
 
Κέρκυρα  17/11/2016  

                                   
 
                     

Θέμα 1ο: Ποια η πορεία και ποια η προοπτική υλοποίησης του περιφερειακού 
Επιχειρησιακού προγράμματος της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων 2014-2020             
 
Θέμα 2ο: Πότε και πώς θα κλείσει το επιχειρησιακό πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2007-
2013 
 
                                                                                                                                                                                                         
Τις 4/11/2016 συνήλθε στην Κέρκυρα η 2η επιτροπή παρακολούθησης του 
εγκεκριμένου περιφερειακού επιχειρησιακού προγράμματος, ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 2014 -
2020, με τη συμμετοχή εκπροσώπων των υπουργείων, της ΕΕ, κοινωνικών και 
επιστημονικών φορέων και με μικρή συμμετοχή της αυτοδιοίκησης Α βαθμού της 
περιφέρειάς μας και σχεδόν απούσα την αντιπολίτευση της περιφέρειας. Προφανώς 
το ενδιαφέρον ήταν μικρό. 
   
κ Περιφερειάρχη,  
θέλω  να εκφράσω την ανησυχία μου, γιατί ενώ βρισκόμαστε στον τρίτο χρόνο 
υλοποίησης του προγράμματος 2014-2020, οι συμβάσεις έργων κινούνται στο πολύ 
χαμηλό επίπεδο του 6,4%, οι δε πληρωμές στα 2 εκατομμύρια περίπου ευρώ. 
 
Ας σημειωθεί, ότι μέχρι την 31/12/2016, με βάση το άρθρο 19 του νόμου 4314/2014 
το πρόγραμμα πρέπει να εμφανίζει την παρακάτω εικόνα:  
 
Εντάξεις έργων 50%               Σήμερα βρισκόμαστε στο 16,1%   
Συμβάσεις έργων 40%            Σήμερα βρισκόμαστε στο 6,4% 
Δαπάνες 20%                          Σήμερα βρισκόμαστε στο  1% 
 
Θα υπάρξει θέμα επιστροφής χρημάτων στην ΕΕ; 
 
Το πρόγραμμα ανέρχεται στα 230.000.000 ευρώ και το αγροτικής ανάπτυξης στα 
37,5 εκατ ευρώ. Και δεν έχει ακόμη καλά καλά ξεκινήσει. 
 
Είναι γνωστό, κ. Περιφερειάρχη, ότι τηρήσατε αρνητική στάση έναντι του 
προγράμματος ΕΣΠΑ 2014-2020 στο ξεκίνημα της θητείας σας, προκειμένου να έχει 



το πρόγραμμα την έγκριση και την πολιτική νομιμοποίηση από το περιφερειακό 
συμβούλιο της ΠΙΝ. Ήταν η περίοδος λίγο μετά την εκλογή σας, που οι 
φαντασιώσεις και οι αριστερές σας ιδεοληψίες σας επέβαλαν να αρνήστε ό,τι ειναι 
ευρωπαϊκό. 
 
Δεν θα είχε βέβαια καμία σημασία η εμμονή σας, εάν βλέπαμε αύξηση της 
απασχόλησης, υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης και επενδύσεις από άλλες πηγές. 
Το ΕΣΠΑ όμως, κ. Γαλιατσάτε, είναι και πάλι η κύρια πηγή χρηματοδότησης για την 
Περιφέρειά μας. Δέν υπάρχει λοιπόν περιθώριο εφησυχασμού και απλώς σας κρούω 
τον κώδωνα του κινδύνου, βλέποντας τα απογοητευτικά πρώτα στοιχεία του 
προγράμματος και τις παρατηρήσεις που έγιναν κατά την διάρκεια της συνεδρίασης 
της επιτροπής παρακολούθησης. 
    
Το δεύτερο θέμα, εξίσου σημαντικό για την περιφέρειά μας, είναι το κλείσιμο του 
ΕΣΠΑ 2007-2013 που ολοκληρώθηκε τις 31/12 /2015. 
 
Το πρόγραμμα αυτό έπρεπε ήδη να έχει κλείσει. Πρέπει πάντως να κλείσει  με 
ασφαλή τρόπο, όπως επισήμανε η εκπρόσωπος του Υπουργείου Ανάπτυξης,  μέχρι τις 
31/12/2016. 
 
Κάποια στοιχεία όμως αυτού του προγράμματος είναι χρήσιμο να αναφερθούν. 
 
Η δική μας περιφερειακή αρχή, 2011-2014, παρέλαβε το περιφερειακό επιχειρησιακό 
πρόγραμμα της περιφέρειας Ιονίων Νήσων ΕΣΠΑ 2007-2013 την 1η Ιουλίου του 
2011, με προϋπολογισμό 281.000.000 ευρώ. 
 
Με εντάξεις έργων        275 εκατ. ευρώ  
Συμβάσεις  έργων         159 εκατ. ευρώ 
Πληρωμές                     89,4 εκατ. ευρώ 
και 
σας παραδώσαμε τις 31 Αυγούστου 2014, μετά από τρία χρόνια  
 
Εντάξεις έργων        424,3 εκατ .ευρώ 
Συμβάσεις                314 εκατ. ευρώ  
Πληρωμές                155,7  εκατ. ευρώ. 
  
Είναι ώρα όμως, κ Γαλιατσάτε, να μας πείτε, γιατί τόση απραξία, γιατί τέτοιος 
εφησυχασμός; Τίποτε δεν κινείται στην περιφέρειά μας. Μόνο θέαμα. Είσαστε καλός 
στην προπαγάνδα, στην επικοινωνία, αλλά δεν φθάνει μόνο αυτό. 
 
ΔΙΑΒΆΣΤΕ λίγο το πρόγραμμά σας. Το έχετε ξεχάσει. Θυμηθείτε τί λέγατε στους 
πολίτες της περιφέρειάς μας. Οι πολίτες όμως τα θυμούνται και σας τα υπενθυμίζουν. 
Όλα ήταν ένα ψέμα. Απογοήτευση, φτώχεια, ανεργία, αποεπένδυση, μείωση της 
αγοραστικής δυνατότητας όλο και περισσότερων οικογενειών, συνεχής μείωση του 
επιπέδου των υπηρεσιών υγείας με παρατεταμένη υποχρηματοδότηση και 



υποστελέχωση. Όλα είναι χειρότερα κ. Περιφερειάρχη. Πού πήγαν οι κινητοποιήσεις 
και τα ψηφίσματά σας; 
 
Αλλά και στο επίπεδο των υποδόμων, έχετε σπαταλήσει το μισό χρόνο της 
πενταετούς θητείας σας και το έργο σας είναι μικρό και φτωχό. ΚΑΝΕΝΑ ΝΕΟ 
ΕΡΓΟ, και αυτά που παραλάβατε είναι αποτελματωμένα. 
 
Η παράκαμψη των  Αυλιωτών, ένα ολοκληρωμένο έργο, το βαφτίσατε σκάνδαλο 
προκειμένου να καλύψετε εμμονές και αγκυλώσεις που ταλαιπώρησαν και εμάς το 
προηγούμενο διάστημα. Ταλαιπωρείτε ακόμη τους πολίτες για μια εργολαβία 
260.000 ευρώ. 
 
Ο λιμενίσκος στα Γουβιά, η αψίδα στα Βενετσιάνικα ναυπηγία στα Γουβιά στο χώρο 
των παιδικών κατασκηνώσεων, η Βίλλα Ρόσσα, τα έργα στην παραλιακή ζώνη της 
Κέρκυρας με κορυφαίο το τοίχος του ΝΑΟΚ και η παραλιακή της Γαρίτσας, το 
κτήριο του ψυχιατρείου στο Πλατύ Καντούνι, το 4ο Λύκειο, τα παλιά Δικαστήρια, η 
Μαρίνα της Βασιλικής στη Λευκάδα, το έργο του ΧΑΡΑΚΑ  στην Κεφαλονιά, τα 
οδικά έργα στη Ζάκυνθο, το Θέατρο της Ζακύνθου. Όλα αυτά και πολλά άλλα, όπως 
το λιμάνι της Ερείκουσσας, το σχολικό κέντρο στα Βραγκανιώτικα, τα μηδενίζατε 
προεκλογικά. Τώρα περιμένουν την ολοκλήρωσή τους. 
 
Φέρατε την Κέρκυρα, αλλά και τα υπόλοιπα νησιά, από πλευράς υποδομών πολλά 
χρόνια πίσω. 
 
Τα έργα αυτά τα παραλάβατε, είτε ώριμα, είτε συμβασιοποιημένα, είτε ως ικανά να 
περάσουν γέφυρα στο νέο Πρόγραμμα 2014 -2020, όπως το Νοσοκομείο της  
Λευκάδας. 
 
Φανταστείτε, τί θα γινόταν, εάν δεν είχατε τα έργα αυτά. ΕΝΑ ΤΙΠΟΤΑ.  
 
Θα παρακαλέσω, κατά τη συζήτηση του θέματος στο προσεχές περιφερειακό 
συμβούλιο της 26ης Νοεμβρίου 2016, να παραβρίσκεται και ο προϊστάμενος της 
Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της περιφέρειάς μας. 
 
 
 
ΣΠΥΡΟΣ  ΣΠΥΡΟΥ  
 


