΔΘ ΛΥΓΕΘ του ΣΩΚΑΤΘ 
4. ΕΥΣΤΑΤΛΟΥ ΕΛΕΝΘ του ΑΡΟΣΤΟΛΟΥ 
5. ΚΟΥΦΟΣ ΝΛΚΟΛΑΟΣ του ΛΩΑΝΝΘ 
6. ΚΥΛΑΚΟΥΛΑΚΟΣ ΜΛΧΑΘΛ του ΒΑΣΛΛΕΛΟΥ 
7. ΡΑΥΛΑΚΟΣ ΡΑΝΑΓΛΩΤΘΣ του ΓΕΩΓΛΟΥ 
8. ΟΗΑΚΘ ΑΜΑΛΛΑ του ΛΥΣΣΑΝΔΟΥ 
9. ΣΚΟΥΡΑΣ ΝΛΚΟΛΑΟΣ του ΛΩΑΝΝΘ 
10. ΣΜΥΝΑΛΟΥ ΧΛΣΤΛΝΑ του ΡΛΕΟΥ 
11. ΤΗΟΒΑΝΘ ΕΛΕΝΘ του ΡΑΝΑΓΛΩΤΘ 
12. ΦΟΥΝΤΑΣ ΝΛΚΟΛΑΟΣ του ΡΕΤΟΥ 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΜΕΗΝΙΑ 
1. ΑΡΟΣΤΟΛΟΡΟΥΛΟΣ ΣΩΤΘΛΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΛΟΥ 
2. ΓΕΩΓΑΚΟΡΟΥΛΟΥ ΔΘΜΘΤΑ του ΑΝΑΣΤΑΣΛΟΥ 
3. ΓΕΩΓΛΟΡΟΥΛΟΣ ΓΕΩΓΛΟΣ του ΑΓΓΕΛΘ 
4. ΗΟΥΗΟΥΝΘΣ ΛΩΑΝΝΘΣ του ΔΘΜΘΤΛΟΥ 
5. ΚΑΡΟΓΛΑΝΝΘ ΜΑΛΑ του ΡΑΝΑΓΛΩΤΘ 
6. ΚΑΑΤΗΑΣ ΑΝΤΩΝΛΟΣ του ΛΩΑΝΝΘ 
7. ΚΟΕ ΕΛΕΝΘ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΛΝΟΥ 
8. ΜΑΚΘ ΕΛΕΝΘ του ΡΑΝΑΓΛΩΤΘ 
9. ΜΡΟΥΛΟΥΛΘΣ ΑΝΑΣΤΑΣΛΟΣ του ΑΔΑΜ 
10. ΡΑΡΑΜΛΚΟΥΛΘΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΓΕΩΓΛΟΥ 
11. ΣΑΑΝΤΑΚΘ ΑΝΝΑ του ΘΛΛΑ 
12. ΣΚΟΔΑΚΘ ΑΛΕΞΑΝΔΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΛΝΟΥ 
13. ΤΣΟΜΡΑΝΓΕΩΓΛΟΥ ΕΥΔΟΞΛΑ του ΑΝΤΩΝΛΟΥ 
14. ΧΑΑΛΑΜΡΑΚΘΣ ΛΡΡΟΚΑΤΘΣ του ΛΩΑΝΝΘ 
15. ΧΛΣΤΟΡΟΥΛΟΣ ΡΑΥΛΟΣ του ΡΑΝΑΓΛΩΤΘ  
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Τϊρα ξεκινάμε………….. 

Το Ρρόγραμμα μασ ςυντάχκθκε με τθ βοικεια των επιςτθμονικϊν ςυνεργατϊν και 

των εκελοντϊν του ςυνδυαςμοφ μασ. 

Το Ρρόγραμμά μασ ςυγκζντρωςε τισ ΦΩΝΕΣ ΤΩΝ ΡΟΛΛΤΩΝ που ςυναντιςαμε ςτισ 

περιοδείεσ μασ ςε όλθ τθν Ρελοπόννθςο τουσ τελευταίουσ 6 μινεσ. 

Το Ρρόγραμμα μασ αποτυπϊνει τισ κεμελιϊδεισ ΑΞΛΕΣ μασ, από τισ οποίεσ δεν 

πρόκειται να παρεκκλίνουμε ποτζ. 

Το Ρρόγραμμά μασ καταγράφει τισ ΔΕΣΜΕΥΣΕΛΣ μασ, που κα προςπακιςουμε να 

κάνουμε ΡΑΞΕΛΣ μζςα από τθ ςυμμετοχι μασ ςτο Ρεριφερειακό Συμβοφλιο.  

Το Ρρόγραμμά μασ κακορίηει τουσ ΒΑΣΛΚΟΥΣ ΑΞΟΝΕΣ πάνω ςτουσ οποίουσ κα 

κινθκοφμε τα επόμενα 4 χρόνια. 

Το Ρρόγραμμά μασ κα βελτιϊνεται και κα αναμορφϊνεται μζρα με τθ μζρα, 

ςυμπεριλαμβάνοντασ όλεσ τισ ΛΔΕΕΣ που μποροφν να βοθκιςουν ςτθν επίτευξθ των 

ΣΤΟΧΩΝ μασ. 

Κάκε λζξθ του προγράμματοσ μασ γράφεται από Ρελοποννιςιουσ, με 

Ρελοποννιςιουσ, για Ρελοποννιςιουσ. Δεν είναι υπόςχεςθ, είναι δζςμευςθ.  

Το Ρρόγραμμα μασ βρίςκεται ςτο διαδίκτυο (www.peloponnisiaki-symmaxia.gr) και 

μπορείσ με τα ςχόλια και τισ παρατθριςεισ ςου να βοθκιςεισ και εςφ να γίνει θ 

Ρελοπόννθςοσ αυτό που τθσ αξίηει. 

Τϊρα ξεκινάμε! 

 

 

http://www.peloponnisiaki-symmaxia.gr/
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ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΑ 

Η Ρελοπόννθςοσ που ονειρευόμαςτε ςελ. 2 

Το όνομά μασ, το ςιμα μασ…..  ςελ. 3 

Ο επικεφαλισ μασ…. Γιάννθσ Μπουντροφκασ  ςελ. 4 

Για μια άλλθ αυτοδιοικθτικι δθμοκρατία….  ςελ. 5 

Ρολυμζτωποσ αγϊνασ….  ςελ. 7 
 Αγώνασ για τθν περιφερειακι ςυνείδθςθ 

 Αγωνιηόμαςτε για τθν ενοποίθςθ τθσ Πελοποννιςου 

 Να ζρκουν επενδφςεισ……..  

 Δθμιουργοφμε τισ προχποκζςεισ για τθν     επιςτροφι των παιδιών 

που ζφυγαν ςτο εξωτερικό 

Οι πφλεσ ειςόδου τθσ Ρεριφζρειασ……  ςελ. 10 
 Ιςκμόσ Κορίνκου 

 Αεροδρόμιο «Καπετάν Βαςίλθσ Κωνςταντακόπουλοσ» Καλαμάτασ 

ΥΡΟΔΟΜΕΣ…..  ςελ. 12 
 Αγωνιηόμαςτε για ζργα ουςίασ και όχι βιτρίνασ 

 Σο οδικό δίκτυο με πολλά προβλιματα 

 Αναβάκμιςθ των λιμανιών ώςτε να μποροφν να δζχονται 

κρουαηιερόπλοια 

 ιδθροδρομικό δίκτυο 

 Τδατοδρόμια 

 ι γζφυρεσ τθσ Λακωνίασ 

 Σα χιονοδρομικά κζντρα 

 Χωρίσ δικό τθσ κεραμίδι θ Περιφζρεια… 

Ο Ρρωτογενισ  Τομζασ  ςελ. 16 
 Προτάςεισ 

 Η ελαιοκαλλιζργεια και ο δάκοσ 

 Εγγειοβελτιωτικά, αρδευτικά, υδρολθπτικά, αντιδιαβρωτικά, 

αντιπλθμμυρικά ζργα 

 Αγροδιατροφι  

 Αγροδιατροφικι φμπραξθ 

 υγκροτοφμε το πρόγραμμα «Σρώω Σοπικά-κζφτομαι φαιρικά» 

 Για τον πρωτογενι τομζα Δεςμευόμαςτε: 

Τουριςμόσ…  ςελ. 23 
 Τποδομζσ-Επενδφςεισ 

 Πρόγραμμα τουριςτικισ ανάπτυξθσ 

 Αξιοποίθςθ των ςυγκριτικών πλεονεκτθμάτων 

 Ο αγροτουριςμόσ 

 Αξιοποίθςθ των ςπθλαίων 

 Διάφορεσ μορφζσ τουριςμοφ 
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 Ο θλεκτρονικόσ τουριςμόσ και χαρτογράφθςθ τουριςτικών 

αξιοκζατων 

 Προτάςεισ για το τουριςτικό προϊόν 

Υπθρεςίεσ  ςελ. 28 
 Προτάςεισ για τισ υπθρεςίεσ τθσ Περιφζρειασ 

 Δζςμευςθ για τθ δθμιουργία e-περιφζρειασ  

 Διαμόρφωςθ του προχπολογιςμοφ τθσ περιφζρειασ από τουσ 

ίδιουσ τουσ πολίτεσ 

Βιομθχανία-Βιοτεχνία-Εμπόριο  ςελ. 31 

Ενζργεια  ςελ. 32 
 Για τθ ΔΕΗ  

 Άμεςθ μεταφορά του δικτφου φυςικοφ αερίου ςτισ πόλεισ και ςτα 

χωριά τθσ Πελοποννιςου για οικιακι και βιομθχανικι χριςθ  

 Ενεργειακοί διάδρομοι 

 Αντιμετώπιςθ τθσ ενεργειακισ φτώχειασ 

 Ο διαςυνδετιριοσ αγωγόσ Eastern Mediterranean Pipeline 

 Λιγνιτόςθμο 

 Διεκδίκθςθ περιςςότερων χρθμάτων για τθν Περιφζρεια 

Πελοποννιςου από τα κοιτάςματα υδρογονανκράκων  

Θζςεισ εργαςίασ   - Αςφάλεια των πολιτϊν  ςελ. 35 

Ρεριβάλλον  ςελ. 36 
 Πράςινθ Περιφζρεια 

 τερεά απόβλθτα 

 Προτάςεισ 

Ραιδεία  ςελ. 38 
 Η κζςθ μασ και θ ςτάςθ μασ για τα ΑΕΙ τθσ Περιφζρειασ 

 χολικζσ υποδομζσ και μεταφορά μακθτών 

Υγεία  ςελ. 40 

Crowdfunding για φιλανκρωπικά/κοινωφελι ηθτιματα  ςελ. 41 

Ρελοποννθςιακι Συμμαχία & ΜΜΕ  ςελ. 42 

Ο ςυνδυαςμόσ μασ  ςελ. 43 

Τϊρα ξεκινάμε…………..  ςελ. 46 

 

 


