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1.1 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 

1.1.1 Περιγραφή ορίων περιοχής παρέμβασης 

Η περιοχή παρέμβασης (ΠΠ) περιλαμβάνει δύο υποπεριοχές, το Ιστορικό Κέντρο (ΙΚ) της Καλαμάτας, 
και την Παραλιακή Ζώνη (ΠΖ). Τα όριά τους προσδιορίζονται ως εξής: 

 Ιστορικό Κέντρο: Κατά ΦΕΚ (821Δ/16.11.88 και 634Δ/9.10.89) 

 Παραλιακή Ζώνη: Ακτογραμμή, Δεκέλι, οδ. Ευαγγελίστριας, οδ. Νέδοντος, οδ. Λυκούργου, οδ. 
Kρήτης, νοητή προέκταση μέχρι τη διασταύρωση οδ. Μάνης και οδ. Ναυαρίνου, ακτογραμμή 

 

1.1.2 Χαρτογραφική οριοθέτηση Περιοχής Παρέμβασης  

Στον επόμενο χάρτη απεικονίζεται η περιοχή παρέμβασης, με τις δύο υποπεριοχές, πάνω σε 
υπόβαθρο προερχόμενο από το ΓΠΣ Καλαμάτας (το υπόβαθρο είναι γεωαναφερμένο). 
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1.2 ΒΑΣΙΚΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 

1.2.1 Γεωγραφική θέση-Περιγραφή ορίων περιοχής παρέμβασης 

Η περιοχή παρέμβασης (ΠΠ) αποτελείται από δύο υποπεριοχές. Όπως έχει ήδη αναφερθεί στο τμήμα 
1.1, τα όρια των υποπεριοχών και κατ’ επέκταση της συνολικής περιοχής παρέμβασης 
προσδιορίζονται ως εξής: 

 Ιστορικό Κέντρο: Κατά ΦΕΚ (821Δ/16.11.88 και 634Δ/9.10.89)1 

 Παραλιακή Ζώνη: Ακτογραμμή, Δεκέλι, οδ. Ευαγγελίστριας, οδ. Νέδοντος, οδ. Λυκούργου, Κ 
οδ. ρήτης, νοητή προέκταση μέχρι τη διασταύρωση οδ. Μάνης και οδ. Ναυαρίνου, 
ακτογραμμή 

Σημειώνουμε ότι ορισμένες δράσεις που είναι οριζόντιου χαρακτήρα από τη φύση τους αναφέρονται 
στο σύνολο της Καλαμάτας. 

Η υποπεριοχή του ΙΚ έχει έκταση 481 στρ., η ΠΖ 1.656 στρ., και η ΠΠ συνολικά 2.137 στρ., 
αντιστοιχώντας στο 21,6% του οικιστικού χώρου του ΔΔ Καλαμάτας (σύνολο: 9.999). 

1.2.2 Βασικά στοιχεία της φυσιογνωμίας της περιοχής παρέμβασης 

Μια γενική αποτίμηση βασικών χαρακτηριστικών των δύο υποπεριοχών της ΠΠ περιλαμβάνεται στον 
επόμενο πίνακα (η βαθμολόγηση, 1 έως 4, αντιστοιχεί στη βαρύτητα/σημασία κάθε χαρακτηριστικού. 
οι βαθμολογήσεις στοιχειοθετούνται με τις αναλύσεις που ακολουθούν σε επόμενα τμήματα της 
Ενότητας 1.) 

α/α ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ 

Υποπεριοχές παρέμβασης 

ΙΚ ΠΖ  

1 
Περιοχές με ιδιαίτερα οξυμένα οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα στα 
οποία έχει συμβάλλει η οικονομική κρίση. 

4 3 

2 
Περιοχές αυξημένης ανεργίας, χαμηλού εισοδήματος των κατοίκων, αστικής 
φτώχειας. 

 2 

3 
Περιοχές υποβαθμισμένου φυσικού και δομημένου περιβάλλον, αλλαγών 
χρήσεων γης, αστικής διάχυσης. 

 1 

4 Περιοχές αστικής ή βιομηχανικής ρύπανσης, προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή.    

5 
Περιοχές περιβαλλοντικής υποβάθμισης, έλλειψης ή υποβάθμισης πρασίνου 
και ελεύθερων χώρων για τους πολίτες  (κοινόχρηστοι και κοινωφελείς). 

  

6 
Περιοχές όπου παρατηρούνται ελλείψεις βασικών υποδομών καθώς και 
υποδομών/ υπηρεσιών που διευκολύνουν την κινητικότητα και την ένταξη 
στις λειτουργίες της περιοχής των ατόμων με ειδικές ανάγκες.  

2  

7 

Περιοχές αποβιομηχάνισης, εγκαταλελειμμένων βιομηχανικών/ βιοτεχνικών 
ζωνών στο κέντρο ή στις παρυφές των πόλεων, εξαφάνισης παραγωγικών 
τομέων και δραστηριοτήτων ή που φιλοξενούν φθίνουσες οικονομικές 
δραστηριότητες.  

3  

8 
Περιοχές όπου παρατηρούνται ελλείψεις κοινωνικών υποδομών καθώς και 
δομών/ υπηρεσιών, περιοχές συγκέντρωσης μειονεκτικών κοινωνικών 
ομάδων και φαινομένων κοινωνικού αποκλεισμού. 

  

9 Περιοχές ιδιαίτερου πολιτισμικού χαρακτήρα.   4 

10 
Περιοχές που χαρακτηρίζονται από προβλήματα οργανικής σύνδεσης, 
προσβασιμότητας και εξυπηρέτησης των παραγωγικών δραστηριοτήτων και 
του τοπικού πληθυσμού, του περιαστικού ή ευρύτερου αγροτικού χώρου.  

1  

11 Αστικές περιοχές που συμμετείχαν ή συμμετέχουν στα ευρωπαϊκά   

                                                                 

1
 Ο χαρακτηρισμός τμήματος της πόλης ως παραδοσιακού κέντρου και ο καθορισμός ειδικών όρων και 
περιορισμών δόμησης έγινε με το Π.Δ. 821/16-11-1988. Η περιοχή που καταλαμβάνει είναι η περιοχή γύρω από 
το Κάστρο και η περιοχή νότια και ανατολικά αυτού μέχρι την οδό Ζουμπούλη με όριο την οδό Νέδοντος και ένα 
τμήμα δυτικά της οδού Αρτέμιδος στο σημείο της γέφυρας της Πλατείας 23ης Μαρτίου. 
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α/α ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ 

Υποπεριοχές παρέμβασης 

ΙΚ ΠΖ  

προγράμματα αστικής ανάπτυξης RFSC (Reference Framework for European 
Sustainable Cities) και URBACT 

 

Σημειώνουμε επίσης, πολύ συνοπτικά, τα εξής (ανάλυση ακολουθεί σε επόμενα τμήματα): 

Η οικονομία της Περιοχής Παρέμβασης είναι τριτογενοποιημένη. Ο τουρισμός αποτελεί τον 
δυναμικότερο κλάδο του τριτογενούς τομέα, ενώ σημαντικό ρόλο παίζουν και οι μεταφορές. Στην 
ευρύτερη περιοχή σημαντικό ρόλο έχει και ο πρωτογενής τομέας, ενώ η μεταποίηση είναι σε 
υποχώρηση, αν και παραμένει υπαρκτή. 

Η Περιοχή Παρέμβασης έχει πολύ καλή υπερτοπική προσβασιμότητα, οδική (πρόσφατος 
αυτοκινητόδρομος που μείωσε δραματικά τις χρονοαποστάσεις), αεροπορική (αεροδρόμιο με 
ραγδαία άνοδο αφίξεων/αναχωρήσεων, και δευτερευόντως λιμενικής (εμπορευματικοί φόρτοι και 
κρουαζιέρα). 

Ο Δήμος Καλαμάτας συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης την 1η Ιανουαρίου 2011, και 
προέκυψε από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Άριος, Αρφαρών, Θουρίας και Καλαμάτας 
(πρόγραμμα Καποδίστριας) 

 

1.2.3 Υπερτοπική ένταξη της περιοχής 

Η υπερτοπική ένταξη της περιοχής στον ευρύτερο χώρο απεικονίζεται στους παρατιθέμενους χάρτες. 
Ο πρώτος2 απεικονίζει τη θέση της Καλαμάτας στο σύνολο του εθνικού χώρου. Είναι σαφής η ευνοϊκή 
θέση της πόλης ως διεθνούς πύλης εισόδου, ακόμα και σε εθνικό επίπεδο. 

 

 

                                                                 

2
 Πηγή: Μελέτη Αξιολόγησης-Αναθεώρηση Περιφερειακού Χωροταξικού Πλαισίου Πελοποννήσου. 
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Ο δεύτερος χάρτης απεικονίζει (βλ. επόμενη σελίδα) απεικονίζει τη θέση της Καλαμάτας στον 
περιφερειακό χώρο, με ιδιαίτερη έμφαση στο υπερτοπικό σύστημα μεταφορών (πλην των 
σιδηροδρόμων, προς το παρόν) (πηγή: στο ίδιο). 

Ο τρίτος χάρτης (μεθεπόμενη σελίδα) απεικονίζει την ένταξη της πόλης σε τοπική χωροταξική κλίμακα 
(προέρχεται από το ΓΠΣ). 
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1.2.4 Γενικά Συμπεράσματα και συνοπτική αναφορά κρίσιμων ζητημάτων ενότητας 

 Η Περιοχή Παρέμβασης βρίσκεται στην πόλη της Καλαμάτας, περιλαμβάνει αρκετά μικρό 
τμήμα της για να υπάρχει συγκέντρωση των πόρων και οικονομίες συγκέντρωσης, και αρκετά 
μεγάλο για να υπάρξουν πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα στις  περιβάλλουσες περιοχές 
(πόλη, δήμος,…).  

 Αποτελείται από δύο υποπεριοχές, που κατανέμονται ισορροπημένα στον αστικό χώρο, και 
έχουν χαρακτηριστικά συμπληρωματικότητας. 

 Υπάρχει πολύ καλή υπερτοπική χωροταξική ένταξη (ιδίως ως προς τις μεταφορές) και μακρο-
γεωγραφική θέση. 

 

1.3 ΒΑΣΙΚΑ ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 

1.3.1 Μέγεθος και εξέλιξη πληθυσμού3 

Ο επόμενος πίνακας παρουσιάζει βασικά πληθυσμιακά δεδομένα για την Καλαμάτα (πόλη) και τα 
υπερκείμενα διοικητικο-γεωγραφικά επίπεδα. 

 
Μόνιμος Πληθυσμός 

μτβλ 2001-
2011 

στην Περ. Πελοποννήσου στο ΔΚ 

2001 2011 2001-2011 2001 2011 2001 2011 

Σύνολο Χώρας 10.934.097 10.815.197 -1,1%     

Περ. Πελοποννήσου 597.622 577.903 -3,3% 100% 100%   

ΠΕ Μεσσηνίας 166.566 159.954 -4,0% 27,9% 27,7%   

Δήμος Καλαμάτας 70.006 69.849 -0,2% 11,7% 12,1% 100% 100% 

Καλαμάτα (πόλη) 53.659 54.100 0,8% 9,0% 9,4% 76,6% 77,5% 

Με 69.849 κατοίκους το 2011 ο Δήμος Καλαμάτας καταλαμβάνει την  42
η
 θέση στη χώρα   και την 1

η
 

στην Περιφέρεια Πελοποννήσου. Η πόλη (οικισμός) της Καλαμάτας, με 54.100 κατοίκους 
καταλαμβάνει την 38

η
 θέση στη χώρα. Σε επίπεδο πολεοδομικών συγκροτημάτων καταλαμβάνει την 

15
η
 θέση, ενώ είναι η μεγαλύτερη πόλη της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Τα στοιχεία αυτά αποτελούν 

σαφή ένδειξη αστικότητας. 

Για τον προσδιορισμό του πληθυσμού της περιοχής παρέμβασης (ΠΠ) ζητήθηκαν από την ΕΛΣΤΑΤ 
στοιχεία σε επίπεδο οικοδομικού τετραγώνου (ΟΤ), των απογραφών 2001 και 2011. Λόγω ορισμένων 
προβλημάτων στα πρωτογενή στοιχεία, ο πληθυσμός των δύο υποπεριοχών, Ιστορικού Κέντρου (ΙΚ) 
και Παραλιακής Ζώνης (ΠΖ) εκτιμήθηκε κατά προσέγγιση με στάθμιση4.  

 

 Μόνιμος Πληθυσμός στο ΔΚ στην πόλη 

2001 2011 2001 2011 2001 2011 

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 70.006 69.849 100% 100%   

Καλαμάτα (πόλη) 53.659 54.100 76,6% 77,5% 100% 100% 

                                                                 

3
 Όλοι οι πίνακες με πληθυσμιακά και δημογραφικά δεδομένα βασίζονται σε στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ. 

4
 Ωστόσο, η αντιστοίχιση μεταξύ του απογραφικού κωδικού των ΟΤ στους χάρτες και τους πίνακες της ΕΛΣΤΑΤ 
παρουσίαζε ορισμένα κενά, με αποτέλεσμα να μην είναι τεχνικά εφικτός ο πλήρης εντοπισμός όλων των ΟΤ στους 
πίνακες με τα στοιχεία. Για να υπάρχει μια ένδειξη των κενών, σημειώνουμε ότι το 2001 κατέστη δυνατόν να 
αντιστοιχηθεί το 52% των ΟΤ του Ιστορικού Κέντρου (ΙΚ) και το 56% του αριθμού των ΟΤ της Παραλιακής Ζώνης 
(ΠΖ), ενώ τα αντίστοιχα μεγέθη για το 2011 είναι 74% και 81%. Με δεδομένο το πρόβλημα, ο πληθυσμός των δύο 
υποπεριοχών και, κατ’ επέκταση, της περιοχής παρέμβασης συνολικά, εκτιμήθηκαν με αντίστοιχες σταθμίσεις, 
λαμβάνοντας υπόψη το έλλειμμα σε κάθε περίπτωση. Στους πίνακες που ακολουθούν αναγράφεται ο εκτιμηθείς 
σταθμισμένος πληθυσμός, ο οποίος προφανώς πρέπει να θεωρηθεί με κάποια επιφύλαξη, αλλά θεωρούμε ότι σε  
κάθε περίπτωση δίνει αίσθηση της τάξης μεγέθους. 
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00% 

20% 

40% 

2001 2011 

Σύνολο περιοχής παρέμβασης-μη 
σταθμισμένο 

Σύνολο περιοχής παρέμβασης-σταθμισμένο 

ΙΚ^ 3.333 4.315 4,8% 6,2% 6,2% 8,0% 

ΠΖ^ 4.840 7.188 6,9% 10,3% 9,0% 13,3% 

Σύνολο Περιοχής Παρέμβασης^ 8.174 11.503 11,7% 16,5% 15,2% 21,3% 

^ σταθμισμένο 

Και οι δύο υποπεριοχές, όπως επομένως και η ΠΠ συνολικά, παρουσιάζουν σημαντικές αυξήσεις 
πληθυσμού και άνοδο της συμμετοχής τους στο σύνολο του Δήμου και της πόλης. Παρά τις όποιες 

επιφυλάξεις από τις ατέλειες των στοιχείων και 
τον τρόπο εκτίμησης των μεγεθών του πίνακα, 
οι αυξήσεις είναι αρκετά σημαντικές για να 
μπορεί να θεωρηθεί ότι σε κάποιο βαθμό 
τουλάχιστον υπάρχει όντως θετική 
πληθυσμιακή δυναμική, και κάποια τάση 
πόλωσης του πληθυσμού της πόλης στις δύο 
υποπεριοχές, ιδίως στην ΠΖ (σημειωτέον ότι 
αντίστοιχη τάση παρουσιάζεται και στα μη 
σταθμισμένα, πρωτογενή, μεγέθη). Ετσι, η ΠΠ 
συνολικά φαίνεται να συγκεντρώνει το 2011 το 

21,3% του πληθυσμού της πόλης και το 15,2% του πληθυσμού του ΔΚ (σε μη σταθμισμένα μεγέθη, 
16,7% και 8,3%). Ενδεικτικά, οι προβολές για το 2021 (που αντιστοιχεί περίπου στο χρονικό ορίζοντα 
της ΣΒΑΑ) φθάνουν σε ακόμα υψηλότερα επίπεδα. Ακόμα και αν οι εκτιμήσεις είναι υπερτονισμένες, 
είναι σαφές ότι η ΣΒΑΑ θα αφορά, στο τέλος της προγραμματικής περιόδου, άμεσα, σημαντικό 
ποσοστό του πληθυσμού τόσο της πόλης όσο και του  Δήμου συνολικά—ως προς την πόλη της τάξης 
του 30%. Φυσικά οι έμμεσες επιδράσεις αφορούν αρκετά μεγαλύτερους πληθυσμούς (και εκτός του  
ΔΚ), ενώ υπάρχουν και ορισμένες δράσεις που εξ ορισμού δεν περιορίζονται στην ΠΠ αλλά σε όλη την 
πόλη. 

Στο χώρο της πόλης ο μόνιμος πληθυσμός (2011) κατανέμεται, σε απόλυτα μεγέθη και με κριτήριο την 
πυκνότητα (απόλυτο μέγεθος/έκταση) όπως φαίνεται στους δύο επόμενους χάρτες.5 

  

                                                                 

5
 Αδημοσίευτα πρωτογενή στοιχεία από την ΕΛΣΤΑΤ, επεξεργασία και χαρτογράφηση από την ομάδα μελέτης. 
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Ενώ υπάρχει ένα είδος προαστιοποίησης, για την κλίμακα της Καλαμάτας (πρώτος χάρτης), είναι 
σαφές ότι με σχετικούς όρους (πυκνότητα) η πόλη, και ιδιαίτερα το κέντρο της, δεν έχουν πληγεί από 
έξοδο πληθυσμού. Στο πλαίσιο αυτό, οι πυκνότητες στην ΠΠ είναι μέσες, προς το παρόν (αλλά με τάση 
αύξησης), όπως προκύπτει από άλλα στοιχεία που έχουν αναφερθεί, ιδίως στην ΠΖ αλλά και στο ΙΚ. 
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1.3.2 Ηλικιακή διάρθρωση6 

Η ηλικιακή διάρθρωση στο ΔΚ παρουσιάζεται στον επόμενο πίνακα (2011) 

Περιοχή Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Πυκνότητα 

Αριθμ. Αριθμ % Αριθμ % κάτοικοι / χλμ2 

Σύνολο Χώρας 10.816.286 5.303.223 49,0 5.513.063 51,0 81,97 

Περ. Πελοποννήσου 577.903 291.777 50,5 286.126 49,5 37,31 

ΠΕ Μεσσηνίας 159.954 80.589 50,38 79.365 49,62 53,48 

Δήμος Καλαμάτας 69.849 34.690 49,6 35.229 50,4 158,63 

Εξετάζοντας την πληθυσμιακή πυκνότητα του Δήμου Καλαμάτας και συγκρίνοντας την με τους 
αντίστοιχους δείκτες της Π.Ε. Μεσσηνίας, της Περιφέρειας Πελοποννήσου και της Χώρας 
διαπιστώνεται ότι ο δείκτης πληθυσμιακής πυκνότητας του Δήμου Καλαμάτας είναι κατά πολύ 
μεγαλύτερος του αντίστοιχου δείκτη τόσο σε επίπεδο επικρατείας (158,63 έναντι 81,97 κατοίκων ανά 
τετρ. χλμ.) όσο και σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας (μόλις 53,48 κατοίκων ανά χλμ

2
). 

Φύλλο 0-14 15-24 25-39 40-54 55-64 65-79 > 80 Σύνολο 

Άρρενες 5.525 4.288 7.396 7.764 4.197 4.092 1.358 34.690 

Θήλυς 5.169 3.930 7.457 8.202 3.867 4.484 2.120 35.229 

Σύνολο 10.694 8.218 14.853 15.966 8.064 8.576 3.478 69.849 

Ποσοστό 15,3% 11,8% 21,3% 22,9% 11,5% 12,3% 4,9% 100,0% 

Για τη καλύτερη ανάλυση του δημογραφικού προφίλ του Δήμου παρατίθενται και οι κάτωθι  
δημογραφικοί δείκτες :  

 Δήμος Καλαμάτας ΠΕ Μεσσηνίας 

2001 2011 2001 2011 

Δείκτης Γήρανσης 0,94      0,49 1,47 1,47 

Δείκτης Εξάρτησης 0,49 0,49 0,56    0,58 

Δείκτης Αντικατάστασης 0,49 0,49 1,17 0,82 

Ο δείκτης γήρανσης είναι ο λόγος των ατόμων ηλικίας 65 και άνω προς τα άτομα ηλικίας 0-14 ετών. 
Σκοπός του δείκτη αποτελεί ο προσδιορισμός της αναλογίας "γέροι" προς "νέοι", δηλαδή πόσα άτομα 
ηλικίας 65-άνω αντιστοιχούν σε άτομα ηλικίας 0-14 ετών. Όσο μεγαλύτερος είναι ο δείκτης τόσο πιο 
"γηρασμένος" είναι ο πληθυσμός.  Για το σύνολο της ΠΕ Μεσσηνίας  ο δείκτης γήρανσης είναι 1,74 
δηλαδή σε 1 άτομο ηλικίας 0-14 αντιστοιχεί 1,74 άτομα ηλικίας 65 ετών και άνω. Ο δείκτης γήρανσης 
του Δήμου Καλαμάτας είναι 1,13 και αποκλίνει από εκείνον σε επίπεδο ΠΕ (1,74). Από την σύγκριση 
των στοιχείων προκύπτει ότι ο Δήμος σε σχέση με την ΠΕ είναι λιγότερο «γηρασμένος».  

Ο δείκτης εξάρτησης είναι ο λόγος του αθροίσματος ατόμων ηλικίας 0-14 ετών και 65 ετών και άνω 
(δηλαδή των μη παραγωγικών ηλικιών), προς τα άτομα ηλικίας 15-65 (παραγωγικές). Σκοπός του 
δείκτη είναι να βρεθεί η αναλογία μεταξύ εξαρτώμενων ατόμων, δηλαδή αυτών που δεν μπορούν να 
συμμετέχουν στην παραγωγική διαδικασία προς τα άτομα που θεωρείται ότι συμμετέχουν στην 
παραγωγική διαδικασία.  Ο μέσος όρος του Νομού είναι 0,58 δηλαδή σε 1 άτομο 15-65 ετών 
αντιστοιχούν 0,56 άτομα ηλικίας είναι 65 και άνω ετών και 0-15, ενώ για το σύνολο του Δήμου ο 
δείκτης εξάρτησης είναι 0,48. Ο δείκτης αντικατάστασης αποτελεί δομικό δείκτη. Δηλαδή εκφράζει την 
εναλλαγή μεταξύ των ηλικιών που μετέχουν στην παραγωγική διαδικασία. Υπολογίζεται ως ο λόγος 
των ατόμων ηλικίας 15-24 προς τα άτομα ηλικίας 55-64. Δηλαδή των ατόμων που ετοιμάζονται να 
εισέλθουν στην παραγωγική διαδικασία και αυτών που αναμένονται να εξέλθουν από την παραγωγική 
διαδικασία.  

Στους επόμενους χάρτες αποτυπώνεται η κατανομή στο χώρο της πόλης των βασικών ηλικιακών 
κατηγοριών7. 

                                                                 

6
 Στοιχεία σε όλο τμήμα 1.3.2 από την ΕΛΣΤΑΤ, επεξεργασίες από την ομάδα μελέτης. 

7
 ΟΙ πίνακες που αναγράφουν τον όρο «Πανόραμα» προέρχονται από το ομώνυμο πρόγραμμα της ΕΛΣΤΑΤ. Η 
επιλογή των στοιχείων και η διαμόρφωση των χαρτών έγινε από την ομάδα μελέτης, με βάση τις εναλλακτικές 
δυνατότητες που παρέχει το πρόγραμμα. 
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Υπάρχουν έντονες διαφορές μεταξύ των υποπεριοχών. Στην ΠΖ ο πληθυσμός είναι σαφώς νεώτερος σε 
σύγκριση τόσο με την πόλη όσο και με το ΙΚ. Στο ΙΚ η εικόνα είναι αντίστροφη ως προς την ΠΖ, και σε 
μικρότερο βαθμό ως προς την πόλη. 

1.3.3 Διάρθρωση ανά φύλο 

Όσον αφορά την κατανομή ανά φύλο, στο ΔΚ υπερτερούν ελαφρά οι γυναίκες. Ο επόμενος χάρτης 
(πηγή: Πανόραμα) δίνει μια εικόνα της χωρικής διακύμανσης της κατανομής ανά φύλο. Αν και οι 
διαφορές παραμένουν μικρές, υπάρχουν δύο θύλακες με σημαντική συγκριτικά υστέρηση των 
ανδρών, από τους οποίους ο ένας αποτελεί τμήμα της υποπεριοχής ΠΖ.  
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1.3.4 Εκπαιδευτικό επίπεδο του πληθυσμού 

Οι επόμενοι χάρτες παρουσιάζουν την κατανομή στον αστικό χώρο κατηγοριών του πληθυσμού με 
κριτήριο το εκπαιδευτικό επίπεδο. 
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Το εκπαιδευτικό προφίλ των δύο υποπεριοχών είναι διακριτό μεταξύ τους, αλλά και σε σχέση με την 
πόλη ως σύνολο. Στην ΠΖ υπάρχει σαφέστατα υψηλότερη παρουσία αποφοίτων τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης (και αντίστοιχα σαφέστατα χαμηλή, με σχετικούς όρους, παρουσία ατόμων με μόνο 
απολυτήριο δημοτικού). Το ΙΚ έχει λιγότερο έντονη αλλά υπαρκτή διαφοροποίηση, αντίστροφου 
χαρακτήρα (χαμηλότερη παρουσία ανώτερων εκπαιδευτικών βαθμίδων). 

1.3.5 Γενικά Συμπεράσματα και συνοπτική αναφορά κρίσιμων ζητημάτων ενότητας 

 Η Καλαμάτα, με 54.100 κατοίκους στην πόλη και 69.849 στο  Δήμο (2011) παρουσιάζει 
αξιόλογο μέγεθος και σαφή στοιχεία αστικότητας. 

 Η ΠΠ συγκεντρώνει περί το 20% του πληθυσμού της πόλης (2011) με τάση σαφούς ανόδου 
και προσέλκυσης πληθυσμό από άλλες περιοχές (όχι κατ’ ανάγκην του ΔΚ). 

 Ο Δήμος σε σχέση με την ΠΕ Μεσσηνίας είναι λιγότερο «γηρασμένος». 

 Στην κατανομή του πληθυσμού ανά φύλο, στο ΔΚ υπερτερούν ελαφρά οι γυναίκες 

 Το εκπαιδευτικό προφίλ των δύο υποπεριοχών της ΠΠ είναι διακριτό μεταξύ τους, αλλά και 
σε σχέση με την πόλη ως σύνολο. Στην ΠΖ υπάρχει σαφέστατα υψηλότερη παρουσία 
αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (και αντίστοιχα σαφέστατα χαμηλή, με σχετικούς 
όρους, παρουσία ατόμων με μόνο απολυτήριο δημοτικού). Το ΙΚ έχει λιγότερο έντονη αλλά 
υπαρκτή διαφοροποίηση, αντίστροφου χαρακτήρα (χαμηλότερη παρουσία ανώτερων 
εκπαιδευτικών βαθμίδων). 

 

1.4 ΒΑΣΙΚΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 

Εισαγωγικά πρέπει να αναφερθεί ότι η Περιφέρεια Πελοποννήσου συνολικά και η ΠΕ Μεσσηνίας 
χαρακτηρίζονται από σημαντικά κοινωνικά προβλήματα8. Η ανάλυση που ακολουθεί εστιάζει αφενός 
στις υποδομές και υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας και πρόνοιας, και αφετέρου στις ευπαθείς ομάδες 
του πληθυσμού. Προφανώς μεταξύ των δύο αυτών παραμέτρων υπάρχει, όσον αφορά τις ανάγκες, 
αναλογική σχέση. 

 

                                                                 

8
 Βλ. ΠΕΣΚΕ στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, 2015. 
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1.4.1 Ανάλυση παρεχόμενων υπηρεσιών και αναγκών κοινωνικής φροντίδας και 
πρόνοιας9  

Η Διεύθυνση Πρόνοιας του Δήμου Καλαμάτας είναι αρμόδια για το σχεδιασμό και την εφαρμογή της 
κοινωνικής πολιτικής, των πολιτικών ισότητας των φύλων καθώς και για την προστασία και προαγωγή 
της δημόσιας υγείας στην περιοχή του Δήμου, με τη λήψη των καταλλήλων μέτρων και τη ρύθμιση 
των σχετικών δραστηριοτήτων. Διαρθρώνεται στα εξής τμήματα: Α. Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής, 
Εποπτείας, Ελέγχων, Β. Τμήμα Κοινωνικής Αρωγής (Επιδόματα και Δομές), Γ. Τμήμα Προσχολικής 
Αγωγής (Παιδικοί Σταθμοί) 

Ενδεικτικά, οι παροχές που προσφέρονται σε ενδιαφερόμενους από τη Δ/νση Πρόνοιας, είναι μεταξύ 
άλλων οι εξής (στοιχεία 2016): 

 Επίδομα τυφλότητας με 314 δικαιούχους 

 Επίδομα Ν.Κ. με 346 δικαιούχους 

 Επίδομα στεγαστικής συνδρομής με 25 δικαιούχους 

 Επίδομα Χ με 4 δικαιούχους 

 Επίδομα βαριάς αναπηρίας με 1010 δικαιούχους 

 Επίδομα κωφαλαλίας με 94 δικαιούχους 

 Επίδομα τετραπληγίας με 19 δικαιούχους 

 Επίδομα τετραπληγίας δημοσίου με 53 δικαιούχους 

 Επίδομα κίνησης με 191 δικαιούχους 

 Επίδομα απροστάτευτων με 40 δικαιούχους 

 Επίδομα αιμολυτικών με 90 δικαιούχους 

 Οικονομική ενίσχυση α’ κοιν. Βοηθειών με 622 δικαιούχους 

 Στέγαση και Επανένταξη με 25 ωφελούμενους 

 Συμβουλευτικό Κέντρο Κακοποιημένων Γυναικών με 120 ωφελούμενους 

Είναι σαφές ότι στο κοινωνικό πεδίο η δημοτική δραστηριοποίηση είναι ιδιαίτερα έντονη. 

Οι Κοινωνικές δομές του  Δήμου Καλαμάτας είναι οι εξής; 

«Βοήθεια στο σπίτι». Παροχή υπηρεσιών κατ’ οίκον σε ηλικιωμένα άτομα, σε άτομα με αναπηρίες και 
σε μη επαρκώς εξυπηρετούμενα, που διαβιούν κυρίως μοναχικά και το εισόδημά τους είναι 
χαμηλό, με απώτερους στόχους την παραμονή τους στο οικείο, φυσικό και κοινωνικό 
περιβάλλον, τη διατήρηση της συνοχής της οικογένειάς τους και την αποφυγή καταστάσεων 
κοινωνικού αποκλεισμού. Λειτουργούν δύο προγράμματα: α. Το πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι» 
στην πόλη της Καλαμάτας χρηματοδοτείται από το Δήμο Καλαμάτας. β. Το πρόγραμμα «Βοήθεια 
στο σπίτι» στις Τοπικές Κοινότητες, χρηματοδοτείται από το Ε.Κ.Τ. (75%) και εθνικούς πόρους 
(25%) και αφορά στις Τοπικές Κοινότητες του Ταϋγέτου και των δημοτικών ενοτήτων Αρφαρών 
και Θουρίας Κέντρο Συμβουλευτικής. Το πρόγραμμα αντιμετωπίζει κρίσιμες ανάγκες, και 
επιβάλλεται η συνέχισή του. 

Κέντρο Συμβουλευτικής Γυναικών θυμάτων Βίας του Δήμου Καλαμάτας. Ξεκίνησε τη λειτουργία του 
τον Αύγουστο του 2013 και στοχεύει στην παροχή εξειδικευμένων και εξατομικευμένων 
υπηρεσιών όπως: Συμβουλευτική και Ψυχοκοινωνική Υποστήριξη των γυναικών, Υπηρεσίες 
παραπομπής όπου και όποτε απαιτείται, Υπηρεσίες νομικής συμβουλευτικής και πληροφόρησης, 
Δράσεις ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης της τοπικής κοινωνίας, με στόχο την πρόληψη και 
καταπολέμηση όλων των μορφών βίας κατά των γυναικών. 

Δημοτικό Παντοπωλείο, κοινωνική δομή, που ιδρύθηκε το 2008, σε μια προσπάθεια του Δήμου για 
την κάλυψη πρωτογενών αναγκών επιβίωσης αναξιοπαθούντων δημοτών και μέχρι σήμερα 
εξυπηρετεί εκατοντάδες οικογένειες. Κύρια πηγή χρηματοδότησής του είναι ο Δήμος Καλαμάτας, 
ενώ συχνά ενισχύεται και από την Ιερά Μητρόπολη Μεσσηνίας και άλλους φορείς ή ιδιώτες, 
δωρητές - χορηγούς. 

                                                                 

9
 Το παρόν τμήμα αντλεί στοιχεία και αναλύσεις από το  Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του  Δήμου 2015-2019, που 
παρέχει μεγάλο πλούτο πληροφορίας. Ορισμένα στοιχεία έχουν επικαιροποιηθεί. 
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Δημοτικό Συσσίτιο. Το Δημοτικό Συσσίτιο έχει ως στόχο την παροχή φαγητού σε άπορους και 
άστεγους κατοίκους της Καλαμάτας. ΚΑΠΗ. Στο Δήμο Καλαμάτας λειτουργούν δύο (2) ΚΑΠΗ, το 
ένα σε κτήριο επί της οδού Μπούτση 1 και το άλλο στον καταυλισμό Κουφού Ελιές, τα οποία 
εξυπηρετούν 1.500 ηλικιωμένους. Το Α' ΚΑΠΗ λειτουργεί από τις 16 Ιουνίου 1983. Το 
σημαντικότερο σημείο στην έννοια της ανοιχτής προστασίας των ηλικιωμένων είναι η παραμονή 
τους στην κοινότητα και σε ότι συμπεριλαμβάνεται μέσα σε αυτήν: στο οικείο  περιβάλλον της 
οικογένειας, της γειτονιάς, του φιλικού περίγυρου. Φαινόμενα όπως η “ασυλοποίηση” και ο 
“ιδρυματισμός” και πολλές φορές τη “κατάθλιψη”, έκαναν επιτακτική την ανάγκη προστασίας και 
παραμονής της Τρίτης ηλικίας στον φυσικό της χώρο μακριά από τον απρόσωπο χαρακτήρα των 
Ιδρυμάτων κλειστής περίθαλψης και άλλης μορφής ασύλων. 

Δημοτικό Ιατρείο. Το Δημοτικό Ιατρείο έχει ως σκοπό την παροχή υπηρεσιών υγείας σε 
ανασφάλιστους και ασφαλισμένους στον Ο.Γ.Α. δημότες. Λειτουργεί ως συμβουλευτικό κέντρο 
προληπτικής ιατρικής και πρωτοβάθμιας περίθαλψης, στο πλαίσιο κοινωνικών παροχών για την 
αναβάθμιση της υγείας και της ποιότητας ζωής των πολιτών. Καθημερινά οι δικαιούχοι δημότες 
μπορούν να κάνουν μέτρηση αρτηριακής πίεσης, μετρήσεις σακχάρου, οποιαδήποτε αλλαγή και 
περιποίηση τραυμάτων, πρώτες βοήθειες, γενική εξέταση ασθενούς και συμβουλές περίθαλψης 
και θεραπείας. 

Κοινωνικό Φαρμακείο. Το Κοινωνικό Φαρμακείο βρίσκεται στην Παραλία, δίπλα στο Δημοτικό Ιατρείο 
και λειτουργεί με την ευθύνη του Φαρμακευτικού Συλλόγου Μεσσηνίας και την υποστήριξη του 
Δήμου. Σκοπός του είναι η κάλυψη απόρων, ανασφάλιστων και αναξιοπαθούντων συμπολιτών.  

Όπως προκύπτει από τα προαναφερόμενα, αρκετές κοινωνικές δομές χρηματοδοτούνται με 
δημοτικούς πόρους, και αυτό σε μια περίοδο εντεινόμενης κρίσης (που επηρεάζει και τους πόρους 
του Δήμου). 

Άλλες υφιστάμενες κοινωνικές δομές που καλύπτουν (και) την Καλαμάτα είναι οι εξής: 

- Γενικό Νομαρχιακό Νοσοκομείο Καλαμάτας (σε νέες κτιριολογικές εγκαταστάσεις και με νέο 
ιατρικό, τεχνολογικό και ξενοδοχειακό εξοπλισμό.) 

- Συμβουλευτικό κέντρο ΚΕΘΕΑ 
- Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και προαγωγής της ψυχικής υγείας (ΚΕΠΕΨΟ) 
- Κέντρο φυσικής ιατρικής αποκατάστασης (ΚΕΦΙΑΠ) Καλαμάτας 
- Αλεξανδράκειο πτωχοκομείο – γηροκομείο 
- Ίδρυμα Απόρων Ανιάτων «Η Στέγη της Εκκλησίας» 

Τέλος, σημειώνουμε σε εξέλιξη βρίσκεται η υλοποίηση δράσης για το Κέντρο Κοινότητας. 

 

Όσον αφορά τις υποδομές εκπαίδευσης και δια βίου μάθησης, τη συνολική εικόνα δίνει οι πίνακες 
που ακολουθούν. 
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Υποδομές / Δημ. Ενότητα Σύνολο Δ.Ε. Καλαμάτας Δ.Ε. Άριος Δ.Ε. Αρφαρών Δ.Ε. Θουρίας 

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 69 61 2 3 3 

Νηπιαγωγεία (όλες οι κατηγορίες) 38 34 1 1 2 

Νηπιαγωγεία 33 29 1 1 2 

Ειδικά Νηπιαγωγεία 1 1    

Ιδιωτικά Νηπιαγωγεία 4 4    

Δημοτικά Σχολεία  

(όλες οι κατηγορίες) 
31 27 1 2 1 

Δημοτικά Σχολεία 29 25 1 2 1 

Ειδικά Δημοτικά Σχολεία 1 1    

Ιδιωτικά Δημοτικά Σχολεία 1 1    

Σημείωση : 

Σε 2 νηπιαγωγεία λειτουργούν τμήματα ένταξης. 

Σε 12 δημοτικά σχολεία ακολουθείται το ενιαίο αναμορφωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα. 

Σε 8 δημοτικά σχολεία λειτουργούν τμήματα ένταξης και σε 1 τμήμα κωφών/βαρήκοων. 

Σε 3 δημοτικά σχολεία λειτουργούν τμήματα τσιγγανοπαίδων και σε 1 δημοτικό σχολείο λειτουργεί τάξη υποδοχής. 

Τα σχολεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης είναι εξαθέσια έως δωδεκαθέσια, ενώ υπάρχει ένα τριθέσιο στην τοπική κοινότητα Πλατέος 
και ένα τετραθέσιο στη δημοτική ενότητα Άριος. 

 

Υποδομές / Δημ. Ενότητα Σύνολο Δ.Ε. Καλαμάτας Δ.Ε. Άριος Δ.Ε. Αρφαρών Δ.Ε. Θουρίας 

Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση 32 28  2 2 

Γυμνάσια (όλες οι κατηγορίες) 13 11  1 1 

Γυμνάσια 10 8  1 1 

Εσπερινά Γυμνάσια 1 1    

Μουσικά Γυμνάσια 1 1    

Ιδιωτικά Γυμνάσια 1 1    

Λύκεια (όλες οι κατηγορίες) 19 17  1 1 

Γενικά Λύκεια 8 6  1 1 

Μουσικά Λύκεια 1 1    

Εσπερινά Γενικά 

Λύκεια 
1 1    

Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑΛ) 4 4    

Σχολικά Εργ/κά Κέντρα (ΣΕΚ) 1 1    

Εργαστήρια Ειδικής Επ/κής Εκπαίδευσης & 
Κατάρτισης (ΕΕΕΕΚ) 

1 1    

Ιδιωτικά Λύκεια 1 1    

ΙΕΚ 1 1    

Ιδιωτικά ΙΕΚ 1 1    

Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας 2 2    

Δημόσιο Σχολείο 

Δεύτερης Ευκαιρίας 
1 1    

Ιερατικό Σχολείο 

Δεύτερης Ευκαιρίας 
1 1    

Σημείωση : Λειτουργεί λυκειακή τάξη κωφών/βαρήκοων 

 

Υποδομές / Δημ. Ενότητα Σύνολο Δ.Ε. Καλαμάτας Δ.Ε. Άριος Δ.Ε. Αρφαρών Δ.Ε. Θουρίας 

Τριτοβάθμια Εκπαίδευση 2 2    

Πανεπιστήμιο 1 1    

ΑΤΕΙ 1 1    

Δεν υπεισερχόμαστε σε μεγαλύτερη ανάλυση της εκπαίδευσης, γιατί είναι εκτός της άμεσης οπτικής 
της  ΣΒΑΑ, αλλά σημειώνουμε προβλήματα ελλείψεων των κτηριακών δομών (πχ. ενεργειακή 
επάρκεια) των κατώτερων βαθμίδων. 
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1.4.2 Ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού 

Βασικά στοιχεία10 για τις ευπαθείς11 ομάδες του πληθυσμού στο Δήμο Καλαμάτας είναι τα εξής: 

Στην Μεσσηνία (ΕΛΣΤΑΤ, Απογραφή 2011) κατοικούν 19.555 αλλοδαποί εκ των οποίων 8.688 είναι 
υπήκοοι χωρών της Ε.Ε και 10.867 υπήκοοι τρίτων χωρών, ενώ στην Καλαμάτα κατοικούν 4.667 
αλλοδαποί, 1.327 είναι υπήκοοι χωρών της Ε. Ε και 3.340 τρίτων χωρών. Σύμφωνα με τα στοιχεία του 
γραφείου. Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής 
Ελλάδος και Ιονίου, οι υπήκοοι τρίτων χωρών με άδεια διαμονής τον Νοέμβριο του 2016 ανέρχονται 
σε 8.363 άτομα.. 

Στην Μεσσηνία, σύμφωνα με την απογραφή που διενήργησε η ΠΕ Μεσσηνίας το 2013 κατοικούν 998 
Ρομά (31% του συνόλου (3.174) στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, ΠΕΣΚΕ: 62). Από αυτούς στην πόλη 
της Καλαμάτας κατοικούν 309. Σημειώνεται ότι μέσος χρόνος διαμονής τους είναι περί τα 22 χρόνια 
(στο ίδιο: 62). Με βάση, ωστόσο, το πιο πρόσφατο Επιχειρησιακό Σχέδιο Δράσης για την Ένταξη των 
Ρομά της Περιφέρειας Πελοποννήσου (Ιούλιος 2014) προκύπτει ότι ο πληθυσμός των Ρομά στην 
Πελοπόννησο υπερβαίνει τα 4.500 άτομα, από τα οποία στην ΠΕ Μεσσηνίας συγκεντρώνονται 
περισσότερο από 1500 άτομα στους Δήμους Καλαμάτας, Μεσσήνης, Οιχαλίας και Τριφυλίας12. Το 
44,52% των ερωτηθέντων Ρομά απασχολούνται, ενώ το 98,4% αναφέρει ότι δεν υπάρχουν ευκαιρίες 
για εργασία. Η εικόνα που προκύπτει είναι η αποκοπή από την τυπική αγορά εργασίας και ο 
εγκλωβισμός της πλειονότητας των Ρομά σε μια άτυπη ''παρά- αγορά'', χωρίς βιώσιμες οικονομικά 
προοπτικές. Πολλά νοικοκυριά στηρίζονται στην εποχιακή απασχόληση ενός μέλους και στα 
επιδόματα πρόνοιας που δικαιούνται ως πολύτεκνοι και άποροι. Τα βασικά ζητήματα που 
απασχολούν και επηρεάζουν αρνητικά την ποιότητα ζωής των Ρομά, καθιστώντας τους περισσότερο 
ευάλωτους στο ζήτημα της φτώχειας, συνοψίζονται σε τέσσερις θεματικές. Αυτές προκύπτουν με 
βάση και την Εθνική Στρατηγική για τους Ρομά (2011) και είναι η στέγαση, η απασχόληση, η 
εκπαίδευση και η υγεία. 

Οι ΑΜΕΑ13 δικαιούχοι προνοιακών επιδομάτων στην Μεσσηνία φθάνουν τα 2.146 άτομα. 
Σημειώνουμε ότι κατά τα τελευταία χρόνια  τα εισοδήματα των ΑμεΑ μειώθηκαν σημαντικά εξαιτίας 

                                                                 

10
 Το παρόν τμήμα βασίζεται κυρίως σε στοιχεία που αναφέρονται στην πρόταση του Δήμου Καλαμάτας για την 

πράξη «Συγκρότηση και λειτουργία Κέντρου Κοινότητας και Κινητής Μονάδας στο Δήμο Καλαμάτας με περιοχή 
ευθύνης την Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας» του ΠΕΠ Πελοποννήσου (πρωτογενή στοιχεία από διάφορες 
πηγές), καθώς και το Ερωτηματολόγιο της ΕΥΔ του ΠΕΠ Πελοποννήσου που συμπλήρωσαν οι υπηρεσίες του 
Δήμου Καλαμάτας για τις ομάδες στόχου με υψηλό κίνδυνο κοινωνικού διαχωρισμού. Αλλες πηγές πληροφορίας 
αναφέρονται κατά περίπτωση. 

 

11 Οι Ευπαθείς Ομάδες Πληθυσμού διακρίνονται σε δύο κατηγορίες: i) Στις Ευάλωτες Ομάδες Πληθυσμού και ii) 
Στις Ειδικές Ομάδες Πληθυσμού γ) «Ευάλωτες Ομάδες Πληθυσμού» νοούνται οι ομάδες εκείνες του πληθυσμού 
που η ένταξή τους στην κοινωνική και οικονομική ζωή εμποδίζεται από σωματικά και ψυχικά αίτια,. Σε αυτές 
ανήκουν άτομα ιδίως με αναπηρίες, με προβλήματα ψυχικής υγείας ή νοητικής υστέρησης και άτομα εξαρτημένα 
ή απεξαρτημένα από ουσίες, δ) «Ειδικές Ομάδες Πληθυσμού» νοούνται οι ομάδες εκείνες του πληθυσμού οι 
οποίες βρίσκονται σε μειονεκτική θέση ως προς την ομαλή ένταξή τους στην αγορά εργασίας από οικονομικά, 
κοινωνικά και πολιτισμικά αίτια. Σε αυτές ανήκουν ιδίως οι άνεργοι νέοι, οι άνεργοι άνω των 50 ετών, οι γυναίκες 
άνεργες, οι αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών, οι αναλφάβητοι, οι μακροχρόνια άνεργοι, οι  κάτοικοι 
απομακρυσμένων ορεινών και νησιωτικών περιοχών, οι πρώην ή οι νυν τρόφιμοι φυλακών, οι ανήλικοι 
παραβάτες, τα άτομα με γλωσσικές ή πολιτισμικές ιδιαιτερότητες και οι μετανάστες. 

 

12
 Βλ. ΠΕΣΚΕ, 63, όπου αναφέρεται επίσης ότι οι διαφορές στον πληθυσμό των Ρομά σε σχέση με τη παραπάνω 

έρευνα στην Πελοπόννησο μπορεί να οφείλονται στον τρόπο μέτρησης τους αλλά και στη νομαδική φύση του 
πληθυσμού αυτού. Το χαρακτηριστικό της μετανάστευσης και μετεγκατάστασης παρατηρείται συνολικά στον 
πληθυσμό των Ρομά εσωτερικά της Ελλάδας και της Ευρώπης, ανάλογα με την εποχιακή εργασία στον πρωτογενή 
τομέα, όπου για παράδειγμα στην Πελοπόννησο εντοπίζονται Ρομά με καταγωγή από τη Βουλγαρία και την 
Αλβανία και δεν αποτελούν μέρος του μόνιμου πληθυσμού 

13
 Μια ομάδα με μεγάλες δυσκολίες πρόσβασης στην αγορά εργασίας γενικά στην Ελλάδα, ιδίως κατά τα 

τελευταία χρόνια (ΠΕΣΚΕ: 70). 
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των δραστικών περικοπών σε μισθούς, συντάξεις, παροχές υγείας και των πολύ υψηλών φορολογικών 
επιβαρύνσεων. 

Στο πιλοτικό πρόγραμμα Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης που ξεκίνησε το δεύτερο εξάμηνο του 
2016 σ το δήμο Καλαμάτας έγιναν περισσότερες από 3.000 εγγραφές με πάνω από 5.500 μέλη. 

Δικαιούχοι ΤΕΒΑ (Πρόγραμμα επισιτιστικής και βασικής υλικής συνδρομής). Οι δικαιούχοι του 
προγεύματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Δήμο Καλαμάτας ανέρχονται σε 
3.997 άτομα. 

Οι δικαιούχοι Δημοτικού-Κοινωνικού Παντοπωλείου  είναι 50 άτομα 

Οι δικαιούχοι της κοινωνικής δομής του δημοτικού συσσιτίου είναι 70 άτομα. 

Οι ηλικιωμένοι (65+ έτη) στην Καλαμάτα ανέρχονται στο 17,2% του πληθυσμού (23% στην Περιφέρεια 
Πελοποννήσου).  

Ο κίνδυνος φτώχειας ατόμων ηλικίας 65 ετών και άνω στη Μεσσηνία ανέρχεται σε 48,4% ενώ στην 
Περιφέρεια Πελοποννήσου συνολικά στο, αρκετά μικρότερο, 42,3%. Για τους συνταξιούχους τα 
αντίστοιχα μεγέθη είναι 44,5% και 39,8% (ΠΕΣΚΕ: 82). 

Όσον αφορά τις άλλες ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού, στο Δήμο Καλαμάτας εντοπίζονται 1.430 
άτομα (οροθετικοί, φυλακισμένοι/αποφυλακισμένοι, ανήλικοι παραβάτες, ειδικές ομάδες 
πληθυσμού, 30 μονογονεϊκές οικογένειες, 36 γυναίκες ως θύματα κακοποίησης και 
περιθωριοποιημένες κοινότητες ΡΟΜΑ) (ΠΕΣΚΕ: 112) 

1.4.3 Γενικά Συμπεράσματα και συνοπτική αναφορά κρίσιμων ζητημάτων ενότητας 

 Η Καλαμάτα, σε μεγάλο βαθμό χάρη στις ενέργειες του ΔΚ, διαθέτει σημαντικό αριθμό 
κοινωνικών υποδομών, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι είναι επαρκείς. 

 Ο ΔΚ παρέχει ένα ευρύ φάσμα κοινωνικών υπηρεσιών, συχνά με ίδιους πόρους 

 Ο αριθμός των ευπαθών ομάδων διαφόρων κατηγοριών είναι σημαντικός, και οι σχετικές 
ανάγκες με τάση αύξησης. 

 

1.5 ΒΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 

1.5.1 Προγραμματικά κείμενα αναπτυξιακού χαρακτήρα 

Το βασικό κείμενο αναπτυξιακού χαρακτήρα περιφερειακού επιπέδου είναι το ΠΕΠ Πελοποννήσου 
(Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Πελοπόννησος 2014-2020).  Η ΣΒΑΑ προβλέπεται ρητώς από το ΠΕΠ, με 
βάση το οποίο έχει εκδοθεί και η σχετική πρόσκληση προς τις αστικές αρχές (ΕΥΔ ΕΠ Περ. 
Πελοποννήσου, ΑΠ 293/2.2.2017), άρα δεν απαιτείται ιδιαίτερη τεκμηρίωση για τη σχέση της ΣΒΑΑ με 
το ΠΕΠ. Σημειώνουμε, πάντως, ότι η σχετική πρόβλεψη υπάρχει στη ενότητα 4.2, «Ολοκληρωμένες 
δράσεις για Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη» του ΠΕΠ, στην οποία προσδιορίζονται οι στόχοι, οι 
προϋποθέσεις, το γενικό χρηματοδοτικό πλαίσιο και άλλα στοιχεία για τις ΣΒΑΑ της περιφέρειας. 

Μεγαλύτερη αναφορά είναι χρήσιμο να γίνεις στην Περιφερειακή Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης 
Πελοποννήσου (ΠΣΕΕ), επειδή η ΣΒΑΑ λαμβάνει ισχυρά υπόψη της την τελευταία, και διάφορες 
δράσεις της προωθούν τις κλαδικές προτεραιότητες της ΠΣΕΕ, άμεσα (πχ. επιχειρηματικές δράσεις) ή 
έμμεσα (πχ. πολεοδομικές δράσεις μέσω συνεργειών). 

Στην ΠΣΕΕ (κεφ. 3) προσδιορίζονται κλαδικές και οριζόντιες προτεραιότητες, ενώ παράλληλα 
αναφέρεται ότι «για τους λοιπούς κλάδους...γίνεται παραδοχή ότι θα ευθυγραμμιστεί η Περιφερειακή 
Στρατηγική...με το ΕΣΠΑ σε εθνικό επίπεδο», ήτοι δεν αποκλείονται δράσεις ενίσχυσης λοιπών κλάδων 
στους οποίους δεν απαιτείται «Έξυπνη Εξειδίκευση». Οι προτεραιότητες της ΠΣΕΕ, πάντως, είναι οι 
εξής: 

 Αγροδιατροφικός τομέας (παραγωγή πρώτων υλών για τη μεταποιητική βιομηχανία και 
οριζόντια θέματα: ενεργειακή αποδοτικότητα, μείωση περιβαλλοντικού αποτυπώματος, 
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εφοδιαστική, clustering, έρευνα, εγγυοδοτικά εργαλεία κλπ.).(Ρητή αναφορά γίνεται στον 
κλάδο του ελαιόλαδου (σ. 125), που ενδιαφέρει ιδιαίτερα την Καλαμάτα). 

 Τουριστικός τομέας (παραγωγή, διάχυση και αξιοποίηση γνώσης, Παρατηρητήριο 
Τουρισμού...). 

 (Λοιπή) Μεταποιητική Βιομηχανία και Λοιποί Δυναμικοί Τομείς. 

 Οριζόντιοι Υποστηρικτικοί Ταμεία (ΤΠΕ, Ενέργεια, Περιβάλλον, Μεταφορές, Εφοδιαστική 
Αλυσίδα) 

Η ΣΒΑΑ περιλαμβάνει δράσεις άμεσα συνδεδεμένες με ορισμένες από τις πιο πάνω προτεραιότητες 
(στο μέτρο που το επιτρέπουν οι επιλέξιμες «Αναπτυξιακές προτεραιότητες»). 

Τέλος, ο Αναπτυξιακός Νόμος (ν. 4399/2016) αποτελεί ένα από τα κύρια εργαλεία της αναπτυξιακής 
πολιτικής. Βασικά στοιχεία του που αφορούν την Καλαμάτα είναι τα εξής: 

Το ελάχιστο επιλέξιμο ύψος της επένδυσης για την υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων στα καθεστώτα 
ενισχύσεων του παρόντος που μπορεί να ενισχυθούν από δράσεις της ΟΧΕ (λαμβανομένης υπόψη της 
διαθέσιμης χρηματοδότησης) προσδιορίζεται ως εξής; 

- για μεσαίες επιχειρήσεις, συνεταιρισμούς και για επιχειρηματικές συστάδες (cluster), στο 
ποσό των διακοσίων πενήντα χιλιάδων (250.000) ευρώ,  

- για μικρές επιχειρήσεις, στο ποσό των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) ευρώ,  
- για πολύ μικρές επιχειρήσεις, στο ποσό των εκατό  χιλιάδων (100.000) ευρώ, 
- για τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.) του  . 4019/2011 (Α   216), καθώς 

και τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς (ΑΣ), τις Ομάδες Παραγωγών (ΟΠ) και τις Αγροτικές 
Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ) του Ν. 4384/2016 (Α   78) στο ποσό των πενήντα χιλιάδων  
(50.000) ευρώ. 

Στους επιλέξιμους για ενίσχυση κλάδους συμπεριλαμβάνονται η μεταποίηση αγροτικών προϊόντων, 
και τα καταλύματα (ίδρυση ή επέκταση ή εκσυγχρονισμός μονάδων τουλάχιστον τριών αστέρων), 
τουριστικοί λιμένες (μαρίνες) και γενικότερα εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής (βάσει του 
ν. 4276/2014). 

Η Καλαμάτα ανήκει στις περιοχές στις οποίες επιτρέπεται η χορήγηση ενισχύσεων, καθώς και στις 
περιοχές ειδικής ενίσχυσης. 

1.5.2 Γενικά χαρακτηριστικά της οικονομικής βάσης 

Ο επόμενος πίνακας παρουσιάζει επεξεργασμένα αδημοσίευτα πρωτογενή στοιχεία που χορηγήθηκαν 
από την ΕΛΣΤΑΤ και αφορούν την απασχόληση ανά παραγωγικό τομέα (2011) 
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Σύνολο Πρωτο-
γενής 

Δευτε-
ρογενής 

Τριτο-
γενής 

Σύνολο Πρωτο-
γενής 

Δευτερο
γενής 

Τριτο-
γενής 

αριθμός % στη χωρική ενότητα 

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ 3.727.110 372.209 654.377 
2.700.52

4 
100% 10% 18% 72% 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 195.482 49.162 33.740 112.580 100% 25% 17% 58% 

ΠΕ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 53.892 14.536 8.296 30.912 100% 27% 15% 57% 

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 23.967 1.746 4.279 17.942 100% 7% 18% 75% 

Καλαμάτα 19.041 853 3.382 14.806 100% 4,5% 17,8% 77,8% 

ΙΚ-σταθμισμένο 1.653 62 453 1.137 100% 3,8% 27,4% 68,8% 

ΠΖ-σταθμισμένο 2.869 119 736 2.013 100% 4,2% 25,7% 70,2% 

Σύνολο περιοχής παρέμβασης-
σταθμισμένο 

4.521 182 1.189 3.150 100% 4,0% 26,3% 69,7% 

 
% στη Μεσσηνία % στην Καλαμάτα 

ΠΕ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 100% 100% 100% 100% 
    

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 44% 12% 52% 58% 
    

Καλαμάτα 35,3% 5,9% 40,8% 47,9% 100% 100% 100% 100% 

ΙΚ-σταθμισμένο 3,1% 0,4% 5,5% 3,7% 9% 7% 13% 8% 

ΠΖ-σταθμισμένο 5,3% 0,8% 8,9% 6,5% 15% 14% 22% 14% 

Σύνολο περιοχής παρέμβασης-
σταθμισμένο 

8,4% 1,3% 14,3% 10,2% 
24% 21% 35% 21% 

 

 

Φαίνεται στον πίνακα, καθώς και στο πιο πάνω διάγραμμα, ότι η οικονομική βάση είναι σαφώς 
τριτογενοποιημένη στην Καλαμάτα, αλλά με όχι ασήμαντη παρουσία και του δευτερογενούς 
(συνολικά, όχι μόνο της μεταποίησης). Η ΠΠ, ωστόσο, διατηρεί υψηλότερα ποσοστά δευτερογενούς, 
και αυτό αποτελεί ένδειξη ενός ειδικού, και μάλλον θετικού, χαρακτήρα. 

Με όρους συγκέντρωσης, η ΠΠ περιλαμβάνει το 24% των απασχολούμενων στην πόλη, δηλ. μερίδιο 
μεγαλύτερο από αυτό που αναλογεί στον πληθυσμό της. Ως εκ τούτου, η ΠΠ είναι μια ζώνη που παρά 
τη γενική διάχυση της οικονομικής δραστηριότητας της Καλαμάτας σε ευρύτατα τμήματα του 
οικιστικού ιστού (όπως και γενικά στις ελληνικές πόλεις) τείνει να πολώσει περισσότερο από το μέσο 
όρο την απασχόληση και, κατ’ επέκταση, τις δραστηριότητες. 
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1.5.3 Οικονομικές εξειδικεύσεις στο χώρο 

Η εξειδίκευση του αστικού χώρου σε συγκεκριμένους κλάδους προσεγγίζεται με δύο μεθόδους.  

Πρώτον, με βάση στοιχεία για την κατανομή ανά απογραφικό τομέα της ΕΛΣΤΑΤ των χρήσεων γης, 
σύμφωνα με στοιχεία της Απογραφής του 2011. Όπως αναφέρεται σε άλλο σημείο του παρόντος, τα 
πρωτογενή και αδημοσίευτα  στοιχεία είναι σε επίπεδο οικοδομικού τετραγώνου, αλλά λόγω 
διαφόρων αδυναμιών της βάσης δεδομένων (αναντιστοιχίες μεταξύ πινάκων και χαρτών) κρίθηκε 
σκοπιμότερο η ανάλυση να γίνει στο πιο συγκεντρωτικό επίπεδο του τομέα, όπου ελπίζεται ότι 
στατιστικά εξομαλύνονται τα προβλήματα των στοιχείων. Η επεξεργασία σε επίπεδο απογραφικού 
τομέα και η χαρτογράφηση έγινε από την ομάδα μελέτης. 

Δεύτερον, με βάση την κατανομή των απασχολούμενων (όπου ήταν δυνατόν, τόσο στο 2001 όσο και 
στο 2011), ανά κλάδο 3

ου
 επιπέδου (δηλ. πολύ αναλυτικά), με βάση χάρτες που έχουν παραχθεί από 

την ομάδα μελέτης μέσω του Πανοράματος της ΕΛΣΤΑΤ. 

Κατανομή στο χώρο των χρήσεων γης 

Η ανάλυση εστιάζει σε ορισμένες χρήσεις που αντιστοιχούν σε δραστηριότητες σημαντικές για την 
ΠΣΕΕ Πελοποννήσου και για τη ΣΒΑΑ Καλαμάτας. 

Ο πρώτος χάρτης απεικονίζει την κατανομή (αριθμός) στον αστικό χώρο των κτηρίων με χρήση 
γραφείων-καταστημάτων, δηλ. των τυπικών οικονομικών κεντρικών λειτουργιών. Είναι σαφές ότι το 
κέντρο της πόλης (Ιστορικό, που αποτελεί και υποπεριοχή της ΠΠ, και νεώτερο), συγκεντρώνει μεγάλο 
αριθμό κτηρίων με τέτοιες δραστηριότητες. Πρέπει ωστόσο να ληφθεί υπόψη ότι τα στοιχεία δεν είναι 
σταθμισμένα με το μέγεθος του κτηρίου, και σε κάποιο βαθμό η μεγάλη συγκέντρωση στο ΙΚ 
αντανακλά τον κατακερματισμό των παλαιότερων κτηρίων και οικοπέδων. Είναι επίσης σαφής, 
πάντως, η ανάδυση ενός νέου πόλου κεντρικών λειτουργιών στην άλλη περιοχή της ΠΠ, την ΠΖ. 

 

Τα ξενοδοχεία, χρήση κρίσιμης σημασίας για το ευρύτερο τουριστικό κύκλωμα (που περιλαμβάνει και 
άλλες δραστηριότητες, αλλά που έλκονται από τα ξενοδοχεία) συγκεντρώνονται σαφώς σε τρείς 
ζώνες: ΠΖ, ΙΚ, και ένας απογραφικός τομέας στο βορειο-ανατολικό τμήμα της Καλαμάτας, στην έξοδο 
προς Σπάρτη. 
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Οι χρήσεις που συνδέονται με τη βιομηχανία-βιοτεχνία (εργοστάσια και εργαστήρια) παρουσιάζουν 
μια τάση αποκέντρωσης, αλλά με διατήρηση ισχυρού πόλου στο ΙΚ. Αντίθετα, η ΠΖ δεν συγκεντρώνει 
τέτοιες χρήσεις, και το στοιχείο αυτό υποδηλώνει διαφορετική αλλά συμπληρωματική φυσιογνωμία 
των δύο υποπεριοχών της ΠΠ. 

 

Τέλος οι «άλλες» χρήσεις, πλην των προαναφερθεισών και της κατοικίας, απεικονίζονται στον 
επόμενο χάρτη. Πρόκειται για συμβατικές χρήσεις οικονομικού (ιδιωτικού) ή μη (κυρίως δημόσιου) 
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χαρακτήρα. Η εικόνα μοιάζει σε κάποιο βαθμό με αυτή των εργοστασίων-εργαστηρίων, αλλά με 
σαφώς πιο έντονη χωρική διασπορά. Το ΙΚ συγκεντρώνει σημαντικό αριθμό τέτοιων χρήσεων, που 
αντιστοιχούν σε αυτό που ονομάζεται ενίοτε «οικονομία των αναγκών», που έχουν, αυτή τη φορά, 
κάποια παρουσία και στην ΠΖ. Σημειώνουμε ότι γενικά οι αντίστοιχες δραστηριότητες δεν έχουν 
δυναμισμό από μόνες τους, αλλά  όταν συνδυάζονται στο χώρο με δυναμικές οικονομικές χρήσεις 
λειτουργούν συμπληρωματικά προς αυτές, ενώ παράλληλα αποτελούν μια σχετικά σταθερή πηγή 
απασχόλησης (συχνά χωρίς υψηλή εξειδίκευση). 

 

Παραθέτουμε, τέλος, και ένα χάρτη μη οικονομικής χρήσης, της κατοικίας, γιατί φωτίζει εξ 
αντιδιαστολής την κατανομή των παραγωγικών χρήσεων. Διαπιστώνεται η τάση αποκέντρωσης της 
κατοικίας που έχει εντοπιστεί και από άλλα στοιχεία. Το ΙΚ διατηρεί ωστόσο σημαντικό αριθμό 
κατοικιών, ενώ η ΠΖ φαίνεται ότι λειτουργεί, ως προς την κατοικία, ως μια συνιστώσας ενός 
«προαστιακού δακτυλίου» που τείνει να διαμορφωθεί γύρω από την κεντρική ζώνη της Καλαμάτας. 
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Κατανομή στο χώρο των απασχολούμενων 

Οι χάρτες που κατασκευάστηκαν μέσω τη Πανοράματος της ΕΛΣΤΑΤ παρουσιάζονται στη συνέχεια. 
Όπου έγινε εφικτό14 παρατίθενται χάρτες συγκέντρωσης των απασχολούμενων τόσο το 2001 όσο και 
το 2011. 

 

Γεωργία-Κτηνοτροφία 2001/2011 

 

Στη γεωργία-κτηνοτροφία υπάρχουν δύο χαρακτηριστικά, αναμενόμενα και τα δύο: η εξωαστική 
χωροθέτηση, και η ενίσχυσή της κατά την προηγούμενη δεκαετία. 

 

                                                                 

14
 Μερικές φορές ο server του Πανοράματος δεν μπορούσε να ολοκληρώσει τη διαδικασία εξαγωγής του χάρτη. 

Σε ορισμένες περιπτώσεις αυτό συνέβαινε συστηματικά, με αποτέλεσμα κάποιοι χάρτες να μην είναι διαθέσιμοι 
και στα δύο εξεταζόμενα, κατ’ αρχήν, έτη, 2001 και 2011. 
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Βιομηχανία τροφίμων 2011 

 

Η βιομηχανία τροφίμων (2011) που έχει σημασία για τη  ΣΒΑΑ λόγω της προτεραιότητες στο 
αγροδιατροφικό κύκλωμα, κατανέμεται χωρίς ισχυρές συγκεντρώσεις σε μεγάλο τμήμα του αστικού 
χώρου: κέντρο, ΙΚ, δυτικές συνοικίες (και οδικός άξονας προς Αθήνα). Η παρουσία της στην ΠΖ είναι 
σαφώς χαμηλή. 

 

Βιομηχανία δέρματος και δερμάτινων ειδών 2001/2011 

 

Η βιομηχανία δέρματος και δερμάτινων ειδών χαρακτηρίζεται από ισχυρές πολώσεις, προς το κέντρο 
το 2001, αλλά με σημαντική μετατόπιση το 2011 με ανάδυση πόλων και στην ΠΖ. Η δραστηριότητα δεν 
έχει στρατηγική σημασία, αλλά παρατίθεται λόγω του τελευταίου (μη εύκολα ερμηνεύσιμου) 
φαινομένου που αφορά την ΠΠ. 
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Κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού 2001/2011 

 

Η κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού έχει διπλό χωροθετικό μοντέλο: κεντρικό (πιθανώς 
για τις μικρότερες μονάδες) και περικεντρικό (πιθανώς για τις μεγαλύτερες). Από την οπτική γωνία της 
ΠΠ επισημαίνουμε την σταθερή απουσία της από το ΙΚ και κάποια ανάδυση, το 2011, στην ΠΖ. 

 

Κατασκευή εξοπλισμού και συσκευών ραδιοφωνίας, τηλεόρασης και επικοινωνιών 2001 

 

Η κατασκευή εξοπλισμού και συσκευών ραδιοφωνίας, τηλεόρασης και επικοινωνιών (δυστυχώς 
διαθέσιμη μόνο για το 2001) αποτελεί κλάδο αυξανόμενης σημασίας και συνιστώσα των 
«δημιουργικών» δραστηριοτήτων που ενδιαφέρουν την ΠΣΕΕ. Υπάρχει σημαντική χωρική σύμπτωση 
με την ΠΠ, με συγκέντρωση παρά το ΙΚ, και ανάδυση (από το 2001) στην ΠΖ. 
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Δραστηριότητες υπηρεσιών πληροφορίας 2011 

 

ΟΙ δραστηριότητες υπηρεσιών πληροφορίας, επίσης κλάδος με στρατηγική σημασία και δημιουργικού 
χαρακτήρα, συγκεντρώνεται (2011) σχεδόν αποκλειστικά στο ΙΚ. Αποτελεί ένδειξη της διαμόρφωσης 
ενός νέου δυναμισμού στο τελευταίο, παράλληλα με τις παραδοσιακές εξειδικεύσεις του. 

 

Εκδόσεις, εκτυπώσεις και αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων ήχου και εικόνας ή πληροφορικής 
2001/2011 

 

Ο κλάδος των εκδόσεων, εκτυπώσεων και αναπαραγωγής προεγγεγραμμένων μέσων ήχου και εικόνας 
ή πληροφορικής, επίσης εξαιρετικά σημαντική συνιστώσα των «δημιουργικών δραστηριοτήτων» ήδη 
από το 2001 έλκεται από την ΠΖ, ενώ το 2011 προστίθεται και έλξη από το ΙΚ. Συνεπώς, και οι δύο 
πόλοι της ΠΠ παρουσιάζουν χωροθετικά πλεονεκτήματα για αυτόν τον κλάδο και αυξανόμενη 
συγκέντρωσή τους. Επισημαίνεται, επίσης, η συγκέντρωσή του κλάδου και στο νοητό άξονα που 
συνδέει τις δύο υποπεριοχές. 
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Έρευνα και ανάπτυξη 2001/2011 

 

Ο κλάδος έρευνας και ανάπτυξης, ιδιαίτερης σημασίας για την ΠΣΕΕ και τη  ΣΒΑΑ που στοχεύουν στην 
αύξηση της χρήσης της καινοτομίας, έχουν και στις δύο χρονολογίες συγκέντρωση στην ΠΖ, ενώ και το 
ΙΚ φαίνεται να έλκει, στο εσωτερικό του ή σε επαφή με αυτό, τέτοιες δραστηριότητες. 

 

Ξενοδοχεία 2001/2011 

 

Ο κλάδος των ξενοδοχείων χαρακτηρίζεται από ευρεία κατανομή, με σαφή την αύξηση της 
ελκυστικότητας της ΠΖ και του ΙΚ κατά την προηγούμενη δεκαετία. 

 

Εστίαση 2001/2011 

 



37 

Ο κλάδος της εστίασης, σημαντική συνιστώσα του τουρισμού αλλά και της τοπικής καθημερινότητας, 
παρουσιάζει διάχυση σε αρκετές περιοχές, μεταξύ των οποίων και οι δύο της  

 

Ενδιάμεσοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί με εξαίρεση τις ασφαλιστικές εταιρείες 2001/2011 

 

Οι ενδιάμεσοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί (χωρίς τις ασφαλιστικές εταιρείες), κλάδος 
υποστηρικτικός της αναπτυξιακής διαδικασίας μέσω της χρηματοδότησης, παρουσιάζει διάχυτη 
κατανομή αλλά, σε κάθε περίπτωση, επαρκή παρουσία και στην ΠΠ. 

 

Δραστηριότητες συναφείς με δραστηριότητες ενδιάμεσων χρηματοπιστωτικών οργανισμών 
2001/2011 

 

Οι δραστηριότητες που είναι συναφείς με αυτές των ενδιάμεσων χρηματοπιστωτικών οργανισμών 
παρουσιάζουν ένα πολύ διαφορετικό χωροθετικό σχήμα μεταξύ 2001 και 2011, με σημαντική 
υποχώρηση και ταυτόχρονα αποκέντρωση. Πάντως, στην ΠΠ υπάρχει παρουσία και αυτού του 
κλάδου. 
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Διαχείριση ακίνητης περιουσίας 2001 

 

Τέλος, ένας κλάδος του επιχειρηματικού τριτογενούς που παρατίθεται λόγω της προσέλκυσής του και 
στις δύο υποπεριοχές της ΠΠ είναι η διαχείριση της ακίνητης περιουσίας (διαθέσιμη όμως μόνο για το 
2011). 

Διαχρονική δυναμική και χωροθέτηση των επιχειρήσεων συνολικά 

Ο επόμενος χάρτης παρουσιάζει τη διαχρονική εικόνα (με την έννοια, ιδίως, των διαγραφών και των 
ενεργών επιχειρήσεων, που είναι οι δύο πολυπληθέστερες κατηγορίες) της χωρικής κατανομής των 
επιχειρήσεων (στοιχεία 2015, ΓΕΜΗ). 

 

Χωρίς να προκύπτει ένα ιδιαίτερα σαφές σχήμα, φαίνεται ότι η ΠΖ παρουσιάζει μικρότερο συγκριτικά 
ποσοστό διαγραφών από το ΙΚ, αλλά το τελευταίο συγκεντρώνει μεγαλύτερο απόλυτο αριθμό 
επιχειρήσεων. Η ύπαρξη πιέσεων στις επιχειρήσεις είναι πάντως εμφανής, και δικαιολογεί την 
εστίαση της ΣΒΑΑ στην υποστήριξή τους. 
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1.5.4 Στοιχεία για την ανεργία 

Το μεγάλο ύψος της ανεργίας είναι δεδομένο σήμερα, όχι μόνο στην Καλαμάτα. Έχει ενδιαφέρον 
ωστόσο να ερευνηθούν η κλαδική και χωρική διαφοροποίησή της15. 

Η κλαδική διαφοροποίηση του ποσοστού ανεργίας παρατίθεται στον πίνακα που ακολουθεί16. 

 Κλάδοι 
% 

ανεργίας 

Α ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ 20% 

Β ΟΡΥΧΕΙΑ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΕΙΑ 41% 

Γ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 18% 

Δ ΠΑΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ, ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ, ΑΤΜΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 13% 

Ε ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ 25% 

Ζ ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ 16% 

Η ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 20% 

Θ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ 26% 

Ι ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 18% 

Κ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 6% 

Λ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 12% 

Μ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 9% 

Ν ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 26% 

Ξ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΑΜΥΝΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ 10% 

Ο ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 6% 

Π ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ 7% 

Ρ ΤΕΧΝΕΣ, ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ 25% 

Σ ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 27% 

ΣΤ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 41% 

Τ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΩΣ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ - ΜΗ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ, 

ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΓΑΘΩΝ - ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΓΙΑ ΙΔΙΑ ΧΡΗΣΗ 22% 

Υ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΤΕΡΟΔΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ 0% 

 Σύνολο ανέργων (δεν περιλαμβάνονται οι νέοι άνεργοι) 17% 

Οι κλάδοι με ιδιαίτερα υψηλοί ανεργία είναι οι εξής, κατά φθίνουσα σειρά: 

 ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 

 ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ 

 ΤΕΧΝΕΣ, ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ 

 ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ 

Πέραν των κατασκευών όπου η ανεργία είναι γενικευμένη στην Ελλάδα και συνδέεται με την κατάρρευση της 
αγοράς ακινήτων και την υπερφορολόγηση,  σημειώνουμε και το υψηλό ποσοστό ανεργίας στους «τουριστικούς» 
κλάδους που σημειώνονται με γκρίζο φόντο. Το ότι στο τουριστικό σύμπλεγμα παρατηρείται τέτοιο πρόβλημα, 
και μάλιστα όχι μόνο στα ξενοδοχεία αλλά και σε άλλους συναφείς κλάδους, δείχνει ότι η στήριξη του  — με 
δεδομένη τη σημασία του για την περιοχή αλλά και την ύπαρξη συγκριτικών πλεονεκτημάτων — είναι απολύτως 
απαραίτητη.  
 

                                                                 

15
 Συστηματικά διαθέσιμα στοιχεία σε τέτοια αναλυτικά επίπεδα υπάρχουν μόνον από την απογραφή του 2011 

(ΕΛΣΤΑΤ). Αν και τα απόλυτα μεγέθη έχουν προφανώς αυξηθεί από τότε, οι σχετικές διαφοροποιήσεις, που 
τείνουν να αντανακλούν δομικούς παράγοντες, είναι πιθανόν ότι δεν έχουν μεταβληθεί ριζικά. 

16
 Επεξεργασία από την ομάδα μελέτης αδημοσίευτων πρωτογενών στοιχείων της ΕΛΣΤΑΤ. 
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Σύνολο απασχολούμενων 

Σύνολο ανέργων (δεν 
περιλαμβάνονται οι νέοι 

άνεργοι) 
% ανέργων 

Καλαμάτα 19.041 3.210 16,9% 

Περιοχή Παρέμβασης 4.521 593 13,2% 

 
Η ΠΠ παρουσιάζει μόνον οριακά καλύτερη εικόνα από την πόλη συνολικά, και πρακτικά πλήττεται από ισχυρή 
ανεργία. 
 

1.5.5 Γενικά Συμπεράσματα και συνοπτική αναφορά κρίσιμων ζητημάτων ενότητας 

 Τα προγραμματικά κείμενα αναπτυξιακού χαρακτήρα δίνουν μεγάλο βάρος στην προώθηση 
επιλεγμένων οικονομικών κλάδων που προσιδιάζουν στην έξυπνη εξειδίκευση, ιδίως στον 
αγροδιατροφικό τομέα και τον τουρισμό. 

 Η οικονομική βάση, τόσο στην πόλη όσο και στην ΠΠ, χαρακτηρίζεται από τριτογενοποίηση. 

 Κλάδοι που συγκεντρώνονται σε συγκριτικά υψηλό βαθμό στην ΠΠ είναι οι εξής: 
- ΙΚ: Γραφεία-καταστήματα, Ξενοδοχεία, «άλλες» χρήσεις πλην κατοικίας, δημιουργικές 

δραστηριότητες, 
- ΠΖ: Ξενοδοχεία, δημιουργικές δραστηριότητες 

 Παρατηρείται γενικευμένα μεγάλος αριθμός διαγραφής επιχειρήσεων (δηλ. επιχειρήσεων 
που έκλεισαν), με ελαφρώς μικρότερη ένταση από το μέσο όρο στην ΠΖ  και ελαφρώς 
μεγαλύτερη στο ΙΚ. 

 Παρατηρείται απρόσμενα (με δεδομένη τη μέση υψηλή τιμή του) υψηλό ποσοστό ανεργίας 
στο ευρύτερο τουριστικό κύκλωμα. 

 Η ανεργία στην πόλη και στην ΠΠ είναι υψηλή. 

 

1.6 ΒΑΣΙΚΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΑ-ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 

1.6.1 Ανάλυση δεδομένων οικιστικής οργάνωσης και κατευθύνσεων θεσμικών 
κειμένων χωροταξικού χαρακτήρα (ΓΠΧΣΑΑ, ΠΠΧΣΑΑ, Ειδικά Πλαίσια Τουρισμού, 
Βιομηχανίας, ΑΠΕ κλπ.) – Αναφορά σε προβλεπόμενες κατηγορίες ζωνών και τις 
ειδικές κατευθύνσεις που ορίζονται 

1. Το Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης τοποθετείται σε πολύ 
υψηλό στρατηγικό επίπεδο και δεν περιλαμβάνει πολλές ευθείες αναφορές στην Καλαμάτα.  
Αποδελτιώνουμε ωστόσο τα εξής, που έχουν σαφώς σχέση με το περιεχόμενο και τις επιλέξιμες 
δράσεις της ΣΒΑΑ: 

Η Καλαμάτα προσδιορίζεται ως «δευτερεύων εθνικός πόλος ανάπτυξης». Στους πόλους αυτούς 
προωθείται η αναβάθμιση των τεχνικών και κοινωνικών υποδομών και υπηρεσιών των πόλεων και η 
καινοτομία, με στόχο την ανάπτυξη και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του παραγωγικού τους 
δυναμικού. (άρ. 5) 
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Δίνεται κατεύθυνση για ενίσχυση των «λιμένων διεθνούς ενδιαφέροντος και εθνικής σημασίας» 
Καβάλας, Κύμης, Ρόδου, Καλαμάτας και Σούδας.  Ειδικότερα για το λιμένα της Καλαμάτας αναφέρεται 
ότι «μπορεί να αναδειχθεί σε σύνθετο λιμένα εξυπηρέτησης της εμπορικής και της επιβατικής 
κίνησης…», και επίσης ότι μπορεί να αναλάβει αναβαθμισμένο ρόλο στις ακτοπλοϊκές μεταφορές «ως 
απόληξη του Δυτικού άξονα [ανάπτυξης της χώρας]. 

 

 

2. Ως γνωστόν, το Ειδικό  Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον  
Τουρισμό (ΕΧΠ-Τ)έχει ακυρωθεί από το ΣτΕ, αλλά για τυπικούς λόγους και όχι ως προς το περιεχόμενό 
του. Κρίνεται για αυτό το λόγο χρήσιμο να γίνει μια σύντομη αναφορά σε ορισμένες κατευθύνσεις του 
που αφορούν την Καλαμάτα και τις τουριστικές προοπτικές της, δεδομένης της σημασίας του τομέα 
αυτού για τη ΣΒΑΑ.  
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Η Καλαμάτα εντάσσεται στις «αναπτυσσόμενες τουριστικά περιοχές» (άρ. 4), όπως φαίνεται στο 
απόσπασμα χάρτη που ακολουθεί. 

 

Στις περιοχές αυτές δίνονται ορισμένες στρατηγικές κατευθύνσεις χωρικής οργάνωσης και 

ανάπτυξης (άρ. 5), μεταξύ των οποίων ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη  ΣΒΑΑ (που περιλαμβάνει δράσεις 
στα αντίστοιχα πεδία) έχουν οι εξής: 

β. Ανάδειξη στοιχείων ταυτότητας και αναγνωρισιμότητας της περιοχής. 

γ. Ανάπτυξη ειδικών τουριστικών υποδομών και εγκαταστάσεων που εμπλουτίζουν και διευρύνουν το 
τουριστικό προϊόν. 

δ. Προώθηση μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας και βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας των 
εγκαταστάσεων (προώθηση ΑΠΕ, βιοκλιματικών μεθόδων σχεδιασμού κ.ά.). 

ε. Προστασία, αποκατάσταση και ανάδειξη του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, με την 
αναγνώριση και συνδυασμένη προβολή των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών κάθε περιοχής. 

στ. Ανάληψη δράσεων αναβάθμισης του δομημένου χώρου, με πολεοδομικές παρεμβάσεις, όπως 
αναπλάσεις κοινόχρηστων χώρων με αύξηση των ελεύθερων χώρων και των χώρων πρασίνου και 
παροχή κινήτρων για αναπλάσεις ιδιωτικών χώρων. 

ζ. Κατασκευή νέων, συμπλήρωση και αναβάθμιση υφιστάμενων τεχνικών, κοινωνικών (περίθαλψης 
και αθλητισμού), περιβαλλοντικών και πολιτιστικών υποδομών (μουσεία, κ.λπ.). 

θ. Παροχή κινήτρων για εκσυγχρονισμό υφιστάμενων τουριστικών μονάδων με παράλληλη 
αναβάθμιση σε τύπους και κατηγορίες καταλυμάτων (3, 4 και 5 αστέρια) ή επέκταση αυτών και 
συμπληρώσεις με ειδικές τουριστικές υποδομές. 

ι. Επανάχρηση αξιόλογων κτιρίων ή συνόλων και παροχή κινήτρων για μετατροπή παραδοσιακών ή 
διατηρητέων κτιρίων σε ξενοδοχειακές μονάδες. 

Επίσης, ειδική αναφορά γίνεται στη δημιουργία εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης επιβατών κρουαζιέρας 
(ports of call) «σε λιμάνια που έχουν ήδη δυνατότητα, ή μπορούν να αποκτήσουν τη δυνατότητα να 
εξυπηρετούν μεγάλα κρουαζιερόπλοια και βρίσκονται σε περιοχές τουριστικού ενδιαφέροντος. Κατά 
προτεραιότητα οι περιοχές αυτές είναι: Πειραιάς, Θεσσαλονίκη, Κατάκολο, Ρόδος, Βόλος, Καβάλα, 
Κως, Πάτμος, Πύλος, Μύκονος, Σαντορίνη, Καλαμάτα, Κέρκυρα, Κρήτη» (άρ. 6). 
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3. Το Ειδικό  Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τη Βιομηχανία (ΕΧΠ-Β) 
περιλαμβάνει ορισμένες αναφορές στην Καλαμάτα και την ευρύτερη περιοχή της, από τις οποίες 
αποδελτιώνουμε αυτές που έχουν σχέση με τη  ΣΒΑΑ. 

Η Καλαμάτα  χαρακτηρίζεται ως «περιοχή επέκτασης [της βιομηχανίας]» σε συνδυασμό με τον υπό 
ανάδυση «δυτικό άξονα ανάπτυξης» της χώρας, όπως φαίνεται και στο απόσπασμα χάρτη που 
παρατίθεται πιο κάτω. Στις περιοχές αυτές δίνεται κατεύθυνση για στήριξη της προοπτικής ανάπτυξης 
της βιομηχανίας (άρ. 4). 

 

Στο Παράρτημα Ι του ΕΧΠ-Β προσδιορίζεται ως κλαδική προτεραιότητα (σε επίπεδο Μεσσηνίας) η 
μεταποίηση-τυποποίηση αγροδιατροφικών προϊόντων 

 

4. Το Ειδικό  Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις ΑΠΕ (ΕΧΠ-ΑΠΕ) 
τοποθετεί την Καλαμάτα σε ΠΑΚ («Περιοχή Αιολικής Καταλληλόλητας», σε αντιδιαστολή προς 
«…Προτεραιότητας»), δηλ. δεν της αποδίδει ιδιαίτερο ρόλο (άρ. 5). Το ίδιο ισχύει, τηρουμένων των 
αναλογιών, και για τις περισσότερες άλλες μορφές ΑΠΕ. Ωστόσο, τα χαρακτηριστικά της ευρύτερης 
περιοχής της Καλαμάτας ανταποκρίνονται στα κριτήρια των προνομιακών περιοχών εγκαταστάσεων 
εκμετάλλευσης της ενέργειας από βιομάζα (αγροτική παραγωγή) (άρ. 18), συνεπώς για αυτή τη μορφή 
η Καλαμάτα έχει θετική χωροταξική κατεύθυνση. 

 

5. Το Ειδικό  Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Υδατοκαλλιέργειες 
(ΕΧΠ-Υ) δεν περιλαμβάνει στην Καλαμάτα (και γενικότερα τον Μεσσηνιακό Κόλπο) περιοχές 
ανάπτυξης υδατοκαλλιεργειών (ούτε εντοπίζει εκεί λιβάδια Ποσειδωνίας). 

 

6. Από το εγκεκριμένο από το 2003 Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου 
Ανάπτυξης Πελοποννήσου (ΠΧΠ-Π)αποδελτιώνουμε τα πιο κάτω σημεία που συνδέονται με τη 
θεματική της ΣΒΑΑ. 

«Η ολοκλήρωση του μεγάλου οδικού άξονα ΠΑΘΕ (Πάτρα-Αθήνα-Θεσσαλονίκη-Εύζωνοι), σε 
συνδυασμό με την εθνική οδό Καλαμάτας-Τρίπολης-Κορίνθου, αναμένεται να ισχυροποιήσει την τάση 
για λειτουργική και χωρική της ενσωμάτωση στο βασικό αναπτυξιακό άξονα της χώρας» (Β.1.4), 
προοπτική που σήμερα έχει όντως υλοποιηθεί. 

Η Καλαμάτα κατατάσσεται στους «Κύριους πόλους ανάπτυξης» της Περ. Πελοποννήσου (Δ.1.1) και 
επίσης στα οικιστικά κέντρα «2

ου
 επιπέδου» (Δ.3.1.1), και στα στοιχεία του ρόλου της 

περιλαμβάνονται και τα εξής: πόλος ευρύτερης εμβέλειας πολιτιστικών και τουριστικών 
δραστηριοτήτων, και επίσης δορυφορικό αστικό κέντρο υποστήριξης αγροτικών,  βιομηχανικών και 
τουριστικών δραστηριοτήτων της ευρύτερης περιοχής. Τα στοιχεία αυτά αποτελούν κεντρικές 
επιλογές του αναπτυξιακού προτύπου της ΣΒΑΑ.  

Στο σχέδιο δράσης του ΠΧΠ προβλέπεται η «Δημιουργία χρηματooικovoμικoύ κέντρου στην Καλαμάτα 
για την προώθηση χρηματooικovoμικώv υπηρεσιών των Μ.Μ.Ε.», επιλογή που είναι συγγενής με 
παρόμοια δράση της ΣΒΑΑ. 
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Στο χάρτη Δ1.1. Πρότυπο Χωρικής Ανάπτυξης, τέλος, η παράκτια περιοχής της Καλαμάτας και της του 
βορειότερου Μεσσηνιακού Κόλπου προσδιορίζεται ως «παράκτια ζώνη τουριστικής ανάπτυξης», η 
ίδια η Καλαμάτα ως εστία «ζώνης αστικών δραστηριοτήτων», ενώ ορισμένες από τις 
προαναφερόμενες επιλογές αποτυπώνονται και χαρτογραφικά. 

 

 

Δεδομένου ωστόσο ότι το εγκεκριμένο ΠΧΠ είναι υπό αναθεώρηση, με βάση σχετική μελέτη 
Αξιολόγησης-Αναθεώρησης του ΠΣΠ-Π η οποία έχει ολοκληρωθεί και βρίσκεται στο τελικό στάδιο 
έγκρισής της από το ΥΠΕΝ (αναμένεται να γίνει εντός των επόμενων 1-2 μηνών), και συνεπώς στην 
περίοδο υλοποίησης της ΣΒΑΑ θα ισχύει πλέον αυτή ως νέο ΠΧΠ, θεωρούμε χρήσιμο να αναφερθούμε 
σε ορισμένες σχετικές επιλογές της εν λόγω μελέτης. Προηγείται ο αντίστοιχος με τον προηγούμενο 
χάρτης του Προτύπου Χωρικής Ανάπτυξης (απόσπασμα). 
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Αναφέρουμε κατ’ αρχάς ορισμένες διαπιστώσεις της μελέτης που συνδέονται με τη ΣΒΑΑ: 

- Η μεγαλύτερη πυκνότητα πληθυσμού στην Περιφέρεια Πελοποννήσου εμφανίζεται στον 
Δήμο Καλαμάτας (159,27 τ.μ./ κατ.) 

- Η Καλαμάτα αποτελεί βασικό πόλο τόσο παραθαλάσσιου τουρισμού όσο και (γενικά) 
τουρισμού αλλοδαπών, με τον πρώτο να κυριαρχεί και τον δεύτερο να κατευθύνεται κυρίως 
σε περιοχές οργανωμένων ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων υψηλών προδιαγραφών 
(Καλαμάτα, Κόρινθος) 

- Η Περιφέρεια Πελοποννήσου δεν αποτελεί σήμερα ελκυστικό και γνωστό (branded) 
προορισμό κρουαζιέρας, λόγω έλλειψης κατάλληλων υποδομών (με εξαίρεση την Καλαμάτα, 
η οποία όμως είναι έξω από τον υφιστάμενο «κυκλικό» προγραμματισμό της Κρουαζιέρας). 

Όσον αφορά τις προτάσεις, στο Πρότυπο Χωρικής Ανάπτυξης περιλαμβάνονται και τα εξής, που 
συνδέονται άμεσα (σε ορισμένες περιπτώσεις έμμεσα αλλά σαφώς) με τη ΣΒΑΑ: 

 Προοπτικές δημιουργίας ενός ισχυρού περιφερειακού πόλου ανάπτυξης εθνικής εμβέλειας 
(δίπολο Καλαμάτας - Τρίπολης) στην Περιφέρεια Πελοποννήσου. Για την  από κοινού λειτουργία 
της Καλαμάτας με τη Τρίπολη προτείνεται δε η διερεύνηση σύνδεσής τους με προαστιακό 
σιδηρόδρομο 

 Εκπόνηση Σχεδίου Ολοκληρωμένης Αστικής Παρέμβασης (ΣΟΑΠ) για την Καλαμάτα 
 Προστασία του θαλάσσιου μετώπου του κόλπου της Καλαμάτας 
 Ανάδειξη του λιμένα Καλαμάτας σε κύρια πύλη εισόδου στην Ευρωπαϊκή αγορά 
 Κύριοι θαλάσσιοι άξονες (Εθνικής / Διαπεριφερειακής εμβέλειας) μακροπρόθεσμα : 

- ο άξονας Λιμένας Καλαμάτας – Κρήτη – Μεσόγειος (Άξονας Μεσογειακής Συνεργασίας) 
- ο άξονας Λιμένας Καλαμάτας – Λιμένας Πάτρας – Αδριατική (Αδριατικός Θαλάσσιος 

Άξονας) 
 Προώθηση υποδομών υποδοχής κρουαζιερόπλοιων στην Καλαμάτα 
 Υλοποίηση Μαρίνας Καλαμάτας 
 Δημιουργία υδατοδρομίου στην Καλαμάτα 
 Λειτουργική/αισθητική αναβάθμιση των οδικών προσβάσεων προς Καλαμάτα κατά 

προτεραιότητα. 
 Επέκταση του αγωγού Αγ. Θεόδωροι-Μεγαλόπολη και τροφοδοσία της ευρύτερης οικιστικής 

περιοχής Καλαμάτας 

1.6.2 Ανάλυση υφιστάμενου πλαισίου και θεσμικών κειμένων πολεοδομικού 
χαρακτήρα (ισχύοντα ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ, κατευθύνσεις ΖΟΕ κλπ.) – Αναφορά σε 
προβλεπόμενες κατηγορίες ζωνών και τις ειδικές κατευθύνσεις που ορίζονται 

Το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Δήμου Καλαμάτας έχει  εγκριθεί σχετικά πρόσφατα (Μάιος 2011) 
αλλά η σχετική μελέτη είναι αρκετά παλαιότερη (η πρώτη  φάση, που περιλαμβάνει όλο το αναλυτικό 
τμήμα, παραλήφθηκε το 200617. Ουσιαστικά, το ΓΠΣ έχει βασιστεί σε στοιχεία αρκετά παλαιά (πχ. στην 
απογραφή του 2001) και επιπλέον  που απηχούν συνθήκες προ κρίσης.  Τίθεται συνεπώς ένα ζήτημα 
ουσιαστικής επικαιρότητας, στην οποία έχει προστεθεί και το γεγονός ότι πλέον τα ΓΠΣ  έχουν 
αντικατασταθεί (ν. 4447/2016) από τα αρκετά διαφορετικά Τοπικά Χωρικά Σχέδια.  Με δεδομένη αυτή 
την παρατήρηση, πάντως,  παραθέτουμε στη συνέχεια μια αποδελτίωση του εγκεκριμένου ΓΠΣ 
εστιασμένη σε θέματα που συνδέονται με τη ΣΒΑΑ. 

Το προγραμματικό μέγεθος για το μόνιμο πληθυσμό το έτος 2024 εκτιμάται σε 79.378 άτομα, 
καταγράφοντας δηλαδή μέση αύξηση δεκαετίας 12% σε σχέση με τον πληθυσμό της απογραφής 2001. 
Ο παραθεριστικός πληθυσμός εκτιμάται ότι, το έτος 2024, θα ανέλθει σε 16.038 άτομα περίπου, 
καταγράφοντας αύξηση της τάξης του 60%, σε σχέση με το 2005. Η προβλεπόμενη δυναμικότητα των 
ξενοδοχειακών μονάδων υπολογίζεται σε 4.558 περίπου κλίνες για το 2024. 

                                                                 

17
 Υπ’ αριθμ. 551/2006 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας, με την οποία εγκρίνεται η παραλαβή της 

Α’ φάσης της μελέτης ΓΠΣ Δήμου Καλαμάτας. 
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Στις βασικές κατευθύνσεις σχεδιασμού περιλαμβάνεται η προστασία και αξιοποίηση του παράκτιου 
μετώπου (δηλ. μιας από τις δύο περιοχές εστίασης της ΣΒΑΑ) «ως του κυριότερου ανοιχτού χώρου της 
πόλης». 

Στους ειδικούς στόχους και τις στρατηγικές επιλογές του ΓΠΣ περιλαμβάνονται: 

«Πρόβλεψη νέων οικιστικών υποδοχέων Α’ κατοικίας στα νοτιο−ανατολικά της πόλης, όπου 
παρατηρείται αυξημένη διάσπαρτη εκτός σχεδίου δόμηση με πρόβλεψη χαμηλών πυκνοτήτων, 
αυξημένους ελεύθερους χώρους και πράσινο για ομαλή – ελκυστική διασύνδεση με τον άμεσο 
εξωαστικό χώρο,  καθώς και οικιστικών νέων  αλλά και περιορισμένων οικιστικών ενοτήτων στα 
δυτικά όπου συγκεντρώνεται ο ήδη υπάρχων ή θεσμοθετημένος οικιστικός ιστός.» 

Ένταξη της δυτικής παράκτιας περιοχής για την ανάπτυξη τουριστικών δραστηριοτήτων 

Αειφόρος ανάπτυξη (αύξηση πρασίνου και κοινοχρήστων χώρων, ολοκληρωμένες υποδομές αστικών 
εξυπηρετήσεων, αστικές αναπλάσεις, δίκτυο πεζοδρόμων και ποδηλατοδρόμων). 

Το σύνολο των περιοχών κατοικίας προσδιορίζονται ως περιοχές με γενική κατηγορία χρήσης τη 
Γενική Κατοικία. 
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Ο επόμενος πίνακας παρουσιάζει στοιχεία για την πυκνότητα του πληθυσμού18. 

 Έκταση 
(στρ.) 

στην 
πόλη 

Πυκνότητα 
(κατ./Ha) 

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 12.400   

Καλαμάτα 9.900  55 

ΙΚ-σταθμισμένο 481 4,9% 90 

ΠΖ-σταθμισμένο 1.656 16,7% 43 

Σύνολο περιοχής παρέμβασης (ΠΠ)-σταθμισμένο 2.137 21,6% 54 

Η πυκνότητα στην ΠΖ είναι μικρότερη από αυτή της πόλης, ενώ η πυκνότητα στο ΙΚ είναι αρκετά 
μεγαλύτερη. Η διαφοροποίηση αυτή συνδέεται άμεσα με τη διαφοροποίηση και τη 
συμπληρωματικότητα των δύο υποπεριοχών της ΠΠ, η οποία κατά μέσος όρο έχει σχεδόν ίδια 
πυκνότητα με την Καλαμάτα συνολικά. 

 

1.6.3 Ανάλυση χρήσεων (υφιστάμενων)  και καλύψεων γης 

Οι υφιστάμενες χρήσεις γης στην Καλαμάτα αποτυπώνονται στον επόμενο χάρτη που προέρχεται από 
τη μελέτη του ΓΠΣ. 

 

Διαπιστώνεται συγκέντρωση των υφιστάμενων κεντρικών λειτουργιών στο κυρίως (νεώτερο) κέντρο, 
στο ΙΚ, τάση επέκτασης στην ΠΖ και στον άξονα που την συνδέει με τα δύο προηγούμενα, και 
γραμμικά στην έξοδο προς Αθήνα. 

 

                                                                 

18
 Αδημοσίευτα πρωτογενή στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, επεξεργασία από την ομάδα μελέτης. 
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1.6.4 Συγκοινωνίες19 

Οδικό δίκτυο 

Ο κυριότερος οδικός άξονας που διαπερνά την Περιφέρεια Πελοποννήσου ενώνοντας τα κυριότερα 
αστικά κέντρα μεταξύ τους είναι ο αυτοκινητόδρομος Καλαμάτα - Τρίπολη - Κόρινθος - Αθήνα, ο 
οποίος καταλήγει, πλέον, στον Περιφερειακό της Καλαμάτας. Ανήκει στο Διευρωπαϊκό Δίκτυο (ΤΕΝ) 
και αναμένεται να αποτελέσει  έναν από τους κύριους παράγοντες περιφερειακής ανάπτυξης των 
περιοχών της Κεντρικής και Νότιας Πελοποννήσου και ειδικότερα των Νομών Μεσσηνίας, Αρκαδίας 
και Αργολίδας. 

Ο δεύτερος σημαντικός άξονας για τον Νομό και τον Δήμο της Καλαμάτας, είναι ο δρόμος Πάτρα – 
Πύργος-Τσακώνα-Καλαμάτα. Προβλεπόταν η κατασκευή 164 χιλιόμετρων στα τμήματα Πατρών - 
Πύργου και Αλφειού-Τσακώνας, με δύο λωρίδες κυκλοφορίας και λωρίδα έκτακτης ανάγκης ανά 
κατεύθυνση και διαχωριστικό διάζωμα για το πρώτο τμήμα, και δύο λωρίδες κυκλοφορίας ανά 
κατεύθυνση με διαχωριστικό διάζωμα για το δεύτερο τμήμα. Στην παρούσα χρονική στιγμή τα έργα 
δεν έχουν ολοκληρωθεί και είναι στάσιμα. 

Με την ολοκλήρωση των παραπάνω αξόνων, αναμένεται να αυξηθεί η επισκεψιμότητα  στην πόλη της 
Καλαμάτας και θα δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για την περαιτέρω ανάπτυξη του Δήμου και της 
ευρύτερης περιοχής. 

Οι υπόλοιποι σημαντικοί οδικοί άξονες που διέρχονται από τον Δήμο της Καλαμάτας είναι οι εξής:  

Η Εθνική Οδός Καλαμάτας - Σπάρτης (Ε.Ο. 82), η οποία συνδέει την πόλη της Καλαμάτας με τον Νομό 
Λακωνίας και την Σπάρτη αλλά και με τους ορεινούς οικισμούς του Ταϋγέτου. Επισημαίνεται ότι τόσο 
λόγω φθορών όσο και λόγω συχνών καταπτώσεων βράχων επί της οδού, χρήζει επιτακτικής ανάγκης 
συντήρησης και βελτίωσης. 

Η Εθνική Οδός Καλαμάτα-Μεσσήνη -Βελίκα-Πύλος-Μεθώνη (Ε.Ο. 9)  

Η Επαρχιακή Οδός Καλαμάτα-Καρδαμύλη-Αρεόπολη (Επ.Ο. 1) η οποία συνδέει την πόλη της 
Καλαμάτας με την Μεσσηνιακή και τη Λακωνική Μάνη αλλά και με τις Τοπικές Κοινότητες Βέργας και 
Μαντίνειας 

Η Επαρχιακή Οδός Θουρία-Μικρομάνη-Άρις-Τρίοδος-Αριστομένης-Χώρα (Επ.Ο. 3) 

Τέσσερις ακόμη ενδοαστικοί οδικοί άξονες μπορούν να χαρακτηριστούν σαν δευτερεύοντες άξονες 
υπερτοπικής σημασίας: 

- η οδός Αρτέμιδος, 
- η οδός Λακωνικής, 
- η οδός Κρήτης, 
- η οδός Στ. Κωστόπουλου (Διασποράς). 

Επίσης, βασικές κυκλοφοριακές αρτηρίες αποτελούν οι οδοί: Αρτέμιδος, Βασ. Γεωργίου, Λυκούργου, 
Κρήτης, Καρακούση, Ναυαρίνου, Μεσσήνης, Είρας, Δακτύλιος (Ύδρας, Ξενοφώντος, Βασ. Όλγας, 
Ακρίτα, Παλαιολόγου), Σταδίου, 23ης Μαρτίου, Αναγνωσταρά, Μαυρομιχάλη, Φαρών, Φραντζή. 

Στην πόλη της Καλαμάτας λειτουργεί ήδη ένα αρτηριακό κύκλωμα δακτυλίου γύρω από τον κεντρικό 
πυρήνα της πόλης, με βάση την οργάνωση του υφιστάμενου οδικού δικτύου σε ζεύγη 
μονοδρομημένων παράλληλων αξόνων, στους οποίους δίνεται απόλυτη προτεραιότητα ως προς όλες 
τις εγκάρσιες κινήσεις.  

Η εφαρμογή του συστήματος των δύο δακτυλίων οδήγησε σε εκτροπή των διαμετρικών ως προς το 
κέντρο μετακινήσεων σε διαδρομές περιφερειακές και έξω από τον κεντρικό πυρήνα, καθώς και στον 
ανακαταμερισμό του κυκλοφοριακού φόρτου πάνω στο αρτηριακό δίκτυο, με αποτέλεσμα τη μείωση 
της υπερβολικής φόρτισης σε ορισμένους κρίσιμους συνδέσμους. Σύμφωνα με το εγκεκριμένο Γ.Π.Σ. 
Καλαμάτας (ΦΕΚ 77/2011) και τις προβλεπόμενες δράσεις για την αναβάθμιση του κέντρου της πόλης, 

                                                                 

19
 Βασισμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του ΔΚ, με επικαιροποίηση από την ομάδα μελέτης.  
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καταγράφεται ως αναγκαία η επέκταση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων σε ευρύτερη περιοχή σε 
συνδυασμό με τις ανακατατάξεις των λειτουργιών της πόλης.  Στο Γ.Π.Σ. προβλεπόταν η δημιουργία 
Περιφερειακού άξονα, ο οποίος σήμερα ολοκληρώθηκε και έχει ως βασικό στόχο την εξασφάλιση μιας 
κυκλοφοριακής αυτοτέλειας του ανατολικού, του δυτικού και του κεντρικού τομέα της πόλης, 
αναφορικά με τις υπερτοπικές μετακινήσεις εθνικής και περιφερειακής κλίμακας.  

Η εικόνα και η κατάσταση του  οδικού δικτύου διαφοροποιείται εντός της πόλης.  Με εξαίρεση την 
Παλιά Πόλη και την ανατολική περικεντρική περιοχή, το οδικό δίκτυο σε όλο σχεδόν το παλαιό  
εγκεκριμένο σχέδιο πόλης (1905) παρουσιάζεται πληθωρικό, με σημαντικό ποσοστό καλυπτόμενης 
από δρόμους επιφάνειας.   

Εντελώς αντίθετη εικόνα παρουσιάζεται στις νέες επεκτάσεις και ιδιαίτερα στις βορειοδυτικές και 
βορειοανατολικές περιοχές (Φραγκοπήγαδο, Αβραμιού, Καλύβια, Πέταλο, Αγία Άννα, Γουλιμίδες, Αγία 
Παρασκευή, Άγιος Κωνσταντίνος, Άγιος Ισίδωρος κλπ.), όπου η πυκνότητα δόμησης αντιστοιχεί σε 
συνεχή οικιστικό ιστό με εντελώς υποτυπώδες και ανεπαρκές οδικό δίκτυο. Έτσι παρουσιάζονται 
αυξημένες ανάγκες για τη διάνοιξη νέων οδών που προβλέπονται από σχέδιο πόλης.  

Η στάθμευση στο κέντρο της πόλης της Καλαμάτας καλύπτεται κυρίως από τους ανοιχτούς χώρους 
στάθμευσης που έχουν διαμορφωθεί στην περιοχή Νέδοντος (από την οδό Περικλέους έως την οδό 
Λείκων), στην περιοχή του Μεγάρου Χορού και στην Δημοτική Αγορά.  Επιπλέον, θέσεις ελεγχόμενης 
στάθμευσης υπάρχουν στις οδούς Υπαπαντής, Σταδίου, Νέδοντος, Αριστομένους, Σιδηροδρομικού 
Σταθμού, στην Ναυαρίνου (έμπροσθεν του Ναυτικού Ομίλου), καθώς και στο σκεπασμένο κεντρικό 
και βόρειο τμήμα του ποταμού Νέδοντα. 

 Ποδηλατοδρόμοι – Πεζόδρομοι 

Στην πόλη της Καλαμάτας έχει κατασκευαστεί κεντρικός ποδηλατόδρομος μήκους 3,6 χιλιομέτρων, ο 
οποίος διατρέχει τον άξονα κεντρικών λειτουργιών της πόλης και την παραλιακή οδό Ναυαρίνου 
(αγορά, Δημαρχείο, κεντρική πλατεία, Διοικητήριο, πάρκο ΟΣΕ, λιμάνι, οδός Ναυαρίνου έως την 
Ανάσταση.) Η παραλιακή διαδρομή προς τα ανατολικά, θα επεκταθεί μελλοντικά έως το ξενοδοχείο 
Filoxenia και την οδό Λακωνικής.  

Επιπλέον χρηματοδοτείται μέσω δανείου από Ταμείο Παρακ. και  Δανείων η κατασκευή νέου 
ποδηλατόδρομου (μήκους 3,1 χλμ.), ο οποίος θα συνδέεται στο κέντρο της πόλης με τον υπάρχοντα 
κεντρικό ποδηλατόδρομο, και μέσω της οδού Νέδοντος θα καταλήγει στην περιοχή της Μαρίνας. 

Ο Βασικός κορμός του «δικτύου πεζοδρόμων» διατρέχει τον άξονα κεντρικών λειτουργιών της πόλης 
σε κατεύθυνση Βορρά- Νότου και συνδέει το Ιστορικό Κέντρο (το οποίο διαθέτει δίκτυο πεζόδρομων) 
και την παραλιακή οδό Ναυαρίνου, μέσω του πάρκου του ΟΣΕ. Σε αυτόν συμβάλλουν μικρότεροι 
πεζόδρομοι και όπου δεν υπάρχουν, η εξυπηρέτηση των πεζών γίνεται από τα πεζοδρόμια. 

Πιο συγκεκριμένα, οι πεζόδρομοι της πόλης έχουν κατασκευαστεί επί των οδών : Αριστομένους, 
Κουτουμάνου, Κουμάντου, Πανταζοπούλου, Βαλαωρίτου, Ιατροπούλου, Δαγρέ, Ανδρέου Σκιά, 
Αντωνοπούλου, Μητροπέτροβα, Στρατή Μυριβήλη, Ποσειδώνος, καθώς επίσης και στη περιοχή του 
Ιστορικού Κέντρου. 

 Σιδηροδρομικό δίκτυο 

Το Σιδηροδρομικό δίκτυο του Νομού Μεσσηνίας, όπως και το υπόλοιπο δίκτυο της Περιφέρειας 
Πελοποννήσου δεν είναι συμβατό με το υπόλοιπο εθνικό δίκτυο, λόγω της διαφοροποίησης στο 
πλάτος γραμμής μεταξύ δικτύων Πελοποννήσου (μετρικό δίκτυο)  και Κεντρικής – Βόρειας Ελλάδας 
(κανονικό δίκτυο εύρους 1,44μ). 

Οι δυο βασικοί κλάδοι που φτάνουν μέχρι την Καλαμάτα είναι οι: 

Κόρινθος – Πάτρα – Πύργος - Καλό Νερό – Ζευγολατιό – Ασπρόχωμα - Καλαμάτα 

Κόρινθος – Άργος – Τρίπολη – Ζευγολατιό – Ασπρόχωμα – Καλαμάτα. 

Οι δύο κλάδοι συναντώνται στο Ζευγολατιό και από εκεί, μέσω μονής γραμμής, το δίκτυο καταλήγει 
στην Καλαμάτα. Στο σιδηροδρομικό δίκτυο υπάρχει μια βασική διακλάδωση από Καλό Νερό για 
Κυπαρισσία, ενώ μία ακόμη, από Ασπρόχωμα για Μεσσήνη.  Το έτος 2003 η γραμμή Κόρινθος-
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Τρίπολη-Καλαμάτα, κλείνει για ανακαίνιση. Το 2009 τελικά επαναλειτουργούν τα δρομολόγια 
Κόρινθος – Άργος – Ναύπλιο και Κόρινθος – Άργος – Τρίπολη με πολύ αραιή συχνότητα και σταματούν 
οριστικά το 2011.  Το 2011 διακόπτονται και τα δρομολόγια στις γραμμές Καλαμάτα - Πύργος – Πάτρα 
και Καλαμάτα - Μεσσήνη - ΤΕΙ – Καλαμάτα. Η γραμμή Καλαμάτας – Ζευγολατιού και Καλαμάτας – 
Μεσσήνης είχε χαρακτηριστικά Προαστιακού σιδηρόδρομου, ενώ εξυπηρετούσε και το ΤΕΙ. 

Το αίτημα της πόλης είναι οι γραμμές αυτές να ενεργοποιηθούν εκ νέου προκειμένου η πόλη της 
Καλαμάτας να συνδέεται και με το σιδηροδρομικό δίκτυο με την Αθήνα αλλά και με την υπόλοιπη 
Ελλάδα. Η σύνδεση αυτή είναι αναγκαία δεδομένου ότι σε συνδυασμό και με την αεροπορική 
σύνδεση και το λιμάνι της Καλαμάτας θα προωθήσει και θα συμβάλλει στην ανάπτυξη των 
συνδυασμένων μεταφορών τόσο των εμπορευμάτων όσο και των επιβατών. Ιδιαίτερα τη σημερινή 
εποχή με την αύξηση του κόστους του πετρελαίου κίνησης καθώς και των διοδίων είναι επιβεβλημένη 
η επαναλειτουργία των γραμμών του ΟΣΕ που έχει χαμηλότερο κόστος και συγχρόνως είναι φιλική 
προς το περιβάλλον. 

 Θαλάσσιες συγκοινωνίες 

Η υποδομή των θαλάσσιων συγκοινωνιών και μεταφορών του Νομού Μεσσηνίας σήμερα αποτελείται 
από πέντε λιμάνια, με σαφώς κυριότερο αυτό της Καλαμάτας.   Η γεωπολιτική θέση του λιμένα της 
Καλαμάτας είναι μείζονος σημασίας καθότι αποτελεί το νοτιότερο άκρο της ηπειρωτικής Ελλάδας και 
της Ε.Ε. και αποτελεί απόληξη των Διευρωπαϊκών χερσαίων οδικών αξόνων.  

Ωστόσο προς το παρόν παρουσιάζει περιορισμένη επιβατική και εμπορική κίνηση αφού ο 
υφιστάμενος λιμένας δεν μπορεί να ανταπεξέλθει στο ρόλο ενός σύγχρονου εμπορικού λιμένα. Ο 
εναγκαλισμός με την πόλη, η πολύ περιορισμένη διαθέσιμη χερσαία ζώνη, η αδυναμία συνδυασμένων 
μεταφορών καθιστούν αναγκαία στο μέλλον την ανάπτυξη ενός νέου λιμένα αποκλειστικά για την 
εξυπηρέτηση της εμπορικής κίνησης, όταν βέβαια αυτή φθάσει στα κατάλληλα επίπεδα ή όταν 
διαμορφωθούν οι προβλεπόμενες νέες συνθήκες. 

Σήμερα υφίσταται μόνο μια γραμμή Καλαμάτα – Κύθηρα – Αντικύθηρα – Κίσσαμος τους 
καλοκαιρινούς μήνες, η οποία έχει μέση ετήσια κίνηση 7.400 επιβάτες.   

Στην μελέτη προγραμματικού σχεδίου (master - plan) του λιμένα Καλαμάτας (ΦΕΚ 386/Τεύχος 
Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων και Πολεοδομικών Θεμάτων / 10-12-2012), επιδιώκεται η βελτίωση 
των υποδομών και η αναδιοργάνωση της λειτουργίας τόσο του εμπορικού όσο και του επιβατικού 
τμήματος. Επίσης προβλέπεται η δημιουργία επιβατικού σταθμού για τα κρουαζιερόπλοια, στον οποίο 
θα στεγαστούν όλοι οι εμπλεκόμενοι στη διαδικασία αποβίβασης / επιβίβασης των επισκεπτών. 
Προτείνεται η αναδιαρρύθμιση της αποθήκης του Λιμενικού Ταμείου ώστε να περιλαμβάνει σταθμό 
εξυπηρέτησης των επιβατών των κρουαζιερόπλοιων, περίπτερα εκθέσεων, εμπορικά καταστήματα και 
τις υπηρεσίες Λιμεναρχείου και Τελωνείου.  

Με την κατασκευή του νέου οδικού δικτύου της Πελοποννήσου μπορεί να επαναπροσδιοριστεί ο 
ρόλος του ως λιμάνι περιφερειακής σημασίας, του οποίου η σημαντική λιμενική υποδομή μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί από μεγαλύτερα τουριστικά σκάφη (κρουαζιερόπλοια, θαλαμηγούς, κλπ.). Δεδομένου 
ότι, ο «Τουρισμός Κρουαζιέρας» έχει έρθει στο αναπτυξιακό προσκήνιο τα τελευταία χρόνια με τη 
συνεχή ανάπτυξή του, (αύξηση 13% για το 2014 σύμφωνα με τον ΕΟΤ), καθώς και για τα οικονομικά 
οφέλη που αφήνει στα λιμάνια- σταθμούς, επιβάλλεται να γίνουν επιλεγμένες δράσεις δημοσίων 
σχέσεων και παραγωγή προωθητικού υλικού. 

Στο πλαίσιο αυτό, ο δήμος έχει εκδώσει «οδηγό κρουαζιέρας» ο οποίος αποτελεί ήδη το 
πληροφοριακό υλικό στις διεθνείς εκθέσεις κρουαζιέρας και προωθείται και σε σχετικά τουριστικά 
πρακτορεία.  

Η προοπτική για την ένταξη του λιμένα στο δίκτυο ακτοπλοΐας του νότιου Αιγαίου και της Κρήτης τους 
καλοκαιρινούς μήνες σχετίζεται άμεσα με την ανάδειξη της ΠΕ Μεσσηνίας ως τουριστικού 
προορισμού. Με την προώθηση κατάλληλων μέτρων και σε συνδυασμό με την σύγχρονη Μαρίνα  
μπορεί να αναδειχθεί σε σημαντικό πόλο έλξης μεγάλων τουριστικών σκαφών από τη νοτιοανατολική 
Μεσόγειο με προορισμό τα Ιόνια νησιά και την Ιταλία. 
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Για την εξυπηρέτηση της κίνησης μεταφοράς εμπορευμάτων και την σταδιακή μετατροπή του κυρίως 
λιμένα αμιγώς επιβατικού έχει προταθεί η δημιουργία νέου εμπορευματικού λιμένα στη Δυτική 
Παραλία.  

Δυτικά του λιμανιού βρίσκεται η μαρίνα της Καλαμάτας, η οποία διαθέτει 250 θέσεις για ελλιμενισμό 
σκαφών μήκους μέχρι 25 μέτρων και 3 μ. βύθισμα. Όλες οι θέσεις είναι εξοπλισμένες με τις 
απαραίτητες παροχές ηλεκτρικού ρεύματος και νερού. Ο χερσαίος χώρος περιλαμβάνει 150 θέσεις 
εναπόθεσης σκαφών τα οποία ανελκύονται και καθελκύονται με σύγχρονο travel lift 60 τόνων. Η 
μαρίνα, σε συνεργασία με εξωτερικά συνεργεία και τεχνικούς, προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες 
για την επισκευή και τη συντήρηση των σκαφών. Οι χερσαίες εγκαταστάσεις περιλαμβάνουν ακόμη 
860 τ.μ. κτιριακών εγκαταστάσεων στα οποία στεγάζονται καταστήματα, γραφεία, αναψυκτήρια, 
εστιατόριο, γραφεία ενοικίασης σκαφών και αυτοκινήτων, σταθμός ανεφοδιασμού καυσίμων, WC και 
ντους. Η μαρίνα λειτουργεί όλο τον χρόνο.  

 Αεροπορικές συγκοινωνίες 

Ο Κρατικός Αερολιμένας Καλαμάτας «Καπετάν Βασίλης Κωνσταντακόπουλος» βρίσκεται περίπου 9 
χλμ. δυτικά από την πόλη της Καλαμάτας ανάμεσα στην Καλαμάτα και τη Μεσσήνη επί της Εθνικής 
Οδού Καλαμάτας-Πύλου (82) (Πύλος - Καλαμάτα - Σπάρτη) και δυτικά των σιδηροδρομικών γραμμών, 
δίπλα στον ποταμό Πάμισο.  Είναι το μοναδικό πολιτικό αεροδρόμιο στην περιφέρεια Πελοποννήσου, 
ενώ παράλληλα χρησιμοποιείται για εκπαιδευτικές πτήσεις στρατιωτικών αεροσκαφών, από την 
γειτνιάζουσα σε αυτό πολεμική βάση της Αεροπορίας (120 ΠΕΑ). 

Οι υπάρχουσες υποδομές, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Κρατικού Αερολιμένα Καλαμάτας, 
είναι ένας διάδρομος προσγείωσης  runway 2771X45m ικανός να δεχθεί αεροσκάφη έως περίπου 300 
θέσεων  Β767, Α321,Β757, Tristar, DC10 κλπ., ένα τροxόδρομο 3060X30m 4  θέσεις στάθμευσης 
αεροσκαφών. Δύο αίθουσες αφίξεων και 2 αναχωρήσεων, μια αίθουσα αναμονής , 4 check in 
counters, 2 ροές  security, δύο ροές διαβατηριακών ελέγχων, μια τελωνειακή ροή ελέγχων, 
αεροπορικά καύσιμα JET A1 από 2 εταιρίες . Ο Αερολιμένας είναι Διεθνής, δηλαδή  μπορεί να παρέχει 
ευκολίες ελευθεροκοινωνίας (Τελωνεία – Διαβατήρια –Συνάλλαγμα) και τηρεί τα  standard της 
Διεθνούς Υ.Π.Α (International Civil Aviation Organization I.C.A.O)  στις υποδομές του, μπορεί να 
λειτουργεί ημέρα και νύχτα και διαθέτει  σύγχρονα ραδιοβοηθήματα για ενόργανη προσέγγιση ILS, 
T/VOR-DME, με αποτέλεσμα πτήσεις εκτός Ευρώπης να μπορούν να κάνουν είσοδο – έξοδο από την 
Καλαμάτα. 

Κατά τις ώρες αφίξεως των πτήσεων από το εξωτερικό λειτουργεί Γραφείο Τουριστικής Υποστήριξης 
του Δήμου Καλαμάτας, όπου δημοτικοί υπάλληλοι δίνουν χάρτες της Καλαμάτας και οδηγίες 
περιήγησης, απαντώντας στις ερωτήσεις των επισκεπτών. 

Σήμερα εκτελούνται τόσο προγραμματισμένες πτήσεις , όσο και ένας αριθμός ναυλωμένων πτήσεων 
(charters) που διασυνδέουν  την πόλη με ευρωπαϊκές και άλλες πόλεις του εξωτερικού, κυρίως κατά 
την τουριστική περίοδο. 

 Κατά το διάστημα 2011-2014 πραγματοποιήθηκαν  αφίξεις επιβατών με  ναυλωμένες πτήσεις 
(charters) από διάφορες χώρες, όπως αναφέρεται στον πιο κάτω πίνακα. 
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2011 2012 2013 2014 

ΤΣΕΧΙΑ 1444 ΑΥΣΤΡΙΑ 1734 ΑΥΣΤΡΙΑ 6092 ΑΥΣΤΡΙΑ 9239 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ 5055 ΤΣΕΧΙΑ 1277 ΤΣΕΧΙΑ 1294 ΤΣΕΧΙΑ 2058 

ΟΛΛΑΝΔΙΑ 5184 ΓΕΡΜΑΝΙΑ 2702 ΓΕΡΜΑΝΙΑ 6541 ΓΑΛΛΙΑ 3304 

ΝΟΡΒΗΓΙΑ 2639 ΟΛΛΑΝΔΙΑ 4170 ΙΤΑΛΙΑ 7406 ΓΕΡΜΑΝΙΑ 30188 

ΡΩΣΙΑ 1692 ΝΟΡΒΗΓΙΑ 2416 ΟΛΛΑΝΔΙΑ 3809 ΙΤΑΛΙΑ 6012 

ΑΓΓΛΙΑ 14953 ΡΩΣΙΑ 3448 ΝΟΡΒΗΓΙΑ 2126 ΟΛΛΑΝΔΙΑ 4599 

ΑΛΛΗ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ 364 ΣΟΥΗΔΙΑ 2155 ΡΩΣΙΑ 7603 ΝΟΡΒΗΓΙΑ 2623 

  ΑΓΓΛΙΑ 15374 ΣΟΥΗΔΙΑ 5342 ΠΟΛΩΝΙΑ 8323 

  ΑΛΛΗ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ 193 ΟΥΚΡΑΝΙΑ 1748 ΡΩΣΙΑ 4864 

    ΑΓΓΛΙΑ 15505 ΣΛΟΒΑΚΙΑ 998 

    ΑΛΛΗ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ 619 ΣΟΥΗΔΙΑ 3095 

      ΟΥΚΡΑΝΙΑ 726 

      ΑΓΓΛΙΑ 28182 

      ΑΛΛΗ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ 5187 

ΣΥΝ. ΑΦΙΞΕΩΝ 30967 ΣΥΝ. ΑΦΙΞΕΩΝ 33469 ΣΥΝ. ΑΦΙΞΕΩΝ 58085 ΣΥΝ. ΑΦΙΞΕΩΝ 109398 

ΠΗΓΗ: ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 

Κατά τη διάρκεια του 2015, η Καλαμάτα συνδέθηκε αεροπορικώς με το Τελ Αβίβ (Ισραήλ), τη 
Μπρατισλάβα (Σλοβακία), το Κατοβίτσε (Πολωνία), τη Φρανκφούρτη, το Μόναχο, το Άμστερνταμ, το 
Μπέργκαμο (Μιλάνο - Ιταλία), την Πράγα, το Λονδίνο, τη Βιέννη, το Αμβούργο, το Βρότσλαβ 
(Πολωνία), τη Βαρσοβία, το Παρίσι, το Όσλο, τη Βιέννη, το Μάντσεστερ, το Μπέρμιγχαμ, την Μόσχα, 
την Αγία Πετρούπολη, σε κάποιες περιπτώσεις με περισσότερες από μία αεροπορικές εταιρείες. 
Ακόμα, η Καλαμάτα συνδέεται αεροπορικών με τη Θεσσαλονίκη (καθημερινή σύνδεση από 25/3-
30/10) και με την Αθήνα (καθημερινή σύνδεση από 1/5-30/5). 

Η ολοκλήρωση του αυτοκινητόδρομου Τρίπολης-Καλαμάτας σε συνδυασμό με την τουριστική 
ανάπτυξη και αξιοποίηση του πολιτιστικού και τουριστικού δυναμικού της πόλης και του Νομού, 
παρουσιάζουν δυνατότητες προώθησης και αύξησης των διεθνών πτήσεων καθώς επίσης και αφίξεων 
από το εσωτερικό της χώρας. 

1.6.5 Γενικά Συμπεράσματα και συνοπτική αναφορά κρίσιμων ζητημάτων ενότητας 

 Ο χωροταξικός σχεδιασμός αποδίδει στην Καλαμάτα ρόλο «δευτερεύοντος εθνικού πόλου 
ανάπτυξης», τον σημαντικότερο στην Περιφέρεια Πελοποννήσου. 

 Δίνεται κατεύθυνση για ενίσχυση του «λιμένα διεθνούς ενδιαφέροντος και εθνικής 
σημασίας» Καλαμάτας 

 Η Καλαμάτα εντάσσεται στις «αναπτυσσόμενες τουριστικά περιοχές» του (πρώην) Ειδικού 
Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον  Τουρισμό 

 Στη μελέτη του νέου Περιφερειακού Χωροταξικού Πλαισίου  η παράκτια περιοχής της 
Καλαμάτας προσδιορίζεται ως «παράκτια ζώνη τουριστικής ανάπτυξης» (σημ. περιλαμβάνει 
κυρίως την ΠΖ) ενώ  η ίδια η Καλαμάτα ως εστία «ζώνης αστικών δραστηριοτήτων». 

 Στις επιλογές του ΓΠΣ Δήμου Καλαμάτας περιλαμβάνονται  
- Η προστασία και αξιοποίηση του παράκτιου μετώπου (δηλ. μιας από τις δύο περιοχές 

εστίασης της ΣΒΑΑ) «ως του κυριότερου ανοιχτού χώρου της πόλης». 
- Η πρόβλεψη νέων οικιστικών υποδοχέων Α’ κατοικίας στα νοτιο−ανατολικά της πόλης 
- Η ένταξη της δυτικής παράκτιας περιοχής για την ανάπτυξη τουριστικών δραστηριοτήτων 
- Αστικές αναπλάσεις, δίκτυο πεζοδρόμων και ποδηλατοδρόμων 

 Το ΙΚ παρουσιάζει μεγάλη πυκνότητα (συγκριτικά με την πόλη) ενώ η ΠΖ χαμηλότερη από 
αυτήν. 

 Διαπιστώνεται συγκέντρωση των υφιστάμενων κεντρικών λειτουργιών στο κυρίως (νεώτερο) 
κέντρο, στο ΙΚ, τάση επέκτασης στην ΠΖ και στον άξονα που την συνδέει με τα δύο 
προηγούμενα, και γραμμικά στην έξοδο προς Αθήνα. 

 Υπάρχει εξαιρετικά καλή υπερτοπική οδική και αεροπορική υποδομή (και εξυπηρέτηση από 
πτήσεις, όσον αφορά τη δεύτερη) και σημαντική αλλά όχι επαρκώς αναπτυγμένη σε σύγκριση 
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με τις δυνατότητες λιμενική υποδομή και εξυπηρέτηση (η παρατήρηση περιλαμβάνει και την  
κρουαζιέρα). 

 

1.7 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2000-2016 

Το φυσικό περιβάλλον του Δήμου Καλαμάτας μπορεί να χαρακτηριστεί ως πλούσιο και ποικιλόμορφο, 

Ο Δήμος Καλαμάτας έχει υλοποιήσει μια σειρά από συγχρηματοδοτούμενα έργα  στις περιοχές 
παρέμβασης και γενικότερα στον αστικό ιστό του Δήμου, τα οποία και παρουσιάζονται συνοπτικά  
παρακάτω: 

1. ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΔΥΤΙΚΟΥ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΟΥΣ (ΑΠΟ ΟΔΟ ΦΡΑΝΤΖΗ ΕΩΣ ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ)  -  
Ε.Π. “ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ – ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2007 – 2013” 

 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 309.470,24 € 

Το φυσικό αντικείμενο της παρούσας πράξης αφορά στην ανακατασκευή του δυτικού πεζοδρομίου 
της Αριστομένους (κεντρική οδού της πόλης της Καλαμάτας) και για το τμήμα από οδός Φραντζή έως 
οδό Ξενοφώντος.  

2. ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ VII ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ (Γ' ΦΑΣΗ)  - ΕΣΠΑ 2007-2013 - Ε.Π. 
<<ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007 – 2013>> (ΥΠ.Α.Α.Ν) 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ    445.476,37 € 

Η ανάπλαση  περιλαμβάνει το υπόλοιπο τμήμα VII Ιστορικού κέντρου, που δεν έχει αναπλαστεί. Αυτό 
αφορά τις οδούς Παντελεήμονος, Παπαφλέσσα και την ενδιάμεσο σ’ αυτές οδό Διός Ιθώματα και την 
οδό Παπάζογλου το τμήμα της βόρεια του Μουσείου.  

3. ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΦΑΡΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑ - Ε.Π. <<ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2007-2013>> (ΕΣΠΑ)        

 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ    1.977.898,46€ 

Με την πράξη επιδιώκεται αφενός μεν η διεύρυνση του δυτικού πεζοδρομίου της οδού Φαρών από το 
ύψος της οδού Αριστοτέλους μέχρι την οδό Ναυαρίνου, έτσι ώστε να παρέχεται η δυνατότητα της 
ασφαλούς και άνετης κίνησης των πεζών, και αφετέρου η ανακατασκευή και διαπλάτυνση του νότιου 
πεζοδρομίου της οδού Πλάτωνος, από την Φαρών έως την συμβολή της με το ανατολικό πεζοδρόμιο 
της οδού Αριστομένους.  

5. ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ - Ε.Π. <<ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ 
ΝΗΣΩΝ 2007-2013>> (ΕΣΠΑ) 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ    2,815,781.19€ 

Η ανάπλαση της πλατείας περιλαμβάνει: την πεζοδρόμηση τμήματος της οδού Σιδηροδρομικού 
Σταθμού (από οδό Γιατράκου έως οδό Κροντήρη) μήκους 75,00 μ., τη διατήρηση της κατά μήκος 
ευθύγραμμης πορείας της οδού Αριστομένους για λειτουργικούς λόγους, με περιορισμό της λωρίδας 
διέλευσης αυτοκινήτων σε 3,75μ από 4,60μ, την κατασκευή ποδηλατόδρομου, την κατασκευή χώρων 
πρασίνου, την δημιουργία υδάτινου στοιχείου στο βόρειο τμήμα της πλατείας, την ορθή χωροθέτηση 
κατασκευών στον χώρο, για την λειτουργική εξυπηρέτηση των καθιστικών των καφενείων – 
ζαχαροπλαστείων της πλατεία, την επίτευξη μιας ικανοποιητικής στάθμης φωτισμού, η οποία θα 
εξασφαλίζει την άνετη, ευχάριστη, ασφαλή διέλευση και παραμονή των πολιτών. Όλη η παρέμβαση 
έχει σχεδιαστεί με κριτήριο την ενοποίηση όλων των χώρων της πλατείας, έτσι ώστε στο σύνολό της η 
πλατεία να λειτουργεί σαν ενιαία ζώνη αναψυχής, πρασίνου, περιπάτου και στάσης των κατοίκων. 

6. ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ (Γ’Φάση) 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ    836.400,00€ 

Με την παρούσα φάση ολοκληρώνεται τμήμα του Ιστορικού Κέντρου Καλαμάτας, του οποίου η 
προηγούμενη φάση χρηματοδοτήθηκε από πόρους του Β΄ Κ.Π.Σ.. 
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Η ολοκλήρωση του έργου δημιουργεί πλέον μια ολοκληρωμένη παρέμβαση, που θα την βιώσουν 
θετικά οι κάτοικοι και οι επισκέπτες της πόλης. Η περιοχή αυτή λόγω της ιδιαίτερης φυσιογνωμίας της 
(διατήρηση παλαιού πολεοδομικού ιστού) και των σημαντικών διατηρητέων κτιρίων που 
συγκεντρώνουν τις μνήμες αλλά και πλείστες πολιτιστικές λειτουργίες, θεωρούμε ότι αποτελεί 
ταυτόχρονα ένα από τα κύρια συγκριτικά πλεονεκτήματα της πόλης για περαιτέρω τουριστική 
αξιοποίηση. 

7. ΑΝΕΓΕΡΣΗ 8
ου 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ - Ε.Π. <<ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-
ΙΟΝΙΩΝ  ΝΗΣΩΝ 2007-2013>> 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ    4,170,000.00€ 

8. ΑΝΕΓΕΡΣΗ 10ου ΚΑΙ 26ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ - Ε.Π. <<ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ-
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ  ΝΗΣΩΝ 2007-2013>> 

  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ    4.417.829,50 € 

          

9. ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 3o ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ- Ε.Π. <<ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ-
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ  ΝΗΣΩΝ 2007-2013>> 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ    715.296,00€ 

10. ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ - Ε.Π. 
<<ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ  ΝΗΣΩΝ 2007-2013>> 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ    242.150,00 

Το φυσικό αντικείμενο της προτεινόμενης πράξης βασίζεται σε πέντε άξονες: Α) αντικατάσταση της 
τσιμεντένιας δαπεδόστρωσης που περιβάλλει το ναό, Β) ανάδειξη και ταυτόχρονη επέκταση του 
πρασίνου (ψηλού και χαμηλού), Γ) χωροθέτηση θέσεων στάθμευσης αυτοκινήτων για τις ανάγκες της 
εκκλησίας και των πιστών, Δ) γενική επισκευή και αντικατάσταση στέγης του κτίσματος που βρίσκεται 
στη νότια πλευρά του καμπαναριού Ε) νέος φωτισμός. 

 

11. ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ (ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ) - Ε.Π. <<ΔΥΤΙΚΗΣ 
ΕΛΛΑΔΑΣ-ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ  ΝΗΣΩΝ 2007-2013>> 

 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ    428.766,00 

Με το παρόν γίνεται ανάπλαση της πλατείας γύρω από την εκκλησία της Αναστάσεως στην οδό 
Ναυαρίνου. 

12. ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΓΑΡΟΥ ΧΟΡΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ - Ε.Π. <<ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ-
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ  ΝΗΣΩΝ 2007-2013>> 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ    846.000,00 

Το φυσικό αντικείμενο της παρούσας πράξης αφορά τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου του 
Μεγάρου Χορού Καλαμάτας. 

13. ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΦΩΤΙΣΜΟ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
«ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ    279.930,00 € 

14. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΟΦΕΛΟΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 
ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΣΤΙΣ 8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ με Κωδ. ΟΠΣ «376269, στον 
Άξονα Προτεραιότητας 07 του Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013». 

Το Κέντρο Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών θυμάτων βίας του Δήμου Καλαμάτας ξεκίνησε τη 
λειτουργία του στις 8 Αυγούστου 2013, στα πλαίσια της πρόληψης και καταπολέμησης όλων των 
μορφών βίας κατά των γυναικών.  
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15. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ 
ΠΟΛΙΤΩΝ ΜΕ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΗΛΕΪΑΤΡΙΚΗΣ» - Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 2007-2013».(ΕΚΤ) 

Υποέργο: «Παροχή υπηρεσιών για το σχεδιασμό και την υλοποίηση της πράξης» με Α/Α 1 της Πράξης 
«Πρόγραμμα πρόληψης καρδιαγγειακών νοσημάτων και προαγωγής της υγείας των πολιτών με 
αξιοποίηση εφαρμογών τηλεϊατρικής» του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού 2007-2013».  

16. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ 
ΑΘΗΝΩΝ – ΔΗΜΗΤΡΑΣ – ΒΟΡΕΙΑ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ – ΜΠΟΥΛΟΥΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ - ΠΕΠ 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006, που περιελάμβανε τα εξής έργα χρηματοδοτούμενα από το ΕΤΠΑ: 

*ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ Α.Μ.Ε.Α ΣΤΗΝ  ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΡΑΧΗΣ  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ    32.018,85€ 

* ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ  ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΡΑΧΗΣ  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ    317.774,65€ 

* ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ  ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ( ΡΑΧΗ-
ΦΡΑΓΚΟΠΗΓΑΔΟ)   

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ    317.774,65€ 

* ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΑΥΛΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 6ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΡΑΧΗΣ-ΦΡΑΓΚΟΠΗΓΑΔΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ    93.049,99 Ευρώ 

* ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΠΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΡΑΧΗΣ- ΦΡΑΓΚΟΠΗΓΑΔΟΥ (R221-
R232P-R253-R19-R13)   

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ    380.625,27 Ευρώ 

* ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΣΕ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ του έργου ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ- ΕΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ  

* ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΕ ΤΙΣ 
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ  

17. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ - Ε.Π. ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  1.256.445,30€  

Υλοποίηση Ευρυζωνικών υποδομών τοπικής πρόσβασης και ειδικότερα μητροπολιτικών ευρυζωνικών 
δικτύων οπτικών ινών (Metropolitan Area  etwork - MA ) στο Δήμο Καλαμάτας με βασικό στόχο τα 
ευρυζωνικά δίκτυα, ως Μητροπολιτικά δίκτυα, να διασυνδέσουνε τα κτήρια δημοσίου συμφέροντος 
του Δήμου. 

18. ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ - Ε.Π. ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  459.095,73€ 

Παθητική υποδομή (χαντάκι, κόμβοι, κλπ.) και όχι ενεργό και ασύρματο εξοπλισμό, για να καλύψει α) 
σημεία του Δημοσίου που δεν είχαν ενταχθεί στην πρώτη φάση, β) σημαντικές «εμπορικές 
διαδρομές» που δεν υπήρχαν στον αρχικό σχεδιασμό και γ) επέκταση των ΜΑΝ μέχρι τα CURBS όπως 
αυτά προσδιορίζονται από τους υπάρχοντες ΚΚ του ΟΤΕ. 

19. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΥΛΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ - Ε.Π. ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  261.155,02€ 

Δημιουργία ενός Διαδικτυακού Περιβάλλοντος-Πύλη Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (eGovernment 
Internet Portal) το οποίο ενσωματώνει, διασυνδέει και εκσυγχρονίζει παραδοσιακούς μηχανισμούς 
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.  Παράλληλα, μέσα από ένα σύνολο ηλεκτρονικών υπηρεσιών (e-Services) 



58 

που στηρίζονται σε αυτό το υπόβαθρο μηχανισμών, υποδομών και διαδικασιών παρέχει στους πολίτες 
δυνατότητες για καλύτερη πληροφόρηση για ζητήματα που τους αφορούν και αμεσότερη επικοινωνία 
με την Δημοτική Αρχή. 

20. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ - Ε.Π. ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  231.455,00€ 

Δημιουργία ενός Γεωγραφικού Πληροφοριακού Συστήματος (Geographic Information System) το 
οποίο διαχειρίζεται και αναλύει χαρτογραφικές πληροφορίες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.  Το σύνολο 
γεωγραφικών εφαρμογών που στηρίζονται στο ανανεωμένο υπόβαθρο μηχανισμών και υποδομών, 
παρέχει στους πολίτες δυνατότητες για καλύτερη πληροφόρηση για τα ζητήματα που τους αφορούν, 
αποτελεσματικότερη λειτουργία των δημοτικών υπηρεσιών και ευνοϊκότερες συνθήκες κοινωνικής 
ένταξης και συμμετοχής. 

21. ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ 
ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ – ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΤΟΥ 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ / Υποέργο 1: ΣΥΛΛΟΓΗ, ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ, 
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ - Ε.Π. ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  15.000,00€ 

Συλλογή, ψηφιοποίηση και τεκμηρίωση πολύτιμου υλικού (ψηφιακό απόθεμα), που αφορά κυρίως 
τον πολιτισμό και την ιστορία της Μεσσηνίας. 

22. ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ 
ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ – ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΤΟΥ 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ / Υποέργο 2 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ – ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΟΥ - Ε.Π. ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  17.110,08€ 

Ανάδειξη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της Μεσσηνίας μέσα από την προβολή του υλικού αυτού 
στο Διαδίκτυο, με την προσθήκη επιπλέον υλικού τοπικού και τουριστικού ενδιαφέροντος και με 
ελκυστικούς για το κοινό τρόπους. 

23. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΞΕΝΑΓΗΣΗΣ ΚΑΙ 
ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΜΕΣΩ ΦΟΡΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ - Ε.Π. ΚΟΙΝΩΝΙΑ 
ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  287.968,98€ 

Ανάπτυξη και αξιολόγηση προηγμένων υπηρεσιών, πληροφόρησης και τηλεπικοινωνιών που 
παρέχονται σύμφωνα με την τοποθεσία των χρηστών (location-based) πάνω από τα ασύρματα δίκτυα 
πρόσβασης (hotspots) που διαθέτει ο Δήμος Καλαμάτας. 

 

24. ΕΥΦΥΕΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΟΔΗΓΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ 
ΚΑΙ ΤΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΜΕΣΩ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ – “ΕΥΦΥΗΣ 
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ” – Ε.Π. ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  196.650,00€ 

Μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα συστημάτων διαχείρισης τηλεματικών πληροφοριών για την παροχή 
υπηρεσιών πληροφόρησης προς τους πολίτες σχετικά με τις μετακινήσεις με μέσα μαζικής μεταφοράς 
(ΜΜΜ) μέσω πολλαπλών καναλιών. 

25. Στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης παρέμβασης αστικής ανάπτυξης του Δήμου Καλαμάτας (Γ’ Κ.Π.Σ.) 
χρηματοδοτήθηκαν από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Ολοκληρωμένες Δράσης προώθησης των 
ανέργων στην αγορά εργασίας μέσα από εταιρικό σχήμα που μέλη του ήταν ο Δήμος Καλαμάτας 
(συντονιστής), η Αναπτυξιακή Δημοτική Επιχείρηση Καλαμάτας και ο Ο.Α.Ε.Δ.. Οι δράσεις που 
χρηματοδοτήθηκαν αφορούσαν: 
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* Πρόγραμμα κατάρτισης ανέργων με τίτλο «Γραμματειακή υποστήριξη γραφείων – επιχειρήσεων με 
χρήση Η/Υ», προϋπολογισμού 74.600,00€ 

* Πρόγραμμα κατάρτισης εργαζομένων – αυτοαπασχολούμενων με τίτλο «Επικοινωνία με χρήση νέων 
τεχνολογιών», προϋπολογισμού 8.760,00€ 

* Δράσεις συμβουλευτικής σε ανέργους, προϋπολογισμού 58.825,00€ 

* Δράσεις υποστηρικτικών υπηρεσιών, προϋπολογισμού 51.955,50€ 

* Δράσεις δημοσιότητας / ευαισθητοποίησης, προϋπολογισμού 15.000,00€ 

* Δράσεις απασχόλησης από τον Ο.Α.Ε.Δ. στους τομείς: α) επιχορήγηση επιχειρήσεων για τη 
δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, προϋπολογισμού 72.000,00€, β) επιχορήγηση νέων ελεύθερων 
επαγγελματιών, προϋπολογισμού 108.000,00€ και γ) πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας – 
STAGE, προϋπολογισμού 65.538,00€ 

26. ΤΟΠΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ «ΖΩΦΟΡΟΣ» - Ε.Π.  ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

Στο πλαίσιο της Τοπικής Πρωτοβουλίας Απασχόλησης (Γ’ Κ.Π.Σ.) χρηματοδοτήθηκαν από το 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Ολοκληρωμένες Δράσης προώθησης των ανέργων στην αγορά εργασίας 
μέσα από εταιρικό σχήμα που μέλη του ήταν ο Δήμος Καλαμάτας (συντονιστής), ο Κοινωνικός Φορέας 
Δήμου Καλαμάτας, ο Φ.Π.Σ.Υ.Υ. ΕΠΕΚΑ, ο Σύλλογος κατά των εξαρτησιογόνων ουσιών Ν. Μεσσηνίας 
«ΙΘΑΚΗ» και ο Ο.Α.Ε.Δ.. Οι δράσεις που χρηματοδοτήθηκαν αφορούσαν: 

* Δράσεις συμβουλευτικής από το Δήμο Καλαμάτας, προϋπολογισμού 46.764,00€ 

* Δράσεις συμβουλευτικής από το Φ.Π.Σ.Υ.Υ. ΕΠΕΚΑ, προϋπολογισμού 101.322,00€ 

* Δράσεις συμβουλευτικής από την «ΙΘΑΚΗ», προϋπολογισμού 15.588,00€ 

* Δράσεις συνοδευτικών υποστηρικτικών υπηρεσιών, προϋπολογισμού 82.710,00€ 

* Πρόγραμμα προκατάρτισης – εκμάθησης ελληνικής γλώσσας, προϋπολογισμού 73.800,00€ 

* Πρόγραμμα κατάρτισης εκπαίδευσης στη φύλαξη παιδιών και ατόμων με προβλήματα 
αυτοεξυπηρέτησης, προϋπολογισμού 51.637,50€ 

* Πρόγραμμα κατάρτισης βασικών δεξιοτήτων στη χρήση Η/Υ και Νέων Τεχνολογιών, προϋπολογισμού 
44.775,00€ 

* Πρόγραμμα κατάρτισης τεχνικές πωλήσεων, προϋπολογισμού 41.310,00€ 

* Δράσεις δικτύωσης, προϋπολογισμού 25.500,00€ 

* Δράσεις δημοσιότητας / ευαισθητοποίησης, προϋπολογισμού 24.187,00€ 

* Δράσεις απασχόλησης από τον Ο.Α.Ε.Δ. στους τομείς: α) επιχορήγηση επιχειρήσεων για τη 
δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, προϋπολογισμού 342.000,00€, β) επιχορήγηση νέων ελεύθερων 
επαγγελματιών, προϋπολογισμού 245.000,00€ και γ) πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας – 
STAGE, προϋπολογισμού 124.740,00€ 

 

 

1.8 ΒΑΣΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ20 

1.8.1 Φυσικό περιβάλλον 

Το φυσικό περιβάλλον του Δήμου Καλαμάτας μπορεί να χαρακτηριστεί ως πλούσιο και ποικιλόμορφο, 
ως αποτέλεσμα της ιδιαίτερης γεωμορφολογίας και του εύκρατου κλίματος που επικρατούν σε αυτό.  

                                                                 

20
 Βασισμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του ΔΚ, με επικαιροποίηση από την ομάδα μελέτης. 
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Αποτελεί μια σύνθεση από πεδινές, ημιορεινές και ορεινές εκτάσεις που έχουν σαν ιδιαίτερο 
γνώρισμα το μεγάλο μέρος που καταλαμβάνει ο ορεινός όγκος του Ταϋγέτου.  

Η αναγνώριση του φυσικού περιβάλλοντος στη συνολική έκταση των 440,3  τ.χλμ)  που καταλαμβάνει 
ο Δήμος δίνει μια παραθαλάσσια και πεδινή περιοχή με λίγα χαμηλά-ημιορεινά τμήματα όπου η 
πυκνότητα και το μέγεθος των καλλιεργειών είναι μεγάλο και ορεινά τμήματα που εκτός των 
καλλιεργειών κυριαρχούν τα δάση και οι δασικές εκτάσεις.  

Ιδιαίτερα σημαντική για το φυσικό τοπίο αποτελεί η μεγάλου μήκους ακτογραμμή που φτάνει τα 10,3 
χλμ. καθώς και η εκτεταμένη παραλία, χαρακτηριστικό της οποίας είναι τα καθαρά νερά και οι 
οργανωμένες πλαζ της που αποτελούν πόλο έλξης πολλών επισκεπτών. Τα νερά και οι ακτές του 
Μεσσηνιακού Κόλπου έχουν βραβευτεί και διαθέτουν σήμα Γαλάζιας Σημαίας στις περιοχές 
Ανάσταση, τέρμα Ναυαρίνου, Βέργα, Μικρή Μαντίνεια 

Ο παρακάτω πίνακας καταγράφει τις ακτές που υπάρχουν στο Δήμο Καλαμάτας.  

Ονομασία Μέτρα 

Ανατολική Καλαμάτα – Βέργα 2.600 

Αγριλιά (Βέργα – Αλμυρός) 660 

Μικρή Μαντίνεια 785 

Δυτική Καλαμάτα 260 

Ανάληψη – Αεροπορία 6.000 

Ιδιαίτερα σημαντικό για την πόλη της Καλαμάτας είναι το ποτάμι  Νέδοντας ως υδάτινο στοιχείο της 
φύσης μέσα στο αστικό περιβάλλον. Ήδη με το ΓΠΣ Καλαμάτας, ο ποταμός Νέδοντας χαρακτηρίζεται 
ως περιβαλλοντικό πάρκο με αυστηρούς περιορισμούς στις επιτρεπόμενες χρήσεις του παραποτάμιου 
χώρου.  

Σημαντικό, αν και ανθρωπογενές, στοιχείο του τοπίου  είναι οι  σημαντικής έκτασης ελαιώνες που 
καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρος της καλλιεργήσιμης γης του Δήμου Καλαμάτας και του Νομού 
Μεσσηνίας γενικότερα. Το οικοσύστημα «ελαιώνας» εκτός από τη συμβολή του στην οικονομία και 
την απασχόληση αποτελεί σημαντικό στοιχείο της φύσης που το τελευταίο χρονικό διάστημα έχει 
αναδειχθεί η σπουδαιότητά του και η ανάγκη προστασίας του.  Αξιόλογος αριθμός ζώων και 
αυτοφυών φυτών συμβιώνουν  αρμονικά με την ελιά έχοντας αναπτύξει  μια σχέση αμοιβαίας 
ωφέλειας . Η «συνεργασία» της ελιάς  με την λοιπή χλωρίδα και πανίδα συμβάλει επίσης και στην 
διατήρηση της οικολογικής ισορροπίας διότι, μεταξύ άλλων, βοηθάει στην  συγκράτηση και  
ανανέωση   πολύτιμων φυσικών  πόρων, όπως το έδαφος και το νερό.  Αιωνόβιες ελιές έχουν 
διατηρηθεί σε διάφορες περιοχές. Η ελιά που βρίσκεται στο ΕΘΙΑΓΕ (ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 
ΕΡΕΥΝΑΣ - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) έχει χαρακτηριστεί διατηρητέο 
μνημείο της φύσης, με την απόφαση 200995/7950 του Υφυπουργού Γεωργίας, ΦΕΚ 121Δ/21-2-80  ως 
αιωνόβιο δέντρο και αντιπροσωπευτικό της ποικιλίας «Ελαιών Καλαμάτας». 

1.8.2 Πράσινο-Κοινόχρηστοι εντός του αστικού χώρου της Καλαμάτας 

Υπερτοπική ζώνη ελεύθερων χώρων ποταμού Νέδοντα - Κάστρου 

Συνιστά μια ισχυρή ραχοκοκαλιά ελεύθερων χώρων, πρασίνου και πλατειών παρά τον ποταμό 
Νέδοντα, η οποία ξεκινώντας από το Κάστρο διέρχεται από τον εν μέρει καλυμμένο ποταμό Νέδοντα 
που χρησιμοποιείται ως πλατεία, την πλατεία Δημαρχείου και καταλήγει στις εκβολές του ποταμού. Η 
συνολική έκταση της ζώνης του Νέδοντα από κοινού με τον ελεύθερο χώρο του Κάστρου υπολογίζεται 
σε 415 στρέμματα και απλώνεται σε μήκος 5 χλμ. Σε αυτή, εκτός από τη ζώνη πρασίνου με 
δενδροστοιχίες  υπάρχουν και κοινωνικές υποδομές και συγκεκριμένα 3 γήπεδα μπάσκετ, 3 γήπεδα 
τένις, χώρος πάρκινγκ και παιδική χαρά.  Από το εγκεκριμένο ΓΠΣ Καλαμάτας προβλέπεται ειδική 
περιοχή προστασίας περιβαλλοντικού πάρκου Νέδοντα (Π. ΝΕΔ) προκειμένου να γίνει η εξυγίανση και 
αξιοποίηση του χώρου και για να διατεθεί στη πόλη για δραστηριότητες ήπιας αναψυχής. Η ζώνη 
συνδέει τις δύο υποπεριοχές της ΠΠ.  

 Υπερτοπική ζώνη ελεύθερων χώρων Αριστομένους 

Η ζώνη αυτή αναπτύσσεται παρά την κεντρική οδό Αριστομένους και περιλαμβάνει την πλατεία 
Βασιλέως Γεωργίου, την πλατεία Δικαστηρίων-Διοικητηρίου, το Πάρκο Σιδηροδρόμων και το Πάρκο 
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του Λιμενικού Ταμείου στην παραλία και η συνολική του έκταση ανέρχεται περίπου στα 100 
στρέμματα. Το Δημοτικό πάρκο Σιδηροδρόμων αποτελεί το πρώτο «θεματικό πάρκο αναψυχής» 
εκτάσεως 54 στρεμμάτων, με τα παλιά βαγόνια, τις ατμομηχανές και τις αυτοκινητάμαξες, το οποίο 
αποτελεί ένα κέντρο κοινωνικών λειτουργιών (αναψυχής, άθλησης, περιπάτου, εκδηλώσεων, 
ψυχαγωγίας). Το 1981 βραβεύτηκε  από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως ένα πιλοτικό πρόγραμμα 
διατήρησης της ευρωπαϊκής αρχιτεκτονικής κληρονομιάς. Και πάλι, η ζώνη αυτή συνδέει τις δύο 
υποπεριοχές της ΠΠ. 

 Υπερτοπική ζώνη ελεύθερων χώρων παρακτίου μετώπου 

Η ζώνη ελεύθερων χώρων παρακτίου μετώπου συνιστά επιπλέον ισχυρό στοιχείο φυσικού 
περιβάλλοντος και περιλαμβάνει την περιοχή της μαρίνας (33 στρέμματα) στη Δυτική Παραλία, τη 
ζώνη ελευθέρων χώρων νότια της οδού Ναυαρίνου στην Ανατολική Παραλία (121 στρέμματα), με 
λειτουργίες αναψυχής και πράσινο και τέλος στην ΠΕ Δυτικής Παραλίας και δυτικά της μαρίνας τον 
ελεύθερο παράκτιο χώρο (99 στρέμματα),  στον οποίο υλοποιήθηκαν έργα διαμορφώσεων 
κοινοχρήστου χώρου και χωροθετήθηκαν αθλητικές εγκαταστάσεις (γήπεδο ποδοσφαίρου - Σφαγείων, 
γήπεδα καλαθοσφαίρισης, τένις, κλπ.). Η συνολική έκταση της παράκτιας ζώνης ελευθέρων χώρων 
υπολογίζεται της τάξης των 253 στρεμμάτων, ανήκει δε στις ΠΕ Δυτικής και Ανατολικής Παραλίας. Σε 
πολύ μεγάλο βαθμό, η ζώνη συμπίπτει με την ΠΖ. 

 Πλατεία 23ης Μαρτίου – Αγίων Αποστόλων 

Η ενότητα αυτή ελεύθερου χώρου – πλατείας ανήκει στο Ιστορικό Κέντρου και συγκροτείται κυρίως 
από την Πλατεία 23ης Μαρτίου – Αγίων Αποστόλων από κοινού με τον ελεύθερο χώρο που 
δημιουργείται από την επιβολή ύπαρξης στοών μέχρι και την οδό Αριστομένους. Η έκταση της ζώνης 
αυτής ελεύθερου χώρου είναι της τάξης των 6 στρεμμάτων.   

Το γενικό σύνολο των ελεύθερων χώρων – πρασίνου – πλατειών υπερτοπικής σημασίας και των 
τεσσάρων παραπάνω ενοτήτων ανέρχεται περίπου στα 774 στρέμματα.  

 Ανατολικό και Δυτικό Κέντρο 

Δυτικό κέντρο: Απλώνεται σε έκταση 150 στρεμμάτων περιλαμβάνει  εκτός των 500 εργατικών 
κατοικιών: εμπορικό κέντρο 30 καταστημάτων, βρεφονηπιακό σταθμό της εργατικής εστίας, αθλητικό-
πολιτιστικό κέντρο  που περιλαμβάνει δυο ανοιχτά γήπεδα μπάσκετ - βόλεϊ, κέντρο νεολαίας κλπ., 
αποκεντρωμένες δημόσιες και δημοτικές υπηρεσίες, 12θέσιο δημοτικό σχολείο, Τρία(3) συστήματα 
δημοτικών λαχανόκηπων έκτασης περίπου τριών (4,5) στρεμμάτων για 70 ωφελούμενους συμπολίτες 
μας, γέφυρα για την ασφαλή και άνετη κυκλοφορία οχημάτων και πεζών, τέλος υπάρχουν όλες οι 
εξυπηρετήσεις για το αυτοκίνητο , τους πεζούς, διάδρομοι για άτομα με ειδικές ανάγκες και  πολύ 
πράσινο. 

Ανατολικό κέντρο: αναπτύσσεται σε έκταση 110 στρεμμάτων του παλαιού στρατοπέδου (Στρατόπεδο 
Παπαφλέσσα 9ο Σύνταγμα Πεζικού) που παραχωρήθηκαν  στο Δήμο Καλαμάτας. Περιλαμβάνει: 150 
κατοικίες του Δήμου Καλαμάτας που διατέθηκαν σε σεισμόπληκτους,  εγκαταστάσεις του 
Πανεπιστημίου Πελοποννήσου,  καθώς και ειδικές εγκαταστάσεις για εκπαιδευτικά προγράμματα στα 
οπτικοακουστικά μέσα, αστικό κέντρο υγείας, εγκαταστάσεις του ραδιοφωνικού σταθμού  Καλαμάτας, 
φοιτητική εστία για 300 φοιτητές, βρεφονηπιακό σταθμό, αθλητικό κέντρο που περιλαμβάνει κλειστό 
αθλητικό- πολιτιστικό κέντρο (τέντα), γήπεδο ποδοσφαίρου, πέντε ανοιχτά γήπεδα βόλεϊ-μπάσκετ-
τένις, εγκαταστάσεις φιλογυμναστικού ομίλου Καλαμάτας,  δύο συστήματα δημοτικών λαχανόκηπων 
έκτασης περίπου τριάμισι (3,5) στρεμμάτων για 62 ωφελούμενους συμπολίτες μας, τέλος υπάρχουν 
όλες οι εξυπηρετήσεις για το αυτοκίνητο, τους πεζούς, το ποδήλατο, διάδρομοι για άτομα με ειδικές 
ανάγκες και  πολύ πράσινο. 

Σε αντίθεση με την επάρκεια που διαπιστώνεται σε ελεύθερους χώρους και πράσινο υπερτοπικής 
σημασίας, η παρουσία πρασίνου σε ελεύθερους χώρους και σε επίπεδο γειτονιάς  εντός του 
οικιστικού ιστού, είναι σχετικά περιορισμένη (ελεύθεροι χώροι επιπέδου Π.Ε.). 

Τόσο στο κέντρο όσο και στις πιο απομακρυσμένες συνοικίες, ο χώρος είναι πυκνοδομημένος, τα 
πεζοδρόμια ανεπαρκή για να δεχθούν την επιθυμητή δενδροφύτευση και οι μόνοι χώροι  αυτοφυούς 
πρασίνου είναι τα αδόμητα ιδιωτικά και δημοτικά  οικόπεδα, τα οποία πολλές φορές γίνονται εστία 
προβλημάτων ( π.χ. πυρκαγιά, παρουσία τρωκτικών κλπ.). Στις  υπό ένταξη καθώς  και στις μη 
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ενταγμένες ακόμα περιοχές στο Σχέδιο Πόλης υπάρχουν εκτάσεις με αυτοφυές πράσινο αλλά και 
καλλιεργημένες (δενδρώδεις και ετήσιες καλλιέργειες) . 

Η υλοποίηση μεγάλου Συντελεστή Δόμησης, σε συνδυασμό με την ανάγκη για εξασφάλιση θέσεων 
στάθμευσης στον ακάλυπτο χώρο και τις κλειστές ή ανοικτές θέσεις στάθμευσης των πολυκατοικιών, 
έχει στερήσει ακόμα και από τα πεζοδρόμια ικανού πλάτους την παρουσία του πρασίνου. Αποτέλεσμα 
είναι η αύξηση της θερμοκρασίας και η υποβάθμιση της αισθητικής του χώρου. Παράδειγμα τέτοιας 
εικόνας είναι η περιοχή Νησάκι, μέχρι τη Δυτ. Παραλία.  

Ελεύθεροι χώροι με περισσότερο ή λιγότερο πράσινο είναι και οι παιδικές χαρές του Δήμου, που 
παρουσιάζουν ελλείψεις, σύμφωνα με τις σύγχρονες προδιαγραφές, για τη συντήρηση και τον 
εκσυγχρονισμό των οποίων απαιτείται χρηματοδότηση.  Στο Δήμο Καλαμάτας υπάρχουν αυτή την 
στιγμή σαράντα μία (41) παιδικές χαρές και αρκετές από αυτές έχουν πιστοποιηθεί. Η πιστοποίηση 
είναι μια διαδικασία διαρκής και απαιτείται επανάληψη των ελέγχων κάθε δυο χρόνια.  

 

1.9 ΒΑΣΙΚΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 

Για λόγους ενιαίας ανάλυσης, το ζήτημα αυτό έχει καλυφθεί στο τμήμα 1.5 μαζί με την ανάλυση της 
οικονομικής βάσης της πόλης συνολικά. Για ευκολία, παραθέτουμε και εδώ ορισμένα βασικά 
συμπεράσματα που αφορούν τις δύο υποπεριοχές της ΠΠ και τις προτεραιότητες της ΣΒΑΑ: 

 Η οικονομική βάση, τόσο στην πόλη όσο και στην ΠΠ, χαρακτηρίζεται από τριτογενοποίηση. 

 Κλάδοι που συγκεντρώνονται σε συγκριτικά υψηλό βαθμό στην ΠΠ είναι οι εξής: 
- ΙΚ: Γραφεία-καταστήματα, Ξενοδοχεία, «άλλες» χρήσεις πλην κατοικίας, δημιουργικές 

δραστηριότητες, 
- ΠΖ: Ξενοδοχεία, δημιουργικές δραστηριότητες 

 Παρατηρείται γενικευμένα μεγάλος αριθμός διαγραφής επιχειρήσεων (δηλ. επιχειρήσεων 
που έκλεισαν), με ελαφρώς μικρότερη ένταση από το μέσο όρο στην ΠΖ  και ελαφρώς 
μεγαλύτερη στο ΙΚ. 

 Παρατηρείται απρόσμενα (με δεδομένη τη μέση υψηλή τιμή του) υψηλό ποσοστό ανεργίας  

 

1.10 ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΛΛΗΛΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ ΤΗΣ 
ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ  

Το θέμα αυτό έχει καλυφθεί στο τμήμα 1.6.1. Παραθέτουμε ωστόσο και εδώ, για λόγους ευχρηστίας, 
ορισμένα βασικά σχετικά συμπεράσματα: 

 Ο χωροταξικός σχεδιασμός αποδίδει στην Καλαμάτα ρόλο «δευτερεύοντος εθνικού πόλου 
ανάπτυξης», τον σημαντικότερο στην Περιφέρεια Πελοποννήσου. 

 Δίνεται κατεύθυνση για ενίσχυση του «λιμένα διεθνούς ενδιαφέροντος και εθνικής 
σημασίας» Καλαμάτας 

 

1.11 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 

1.11.1 Ανάλυση SWOT 

Στο τμήμα αυτό παρατίθεται ανάλυση SWOT, ενός εργαλείου που επιτρέπει τον εντοπισμό των 
κρίσιμων θεμάτων και διευκολύνει τον εντοπισμό συνεργειών και συνδρόμων. Μέσω αυτής 
εντοπίζονται σημερινά πλεονεκτήματα, μελλοντικές ευκαιρίες, σημερινές αδυναμίες, και μελλοντικοί 
κίνδυνοι. Ο πίνακας που ακολουθεί περιλαμβάνει την ανάλυση SWOT, εστιασμένη στην πόλη της 
Καλαμάτας και στην οπτική της ΣΒΑΑ 
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Πεδία προ-

κλήσεων 
ΙΣΧΥΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΙ 

Οικονομία Υψηλή τουριστική 
ζήτηση 
Συγκρότημα Costa 
Navarino 
Ανάπτυξη θεματικού 
τουρισμού 
συνεδριακού, 
αγροτουρισμού κ.α.) 
Παραγωγή προϊόντων 
ΠΟΠ 

Παραθαλάσσια θέση 
και εκτεταμένες 
παραλίες* 
Πολύ αξιόλογο 
περιβάλλον στην 
ευρύτερη περιοχή* 
Πολύ σημαντική 
πολιτιστική 
δραστηριότητα, και 
εκδηλώσεις 
υπερτοπικής 
σημασίας* 
Παγκόσμια αναγνώριση 
της «μεσογειακής 
διατροφής» ως 
διατροφικού μοντέλου 
Χρηματοδοτήσεις 
ΕΣΠΑ* 

Πιέσεις στην γεωργική 
γη 
Πολλές  μικρές και 
αδύναμες επιχειρήσεις 
μεταποίησης 
Έλλειψη οργανωμένης 
προβολής των 
αγροτικών προϊόντων 
Μικρό  μέγεθος 
επιχειρήσεων 
μεταποίησης 
Μικρή διείσδυση  στις 
αγορές του εξωτερικού 
Μικρή διείσδυση  στις 
αγορές του εξωτερικού 
Μη εισαγωγή 
καινοτομιών και 
έλλειψη έρευνας 
Μικρό ποσοστό 
πιστοποιημένων 
επιχειρήσεων στον 
τουρισμό 
Έλλειψη στρατηγικού 
σχεδιασμού 
τουριστικής προβολής 
και ανάπτυξης 
Έλλειψη υποδομών 
ανάπτυξης θεματικού 
τουρισμού 
Ελλειψη 
ολοκληρωμένου 
αστικού σχεδιασμού 

Κίνδυνος 
μαζικοποίησης 
τουριστικού προϊόντος 
χωρίς διαφοροποιήσεις 
– έλλειψη καινοτομίας 

Κοινωνία Ύπαρξη αξιόλογων, 
δημοτικών κυρίως, 
υποδομών και 
υπηρεσιών πρόνοιας 
και φροντίδας, αλλά 
με υπαρκτές ακόμα 
ελλείψεις 
Πολύ σημαντική 
πολιτιστική 
δραστηριότητα, και 
εκδηλώσεις 
υπερτοπικής 
σημασίας* 

 Ανάγκες συντήρησης ή 
κατασκευής νέων 
δημοτικών σχολείων 
Η πρωτοβάθμια υγεία  
δεν καλύπτει τις 
ανάγκες 
Προβλήματα στη 
συμβουλευτική και 
ψυχοκοινωνική στήριξη 
των δημοτών 
Τάση αποφυγής της 
εκπαίδευσης από 
ορισμένες κοινωνικές 
ομάδες 

Τάση αύξησης των 
ευπαθών ομάδων του 
πληθυσμού 
Αβεβαιότητα ως προς 
το μέλλον των 
χρηματοδοτούμενων 
δομών 
Μείωση κρατικών 
επιχορηγήσεων/ 
χρηματοδοτήσεων 

Δημογραφία   Στασιμότητα 
πληθυσμού πόλης 

Τάση γήρανσης του 
πληθυσμού 

Μεταφορές 

και 

υποδομές 

Πολύ καλή 
αεροπορική υποδομή 
και εξυπηρέτηση 
Πολύ καλή 
υπερτοπική οδική 
προσπελασιμότητα 

Αξιοποίηση 
δυνατοτήτων λιμένα 

Μη λειτουργία 
σιδηροδρόμου 

  

Κλιματικές  Χρηματοδοτήσεις 
ΕΣΠΑ* 

Έλλειψη σχεδιασμού 
προσαρμογής στην 
κλιματική αλλαγή 

Τρωτότητα σε πολλές 
πτυχές της Κλιματικής 
Αλλαγής 
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Πεδία προ-

κλήσεων 
ΙΣΧΥΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΙ 

Περιβάλλον Παραθαλάσσια θέση 
και εκτεταμένες 
παραλίες* 
Πολύ αξιόλογο 
περιβάλλον στην 
ευρύτερη περιοχή* 

Εφαρμογή Δημοτικού 
Σχεδίου Διαχείρισης 
Απορριμμάτων 
Χρηματοδοτήσεις 
ΕΣΠΑ* 

Πιέσεις στου υδατικούς 
πόρους 
Έλλειμμα παιδικών 
χαρών 
Μη ενεργειακά 
αποτελεσματικός 
δημοτικός φωτισμός 
Ανεπαρκής ανάπτυξη 
ανακύκλωσης 
απορριμμάτων 

 

Πολεοδομία Υπαρκτή ανάπτυξη 
δικτύων βιώσιμης 
κινητικότητας 
(ποδήλατο, πεζοί), 
αλλά με αρκετές 
ακόμα ανάγκες 
Ιστορικό Κέντρο 
Αρκετά 
αξιόλογα/παραδοσια
κά κτήρια 
Μεγάλη κεντρική 
πλατεία-εστία της 
πόλης 

Αξιοποίηση ευέλικτου 
νέου θεσμικού 
πλαισίου πολεοδομίας 
Χρηματοδοτήσεις 
ΕΣΠΑ* 

Μεγάλο μήκος οδικού 
δικτύου 
συμπεριλαμβανομένων 
των πεζοδρομίων, με 
αυξημένες ανάγκες 
συντήρησης και 
επισκευής 
Μη διάνοιξη  νέων 
οδών που 
προβλέπονται από το 
σχέδιο πόλεως 
Ανάγκες συντήρησης – 
βελτίωσης – επέκτασης 
αθλητικών 
εγκαταστάσεων 
Έλλειμμα χώρων 
στάθμευσης 
Ανεπίκαιρος 
πολεοδομικός 
σχεδιασμός 

Ιστορικό σεισμικής 
επικινδυνότητας και 
περιοχές με ευάλωτα 
κτήρια 
Αναστολή /περιορισμός 
προσλήψεων 
προσωπικού 

Οργάνωση Δραστήριος Δήμος  Αδυναμίες ελεγκτικών 
υπηρεσιών του 
διοικητικού-κρατικού 
μηχανισμού που 
επηρεάζουν την 
περιοχή 
Ελλείψεις επαρκούς 
εμπειρίας του 
προσωπικού του ΔΚ σε 
νέες αρμοδιότητες 
Περιθώρια βελτίωσης 
της υποδομής 
πληροφορικής και 
υπηρεσιών ΤΠΕ του ΔΚ 

 

Με το σύμβολο * σημειώνονται τα στοιχεία που συμμετέχουν σε πολλές γραμμές ή στήλη, με άλλο 
ρόλο 
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1.12 ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΣΒΑΑ: ΣΥΝΔΕΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ – ΑΝΑΓΚΩΝ – ΠΡΟΚΛΗΣΕΩΝ    

 ΠΡΟ-
ΚΛΗΣΕΙ

Σ** 

Πρόβλημα* Αιτιολόγηση α/α Ανάγκη παρέμβασης Πηγή 
τεκμηρίωσης 

1 ΟΙΚΟΝ
ΟΜΙΚΕ

Σ 

Συγκριτικά ισχυρή παρουσία τομέων 
έξυπνης εξειδίκευσης Πελοποννήσου 

(αγροδιατροφική αλυσίδα, τουρισμός) 
αλλά με διαρθρωτικά προβλήματα [Α] 

Τα προβλήματα έχουν 
διπλή αφετηρία: (α) 

διαχρονικές αδυναμίες 
της οικονομικής βάσης 

που συνδέονται με 
μακροχρόνια 
διαρθρωτικά 

προβλήματα, (β) 
επιπτώσεις κρίσης. 

1 Ενίσχυση/δημιουργία 
επιχειρήσεων στους 

κλάδους έξυπνης 
εξειδίκευσης (ιδίως: 
αστικές συνιστώσες 
αγροδιατροφικής 

αλυσίδας, τουρισμός 
γενικά, τουρισμός 

κρουαζιέρας [Β], ΤΠΕ 
[Α], Περιβάλλον, 

Εφοδιαστική) 

RIS3 
Πελοποννήσου 

 Συγκριτικά χαμηλή παρουσία 
υποστηρικτικών (οριζόντιων) τομέων 
έξυπνης εξειδίκευσης (ΤΠΕ, Ενέργεια, 

Περιβάλλον, Μεταφορές, Εφοδιαστική 
αλυσίδα) [Α, Β] 

Ωστόσο, υπάρχουν και 
αξιοποιήσιμες 
αναπτυξιακές 

δυνατότητες, που 
μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν για 
τη διαμόρφωση μιας 

βιώσιμης στρατηγικής 

1 Ενίσχυση/δημιουργία 
καινοτομικών 
επιχειρήσεων 

Ειδικό Πλαίσιο 
ΧΣΑΑ 

Τουρισμού 

 Μείωση κύκλου εργασιών σε πολλούς 
κλάδους, κλείσιμο επιχειρήσεων, και 

μείωση της ΑΠΑ και του ΑΕΠ κατά 
κεφαλή [Α, Β] 

 2 Έλλειμμα 
υποστηρικτικών δομών 

επιχειρηματικότητας 

Μελέτη 
ΠΠΧΣΑΑ 

Πελοποννήσου 

 Σχετικά περιορισμένη 
επιχειρηματικότητα [Β] 

  Προώθηση δράσεων 
Ευρωπαϊκής 
Πολιτιστικής 

Πρωτεύουσας 

Επιχειρησιακό 
Σχέδιο Δήμου 

Καλαμάτας 

 Όχι επαρκής αξιοποίηση αλλά ύπαρξη 
μεγάλων περιθωρίων λιμένος 

Καλαμάτας (ως πρωτεύοντος εθνικού 
λιμένα] 

 4 Βελτίωση λειτουργίας 
και εικόνας λιμενικής 
ζώνης και αξιοποίησή 

του λιμένα για την 
ανάπτυξη συναφών 

δραστηριοτήτων 

 

2 ΠΕΡΙΒ
ΑΛΛΟ
ΝΤΙΚΕΣ 

Μη ικανοποιητική ανάπτυξη 
ανακύκλωσης (και πρόληψης) αλλά 

ύπαρξη εμπειρίας 
(κομποστοποίηση…) και προοπτική 

εφαρμογής Τοπικού  Σχεδίου 
Διαχείρισης  Απορριμμάτων [Α, Β] 

Τα προβλήματα 
οφείλονται κυρίως στις 
διαχρονικές αδυναμίες 

του πολεοδομικού 
σχεδιασμού στην 

Ελλάδα. Η Καλαμάτα 
αποτελεί συγκριτικά 
θετική περίπτωση 

ελληνικής πόλης από 
αυτή την άποψη, αλλά 
προβλήματα υπάρχουν, 

κυρίως στο δημόσιο 
χώρο 

5 Εκπόνηση ΣΟΑΠ 
Καλαμάτας 

Μελέτη 
ΠΠΧΣΑΑ 

Πελοποννήσου 

 Αδυναμίες αστικού σχεδιασμού 
πεζοδρομίων [Α, Β] 

Η κρίση επιτείνει τη 
δυσκολία επίλυσης 

παλαιότερων 
προβλημάτων λόγω 
υποχρηματοδότησης 

6 Βελτίωση της εικόνας 
και λειτουργίας των ΚΧ 

Γενικό Πλαίσιο 
ΧΣΑΑ 

 Μη υλοποίηση ειδικής ζώνης 
προστασίας περιβαλλοντικού πάρκου 

Νέδοντα αλλά ύπαρξη δικτύου 
ελεύθερων και πράσινου χώρων [Α] 

  Κατασκευή πράσινων 
σημείων 

Σχέδιο 
Διαχείρισης 

Απορριμμάτων 

 Ύπαρξη ζώνης ελεύθερων χώρων 
παρακτίου μετώπου, με περιθώρια 

βελτίωσης και περαιτέρω αξιοποίησης 
[Β] 

  Εκπόνηση και 
εφαρμογή ΣΒΑΚ 

Καλαμάτας 

Τοπικό Σχέδιο 
Διαχείρισης 
Αποβλήτων 

Δήμου 
Καλαμάτας 

 Κατάλληλη πόλη για ποδήλατο από  7 Αξιοποίηση αξιόλογων ΓΠΣ Καλαμάτας 
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 ΠΡΟ-
ΚΛΗΣΕΙ

Σ** 

Πρόβλημα* Αιτιολόγηση α/α Ανάγκη παρέμβασης Πηγή 
τεκμηρίωσης 

άποψη γεωγραφική και πολεοδομική 
(ήδη ύπαρξη ποδηλατοδρόμων) 

νεώτερων δημοτικών 
κτηρίων [Α] 

 Ύπαρξη αξιόλογων νεώτερων κτηρίων 
ιδιοκτησίας Δήμου που δεν έχουν 
αναπαλαιωθεί και αξιοποιηθεί [Α] 

 8 Επέκταση αξόνων 
κίνησης ποδηλάτου 

Επιχειρησιακό 
Σχέδιο Δήμου 

Καλαμάτας 

 Μη πλήρης εφαρμογή σχεδίου 
(δρόμοι, κοινόχρηστοι χώροι) στις 

πρόσφατες περιοχές επέκτασης της 
πόλης 

     

 Ελλιπής οδική σύνδεση μεταξύ της Οδ. 
Ναυαρίνου (παραλιακή) και της Οδ. 

Κρήτης (κύριου άξονα σε κατεύθυνση 
Α-Δ σε επαφή με την παραλιακή ζώνη) 

 9 Διάνοιξη Οδ.  
Βουλγαροκτόνου 

 

 Μη ολοκλήρωση πολεοδόμησης 
επεκτάσεων [Β]\ 

 10 Πολεοδομικός 
σχεδιασμός 

επεκτάσεων σχεδίου [Β] 

  

       Έλλειμμα εφαρμογών «έξυπνης 
πόλης» 

 12 Εφαρμογές «Έξυπνης 
πόλης» για 

πληροφόρηση και 
υποστήριξη τουρισμού 

και πολιτισμού 

 

       

3 ΚΛΙΜΑ
ΤΙΚΕΣ 

Ανεπαρκής ενεργειακός σχεδιασμός 
ελεύθερων χώρων, και δημόσιων και 

ιδιωτικών κτηρίων 

Τα προβλήματα 
συνδέονται άμεσα με 

το σε εξέλιξη 
φαινόμενο της 

κλιματικής αλλαγής. Η 
Καλαμάτα, πόλης του 

νότου και 
παραθαλάσσια, είναι 

ιδιαίτερα ευάλωτη στις 
αναμενόμενες 

επιπτώσεις, σε μεσο- 
και μακρο-πρόθεσμο 

ορίζοντα 

13 Ενεργειακός 
σχεδιασμός και 

εφαρμογή του στους 
ελεύθερους χώρους και 

δημόσια κτήρια  

  

 Ενδείξεις φαινομένου θερμικής 
νησίδας στο Ιστορικό Κέντρο [Α] 

 14 Εκπόνηση και 
εφαρμογή Δημοτικού 
Σχεδίου Προσαρμογής 
στην Κλιματική Αλλαγή 

 

 Ισχυροί κίνδυνοι από την κλιματική 
αλλαγή (άνοδος στάθμης θάλασσας 

[Β], άνοδος μέσης θερμοκρασίας 
[ιδίως Α], ακραία καιρικά φαινόμενα 

[Α, Β] 

    

       

4 ΔΗΜΟ
ΓΡΑΦΙ

ΚΕΣ 

Πληθυσμιακή στασιμότητα (οριακή 
αύξηση σε οικισμό, οριακή μείωση σε 

Δήμο) 

     Επιχειρησιακό 
Σχέδιο Δήμου 

Καλαμάτας 

 Ένδειξη σχετικής δημογραφικής 
αδυναμίας στην περιοχή Α 

   Αναμένονται 
γεωγραφικά 
λεπτομερή 

στοιχεία από 
την ΕΛΣΤΑΤ 

5 ΚΟΙΝΩ
ΝΙΚΕΣ 

Δραματική αύξηση της ανεργίας [Α, Β]   15 Πρόγραμμα 
τηλεϊατρικής (Δήμου) 

Ερωτηματολόγι
ο Περιφέρειας 
Πελοποννήσου 

για ομάδες 
στόχου 

 Ύπαρξη σημαντικού αριθμού ευπαθών 
ομάδων (ιδίως ευάλωτων) [Α, Β] 

 16 Πρόγραμμα Βοήθεια 
στο σπίτι 

Επιχειρησιακό 
Σχέδιο Δήμου 

Καλαμάτας 
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 ΠΡΟ-
ΚΛΗΣΕΙ

Σ** 

Πρόβλημα* Αιτιολόγηση α/α Ανάγκη παρέμβασης Πηγή 
τεκμηρίωσης 

 Τάση υψηλότερης ανεργίας σε 
αποφοίτους τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης [Α, Β] 

  Πρόγραμμα 
«Επισιτιστική και 

Βασική Υλική 
Συνδρομή» του Ταμείου 
Ευρωπαϊκής Βοήθειας 

για τους Απόρους 

  

    Πρόγραμμα «Στέγαση 
και επανένταξη στην 

Καλαμάτα: 
Πολυδύναμο σχέδιο 
δράσεων κοινωνικής 
παρέμβασης για τους 

αστέγους» 

  

   17 Ενίσχυση Κοινωνικού 
Παντοπωλείων και 

άλλων δομών 
κοινωνικής οικονομίας 

 

   18 Ενίσχυση υφιστάμενων 
κοινωνικών δομών ΔΚ 

 

    19 Δημιουργία νέων 
κοινωνικών δομών ΔΚ 

 

    Υποστήριξη πρόσβασης 
ευπαθών ομάδων 

(ιδίως γυναικών και 
ΑΜΕΑ στην αγορά 

εργασίας) 

 

 

 

* Εστίαση προβλήματος στο Ιστορικό Κέντρο σημειώνεται με Α, και στην «Παραλιακή Ζώνη Καλαμάτας» με Β 

** Άρθρου 7, Καν. 1301/ 2013 
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ΕΝΟΤΗΤΑ 2 

Στόχοι της στρατηγικής 
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2.1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΒΑΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΠ Καλαμάτας 

2.1.1 ΤΟ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ ΤΗΣ ΣΧΕΔΙΑΖΟΜΕΝΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΒΑΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΠΠ  

Η πόλη της Καλαμάτας βρίσκεται μπροστά σε μια σύνθετη και αμφίσημη προοπτική. 

Υπάρχουν εσωτερικά προβλήματα που οξύνθηκαν με τη γενικότερη κρίση (κυρίως κοινωνικά, σε 
μικρότερο βαθμό οικονομικά) καθώς και άλλα με μεγαλύτερο χρονικό βάθος (κυρίως στο ευρύτερο 
πεδίο των χωρικών ζητημάτων: πολεοδομικά, περιβαλλοντικά, συγκοινωνιακά). Οσον αφορά τα 
κοινωνικά προβλήματα υπάρχουν ήδη δράσεις για την άμβλυνσή τους, που έχουν ως υπόβαθρο την 
ύπαρξη σχετικών αρμοδιοτήτων του Δήμου (αλλά όχι επαρκών αντίστοιχων ίδιων πόρων). Τα 
περισσότερα από τα προβλήματα της δεύτερης κατηγορίας, από την άλλη πλευρά, είτε βρίσκονται 
ήδη σε διαδικασία σταδιακής αντιμετώπισης (πχ. απορρίμματα) είτε είναι σχετικώς ανατάξιμα με 
κατάλληλες δράσεις (πχ. εκκρεμούσες πολεοδομήσεις). Στις περισσότερες περιπτώσεις, η αξιοποίηση 
πόρων του ΠΕΠ Πελοποννήσου αλλά και άλλων προγραμμάτων του ΕΣΠΑ αποτελεί, ταυτόχρονα, 
δυνατότητα και προϋπόθεση, για την αντιμετώπιση των προβλημάτων. 

Υπάρχουν σημαντικά συγκριτικά πλεονεκτήματα, μόνο μερικώς αξιοποιημένα και με σημαντικά 
περιθώρια να λειτουργήσουν ως παράγοντες επιταχυνόμενης ανάπτυξης. Σε αυτά 
συμπεριλαμβάνονται μια σειρά από χαρακτηριστικά, σε τοπικό ή σχετικά ευρύτερο γεωγραφικό 
επίπεδο, σημαντικά, ταυτόχρονα, τόσο για την ποιότητα ζωής όσο και για την προσέλκυση τουριστών 
(παραθαλάσσια θέση και τοπίο, κλίμα, πολιτικές δραστηριότητες—αν και όχι πάντα επαρκώς 
ενδογενείς--συγκριτικά ικανοποιητικός οικιστικός ιστός σε αρκετά τμήματα της πόλης, πολύ καλή—και 
πρόσφατα βελτιωθείσα—οδική και αεροπορική προσπελασιμότητα, ύπαρξη σε απόσταση που 
επιτρέπει την απορρόφηση πολλαπλασιαστικών επιπτώσεων αξιόλογων οικισμών και της τουριστικής 
επένδυσης Costa Navarino). Συμπεριλαμβάνεται επίσης ένας γεωργικός τομέας στο  Δήμο αλλά και 
ευρύτερα, με στοιχεία εξωστρέφειας και ποιότητας. Είναι σημαντικό ότι με κινητήριες τη γεωργία και 
τον τουρισμό οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης αν και υπαρκτές (και ενίοτε έντονες: ανεργία, 
κλείσιμο επιχειρήσεων…), έχουν σε κάποιο βαθμό αμβλυνθεί στην Καλαμάτα, κάτι που υποδηλώνει 
δυναμισμό και μελλοντικές προοπτικές. Η ενεργοποίηση των τελευταίων, ωστόσο, διέρχεται μέσα από 
την περαιτέρω στροφή σε στρατηγικές δραστηριότητες (βλ. το RIS3 Πελοποννήσου) όχι μόνο κλαδικά 
(κάτι που ήδη συμβαίνει) αλλά και με οριζόντιους όρους (καινοτομία, αξιοποίηση προϊόντων έρευνας, 
υποστήριξη νέων επενδυτικών προσπαθειών, βελτίωση της ποιότητας υφιστάμενων επιχειρήσεων). 

Στους σημαντικούς παράγοντες που θα διαμορφώσουν το μέλλον της πόλης είναι η ύπαρξη μιας 
διακριτής ταυτότητας, αλλά και η όχι επαρκής υπερτοπική (κυρίως διεθνής) αναγνωρισιμότητά της. 
Και πάλι πρόκειται για αμφίσημο παράγοντα, που τοποθετείται στην ενδιάμεση ζώνη μεταξύ 
προβλήματος και ενεργού πλεονεκτήματος, που αποτελεί πεδίο εφαρμογής στρατηγικών city 
marketing και branding, που τείνουν να γίνουν δράσεις main stream στο πλαίσιο της αναζήτησης 
αστικής ανταγωνιστικότητας. 

Στους παράγοντες που διαμορφώνουν την προοπτική της Καλαμάτας, πρέπει να προστεθούν και 
κάποιοι καθαρά εξωγενείς, με όχι πάντα μονοσήμαντο πρόσημο. Περιλαμβάνουν την κλιματική 
αλλαγή, στην οποία η Καλαμάτα είναι ιδιαίτερα ευάλωτη (παραλιακή θέση, νότια χωροθέτηση, 
πυκνός κατά τμήματα δομημένος χώρος), αλλά και αναδυόμενες πολιτικές όπως οι στρατηγικές για 
την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και για τη βιώσιμη κινητικότητα. 

Τέλος, σημαντικό στοιχείο της ΣΒΑΑ Καλαμάτας είναι ότι δεν αποτελεί ένα τυχαίο άθροισμα δράσεων 
και έργων, αλλά εντάσσεται σε μια ολοκληρωμένη λογική που αποτελείται από ομόκεντρους ή 
μερικώς επικαλυπτόμενους κύκλους, όπως ενδεικτικά φαίνεται στο επόμενο διάγραμμα. 
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Το ΣΒΑΚ βρίσκεται στο επίκεντρο διαφόρων προγραμμάτων και σχεδίων, σε έναν δεύτερο περίπου 
ομόκεντρο κύκλο περιλαμβάνονται μια σειρά από προγραμματικά εργαλεία του Δήμου (υπάρχοντα, 
παρελθόντα όπως η Πολιτιστική Πρωτεύουσα αλλά ενεργά ως ουσιαστική στόχευση, ή μελλοντικά), σε 
έναν τρίτο κύκλο τοποθετείται η πιθανή μελλοντική εκπόνηση Σχεδίου Ολοκληρωμένης Αστικής 
Παρέμβασης, ενώ επικάλυψη με διάφορα από τα προηγούμενα έχει το ΓΠΣ (στη σημερινή ή 
μελλοντική του μορφή). Κάθε κύκλος διαθέτει έναν βαθμό εσωτερικής ολοκλήρωσης, ενώ η συνολική 
ολοκλήρωση προκύπτει από την αλληλεπίδρασή τους και μπορεί να λάβει μορφή στο ΣΟΑΠ που από 
τη φύση του είναι ένα εργαλείο-ομπρέλα. Σημαντικό στοιχείο του όλου συστήματος είναι η ύπαρξη 
προοπτικών διεύρυνσης του ΣΟΑΠ προς παρεμβάσεις ΒΑΑ των τομεακών προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, 
αλλά βέβαια και προγραμμάτων απευθείας από την ΕΕ. 

 

2.1.2 ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ (ΟΡΑΜΑ) ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΗΣ ΒΑΑ 

Η Καλαμάτα είναι μια πόλη μεσαίου μεγέθους για τα ελληνικά δεδομένα, με καλή θέση στο αστικό 
δίκτυο, και με γεωγραφική θέση και ρόλο (υπαρκτό και υπό ενίσχυση σύμφωνα με βασικά 
προγραμματικά κείμενα) μείζονος πύλης εισόδου, τουλάχιστον σε περιφερειακό επίπεδο. Επιπλέον, 
διαθέτει μια οικονομική βάση (στην πόλη και στην ευρύτερη περιοχή της) που έχει πληγεί λιγότερο 
από άλλες περιοχές από την κρίση, λόγω της στήριξης σε έναν σημαντικά εξωστρεφή γεωργικό τομέα 
(με ΠΟΠ προϊόντα—ελιές, λάδι--, βαλσαμικό ξύδι κά.) και με τουρισμό γρήγορα ανερχόμενο στην 
ευρύτερη περιοχή (βασικοί παράγοντες οι πολιτιστικοί και φυσικοί πόρο—διαχρονικοί--, και ως μείζον 
νέο στοιχείο η λειτουργία του συγκροτήματος Costa Navarino που έχει καταστήσει τη Μεσσηνία 
ανερχόμενο brand name προορισμού, και χαρακτηριστική ένδειξη την κατακόρυφη αύξηση των 
αφίξεων στο αεροδρόμιο της Καλαμάτας, ιδίως μέσω πτήσεων charter). Η ίδια η πόλη διαθέτει θετικά 
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χαρακτηριστικά (καλή ρυμοτομία σε μεγάλο μέρος της, διατήρηση ιστορικού κέντρου, θαλάσσιο 
μέτωπο και λιμάνι, διατήρηση αρκετών παραδοσιακών κτηρίων, επιτυχημένες πεζοδρομήσεις, πολύ 
σημαντική πολιτιστική δραστηριότητα). Η πρόσφατη σχετικά πλήρης λειτουργία του 
αυτοκινητόδρομου Κόρινθος - Τρίπολη - Καλαμάτα, που ανήκει στο Διευρωπαϊκό Δίκτυο (ΤΕΝ), έχει 
συμβάλλει στον συγκοινωνιακό απεγκλωβισμό της πόλης και της ευρύτερης περιοχής. Υπάρχουν 
αναμφίβολα και αδυναμίες, τυπικές των ελληνικών πόλεων και των ελληνικών επιχειρήσεων, μάλλον 
παρά ειδικού τοπικού χαρακτήρα, στις οποίες πρέπει να προστεθούν οι κοινωνικές επιπτώσεις της 
κρίσης και, σε άλλο επίπεδο, η μη λειτουργία του σιδηροδρόμου παρά την ύπαρξη υποδομής. 

Βασικό στοιχείο του οράματος της ΣΒΑΑ Καλαμάτας (και γενικότερα του δημοτικού 
προγραμματισμού) είναι η αξιοποίηση των δυνατοτήτων της με ολοκληρωμένο τρόπο (με την έννοια 
μιας προσπάθειας σε πολλά αλληλοϋποστηριζόμενα πεδία). Οι δυνατότητες της ΣΒΑΑ στην άμεση 
προοπτική της (σε σχέση με το ΠΕΠ Πελοποννήσου)  περιορίζονται από της διαθεσιμότητα πόρων και 
από τη μη επιλεξιμότητα διαφόρων αναγκαίων δράσεων, αλλά είναι υπαρκτές: η χρηματοδότηση, αν 
και δεν είναι μεγάλη, έχει επαρκή κλίμακα για να λειτουργήσει ως καταλύτης βελτιώσεων και 
πολλαπλασιαστικών αποτελεσμάτων, και οι επιλέξιμες επενδυτικές προτεραιότητες καλύπτουν 
αναπτυξιακά, κοινωνικά, και χωρικά (πολεοδομικά, περιβαλλοντικά…) αντικείμενα που κάνουν εφικτή 
μια πρώτη ολοκλήρωση. Η ΣΒΑΑ έχει συλληφθεί, ωστόσο, με μια ευρύτερη οπτική, και στο μέλλον 
μπορεί να αναπτυχθεί τόσο ποσοτικά, με την άντληση και πρόσθετων πόρων, όσο και θεματικά, με τη 
διεύρυνση και σε άλλα πεδία. Για το λόγο αυτό, η στρατηγική που αναλύεται στη συνέχεια, σε 
επίπεδο στοχοθεσίας και βασικής αρχιτεκτονικής, είναι ολοκληρωμένη σε όλα τα αναγκαία πεδία, που 
ενίοτε υπερβαίνουν τις επιλεξιμότητες, ή/και τις χρηματοδοτικές δυνατότητες, της πρόσκλησης της 
ΕΥΔ Πελοποννήσου. Το Σχέδιο  Δράσης (ενότητα 3 κε.), ωστόσο, περιορίζεται όσον αφορά τις 
συγκεκριμένες πράξεις/δράσεις, και τα μεγέθη που συνδέονται ευθέως με αυτές (χρηματοδότηση, 
δείκτες…) μέσα στα χρηματοδοτικά όρια που περιλαμβάνει η πρόσκληση της ΕΥΔ. Εστω και έτσι, το 
σχέδιο δράσης διαθέτει επαρκής πολυτομεακότητα και εσωτερικές συνέργειες για να παραμένει 
ολοκληρωμένο. Ωστόσο, στο τέλος της ενότητας 4, μετά τον ζητούμενο χρηματοδοτικό πίνακα, οι 
πράξεις του οποίου αθροίζουν στο διαθέσιμο προς το παρόν χρηματοδοτικό πλαφόν, παρατίθεται 
βοηθητικός πίνακας ο οποίος περιλαμβάνει πρόσθετες πράξεις, ένα είδος «αποθέματος» που θα 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε περίπτωση που στο μέλλον δοθεί δυνατότητα διεύρυνσης της 
χρηματοδότησης. Άλλωστε, ο ΔΚ θα αναλάβει και μόνος τους πρωτοβουλίες προς όλες τις 
κατευθύνσεις, ούτως ώστε να εξευρεθούν νέες χρηματοδοτήσεις, εντός ή εκτός ΠΕΠ και ΕΣΠΑ. 

Η κεντρική ιδέα του οράματος είναι η εστίαση σε δύο υποπεριοχές της Καλαμάτας, το Ιστορικό Κέντρο 
και την Παραλιακή Ζώνη, που με μερικώς διαφορετικό αλλά συμπληρωματικό τρόπο επιτρέπουν την 
προώθηση μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής. Το Ιστορικό Κέντρο διαθέτει τουριστικούς πόρους, 
αστικότητα, ιστορία και αναγνωρισιμότητα, αλλά χαρακτηρίζεται και από αρκετά προβλήματα 
(κοινωνικά, χωρικά, πίεσης στις επιχειρήσεις). Η πολεοδομική βελτίωσή του θα συμβάλλει ευθέως 
στην προσέλκυση τουριστών και συναφών επενδύσεων, και μέσω αυτών στην άμβλυνση των 
κοινωνικών προβλημάτων. 

Η Παραλιακή Ζώνη αποτελεί χώρο σταδιακής επέκτασης προς αυτήν της παλαιότερης Καλαμάτας (που 
ιστορικά ήταν εσωστρεφής) η οποία κατά τα τελευταία 15-20 χρόνια «ανοίγεται» προς τη θάλασσα, 
τόσο από άποψη δόμησης (επέκταση του ιστού) όσο και από άποψη χρήσης από τους κατοίκους και 
τους επισκέπτες. Στοιχεία όπως η μαρίνα συμβάλλουν σε αυτή τη μετατόπιση της οπτικής, που γίνεται 
πάντως όχι σε βάρος του κέντρου της πόλης, χωρίς δηλ. να υπονομευθεί η συνοχή της αστική δομής 
αλλά με εμπλουτισμό της. Ο μετασχηματισμός της Παραλιακής Ζώνης σε μια μείζονα υπερτοπική 
«πύλη» αποτελεί, από αυτή την άποψη, βασικό στοιχείο το όλου οράματος. Η βελτίωση της εικόνας 
και λειτουργίας της ζώνης θα αυξήσει την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων τουρισμού και 
αναψυχής, και θα οδηγήσει επίσης σε θέσεις εργασίας και άμβλυνση των κοινωνικών προβλημάτων (η 
ενίσχυση των πόρων του Δήμου από τέλη θα αυξήσει, παράλληλα, τα περιθώρια κοινωνικών και 
πολιτιστικών παρεμβάσεων). 

Τελικός στόχος είναι μια Καλαμάτα αναγνωρίσιμη, βιώσιμη, έξυπνη, εξωστρεφής και δίκαιη, που θα 
αξιοποιεί αναπτυξιακά και από άποψη ποιότητας ζωής  στοιχεία όπως η παράκτια θέση, η ιστορία, και 
ο πολιτιστικός πλούτος. Λαμβανομένου υπόψη του υπερτοπικού ρόλου της Καλαμάτας, η επίτευξη 
του στόχου θα έχει θετικές πολλαπλασιαστικές συνέπειες και σε ευρύτερες χωρικές ενότητες, από τη 
Μεσσηνία μέχρι το σύνολο της Περιφέρειας Πελοποννήσου και δυνητικά σε διαπεριφερειακή 
κλίμακα. Η όλη προσέγγιση μπορεί να συνοψιστεί στην εξής φράση: 
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 όπου ο όρος «βιώσιμη» παραπέμπει και στους τρεις πυλώνες της βιωσιμότητας (οικονομικό, 
κοινωνικό, και περιβαλλοντικό) και ο όρος «έξυπνη» παραπέμπει στον προσανατολισμό της πόλης 
στην αξιοποίηση νέων τεχνολογιών και καινοτομίας, στοιχείο που διατρέχει και τους τρεις πυλώνες.  

2.1.3 ΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΒΑΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΠ  

Η ΣΒΑΑ περιλαμβάνει τρεις Άξονες Προτεραιότητας, κάθε ένας από τους οποίους αντιστοιχεί σε έναν 
από του πυλώνες της ολοκληρωμένης βιώσιμης ανάπτυξης. 

 ΑΠ 1 Βιωσιμότητα της οικονομίας και επιχειρηματικότητα 
 ΑΠ 2 Κοινωνική  βιωσιμότητα και δικαιοσύνη 
 ΑΠ 3 Βιωσιμότητα στην πόλη και ποιότητα ζωής 

Οι άξονες αυτοί απορρέουν ευθέως από το όραμα της στρατηγικής, και αντανακλούν τον 
ολοκληρωμένο χαρακτήρα της. 

2.1.4 ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΕΣ «ΣΗΜΑΙΑ» ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΒΑΑ 

Η ΣΒΑΑ δεν βασίζεται σε μικρό αριθμό μεγάλων παρεμβάσεων αλλά σε μια ισορροπημένη 
πολυκεντρική προσέγγιση. Ωστόσο, η χωρική διασύνδεση των προβλεπόμενων αναπλάσεων και η 
χωρική τους συγκέντρωση σε δύο υποπεριοχές σχετικά μικρής κλίμακας, σημαίνουν ότι στην πράξη οι 
αναπλάσεις δεν αποτελούν μεμονωμένα έργα αλλά συγκροτούν δύο συνεκτικά δίκτυα, στο ιστορικό 
κέντρο και την παραλία, και με αυτή την έννοια θα μπορούσε να υποστηριχτεί ότι τα δίκτυα αυτά 
συνθέτουν κεντρικές παρεμβάσεις. Από μια άλλη οπτική, όχι ποσοτική (δεδομένου ότι οι χρηματικοί 
πόροι κατανέμονται με σημαντική ισορροπία), αλλά στρατηγική, ως «σημαία» της ΣΒΑΑ θα μπορούσε 
να θεωρηθεί η ανάπτυξη της παραλιακής ζώνης ως «πύλης» υπερτοπικής εμβέλειας. 

2.1.5 ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΑ ΚΥΡΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Τα αποτελέσματα που επιδιώκονται μπορούν να συνοψιστούν στα εξής: 

 αντιμετώπιση των εστιασμένων (μερικώς διαφορετικών) πολεοδομικών αδυναμιών στις δύο 
υποπεριοχές παρέμβασης. 

 αναστροφή των αναπτυξιακών πιέσεων στο ΙΚ, και την αξιοποίηση της διαφαινόμενης δυναμικής 
στην ΠΖ (και ως προς ορισμένες δραστηριότητες, όπως η εστίαση ποιότητας) και στο ΙΚ). 

 βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος, της εικόνας, της λειτουργίας και της ελκυστικότητας της 
ΠΠ με επίπτωση στο σύνολο της πόλης, δεδομένης της στρατηγικής θέσης των δύο υποπεριοχών 
παρέμβασης, οι περιβάλλουσες ζώνες των οποίων (στις οποίες θα διαχυθούν αποτελέσματα) 
καλύπτουν πολύ μεγάλο τμήμα του οικιστικού ιστού της Καλαμάτας. 

 προστασία και ανάδειξη οικοπολιτιστικών πόρων, στο ΙΚ (κτηριακών, χωρικών, ιστορικών 
πόρων),  και στην ΠΖ (θαλάσσιων), που θα αναβαθμίσουν την ποιότητας ζωής των πολιτών και 
ταυτόχρονα θα λειτουργήσουν αναπτυξιακά. 

 ενεργοποίηση του ενδογενούς δυναμικού, σε ένα προγραμματικό πλαίσιο που έχει προκύψει 
από ευρεία διαβούλευση και μεγάλη αποδοχή. 

 αύξηση της επιχειρηματικότητας και αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού καθώς και 
προσαρμογή στα νέα δεδομένα και στις απατήσεις του (σχετικά) νέου παραγωγικού προτύπου 
της περιοχής—το νέο στοιχείο δεν είναι κλαδικό αλλά συνίσταται στη βελτίωση της ποιότητας. 

 βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και κοινωνικής συνοχής στην περιοχή.  

 προώθηση των αρχών της «έξυπνης πόλης» με εναυσματική αξιοποίηση των ψηφιακών 
τεχνολογιών για την προώθηση της τοπικής τουριστικής ανάπτυξης.  
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2.2 Η «ΛΟΓΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ» ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΒΑΑ Καλαμάτας 

 

Η λογική της παρέμβασης, που διαπνέει όλα τα επιχειρησιακά προγράμματα της προγραμματικής 
περιόδου 2014-2020, επιτάσσει οι χρηματοδοτούμενες πράξεις να αναφέρονται σε δράσεις, τα 
αποτελέσματα της υλοποίησης των οποίων θα συμβάλλουν στην επίτευξη συγκεκριμένων ειδικών 
στόχων και τελικά στην κάλυψη συγκεκριμένων αναγκών. Με άλλα λόγια θα πρέπει να υπάρχει 
απόλυτη συνάφεια και συνοχή μεταξύ αναγκών-ειδικών στόχων-δράσεων-εκροών-αποτελεσμάτων. Η 
λογική του ΣΒΑΑ, με βάση αυτή την αρχή, απεικονίζεται στο επόμενο διάγραμμα. 

 

 

 

 

Ακολουθεί Πίνακας με τη Λογική παρέμβασης της Στρατηγικής ΒΑΑ Καλαμάτας  
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ΑΝΑΓΚΗ ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΣΒΑΑ 
 

ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ 
ΠΡΑ-
ΞΕΙΣ  

ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΚΡΟΗΣ 

Ενίσχυση/δημιουργία επιχειρήσεων στους κλάδους έξυπνης 
εξειδίκευσης (ιδίως: αστικές συνιστώσες αγροδιατροφικής 

αλυσίδας, τουρισμός γενικά, τουρισμός κρουαζιέρας [Β], ΤΠΕ [Α], 
Περιβάλλον, Εφοδιαστική) 

Ενίσχυση/δημιουργία καινοτομικών επιχειρήσεων 

Βελτίωση λειτουργίας και εικόνας λιμενικής ζώνης και αξιοποίησή 
του λιμένα για την ανάπτυξη συναφών δραστηριοτήτων 

Εκπόνηση ΣΟΑΠ Καλαμάτας 

Ενίσχυση/δημιουργία επιχειρήσεων στους κλάδους έξυπνης 
εξειδίκευσης (ιδίως: αστικές συνιστώσες αγροδιατροφικής 

αλυσίδας, τουρισμός γενικά, τουρισμός κρουαζιέρας [Β], ΤΠΕ [Α], 
Περιβάλλον, Εφοδιαστική) 

Ενίσχυση/δημιουργία καινοτομικών επιχειρήσεων 

Βελτίωση λειτουργίας και εικόνας λιμενικής ζώνης και αξιοποίησή 
του λιμένα για την ανάπτυξη συναφών δραστηριοτήτων 

Ελλειμμα υποστηρικτικών δομών επιχειρηματικότητας 

Εκπόνηση ΣΟΑΠ Καλαμάτας 

Εφαρμογές «Εξυπνης πόλης» για πληροφόρηση και υποστήριξη 
τουρισμού και πολιτισμού 

ΕΣ 1.1 Αύξηση επιχειρήσεων 
στους τομείς του τουρισμού, της 

αγροδιατροφής, και της 
προσαρμογής στην κλιματική 

αλλαγή 

T2408  Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία 
στους κλάδους υψηλής 

Προστιθέμενης Αξίας (εκατ. 
Ευρώ) 

4 CO01  Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός 
επιχειρήσεων που λαμβάνουν στήριξη 

CO02  Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός 
επιχειρήσεων που λαμβάνουν  

επιχορηγήσεις 

CO01  Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός 
επιχειρήσεων που λαμβάνουν στήριξη 

ΕΣ 1.2 Υποστήριξη 
επιχειρηματικότητας 

2 CO01  Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός 
επιχειρήσεων που λαμβάνουν στήριξη 

CO02  Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός 
επιχειρήσεων που λαμβάνουν  

επιχορηγήσεις 

CO01  Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός 
επιχειρήσεων που λαμβάνουν στήριξη 

Εκπόνηση ΣΟΑΠ Καλαμάτας 

Πρόγραμμα τηλεϊατρικής (Δήμου) 

Πρόγραμμα Βοήθεια στο σπίτι 

Ενίσχυση Κοινωνικού Παντοπωλείων και άλλων δομών κοινωνικής 
οικονομίας 

Ενίσχυση υφιστάμενων κοινωνικών δομών ΔΚ 

Δημιουργία νέων κοινωνικών δομών ΔΚ 

Υποστήριξη πρόσβασης ευπαθών ομάδων (ιδίως γυναικών και 
ΑΜΕΑ στην αγορά εργασίας) 

ΕΣ 2.1 Διεύρυνση των κοινωνικών 
υπηρεσιών του ΔΚ για τις 

ευάλωτες ομάδες 

T2434  Mειονεκτούντα άτομα που 
δραστηριοποιούνται σε 

αναζήτηση 
εργασίας, συμμετέχουν σε 

εκπαίδευση/κατάρτιση,  
αποκτούν εξειδίκευση, κατέχουν 

θέση απασχόλησης, 
συμπεριλαμβανομένης της 
αυτοαπασχόλησης, αμέσως 

μετά τη 
λήξη της συμμετοχής τους 

5 CO12  Συμμετέχοντες που ζουν σε νοικοκυριά 
ανέργων 

CO17  Άλλα μειονεκτούντα άτομα 

ΕΣ 2.2 Ενταξη  στην οικονομία 
ειδικών ομάδων 

T2435  Ενίσχυση της συμμετοχής των 
μειονεκτούντων ατόμων στην 

αγορά εργασίας 

1 CO01 Άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των 
μακροχρόνια ανέργων  

ατόμων [Α] 

CO01 Άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των 
μακροχρόνια ανέργων 

ατόμων [Γ] 

Εκπόνηση ΣΟΑΠ Καλαμάτας 

Βελτίωση της εικόνας και λειτουργίας των ΚΧ 

Αξιοποίηση αξιόλογων νεώτερων δημοτικών κτηρίων [Α] 

Επέκταση αξόνων κίνησης ποδηλάτου 

ΕΣ3.1 Βελτίωση λειτουργίας και 
εικόνας Ιστορικού Κέντρου  

T2422  Περιοχές που αναβαθμίζονται 
σε αστικά οικιστικά κέντρα τ.χλμ 

4 CO38 Αστική ανάπτυξη: Δημιουργία ή 
ανάπλαση υπαίθριων χώρων σε αστικές 

περιοχές (τ.μ.) ΕΣ3.2 Βελτίωση λειτουργίας και 
εικόνας  Παραλιακής Ζώνης 

4 
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ΑΝΑΓΚΗ ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΣΒΑΑ 
 

ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ 
ΠΡΑ-
ΞΕΙΣ  

ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΚΡΟΗΣ 

Εφαρμογές «Εξυπνης πόλης» για πληροφόρηση και υποστήριξη 
τουρισμού και πολιτισμού 

Βελτίωση λειτουργίας και εικόνας λιμενικής ζώνης και αξιοποίησή 
του λιμένα για την ανάπτυξη συναφών δραστηριοτήτων 

Εκπόνηση ΣΟΑΠ Καλαμάτας 

Βελτίωση της εικόνας και λειτουργίας των ΚΧ 

Επέκταση αξόνων κίνησης ποδηλάτου 

Διάνοιξη Οδ.  Βουλγαροκτόνου 

Πολεοδομικός σχεδιασμός επεκτάσεων σχεδίου [Β] 

Εφαρμογές «Εξυπνης πόλης» για πληροφόρηση και υποστήριξη 
τουρισμού και πολιτισμού 

Ενίσχυση/δημιουργία επιχειρήσεων στους κλάδους έξυπνης 
εξειδίκευσης (ιδίως: αστικές συνιστώσες αγροδιατροφικής 

αλυσίδας, τουρισμός γενικά, τουρισμός κρουαζιέρας [Β], ΤΠΕ [Α], 
Περιβάλλον, Εφοδιαστική) 

ΕΣ3.3 Ειδικές δράσεις έξυπνης 
πόλης 

T2421 Επισκέψεις σε φυσικούς και 
πολιτιστικούς πόρους 

1 CO09  Αειφόρος Τουρισμός: Αύξηση του 
αναμενόμενου αριθμού επισκέψεων σε 
ενισχυόμενες τοποθεσίες πολιτιστικής 

και 
φυσικής κληρονομιάς και πόλους έλξης 

επισκεπτών (επισκέψεις/έτος) 

Ενεργειακός σχεδιασμός και εφαρμογή του στους ελεύθερους 
χώρους και δημόσια κτήρια  

ΕΣ3.5 Βελτίωση ενεργειακής 
απόδοσης 

CO31  Ενεργειακή απόδοση: Αριθμός 
νοικοκυριών που κατατάσσονται σε 
καλύτερη κατηγορία ενεργειακής 

κατανάλωση  

1 CO32 Ενεργειακή απόδοση: Μείωση της 
ετήσιας κατανάλωσης πρωτογενούς 

ενέργειας των δημόσιων κτιρίων 
kWh/έτος 
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2.3 ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΣΒΑΑ  

Στην υποενότητα αναλύεται το πλέγμα των ειδικών στόχων που επιλέγονται στο πλαίσιο της 
στρατηγικής ΒΑΑ για την Καλαμάτα ενώ ταυτόχρονα δίδεται η περιγραφή του επιδιωκόμενου 
αποτελέσματος ως προς συγκεκριμένες ανάγκες – προβλήματα που καλείται να αντιμετωπίσει με 
ποιοτικό και ποσοτικό τρόπο. Επιπρόσθετα γίνεται αναφορά των πράξεων, των εμπλεκομένων 
φορέων, αλλά και των ωφελούμενων/ ομάδων στόχου.  Για κάθε Ειδικό Στόχο συμπληρώνεται 
πίνακας. 

 

 ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΣΒΑΑ 1.1 

1 ΤΙΤΛΟΣ  Αύξηση επιχειρήσεων στους τομείς του τουρισμού, της αγροδιατροφής, και 
της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή 

2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Ίδρυση, στην ΠΠ,  νέων και ενίσχυση υφιστάμενων  μικρών και πολύ μικρών 
επιχειρήσεων  στους κλάδους του τουρισμού (με έμφαση στον εναλλακτικό), 

της αγροδιατροφής, και της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, που 
αποτελούν προτεραιότητα για τη ΣΒΑΑ αλλά και για την ΠΣΕΕ.  Η δράση 

υπάγεται στις κρατικές ενισχύσεις και η διαχείρισή της θα γίνει από 
κατάλληλο ΕΦΔ 

3 ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Αύξηση Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας σε επιλεγμένους κλάδους υψηλής 
ΑΠΑ 

4 ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Πίεση στις υφιστάμενες επιχειρήσεις, παράλληλα με επενδυτικό ενδιαφέρον 
στους επιλεγόμενους κλάδους σχετική εξειδίκευση της Περιοχής Παρέμβασης 

σε αυτούς 

5 ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΣΥΜΒΟΛΗΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥΣ 
ΣΤΟΧΟΥΣ, ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 
ΑΝΑ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΕΠ 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2014-2020 

Θα ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα (υφιστάμενων) επιχειρήσεων και, 
γενικότερα, η ελκυστικότητα της Περιοχής Παρέμβασης για επενδύσεις (ΠΜ 

και ΜΜΕ) 

 

6 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 940.000 

7 ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ  

Υποστηρίζει το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του ΔΚ 

8 ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ/ 
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ 

Είναι συμβατό με τις χρήσεις γης που προβλέπονται από το ΓΠΣ στην Περιοχή 
Παρέμβασης 
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 ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΣΒΑΑ 1.2 

1 ΤΙΤΛΟΣ Υποστήριξη επιχειρηματικότητας 

2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Λειτουργία θερμοκοιτίδας για νέες μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις (start 
ups) σε τομείς της  ΠΣΕΕ Πελοποννήσου που αποτελούν προτεραιότητα και 

για τη ΣΒΑΑ.Η θερμοκοιτίδα θα εγκατασταθεί στην ΠΠ, αλλά οι ωφελούμενοι 
μπορούν να προέρχονται και εκτός αυτής. Η δράση υπάγεται στις κρατικές 

ενισχύσεις και η διαχείρισή της θα γίνει από κατάλληλο ΕΦΔ.  

3 ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Αύξηση Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας σε επιλεγμένους κλάδους υψηλής 
ΑΠΑ 

4 ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Υπαρξη ενδιαφέροντος, που έχει τεκμηριωθεί και από τη διαβούλευση, για 
δημιουργία νέων μικρών επιχειρήσεων στους επιλεγμένους κλάδους. 

5 ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΣΥΜΒΟΛΗΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥΣ 
ΣΤΟΧΟΥΣ, ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 
ΑΝΑ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΕΠ 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2014-2020 

Θα ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα (υφιστάμενων) επιχειρήσεων και, 
γενικότερα, η ελκυστικότητα της Περιοχής Παρέμβασης για επενδύσεις (ΠΜ 

και ΜΜΕ) 

6 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 360.000 

7 ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ  

Υποστηρίζει το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του ΔΚ 

8 ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ/ 
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ 

Είναι συμβατό με τις χρήσεις γης που προβλέπονται από το ΓΠΣ στην Περιοχή 
Παρέμβασης 

 

 ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΣΒΑΑ 2.1 

1 ΤΙΤΛΟΣ Διεύρυνση των κοινωνικών υπηρεσιών του ΔΚ για τις ευάλωτες ομάδες 

2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Ενίσχυση της συνέχισης, βελτίωσης και διεύρυνσης της λειτουργίας 
προνοιακών δομών του ΔΚ που χωροθετούνται στην ΠΠ. Οι ωφελούμενοι 

μπορεί να προέρχονται και εκτός αυτής. 

3 ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  Στήριξη μειονεκτούντων ατόμων  που δραστηριοποιούνται σε αναζήτηση 
εργασίας, που συμμετέχουν σε εκπαίδευση/κατάρτιση, που 
αποκτούν εξειδίκευση, που κατέχουν θέση απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, αμέσως μετά τη 
λήξη της συμμετοχής τους 

4 ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Υπαρξη σημαντικού αριθμού ατόμων σε ευπαθείς ομάδες (τα ίδια, ή 
συγκατοικούνται με αυτούς)  σε συνδυασμό με υψηλή ανεργία, στην ΠΠ αλλά 

και διάχυτα σε όλη την πόλη και το ΔΚ 

5 ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΣΥΜΒΟΛΗΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥΣ 
ΣΤΟΧΟΥΣ, ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 
ΑΝΑ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΕΠ 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2014-2020 

Θα βελτιωθεί η πρόσβαση στις συγκεκριμένες προνοιακές υπηρεσίες του ΔΚ 
από τους επιλέξιμους χρήστες (προερχόμενους από ευπαθείς ομάδες) και θα 

βελτιωθεί, παράλληλα, η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών 

 

6 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2.322.800 

7 ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ  

Υποστηρίζει το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του ΔΚ 

8 ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ/ 
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ 

Οι υποστηριζόμενες δομές υλοποιούν προτάσεις του ΓΠΣ για ενίσχυση του 
κοινωνικού εξοπλισμού στην πόλη 
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 ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΣΒΑΑ 2.2 

1 ΤΙΤΛΟΣ Ενταξη  στην οικονομία ειδικών ομάδων 

2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Λειτουργία δημοτικού ιατρείου και δημιουργία κινητής ιατρικής μονάδας 

3 ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  Στήριξη μειονεκτούντων ατόμων  που δραστηριοποιούνται σε αναζήτηση 
εργασίας, που συμμετέχουν σε εκπαίδευση/κατάρτιση, που 
αποκτούν εξειδίκευση, που κατέχουν θέση απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, αμέσως μετά τη 
λήξη της συμμετοχής τους 

4 ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Υπαρξη σημαντικού αριθμού ατόμων με προβλήματα υγείας σε ευπαθείς 
ομάδες στο ΔΚ, σε συνδυασμό με υψηλή ανεργία. Το κινητό ιατρείο θα 

επιτρέψει την επέμβαση επί τόπου σε περιπτώσεις που είναι δυσχερής η 
μετάβαση ή μεταφορά με ίδια μέσα των ασθενών στο ιατρείο. Αφορά ομάδες 

όπως πχ. οι Ρομά 

5 ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΣΥΜΒΟΛΗΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥΣ 
ΣΤΟΧΟΥΣ, ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 
ΑΝΑ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΕΠ 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2014-2020 

Παροχή υπηρεσιών περίθαλψης σε  άτομα που έχουν την ευθύνη φροντίδας 
ασθενών, σε νοικοκυριά που απειλούνται από φτώχεια και κοινωνικό 

αποκλεισμό. 

 

6 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 407.200 

7 ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ  

Υποστηρίζει το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του ΔΚ 

8 ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ/ 
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ 

Δεν έχει άμεση σχέση αλλά είναι συμβατή. 

 

 ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΣΒΑΑ 2.3 

1 ΤΙΤΛΟΣ Κοινωνική ενσωμάτωση  περιθωριοποιημένων κοινοτήτων 

2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 

Πρόκειται για Ειδικό Στόχο της συνολικής στρατηγικής που θα αξιοποιηθεί 
μελλοντικά.  Δεν χρησιμοποιείται στην πρόταση ΣΒΑΑ προς την Περιφέρεια 

Πελοποννήσου, προς το παρόν 

3 ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

4 ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

5 ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΣΥΜΒΟΛΗΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥΣ 
ΣΤΟΧΟΥΣ, ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 
ΑΝΑ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΕΠ 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2014-2020 

6 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

7 ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ  

8 ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ/ 
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ 
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 ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΣΒΑΑ 3.1 

1 ΤΙΤΛΟΣ Βελτίωση λειτουργίας και εικόνας Ιστορικού Κέντρου περιβάλλοντος 

2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων του Ιστορικού Κέντρου (που αποτελεί μιας 
από τις δύο υποπεριοχές της ΠΠ της ΣΒΑΑ) 

3 ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Βελτίωση της εικόνας και λειτουργικότητας σημαντικών κοινοχρήστων χώρων  
(πλατειών, πεζοδρόμων, πεζοδρομίων) στην ΠΠ, που έχουν και ευρύτερη 

εμβέλεια. Προσαρμογή σε ορισμένες πτυχές της Κλιματικής Αλλαγής (αύξηση 
θερμοκρασίας...). Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης. Βελτίωση της 
προσβασιμότητας των ΑΜΕΑ στο δημόσιο χώρο και τα όμορα κτήρια. 

Συνέργεια με τις αναπτυξιακές δράσεις για τις  επιχειρήσεις των επιλεγμένων 
κλάδων προτεραιότητας. 

4 ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Το ΙΚ αποτελεί πόλο έλξης επισκεπτών, και παράλληλα περιοχή αυξανόμενης 
συγκέντρωσης πληθυσμού και δραστηριοτήτων αναψυχής, διαθέτοντας 

αξιόλογο κτηριακό και πολεοδομικό απόθεμα μόνο μερικώς αξιοποιημένο. Η 
βελτίωση των κοινόχρηστων χώρων (στους οποίους εκτυλίσσεται σημαντικό 

τμήμα δραστηριοτήτων αναψυχής αλλά και διαβίωσης, κάτι που 
διευκολύνεται από το κλίμα της Καλαμάτας) θα βελτιώσει τόσο την τουριστική 

ελκυστικότητα της περιοχής (και όλης της πόλης) όσο και τις συνθήκες 
διαβίωσης των κατοίκων και άλλων χρηστών της περιοχής. 

5 ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΣΥΜΒΟΛΗΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥΣ 
ΣΤΟΧΟΥΣ, ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 
ΑΝΑ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΕΠ 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2014-2020 

Η δράση βελτιώνει, μέσω των αναπλάσεων, το αστικό περιβάλλον, 
αναζωογονεί το ΙΚ (που χαρακτηρίζεται ακόμα από ορισμένα προβλήματα και 
αδυναμίες ως προς τους κοινόχρηστους χώρους), και συμβάλλει στη μείωση 

του κυκλοφοριακού θορύβου. Παράλληλα, έχει άμεση συνέργεια με τις 
αναπτυξιακές δράσεις. 

 

6 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2.725.000 

7 ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ  

Υποστηρίζει το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του ΔΚ 

8 ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ/ 
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ 

Ενεργητική προώθηση επιλογών του ΓΠΣ 
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 ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΣΒΑΑ 3.2 

1 ΤΙΤΛΟΣ Βελτίωση λειτουργίας και εικόνας  Παραλιακής Ζώνης 

2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων και υποδομές προσπελασιμότητας και της 
βιώσιμης κινητικότητας στην Παραλιακή Ζώνη (που αποτελεί μιας από τις δύο 

υποπεριοχές της ΠΠ της ΣΒΑΑ) 

3 ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Βελτίωση της εικόνας και λειτουργικότητας σημαντικών κοινοχρήστων χώρων 
στην ΠΠ που έχουν και ευρύτερη εμβέλεια, της βιώσιμης κινητικότητας, και 

της οδικής διασύνδεσης της παραλιακής οδού Ναυαρίνου (βασικού άξονα της 
ΠΖ σε επαφή με την ακτή) με το συλλεκτήριο οδικό δίκτυο της Καλαμάτας 
(Οδό Κρήτης). Προσαρμογή σε ορισμένες πτυχές της Κλιματικής Αλλαγής 

(άνοδος στάθμης θάλασσας, αύξηση θερμοκρασίας...). Βελτίωση της 
ενεργειακής απόδοσης. Βελτίωση της προσβασιμότητας των ΑΜΕΑ στο 

δημόσιο χώρο και τα όμορα κτήρια. Συνέργεια με τις αναπτυξιακές δράσεις 
για τις τουριστικές επιχειρήσεις. 

4 ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Η ΠΖ αποτελεί την "πύλη" από τη θάλασσα της Καλαμάτας (κρουαζιέρα, 
ιστιοπλοϊκός τουρισμός κλπ.) αλλά και της Μεσσηνίας και σε μεγάλο βαθμό 
και της Περιφέρειας Πελοποννήσου, δεδομένου ότι το λιμάνι της Καλαμάτας 

είναι και το μείζον λιμάνι της Περιφέρειας, ρόλο που τεκμηριώνεται 
πολλαπλώς από το υφιστάμενο εθνικό και περιφερειακό χωροταξικό 

σχεδιασμό.  Επιπλέον, η ύπαρξη ευρύτερου θαλάσσιου μετώπου και παραλίας 
για κολύμβηση, καθιστά την ΠΖ βασικό πόλο έλξη τουριστών, αλλά και του 

πληθυσμού του Δήμου στην καθημερινότητά του. Η βελτίωση της 
λειτουργικότητας και η προώθηση της βιώσιμης κινητικότητας, και η μείωση 
των κυκλοφοριακών φόρτων στην παραλιακή οδό μέσω της παράκαμψης του 
πυρήνα της ΠΖ (από το λιμάνι μέχρι τη Οδό Βουλγαροκτόνου), θα βελτιώσουν 

περαιτέρω την ελκυστικότητα της ΠΖ, και την ανταγωνιστικότητα των 
τουριστικών μονάδων στην περιοχή. 

5 ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΣΥΜΒΟΛΗΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥΣ 
ΣΤΟΧΟΥΣ, ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 
ΑΝΑ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΕΠ 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2014-2020 

Η δράση βελτιώνει, μέσω των αναπλάσεων, το αστικό περιβάλλον, 
αναζωογονεί το ΙΚ (που χαρακτηρίζεται ακόμα από ορισμένα προβλήματα και 
αδυναμίες ως προς τους κοινόχρηστους χώρους), και συμβάλλει στη μείωση 

του κυκλοφοριακού θορύβου. Παράλληλα, έχει άμεση συνέργεια με τις 
αναπτυξιακές δράσεις. 

 

6 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1.850.000 

7 ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ  

Υποστηρίζει το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του ΔΚ 

8 ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ/ 
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ 

Ενεργητική προώθηση επιλογών του ΓΠΣ και του μάστερ πλαν του λιμανιού. 
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 ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΣΒΑΑ 3.3 

1 ΤΙΤΛΟΣ Ειδικές δράσεις έξυπνης πόλης 

2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Δημιουργία καινοτόμων σημείων πληροφόρησης «Info points»  αξιοποιώντας 
τεχνολογίες αιχμή 

3 ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Αύξηση επισκέψεων σε φυσικούς και πολιτιστικούς πόρους 

4 ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Χρήση παρωχημένων τρόπων πληροφόρησης σήμερα 

5 ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΣΥΜΒΟΛΗΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥΣ 
ΣΤΟΧΟΥΣ, ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 
ΑΝΑ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΕΠ 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2014-2020 

Ενίσχυση της μετάβασης προς την οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου 
του άνθρακα σε όλους τους τομείς 

6 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 260.000 

7 ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ  

Υποστηρίζει το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του ΔΚ 

8 ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ/ 
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ 

Έμμεσα  υποστηρίζει επιλογές του ΓΠΣ 

 

 ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΣΒΑΑ 3.4 

1 ΤΙΤΛΟΣ Αντιμετώπιση Κλιματικής Αλλαγής 

2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 

Πρόκειται για Ειδικό Στόχο της συνολικής στρατηγικής που θα αξιοποιηθεί 
μελλοντικά.  Δεν χρησιμοποιείται στην πρόταση ΣΒΑΑ προς την Περιφέρεια 

Πελοποννήσου, προς το παρόν 

3 ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

4 ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

5 ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΣΥΜΒΟΛΗΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥΣ 
ΣΤΟΧΟΥΣ, ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 
ΑΝΑ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΕΠ 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2014-2020 

6 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

7 ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ  

8 ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ/ 
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ 
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 ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΣΒΑΑ 3.5 

1 ΤΙΤΛΟΣ Βελτίωση ενεργειακής απόδοσης 

2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Ενεργειακή αναβάθμιση 8 δημοτικών κτηρίων (δημοτικών σχολείων, 
γυμνασίων και λυκείων) που βρίσκονται εντός των περιοχών του Ιστορικού 

Κέντρου ή της Παραλιακής Ζώνης της Καλαμάτας.  Προβλέπεται η 
εγκατάσταση σε κάθε ένα κτίριο ενός αυτόνομου φωτοβολταϊκού συστήματος 

ισχύος 10 kW, το οποίο μπορεί να συνδεθεί με το δίκτυο της ΔΕΔΔΗΕ με τη 
μέθοδο του ενεργειακού συμψηφισμού.  Επίσης προβλέπεται η 

αντικατάσταση φωτιστικών με νέα τύπου LED και η αντικατάσταση των 
παλαιών κουφωμάτων με νέα τα οποία θα φέρουν θερμοδιακοπή. 

3 ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, αύξηση της θερμομόνωσης 
(και μείωση της χρήσης υγρών καυσίμων για τη θέρμανση, συνεπώς συμβολή 
και στους στόχους αντιμετώπισης και προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή), 

και αύξηση της χρήσης ΑΠΕ. 

4 ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Τα κτήρια στα οποία στοχεύει η δράση χρησιμοποιούν συμβατικούς 
λαμπτήρες, έχουν παρωχημένα κουφώματα συμβατικής τεχνολογίας και 

χαμηλής θερμομονωτικότητας, και δεν χρησιμοποιούν ΑΠΕ. 

5 ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΣΥΜΒΟΛΗΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥΣ 
ΣΤΟΧΟΥΣ, ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 
ΑΝΑ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΕΠ 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2014-2020 

Στήριξη  της ενεργειακής απόδοσης  και αύξηση της χρήσης ΑΠΕ σε δημόσια 
κτήρια 

 

6 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 300.000 

7 ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ  

Υποστηρίζει το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του ΔΚ 

8 ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ/ 
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ 

Δεν έχει άμεση σχέση αλλά είναι συμβατή. 

 

2.4. ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΒΑΑ ΜΕ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΠ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ  

Ο επόμενος πίνακας εκτιμά τις συνέργειες των Αξόνων Προτεραιότητας και  Ειδικών Στόχων της ΣΒΑΑ 
(δύο στήλες στα αριστερά) με τους Άξονες Προτεραιότητας και τους Ειδικούς Στόχους του ΠΕΠ 
Πελοποννήσου 2014-2020 (3 γραμμές στο επάνω μέρος του πίνακα). 

Η αξιολόγηση (σε επίπεδο ειδικών στόχων, και για τα δύο προγράμματα—οι συνέργειες σε επίπεδο 
αξόνων προκύπτουν αθροιστικά από τις συνέργειες στους υποκείμενους ειδικούς στόχους) γίνεται με 
δύο βαθμίδες: 

3: άμεση συνέργεια 

1: έμμεση συνέργεια 

Όπως φαίνεται στον επόμενο πίνακα, οι άμεσες συνέργειες αφορούν τους ειδικούς στόχους του ΠΕΠ 
που αντιστοιχούν σε επιλέξιμες στη ΣΒΑΑ επενδυτικές προτεραιότητες. Αντίθετα, έμμεσες συνάφειες 
προκύπτουν και για ειδικού στόχους του ΠΕΠ οι οποίοι αντιστοιχούν σε μη επιλέξιμες επενδυτικές 
προτεραιότητες. 

Στο μεθεπόμενο πίνακα γίνεται μια σύνοψη των συνεργειών αυτών, και μια ενδεικτική άθροιση σε 
κατακόρυφη και οριζόντια κατεύθυνση. 
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Άξονες 
Προτεραι-
ότητας 
ΣΒΑΑ Ειδικοί Στόχοι ΣΒΑΑ 

Άξονες Προτεραιότητας ΠΕΠ 

1 2Α 2Β 3 4 

Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της ελκυ-
στικότητας και της εξωστρέφειας της Περιφέ-
ρειας (ιδιαίτερα των ΜΜΕ), μετάβαση στην 
ποιοτική επιχειρηματικότητα με αιχμή την 
καινοτομία και αύξηση της περιφερειακής 

προστιθέμενης αξίας 

Ανάπτυξη και αξιοποίηση ικανοτήτων 
ανθρώπινου δυναμικού-Ενεργός κοινωνική 

ενσωμάτωση 

Υποδομές Υποστήριξης 
Ανθρώπινου Δυναμικού 

Προστασία του περιβάλλοντος – μετάβαση σε μία 
οικονομία φιλική στο περιβάλλον 

Ανάπτυξη- … 
υποδομ. για 
οικον. και 
κοινωνική 
 ανάπτυξη 

Ειδικοί στόχοι ΠΕΠ 

1.1.1 1.2.1 1.3.1 1.4.1 1.5.1 1.5.2 1.6.1 1.7.1 2Α1.1 2Α2.1 2Α3.1 2Α4.1 2Α5.1 2Α6.1 2Α7.1 2Α8.1 2Β1.1 2Β2.1 2Β3.1 2Β4.1 2Β5.1 3.1.1 3.2.1 3.3.1 3.4.1 3.5.1 3.5.2 3.7.1 3.6.1 3.6.2 4.1.1 4.2.1 

ΑΠ 1 
Βιωσιμότη
τα της 
οικονομίας 
και 
επιχειρημα
τικότητα 

ΕΣ 1.1 Αύξηση επιχειρή-
σεων τουρισμού, της 
αγροδιατροφής, και της 
προσαρμογής στην 
κλιματική αλλαγή 

  
1 1 3 3 1 1 

 
1 3 1 

       
1 

            

ΕΣ 1.2 Υποστήριξη 
επιχειρηματικότητας   

1 1 3 3 1 
  

1 3 1 
       

1 
            

ΑΠ 2 
Κοινωνική  
βιωσιμότη
τα και 
δικαιοσύν
η 
 

ΕΣ 2.1 Διεύρυνση κοινω-
νικών υπηρεσιών του ΔΚ 
για τις ευάλωτες ομάδες            

1 
 

3 
 

1 1 1 
              

ΕΣ 2.2 Ενταξη  στην 
οικονομία ειδικών 
ομάδων 
 

    
1 1 

    
3 1 1 

  
1 

 
1 

 
1 

            

ΑΠ 3 
Βιωσιμότη
τα στην 
πόλη και 
ποιότητα 
ζωής 
 
 

ΕΣ3.1 Βελτίωση 
λειτουργίας και εικόνας 
Ιστορικού Κέντρου     

1 1 
         

1 
 

1 
 

1 
     

3 
  

3 3 
  

ΕΣ3.2 Βελτίωση 
λειτουργίας και εικόνας  
Παραλιακής Ζώνης     

1 1 
                    

1 
 

3 3 1 1 

ΕΣ3.3 Ειδικές δράσεις 
έξυπνης πόλης   

1 1 1 1 
                   

3 3 
 

1 
   

ΕΣ3.4 Αντιμετώπιση 
Κλιματικής Αλλαγής                                 
ΕΣ3.5 Βελτίωση 
ενεργειακής απόδοσης                     

1 3 
       

1 
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Άξονες 
Προτεραι-
ότητας ΣΒΑΑ 

Ειδικοί 
Στόχοι 
ΣΒΑΑ 

Άξονες Προτεραιότητας ΠΕΠ  

1 2Α 2Β 3 4 

Ειδικοί στόχοι ΠΕΠ  

1.1.1 1.2.1 1.3.1 1.4.1 1.5.1 1.5.2 1.6.1 1.7.1 2Α1.1 2Α2.1 2Α3.1 2Α4.1 2Α5.1 2Α6.1 2Α7.1 2Α8.1 2Β1.1 2Β2.1 2Β3.1 2Β4.1 2Β5.1 3.1.1 3.2.1 3.3.1 3.4.1 3.5.1 3.5.2 3.7.1 3.6.1 3.6.2 4.1.1 4.2.1  

ΑΠ 1  
ΕΣ 1.1  

  
1 1 3 3 1 1 

 
1 3 1 

       
1 

            
16 

ΕΣ 1.2  
  

1 1 3 3 1 
  

1 3 1 
       

1 
            

15 

ΑΠ 2  
ΕΣ 2.1  

           
1 

 
3 

 
1 1 1 

              
7 

ΕΣ 2.2 Ε 
    

1 1 
    

3 1 1 
  

1 
 

1 
 

1 
            

10 

ΑΠ 3  ΕΣ3.1  
    

1 1 
         

1 
 

1 
 

1 
     

3 
  

3 3 
  

14 

 ΕΣ3.2  
    

1 1 
                    

1 
 

3 3 1 1 11 

 ΕΣ3.3  
  

1 1 1 1 
                   

3 3 
 

1 
   

11 

 ΕΣ3.5  
                    

1 3 
       

1 
  

5 

  
0 0 3 3 10 10 2 1 0 2 9 4 1 3 0 3 1 3 0 4 1 3 0 0 0 6 4 0 7 7 1 1 89 
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Οι ισχυρότερες συνέργειες αφορούν τους Ειδικούς Στόχους 1.5.1, 1.5.2, 2Α3.1, 3.6.1 και 3.6.2 του ΠΕΠ. 
Από την άλλη πλευρά, ισχυρότερες χαρακτηρίζουν τους  Ειδικούς Στόχους 1.1, 1.2, και 3.1 της ΣΒΑΑ, 
αλλά και οι άλλοι Ειδικοί Στόχοι της  τελευταίας διαθέτουν όχι ασήμαντο δυναμικό συνέργειας με το  
ΠΕΠ. 
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ΕΝΟΤΗΤΑ 3 

Σχέδιο Δράσης 
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3.1 ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΑΞΟΝΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ  

Για κάθε Άξονα Προτεραιότητας, συμπληρώνεται πίνακας, ως αποτέλεσμα ολοκλήρωσης και 
παρουσίασης των επιμέρους χαρακτηριστικών που εξειδικεύονται αναλυτικότερα σε επόμενες 
ενότητες.  
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Π 1 Βιωσιμότητα της οικονομίας και επιχειρηματικότητα 

ΕΣ 1.1 Αύξηση επιχειρήσεων στους τομείς του τουρισμού, της αγροδιατροφής, και της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΣ 
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 

ΑΝΑΓΚΗ ΠΟΥ 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΕ

Ι 

ΕΠ.ΠΡ
ΟΤ. 

Π/Υ (€) ΤΑΜΕΙΟ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔ

ΟΤΗΣΗΣ 

ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΚΡΟΗΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΠΕΠ ΠΟΥ ΣΥΜΒΑΛΕΙ 

      κωδ τίτλος στόχος κωδ τίτλος στόχος 

Χρηματοδότηση ίδρυσης νέων  
μικρών και πολύ μικρών 

επιχειρήσεων  στους τομείς του 
τουρισμού (με έμφαση στον 

εναλλακτικό), της αγροδιατροφής, 
και της προσαρμογής στην 
κλιματική αλλαγή  (ΔΡΑΣΗ) 

Υπό ίδρυση 
επιχειρήσεις των 

περιοχών της 
ΣΒΑΑ 

Μειωμένη 
επιχειρηματικό

τητα σε 
κλάδους της 

ΠΣΕΕ 

3α 340.000 

 

ΕΤΠΑ CO02  Παραγωγικές επενδύσεις: 
Αριθμός επιχειρήσεων που 
λαμβάνουν  επιχορηγήσεις 

5 T2408  Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία 
στους κλάδους υψηλής 

Προστιθέμενης Αξίας (εκατ. 
Ευρώ) 

15 

Ενίσχυση υφιστάμενων μικρών 
και πολύ μικρών επιχειρήσεων  

για τον εκσυγχρονισμό τους  
στους τομείς του τουρισμού (με 
έμφαση στον εναλλακτικό), της 

αγροδιατροφής, και της 
προσαρμογής στην κλιματική 

αλλαγή  (ΔΡΑΣΗ) 

Υφιστάμενες 
επιχειρήσεις των 

περιοχών της 
ΣΒΑΑ 

Μειωμένη 
επιχειρηματικό

τητα σε 
κλάδους της 

ΠΣΕΕ 

3α 600.000 

 

ΕΤΠΑ CO02  Παραγωγικές επενδύσεις: 
Αριθμός επιχειρήσεων που 
λαμβάνουν  επιχορηγήσεις 

15 T2408  Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία 
στους κλάδους υψηλής 

Προστιθέμενης Αξίας (εκατ. 
Ευρώ) 

53 
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ΑΠ 1 Βιωσιμότητα της οικονομίας και επιχειρηματικότητα 

ΕΣ 1.2 Υποστήριξη επιχειρηματικότητας 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΣ 
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 

ΑΝΑΓΚΗ ΠΟΥ 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΕ

Ι 

ΕΠ.ΠΡ
ΟΤ. 

Π/Υ (€) ΤΑΜΕΙΟ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔ

ΟΤΗΣΗΣ 

ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΚΡΟΗΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΠΕΠ ΠΟΥ ΣΥΜΒΑΛΕΙ 

      κωδ τίτλος στόχος κωδ τίτλος στόχος 

Λειτουργία θερμοκοιτίδας για 
νέες μικρές και πολύ μικρές 

επιχειρήσεις (start ups) στους 
τομείς της  RIS3 Πελοποννήσου 

(ΔΡΑΣΗ) 

Υπό ίδρυση 
επιχειρήσεις των 

περιοχών του 
Δήμου Καλαμάτας 

Ελλειψη 
υποστηρ-
ικτικών 

μηχανισμών 
για μικρές νέες 

επιχειρήσεις 

3α 280.000 ΕΤΠΑ CO05  Παραγωγικές επενδύσεις: 
Αριθμός νέων επιχειρήσεων που 

λαμβάνουν στήριξη 

7 

T2408  Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία 
στους κλάδους υψηλής 

Προστιθέμενης Αξίας (εκατ. 
Ευρώ) 

25 

Σχέδιο marketing/city branding 
της Καλαμάτας 

Υφιστάμενες και 
υπό ίδρυση 

επιχειρήσεις του 
Δήμου Καλαμάτας 

Ανεπαρκής 
προβολή 
περιοχής 

3α 80.000 ΕΤΠΑ * Αριθμός σχεδίων 
marketing/branding 

1 

T2408  Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία 
στους κλάδους υψηλής 

Προστιθέμενης Αξίας (εκατ. 
Ευρώ) 

Προς 
μελλοντικ

ό 
προσδιορι

σμό 

* Ειδικός δείκτης ΣΒΑΑ 
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ΑΠ 2 Κοινωνική  βιωσιμότητα και δικαιοσύνη 

ΕΣ 2.1 Διεύρυνση των κοινωνικών υπηρεσιών του ΔΚ για τις ευάλωτες ομάδες 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΣ 
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 

ΑΝΑΓΚΗ ΠΟΥ 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΕ

Ι 

ΕΠ.ΠΡ
ΟΤ. 

Π/Υ (€) ΤΑΜΕΙΟ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔ

ΟΤΗΣΗΣ 

ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΚΡΟΗΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΠΕΠ ΠΟΥ ΣΥΜΒΑΛΕΙ 

κωδ τίτλος στόχος κωδ τίτλος στόχος 

Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών 
Δήμου Καλαμάτας  

Διαμένοντες στο 
Δήμο που 

βρίσκονται σε 
κατάσταση 
φτώχειας ή 

απειλούνται από 
φτώχεια (περ. 

100-150 άτομα) 

Μεγάλος 
αριθμός 
ευπαθών 
ομάδων 

9iv 343.980 ΕΚΤ CO12  Συμμετέχοντες που ζουν σε 
νοικοκυριά ανέργων 75 

T2434  Mειονεκτούντα άτομα που 
δραστηριοποιούνται σε 

αναζήτηση 
εργασίας, που συμμετέχουν σε 

εκπαίδευση/κατάρτιση, που 
αποκτούν εξειδίκευση, που 

κατέχουν θέση απασχόλησης, 
συμπεριλαμβανομένης της 
αυτοαπασχόλησης, αμέσως 

μετά τη 
λήξη της συμμετοχής τους 

351 

CO17  Άλλα μειονεκτούντα άτομα 

50 

Ενίσχυση της δομής Βοήθεια στο 
Σπίτι Δήμου Καλαμάτας  

Άτομα διαμένοντα 
στο Δήμο, (ι) 

άνεργα 
εγγεγραµµένα 
στον ΟΑΕΔ, και 

εργαζόμενα άτομα 
κλπ. 

Μεγάλος 
αριθμός 
ευπαθών 
ομάδων 

9iv 196.560 ΕΚΤ CO12  Συμμετέχοντες που ζουν σε 
νοικοκυριά ανέργων 43 

CO17  Άλλα μειονεκτούντα άτομα 

29 

Ίδρυση και λειτουργία Κέντρου 
Διημέρευσης ΑΜΕΑ 

Aτοµα µε κινητικές 
αναπηρίες ή µε 
αισθητηριακές 

αναπηρίες ή κλπ 

Μεγάλος 
αριθμός 
ευπαθών 

ομάδων και 
ειδικά ΑΜΕΑ 

9iv 1.012.800 ΕΚΤ CO12  Συμμετέχοντες που ζουν σε 
νοικοκυριά ανέργων 93 

CO17  Άλλα μειονεκτούντα άτομα 

62 

Ίδρυση και λειτουργία ξενώνα 
κακοποιημένων γυναικών 

Γυναίκες θύματα 
βίας συνδεόμενα 
με φύλλο, και τα 

παιδία τους, 
διαμένουσες στο 
ΔΚ ή και σε άλλα 

μέρη της Περ. 
Πελοπ. 

Ελλειψη 
υποδομής για 

τις 
κακοποιημένες 

γυναίκες 

9iv 700.000 ΕΚΤ CO12  Συμμετέχοντες που ζουν σε 
νοικοκυριά ανέργων 152 

CO17  Άλλα μειονεκτούντα άτομα 

102 

Τοπικό Σύμφωνο  Απασχόλησης 
για ανέργους 

ΑΜΕΑ, διαμένοντα 
στο ΔΚ ή και σε 
άλλα μέρη της  
Περ. Πελοπ. 

Υψηλή ανεργία 9iv 69.460 ΕΚΤ CO12  Συμμετέχοντες που ζουν σε 
νοικοκυριά ανέργων 15 

CO17  Άλλα μειονεκτούντα άτομα 
10 
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ΑΠ 2 Βιωσιμότητα στην πόλη και ποιότητα ζωής 

ΕΣ 2.2 Ενταξη  στην οικονομία ειδικών ομάδων 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΣ 
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 

ΑΝΑΓΚΗ ΠΟΥ 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΕ

Ι 

ΕΠ.ΠΡ
ΟΤ. 

Π/Υ (€) ΤΑΜΕΙΟ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔ

ΟΤΗΣΗΣ 

ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΚΡΟΗΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΠΕΠ ΠΟΥ ΣΥΜΒΑΛΕΙ 

κωδ τίτλος στόχος κωδ τίτλος στόχος 

Λειτουργία δημοτικού ιατρείου 
και δημιουργία κινητής ιατρικής 

μονάδας 

 

 

 

Κάτοικοι του 
Δήμου Καλαμάτας 

 

 

 

Μεγάλος 
αριθμός 
ευπαθών 
ομάδων 

9iv 

 

 

 

407.200 

 

 

 

ΕΚΤ CO12  Συμμετέχοντες που ζουν σε 
νοικοκυριά ανέργων 

8 T2422  Mειονεκτούντα άτομα που 
δραστηριοποιούνται σε 

αναζήτηση 
εργασίας, που συμμετέχουν σε 

εκπαίδευση/κατάρτιση, που 
αποκτούν εξειδίκευση, που 

κατέχουν θέση απασχόλησης, 
συμπεριλαμβανομένης της 
αυτοαπασχόλησης, αμέσως 

μετά τη 
λήξη της συμμετοχής τους 

13 

CO17  Άλλα μειονεκτούντα άτομα 20  

CO12  Συμμετέχοντες που ζουν σε 
νοικοκυριά ανέργων 

5  

CO17  Άλλα μειονεκτούντα άτομα 19  
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ΑΠ 3 Βιωσιμότητα στην πόλη και ποιότητα ζωής 

ΕΣ3.1 Βελτίωση λειτουργίας και εικόνας Ιστορικού Κέντρου  

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΣ 
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 

ΑΝΑΓΚΗ ΠΟΥ 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΕ

Ι 

ΕΠ.ΠΡ
ΟΤ. 

Π/Υ (€) ΤΑΜΕΙΟ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔ

ΟΤΗΣΗΣ 

ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΚΡΟΗΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΠΕΠ ΠΟΥ ΣΥΜΒΑΛΕΙ 

κωδ τίτλος στόχος κωδ τίτλος στόχος 

Αναδιάταξη – αναδιοργάνωση 
πλατείας 23ης Μαρτίου 

Κάτοικοι, απασ-
χολούμενοι και 

επισκέπτες Παρα-
λιακής Ζώνης / Οι 
ίδιοι στο σύνολο 

του ΔΚ 

Προβλήματα 
εικόνας και 

λειτουργικότητ
ας πλατείας 

6e 1.500.000 ΕΤΠΑ CO38  Αστική ανάπτυξη: Δημιουργία ή 
ανάπλαση 

υπαίθριων χώρων σε αστικές 
περιοχές (μ2) 

5.000 T2422  Περιοχές που αναβαθμίζονται 
σε αστικά οικιστικά κέντρα τ.χλμ 

5,0 

Ανάπλαση οδού Αναγνωσταρά και 
κάθετων δρόμων στο πεζόδρομο 

της οδού Αριστομένους 

Κάτοικοι, απασ-
χολούμενοι και 

επισκέπτες Παρα-
λιακής Ζώνης / Οι 
ίδιοι στο σύνολο 

του ΔΚ 

Προβλήματα 
εικόνας και 

λειτουργικότητ
ας οδού 

6e 500.000 ΕΤΠΑ CO40  Αστική ανάπτυξη: Δημιουργία ή 
ανάπλαση 

υπαίθριων χώρων σε αστικές 
περιοχές (μ2) 

4.000 T2422  Περιοχές που αναβαθμίζονται 
σε αστικά οικιστικά κέντρα τ.χλμ 

4,0 

Ανάπλαση πλατείας 
Μαυρομιχάλη 

Κάτοικοι, απασ-
χολούμενοι και 

επισκέπτες Παρα-
λιακής Ζώνης / Οι 
ίδιοι στο σύνολο 

του ΔΚ 

Προβλήματα 
εικόνας και 

λειτουργικότητ
ας πλατείας 

6e 325.000 ΕΤΠΑ CO42  Αστική ανάπτυξη: Δημιουργία ή 
ανάπλαση 

υπαίθριων χώρων σε αστικές 
περιοχές (μ2) 

5.000 T2422  Περιοχές που αναβαθμίζονται 
σε αστικά οικιστικά κέντρα τ.χλμ 

5,0 

Ολοκλήρωση αναπλάσεων 
Ιστορικού Κέντρου Καλαμάτας 

Κάτοικοι, απασ-
χολούμενοι και 

επισκέπτες Παρα-
λιακής Ζώνης / Οι 
ίδιοι στο σύνολο 

του ΔΚ 

Προβλήματα 
εικόνας και 

λειτουργικότητ
ας της 

περιοχής 

6e 400.000 ΕΤΠΑ CO44  Αστική ανάπτυξη: Δημιουργία ή 
ανάπλαση 

υπαίθριων χώρων σε αστικές 
περιοχές (μ2) 

4.500 T2422  Περιοχές που αναβαθμίζονται 
σε αστικά οικιστικά κέντρα τ.χλμ 

4,5 
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ΑΠ 3 Βιωσιμότητα στην πόλη και ποιότητα ζωής 

ΕΣ3.2 Βελτίωση λειτουργίας και εικόνας  Παραλιακής Ζώνης 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΣ 
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 

ΑΝΑΓΚΗ ΠΟΥ 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΕ

Ι 

ΕΠ.ΠΡ
ΟΤ. 

Π/Υ (€) ΤΑΜΕΙΟ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔ

ΟΤΗΣΗΣ 

ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΚΡΟΗΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΠΕΠ ΠΟΥ ΣΥΜΒΑΛΕΙ 

κωδ τίτλος στόχος κωδ τίτλος στόχος 

Ανάπλαση οδού Ναυαρίνου (Α’ 
Φάση) από οδό Τσαμαδού έως 

οδό Ακρίτα 

Κάτοικοι, απασ-
χολούμενοι και 

επισκέπτες Παρα-
λιακής Ζώνης / Οι 
ίδιοι στο σύνολο 

του ΔΚ 

Προβλήματα 
εικόνας και 

λειτουργικότητ
ας πλατείας 

6e 650.000 ΕΤΠΑ CO38  Αστική ανάπτυξη: Δημιουργία ή 
ανάπλαση υπαίθριων χώρων σε 

αστικές περιοχές (τ.μ.) 

5.500 T2422  Περιοχές που αναβαθμίζονται 
σε αστικά οικιστικά κέντρα τ.χλμ 

5,5 

Ανάπλαση οδού Πλαστήρα Κάτοικοι, απασ-
χολούμενοι και 

επισκέπτες Παρα-
λιακής Ζώνης / Οι 
ίδιοι στο σύνολο 

του ΔΚ 

Προβλήματα 
εικόνας και 

λειτουργικότητ
ας πλατείας 

6e 800.000 ΕΤΠΑ CO38  Αστική ανάπτυξη: Δημιουργία ή 
ανάπλαση υπαίθριων χώρων σε 

αστικές περιοχές (τ.μ.) 

13.400 T2422  Περιοχές που αναβαθμίζονται 
σε αστικά οικιστικά κέντρα τ.χλμ 

13,4 

Διάνοιξη οδού Βουλγαροκτόνου 
από οδό Κρήτης έως οδό Κορώνης 

Κάτοικοι, απασ-
χολούμενοι και 

επισκέπτες Παρα-
λιακής Ζώνης / Οι 
ίδιοι στο σύνολο 

του ΔΚ 

Σημαντικό 
εμπόδιο στην 
παράκαμψη 

από τους 
διαμπερείς 

φόρτους 

6e 300.000 ΕΤΠΑ CO38  Αστική ανάπτυξη: Δημιουργία ή 
ανάπλαση υπαίθριων χώρων σε 

αστικές περιοχές (τ.μ.) 

1.900 T2422  Περιοχές που αναβαθμίζονται 
σε αστικά οικιστικά κέντρα τ.χλμ 

1,9 

Διασύνδεση δικτύου 
ποδηλατοδρόμων στην ευρύτερη 

περιοχή του λιμανιού 

Κάτοικοι, απασχο-
λούμενοι και 

επισκέπτες Παρα-
λιακής Ζώνης, και 

ιδιαίτερα οι 
χρήστες 

ποδηλάτου/ Οι 
ίδιοι στο σύνολο 

του ΔΚ 

Ολοκλήρωση 
δικτύου 

ποδηλατοδρόμ
ων 

6e 100.000 ΕΤΠΑ CO38  Αστική ανάπτυξη: Δημιουργία ή 
ανάπλαση υπαίθριων χώρων σε 

αστικές περιοχές (τ.μ.) 

500 T2422  Περιοχές που αναβαθμίζονται 
σε αστικά οικιστικά κέντρα τ.χλμ 

0,5 
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ΑΠ 3 Βιωσιμότητα στην πόλη και ποιότητα ζωής 

ΕΣ3.3 Ειδικές δράσεις έξυπνης πόλης 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΣ 
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 

ΑΝΑΓΚΗ ΠΟΥ 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΕ

Ι 

ΕΠ.ΠΡ
ΟΤ. 

Π/Υ (€) ΤΑΜΕΙΟ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔ

ΟΤΗΣΗΣ 

ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΚΡΟΗΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΠΕΠ ΠΟΥ ΣΥΜΒΑΛΕΙ 

κωδ τίτλος στόχος κωδ τίτλος στόχος 

Εγκατάσταση συστήματος 
ηλεκτρονικής πληροφόρησης 

πολιτών και επισκεπτών 

Κάτοικοι, 
απασχολούμενοι 

και επισκέπτες της 
Καλαμάτας / Οι 
ίδιοι στο σύνολο 

του ΔΚ 

Ανεπαρκής 
πληροφόρηση 

κοινού, μη 
αξιοποίηση 
κατάλληλων 

ΤΠΕ 

6c 260.000 ΕΤΠΑ CO09  Αειφόρος Τουρισμός: Αύξηση 
του αναμενόμενου αριθμού 

επισκέψεων σε ενισχυόμενες 
τοποθεσίες πολιτιστικής και 

φυσικής κληρονομιάς και 
πόλους έλξης επισκεπτών 

(επισκέψεις/έτος) 2.361 

T2421 Επισκέψεις σε φυσικούς και 
πολιτιστικούς πόρους 

10.000 

* Αριθμός συστημάτων ψηφιακής 
ανάδειξης του πολιτιστικού 

αποθέματος 1 

   

* Ειδικός στόχος ΣΒΑΑ Καλαμάτας 
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ΑΠ 3 Βιωσιμότητα στην πόλη και ποιότητα ζωής 

ΕΣ3.5 Βελτίωση ενεργειακής απόδοσης 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΣ 
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 

ΑΝΑΓΚΗ ΠΟΥ 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΕ

Ι 

ΕΠ.ΠΡ
ΟΤ. 

Π/Υ (€) ΤΑΜΕΙΟ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔ

ΟΤΗΣΗΣ 

ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΚΡΟΗΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΠΕΠ ΠΟΥ ΣΥΜΒΑΛΕΙ 

κωδ τίτλος στόχος κωδ τίτλος στόχος 

Ενεργειακή αναβάθμιση 
δημοτικών κτηρίων 

Οι χρήστες των 
αναβαθμιζόμενων 

δημοτικών 
σχολείων, και (από 

οικονομική 
άποψη) ο ΔΚ / Το 

σύνολο των 
δημοτών του ΔΚ 

Ενεργειακή 
ακαταλληλότητ

α κτηρίων 

4c 300.000 ΕΤΠΑ CO34 Μείωση εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου: Εκτιμώμενη 

ετήσια μείωση των εκπομπών 
των αερίων θερμοκηπίου  Τόνοι 

ισοδυνάμου CO2 

9 

T2415 Ετήσια εξοικονόμηση τελικής 
ενέργειας ΚΤΟΕ 

68 
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3.2 ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ  

Ο χρονοπρογραμματισμός των πράξεων περιλαμβάνεται στους επόμενους πίνακες. Βασικό κριτήριο 
προσδιορισμού του σημείου έναρξης ήταν η ωριμότητα της πράξης, παράλληλα με το επείγον του 
χαρακτήρα της. Η συνολική διάρκεια προσδιορίστηκε λαμβάνοντας υπόψη το περιεχόμενο, τις 
διαδικασίες, και το χρηματοδοτικό ύψος. 
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ΠΡΑΞΗ ΑΞΟΝΑ
Σ ΣΒΑΑ 

ΕΙΔΙΚΟ
Σ 

ΣΤΟΧΟ
Σ ΒΑΑ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΧΡΟΝΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 

Ε = έναρξη, Π = περάτωση 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

ΚΩΔ. ΚΩΔ. Α Β Α Β Α Β Α Β Α Β Α Β Α Β 

Χρηματοδότηση ίδρυσης νέων  μικρών και πολύ 
μικρών επιχειρήσεων  στους τομείς του τουρισμού 

(με έμφαση στον εναλλακτικό), της 
αγροδιατροφής, και της προσαρμογής στην 

κλιματική αλλαγή  (ΔΡΑΣΗ) 

1 1.1 Ανάγκη γρήγορης έναρξης, αλλά προϋποτίθεται η επίλυση 
του θέματος του ΕΦΔ 

  Ε    Π        

Ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών 
επιχειρήσεων  για τον εκσυγχρονισμό τους  στους 

τομείς του τουρισμού (με έμφαση στον 
εναλλακτικό), της αγροδιατροφής, και της 

προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή  (ΔΡΑΣΗ) 

Ανάγκη γρήγορης έναρξης, αλλά προϋποτίθεται η επίλυση 
του θέματος του ΕΦΔ 

  Ε    Π        

 

 

ΠΡΑΞΗ ΑΞΟΝΑ
Σ ΣΒΑΑ 

ΚΩΔ. 

ΕΙΔΙΚΟ
Σ 

ΣΣΤΟΧ
ΟΣ ΒΑΑ 

ΚΩΔ. 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΧΡΟΝΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 

Ε = έναρξη, Π = περάτωση 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Α Β Α Β Α Β Α Β Α Β Α Β Α Β 

Δημιουργία θερμοκοιτίδας για νέες μικρές και 
πολύ μικρές επιχειρήσεις (start ups) στους τομείς 

της  RIS3 Πελοποννήσου (ΔΡΑΣΗ) 

1 1.2 Οριστικοποίηση κτηρίου στέγασης θερμοκοιτίδας   Ε       Π     

Σχέδιο marketing/city branding της Καλαμάτας Δυνατότητα γρήγορης έναρξης (διαδικασίας προκήρυξης 
έργου), δεν υπάρχουν δυσκολίες 

 Ε  Π           
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ΠΡΑΞΗ ΑΞΟΝΑ
Σ ΣΒΑΑ 

ΕΙΔΙΚΟ
Σ 

ΣΣΤΟΧ
ΟΣ ΒΑΑ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΧΡΟΝΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 

Ε = έναρξη, Π = περάτωση 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

ΚΩΔ. ΚΩΔ. Α Β Α Β Α Β Α Β Α Β Α Β Α Β 

Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών Δήμου 
Καλαμάτας 

2 2.1 Ανάγκη γρήγορης έναρξης   Ε      Π      

Ενίσχυση της δομής Βοήθεια στο Σπίτι Δήμου 
Καλαμάτας 

Ανάγκη γρήγορης έναρξης   Ε      Π      

Ίδρυση και λειτουργία Κέντρου Διημέρευσης 
ΑΜΕΑ 

Ανάγκη γρήγορης έναρξης   Ε      Π      

Ίδρυση και λειτουργία ξενώνα κακοποιημένων 
γυναικών 

Ανάγκη γρήγορης έναρξης   Ε      Π      

Τοπικό Σύμφωνο  Απασχόλησης για ανέργους Ανάγκη γρήγορης έναρξης   Ε      Π      

  

ΠΡΑΞΗ ΑΞΟΝΑ
Σ ΣΒΑΑ 

ΕΙΔΙΚΟ
Σ 

ΣΣΤΟΧ
ΟΣ ΒΑΑ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΧΡΟΝΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 

Ε = έναρξη, Π = περάτωση 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

ΚΩΔ. ΚΩΔ. Α Β Α Β Α Β Α Β Α Β Α Β Α Β 

Λειτουργία δημοτικού ιατρείου και δημιουργία 
κινητής ιατρικής μονάδας 

2 2.2 Ανάγκη γρήγορης έναρξης   Ε   Π         
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ΠΡΑΞΗ ΑΞΟΝΑ
Σ ΣΒΑΑ 

ΕΙΔΙΚΟ
Σ 

ΣΣΤΟΧ
ΟΣ ΒΑΑ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΧΡΟΝΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 

Ε = έναρξη, Π = περάτωση 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

ΚΩΔ. ΚΩΔ. Α Β Α Β Α Β Α Β Α Β Α Β Α Β 

Αναδιάταξη – αναδιοργάνωση πλατείας 23ης 
Μαρτίου 

3 3.1 Ωρίμανση    ΕΠ           

Ανάπλαση οδού Αναγνωσταρά και κάθετων 
δρόμων στο πεζόδρομο της οδού Αριστομένους 

Ωρίμανση    Ε Π          

Ανάπλαση πλατείας Μαυρομιχάλη Ωρίμανση     Ε Π         

Ολοκλήρωση αναπλάσεων Ιστορικού Κέντρου 
Καλαμάτας 

Ωρίμανση    Ε Π          

 

ΠΡΑΞΗ ΑΞΟΝΑ
Σ ΣΒΑΑ 

ΕΙΔΙΚΟ
Σ 

ΣΣΤΟΧ
ΟΣ ΒΑΑ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΧΡΟΝΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 

Ε = έναρξη, Π = περάτωση 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

ΚΩΔ. ΚΩΔ. Α Β Α Β Α Β Α Β Α Β Α Β Α Β 

Ανάπλαση οδού Ναυαρίνου (Α’ Φάση) από οδό 
Τσαμαδού έως οδό Ακρίτα 

 3 

  

  

  

3.2 Σχετική ωριμότητα     
ΕΠ 

                        

Ανάπλαση οδού Πλαστήρα Σχετική ωριμότητα      Ε Π                     

Διάνοιξη οδού Βουλγαροκτόνου από οδό Κρήτης 
έως οδό Κορώνης 

Σχετική ωριμότητα    Ε   Π                     

Διασύνδεση δικτύου ποδηλατοδρόμων στην 
ευρύτερη περιοχή του λιμανιού 

Σχετική ωριμότητα    ΕΠ            
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ΠΡΑΞΗ ΑΞΟΝΑ
Σ ΣΒΑΑ 

ΕΙΔΙΚΟ
Σ 

ΣΣΤΟΧ
ΟΣ ΒΑΑ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΧΡΟΝΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 

Ε = έναρξη, Π = περάτωση 

201
7 

 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

ΚΩΔ. ΚΩΔ. Α Β Α Β Α Β Α Β Α Β Α Β Α Β 

Εγκατάσταση συστήματος ηλεκτρονικής 
πληροφόρησης πολιτών και επισκεπτών 

3 3.3 Δεν υπάρχουν ειδικά εμπόδια  Ε  Π           

   

ΠΡΑΞΗ ΑΞΟΝΑ
Σ ΣΒΑΑ 

ΕΙΔΙΚΟ
Σ 

ΣΣΤΟΧ
ΟΣ ΒΑΑ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΧΡΟΝΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 

Ε = έναρξη, Π = περάτωση 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

ΚΩΔ. ΚΩΔ.  Α Β Α Β Α Β Α Β Α Β Α Β Α Β 

Ενεργειακή αναβάθμιση δημοτικών κτιρίων 3 3.5 Ωρίμανση    Ε Π          
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3.3 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ Η΄ΣΥΝΑΦΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑ 
ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ  

 

Η Αστική Αρχή του Δήμου Καλαμάτας έχει υλοποιήσει μια σειρά δράσεων και έργων στο πλαίσιο 
συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων της προηγούμενης περιόδου, ως αυτά παρουσιάζονται στην 
ενότητα 1.7 της παρούσας.  

Στο πλαίσιο της αποτίμησης των ανωτέρω αναφερομένων έργων, σημειώνονται οι κάτωθι  
παράγοντες και δεδομένα που δημιούργησαν προβλήματα στην υλοποίηση τους: 

 Ιδιαίτερα επίπονη διαδικασία ωρίμανσης των έργων,  

 σχετική υπερφόρτωση των τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας   

 καθυστερήσεις στις διαδικασίες έγκρισης των τεχνικών δελτίων 

 το ιδιαίτερα αυστηρό και απαιτητικό θεσμικό πλαίσιο με πολλά προβλήματα ιδιαίτερα στα 

έργα του ΕΚΤ,  

 οι αλλαγές του θεσμικού πλαισίου ανάθεσης δημοσίων έργων, 

Στο ίδιο ως άνω πλαίσιο, οφείλεται η αναφορά και των δεδομένων και παραγόντων που συνέβαλαν 
στην επιτυχή τελικά ολοκλήρωση των ανωτέρω αναφερόμενων έργων: 

 Το κίνητρο του μεγάλου αριθμού των ωφελουμένων των δράσεων του ΕΚΤ 

 Το κίνητρο της αναβάθμισης της ποιότητας ζωής των κατοίκων λόγω της ολοκληρωμένης 

μορφής των παρεμβάσεων 

 Η  δέσμευση της δημοτικής αρχής,  

 Η τεχνογνωσία των υπηρεσιακών παραγόντων, τόσο σε τεχνοκρατικό επίπεδο ειδικότητας 

όσο και σε επίπεδο αξιοποίησης εμπειρίας από προηγούμενα ευρωπαϊκά προγράμματα 

 Η καλή συνεργασία με κοινωνικούς εταίρους και η συχνή ανατροφοδότηση 

 Η στήριξη της διαχειριστικής αρχής 

 

Ολοκληρώνοντας, η επιτυχής ολοκλήρωση των αναφερόμενων έργων, ως ενδεικτικά αναφέρονται η 
Ολοκληρωμένη Παρέμβαση στην περιοχή της Ράχης, οι αναπλάσεις στο Ιστορικό Κέντρο, στην περιοχή 
της Κεντρικής Πλατείας Καλαμάτας, συνέβαλαν ουσιαστικά στην αλλαγή φυσιογνωμίας της πόλης και 
στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και των επισκεπτών της. 
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ΕΝΟΤΗΤΑ 4 

Σχέδιο χρηματοδότησης 
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4.1 ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 

 

Η τεκμηρίωση της επιλογής των επενδυτικών προτεραιοτήτων, με δεδομένες τις κατ’ αρχήν επιλέξιμες 
προτεραιότητες, καταγράφεται στον επόμενο πίνακα. 
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ΆΞΟΝΑΣ 
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 

ΒΑΑ 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΒΑΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ[1] ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑ
ΚΟ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜ
Α 

ΤΑΜΕΙΟ 
ΧΡΗΜΑΤ
ΟΔΟΤΗΣ

ΗΣ 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗ 
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΒΑΑ 

ΑΠ 1 
Βιωσιμότητα 

της οικονομίας 
και 

επιχειρηματικότ
ητα 

ΕΣ 1.1 Αύξηση επιχειρήσεων στους 
τομείς του τουρισμού, της 
αγροδιατροφής, και της 

προσαρμογής στην κλιματική 
αλλαγή 

3a - Προώθηση της επιχειρηματικότητας, ιδίως με τη διευκόλυνση 
της οικονομικής εκμετάλλευσης νέων  ιδεών και τη στήριξη της 

δημιουργίας νέων επιχειρήσεων, μεταξύ άλλων μέσω φυτωρίων 
επιχειρήσεων 

ΕΠ 
ΠΕΛΟΠΟΝΝ

ΗΣΟΣ 

ΕΤΠΑ Ανάγκη αύξησης του αριθμού των επιχειρήσεων σε τομείς της ΠΣΕΕ 

ΕΣ 1.2 Υποστήριξη 
επιχειρηματικότητας 

Ανάγκη οριζόντιας υποστήριξης των μικρών νέων επενδυτικών 
πρωτοβουλιών. 

ΑΠ 2 Κοινωνική  
βιωσιμότητα 

και δικαιοσύνη 

ΕΣ 2.1 Διεύρυνση των κοινωνικών 
υπηρεσιών του ΔΚ για τις ευάλωτες 

ομάδες 

9iv - Βελτίωση της πρόσβασης σε οικονομικά προσιτές, βιώσιμες 
και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των 

υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης και των κοινωνικών 
υπηρεσιών κοινής ωφέλειας 

ΕΠ 
ΠΕΛΟΠΟΝΝ

ΗΣΟΣ 

ΕΚΤ Έλλειψη ορισμένων κοινωνικών δομών, σε συνδυασμό με την παρουσία 
σημαντικού αριθμού ατόμων σε ευπαθείς ομάδες. 

ΕΣ 2.2 Ένταξη  στην οικονομία 
ειδικών ομάδων 

9i - Ενεργητική ένταξη, μεταξύ άλλων και με σκοπό την προώθηση 
των ίσων ευκαιριών και της δραστήριας συμμετοχής και τη 

βελτίωση των δυνατοτήτων απασχόλησης 

ΕΠ 
ΠΕΛΟΠΟΝΝ

ΗΣΟΣ 

ΕΚΤ Παρουσία σημαντικού αριθμού ατόμων σε ευπαθείς ομάδες. 

ΕΣ 2.3 Κοινωνική ενσωμάτωση  
περιθωριοποιημένων κοινοτήτων 

9ii - Κοινωνικοοικονομική ένταξη περιθωριοποιημένων 
κοινοτήτων, όπως οι Ρομά 

ΕΠ 
ΠΕΛΟΠΟΝΝ

ΗΣΟΣ 

ΕΚΤ Παρουσία σημαντικού αριθμού ατόμων σε ειδικές ομάδες. 

ΑΠ 3 
Βιωσιμότητα 
στην πόλη και 
ποιότητα ζωής 

ΕΣ3.1 Βελτίωση λειτουργίας και 
εικόνας Ιστορικού Κέντρου  

6e - Ανάληψη δράσης για τη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος, 
την ανάπλαση των πόλεων, την αναζωογόνηση και την 

απολύμανση των υποβαθμισμένων περιβαλλοντικά εκτάσεων 
(συμπεριλαμβανομένων των προς ανασυγκρότηση περιοχών), τη 
μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και την προώθηση μέτρων 

για τον περιορισμό του θορύβου 

ΕΠ 
ΠΕΛΟΠΟΝΝ

ΗΣΟΣ 

ΕΚΤ Προβλήματα εικόνας και λειτουργίας του αστικού χώρου, που 
επηρεάζουν τόσο την ποιότητα ζωής όσο και την ελκυστικότητας της 
πόλης για επισκέπτες και, συνεπώς, λειτουργούν αρνητικά για τον 

τουρισμό. Επιπλέον, υπάρχουν ειδικά προβλήματα υποβάθμισης που 
συνδέονται με την παλαιότητα των κτισμάτων και της ρυμοτομίας. 

ΕΣ3.2 Βελτίωση λειτουργίας και 
εικόνας  Παραλιακής Ζώνης 

Προβλήματα εικόνας και λειτουργίας του αστικού χώρου, που 
επηρεάζουν τόσο την ποιότητα ζωής όσο και την ελκυστικότητας της 
πόλης για επισκέπτες και, συνεπώς, λειτουργούν αρνητικά για τον 

τουρισμό. Επιπλέον, ανάγκη αξιοποίησης του σημαντικού δυναμικού του 
θαλασσίου μετώπου ως υπερτοπικής πύλης εισόδου και ταυτόχρονα ως 

ζώνης προσέλκυσης επισκεπτών. 

ΕΣ3.3 Ειδικές δράσεις έξυπνης πόλης 6c - Διατήρηση, προστασία, προώθηση και ανάπτυξη της φυσικής 
και πολιτιστικής κληρονομιάς 

ΕΠ 
ΠΕΛΟΠΟΝΝ

ΗΣΟΣ 

ΕΤΠΑ Αξιοποίηση των σύγχρονων τεχνολογιών και υπηρεσιών έξυπνης πόλης 

ΕΣ3.5 Βελτίωση ενεργειακής 
απόδοσης 

4c - Στήριξη της ενεργειακής απόδοσης, της έξυπνης διαχείρισης 
της ενέργειας και της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις 

δημόσιες υποδομές, συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων 
κτηρίων, και στον τομέα της στέγασης 

ΕΠ 
ΠΕΛΟΠΟΝΝ

ΗΣΟΣ 

ΕΤΠΑ Μείωση της κατανάλωσης ενέργειας. 
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4.2 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 

Ο επόμενος πίνακας περιλαμβάνει τις πράξεις που κατ’ αρχάς προτείνεται να ενταχθούν στη ΣΒΑΑ Καλαμάτας 
με χρηματοδότηση από το ΠΕΠ Πελοποννήσου βάσει της τρέχουσας σχετικής πρόσκλησης. 
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ΑΞΟΝΑΣ 
ΠΡΟΤ. 
ΣΒΑΑ 

ΕΙΔΙΚΟΣ 
ΣΤΟΧΟΣ 

ΣΒΑΑ 

ΠΡΑΞΕΙΣ 
Κωδ.  κατηγ. 

παρέμβασης[1] 
Π/Υ 

(εκτίμηση) 

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

α/α Τίτλος ΕΠ 
Επενδ. 

Προτερ. 
ΤΑΜΕΙΟ 

ΕΔΕΤ 
Άλλη 
Πηγή 

ΑΠ 1 ΕΣ 1.1 1 Χρηματοδότηση ίδρυσης νέων  μικρών 
και πολύ μικρών επιχειρήσεων  στους 

τομείς του τουρισμού (με έμφαση στον 
εναλλακτικό), της αγροδιατροφής, και 

της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή  
(ΔΡΑΣΗ) 

067|071 340.000 ΠΕΠ 
Πελ. 

3α ΕΤΠΑ  

ΑΠ 1 ΕΣ 1.1 2 Ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και πολύ 
μικρών επιχειρήσεων  για τον 

εκσυγχρονισμό τους  στους τομείς του 
τουρισμού (με έμφαση στον 

εναλλακτικό), της αγροδιατροφής, και 
της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή  

(ΔΡΑΣΗ) 

067|071 600.000 ΠΕΠ 
Πελ. 

3α ΕΤΠΑ  

ΑΠ 1 ΕΣ 1.2 3 Λειτουργία θερμοκοιτίδας για νέες 
μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις 

(start ups) στους τομείς της  RIS3 
Πελοποννήσου (ΔΡΑΣΗ) 

067|071 280.000 ΠΕΠ 
Πελ. 

3α ΕΤΠΑ  

ΑΠ 1 ΕΣ 1.2 4 Σχέδιο marketing/city branding της 
Καλαμάτας 

067|071 80.000 ΠΕΠ 
Πελ. 

3α ΕΤΠΑ  

ΑΠ 2 ΕΣ 2.1 5 Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών Δήμου 
Καλαμάτας  

112 343.980 ΠΕΠ 
Πελ. 

9iv ΕΚΤ  

ΑΠ 2 ΕΣ 2.1 6 Ενίσχυση της δομής Βοήθεια στο Σπίτι 
Δήμου Καλαμάτας 

112 196.560 ΠΕΠ 
Πελ. 

9iv ΕΚΤ  

ΑΠ 2 ΕΣ 2.1 7 Ίδρυση και λειτουργία Κέντρου 
Διημέρευσης ΑΜΕΑ 

112 1.012.800 ΠΕΠ 
Πελ. 

9iv ΕΚΤ  

ΑΠ 2 ΕΣ 2.1 8 Ίδρυση και λειτουργία ξενώνα 
κακοποιημένων γυναικών 

112 700.000 ΠΕΠ 
Πελ. 

9iv ΕΚΤ  

ΑΠ 2 ΕΣ 2.1 9 Λειτουργία δημοτικού ιατρείου και 
δημιουργία κινητής ιατρικής μονάδας 

112 407.200 ΠΕΠ 
Πελ. 

9iv ΕΚΤ  

ΑΠ 2 ΕΣ 2.1 10 Τοπικό Σύμφωνο  Απασχόλησης για 
ανέργους 

112 69.460 ΠΕΠ 
Πελ. 

9iv ΕΚΤ  

ΑΠ 3 ΕΣ3.1 11 Αναδιάταξη – αναδιοργάνωση πλατείας 
23ης Μαρτίου 

090|094|095 1.500.000 ΠΕΠ 
Πελ. 

6e ΕΤΠΑ  

ΑΠ 3 ΕΣ3.1 12 Ανάπλαση οδού Αναγνωσταρά και 
κάθετων δρόμων στο πεζόδρομο της 

οδού Αριστομένους 

090|094|095 500.000 ΠΕΠ 
Πελ. 

6e ΕΤΠΑ  

ΑΠ 3 ΕΣ3.1 13 Ανάπλαση πλατείας Μαυρομιχάλη 090|094|095 325.000 ΠΕΠ 
Πελ. 

6e ΕΤΠΑ  

ΑΠ 3 ΕΣ3.1 14 Ολοκλήρωση αναπλάσεων Ιστορικού 
Κέντρου Καλαμάτας 

090|094|095 400.000 ΠΕΠ 
Πελ. 

6e ΕΤΠΑ  

ΑΠ 3 ΕΣ3.2 15 Ανάπλαση οδού Ναυαρίνου (Α’ Φάση) 
από οδό Τσαμαδού έως οδό Ακρίτα 

090|094|095 650.000 ΠΕΠ 
Πελ. 

6e ΕΤΠΑ  

ΑΠ 3 ΕΣ3.2 16 Ανάπλαση οδού Πλαστήρα 090|094|095 800.000 ΠΕΠ 
Πελ. 

6e ΕΤΠΑ  

ΑΠ 3 ΕΣ3.2 17 Διάνοιξη οδού Βουλγαροκτόνου από οδό 
Κρήτης έως οδό Κορώνης 

090|094|095 300.000 ΠΕΠ 
Πελ. 

6e ΕΤΠΑ ΔΚ 

ΑΠ 3 ΕΣ3.2 18 Διασύνδεση δικτύου ποδηλατοδρόμων 
στην ευρύτερη περιοχή του λιμανιού 

090|094|095 100.000 ΠΕΠ 
Πελ. 

6e ΕΤΠΑ  

ΑΠ 3 ΕΣ3.3 19 Εγκατάσταση συστήματος ηλεκτρονικής 
πληροφόρησης πολιτών και επισκεπτών 

094 260.000 ΠΕΠ 
Πελ. 

6c ΕΤΠΑ  

ΑΠ 3 ΕΣ3.5 20 Ενεργειακή αναβάθμιση δημοτικών 
κτηρίων 

013 300.000 ΠΕΠ 
Πελ. 

4c ΕΤΠΑ  

     9.165.000     
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Ο παρών πίνακας λειτουργεί βοηθητικά, καθιστά σαφέστερη την ευρύτερη ολοκλήρωσης της στρατηγικής, 
και περιλαμβάνει απόθεμα  έργων προς μελλοντική αξιοποίηση, ανάλογα με τις ανάγκες και τις δυνατότητες 
που θα υπάρξουν. 

Εργα Στρατηγικής (σύνολο) 
Αξ. Προτερ. 

ΣΒΑΑ 
Ειδ. Στόχος 

ΣΒΑΑ 
ΠΥ ΔΔ € 

Ίδρυση και λειτουργία Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Άνοια – Alzheimer   ΑΠ 2 ΕΣ 2.1 693.420,00 

Ίδρυση και λειτουργία υπνωτηρίου Δήμου Καλαμάτας ΑΠ 2 ΕΣ 2.1 533.520,00 

Ανάπτυξη δράσεων επιχειρηματικότητας ανέργων ΑΜΕΑ (ΔΡΑΣΗ) ΑΠ 2 ΕΣ 2.2 300.000 

Ανάπτυξη δράσεων γυναικείας επιχειρηματικότητας (ΔΡΑΣΗ) ΑΠ 2 ΕΣ 2.2 350.000 

Δράσεις για την προώθηση στην απασχόληση Ρομά  ΑΠ 2 ΕΣ 2.3 300.000 

Ανάπλαση οδού Ναυαρίνου (Β’ Φάση) από οδό Ακρίτα έως οδό Βουλγαροκτόνου ΑΠ 3 ΕΣ3.2 500.000 

Ανάπλαση οδού Ναυαρίνου (Γ’ Φάση) από οδό Βουλγαροκτόνου έως οδό Ηρώων ΑΠ 3 ΕΣ3.2 300.000 

Διαμόρφωση χώρων αναψυχής Δυτικής Παραλίας και διασύνδεσή τους με την 
περιοχή της μαρίνας 

ΑΠ 3 ΕΣ3.2 1.500.000 

Κατασκευή νέων ναυταθλητικών εγκαταστάσεων ΑΠ 3 ΕΣ3.2 1.250.000 

Οργάνωση παραθαλάσσιου πάρκου από «Πανελλήνιο» έως Ανάσταση ΑΠ 3 ΕΣ3.2 2.000.000 

Πολεοδόμηση (επέκταση ρυμοτομικού σχεδίου) και Πράξη Εφαρμογής περιοχής 
«Κορδία» Δυτικής Παραλίας Καλαμάτας 

ΑΠ 3 ΕΣ3.4 165.000 

Πολεοδομική μελέτη τμήματος περιοχής Ανατολικής Παραλίας ΑΠ 3 ΕΣ3.4 410.000 

Ανάπλαση οδού Αγίου Νικολάου ΑΠ 3 ΕΣ3.1 250.000 

Ανάπλαση οδού Φαρών από Φραγκόλιμνα έως Βασιλέως Γεωργίου ΑΠ 3 ΕΣ3.1 900.000 

Ανάπλαση πλατείας Υπαπαντής ΑΠ 3 ΕΣ3.1 2.000.000 

Δημιουργία Θρησκευτικού και Ιστορικού Μουσείου Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας ΑΠ 3 ΕΣ3.1 2.020.000 

Εγκατάσταση συστημάτων για τη διευκόλυνση της περιήγησης στην πόλη ΑΠ 3 ΕΣ3.3 100.000 

Δημιουργία συστήματος ψηφιακής ανάδειξης του πολιτιστικού αποθέματος της 
Καλαμάτας 

ΑΠ 3 ΕΣ3.3 70.000 

Εκπόνηση Σχεδίου Προσαρμογής στην Κλιματική  Αλλαγής Καλαμάτας  ΑΠ 3 ΕΣ3.4 40.000 

Εκπόνηση ΣΟΑΠ Καλαμάτας  ΑΠ 3 ΕΣ3.4 60.000 

Δημιουργία Καταδυτικού Πάρκου στο Μεσσηνιακό κόλπο ΑΠ 3 ΕΣ 1.2 100.000 

Αξιοποίηση διατηρητέου κτιρίου «ΑΧΙΛΛΕΙΟ» (Χρηματοδότηση από Ε.Π. Υποδομές 
Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη) 

ΑΠ 3 
  

Αξιοποίηση κινηματοθεάτρου «ΗΛΕΚΤΡΑ» (Χρηματοδότηση από Ε.Π. Υποδομές 
Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη) 

ΑΠ 3 
  

Έργα α’ προτεραιότητας ΣΒΑΑ που έχουν περιληφθεί στον προηγούμενο πίνακα   9.165.000 

Σύνολο πλήρους στρατηγικής   23.006.940 
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ΕΝΟΤΗΤΑ 5 

Υλοποίηση και παρακολούθηση 
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5.1 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΠΡΑΞΕΩΝ  
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ΑΞΟΝΑΣ 
ΠΡΟΤ. 
ΣΒΑΑ 

ΕΙΔΙΚΟΣ 
ΣΤΟΧΟΣ 

ΣΒΑΑ 

ΕΠΕΝΔΥ
ΤΙΚΗ 

ΠΡΟΤΕΡ
ΑΙΟΤΗΤΑ 

ΠΡΑΞΗ 
 

ΔΥΝΗΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 

   
Τίτλος 

Κωδικός 
κατηγορίας 

παρέμβασης  

ΑΠ 1 ΕΣ 1.1 3α Χρηματοδότηση ίδρυσης νέων  μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων  στους 
τομείς του τουρισμού (με έμφαση στον εναλλακτικό), της αγροδιατροφής, και της 

προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή  (ΔΡΑΣΗ) 

067|071 Μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις (λιγότεροι από 50 εργαζόμενοι) 
με εγκατάσταση στην περιοχή της ΣΒΑΑ,  ΕΦΕΠΑΕ 

ΑΠ 1 ΕΣ 1.1 3α Ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων  για τον 
εκσυγχρονισμό τους  στους τομείς του τουρισμού (με έμφαση στον εναλλακτικό), 

της αγροδιατροφής, και της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή  (ΔΡΑΣΗ) 

067|071 Μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις (λιγότεροι από 50 εργαζόμενοι) 
με εγκατάσταση στην περιοχή της ΣΒΑΑ 

ΑΠ 1 ΕΣ 1.2 3α Λειτουργία θερμοκοιτίδας για νέες μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις (start ups) 
στους τομείς της  RIS3 Πελοποννήσου (ΔΡΑΣΗ) 

067|071 Μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις (λιγότεροι από 50 εργαζόμενοι) 
του Δήμου Καλαμάτας 

ΑΠ 1 ΕΣ 1.2 3α Σχέδιο marketing/city branding της Καλαμάτας 067|071 Δήμος Καλαμάτας, Επιμελητήριο Μεσσηνίας 

ΑΠ 2 ΕΣ 2.1 9iv Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών Δήμου Καλαμάτας  112 Δήμος Καλαμάτας 

ΑΠ 2 ΕΣ 2.1 9iv Ενίσχυση της δομής Βοήθεια στο Σπίτι Δήμου Καλαμάτας 112 Δήμος Καλαμάτας 

ΑΠ 2 ΕΣ 2.1 9iv Ίδρυση και λειτουργία Κέντρου Διημέρευσης ΑΜΕΑ 112 Δήμος Καλαμάτας 

ΑΠ 2 ΕΣ 2.1 9iv Ίδρυση και λειτουργία ξενώνα κακοποιημένων γυναικών 112 Δήμος Καλαμάτας 

ΑΠ 2 ΕΣ 2.1 9iv Λειτουργία δημοτικού ιατρείου και δημιουργία κινητής ιατρικής μονάδας 112 Δήμος Καλαμάτας 

ΑΠ 2 ΕΣ 2.1 9iv Τοπικό Σύμφωνο  Απασχόλησης για ανέργους 112 Ανεργοι στην πόλη της Καλαμάτας 

ΑΠ 3 ΕΣ3.1 6e Αναδιάταξη – αναδιοργάνωση πλατείας 23ης Μαρτίου 090|094|095 Δήμος Καλαμάτας 

ΑΠ 3 ΕΣ3.1 6e Ανάπλαση οδού Αναγνωσταρά και κάθετων δρόμων στο πεζόδρομο της οδού 
Αριστομένους 

090|094|095 Δήμος Καλαμάτας 

ΑΠ 3 ΕΣ3.1 6e Ανάπλαση πλατείας Μαυρομιχάλη 090|094|095 Δήμος Καλαμάτας 

ΑΠ 3 ΕΣ3.1 6e Ολοκλήρωση αναπλάσεων Ιστορικού Κέντρου Καλαμάτας 090|094|095 Δήμος Καλαμάτας 

ΑΠ 3 ΕΣ3.2 6e Ανάπλαση οδού Ναυαρίνου (Α’ Φάση) από οδό Τσαμαδού έως οδό Ακρίτα 090|094|095 Δήμος Καλαμάτας 

ΑΠ 3 ΕΣ3.2 6e Ανάπλαση οδού Πλαστήρα 090|094|095 Δήμος Καλαμάτας 

ΑΠ 3 ΕΣ3.2 6e Διάνοιξη οδού Βουλγαροκτόνου από οδό Κρήτης έως οδό Κορώνης 090|094|095 Δήμος Καλαμάτας 

ΑΠ 3 ΕΣ3.2 6e Διασύνδεση δικτύου ποδηλατόδρομων στην ευρύτερη περιοχή του λιμανιού 090|094|095 Δήμος Καλαμάτας 

ΑΠ 3 ΕΣ3.3 6c Εγκατάσταση συστήματος ηλεκτρονικής πληροφόρησης πολιτών και επισκεπτών 094 Δήμος Καλαμάτας 

ΑΠ 3 ΕΣ3.5 4c Ενεργειακή αναβάθμιση δημοτικών κτηρίων 013 Δήμος Καλαμάτας, Δημοτικά Σχολεία στις ζώνες της ΣΒΑΑ 
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5.2 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ 

 

 

Αναλυτική περιγραφή των προτεινόμενων πράξεων αποτυπώνεται σε κάθε ένα από τα Δελτία 
Προγραμματισμού Πράξης που συνοδεύουν το παρόν έντυπο υποβολής στο Παράρτημα V. 
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ΕΝΟΤΗΤΑ 6 

Ανάλυση κινδύνου 
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6.1 ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 
ΒΑΑ 

Παρουσιάζονται στον επόμενο πίνακα προβλήματα που είναι πιθανό να απειλήσουν τη διακυβέρνηση και την 
υλοποίηση συνολικά της Στρατηγικής, σε συνάρτηση με τα πεδία παρέμβασης του ΠΕΠ στα οποία 
εντάσσονται δράσεις της ΣΒΑΑ. Οι προτάσεις αντιμετώπισης των κινδύνων έχουν ενταχθεί σε νέα στήλη, στην 
αριστερή πλευρά του πίνακα. 
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Κατά τη διαδικασία (που συνδέεται με τα 

πιο κάτω πεδία παρέμβασης) 
Περιγραφή Κινδύνου 

ΒΑΘΜΟΣ 

ΚΙΝΔΥΝΟΥ 

(Χαμηλός, 
Μεσαίος, Υψηλός) 

Πιθανές επιπτώσεις Αντιμετώπιση 

013  Ενεργειακή απόδοση με ανακαίνιση 

της δημόσιας υποδομής, έργα επίδειξης 
και υποστηρικτικά μέτρα 

Καθυστέρηση στις 

διαδικασίες έγκρισης 
από τις υπηρεσίες του 

Υπ. Πολιτισμού για 

ορισμένες δράσεις στο 
Ιστορικό Κέντρο 

Μεσαίος Μη έγκαιρη 

ολοκλήρωση έργων και 
απώλεια πόρων  

Το ενδεχόμενο πρόβλημα είναι 

εξωγενές και δεν μπορεί να 
επηρεαστεί αισθητά από το 

σύστημα διακυβέρνησης της 

ΣΒΑΑ. Πιθανώς θα βοηθήσει 
έγκαιρη ενημέρωση των 

υπηρεσιών και της πολιτικής 

ηγεσίας του Υπ. Πολιτισμού . 

094  Προστασία, ανάπτυξη και προβολή 

στοιχείων δημόσιας πολιτιστικής 

κληρονομιάς 

067 Επιχειρησιακή ανάπτυξη ΜΜΕ, 

στήριξη της επιχειρηματικότητας και των 
φυτωρίων επιχειρήσεων 

(συμπεριλαμβανομένης της στήριξης σε 

τεχνοβλαστούς (spin offs) και παράγωγες 
εταιρείες (spin outs) 

Καθυστέρηση στη 

λειτουργία του ΕΦΔ 
Χαμηλός Μη έγκαιρη πρόσκληση 

επιχειρηματικών 
δράσεων (με 

αποτέλεσμα το 

μειωμένο ενδιαφέρον 
από ωφελούμενες λόγω 

ανεπαρκούς χρόνου 

ολοκλήρωσης του 
επενδυτικού σχεδίου) 

Έγκαιρη απόφαση της 

Περιφέρειας για την επιλογή 
ΕΦΔ 

071 Ανάπτυξη και προώθηση 

επιχειρήσεων που εξειδικεύονται στην 
παροχή υπηρεσιών που συμβάλλουν στην 

οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα 

και στην προσαρμοστικότητα στην 
κλιματική αλλαγή (συμπεριλαμβανομένης 

της υποστήριξης σε τέτοιες υπηρεσίες) 

112  Ενίσχυση της πρόσβασης σε 

οικονομικά προσιτές, βιώσιμες και 

υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, 
συμπεριλαμβανομένης της υγειονομικής 

περίθαλψης και των κοινωνικών 

υπηρεσιών κοινής ωφέλειας 

Συρρίκνωση των 

υπηρεσιών και παροχών 

του κεντρικού Κράτους 
λόγω της κρίσης 

Υψηλός Θα καταστήσει 

ανεπαρκή τη διαθέσιμη 

χρηματοδότηση. 

Δεν υπάρχει προφανής λύση, 

πέραν της εντατικοποίησης των 

προσπαθειών σε τοπικό 
επίπεδο. Επίσης, κινητοποίηση 

εθελοντισμού. 

067 Επιχειρησιακή ανάπτυξη ΜΜΕ, 

στήριξη της επιχειρηματικότητας και των 
φυτωρίων επιχειρήσεων 

(συμπεριλαμβανομένης της στήριξης σε 

τεχνοβλαστούς (spin offs) και παράγωγες 
εταιρείες (spin outs) 

Επιδείνωση της 

οικονομικής κρίσης 

Υψηλός Υπονόμευση 

επενδυτικού 
ενδιαφέροντος  

Αυξημένη προσπάθεια 

προσέλκυσης εξωγενών 
επενδύσεων, περαιτέρω 

εστίαση σε κλάδους που 

επηρεάζονται λιγότερο από την 
εσωτερική συγκυρία (υπαρκτό 

χαρακτηριστικό ήδη) 

071 Ανάπτυξη και προώθηση 

επιχειρήσεων που εξειδικεύονται στην 

παροχή υπηρεσιών που συμβάλλουν στην 

οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα 
και στην προσαρμοστικότητα στην 

κλιματική αλλαγή (συμπεριλαμβανομένης 

της υποστήριξης σε τέτοιες υπηρεσίες) 

 

090  Ποδηλατόδρομοι και μονοπάτια 

 

Διαδικασίες του νέου 

νόμου περί Δημοσίων 
Συμβάσεων, σε 

συνδυασμό με 

επάλληλες ενστάσεις 
κατά την διάρκεια των 

διαγωνισμών και την 

πιθανή ενεργοποίηση 
των ένδικων μέσων που 

θα καθυστερήσουν τις 

συμβασιοποιήσεις 

Υψηλός Δυσανάλογες 

καθυστερήσεις στις 
αναθέσεις  

 Βελτίωση νομοθεσίας 

094  

Προστασία, ανάπτυξη και προβολή 
στοιχείων δημόσιας πολιτιστικής 

κληρονομιάς 

 

 

095 Ανάπτυξη και προβολή δημόσιων 

υπηρεσιών πολιτιστικής κληρονομιάς 

 

Οριζόντιο πρόβλημα Ελλειψη επαρκούς 

τεχνογνωσίας στις νέες 

αρμοδιότητες  

 

Μεσαίος  Επιμόρφωση των 

εμπλεκόμενων στελεχών, 

outsourcing ορισμένων 
διαδικασιών τεχνικού 

χαρακτήρα 
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6.2 ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΣΒΑΑ 

 

Παρουσιάζονται στον επόμενο πίνακα τα προβλήματα που είναι πιθανό να απειλήσουν την υλοποίηση 
συγκεκριμένων παρεμβάσεων. 



117 

 

ΑΠ 
ΣΒΑΑ 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΣΒΑΑ 
ΠΕΔΙΟ 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ
Σ ΠΕΠ 

ΚΟΣΤΟΣ 
(χιλ. €) 

ΒΑΘΜΟΣ 
ΚΙΝΔΥΝΟΥ 
(Χαμηλός, 

Μεσαίος, Υψηλός) 

Πιθανές επιπτώσεις Αντιμετώπιση 

ΑΠ 1 ΕΣ 1.1 Αύξηση επιχειρήσεων στους τομείς του 
τουρισμού, της αγροδιατροφής, και της 
προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή 

67 

 

940.000 Χαμηλός Μη έγκαιρη πρόσκληση επιχειρηματικών 
δράσεων (με αποτέλεσμα το μειωμένο 

ενδιαφέρον από ωφελούμενες λόγω ανεπαρκούς 
χρόνου ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου) 

Εγκαιρη απόφαση της Περιφέρειας για την επιλογή ΕΦΔ 

ΕΣ 1.2 Υποστήριξη επιχειρηματικότητας 71 360.000 

 

ΑΠ 2 ΕΣ 2.1 Διεύρυνση των κοινωνικών υπηρεσιών 
του ΔΚ για τις ευάλωτες ομάδες 
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2.322.800 

 

Υψηλός Θα καταστήσει ανεπαρκή τη διαθέσιμη 
χρηματοδότηση. 

Δεν υπάρχει προφανής λύση, πέραν της εντατικοποίησης των 
προσπαθειών σε τοπικό επίπεδο. Επίσης, κινητοποίηση 

εθελοντισμού. 

Επιδείνωση κρίσης Υψηλός Υπονόμευση επενδυτικού ενδιαφέροντος  

ΑΠ 3 
Βιωσι
μότητ
α στην 
πόλη 
και 

ποιότη
τα 

ζωής 

ΕΣ3.1 Βελτίωση λειτουργίας και εικόνας 
Ιστορικού Κέντρου  

090 2.725.000 Μεσαίος 

Μεσαίος 

Μη έγκαιρη ολοκλήρωση έργων και απώλεια 
πόρων  

Το ενδεχόμενο πρόβλημα είναι εξωγενές και δεν μπορεί να 
επηρεαστεί αισθητά από το σύστημα διακυβέρνησης της 

ΣΒΑΑ. Πιθανώς θα βοηθήσει έγκαιρη ενημέρωση των 
υπηρεσιών και της πολιτικής ηγεσίας του Υπ. Πολιτισμού . 

ΕΣ3.2 Βελτίωση λειτουργίας και εικόνας  
Παραλιακής Ζώνης 

094 1.850.000 

ΕΣ3.3 Ειδικές δράσεις έξυπνης πόλης 260.000 

ΕΣ3.5 Βελτίωση ενεργειακής απόδοσης 013 

 

300.000 

 

ΕΣ3.1 Βελτίωση λειτουργίας και εικόνας 
Ιστορικού Κέντρου  

090 2.725.000 Υψηλός Δυσανάλογες καθυστερήσεις στις αναθέσεις   Βελτίωση νομοθεσίας 

ΕΣ3.2 Βελτίωση λειτουργίας και εικόνας  
Παραλιακής Ζώνης 

094 1.850.000 

 

ΕΣ3.3 Ειδικές δράσεις έξυπνης πόλης 260.000 

ΕΣ3.5 Βελτίωση ενεργειακής απόδοσης 013 

 

300.000 
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ΕΝΟΤΗΤΑ 7 

Σύστημα διακυβέρνησης 
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7.1 ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΩΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ (ΕΦ) 

7.1.1 ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΥΘΥΝΗΣ: 

Με βάση το ευρωπαϊκό και εθνικό κανονιστικό πλαίσιο όπως αποτυπώνεται στους Κανονισμούς 

1303/2013, 1301/2013, 480/2014 στο Ν. 4314/2014 σε συνδυασμό με το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου 

2014-2020 για τα Ε.Π., η κατ’ ελάχιστον  συμμετοχή των Αστικών Αρχών στην επιλογή των πράξεων που 

σχετίζονται με την υλοποίηση των Στρατηγικών Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης είναι υποχρεωτική.  

Η εμπλοκή της Αστικής Αρχής του Δήμου Καλαμάτας ως Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης (Ε.Φ.Δ.) σύμφωνα 

με την υπ’ αρίθμ. 293/2-2-2017 πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. Περιφέρειας 

Πελοποννήσου,  αφορά στη διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής των πράξεων της Στρατηγικής Βιώσιμης 

Αστικής Ανάπτυξης. Ο Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης ορίζεται με Απόφαση του Περιφερειάρχη 

Πελοποννήσου, σύμφωνα με την παρ. 7 στοιχείο α’ του άρθρου 13 του ν. 4314/2014, όπως 

τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 58 του Ν. 4465/2017 και το με αρ. πρωτ. 918/24-4-2017 

διευκρινιστικό έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας 

Πελοποννήσου.  Η ανωτέρω Απόφαση θα ρυθμίζει τα επιμέρους ζητήματα αρμοδιοτήτων μεταξύ του 

Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης (ΕΦΔ) και της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης (ΕΥΔ) του ΠΕΠ. 

Η διαδικασία επιλογής των πράξεων της στρατηγικής και η παρακολούθηση της Στρατηγικής ΒΑΑ 

διενεργούνται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ) του ΕΣΠΑ 2014 – 

2020. 

7.1.2 ΣΥΝΘΕΣΗ  ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΣΧΗΜΑΤΟΣ  

Δεν προβλέπεται εταιρικό σχήμα στην Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Καλαμάτας. 

7.1.3 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΕΦ 

Ο Δήμος Καλαμάτας, ως Αστική Αρχή, αναλαμβάνει ρόλο Ενδιάμεσου Φορέας Διαχείρισης (ΕΦΔ) της ΒΑΑ, 

με αρμοδιότητα την αξιολόγηση μέρους των κριτηρίων (ποιότητα πρότασης και συνάφεια με τη 

στρατηγική ΒΑΑ) κατά την διαδικασία επιλογής των πράξεων της στρατηγικής. 

Σύμφωνα με το άρθρο 58 του Ν. 3852/2010 ο Δήμαρχος ορίζει τους Αντιδημάρχους και είναι 

προϊστάμενος των Υπηρεσιών του Δήμου και μπορεί να αναθέτει την εποπτεία και τον συντονισμό 

συγκεκριμένων δράσεων του Δήμου σε μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου. 

 Η ορισμένη με την ΑΔΣ 256/2017 υπεύθυνη για το συντονισμό της εφαρμογής της Στρατηγικής, κα Ντίντα 

Παναγιώτα Αντιδήμαρχος Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και Ευρωπαϊκών Θεμάτων, αναλαμβάνει το ρόλο 

της εκπροσώπησης της Αστικής Αρχής στη διαδικασία αξιολόγησης της ΣΒΒΑ, ενώ παράλληλα θα είναι ο 

σύνδεσμος επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ της ΕΥΔ Ε.Π. «Πελοπόννησος 2014 – 2020» και της 

επιτροπής αξιολόγησης. 

Την εποπτεία της λειτουργίας της Αστικής Αρχής ως Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης αναλαμβάνει το Τμήμα 

Προγραμματισμού και Ευρωπαϊκών Θεμάτων, το οποίο μέσω των αρμοδιοτήτων του, που περιγράφονται 

στον ΟΕΥ, είναι υπεύθυνο μόνο για την υποβολή και όχι για την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων 

έργων ΑΔΣ 256/2017). 
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Το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας ενέκρινε τη Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου 

Καλαμάτας και είναι το αρμόδιο όργανο για τη λήψη αποφάσεων που σχετίζονται με τυχόν τροποποιήσεις 

αυτής, ενώ παράλληλα αποφάσισε για τον ορισμό του Δήμου Καλαμάτας ως Ενδιάμεσο Φορέα 

Διαχείρισης και την υποβολή της ΣΒΑΑ με την υπ’ αρ.  ΑΔΣ 256/2017 Καλαμάτας. 

Ο ρόλος του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης όσον αφορά τις δράσεις πλην των κρατικών ενισχύσεων, 

σχετίζεται με την αξιολόγηση μέρους των κριτηρίων (ποιότητα πρότασης και συνάφεια με τη στρατηγική 

ΒΑΑ) κατά την διαδικασία επιλογής των πράξεων της στρατηγικής. Σε σχέση με τις δράσεις κρατικών 

ενισχύσεων, στο υπ΄ αρίθμ. 918/24-4-2017 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού 

Προγράμματος Περιφέρειας Πελοποννήσου, αναφέρεται ότι «Για τις Πράξεις Κρατικών Ενισχύσεων 

(επιχειρηματικότητα) οι Αστικές Αρχές που θα ορισθούν ως ΕΦΔ, διευκρινίζεται ότι δεν προβλέπεται να 

αναλάβουν σχετικές αρμοδιότητες. Περί των κρατικών ενισχύσεων θα εφαρμοσθεί ο συνολικός 

σχεδιασμός του ΠΕΠ και θα ανακοινωθεί σε σύντομο χρόνο. Επομένως, στο πλαίσιο των ΣΒΑΑ, οι Αστικές 

Αρχές καλούνται να συμπεριλάβουν στο σχεδιασμό της στρατηγικής, προτάσεις για το περιεχόμενο, την 

ειδική στόχευση και ενδεχομένως άλλα ποιοτικά χαρακτηριστικά για το σχεδιασμό Πράξης ή Δράσης που 

θα αφορά ΚΕ, χωρίς ωστόσο να εμπλέκεται ο ΕΦΔ στην αξιολόγηση και επιλογή των Πράξεων ΚΕ.» 

7.1.4 ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ, ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: 

 

Η διοικητική και οργανωτική δομή του Δήμου Καλαμάτας έχει ως εξής: 

- Δήμαρχος Καλαμάτας  

- Αντιδήμαρχοι (η υπ’ αρ. 36/9-3-2017 απόφαση Δημάρχου Καλαμάτας με θέμα «Ορισμός 

Αντιδημάρχων» και η υπ’ αρ. 43/14-3-2017 απόφαση Δημάρχου Καλαμάτας με θέμα 

«Προσδιορισμός αρμοδιοτήτων Αντιδημάρχων. Εκχώρηση δικαιώματος υπογραφής» ) 

- Εντεταλμένοι Δημοτικοί Σύμβουλοι (η υπ’ αρ. 48/15-3-2017 απόφαση Δημάρχου Καλαμάτας με 

θέμα «Ορισμός εντεταλμένων Δημοτικών Συμβούλων») 

- Με το αρ. 1297/Β’/13-4-2017 Φ.Ε.Κ. περί Τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας 

του Δήμου Καλαμάτας οι Υπηρεσίες του Δήμου Καλαμάτας έχουν ως εξής: 

 

Α. ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΕΝΟΤΗΤΑ Ι. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ 

1. Γενικός Γραμματέας (Φ.Ε.Κ. 1257/Γ’/19-9-2014) 

2. Γραφείο Δημάρχου και Αιρετών 

3. Γραφείο Επικοινωνίας, Δημοσίων Σχέσεων και Εθιμοτυπίας 

4. Γραφείο Ειδικών Συμβούλων και Επιστημονικών Συνεργατών 

5. Αυτοτελές Γραφείο Διοικητικής Βοήθειας και Εξυπηρέτησης Πολιτών 

6. Νομική Υπηρεσία 
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7. Αυτοτελές Γραφείο Πολιτικής Προστασίας 

8. Γραφείο Διασφάλισης Ποιότητας, Εσωτερικού Ελέγχου και Διαφάνεια  

 

ΕΝΟΤΗΤΑ II. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

 

Α. ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

 

Β. ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ-ΤΜΗΜΑΤΑ 

Οι Διευθυντές με τους αναπληρωτές τους έχουν τοποθετηθεί με τις με αρ. 78 & 79/21-4-2017 αποφάσεις 

Δημάρχου τοποθέτησης προϊσταμένων Διευθύνσεων και με τη με αρ. 83/25-4-2017 απόφαση Δημάρχου 

ορισμού αναπληρωτών των Διευθυντών. 

Οι Προϊστάμενοι των Τμημάτων τοποθετήθηκαν με την με αρ. 82/24-4-2017 απόφαση Δημάρχου 

Καλαμάτας. 

 

1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 

-Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης Συλλογικών Οργάνων και Νομικών Προσώπων  

-Τμήμα Προσωπικού, Διοίκησης και Πρωτοκόλλου  

-Τμήμα Παιδείας και Διά Βίου Μάθησης 

-Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης και Ληξιαρχείου 

 

2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

-Τμήμα Λογιστηρίου και Μισθοδοσίας 

-Τμήμα Προσόδων, Περιουσίας και Κοιμητηρίων 

-Τμήμα Ταμείου 

-Τμήμα Προμηθειών και Αποθήκης 

 

3. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 

-Τμήμα Προγραμματισμού και Ευρωπαϊκών Θεμάτων 

-Τμήμα Διαγωνισμών και Συμβάσεων 

- Τμήμα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης  

-Τμήμα Τουρισμού 

 

4. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

-Τμήμα Μελετών, Τοπογραφικών Αποτυπώσεων και Εφαρμογών 

-Τμήμα Εκτέλεσης Έργων 

-Τμήμα Συντήρησης και Αυτεπιστασίας 

-Τμήμα Συγκοινωνιών, Κυκλοφορίας, Σήμανσης, Διοικητικής Υποστήριξης και Αδειών – Εγκαταστάσεων 

 

5. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 

-Τμήμα Έκδοσης Οικοδομικών Αδειών και Διοικητικής Υποστήριξης 

-Τμήμα ΧΩΠΣ 

-Τμήμα Ελέγχου Νομιμότητας Κατασκευών και Αυθαιρέτων 
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6. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 

-Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής, Εποπτείας, Ελέγχων 

-Τμήμα Κοινωνικής Αρωγής 

- Τμήμα Προσχολικής Αγωγής 

 

7. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

-Τμήμα Γεωτεχνικών Έργων 

-Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος 

-Τμήμα Πάρκων, Αλσυλλίων και Παιδικών Χαρών 

 

8. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

-Τμήμα Αποκομιδής και Καθαριότητας  

-Τμήμα Οχημάτων  

-Τμήμα Ανακύκλωσης 

 

9. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΠ 

-ΚΕΠ Καλαμάτας (260) 

-Τμήμα Εξυπηρέτησης Πολιτών-Υπηρεσία Ενιαίου Κέντρου Εξυπηρέτησης (Ε.Κ.Ε.) 

-Τμήμα Εσωτερικής Ανταπόκρισης 

-Γραφείο ΚΕΠ Άριος (299) 

-Γραφείο ΚΕΠ Αρφαρών (455) 

-Γραφείο ΚΕΠ Θούριας (296) 

 

10. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 

-Τμήμα Αστυνόμευσης και Φύλαξης  

-Τμήμα Ελέγχων και Αδειοδοτήσεων 

 

 

Β. ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

 

1. Αποκεντρωμένη Υπηρεσία Δημοτικής Ενότητας Άριος 

• Γραφείο ΚΕΠ (299) 

• Γραφείο γενικών θεμάτων (Διοικητικών, Τεχνικών, Πρασίνου, Καθαριότητας κ.λπ.) 

 

2. Αποκεντρωμένη Υπηρεσία Δημοτικής Ενότητας Αρφαρών 

• Γραφείο ΚΕΠ (455) 

• Γραφείο γενικών θεμάτων (Διοικητικών, Τεχνικών, Πρασίνου, Καθαριότητας κ.λπ.) 

 

3. Αποκεντρωμένη Υπηρεσία Δημοτικής Ενότητας Θούριας 

• Γραφείο ΚΕΠ (296) 

• Γραφείο γενικών θεμάτων (Διοικητικών, Τεχνικών, Πρασίνου, Καθαριότητας κ.λπ.) 

 

4. Αποκεντρωμένη Υπηρεσία Δημοτικής Ενότητας Καλαμάτας  

• Γραφείο ΚΕΠ Δημοτικής Κοινότητας Βέργας (580) 
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Τα υπηρεσιακά στελέχη του Δήμου Καλαμάτας διαθέτουν μεγάλη εμπειρία στα συγχρηματοδοτούμενα 

έργα (σχεδιασμό, υποβολή και υλοποίηση). 

Η στελέχωση των υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας που σχετίζονται με την υλοποίηση της ΣΒΑΑ, 

σύμφωνα με την υπ’ αρ. 122/21884/19.05.2017 Απόφαση Δημάρχου για την τοποθέτηση του προσωπικού 

είναι η κάτωθι: 

 

1.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ: 95 υπάλληλοι 

 

2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ: 34 υπάλληλοι 

 

3. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ: 14 υπάλληλοι 

Στο πλαίσιο του διαχωρισμού αρμοδιοτήτων είναι κρίσιμο να σημειώσουμε ότι τα τμήματα της 

Διεύθυνσης που εμπλέκονται στην υλοποίηση είναι το Τμήμα Τουρισμού, το Τμήμα Διαγωνισμών και 

Συμβάσεων και το Τμήμα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ενώ δεν εμπλέκεται το τμήμα Προγραμματισμού 

και Ευρωπαϊκών Θεμάτων. 

 

4.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: 41 υπάλληλοι 

 

5.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ: 28 υπάλληλοι 

 

6.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ: 46 υπάλληλοι 

 

7.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: 16 υπάλληλοι 

 

8.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ: 76 υπάλληλοι 

 

Ακολούθως παρατίθεται το οργανόγραμμα των Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας 
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Στο Παράρτημα ΙΙΙ του παρόντος εντύπου συμπεριλαμβάνονται οι αντίστοιχες αποφάσεις των αρμοδίων 

οργάνων. 

 

 

 



 

 

126 

Διαδικασίες  

Ο Δήμος Καλαμάτας έχει εγκαταστήσει και εφαρμόζει  διαδικασίες που στηρίζονται στο  Σύστημα 

Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2015, ως τεκμηριώνεται από το πιστοποιητικό με αριθμό 030-02-100-

00574, που έχει εκδοθεί από το Διαπιστευμένο φορέα Swiss Approval International.  

Με την εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητας εξασφαλίζεται ότι όλες οι διαδικασίες που 

εφαρμόζει ο Δήμος Καλαμάτας για τον προγραμματισμό, τον σχεδιασμό, την υλοποίηση, την ολοκλήρωση 

και τον έλεγχο των πράξεων που χρηματοδοτούνται κατά την Νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 – 2020, 

πληρούν τις απαιτήσεις του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 

ΕΣΠΑ 2014 – 2020. 

Πιο συγκεκριμένα, το Σύστημα Ποιότητας – Διοικητικής Ικανότητας του Δήμου Καλαμάτας καλύπτει το 

πεδίο «Προγραμματισμός, έναρξη και ωρίμανση έργων και υπηρεσιών, διενέργεια διαγωνισμών, 

παρακολούθηση & πιστοποίηση φυσικού αντικειμένου και οικονομική διαχείριση 

συγχρηματοδοτούμενων  τεχνικών έργων  / έργων προμηθειών και υπηρεσιών  / έργων που 

υλοποιούνται με ίδια μέσα» και έχει αναπτυχθεί με βάση τις απαιτήσεις του προτύπου ΙSO 9001:2015 και 

τις νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις που τίθενται από την ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία. Εκτός 

των παραπάνω για την ανάπτυξη του Συστήματος Διοικητικής Ικανότητας, ελήφθησαν υπόψη καλές 

πρακτικές (Best Practices) για την διοίκηση έργων (π.χ. ΕΛΟΤ 1429:2008,ΕΛΟΤ 1431-1, 1431-2, 1431-3). 

Οι διαδικασίες του Δήμου Καλαμάτας αλληλοεπιδρούν, ως διακρίνεται στο κατωτέρω διάγραμμα:  

Διάγραμμα Αλληλεπίδρασης Διαδικασιών 
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Οι διεργασίες και οι διαδικασίες που ακολουθούνται στο Δήμο Καλαμάτας, αναλύονται λεπτομερώς ανά 

ομάδα διαδικασιών στον κατωτέρω πίνακα, ενώ το αναλυτικό εγχειρίδιο των διαδικασιών παρατίθεται 

στο Παράρτημα IV.  

Κωδικός Διαδικασίας Τίτλος Ομάδας / Διαδικασίας 

Έκδοση / 

ημερομηνία 

έγκρισης 

Ομάδα Διαδικασιών  

Δ. 01: 
Ετήσιος Προγραμματισμός  

Δ.01 0Δ Οδηγία Εργασίας για την Ομάδα Διαδικασιών Δ.01 «Ετήσιος 

Προγραμματισμός» 

1
η
/5-2016 

Δ.01-01 Διάγνωση αναγκών – Κατάρτιση Ετήσιου Προγράμματος  1
η
/5-2016 

Δ.01-02 Παρακολούθηση και τροποποίηση Ετήσιου Προγράμματος  1
η
/5-2016 

Ομάδα Διαδικασιών 

Δ.02: 

Ωρίμανση και Σχεδιασμός 

Υλοποίησης Έργων 
  

Δ.02 0Δ Οδηγία Εργασίας για την Ομάδα Διαδικασιών Δ.02 

«Ωρίμανση και Σχεδιασμός Υλοποίησης Έργων» 

1
η
/5-2016 

Δ.02-01 Καθορισμός απαιτήσεων σχεδιασμού και ωρίμανσης έργων 1
η
/5-2016 

Δ.02-02 Εκπόνηση των απαιτουμένων μελετών 1
η
/5-2016 

Δ.02-03 Διασφάλιση απαιτούμενων αδειοδοτήσεων – κυριότητας 

ακινήτων κ.α. 

1
η
/5-2016 

Δ.02-04 Σχεδιασμός υλοποίησης έργου 1
η
/5-2016 

Δ.02-05 Διασφάλιση απαιτούμενων πόρων για την υλοποίηση του 

Έργου 

1
η
/5-2016 

Ομάδα Διαδικασιών 

Δ.03: 
Διενέργεια διαγωνισμών και συμβάσεων / αναθέσεις 

Δ.03 0Δ Οδηγία Εργασίας για την Ομάδα Διαδικασιών Δ.03 

«Διενέργεια διαγωνισμών και συμβάσεων / αναθέσεις» 

2
η
/5-2017 
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Κωδικός Διαδικασίας Τίτλος Ομάδας / Διαδικασίας 

Έκδοση / 

ημερομηνία 

έγκρισης 

Δ.03-01 Προετοιμασία και διενέργεια διαγωνισμών - Αξιολόγηση 

προσφορών – Υλοποίηση με ίδια μέσα  

2
η
/5-2017 

Δ.03-02 Χειρισμός ενστάσεων/ προσφυγών 1
η
/5-2016 

Δ.03-03 Ολοκλήρωση διαγωνισμού - Υπογραφή σύμβασης – 

Τροποποίηση σύμβασης 

2
η
/5-2017 

Ομάδα Διαδικασιών 

Δ.04: 
Παρακολούθηση Έργων, Πιστοποίηση φυσικού αντικειμένου 

Δ.04 0Δ Οδηγία Εργασίας για την Ομάδα Διαδικασιών Δ.04 

«Παρακολούθηση Έργων, Πιστοποίηση φυσικού 

αντικειμένου» 

1
η
/5-2016 

Δ.04-01 Έλεγχος προόδου του Έργου και παρακολούθηση 

χρονοδιαγράμματος 

1
η
/5-2016 

Δ.04-02 Διαχείριση προβλημάτων και αλλαγών - Διαχείριση κινδύνων 1
η
/5-2016 

Δ.04-03 Διαχείριση και Διασφάλιση Ποιότητας Έργων 1
η
/5-2016 

Δ.04-04 Έλεγχος και παραλαβή φυσικού αντικειμένου - Ολοκλήρωση 

έργου 

1
η
/5-2016 

Δ.04-05 Επικοινωνία – Αναφορές - Εκθέσεις 1
η
/5-2016 

Δ.04-06 Νομοθεσία – Δημοσιότητα 1
η
/5-2016 

Ομάδα Διαδικασιών 

Δ.05: 
Οικονομική Διαχείριση και Πληρωμές Έργων 

Δ.05 0Δ Οδηγία Εργασίας για την Ομάδα Διαδικασιών Δ.05 

«Οικονομική Διαχείριση και Πληρωμές Έργων» 

1
η
/5-2016 

Δ.05-01 Τήρηση λογιστικών υποχρεώσεων συγχρηματοδοτούμενου 

έργων  

1
η
/5-2016 
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Κωδικός Διαδικασίας Τίτλος Ομάδας / Διαδικασίας 

Έκδοση / 

ημερομηνία 

έγκρισης 

Δ.05-02 Εκκαθάριση δαπάνης - Διεκπεραίωση πληρωμών 1
η
/5-2016 

Ομάδα Διαδικασιών 

Δ.06: 

Επιχειρησιακό Περιβάλλον  

Δ.06 0Δ Οδηγία Εργασίας για την Ομάδα Διαδικασιών Δ.06 

«Επιχειρησιακό Περιβάλλον» 
1
η
/5-2016 

Δ.06-01 Ανάλυση Επιχειρησιακού Περιβάλλοντος 1
η
/5-2016 

Δ.06-02 Διαχείριση Αλλαγών 1
η
/5-2016 

Δ.06-03 Διαχείριση Τεχνογνωσίας 1
η
/5-2016 

Δ.06-04 Στοχοθεσία 1
η
/5-2016 

Ομάδα Διαδικασιών 

Δ.07: 

Υποστήριξη  

Δ.07 0Δ Οδηγία Εργασίας για την Ομάδα Διαδικασιών Δ.07 

«Υποστήριξη» 
1
η
/5-2016 

Δ.07-01 Εσωτερική Επιθεώρηση 1
η
/5-2016 

Δ.07-02 Διαχείριση Παραπόνων 1
η
/5-2016 

Δ.07-03 Χειρισμός μη Συμμορφώσεων – Διορθωτικές & Προληπτικές 

Ενέργειες – Βελτίωση 
1
η
/5-2016 

Δ.07-04 Ανασκόπηση Διοίκησης 1
η
/5-2016 

Δ.07-05 Ανθρώπινο Δυναμικό 1
η
/5-2016 

Δ.07-06 Αξιολόγηση Προμηθευτών 1
η
/5-2016 

Δ.07-07 Ικανοποίηση ενδιαφερομένων μερών 1
η
/5-2016 
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Κωδικός Διαδικασίας Τίτλος Ομάδας / Διαδικασίας 

Έκδοση / 

ημερομηνία 

έγκρισης 

Δ.07-08 Διαχείριση εγγράφων και αρχείων 1
η
/5-2016 

 

Και συγκεντρωτικά αποτυπώνονται στον κατωτέρω εποπτικό πίνακα: 
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Δ.01 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ 
Δ.02 ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ
Δ.03 ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ 

ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
Δ.04 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΡΓΩΝ – 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

Δ.05 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΡΓΩΝ

Δ.01-01 Διάγνωση αναγκών -
Κατάρτιση Ετήσιου 

Προγράμματος 

Δ.02-01 Καθορισμός Απαιτήσεων 
Σχεδιασμού και Ωρίμανσης Έργων 

- Ετήσιο Πρόγραμμα 

Ε.02.01.02 Προδιαγραφές 
Έργου - Χρονοδιάγραμμα 

ενεργειών ωρίμανσης

- Απόφαση ορισμού 
υπεύθυνου έργου / 

Ομάδας σχεδιασμού & 
ωρίμανσης έργου 

Ένταξη Έργου σε 

ΕΠ

Δ.02-05 Διασφάλιση απαιτούμενων πόρων 
για την υλοποίηση του Έργου 

Δ.03-01 Προετοιμασία και 
Διενέργεια Διαγωνισμού – 
Αξιολόγηση Προσφορών – 

Υλοποίηση με ίδια μέσα
Δ.04-01 Έλεγχος 

Προόδου του Έργου και 
Παρακολούθηση 

Χρονοδιαγράμματος

Δ.04-02 Διαχείριση 
προβλημάτων και αλλαγών 

– Τροποποιήσεις 
συμβάσεων – Διαχείριση 

κινδύνων

Δ.03-02 Χειρισμός Ενστάσεων 
- Προσφυγών 

Δ.03-03 Ολοκλήρωση 
Διαγωνισμού – Υπογραφή 
Σύμβασης - Τροποποίηση 

Σύμβασης

Δ.05-01 Τήρηση 
Λογιστικών Υποχρεώσεων 
Συγχρηματοδοτούμενων 

Έργων - Τήρηση 
Λογιστικού Συστήματος

Δ.05-02 Εκκαθάριση 
δαπάνης και διεκπεραίωση 

πληρωμών

Ε.02.01.01 Πίνακας 
Απαιτήσεων Ωρίμανσης 

Έργου 

- Απόφαση ανασυγκρότησης και 
αρμοδιοτήτων Ομάδας έργου 
- Αναφορά ή Έκθεση εξέλιξης 

χρονοδιαγράμματος
- Απόφαση έγκρισης και 

αναμόρφωσης ΣΥΕ
- Υπόδειγμα ημερολογίου έργου για 

τα τεχνικά έργα
- Τυποποιημένα έντυπα / 

πρωτόκολλα 
- Δελτία δήλωσης δαπανών και 

παρακολούθησης προόδου έργου

Ε.03.01.01 Σχέδιο απόφασης 
υλοποίησης με ίδια μέσα

- Απόφαση ΔΣ για τον τρόπο 
υλοποίησης 

- Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής
- Απόφαση Διενέργειας Διαγωνισμού
- Απόφαση συγκρότησης επιτροπών

- Δημοσίευση περίληψης προκήρυξης 
διαγωνισμού

- Πρότυπα διακηρύξεων δημοσίων 
έργων

- Τεύχος διακήρυξης
- Πρακτικά διενέργειας διαγωνισμού

Δ.04-03 Διαχείριση και 
Διασφάλιση Ποιότητας 

Έργων

Δ.04-04 Έλεγχος και 
Παραλαβή Φυσικού 

Αντικειμένου – 
Ολοκλήρωση Έργου

- Απόφαση Ανάληψης 
Υποχρέωσης 
- Εντολή πληρωμής 
- Γραμμάτιο Είσπραξης

Δ.01-02 Παρακολούθηση και 
τροποποίηση Ετήσιου 
Προγράμματος Δράσης

Ε.01.01.01 Ανάγκες 
Έργων 

Δ.02-02 Εκπόνηση απαιτούμενων 
μελετών 

-  Πρόγραμμα Ποιότητας 
Μελέτης

-  Φύλλα επίβλεψης ανά 

κατηγορία έργου  

Δ.02-03 Διασφάλιση απαιτούμενων 
αδειοδοτήσεων - κυριότητας 

ακινήτων κ.α 

- Αναφορά προόδου 
ενεργειών ωρίμανσης 

έργων 

Δ.02-04 Σχεδιασμός Υλοποίησης 
Έργου 

Ε.02.04.02 Μητρώο Καταγραφής 
Κινδύνων

- Σχέδιο Υλοποίησης Έργου
- Οργανωτικό Σχήμα Ομάδας Έργου

- Στοιχεία Τεχνικού Υποέργου
- Σχέδιο Διαχείρισης κινδύνων 

- Αίτηση Χρηματοδότησης
- Τεχνικό Δελτίο Πράξης
- Υποδείγματα Εντύπων 

- Πρακτικό Επιτροπής Εξέτασης 
Ενστάσεων - Προσφυγών

- Απόφαση Έγκρισης Πρακτικού 
Εξέτασης Ενστάσεων - Προσφυγών

- Έκθεση επισήμανσης 
προβλημάτων – 

προτάσεων επίλυσης
- Τροποποιημένο ΤΔΠ

- Πρόγραμμα Ποιότητας 
Έργου

- Πρόγραμμα Δοκιμών, 
Ελέγχων & Παραλαβής 

Έργου

- Τυποποιημένα έντυπα / 
πρωτόκολλα 
- Έκθεση Ολοκλήρωσης 
Πράξης

- Απόφαση κατακύρωσης του 
διαγωνισμού

- Πρότυπα σχέδια συμβάσεων 
του Δήμου

- Τεχνικό Δελτίο Υποέργου
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7.2 ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ (ΕΦ) ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ 

Ο Δήμος Καλαμάτας μέσω των υπηρεσιών του και ειδικότερα των Διευθύνσεων  Διοικητικών, Οικονομικών, 

Τεχνικών Υπηρεσιών, Προγραμματισμού, Ανάπτυξης & Ευρωπαϊκών Θεμάτων, Πολεοδομίας, Πρόνοιας, 

Γεωτεχνικών Υπηρεσιών και Διαχείρισης Απορριμμάτων και Οχημάτων, διαθέτει  μεγάλη εμπειρία στα 

συγχρηματοδοτούμενα έργα (σχεδιασμό, υποβολή και υλοποίηση). Οι αρμοδιότητες των υπηρεσιών του 

Δήμου Καλαμάτας περιγράφονται αναλυτικά στο άρθρο 3 του Ο.Ε.Υ. του Δήμου Καλαμάτας όπως 

δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. 1297/Β’/13-4-2017, το οποίο και επισυνάπτεται. 

Τα στελέχη του Δήμου Καλαμάτας τα οποία συγκροτούν τον Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης, σύμφωνα με την 

αρ. 122/21884/19.05.2017 Απόφαση Δημάρχου είναι τα εξής: 

 Ανδρικοπούλου Ευγενία, ΤΕ Τοπογράφος Μηχανικός, υπάλληλος του τμήματος 

Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και Ευρωπαϊκών Θεμάτων 

 Κουφοσωτήρης Θεοφύλακτος, ΠΕ Ηλεκτρολόγος Μηχ/κός, MSc Διαχείριση Τεχνικών Έργων 

– Υπεύθυνος Εφαρμογής Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας για τα συγχρηματοδοτούμενα 

έργα – ISO 9001:2015, υπάλληλος του τμήματος Εκτέλεσης Έργων. 

 Μαραβά Γεωργία, ΠΕ Διοικητικού- Οικονομικού, υπάλληλος του τμήματος 

Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και Ευρωπαϊκών Θεμάτων 

 Τριανταφυλλίδη Βασιλική, ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού, MSc Διασφάλιση Ποιότητας, 

προϊσταμένη του τμήματος Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και Ευρωπαϊκών Θεμάτων  

 Φράγκος Βασίλειος, ΠΕ 1 Οικονομολόγων, MSc Τραπεζική, υπάλληλος του Γραφείου 

Δημάρχου και Αιρετών 

 

Η εμπειρία των στελεχών του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης αποτυπώνεται στα επισυναπτόμενα 

βιογραφικά σημειώματα τα οποία βρίσκονται στο Παράρτημα ΙΙ μαζί με τις σχετικές αποφάσεις και τις 

δηλώσεις μη σύγκρουσης συμφερόντων.  

 

Δεδομένου ότι ο Δήμος Καλαμάτας είναι δικαιούχος Πράξεων της ΣΒΑΑ, η διασφάλιση της τήρησης της Αρχής 

του Διαχωρισμού Αρμοδιοτήτων, μεταξύ αξιολόγησης και επιλογής των πράξεων με την υλοποίησή τους, 

τεκμηριώνεται σε πρώτο επίπεδο από την διάρθρωση των υπηρεσιών του σε επίπεδο ΟΕΥ. Σε δεύτερο 

επίπεδο, μεμονωμένα στελέχη που είτε ανήκουν σε υπηρεσίες υλοποίησης, είτε εμπλέκονται στην υλοποίηση 

(επιτροπές διαγωνισμών, κλπ)  θα εξαιρούνται με συγκεκριμένη δέσμευση / υπεύθυνη δήλωση του φορέα 

που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος.  

Περαιτέρω, σημειώνεται ότι τα στελέχη του Ενδιάμεσου Φορέα θα υπογράφουν για κάθε πρόταση που 

αξιολογούν ότι δεν συντρέχει στο πρόσωπό τους σύγκρουση συμφερόντων με τον αιτούντα φυσικό πρόσωπο 

ή ιδιωτική επιχείρηση.  
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ΕΝΟΤΗΤΑ 8 

Διαδικασίες διαβούλευσης 
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8.1 ΣΥΝΟΨΗ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ 

Ο Δήμος Καλαμάτας, προκειμένου να υποβάλει πρόταση χρηματοδότησης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«Πελοπόννησος 2014 – 2020», για την Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ), στο πλαίσιο της 
σχετικής πρόσκλησης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε. Π. «Πελοπόννησος 2014 – 2020», διεξήγαγε 
δημόσια διαβούλευση για την ενημέρωση των πολιτών σχετικά με τις δυνατότητες παρεμβάσεων που 
παρέχει η ΣΒΑΑ ζητώντας και την ενεργό συμμετοχή τους στο σχεδιασμό. 

Στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης, πραγματοποιήθηκαν τα εξής: 

-  Συνάντηση εργασίας με τους διευθυντές των υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας καθώς και τους προέδρους 
των νομικών προσώπων, επιχειρήσεων και λοιπών φορέων του δήμου στις 9 Φεβρουαρίου 2017 

- Ανάρτηση στο Intranet  του δήμου ενημερωτικού φακέλου για τη ΣΒΑΑ για την πλήρη ενημέρωση του 
συνόλου των εργαζομένων στο Δήμο 

-   Αλληλογραφία με τους διευθυντές του δήμου ανά στάδιο διαβούλευσης για συνεχή ενημέρωση και 
ανατροφοδότηση της ομάδας εργασίας 

-   Εναρκτήρια ενημερωτική ημερίδα, την Τετάρτη 1η Μαρτίου στο αμφιθέατρο «Θεόδωρος Αγγελόπουλος», 
Αριστομένους 95, Καλαμάτα 

-  Συναντήσεις εργασίας με τους διευθυντές θεματικής αρμοδιότητας με στελέχη του δήμου και προέδρους 
φορέων του δήμου προ των ειδικών θεματικών εργαστηρίων για την καλύτερη προετοιμασία και συντονισμό 
της παρουσίασης του προγράμματος στον ειδικό πληθυσμό στόχο των εργαστηρίων 

-  Θεματικό εργαστήριο για ζητήματα υποδομών περιβάλλοντος και πολιτισμού, στην αίθουσα του Δημοτικού 
Συμβουλίου, στο ιστορικό Δημαρχείο Καλαμάτας, Αριστομένους 28, την Τετάρτη 8 Μαρτίου 2017 

- Θεματικό εργαστήριο για ζητήματα επιχειρηματικότητας και ανάπτυξης, στην αίθουσα του Δημοτικού 
Συμβουλίου, στο ιστορικό Δημαρχείο Καλαμάτας, Αριστομένους 28, την Δευτέρα 13 Μαρτίου 2017 

-  Θεματικό εργαστήριο για ζητήματα κοινωνικής πολιτικής, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, στο 
ιστορικό Δημαρχείο Καλαμάτας, Αριστομένους 28, την Τετάρτη 15 Μαρτίου 2017. 

Παράλληλα, στην ιστοσελίδα του Δήμου Καλαμάτας (www.kalamata.gr), αναρτήθηκε από 1/3/2017 έως και 
24/3/2017, ερωτηματολόγιο δημόσιας διαβούλευσης, μέσω του οποίου οι πολίτες και οι φορείς κατέθεσαν 
τις προτάσεις τους για την διαμόρφωση της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης. Επίσης, τέθηκε σε 
λειτουργία ειδικός λογαριασμός ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (baa@kalamata.gr) προκειμένου οι πολίτες να 
έχουν τη δυνατότητα να στέλνουν τις προτάσεις τους ή να ζητούν διευκρινίσεις για όλα τα ζητήματα που 
αφορούν στην Στρατηγική ΒΑΑ, ενώ υπήρξε και η δυνατότητα να έχουν άμεση πληροφόρηση στις 
τηλεφωνικές γραμμές των αρμοδίων υπαλλήλων της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και 
Ευρωπαϊκών Θεμάτων και της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου (2721360775 και 2721360876).  

Περαιτέρω, υπήρξε καθημερινή ανατροφοδότηση της ιστοσελίδας του δήμου, όπου σε ειδικό πλαίσιο 
δημοσιευόταν το σύνολο του πληροφοριακού υλικού, οι εισηγήσεις – προτάσεις του δήμου, ενημερωτικά 
δελτία τύπου, κλπ. 

Μετά την επεξεργασία των προτάσεων που προέκυψαν από την διαβούλευση και της δυνατότητας 
συσχέτισής τους με τα δεδομένα της πρόσκλησης της ΕΥΔ της Περιφέρειας Πελοποννήσου, 
πραγματοποιήθηκαν διαδικασίες διαβούλευσης στα συλλογικά όργανα του Δήμου και πιο συγκεκριμένα οι 
κάτωθι: 

 η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου Καλαμάτας την Τρίτη 16 Μαϊου 2017 προκειμένου 
να γνωμοδοτήσει επί της υποβολής της ΣΒΑΑ, 

 η Δημοτική Κοινότητα Καλαμάτας την Τετάρτη 17 Μαϊου 2017 προκειμένου να εκφράσει τη 
σύμφωνη ή μη γνώμη της για την υποβολή ΣΒΑΑ και  

 η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής την Τετάρτη 17 Μαϊου 2017, προκειμένου να αποφασίσει την εισήγηση 
της υποβολής ΣΒΑΑ στο Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας. 

Η διαβούλευση για τη Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης με τίτλο «Καλαμάτα 2020: Βιώσιμη και Έξυπνη 
Πόλη» ολοκληρώθηκε με την 256/2017 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας, όπου αποφασίστηκε η 
υποβολή ΣΒΑΑ του Δήμου Καλαμάτας, στην πρόσκληση με αριθμό πρωτ. 293/2-2-2017 (και της 860/13-4-
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2017 τροποποίηση αυτής) της Ε.Υ.Δ. του Ε.Π. Πελοπόννησος 2014 – 2020, με τίτλο «Καλαμάτα 2020 Βιώσιμη 
και Έξυπνη πόλη», συνολικού προϋπολογισμού 23.006.940,00€, εκ των οποίων για το ποσό των 
9.165.000,00€, προβλέπεται, καταρχάς, χρηματοδότηση μέσω του Ε.Π. «Πελοπόννησος 2014 – 2020», όπως 
ορίζεται στην ανωτέρω πρόσκληση. 

 

Στον κατωτέρω πίνακα εμφανίζονται συνοπτικά οι φορείς και τα φυσικά πρόσωπα που συμμετείχαν στη 
διαβούλευση για τη ΣΒΑΑ και συνέβαλαν με τις προτάσεις τους στη Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης. 

 

Πίνακας διαβούλευσης Στρατηγικής ΒΑΑ 

α/α Φορέας Περιγραφή συνεισφοράς στην Στρατηγική ΒΑΑ/ προτάσεων 

1 Κοντοθανάσης Κ. Ανάδειξη και προβολή τοπικών προϊόντων μέσω εφαρμογών ΤΠΕ 

2 Κουβελάκη Ν., Σπηλιοπούλου 
Ε., Μαρκοπούλου Α.) 

Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα επιμόρφωσης και εκπαίδευσης όλων 
των πολιτών της Καλαμάτας, συμπεριλαμβανομένων των ευάλωτων 
ομάδων, κλπ 

3 Επιμελητήριο Μεσσηνίας Από κοινού υλοποίηση της «Μεσογειακής Πόλης» στις πρώην 
Σχόλες Παπαφλέσσα, με την δημιουργία ενός πολυχώρου 
πολιτισμού & εκπαίδευσης, με επίκεντρο την αγροτική παράδοση, 
τη γαστρονομική τέχνη, την   πράσινη   ανάπτυξη,   με  
προσανατολισμό  την   αξιοποίηση  του πολιτιστικού αποθέματος 
και της φυσικής κληρονομιάς, με κεντροβαρικό στόχο τη βελτίωση 
του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, με Κέντρο προβολής της 
περιοχής, των αγροτικών της προϊόντων και της γαστρονομικής της 
παράδοσης, καθώς και της καθιέρωσης τακτικών πράσινης 
ανάπτυξης στον αγροτικό, βιομηχανικό, εμπορικό και αστικό τομέα, 
με Κέντρο εκπαίδευσης ανέργων υφιστάμενων και νέων 
επιχειρηματιών και Θερμοκοιτίδα φιλοξενίας εκκολαπτόμενης 
επιχειρηματικότητας,κλπ 

4 Κόκκαλη Τ. Ενίσχυση για τη δημιουργία υποκαταστήματος στη Μικρή 
Μαντίνεια του Δήμου Καλαμάτας, κλπ 

5 Βεργόπουλος Δημήτρης Χρηματοδότηση ίδρυσης νέων επιχειρήσεων εναλλακτικού 
τουρισμού και δραστηριοτήτων, κλπ 

6 Διονυσόπουλος Β Ανάπτυξη τεχνολογιών κατ’ οίκου νοσηλείας, παρακολούθησης και 
εποπτείας ατόμων με διάφορες παθήσεις ή ειδικές ανάγκες, κλπ 

7 ΜΕΣΕΝΑ Δημιουργία κέντρου φροντίδας ατόμων με άνοια 

8 Σύλλογος Γονέων και 
Κηδεμόνων ατόμων με 
αναπηρίες Νομού Μεσσηνίας 

Δημιουργία στέγης υποστηριζόμενης διαβίωσης ΑΜΕΑ, Δημιουργία 
στέγης βραχείας διαμονής ΑΜΕΑ  , κλπ 

9 Σύλλογος Γονέων, Κηδεμόνων 
και Φίλων ατόμων με αυτισμό 

Επέκταση λειτουργίας κέντρου ημέρας παιδιών με αυτισμό 

10 Σύλλογος Γονέων του ΕΕΚ Εφαρμογή προγραμμάτων ένταξης των αποφοίτων του ΕΕΚ 

11 ΕΣΑΕΑ Δράσεις προώθησης των ΑΜΕΑ στην απασχόληση, κλπ 
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α/α Φορέας Περιγραφή συνεισφοράς στην Στρατηγική ΒΑΑ/ προτάσεων 

12 ΔΙΑΦΟΡΟΖΩ Δημιουργία Γραφείου Προσβασιμότητας ΑΜΕΑ, κλπ 

13 Η ΥΠΟΜΟΝΗ Δημιουργία Κέντρου διημέρευσης και βραχείας φιλοξενίας ΑΜΕΑ, 
κλπ 

14 Οικονόμου Δ. Δημιουργία πρότυπης πράσινης αυτόνομα βιώσιμης γειτονιάς, κλπ 

15 Ν.Ο.Κ. Ενεργειακή αναβάθμιση κολυμβητηρίου 

16 Φαββατάς Διάνοιξη οδού Κρήτης 

17 Μάκαρης Ε. Ανάδειξη περιβαλλοντικού και αρχαιολογικού πάρκου της περιοχής 
των εκβολών του ποταμού Άρι, κλπ 

18 Ντοκόπουλος Δημήτριος Πλήρης πεζοδρόμηση οδού Ναυαρίνου 

19 Μουντανέας Παναγιώτης Εκπόνηση μελέτης για την δημόσια συγκοινωνία και της σταθερής 
τροχιάς 

20 Αναπτυξιακός και 
Περιβαλλοντικός Σύλλογος 
Γουλιμιδών «Άρτεμις») 

Ανάπτυξη Δυτικού Παραλιακού Μετώπου από τις εκβολές του 
ποταμού Νέδοντα έως το συνοικισμό Κορδία, από την ακτή της 
θάλασσας  προς βορρά έως την οδό Ν.Πλαστήρα, κλπ 

21 Ομάδα Κατοίκων Γουλιμίδων 
Κορδία 

Δημιουργία Ενυδρείου χωροθετημένο σύμφωνα με πρόταση 
ΕΛΚΕΘΕ, κλπ 

22 MGXM Αρχιτέκτονες Μονοδρόμηση της Ναυαρίνου από Τσαμαδού έως Ηρώων και 
εξέταση της περιοδικής απαγόρευση της διέλευσης οχημάτων από 
το συγκεκριμένο τμήμα, κλπ 

23 ΑΙΟΛΟΣ Ανάδειξη της Καλαμάτας σε Διεθνές Ιστιοπλοϊκό Κέντρο για μεγάλες 
διοργανώσεις, κλπ 

24 Παπαευσταθίου Β.   Αστικός σχεδιασμός με πέργκολες, φυσικά συστήματα 
ανεμοπροστασίας, ενεργειακό φωτισμό στην παραλιακή ζώνη, κλπ 

25 Ν.Ε. ΤΕΕ Μεσσηνίας και λοιποί 
σύλλογοι Μηχανικών 

Διασύνδεση Ανατολικής Παραλίας και δυτικής ακτογραμμής, κλπ 

26 Δημοτική Επιτροπή 
Διαβούλευσης 

Θετική γνωμοδότηση για την υποβολή Στρατηγικής Βιώσιμης 
Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) στην πρόσκληση με αριθμό πρωτ. 293/2-
2-2017 (και της 860/13-4-2017 τροποποίηση αυτής) της Ε.Υ.Δ. του 
Ε.Π. Πελοπόννησος 2014 – 2020, με τίτλο «Καλαμάτα 2020 Βιώσιμη 
και Έξυπνη πόλη», συνολικού προϋπολογισμού 23.006.940,00€, εκ 
των οποίων για το ποσό των 9.165.000,00€, προβλέπεται, 
καταρχάς, χρηματοδότηση μέσω του Ε.Π. «Πελοπόννησος 2014 – 
2020», όπως ορίζεται στην ανωτέρω πρόσκληση. 

27 Δημοτική Κοινότητα 
Καλαμάτας 

Έκφραση σύμφωνης γνώμης για την υποβολή Στρατηγικής Βιώσιμης 

Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) στην πρόσκληση με αριθμό πρωτ. 293/2-

2-2017 (και της 860/13-4-2017 τροποποίηση αυτής) της Ε.Υ.Δ. του 

Ε.Π. Πελοπόννησος 2014 – 2020, με τίτλο «Καλαμάτα 2020 Βιώσιμη 
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α/α Φορέας Περιγραφή συνεισφοράς στην Στρατηγική ΒΑΑ/ προτάσεων 

και Έξυπνη πόλη», συνολικού προϋπολογισμού 23.006.940,00€, εκ 

των οποίων για το ποσό των 9.165.000,00€, προβλέπεται, 

καταρχάς, χρηματοδότηση μέσω του Ε.Π. «Πελοπόννησος 2014 – 

2020», όπως ορίζεται στην ανωτέρω πρόσκληση. 

28 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας για την υποβολή 
Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) στην πρόσκληση 
με αριθμό πρωτ. 293/2-2-2017 (και της 860/13-4-2017 
τροποποίηση αυτής) της Ε.Υ.Δ. του Ε.Π. Πελοπόννησος 2014 – 2020, 
με τίτλο «Καλαμάτα 2020 Βιώσιμη και Έξυπνη πόλη», συνολικού 
προϋπολογισμού 23.006.940,00€, εκ των οποίων για το ποσό των 
9.165.000,00€, προβλέπεται, καταρχάς, χρηματοδότηση μέσω του 
Ε.Π. «Πελοπόννησος 2014 – 2020», όπως ορίζεται στην ανωτέρω 
πρόσκληση. 

Οι προτάσεις των ανωτέρω φορέων αναφέρονται αναλυτικά στη Σύνοψη «Μαζί σχεδιάζουμε την πόλη μας», 
που επισυνάπτεται στην παρούσα στο Παράρτημα VI. 

 

 

8.2 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ 

Οι ενέργειες διαβούλευσης που πραγματοποιήθηκαν από το Δήμο Καλαμάτας για το σχεδιασμό και την 
υποβολή της πρότασης και για τα αποτελέσματα τους,  αποτυπώνονται σχηματικά στους κατωτέρω πίνακες: 

 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 Έντυπο Καταγραφής Ενεργειών Διαβούλευσης 
ΤΙΤΛΟΣ Συνάντηση εργασίας 

ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ 

Δημαρχείο Καλαμάτας, Αθηνών  
9/2/2017 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ, ΔΕΙΥΘΥΝΤΕΣ ΔΗΜΟΥ, 
ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - ΒΑΣΙΚΑ 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΣΒΑΑ 

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΘΗΚΑΝ 
(ΕΠΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ) 

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΒΑΑ 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ / ΥΛΙΚΟ 
ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ 

Επισυνάπτονται στο Παράρτημα VI: 
Εσωτερικά έγγραφα Δήμου Καλαμάτας  
Ανακοίνωση ενδοδικτύου Δήμου Καλαμάτας  
Ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Δήμου Καλαμάτας 
Δημοσιεύματα Εφημερίδων 
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ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 Έντυπο Καταγραφής Ενεργειών Διαβούλευσης 
ΤΙΤΛΟΣ Ημερίδα Ενημέρωσης 

ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ 

Αμφιθέατρο Εργατικού Κέντρου Καλαμάτας  
1/3/2017 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ 
 
Επισυνάπτεται αναλυτικός κατάλογος συμμετεχόντων 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - ΒΑΣΙΚΑ 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Ενημέρωση για ΣΒΑΑ  

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΘΗΚΑΝ 
(ΕΠΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ) 

Κατάθεση προτάσεων από φορείς και πολίτες μέσω της ηλεκτρονικής 
πλατφόρμας και πραγματοποίηση ειδικών θεματικών εργαστηρίων 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ / ΥΛΙΚΟ 
ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ 

Επισυνάπτονται στο Παράρτημα VI: 
Φυλλάδιο 
Αφίσα 
Πρόσκληση 
Πρόγραμμα 
Δημοσιεύματα Εφημερίδων 
Ανακοίνωση και αφιερώματα στην ιστοσελίδα του Δήμου Καλαμάτας  
Απομαγνητοφώνηση πρακτικών 
Φωτογραφικό Υλικό 

 

 

 

 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 Έντυπο Καταγραφής Ενεργειών Διαβούλευσης 
ΤΙΤΛΟΣ Θεματικό Εργαστήρι Περιβάλλοντος, Υποδομών και Πολιτισμού 

ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ 

Ιστορικό Δημαρχείο Καλαμάτας, Αριστομένους  
8/3/2017 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ Επισυνάπτεται αναλυτικός κατάλογος συμμετεχόντων 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - ΒΑΣΙΚΑ 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Ενημέρωση για ΣΒΑΑ και επί προσχεδίου Δήμου Καλαμάτας 

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΘΗΚΑΝ 
(ΕΠΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ) Κατάθεση προτάσεων από φορείς και πολίτες 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ / ΥΛΙΚΟ 
ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ 

Επισυνάπτονται στο Παράρτημα VI: 
Πρόσκληση 
Δημοσιεύματα Εφημερίδων 
Ανακοίνωση  και νέα στην ιστοσελίδα του Δήμου Καλαμάτας  
Απομαγνητοφώνηση πρακτικών 
Φωτογραφικό Υλικό 
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ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 Έντυπο Καταγραφής Ενεργειών Διαβούλευσης 
ΤΙΤΛΟΣ Θεματικό Εργαστήρι για ζητήματα Κοινωνικής Πολιτικής 

ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ 

Ιστορικό Δημαρχείο Δήμου Καλαμάτας, Αριστομένους  
15/3/2017 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ Επισυνάπτεται αναλυτικός κατάλογος συμμετεχόντων 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - ΒΑΣΙΚΑ 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Ενημέρωση για ΣΒΑΑ και επί προσχεδίου Δήμου Καλαμάτας 

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΘΗΚΑΝ 
(ΕΠΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ) Κατάθεση προτάσεων από φορείς και πολίτες 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ / ΥΛΙΚΟ 
ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ 

Επισυνάπτονται στο Παράρτημα VI: 
Πρόσκληση 
Δημοσιεύματα Εφημερίδων 
Ανακοίνωση  και νέα στην ιστοσελίδα του Δήμου Καλαμάτας  
Απομαγνητοφώνηση πρακτικών 
Φωτογραφικό Υλικό 

 

 

 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 Έντυπο Καταγραφής Ενεργειών Διαβούλευσης 
ΤΙΤΛΟΣ Θεματικό Εργαστήρι για θέματα Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης 

ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ Ιστορικό Δημαρχείο Καλαμάτας, Αριστοτέλους 13/3/2017 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ Επισυνάπτεται αναλυτικός κατάλογος συμμετεχόντων 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - ΒΑΣΙΚΑ 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Ενημέρωση για ΣΒΑΑ και επί προσχεδίου δήμου Καλαμάτας 

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΘΗΚΑΝ 
(ΕΠΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ) Κατάθεση προτάσεων από φορείς και πολίτες 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ / ΥΛΙΚΟ 
ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ 

Επισυνάπτονται στο Παράρτημα VI: 
Πρόσκληση 
Δημοσιεύματα Εφημερίδων 
Ανακοίνωση  και νέα στην ιστοσελίδα του Δήμου Καλαμάτας  
Απομαγνητοφώνηση πρακτικών 
Φωτογραφικό Υλικό 
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ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 Έντυπο Καταγραφής Ενεργειών Διαβούλευσης 
ΤΙΤΛΟΣ Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης 

ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ 

Ιστορικό Δημαρχείο Καλαμάτας, Αριστομένους  
16/5/2017 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ 
Δημόπουλος Δ., Αδαμόπουλος Αν., Γκρέκης Π., Χασάπης Αθ., 
Βεργόπουλος Δ., Ντίντα Π., Βγενής Χ., Αντωνόπουλος Μ., 
Τριανταφυλλίδη Β., Κουφοσωτήρης Θ. 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - ΒΑΣΙΚΑ 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Συμφωνία με τη Στρατηγική ΣΒΑΑ  

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΘΗΚΑΝ 
(ΕΠΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ) 

Θετική γνωμοδότηση για την υποβολή Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής 
Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) στην πρόσκληση με αριθμό πρωτ. 293/2-2-2017 (και 
της 860/13-4-2017 τροποποίηση αυτής) της Ε.Υ.Δ. του Ε.Π. 
Πελοπόννησος 2014 – 2020, με τίτλο «Καλαμάτα 2020 Βιώσιμη και 
Έξυπνη πόλη», συνολικού προϋπολογισμού 23.006.940,00€, εκ των 
οποίων για το ποσό των 9.165.000,00€, προβλέπεται, καταρχάς, 
χρηματοδότηση μέσω του Ε.Π. «Πελοπόννησος 2014 – 2020», όπως 
ορίζεται στην ανωτέρω πρόσκληση 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ / ΥΛΙΚΟ 
ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ 

Επισυνάπτονται στο Παράρτημα VI: 
Πρόσκληση  
Απόφαση 4/2017 Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης 
Δημοσιεύματα 

 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 Έντυπο Καταγραφής Ενεργειών Διαβούλευσης 
ΤΙΤΛΟΣ Δημοτική Κοινότητα Καλαμάτας 

ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ 

Δημαρχείο Καλαμάτας, Αθηνών  
17/5/2017 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ 

Φοίφα Τασία, Αντωνόπουλος Αθ., Λύρας Παν., Ψυλάκη Μαρία, Ξανθάκη 
Ιωάννα, Θωμόπουλος Δ., Κατσαράκης Π., Μητσέας Δημήτριος, 
Τσιφιλιτάκος Δ., Μπιτσάνης Νικ., Βεργόπουλος Δ., Ντίντα Π., 
Τριανταφυλλίδη Β. 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - ΒΑΣΙΚΑ 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Συμφωνία με τη Στρατηγική ΣΒΑΑ  

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΘΗΚΑΝ 
(ΕΠΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ) 

Έκφραση Σύμφωνης γνώμης για την υποβολή Στρατηγικής Βιώσιμης 
Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) στην πρόσκληση με αριθμό πρωτ. 293/2-2-
2017 (και της 860/13-4-2017 τροποποίηση αυτής) της Ε.Υ.Δ. του Ε.Π. 
Πελοπόννησος 2014 – 2020, με τίτλο «Καλαμάτα 2020 Βιώσιμη και 
Έξυπνη πόλη», συνολικού προϋπολογισμού 23.006.940,00€, εκ των 
οποίων για το ποσό των 9.165.000,00€, προβλέπεται, καταρχάς, 
χρηματοδότηση μέσω του Ε.Π. «Πελοπόννησος 2014 – 2020», όπως 
ορίζεται στην ανωτέρω πρόσκληση 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ / ΥΛΙΚΟ 
ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ 

Επισυνάπτονται στο Παράρτημα VI: 
Πρόσκληση  
Απόφαση 25/2017 Δημοτικής Κοινότητας Καλαμάτας 
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ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 Έντυπο Καταγραφής Ενεργειών Διαβούλευσης 
ΤΙΤΛΟΣ Επιτροπή Ποιότητα Ζωής 

ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ 

Δημαρχείο Καλαμάτας  
17/5/2017 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ 
Δημόπουλος Δ., Καραγιάννης Ανδ., Μαρινάκης Σαρ., Βεργόπουλος Δ., 
Ντίντα Π., Μπάκας Ιωαν., Θεοφιλόπουλος Ιωαν.,  Μπεχράκης Στ., 
Μάκαρης Μ., Τριανταφυλλίδη Β. 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - ΒΑΣΙΚΑ 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Συμφωνία με τη Στρατηγική ΣΒΑΑ  

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΘΗΚΑΝ 
(ΕΠΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ) 

Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για την υποβολή Στρατηγικής 
Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) στην πρόσκληση με αριθμό πρωτ. 
293/2-2-2017 (και της 860/13-4-2017 τροποποίηση αυτής) της Ε.Υ.Δ. του 
Ε.Π. Πελοπόννησος 2014 – 2020, με τίτλο «Καλαμάτα 2020 Βιώσιμη και 
Έξυπνη πόλη», συνολικού προϋπολογισμού 23.006.940,00€, εκ των 
οποίων για το ποσό των 9.165.000,00€, προβλέπεται, καταρχάς, 
χρηματοδότηση μέσω του Ε.Π. «Πελοπόννησος 2014 – 2020», όπως 
ορίζεται στην ανωτέρω πρόσκληση 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ / ΥΛΙΚΟ 
ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ 

Επισυνάπτονται στο Παράρτημα VI: 
Πρόσκληση  
Απόφαση 22/2017 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Δήμου Καλαμάτας 

 


