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Είναι δημοκρατική υποχρέωση, απορρέουσα από το νομικό πλαίσιο, αλλά για εμάς 
είναι πρωτίστως πράξη ευθύνης και υλοποίησης της δέσμευσής μας για διαφάνεια, η 
λογοδοσία προς τους πολίτες των Ιονίων Νήσων.  
Γιατί περί αυτού πρόκειται εντέλει: Ο απολογισμός πεπραγμένων της Περιφερειακής 
Αρχής δεν περιορίζεται στην παράθεση κάποιων στοιχείων και σε υποσχέσεις κενές 
περιεχομένου στο πλαίσιο μιας συνεδρίασης Περιφερειακού Συμβουλίου. Μακριά 
από εμάς οι μεγαλοστομίες και οι, χωρίς αντίκρυσμα εξαγγελίες.  
Είμαστε εδώ για να λογοδοτήσουμε στους πολίτες των Ιονίων Νήσων, τι κάναμε τη 
χρονιά που πέρασε, πόσους πόρους καταφέραμε να εξασφαλίσουμε για την 
Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, πως κάναμε χρήση αυτών και τι έργα, δράσεις και 
ευκαιρίες εξωστρέφειας κατορθώσαμε να φέρουμε εις πέρας. 
 
Είμαστε εδώ λοιπόν, περήφανοι για τον απολογισμό πεπραγμένων μας, για τα έργα 
που με σκληρή δουλειά χρηματοδοτούμε και εκτελούμε, σίγουροι ότι το αποτέλεσμα 
ικανοποιεί και τον πιο απαιτητικό κάτοικο αυτών των νησιών. 
► Περήφανοι γιατί μετά από 3,5 χρόνια, η Περιφέρεια που παραλάβαμε ευρισκόμενη 
στην τελευταία θέση ως προς την απορρόφηση και αξιοποίηση κοινοτικών πόρων, 
αποτελεί πλέον μια ακμάζουσα Περιφέρεια που φιγουράρει στις πρώτες θέσεις ως 
προς την αξιοποίηση του ΕΣΠΑ και στις πρώτες θέσεις ως προς την ευμάρεια των 
πολιτών της. 
► Περήφανοι γιατί έργα που επί σειρά ετών λίμναζαν, και που ήταν άκρως 
απαραίτητα για την οικονομία, τον πολιτισμό και την βιωσιμότητα των νησιών, είναι 
ήδη έτοιμα ή εκτελούνται με ταχείς ρυθμούς, με εξασφαλισμένες χρηματοδοτήσεις 
και με σαφές χρονοδιάγραμμα αποπεράτωσης. Το λιμάνι του Πισαετού Ιθάκης, η 
παραλιακή της Γαρίτσας στην Κέρκυρα, η γέφυρα του Χάρακα στην Κεφαλονιά, τα -
ευρείας κλίμακας- αντιπλημμυρικά στη Ζάκυνθο, η διάνοιξη του Διαύλου στη 
Λευκάδα, το Λιμάνι της Ερείκουσσας και τόσα άλλα ακόμη, είναι αδιάψευστοι 
μάρτυρες της αλλαγής που συντελείται στα Ιόνια Νησιά. 
► Περήφανοι γιατί καταφέραμε, με συνεχείς διεργασίες και διαβουλεύσεις, να 
εγκρίνουμε επιτέλους Στρατηγικό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, Περιφερειακό 
Σχεδιασμό Διαχείρισης Αποβλήτων, Αγροδιατροφική Σύμπραξη, Εταιρεία για την 
Ανάπτυξη Επιχειρηματικού Πάρκου και Επιχειρησιακό Σχέδιο Τουριστικής 
Προβολής. Εν ολίγοις καταφέραμε να βάλουμε κανόνες και πλαίσιο, πυξίδα στο 
πλοίο των Ιονίων Νήσων, που έπλεε ακυβέρνητο. 
► Περήφανοι γιατί, παρά το αναμφίβολα δυσμενές οικονομικό περιβάλλον, 
ξεπαγώσαμε επενδύσεις που είχαν ενταχθεί στον επενδυτικό νόμο, εγκρίναμε ετήσιες 
πιστώσεις για νέα έργα, προσελκύσαμε (παρά τα περί του αντιθέτου θρυλούμενα) 
σημαντικές ιδιωτικές επενδύσεις, κυρίως στον τουριστικό τομέα, και βοηθήσαμε στην 
εξωστρέφεια και την αύξηση των εξαγωγών των Επτανησίων παραγωγών. 
► Περήφανοι, τέλος, γιατί  όσα είχαμε καταγράψει και εξαγγείλει σήμερα έχουν 
γίνει πράξη, χωρίς αστερίσκους ή υποσημειώσεις, χωρίς μισόλογα ή δεύτερες σκέψεις 
εκ μέρους της Περιφερειακής Αρχής. 
 
Στεκόμαστε σήμερα ενώπιον του θεσμικού οργάνου που εκπροσωπούμε και ενώπιον 
του λαού των Ιονίων Νήσων, να καταθέσουμε τα πεπραγμένα μας, να θέσουμε υπόψη 
όλων όλα όσα καταφέραμε να επιτελέσουμε το 2017. 



Γιατί μαζί θέσαμε τις βάσεις για αλλαγή στα Ιόνια Νησιά, για αέρα δημοκρατίας, 
ευμάρειας, δημιουργίας, ίσων ευκαιριών, ανάπτυξης επενδύσεων. Για μια πορεία που 
εντέλει θα κάνει περήφανους τους κατοίκους τούτου του τόπου.  
Σας κοιτάμε στα μάτια, και συνομολογώντας ότι το 2017 ήταν μια καλή χρονιά για τα 
Ιόνια Νησιά, δεσμευόμαστε ότι το 2018 θα είναι ακόμη καλύτερο. Όλοι μαζί, 
αποδείξαμε ότι μπορούμε να το επιτύχουμε.                                               
 
       Ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων 
        Θεόδωρος Γαλιατσάτος     

 
 
 
 
 

Ι . ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ 
 
Α) ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ, ΕΣΠΑ, INTERREG 

 ΠΕΠ Ιονίων Νήσων: 

Στις 31/08/2014 η ΠΙΝ βρισκόταν στην τελευταία θέση μεταξύ των 13 Περιφερειών 
της χώρας ως προς την απορρόφηση και την αξιοποίηση των κοινοτικών πόρων και 
ιδίως του προγράμματος ΕΣΠΑ 2007-2013. Με ένταση προσπαθειών επιτεύχθησαν 
υπερδιπλάσιοι ρυθμοί απορρόφησης των πόρων σε ετήσια βάση και η παρούσα 
Περιφερειακή Αρχή οδήγησε την 31/12/2015 στην πλήρη αξιοποίηση της 
κοινοτικής συνδρομής για το ΠΕΠ Ιονίων Νήσων με υπερκάλυψη 105,9%.  

Στις 31/12/2016 η ΠΙΝ υπερκάλυψε τον εθνικό στόχο του 7% που είχε τεθεί στην 
απορρόφηση των πόρων της νέας προγραμματικής περιόδου του ΕΣΠΑ 2014-2020. 
Με ποσοστό 7,7%, κατατάχθηκε στην 6η θέση ευρισκόμενη πάνω από τον εθνικό 
μέσο όρο των 13 περιφερειακών προγραμμάτων, αποδεικνύοντας ότι – παρά τη 
δυσχερή θέση από την οποία ξεκίνησε – υπάρχουν μεγάλες δυνατότητες για 
επωφελή αξιοποίηση των διατιθέμενων πόρων στον βαθμό που επιτευχθεί 
συντονισμός και συνεργασία όλων των εμπλεκομένων μερών. 

Σήμερα, η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, παρά τη διαπιστωμένη δυσχέρεια σε 
πολλές περιπτώσεις των δικαιούχων των προγραμμάτων, να αντεπεξέλθουν 
και να ανταποκριθούν στην κατάθεση προτάσεων εντός των καθοριζομένων 
χρονικών πλαισίων, κατάφερε εντείνοντας τις προσπάθειες και συντονίζοντας 
κινήσεις και προτεραιότητες να αναρριχηθεί στην 3η θέση ανάμεσα στις 
Περιφέρειες της χώρα, αναφορικά με την απορρόφηση των πόρων του ΕΣΠΑ. 

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία της πορείας του ΕΣΠΑ 2014 -2020, στις 
31/12/2017, η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων κατατάχθηκε στην 3η θέση με ποσοστό 
απορρόφησης 15,92%.  

 
ΠΟΡΕΙΑ ΠΕΠ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 
 
 



Η σημερινή εικόνα των ποσοτικών στοιχείων της υλοποίησης του ΠΕΠ 
Ιονίων Νήσων είναι η εξής: 
Εξειδίκευση 
προγράμματος 
 

220.028.657,8 97% 

Έκδοση 
προσκλήσεων 
ενδιαφέροντος 
 

188.669.355,6 83,14% 

Ένταξη δράσεων και 
έργων 
 

118.163.898,89 52,1% 

Έχουν γίνει 
συμβάσεις σε 
 

74.982.71,75 33% 

Έχουν πληρωθεί 
δαπάνες σε 
 

35.718.942,23 15,92% 

 
Συνολικά έχουν ενταχθεί 110 έργα προς ένταξη τα οποία απευθύνονται σε ένα 
μεγάλο αριθμό δικαιούχων όπως είναι οι Δήμοι της Περιφέρειας, τα 
Ακαδημαϊκά ιδρύματα, το Πυροσβεστικό Σώμα, η ΕΛΑΣ, Εφορείες 
Αρχαιοτήτων. 
 
Συγκεκριμένα ανά άξονα έχουν ενταχθεί έργα ως εξής: 
 
  
1. Ενίσχυση της περιφερειακής ανταγωνιστικότητας με 
ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, της καινοτομίας και των 
τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών συνολικού Π/Υ 
29.719.578,75€. 
  

3.362.858,00 

Αξιοποίηση αποβλήτων Ελαιοτριβείων για την 
δημιουργία προϊόντων υψηλής προστιθέμενης 
αξίας.  

23/06/2017 135.000,00 

Έξυπνη επιλογή & διαχείριση ποικιλιών οίνου 
με χρήση τεχνολογιών πληροφορικής 

23/06/2017 195.250,00 

Ποιοτική αναβάθμιση τοπικών οίνων των 
Ιονίων Νήσων με χρήση γηγενών ζυμών 

23/06/2017 202.000,00 

Σταφίδα Ζακύνθου: Ανάδειξη ευεργετικών 
ιδιοτήτων της, παραγωγή νέων προϊόντων και 
αξιοποίηση παραπροϊόντων, με στόχο τη 
δημιουργία προστιθέμενης αξίας 

23/06/2017 166.950,00 

Εμβολιασμός Τοπικών Ποικιλιών Αμπέλου σε 
Κατάλληλα Υποκείμενα, Αξιολόγηση των 
Αμπελουργικών τους Χαρακτηριστικών και 
Διαχείριση Εδάφους Αμπελώνων 

23/06/2017 157.978,00 

Αξιοποίηση των υπολειμμάτων οινοποίησης 
για τη παραγωγή πρώτων υλών υψηλής 
προστιθέμενης αξίας για τη βιομηχανία 
τροφίμων, καλλυντικών και 
παραφαρμακευτικών ειδών 

23/06/2017 165.000,00 

Ανάπτυξη έξυπνης εφαρμογής για την 
απομακρυσμένη παρακολούθηση και 
πρόβλεψη σε πραγματικό χρόνο της 

23/06/2017 259.480,00 



δακοπροσβολής και των ασθενειών του 
ελαιώνα 
Διερεύνηση Βιοδραστικών και 
Υγειοπροστατευτικών Ουσιών του Ελαιολάδου 
των Ιονίων Νήσων 

23/06/2017 199.325,00 

Αξιοποίηση αποβλήτων τυροκομείων για την 
παραγωγή προϊόντων υψηλής προστιθέμενης 
αξίας  

23/06/2017 100.000,00 

Πιλοτικό Σύστημα Ασύρματου Δικτύου 
Αισθητήρων Συγχρονισμένης 
Παρακολούθησης Κλιματολογικών και 
Εδαφολογικών Παραμέτρων σε Ελαιώνες 

23/06/2017 181.925,00 

Έρευνα για την βιολογική αξία των 
προϊόντων (οίνος, σταφίδα) και των παρά-
προϊόντων του σταφυλιού από τα νησιά του 
Ιονίου 

23/06/2017 254.950,00 

"ΝΕΥΡΟΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ"-Ενίσχυση γνωσιακών 
ικανοτήτων ατόμων με ήπια γνωσιακή 
διαταραχή μέσω μετρήσιμης συμπεριφορικής 
μελέτης 

7/3/2018 274.000,00 

"ΝΕΥΡΟΦΑΡΜΑ"-Έρευνα φαρμακευτικών 
πρωτοκόλλων με υπολογιστικούς βιοδείκτες 
που καθορίζουν την εξέλιξη μη γενετικών 
νέο-εκφυλιστικών νόσων 

7/3/2018 265.000,00 

"ΝΕΥΡΟΔΟΚΙΜΗ"-Έρευνα  πρωτοκόλλων 
κλινικών δοκιμών με υπολογιστικούς 
βιοδείκτες που καθορίζουν την εξέλιξη μη-
γενετικών νευρο-εκφυλιστικών νόσων 

7/3/2018 267.000,00 

"ΝΕΥΡΟΕΞΕΛΙΞΗ"-Ανάπτυξη υπολογιστικών 
εργαλείων αξιολόγησης της εξέλιξης μη 
γενετικών νέο-εκφυλιστικών νόσων με χρήση 
βιοδεικτών 

7/3/2018 265.000,00 

"ΝΕΥΡΟΣΥΣΤΗΜΑ"-Σύστημα υποστήριξης 
αποφάσεων με ανάλυση πολυδιάστατων 
δεδομένων μη γενετικών νέο-εκφυλιστικών 
νόσων 

7/3/2018 274.000,00 

Συμμετοχή Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 
των Περιφερειών στο Ταμείο 
Επιχειρηματικότητας ΙΙ- ΠΕΠ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 

43089 4.000.000,00 

      
    7.362.858,00 
 
2.Προστασία του περιβάλλοντος και αειφόρος ανάπτυξη συνολικού Π/Υ 89.207.400€. 
 
     

ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ 
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ 

25/09/2017 207.879,97 

Αξιοποίηση συστημάτων εξοικονόμησης 
ενέργειας στον τομέα της κατοικίας στα Ιόνια 
Νησιά 

7/3/2018 2.937.500,00 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΔΑΣΙΚΩΝ 
ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ 
ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ 

28/09/2017 3.500.000,00 

«Τηλέμαχος» - Καινοτόμο επιχειρησιακό 
σύστημα διαχείρισης σεισμικού κινδύνου της 
Περιφέρειας Ιονίων Νήσων 

28/09/2017 1.209.991,28 

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΟΥΣ 
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΙΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ 

28/09/2017 1.050.000,00 



(ΣΕΙΣΜΟΙ) ΣΤΗΝ ΠΙΝ. 
ΚΑΜΠΑΝΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 
& ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΟΡΘΗ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ  ΜΕΣΩ 
ΤΗΣ ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΗΓΗ, 
ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ & 
ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ  ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ  

22/10/2017 66.400,00 

Δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης 
για την Ολοκληρωμένη Διαχείρισης Στερεών 
Αποβλήτων στην Π.Ι.Ν. 

22/10/2017 258.500,00 

Παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων 
ακτών κολύμβησης της Περιφέρειας  Ιονίων 
Νήσων, για την περίοδο 2016 - 2022 

18/02/2016 389.644,00 

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ 

07/08/2017 2.323.555,45 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ, 
ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ 
ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΎΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 
Δ.Ε.Υ.Α. ΖΑΚΥΝΘΟΥ 

07/08/2017 2.195.908,38 

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ 
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΔΟΥ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ, ΠΕΡΙΟΧΗΣ 
ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑΣ - ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΙ ΟΔΟΥ 
ΣΒΟΡΩΝΟΥ ΣΤΗ ΛΕΥΚΑΔΑ 

07/08/2017 483.870,97 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 
ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 
ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ 
ΔΙΑΡΡΟΩΝ  

07/08/2017 1.370.446,03 

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΝΗΣΩΝ ΚΑΛΑΜΟΥ- 
ΚΑΣΤΟΥ ΜΕ ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΟ ΑΓΩΓΟ 

07/08/2017 384.838,71 

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ 

07/08/2017 1.066.473,00 

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ 
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΓ. ΜΑΡΤΙΝΟΣ-ΛΟΥΤΣΕΣ ΣΤΗΝ 
ΚΕΡΚΥΡΑ 

07/08/2017 409.260,96 

«ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ 
ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΝΤΑΜΑΡΙ ΤΣΙΠΟΥ 
Δ.Δ. ΛΙΘΑΚΙΑΣ ΕΩΣ ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ 
ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΤΟΥ Δ. ΖΑΚΥΝΘΙΩΝ ΣΤΗ 
ΜΠΟΧΑΛΗ » (Β ΦΑΣΗ) 

29/12/2016 2.164.523,64 

ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΤΟΥ 
ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ 

15/02/2017 176.555,25 

Επισκευή και δημιουργία Αρχαιολογικής 
Συλλογής Σάμης και έκθεση ψηφιδωτών στην 
Κεφαλονιά 

29/12/2016 992.041,16 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΚΤΙΟΥ ΤΕΙΧΟΥΣ ΣΤΗ 
ΘΕΣΗ Ν.Α.Ο.Κ., ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΩΝ, 
ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ 
ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΓΑΡΙΤΣΑΣ ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ 

08/02/2017 3.672.212,50 

Δράσεις προβολής φυσικών και πολιτιστικών 
πόρων της Π.Ι.Ν. 2017-2018 

2/11/2017 1.203.200,00 

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΣΤΡΟΥ ΑΓΙΑΣ ΜΑΥΡΑΣ ΣΤΗ 
ΛΕΥΚΑΔΑ 

21/11/2017 550.000,00 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ 
ΠΑΛΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΑΓΙΑΣ 
ΜΑΡΙΝΑΣ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ, ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ 
ΟΖΙΑ ΠΑΞΩΝ 

21/11/2017 300.000,00 

ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ 
ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΣΟΥΛΛΑΡΩΝ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 

21/11/2017 800.000,00 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΝΕΤΙΚΩΝ 
ΝΑΥΠΗΓΕΙΩΝ ΓΟΥΒΙΩΝ,  ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

21/11/2017 500.000,00 



ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΜΟΥΣΕΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΩΝ 
ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΝΑΩΝ ΝΗΣΟΥ ΙΘΑΚΗΣ 

21/11/2017 300.000,00 

Αγκυροβόλιο τουριστικών σκαφών Βασιλικής 
Λευκάδας 

21/12/2016 11.728.894,00 

    40.241.695,30 
 
 
3.Ενίσχυση υποδομών και μεταφορών συνολικού Π/Υ 35.295.230€. 
 
Δράσεις βελτίωσης οδικής ασφάλειας 
Περιφέρειας Ιονίων Νήσων 

20/10/2017 4.000.000,00 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ 
ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ . 

05/05/2017 999.900,00 

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 

05/05/2017 500.000,00 

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΛΙΜΕΝΟΣ ΕΡΕΙΚΟΥΣΣΑΣ ΝΟΜΟΥ 
ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

26/01/2016 7.327.237,15 

ΛΙΜΑΝΙ ΠΙΣΑΕΤΟΥ ΙΘΑΚΗΣ 22/03/2016 6.660.000,00 
    19.487.137,15 
    19.073.504,37 
 
 
4.Ενίσχυση υποδομών εκπαίδευσης, υγείας και πρόνοιας συνολικού ύψους 42.618.348,75€. 
 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 6 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ  ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Ε.Κ.Α.Β. ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 

09/02/2016 361.956,00 

 Μελέτη, κατασκευή Οικοδομικών – Η/Μ 
εργασιών και προμήθεια – εγκατάσταση 
ιατροτεχνολογικού και ξενοδοχειακού 
εξοπλισμού του νέου Γενικού Νοσοκομείου 
Λευκάδας  

14/11/2016 17.773.645,35 

Προμήθεια και εγκατάσταση αξονικού 
τομογράφου 64 τομών στο Γ.Ν Κέρκυρας 

18/05/2017 600.000,00 

Προμήθεια ενός ψηφιακού μαστογράφου με 
βιοψία κι ενός καρδιολογικού 
υπερηχοτομογράφου στο ΓΝ Κέρκυρας   

30/12/2016 337.903,02 

    5.136.906,45 
ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ (Β΄ΦΑΣΗ) 

28/01/2016 5.136.906,45 

    12.831.803,91 
ΣΧΟΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΑ ΒΡΑΓΚΑΝΙΩΤΙΚΑ Δ.Ε. 
ΜΕΛΙΤΕΙΕΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

20/01/2016 2.686.981,47 

ΑΝΕΓΕΡΣΗ 4ου ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ KEΡΚΥΡΑΣ 20/01/2016 4.560.058,72 
ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 
ΖΑΚΥΝΘΟΥ-ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ & Η/Μ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

29/01/2016 1.304.977,50 

Προσθήκη αιθουσών στο Δημοτικό Σχολείο 
Βιρού, Δήμου Κέρκυρας  

08/09/2016 981.618,22 

Αναβάθμιση εργαστηριακού εξοπλισμού 
σχολικών μονάδων Π.Ι.Ν. προσχολικής, 
α'θμιας & β΄θμιας εκπαίδευσης. 

02/08/2017 3.298.168,00 

    37.042.214,73 
 
5.Κοινωνική ένταξη, ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού και καταπολέμηση της φτώχειας και 
των διακρίσεων: 31.908.612,5€. 



 

    4.370.034,74 
ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ 
ΕΤΟΣ 2017-2018 ΣΤΑ ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 

23/06/2017 918.438,00 

ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ 
ΕΤΟΣ 2015-2016 

31/08/2015 1.577.430,50 

ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ 
ΕΤΟΣ 2016-2017 ΣΤΑ ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 

10/08/2016 1.874.166,24 

    972.000,00 
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ  ΔΗΜΟ 
ΖΑΚΥΝΘΟΥ 

15/12/2016 289.440,00 

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ 
ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 

15/12/2016 228.960,00 

Κέντρο Κοινότητας Δήμου Λευκάδας 15/12/2016 112.320,00 
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Κέρκυρας 15/12/2016 341.280,00 
    3.569.464,21 
ΚΔΗΦ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΚΑΙ 
ΦΙΛΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

03/02/2017 691.200,00 

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ -ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ 
ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 
"ΥΠΕΡΙΩΝ" ΣΤΗΝ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ 

07/02/2017 460.800,00 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΟΦΕΛΟΣ ΤΩΝ 
ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ 
ΤΗΣ ΒΙΑΣ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΩΝ 
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 
ΘΥΜΑΤΩΝ ΒΙΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 
(ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ) 

13/04/2016 270.000,00 

Λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής 
Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας στη 
Ζάκυνθο. 

13/04/2016 269.663,64 

Λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής 
Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας στην 
Κεφαλλονιά 

21/04/2016 201.112,92 

Eξειδικευμένη Εκπαιδευτική Υποστήριξη για 
την Ένταξη Μαθητών με Αναπηρία ή Ειδικές 
Εκπαιδευτικές Ανάγκες για το σχολικό έτος 
2015 -2016 

14/09/2015 196.700,00 

ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ 
ΕΤΟΣ 2015-2016 (ΑΜΕΑ) 

31/08/2015 160.187,45 

Λειτουργία δομών και υπηρεσιών της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών 
και για την καταπολέμηση της βίας-
Λειτουργία ξενώνα φιλοξενίας στο Δήμο 
Κέρκυρας 

20/04/2016 531.000,00 

 ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ (ΑΜΕΑ) ΓΙΑ ΤΟ 
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016-2017 ΣΤΑ ΙΟΝΙΑ 
ΝΗΣΙΑ 

10/08/2016 218.778,00 

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΩΝ 
ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Η ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ 
ΕΤΗ 2016 -2018 ΣΤΑ ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 

10/08/2016 401.563,20 

ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ (ΑΜΕΑ) ΓΙΑ ΤΟ 

23/06/2017 168.459,00 



ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017-2018 ΣΤΑ ΙΟΝΙΑ 
ΝΗΣΙΑ 
    3.259.591,96 
ΚΕΝΤΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ 
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ - ΚΗΦΗ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

30/12/2016 256.999,86 

ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ 
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 

30/12/2016 172.853,10 

ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ 
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ  - ΚΗΦΗ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 

30/12/2016 341.059,00 

 Δομή Λειτουργίας Κοινωνικού Φαρμακείου - 
Δήμου Κέρκυρας 

17/01/2017 126.360,00 

ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ: 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 

17/01/2017 126.360,00 

Δομή Λειτουργίας Κοινωνικού Φαρμακείου 
Δήμου Λευκάδας  

17/01/2017 126.360,00 

ΔΟΜΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ: 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ, ΠΑΡΟΧΗ 
ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 

30/11/2016 407.160,00 

Δομή παροχής βασικών αγαθών - Κοινωνικό 
Παντοπωλείο Δήμου Λευκάδας 

30/11/2016 117.000,00 

«Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό 
Παντοπωλείο και Παροχή Συσσιτίου στην 
Περιφέρεια (Βόρειο & Νότιο Τμήμα) του 
Δήμου ΚΕΡΚΥΡΑΣ»   

30/11/2016 290.160,00 

«Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό 
Παντοπωλείο και Παροχή Συσσιτίου στην 
Πόλη του Δήμου ΚΕΡΚΥΡΑΣ». 

30/11/2016 290.160,00 

Δομή Παροχής Συσσιτίου Δήμου Λευκάδας 30/11/2016 234.000,00 
 Ανοιχτό Κέντρο Ημέρας Αστέγων Δήμου 
Κέρκυρας  

27/12/2016 771.120,00 

    12.171.090,91 
Γραμματειακή/Διοικητική και Νομική 
Υποστήριξη της λειτουργίας της ΕΥΔ ΕΠ ΠΙΝ 

30/03/2017 74.400,00 

Υποστήριξη της Πιλοτικής Εφαρμογής του 
Συστήματος Ποιότητας ISO 9001:2008 της 
Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού 
Προγράμματος Περιφέρειας Ιονίων Νήσων 

27/10/2016 17.918,00 

Λειτουργική Υποστήριξη της ΕΥΔ ΕΠ ΠΙΝ-
ΕΤΠΑ 

27/06/2016 130.000,00 

Μετακινήσεις προσωπικού της ΕΥΔ ΕΠ ΠΙΝ-
ΕΤΠΑ 

24/06/2016 160.000,00 

Οργάνωση εκδηλώσεων της ΕΥΔ ΕΠ ΠΙΝ-
ΕΤΠΑ 

04/10/2016 30.000,00 

«Σύμβουλος Τεχνικής Υποστήριξης της ΕΥΔ 
ΕΠ ΠΙΝ για την υλοποίηση της του 
Προγράμματος Τεχνικής Βοήθειας » 

30/03/2017 74.400,00 

    674.188,00 
Μελέτη Στρατηγικού & Επιχειρησιακού 
Σχεδιασμού για την άμβλυνση της 
εποχικότητας του τουρισμού στην ΠΙΝ 

29/06/2016 72.540,00 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ 
ΝΗΣΩΝ ΚΑΤΑ ISO 9001:2008 ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 
2017 ΚΑΙ 2018. 

29/05/2017 2.480,00 

Μελέτη  για την εκπόνηση στρατηγικής 
Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης στην 
Παλική Κεφαλονιάς της ΠΙΝ 

25/07/2016 45.756,00 

Μελέτη/Επιχειρησιακό Σχέδιο Στρατηγικής 
Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης για την 
πόλη της Κέρκυρας 

09/11/2016 68.448,00 



Μελέτη για την στρατηγική και τις 
κατευθύνσεις δράσεων της ΠΙΝ  για την 
βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του 
τουρισμού 

06/07/2017 70.680,00 

Σύμβουλος Υποστήριξης της ΕΥΔ ΕΠ ΠIN για 
την εκπόνηση της Τελικής Έκθεσης 
Υλοποίησης στο πλαίσιο του ΠΕΠ ΔΕΠΙΝ 
2007-2013 

25/11/2016 24.180,00 

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 
ΔΕΛΤΙΩΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΠΕΠ Ι.Ν. 
2014-2020 ΜΕ ΒΑΣΗ EAC -7- 

23/06/2016 24.800,00 

Εμπειρογνωμοσύνη για τη σύνταξη 
Πρόσκλησης για δράση Κρατικών Ενισχύσεων 
σε τομέα της RIS 

05/09/2017 12.648,00 

Μελέτη για την επικαιροποίηση και 
εξειδίκευση του Σχεδίου Δράσης για τον 
Αγροδιατροφικό τομέα της Π.Ι.Ν 

27/10/2016 154.256,00 

Αξιολόγηση της πορείας εφαρμογής του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος Ιονίων Νήσων 
2014-2020 (2017) 

01/08/2017 49.600,00 

Μελέτη για την εκπόνηση Περιφερειακού 
Σχεδίου Προσαρμογής στην Κλιματική 
Αλλαγή και της σχετικής Στρατηγικής 
Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για 
την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων 

22/12/2017 148.800,00 

    605.000,00 
Δημοσιεύσεις της ΕΥΔ ΕΠ ΠΙΝ-ΕΤΠΑ 30/12/2016 75.000,00 
Πληροφόρηση και επικοινωνία του ΕΠ ΠΙΝ 
2014-2020 (ΕΤΠΑ) 

12/04/2017 530.000,00 

    1.765.906,00 
Μελέτη Διάγνωσης των Αναγκών της Αγοράς 
Εργασίας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων 

30/12/2016 42.996,80 

    50.000,00 
Οργάνωση εργαστηριών 2016 
«Επιχειρηματικής Ανακάλυψης» στους τομείς 
της RIS ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2014-2020 / ΕΚΤ 

21/06/2016 20.000,00 

Δημοσιεύσεις της ΕΥΔ ΕΠ ΠΙΝ-ΕΚΤ 02/02/2017 30.000,00 
    92.996,80 
   

    118.163.898,89 
 
 
 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 
 
Μετά από εισηγήσεις και αιτήματά μας προς το Αρμόδιο Υπουργείο ανάλογα 
με τις ανάγκες χρηματοδότησης των έργων και μελετών της Περιφέρειας 
Ιονίων Νήσων, το 2017 εγκρίθηκε αύξηση των ετήσιων πιστώσεων κατά 
9.400.000€ στο Εθνικό Σκέλος το οποίο τελικώς ανέρχεται στα 14.500.000 
(από 5.100.000,00).  
 

Α/Α ΦΟΡΕΑΣ  ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ  ΕΝΤΑΓΜΕΝΟΣ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 



1 ΔΗΜΟΣ 
ΛΕΥΚΑΔΑΣ 

ΑΝΑΣΚΑΦΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΡΧΑΙΟΥ 
ΘΕΑΤΡΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ  50,000.00 

2 ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗ - ΠΕΖΟΔΡΌΜΗΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ 
ΔΡΟΜΟΥ ΝΥΔΡΙΟΥ 2,500,000.00 

3 ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 
ΕΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ, 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΑΥΣΙΠΛΟΙΑΣ 
ΛΙΜΕΝΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΚΑΙ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
ΒΟΛΙΜΩΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 

5,950,000.00 

4 ΔΗΜΟΣ 
ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 
ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 800,000.00 

5 
ΠΕ 
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 

ΔΡΟΜΟΣ ΚΑΡΑΒΟΜΥΛΟΣ - ΑΓ. ΕΥΦΗΜΙΑ 7,200,000.00 

6 ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 
ΣΧΕΔΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟ-ΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΜΕΣΩΝ 
ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 
ΤΗΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 

1,245,000.00 

7 ΔΗΜΟΣ 
ΛΕΥΚΑΔΑΣ 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΥ ΑΣΠΡΟΓΕΡΑΚΑΤΑ-
ΠΕΥΚΟΥΛΙΑ (ΛΑΓΚΑΔΑ) ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 2,800,000.00 

8 ΔΗΜΟΣ 
ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ  

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΟΔΩΝ 
21ΗΣ ΜΑΙΟΥ ΚΑΙ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΩΝ  1,388,800.00 

 

 

 21,933,800.00 

 

9 ΠΙΝ 
ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ 
ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ ΣΑΕΠ 522 

30,000.00 

10 ΔΗΜΟΣ 
ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 
ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2,000,000.00 

11 ΠΙΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ 
ΝΗΣΩΝ 2018-2019 300,000.00 

12 ΠΙΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΣΤΗΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 150,000.00 

13 ΔΗΜΟΣ 
ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ  

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 
ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ 1,000,000.00 

14 ΔΗΜΟΣ 
ΛΕΥΚΑΔΑΣ 

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 
ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 800,000.00 

   4,280,000,00 
 



 

15 ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 
ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ 
ΔΡΟΜΟΥ(11ος) ΖΑΚΥΝΘΟΥ - ΑΛΥΚΩΝ(11η 
ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ-ΑΛΥΚΩΝ) (Π.Κ. 
2002ΜΠ02230049) 

437,289.31 

16 ΔΗΜΟΣ 
ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

ΕΙΔΙΚΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 480,000.00 

17 ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΝΥΔΡΙΟΥ 
ΛΕΥΚΑΔΑΣ 204,050.43 

18 
ΕΙΔΙΚΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΕΠ ΤΗΣ ΠΙΝ 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 'ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΟΣ 
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ' ΤΗΣ 
ΝΗΣΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ (Π.Κ. 2014ΕΠ02280002) 

144,832.00 

19 ΔΗΜΟΣ 
ΛΕΥΚΑΔΑΣ 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 86,800.00 

20 ΠΕ 
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 

ΜΕΛΕΤΗ ΝΕΑΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ 
ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΙΣΟΔΟΥ 
ΠΟΡΟΥ 

243,000.00 

21 ΠΕ 
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 

ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ 
ΡΕΜΑΤΟΣ ΣΙΜΩΤΑΤΩΝ 332,000.00 

   1,927,971.74 

22 ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ 
ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017 ΣΤΗΝ 
ΚΕΡΚΥΡΑ 

2,050,000.00 

   2,050,000.00 

 

  30,191,771.74 

 
Τέλος, πρέπει να αναφέρουμε διεξοδικά τα έργα που δεν ολοκληρώθηκαν την 
περασμένη προγραμματική περίοδο 2007-2013 των οποίων εξασφαλίστηκε η 
απρόσκοπτη χρηματοδότηση: 
  

Α/Α ΦΟΡΕΑΣ  ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ  ΕΝΤΑΓΜΕΝΟΣ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

23 ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΑΥΛΙΩΤΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ   241.023,70 

24 ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ   1.594.963,50 



25 ΔΗΜΟΣ 
ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ 
ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ 
ΜΠΕΝΙΤΣΩΝ   

260.581,60 

26 ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΔΡΟΜΟΣ ΑΛΥΚΕΣ - ΞΥΓΚΙΑ ΝΟΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ   2.193.009,60 

27 ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ «ΒΙΛΑ 
ΡΟΣΑ», ΚΕΡΚΥΡΑ   361.215,14 

   4,650,793.54 

 
 
ΠΟΡΕΙΑ ΕΡΓΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ: 
 
Ολοκλήρωση του έργου της διάνοιξης – διαπλάτυνσης του Διαύλου της 
Λευκάδας, Π/Υ 22.300.00 ευρώ. 
Ένα από τα σημαντικότερα έργα για την περιοχή της Λευκάδας, το οποίο θα 
συμβάλει σημαντικά στην ανάπτυξη του θαλάσσιου τουρισμού και της αλιείας. 
Η Διαπλάτυνση και εκβάθυνση του διαύλου της Λευκάδας σε συνολικό μήκος 
(άξονα) 4.962 km περίπου η  διαμόρφωση των πλευρικών τμημάτων του με 
πρανή λιθορριπής και συρματοκιβώτια αλλά και η εξόρυξη της άμμου από την 
αμμόγλωσσα κατατάσσουν το έργο ανάμεσα στα μεγάλα έργα που γίνονται 
στην Ελλάδα.  
Το έργο  σήμερα είναι ολοκληρωμένο και λειτουργικό  δίνοντας την 
δυνατότητα  στην  διέλευση μεγαλύτερων σκαφών ,αλλά και στην  ασφαλή  
πλεύση τους  κατά τις νυχτερινές ώρες. 
 
 
Ολοκληρώθηκε και παραλήφθηκε το έργο του «Χάρακα» στην 
Κεφαλονιά , Π/Υ: 6.980.000€. 
Χρειάστηκαν 19 χρόνια μέχρι την ολοκλήρωσή του. Η γέφυρα του Χάρακα -
μήκους 80 μέτρων- αποτελεί ένα σύγχρονο θαύμα της μηχανικής, 
πρωτοποριακό έργο στο είδος του, αφού συνδέει τις αντίπερα όχθες ενός 
μεγάλου ενεργού σεισμικού ρήγματος. 
Η κατασκευαστική ολοκλήρωση της γέφυρας και η απόδοση στην κυκλοφορία 
του κύριου οδικού άξονα που συνδέει το Αργοστόλι με το Φισκάρδο είναι ένα 
σημαντικό γεγονός για την οδική ασφάλεια (καθώς αποκαταστάθηκε τμήμα 
της οδού, το οποίο είχε υποχωρήσει στην περιοχή του ενεργού ρήγματος, 
αφήνοντας μια λωρίδα κυκλοφορίας) αλλά και την τοπική οικονομία.  
 
 
Ολοκλήρωση της Εθνικής Οδού Κέρκυρας - Παλαιοκαστρίτσας 
από περιοχή Σολάρι- Πλατυτέρα. 
 
Ολοκληρώθηκαν όλες οι διαδικασίες για την τοποθέτηση αναδόχου για την 
εκτέλεση του έργου της Εθνικής Οδού Κέρκυρας - Παλαιοκαστρίτσας από 
περιοχή Σολάρι- Πλατυτέρα. Μέσα στο 2017 λύθηκε το πρόβλημα των 



απαλλοτριώσεων που καθυστερούσε την εκτέλεση του έργου για  πέντε έτη, 
προκηρύχθηκε το έργο, επιλέχθηκε ο ανάδοχος και υπεγράφη η σύμβαση 
εκτέλεσης του έργου.   
 
Αποκατάσταση Παρακτίου Τείχους στη Θέση Ν.Α.Ο.Κ., 
κρηπιδωμάτων, πεζοδρομίων και στηθαίων παραλιακής 
Λεωφόρου Γαρίτσας στην Κέρκυρα. 
 
Ένα μεγάλο μέρος των έργων  εκτελέσθηκαν μέσα στο 2017 παρόλο την 
καθυστέρηση, περίπου 4 μηνών από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση, για τις 
κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Γαρίτσα και ελπίζουμε το έργο να ολοκληρωθεί 
μέσα στο 2018. Επίσης ολοκληρώθηκε η μελέτη για το υπόλοιπο μέρος της 
παραλιακής της Γαρίτσας ( από του Δεσύλλα μέχρι τον Ανεμόμυλο) από τον 
Ο.Λ.Κ.Ε., έχει δοθεί στην αρχαιολογική υπηρεσία για τη σχετική έγκριση. 
 
 
Ενεργειακή Αναβάθμιση του κτιρίου των Παλαιών 
Δικαστηρίων της Π.Ι.Ν. στην Κέρκυρα. 
 
Ολοκληρώθηκε η παραχώρηση χρήσης στην ΠΙΝ του χώρου των παλιών 
δικαστηρίων από την Κυβέρνηση χωρίς οικονομικό αντίτιμο και χωρίς χρονικό 
περιορισμό της χρήσης. Επίσης πραγματοποιήθηκε εντός προθεσμιών η 
ηλεκτρολογική εγκατάσταση ( συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα Ελλάδα- 
Αλβανία).  
 
 
Βίλα Ρόσα 
 
Μέσα στο 2017 παραχωρήθηκε στην ΠΙΝ από την Κυβέρνηση η χρήση επ' 
αόριστον του χώρου για ενέργειες πολιτισμού. Επίσης ολοκληρώθηκε η 
πρώτη φάση του διαγωνισμού ( πληρωμή των τριών επικρατέστερων ) και 
καθορίστηκε ο ανάδοχος για την υλοποίηση της μελέτης αποκατάστασης, η 
οποία θα ολοκληρωθεί μέχρι τον Μάρτιο του 2018.  
 
Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας στο Γενικό Κατάστημα Κράτησης 
Κέρκυρας 
 
Με πρωτοβουλία της ΠΙΝ, αναλαμβάνοντας το συντονισμό ανάμεσα στο 
Γενικό Κατάστημα Κράτησης Κέρκυρας , το Υπουργείο Δικαιοσύνης, και 
Υπουργείο Παιδείας, ιδρύθηκε μέσα στο 2017 σχολείο δεύτερης ευκαιρίας  
στο Γενικό Κατάστημα Κράτησης Κέρκυρας. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης 
χρηματοδότησε το έργο, το Υπουργείο Παιδείας στελέχωσε τη δομή και η ΠΙΝ 
ανέλαβε την τεχνική επίβλεψη- εκτέλεση του έργου. Το σχολείο λειτουργεί από 
9 Ιανουαρίου 2018, πλήρως εξοπλισμένο (πίνακες, θρανία, θέρμανση, 
υπολογιστές, εκτυπωτές κ.ά.). 
 
Ενεργειακό Αποτύπωμα Ιονίων Νήσων 
 



Συνεχίζει να υλοποιείται το Πρόγραμμα Ενεργειακό Αποτύπωμα Ιονίων 
Νήσων σε συνεργασία με το Τμήμα Κέρκυρας του Τεχνικού Επιμελητηρίου 
Ελλάδος. Επόμενος στόχος του έργου είναι η εκπόνηση μελετών που 
αφορούν στα εξής έργα: 
α) Διερεύνηση δυνατότητας Συμβάσεων Net Metering (αυτοπαραγωγής 
ενέργειας με εφαρμογή του ενεργειακού συμψηφισμού ή εικονικού 
ενεργειακού  συμψηφισμού) στον τομέα της  ενεργειακής κατανάλωσης του 
συνόλου των κτιρίων και εγκαταστάσεων της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων  με 
τον Διαχειριστή του Δικτύου ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ, μέσω της Εγκατάστασης 
φωτοβολταϊκών  συστημάτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, με σκοπό τον 
συμψηφισμό της παραγόμενης ενέργειας με την καταναλισκόμενη 
β) Αποτύπωση υφιστάμενης κατάστασης - αναγκών συντήρησης και 
λειτουργίας του Ηλεκτροφωτισμού (Εθνικό – Επαρχιακό Δίκτυο) αρμοδιότητας  
Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. 
 
 
 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 
 
Στο πλαίσιο  Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Εδαφικής Συνεργασίας, εντός του 
2017 η ΠΙΝ προχώρησε την διαδικασία ένταξης των κάτωθι έργων στο 
πλαίσιο του INTERREG Ελλάδα- Αλβανία :  
1. Save Water : Tο έργο αποσκοπεί στην ανάπτυξη έξυπνου 
συστήματος καταγραφής, παρακολούθησης και διαχείρισης πόσιμου 
νερού στην οποία περιλαμβάνονται και ενέργειες συντήρησης του 
υπάρχοντος δικτύου ύδρευσης (Δήμοι Κέρκυρας και Λευκάδας).   Π/Υ ΠΙΝ: 
530.000€. 
2.   WASTE RREACT: Το έργο αφορά  στη διαχείριση στερεών αποβλήτων 
και εστιάζεται  κυρίως στις άμεσες ανάγκες των Δήμων Κέρκυρας και 
Ζακύνθου. Περιλαμβάνεται καμπάνια ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης 
σχετικά με την ολοκληρωμένη διαχείριση στερεών αποβλήτων και  τη 
δημιουργία green spot στην Κέρκυρα και τη Ζάκυνθο.  
Π/Υ ΠΙΝ 472.020€. 
3. Tactical Tourism:   Οι δράσεις του έργου αφορούν στην αποκατάσταση 
κτιρίου ιδιοκτησίας της ΠΙΝ στην Λευκάδα μετατρέποντας το σε Πολιτιστικό 
Κέντρο και στην ανάδειξη του μουσείου στο νησί Λαζαρέτο της Κέρκυρας με 
παράλληλη βελτίωση της προσβασιμότητας του. Π ΠΙΝ 599.120,00€ 
4. INCLUST: κύριο αντικείμενο του έργου είναι η ενίσχυση των νέων 
Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων στο αντικείμενο του Τουρισμού- 
Πολιτισμού και της Λαϊκής Παράδοσης η οποία θα υποστηρίξει και την 
διάχυση της ιδέας της Κοινωνικής Οικονομίας/ Επιχειρηματικότητας. 
Π/Υ ΠΙΝ : 103.500€  
 
 
Όσον αφορά στο Interreg Ελλάδα- Ιταλία, το 2017 ανακοινώθηκαν τα 
αποτελέσματα της 1ης πρόσκλησης όπου η ΠΙΝ διεκδίκησε προτάσεις που 
εγκρίθηκαν ως εξής: 

1. InnoNets - « Innovative food networks for the Agrofood sector »  



 ΣΤΟΧΟΙ :  Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη ενός δυναμικού περιφερειακού 
συστήματος για την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης της καινοτομίας στις 
μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις του τομέα της αγροτικής παραγωγής της 
διασυνοριακής περιοχής. Προϋπολογισμός ΠΙΝ ως επικεφαλής εταίρος = 
289.000,00€ 

2.  OCTaNE - «Open City TechNology Enabler»  
 ΣΤΟΧΟΙ :   Το έργο OCTaNE στοχεύει στην βελτίωση της εμπειρίας του 
επισκέπτη, αναπτύσσοντας και διοχετεύοντας μια εφαρμογή στο κινητό η 
οποία θα επιτρέπει στον επισκέπτη να περπατήσει γύρω από την πόλη, σαν 
να ήταν ένα ανοιχτό μουσείο. Προϋπολογισμός ΠΙΝ ως επικεφαλής 
εταίρος = 179.730,00€ 

3. MobiLab – «Strengthening innovation and competitiveness of 
dairy enterprises through Mobile Laboratories of quality control»  

 ΣΤΟΧΟΙ : Το έργο αφορά τη λειτουργία Κινητού Εργαστηρίου αναλύσεων του 
γάλακτος και των γαλακτομικών προϊόντων   που θα βρίσκεται στη διάθεση 
των κτηνοτρόφων για την ενίσχυση των μονάδων τους. Το Κινητό αυτό 
Εργαστήρι θα διαθέτει σύγχρονο εξοπλισμό που θα μπορεί να κάνεις τις 
βασικές αναλύσεις στα γάλατα και τα γαλακτοκομικά προϊόντα. Επικεφαλής 
εταίρος : ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ Προϋπολογισμός ΠΙΝ = 244.120,00€ 

4. Polysemi – «Park of Literary Travels in Greece and Magna 
Grecia»  

 ΣΤΟΧΟΙ : Στόχος του έργου είναι η εισαγωγή της έννοιας της «Λογοτεχνικής 
Εβδομάδας» και την υιοθέτηση των σχετικών εορτασμών  Προϋπολογισμός 
ΠΙΝ = 60.000,00€  

5. CIAK -  . Ο τελικός σκοπός του έργου είναι να επιτευχθεί η 
απαραίτητη κρίσιμη μάζα για να προελκυσθούν οι μεγάλοι διεθνείς 
παίκτες που επενδύουν στην κινηματογραφική βιομηχανία μέσω της 
λειτουργίας του Film Office Ιονίων Νήσων. Προϋπολογισμός ΠΙΝ = 
90.000,00€ 

 
Στα ως άνω έργα έχει ξεκινήσει ήδη η διαδικασία ένταξής του και αναμένεται η 
έναρξη υλοποίησής του το 2018. 
 
Αναφορικά με το σύνολο και την κατανομή των πόρων της 1η πρόσκλησης 
του Interreg Ελλάδα- Ιταλία στους δικαιούχους φορείς και το κατά κεφαλήν 
ανά Περιφέρεια η κατάσταση περιγράφεται ως εξής: 
 
Περιοχή Ποσό Ποσοστό Κατά κεφαλήν  
Ήπειρος 7.253.900,00€ 13,5% 21,54€ 
Ιόνια Νησιά 7.548.649,90€ 14,1% 36,62€ 
Δυτική 
Ελλάδα 

9.952.701,94€ 18,6% 14,89€ 

Απουλία 28.845.149,64€ 53,8% 7,08€ 
ΣΥΝΟΛΟ 53.600.401,48€ 100%  
 
 Η κατανομή αυτή αποδεικνύει την αναβαθμισμένη ικανότητα της Περιφέρειας 
μας για απορρόφηση πόρων από τα Προγράμματα Εδαφικής Συνεργασίας. 
Το σύνολο των εγκεκριμένων έργων μέχρι στιγμής αφορά τη διαχείριση 
2.696.759€  για υλοποίηση δράσεων της ΠΙΝ ενώ ήδη έχουν ξεκινήσει οι 



συζητήσεις για την υποβολή επιπλέον προτάσεων στο πλαίσιο της νέας 
πρόσκλησης του INTERREG Ελλάδα- Ιταλία για στρατηγικά έργα   σε 
θεματικές που αφορούν την επιχειρηματικότητα και τις μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις, τον πολιτισμό, το περιβάλλον, την πολιτική προστασία και τις 
μεταφορές.  
 
 Τέλος, συνεχίστηκε το 2017 η υλοποίηση του έργου PASSAGE –Public 
AuthoritieS Supporting low cArbon Growth in European maritime border 
regions» που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στα πλαίσια του 
Προγράμματος «INTERREG EUROPE 2014-2020″, μεταξύ Γαλλίας, Μεγάλης 
Βρετανίας, Δανίας, Φινλανδίας, Εσθονίας, Ιταλίας, Αλβανίας, και Ελλάδας και 
τη συμμετοχή ένδεκα εταίρων,  στο πλαίσιο του οποίου πραγματοποιήθηκε 
συνάντηση εργασίας στην Κέρκυρα.  
 
 
 
 

ΙΙ. Πολιτική Δράση – Δημοκρατία - Θεσμοί 
 
Υπερασπιζόμαστε ενεργά, με συνέπεια και αγωνιστικότητα ενάντια στις 
μνημονιακές πολιτικές, τις δίκαιες διεκδικήσεις συλλόγων, φορέων και 
πολιτών.  
 
► Πρωταγωνιστούμε στους αγώνες προστασίας της δημόσιας περιουσίας και 
του περιβάλλοντος στον Ερημίτη. Η ορθότητα λόγων και έργων μας για την 
δήθεν “επένδυση” αποδεικνύεται και από την αλλαγή στάσης πολιτικών 
προσώπων που αρχικά υποστήριζαν φανατικά το σχέδιο αυτό.  
► Πρωταγωνιστούμε στους αγώνες κατά της παραχώρησης των 14 
περιφερειακών αεροδρομίων στην Fraport και συνεχίζουμε με προσφυγές και 
στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς η σύμβαση παραβιάζει και 
το ευρωπαϊκό Δίκαιο του Ανταγωνισμού. 
► Μετά από συντονισμένες ενέργειες της ΠΙΝ με τα Κινήματα της περιοχής, 
το ΤΑΙΠΕΔ ανακοίνωσε επισήμως στον Περιφερειάρχη την παραίτησή του 
από τη διεκδίκηση του Ίσσου Κέρκυρας. 
►Συμμετέχουμε στη συλλογική θεσμική προσπάθεια για παραχώρηση του 
παραλιακού μετώπου της Κέρκυρας στο Δήμο και τους πολίτες από το 
ΤΑΙΠΕΔ. 
 
 
Συνεχίζουμε αταλάντευτα όσα μας επιτάσσει το δημοκρατικό μας καθήκον, 
αποκαλύπτοντας τη διείσδυση του φασιστικού φαινομένου στην πολιτική και 
κοινωνική ζωή της χώρας.  
►Για τη συνέπειά μας αυτή έχουμε κερδίσει “παράσημα πολύτιμα” τις 
καταθέσεις μηνύσεων από το ναζιστικό μόρφωμα της Χρυσής Αυγής. Τον 
Φεβρουάριο του 2017 ο Περιφερειάρχης κλήθηκε σε προκαταρκτική εξέταση 
ενώ την αλληλεγγύη τους εξέφρασαν η ΕΝΠΕ, ο Δήμος Κέρκυρας και πλήθος 
κόσμου. Οι διώξεις αυτές θεωρούμε ότι είναι βαθιά πολιτικές και εδράζονται 
στη δράση του Περιφερειάρχη και της περιφερειακής αρχής για να χτυπηθεί ο 
ρατσισμός και οι απόψεις που δηλητηριάζουν την πολιτική ζωή του τόπου. 



►Στην κατεύθυνση αυτή, το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νήσων εξέδωσε 
ψήφισμα συμπαράστασης υπέρ συμπολίτη μας που διώκεται αναλόγως, ενώ 
εξέφρασε την αλληλεγγύη του και στους υπομένοντες βία και ρατσισμό.  
 
Αξιοποιούμε τη δημόσια περιουσία προς όφελος των πολιτών των Ιονίων 
Νήσων, επιτυγχάνοντας την επίλυση χρόνιων γραφειοκρατικών 
προβλημάτων, τη στέγαση ωφέλιμων χρήσεων και την οικονομία σε ενοίκια.  
► Ολοκληρώνουμε τις εργασίες ανακαίνισης του πρώην Δικαστικού Μεγάρου 
Κέρκυρας, προκειμένου να μεταφερθούν και στεγαστούν εκεί οι Υπηρεσίες 
της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.  
► Εντείνουμε τις προσπάθειές μας για την παραχώρηση του ακινήτου με 
ΑΒΚ 286 (παλαιό σχολείο Γαρίτσας Κέρκυρας) με στόχο να το εντάξουμε σε 
πρόγραμμα ανακατασκευής για τη δημιουργία Βαλκανικού Παρατηρητηρίου. 
►Μετά την αποδοχή της δωρεάς του ξενοδοχείου IKOS RESORTS στη 
Δασιά της Κέρκυρας, καταγραφή, παραλαβή και φύλαξη του εξοπλισμού, 
ολοκληρώσαμε τις γραφειοκρατικές διαδικασίες ώστε να είμαστε καθ’ όλα 
νόμιμοι για την περαιτέρω διάθεσή του σε κοινωνικές, πολιτιστικές και 
επιστημονικές συλλογικότητες της νήσου. 
  
  
Διοργανώσαμε, προβάλλαμε και ενισχύσαμε σημαντικούς θεσμούς – κοιτίδες 
δημοκρατίας, τιμής και μνήμης  
 ► Συνεδριάσεις και πρωτοβουλίες της Περιφερειακής Επιτροπής Ισότητας 
για την ανάδειξη του ρόλου της γυναίκας στην κοινωνία ίσων ευκαιριών, την 
καταπολέμηση της έμφυλης βίας και την ενίσχυση της ισότιμης μεταχείρισης. 
► Ο Λόγος στους Φορείς και τους Πολίτες. Δεκάδες συσκέψεις με τη 
συμμετοχή εκατοντάδων θεσμικών φορέων και συλλογικοτήτων της Κέρκυρας 
και των Ιονίων Νήσων γενικότερα για ζέοντα ζητήματα της τοπικής κοινωνίας 
(Πολιτική Προστασία - Λειτουργία Αεροδρομίου - Κυκλοφορία στην πόλη - 
Ανοικτά τουριστικά λεωφορεία - Διαχείριση απορριμμάτων - Προστασία 
Κερκυραϊκού Ελαιώνα κ.α.) 
► Διημερίδα για τη Συνταγματική Αναθεώρηση (02 & 03 Ιουνίου 2017) στην 
Ιόνιο Βουλή, με την συνδιοργάνωση της Επιτροπής Διαλόγου για τη 
Συνταγματική Αναθεώρηση με τη συμμετοχή αιρετών, θεσμικών εκπροσώπων 
και εκπροσώπων φορέων και συλλόγων. 

► Απολογισμός Πεπραγμένων Π.Ι.Ν. 2016 από τον Περιφερειάρχη Ιονίων 
Νήσων στους Επτανησίους της Αττικής, για πρώτη φορά στην Ιστορία του 
θεσμού της Περιφέρειας στα νησιά μας. 

► Ημερίδα στην Κέρκυρα (15 Οκτωβρίου 2017) προς τιμή της μνήμης και του 
έργου του Κυβερνήτη της Ελλάδας Ιωάννη Καποδίστρια, με την παρουσία της 
Α.Ε. του Προέδρου της Δημοκρατίας Προκοπίου Παυλόπουλου και στόχο τη 
θεσμοθέτηση ετήσιων εκδηλώσεων. 

►Άκρως επιτυχημένη διεξαγωγή του Αναπτυξιακού Συνεδρίου Ιονίων Νήσων 
2017, με τη συμμετοχή του Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα και δεκάδων 
υπουργών, υφυπουργών, γενικών γραμματέων της κυβέρνησης, με ανάδειξη 
όλων των ζητημάτων αιχμής για τα Ιόνια Νησιά. Δημιουργία ειδικής 



πλατφόρμας καταγραφής των απόψεων των πολιτών των Ιονίων Νήσων 
ενόψει του Αναπτυξιακού Συνεδρίου Ιονίων Νήσων και ανοικτές διαδικασίες 
με τοποθετήσεις και ευρύ διάλογο για δύο ημέρες σε όλες τις θεματικές 
ενότητες. 

► Συμμετοχή του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων στην Επιτροπή του 
Υπουργείου Εσωτερικών για την αναθεώρηση του  Καλλικράτη. 
► Συνεχής προώθηση προτάσεων προς το ΥΠ.ΕΣ. και την ΕΝ.Π.Ε. με στόχο 
την ενίσχυση των αρμοδιοτήτων της Αυτοδιοίκησης, τη διαφύλαξη της 
λειτουργικής αυτονομίας και της ελεύθερης πρωτοβουλίας της, την 
ενδυνάμωση του έργου της στην υπηρεσία του δημοσίου συμφέροντος, την 
εξυπηρέτηση των πολιτών και την κοινωνική αλληλεγγύη και συνοχή. 

► Με παρεμβάσεις του Περιφερειάρχη Θ. Γαλιατσάτου, μετά από απόφαση 
του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων, επετεύχθησαν υψηλής 
ποιότητας προδιαγραφές ασφαλείας για την εξόρυξη των υδρογονανθράκων 
στο “οικόπεδο 2” (δυτικά της Κέρκυρας), που αφορούν κυρίως στην 
αποτύπωση του σεισμογενούς χαρακτήρα της ευρύτερης περιοχής, την 
τήρηση των περιβαλλοντικών δεσμεύσεων, την απόδοση ξεκάθαρων 
ανταποδοτικών οφελών στην τοπική κοινωνία, τη δημιουργία δημόσιου φορέα 
για την εξόρυξη και την συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας στον έλεγχο κατά 
την εξέλιξη της όλης διαδικασίας, μέσω του Περιφερειακού Περιβαλλοντικού 
Παρατηρητηρίου. Νέα παρέμβαση στον αρμόδιο υπουργό ώστε οι θετικές 
ρυθμίσεις να ισχύσουν και για τις δύο εξορύξεις στο Ν. Ιόνιο, με αναθεώρηση 
των απαράδεκτων αποφάσεων του 2012.  

 

 

ΙΙΙ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 
 
Στον απόηχο της Πανιόνιας Πολιτιστικής Συνάντησης  
 
Στην προσπάθειά μας για τη διοργάνωση υψηλού επιπέδου εκδηλώσεων 
και καλύτερης και αποδοτικότερης επένδυσης που έχει στη διάθεσή της η 
ΠΙΝ, στην προσδοκία μας για συνεργασία και συνέργεια όλων των 
ερασιτεχνικών δυνάμεων που δρουν στο χώρο του πολιτισμού, 
διοργανώσαμε με εξαιρετική επιτυχία και συμμετοχή, την 1η Πανιόνια 
Πολιτιστική Συνάντηση στη Λευκάδα. 
Το πάνδημο αίτημα για συνεργασία, έναρξη διαλόγου αλλά και θέσπιση 
κανόνων οδήγησε στην απόφασή μας για δημιουργία “Πολιτιστικού Χάρτη” 
στα Ιόνια Νησιά, ώστε να συγκροτήσουμε και να θεσπίσουμε ένα 
διαφανές, βάσει συγκριτικών, κοινωνικών και άλλων κριτηρίων, σύστημα 
αξιολόγησης των σωματείων που αιτούνται χρηματοδότησης,  να 
ενώσουμε τις υγιείς δυνάμεις στο χώρο του πολιτισμού, της λαϊκής 
δημιουργίας, της εθελοντικής προσφοράς και της παράδοσης για το 



μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα, χωρίς όμως να απωλέσουμε ή να 
απεμπoλήσουμε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ή την ιδιαίτερη παράδοση 
κάθε νησιού ξεχωριστά. 
 
Στα πρώτα μας βήματα που προγραμματίζουμε για το επόμενο 
διάστημα είναι: 
 
►Η σύσταση Μητρώου Φορέων, προκειμένου να υπάρχει μια πρώτη, 
ασφαλής εικόνα των ενεργών σωματείων/ συλλόγων που δρουν στα Ιόνια 
Νησιά, βάσει του οποίου θα γίνεται αξιολόγηση και θα τεθούν κανόνες που 
όμως, θα αφήνουν ελεύθερο χώρο στη δημιουργία και στους ανθρώπους 
του πολιτισμού, μετρώντας παράλληλα τη διάθεση πόρων.  
► Κατάρτιση ετήσιου προγράμματος, προκειμένου να υπάρχει έγκαιρος 
προγραμματισμός και συνεργασία των υπηρεσιών της Περιφέρειας. 
Το καλεντάρι εκδηλώσεων που θα δημιουργηθεί θα βοηθήσει τα μέγιστα 
στην καλύτερη προετοιμασία σωματείων και υπηρεσιών, ενώ θα 
αποφευχθούν δυσλειτουργίες της τελευταίας στιγμής και εμπόδια 
γραφειοκρατίας.  
► Δημιουργία Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας για την καλύτερη συνεργασία, 
αλληλεπίδραση και επικοινωνία της ΠΙΝ με τους συλλόγους / σωματεία 
αλλά και των σωματείων μεταξύ τους. 
► Σύσταση Επιτροπών, οι οποίες θα ελέγχουν την πρόοδο όσων 
αποφασίστηκαν, προκειμένου να υπάρξουν βελτιωτικές κινήσεις σε τυχόν 
αστοχίες, με τη συμμετοχή αιρετών εκπροσώπων της ΠΙΝ, υπηρεσιακών 
στελεχών και εκπροσώπων συλλόγων/ σωματείων. 
► Καταγραφή και εξεύρεση λύσης για το πρόβλημα έλλειψης χώρων 
πολιτισμού.  
 
 
 
 
Στήριξη ερασιτεχνικής δημιουργίας 
 
 
►Συχνή, αδιάλειπτη και σταθερή στήριξη της ΠΙΝ στις δράσεις των 
σωματείων και συλλόγων που δρουν στα Ιόνια Νησιά. Δεν είναι τυχαίο ότι 
όλα ανεξαιρέτως τα ερασιτεχνικά σωματεία στρέφονται ολοένα και 
συχνότερα στην Περιφέρεια για βοήθεια. 
Τα αιτήματα που έχει ικανοποιήσει η Επιτροπή Πολιτισμού, Αθλητισμού, 
Παιδείας και Επιστημών της ΠΙΝ αφορούν σε 78 συλλόγους από όλα τα 
Ιόνια Νησιά για τη συνδιοργάνωση πολιτιστικών και αθλητικών 
εκδηλώσεων, οι οποίες χωρίς την οικονομική συνδρομή της Περιφέρειας 
Ιονίων Νήσων δεν θα μπορούσαν να είχαν υλοποιηθεί. 
  
►Επιπλέον διοργανώσαμε, σε συνέχεια αντίστοιχης εκδήλωσης του 2016 
στην Κέρκυρα με τιμώμενο πρόσωπο τον Ολυμπιονίκη Σπύρο Γιαννιώτη, 
εκδηλώσεις τιμής για τους κορυφαίους αθλητές μας στην Ζάκυνθο και την 
Κεφαλονιά, με καθολική συμμετοχή και επιτυχία.  
 



►Καταφέραμε να γεμίσουμε ασφυκτικά την κεντρική αίθουσα του 
Μεγάρου Μουσικής Αθηνών, χωρητικότητας 2.000 θεατών, στο αφιέρωμα 
στην Επτανησιακή Μουσική που διοργανώσαμε με τη συμμετοχή 4 
Χορωδιών από την Κέρκυρα, την Λευκάδα, την Κεφαλονιά και τη Ζάκυνθο. 
Μια βραδιά, η άρτια οργάνωση της οποίας, άνοιξε τις πόρτες του Μεγάρου 
Μουσικής Αθηνών για περαιτέρω συνεργασίες και δράσεις. 
 
► Συνεχίζουμε σταθερά να ενισχύουμε και να βελτιώνουμε, με μεγαλύτερη 
συμμετοχή χορωδιών και περισσότερα ωφελούμενα παιδιά, το Φεστιβάλ 
Παιδικών Χορωδιών που το 2017 διεξήχθη στη Ζάκυνθο και το 2018 
αναμένεται να πραγματοποιηθεί στη Λευκάδα. Οι χαρούμενες παιδικές 
φωνές, οι συνεργασία των μικρών χορωδών από τα Ιόνια και οι 
κατάμεστες αίθουσες είναι η μεγαλύτερη ανταμοιβή που θα μπορούσαμε 
να πάρουμε. 
 
► Συνεχίζουμε επίσης τη διοργάνωση του Πανιόνιου Τουρνουά 
Ποδοσφαίρου, ενισχύοντας το ευ αγωνίζεσθαι, τις ανταλλαγές αθλητικών 
σωματείων νέων από τα Ιόνια Νησιά και τη συνεργασία μεταξύ των νησιών 
μας. Η διοργάνωση της Λευκάδας, μετά από εκείνη της Κέρκυρας την 
πρώτη εναρκτήρια χρονιά, υπήρξε επιτυχής και ήδη οι νεαροί αθλητές 
προσμένουν το 2018 να επισκεφθούν την Κεφαλονιά και την Ιθάκη για το 
3ο Τουρνουά Ποδοσφαίρου Ιονίων Νήσων. 
 
 
Υποδομές 
 
Φυσικά πρώτο μέλημά μας, στον αθλητισμό, είναι η ενίσχυση και 
δημιουργία χώρων άθλησης, υποδομών ικανών να φιλοξενήσουν 
εκδηλώσεις και να εξυπηρετήσουν τους αθλητές και αθλήτριες. Στην 
κατεύθυνση αυτή: 
 
► Στη Λευκάδα για την καλύτερη λειτουργία του Δημοτικού Σταδίου και 
του κλειστού γυμναστηρίου δόθηκαν μέσω προγραμματικής σύμβασης με 
το δήμο Λευκάδας τα ποσά των 210.000 ευρώ και 33.000 ευρώ 
αντίστοιχα, για την επισκευή κερκίδων, την προμήθεια και τοποθέτηση 
χλοοτάπητα» και την τοποθέτηση επί των κερκίδων του γηπέδου 
Δημοσιογραφικών Θεωρείων και καθισμάτων. 
 

► Στην Κεφαλονιά ολοκληρώθηκε η μελέτη για τον «Εκσυγχρονισμό και τη 
βελτίωση των αθλητικών εγκαταστάσεων γηπέδου Σκάλας,( Δ.Ε. ΕΛΕΙΟΥ 
– ΠΡΟΝΝΩΝ), π/υ: 180.000€. Το έργο αναμένεται να δημοπρατηθεί εντός 
του 2018. 

► Στην Κέρκυρα υπεγράφη η προγραμματική σύμβαση για την 
τοποθέτηση χλοοτάπητα στο Γήπεδο του ιστορικού ποδοσφαιρικού 
σωματείου του Ολύμπου, αίτημα που επί σειρά ετών έμενε ανεκπλήρωτο, 
με το πρόσχημα δήθεν ότι η ΠΙΝ δεν δύναται να παρέμβει σε γήπεδο 
ιδιωτικού σωματείου.  
Κι ακόμη αποφασίσαμε: 



- Τον εκσυγχρονισμό του γηπέδου Πετριτή, με ολοκλήρωση κερκίδων, 
διαμόρφωση αποδυτηρίων και εξωτερική περίφραξη 
- Την εκπόνηση μελετών για εργασίες αναβάθμισης και εκσυχγρονισμού 
στα γήπεδα Αγίου Ματθαίου και Λευκίμμης και 
 Ματθαίο και τη Λευκίμμη 
- Τον εκσυγχρονισμό εγκαταστάσεων και την εκτέλεση έργων στον 
Ναυτικό Αθλητικό Όμιλο Κέρκυρας, το Ε.Α.Κ.  και το γήπεδο Άνω 
Κορακιάνας. 
 
 
 

 
 
 
 
 

ΙV. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 
 
 
Α) Στοιχεία ΑΕΠ - ανεργία 
 
► Εκτόξευση του Ιονίου στην κορυφή σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε 
στη δημοσιότητα η Τράπεζα της Ελλάδας για το α’ εξάμηνο του 2017, με 
395,2 εκ. ευρώ. Μάλιστα τα Ιόνια Νησιά βρίσκονται και στην κορυφή των 
τουριστικών εισπράξεων ανά διανυκτέρευση με 77,3 ευρώ, αφήνοντας πίσω 
μας Περιφέρειες όπως της Κρήτης με 72,9 ευρώ και του Νοτίου Αιγαίου με 
72,5 ευρώ.  
► Ενδιαφέρον επίσης παρουσιάζει το γεγονός ότι τα Ιόνια Νησιά, μαζί με την 
Κρήτη και το Νότιο Αιγαίο, έχουν το υψηλότερο κατά κεφαλήν ΑΕΠ. 
► Εντατικοποίηση της οικοδομικής δραστηριότητας σε εκσυγχρονισμούς και 
ίδρυση νέων καταλυμάτων, κάτι που έχει επακόλουθο και την αύξηση της 
εμπορικής κίνησης και στις μεταφορές. 
► Σημαντική μείωση των ποσοστών ανεργίας για τα Ιόνια Νησιά με 
αποτέλεσμα να κατακτάμε τον τίτλο της Περιφέρειας με την μικρότερη 
ανεργία. Συγκεκριμένα στα Ιόνια Νησιά η ανεργία καταλαμβάνει το 1,51% των 
καταγεγραμμένων ανέργων της χώρας, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΑΕΔ, 
όταν σε άλλες Περιφέρειες όπως στην Αττική το ποσοστό είναι 34,52%, στην 
Κεντρική Μακεδονία 20,24%, ακόμη και στην Κρήτη 4,21%.  
Ενδιαφέρον επίσης παρουσιάζει το γεγονός ότι η Περιφέρειά μας παρουσιάζει 
την μεγαλύτερη πτώση ανεργίας σε σχέση με το 2016 με ποσοστό  -12,47%.  
 
Β) ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 
 
Οι συνολικές αφίξεις μέχρι 31-12-2017 ανέρχονται στις 2.618.786. 
Το 2016 (επί του συνολικού έτους) οι αφίξεις ανέρχονται στις 
2.393.621 Το 2015 2.109.419 και το 2014 2.035.009. Είναι 
σημαντικό στοιχείο επίσης ότι σε απόλυτους αριθμούς μιλάμε για 
επιπλέον 583.777 τουρίστες ή ποσοστό 28,64% για το διάστημα 
2014-2017.  



 
Αναλυτικά η αύξηση ανά νησί και η μεταβολή ανά έτος στους 
πίνακες:   
 

 
 
 
Από τα αναλυτικά στοιχεία των αφίξεων παρατηρήθηκε ότι τα μεγαλύτερα 
ποσοστά αφίξεων εμφανίζονται στους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο, 
Σεπτέμβριο και Οκτώβριο, που σημαίνει ότι γίνονται αξιόλογα βήματα για την 
επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου στο Ιόνιο 

 

Πτήσεις εσωτερικού  



►Στην Κέρκυρα το 2017 είχαμε αφίξεις 253.343 τουριστών, ποσοστό -4,7% 
που οφείλεται στη διακοπή των εσωτερικών πτήσεων της αεροπορικής 
εταιρείας RYANAIR. 

►Στο Άκτιο είχαμε την άφιξη από εσωτερικές πτήσεις 19.027 τουριστών με 
μείωση του ποσοστού  -10,7%, έναντι του 2016, λόγω της μείωσης μίας 
πτήσεως την εβδομάδα από την αεροπορική εταιρεία OLYMPIC-AIR. 

►Στη  Κεφαλονιά είχαμε 77.920 τουρίστες σημειώνοντας αύξηση +15,8% 

►Στη Ζάκυνθο είχαμε 78.470 σημειώνοντας αύξηση +28,7% 

Η περυσινή χρονιά έκλεισε συνολικά για το Ιόνιο με θετικό πρόσημο στην 
αύξηση τουριστών από πτήσεις του εσωτερικού σημειώνοντας συνολικά 
3,73%. 

 

Ακτοπλοϊκή Κίνηση 

►Γραμμή Κυλλήνη – Ζάκυνθος: Επιβάτες +8.44%, Ι.Χ +12,03%, Λ/Φ +21% 
ΚΑΙ Φ/Γ +24,95%. 

►Γραμμή Άγ. Νικόλαος (Ζάκυνθος) – Πεσσάδα (Κεφαλονιά): Επιβάτες  
+23,57%, Ι.Χ +13,82%, Λ/Φ +28,60%, Φ/Γ +1,00%. 

►Από λιμάνια της Ιταλίας (Μπάρι και Μπρίντεζι): Επιβάτες +147%, Ι.Χ 
+232,72%. 

Συνολική κίνηση Λιμένων Πόρου, Κυλλήνης, Σάμης, Ιθάκης, Φισκάρδου, 
Νυδρί και Πεσσάδα: Επιβάτες +6,91%, Ι.Χ +9,86%. 

Από λιμάνια της Ιταλίας σε επιβάτες +10,43%, οχήματα +16%. 

Ιθάκη:  

►ΑΠΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΠΙΣΩ ΑΕΤΟ ΙΘΑΚΗΣ – ΑΣΤΑΚΟΣ: Επιβάτες 2017 51.150 Ι.Χ. 
οχήματα 2017 15.894 Φ/Γ οχήματα 2017 1.408 

►ΑΠΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΦΡΙΚΕΣ ΙΘΑΚΗΣ – ΝΥΔΡΙ ΛΕΥΚΑΔΑΣ: Επιβάτες 2016 
31.121 Ι.Χ. οχήματα 2016 10.003 Φ/Γ οχήματα 2016 1.284. 

 

ΚΕΡΚΥΡΑ 

►Ηγουμενίτσα – Κέρκυρας σε επιβάτες αύξηση +4,14% σε σχέση με το 
αντίστοιχο περσινό διάστημα  (01/01-31/10), σε Φ/Γ +27,20%, σε Λ/Φ 
+10,57% και σε Ι.Χ +2,75%. 

►Λευκίμμη – Ηγουμενίτσα σε επιβάτες +14,20%, Φ/Γ -9,8%, Λ/Φ +18,57% 
και σε Ι.Χ +18,42% 



►Κέρκυρα με λιμάνια Ιταλίας σε επιβάτες +28,93% και σε οχήματα +10,54% 

 

 
Διεθνής Τουριστική Προβολή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων 
 
-Συνεργασία  της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων με τη Μarketing Greece, 
προκειμένου να προωθηθούν τα Ιόνια Νησιά στην Αμερική και την Αυστραλία  
-Προβολή μέσω του Κρατικού Τηλεοπτικού Σταθμού  της Αυστρίας ΤΗΣ 
ΑΥΣΤΡΙΑΣ ORF 3,  
- Προβολή της ΠΙΝ μέσω Τηλεοπτικού Σταθμού  LIVE-PLANET Της Ρωσίας. 
Τα επεισόδια που προβλήθηκαν για τα νησιά του Ιονίου, παρακολούθησαν 
τουλάχιστον 14.000.000 τηλεθεατές. 
- Συνεργασία της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων με το Γραφείο ΕΟΤ Τουρκίας 
όπου οργανώθηκε 5μελής δημοσιογραφική αποστολή. Η αποστολή 
πραγματοποιήθηκε από 8 ως 14 Ιουνίου και τα μέλη της επισκέφθηκαν την 
Κεφαλονιά, την Ιθάκη τη Ζάκυνθο, τη Λευκάδα και το Μεγανήσι. 
- Η  Ιθάκη και η Παλική στους “TΙMES” 
Στην υψηλού κύρους Βρετανική εφημερίδα "ΤHE TIMES", με κυκλοφορία 
400.000 φύλλα, δημοσιεύτηκαν την  18ην  Μαρτίου αφιέρωση δύο ολόκληρων 
σελίδων (σαλόνι) για την Ιθάκη και την   19ην  Μαρτίου άρθρο για την Παλική 
και συγκεκριμένα την παραλία των Πετανών.  
-H Περιφέρεια Ιονίων νήσων προβλήθηκε και στη γνωστή γαλλική εφημερίδα 
Le Figaro.  
Αυτά και πλειάδα άλλων δημοσιευμάτων που ήδη έχουν γίνει για τα Ιόνια 
Νησιά, αλλά και όσα θα ακολουθήσουν, εντάσσονται στις ενέργειες της Π.Ι.Ν,  
για φιλοξενίες δημοσιογράφων και bloggers. 
Εξ άλλου στο πλαίσιο αυτό, σε συνεργασία με το Γραφείο ΕΟΤ Γαλλίας, 
επισκέφθηκε  την Κέρκυρα από τις 27 Απριλίου έως τη 1 Μαΐου, η Γαλλίδα 
δημοσιογράφος, Pradal. 
 
 
Τουριστικές εκθέσεις 2017 
Το 2017 η  Περιφέρεια Ιονίων Νήσων συμμετείχε, με απόλυτη επιτυχία, 
λαμβάνοντας πολλαπλές διακρίσεις, στις μεγάλες τουριστικές Εκθέσεις της 
Ουτρέχτης, της Βιέννης, του Βελιγραδίου (IFT), του Βερολίνου (ΙΤΒ), της 
Μόσχας (ΜΙΤ), της Νάπολης (ΒΜΤ), του  WTM του  Λονδίνου, της 
PHILOXENIA στη  Θεσσαλονίκη, της GRECKA PANORAMA στη Βαρσοβία, 
και της  GREEK TOURISM EXPO που διεξήχθη στην Αθήνα. 
Στα αποτελέσματα αυτών των συμμετοχών ήταν: 
- Τα αισιόδοξα μηνύματα για το 2018 από την Βρετανική κυρίως αλλά και την 
Ιταλική αγορά, και κυρίως από τη Κεντρική και Νότια Ιταλία, 
- Την σημαντική άνοδο αφίξεων από την Γερμανική αγορά μετά από σειρά 
επαφών με Γερμανούς τουριστικούς παράγοντες και προγραμματισμένα 
ραντεβού, όλα οργανωμένα από  το γερμανικό γραφείο Δημοσίων Σχέσεων 
«Above & Beyond Consulting 
- Την ανάκαμψη της Ρωσικής αγοράς αλλά και των βαλκανικών χωρών, 
προεξάρχουσας της Σερβίας, εξαιτίας και του πλεονεκτήματος που μας δίνει η 
ολοκλήρωση της Ιονίας Οδού. 
 



 
 
 
Πρόγραμμα δράσης για το 2018  
 
Εγκρίθηκε πρόγραμμα δράσεων της τουριστικής προβολής της ΠΙΝ και των 
Περιφερειακών Ενοτήτων για το 2018, για την παροχή σύμφωνης γνώμης 
από τον ΕΟΤ, συνολικού ενδεικτικού ύψους 1.503.200 ευρώ.  
Οι δράσεις που περιλαμβάνει είναι:  
 
Συμμετοχή στις τουριστικές εκθέσεις για το 2018, ως εξής: 
Ιανουάριος: Ουτρέχτη Ολλανδίας και Ferienmesse Αυστρίας. 
Φεβρουάριος: Μιλάνο Ιταλίας και Βελιγράδι Σερβίας. 
Μάρτιος: Μόσχα Ρωσίας, Βερολίνο Γερμανίας και Νάπολη Ιταλίας. 
Νοέμβριος: Λονδίνο Μ. Βρετανία, Θεσσαλονίκη. 
Δεκέμβριος: Βαρσοβία Πολωνίας και Αθήνα. 
 
Εκδηλώσεις 
Διοργάνωση, επιμέλεια, συμμετοχή και στήριξη εκδηλώσεων στην Ελλάδα και 
το εξωτερικό που προβάλλουν τον τουρισμό, όπως συνέδρια, ημερίδες, road 
show, παράλληλες εκδηλώσεις στο πλαίσιο εκθέσεων , γαστρονομικά events, 
προβολή σε πολυκαταστήματα, μετρό κλπ.  
 
Δράσεις διαφημιστικής προβολής 
Διαφημιστικές καταχωρήσεις σε έντυπα και εφημερίδες εγχώρια και του 
εξωτερικού, προβολή διαφημιστικών κατά τη διάρκεια πτήσεων, ηχητικά και 
διαφημιστικά μηνύματα σε τόπους συγκέντρωσης πλήθους, σχεδιασμός και 
παραγωγή διαφημιστικών μηνυμάτων και μακετών, αγορά τηλεοπτικού 
χρόνου για την μετάδοση διαφημίσεων, ψηφιακό και οπτικοακουστικό υλικό 
για την τουριστική προβολή της ΠΙΝ και των Περιφερειακών Ενοτήτων, 
διαφήμιση σε δικτυακούς χώρους σχετικούς με τον τουρισμό, διαφήμισε σε 
μεγάλα ΜΜΕ του εξωτερικού και σε διεθνή ηλεκτρονικά δίκτυα (google κλπ) 
και media plan για την προώθηση του τουριστικού προϊόντος της ΠΙΝ στο 
εξωτερικό. 
 
Υλικό προβολής 
Δημιουργία, παραγωγή, αναπαραγωγή και προμήθεια έντυπου υλικού και 
λοιπού υλικού προβολής, όπως φωτογραφικό υλικό, μετάφραση σε διάφορες 
γλώσσες, έντυπα για εναλλακτικές μορφές τουρισμού και ειδικά αναμνηστικά 
δώρα (λευκώματα, βιβλία κλπ). 
 
Επικοινωνιακή πλατφόρμα 
Δημιουργία επικοινωνιακής πλατφόρμας ως όχημα για την προβολή της 
Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, ανάπτυξη κειμένων προορισμών και ταξιδιωτικών 
εμπειριών, φωτογραφική κάλυψη θεματικών τουριστικών εμπειριών και 
δημιουργία video υλικού. 
 
Μέσα κοινωνικής δικτύωσης 
Καθορισμός στρατηγικής και στόχων, ανάπτυξη και σχεδιασμός, δημιουργία, 
διαχείριση και προώθηση περιεχομένου.  



 
 
 
Δράσεις δημοσίων σχέσεων 
Φιλοξενία δημοσιογράφων του τουριστικού ρεπορτάζ, υπεύθυνους δημοσίων 
σχέσεων, προσωπικότητες, press & media trips, bloggers activation, digital 
PR campaign και δράσεις έμμεσης διαφήμισης.  
 
Ενέργειες και δράσεις ψηφιοποίησης 
Ανάπτυξη εφαρμογής για κινητά τηλέφωνα, σχεδιασμός και υλοποίηση 
στοχευμένων ενεργειών προβολής της ΠΙΝ για χρήστες κινητών τηλεφώνων, 
ειδικές εφαρμογές, ψηφιακοί χάρτες και εικονικές διαδρομές.  
 
 
Γ) ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ (ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ, ΠΑΑ, LEADER) 
 

Ξυλέλλα 
Συγκροτήθηκε με απόφαση του Περιφερειάρχη Επιτροπή για την αξιολόγηση 
και αναβάθμιση της αντιμετώπισης της απειλής από το βακτήριο ξυλέλλα που 
έπληξε και πλήττει τη Νότιο Ιταλία  επί 4 χρόνια. 
Υιοθετήθηκε νέο επιχειρησιακό πρόγραμμα αναβαθμισμένης επαγρύπνησης 
ελέγχου και ενημέρωσης που τέθηκε σε εφαρμογή.   
 

Προστασία κερκυραϊκού ελαιώνα- Ρύθμιση κοπής ελαιόδεντρων 
Για την αποφυγή της καταστροφής του κερκυραϊκού ελαιώνα, μετά από 
διαβούλευση με φορείς της Κέρκυρας και συζήτηση στο Περιφερειακό 
Συμβούλιο, προχωρήσαμε στην λήψη μιας σειράς μέτρων, όπως: 
Στην κατάργηση της από το 2011 απόφασης Περιφερειάρχη που αφορά τις 
άδειες, τον έλεγχο του κλαδέματος και τη δυνατότητα εμπορίας ξυλείας, που 
προκύπτει από νέα απόφαση Περιφερειάρχη εναρμονισμένη με τη νομοθεσία 
περί προστασίας του ελαιώνα. 
 
Στη διατύπωση αιτήματος για πρόσληψη γεωπόνων στην Περιφερειακή 
Ενότητα Κέρκυρας κατ’ εξαίρεση των ισχυόντων περιορισμών. 
Στη διατύπωση αιτήματος, στο αρμόδιο Υπουργείο, για επαναφορά της 
αστυνόμευσης του αγροτικού χώρου στον ελαιώνα μέσω της τέως 
αγροφυλακής και άλλων δασικών υπαλλήλων. 
Στη διατύπωση αιτήματος προς τα συναρμόδια Υπουργεία Περιβάλλοντος, 
Οικονομικών, Ναυτιλίας και Προστασίας του Πολίτη για δημιουργία και τεχνική 
υποστήριξη μεικτών κλιμακίων ελέγχου. 
Στη χρήση νέων τεχνολογικών εργαλείων όπως Ηλεκτρονικού Συστήματος 
δορυφορικής καταγραφής και αξιοποίηση τεχνολογικής εφαρμογής που 
ανέπτυξε το Ιόνιο Πανεπιστήμιο για άμεση παρακολούθηση καταγραφή και 
αντιμετώπιση συμβάντων στον ελαιώνα, η οποία διανέμεται στους πολίτες της 
Κέρκυρας μετά από ημερίδα ενημέρωσης και δράσης αντιμετώπισης της 
καταστροφής του Κερκυραϊκού Ελαιώνα που πραγματοποιήθηκε στο Ιόνιο 
Πανεπιστήμιο  σε συνεργασία με το Δήμο Κέρκυρας, το Ιόνιο Πανεπιστήμιο 
και φορείς του νησιού. 
 



Στην προώθηση πειραματικής εφαρμογής της μελέτης του Γεωπονικού 
Πανεπιστημίου για τον ελαιώνα της Κέρκυρας, μετά από επικαιροποίηση της. 
 

 
 Έξυπνη Εξειδίκευση και Πρωτογενής Τομέας 

Η διαρκώς αναβαθμιζόμενη συνεργασία Περιφέρειας, Ιόνιου Πανεπιστημίου 
και ΤΕΙ Ιόνιων Νήσων αποδίδει καρπούς. Σε θεματικά εργαστήρια που 
οργάνωσε η Περιφέρεια στο πλαίσιο της διαβούλευσης, σε όλα τα νησιά μας 
με τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Ιόνιο Πανεπιστήμιο και ΤΕΙ 
Ιονίων) και των παραγωγών κατατέθηκαν μία σειρά προτάσεις για τον 
πρωτογενή τομέα.  
Για την υλοποίηση τους η Περιφέρεια ενέκρινε τη χρηματοδότηση με 2 εκ. 
ευρώ, έντεκα έργων που θα υλοποιηθούν με δικαιούχους το Ιόνιο 
Πανεπιστήμιο και το ΤΕΙ Ιονίων Νήσων με σκοπό να συνεισφέρουν στην 
υλοποίηση στόχων μεταξύ των οποίων η τεχνολογική υποβοήθηση της 
δασοπροστασίας, η αξιοποίηση των αποβλήτων ελαιοτριβείων και 
τυροκομείων για την προστασία του περιβάλλοντος και τη δημιουργία 
προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας.  
Η έρευνα αφορά επίσης στα τοπικά προϊόντα ελαιόλαδο, οίνος, σταφίδα, 
καθώς και στην τυροκομία, τα δε αποτελέσματά της θα είναι διαθέσιμα προς 
επιχειρηματική αξιοποίηση. 
 

3. Αγροδιατροφική Σύμπραξη 
Τον Ιούλιο του 2017 πραγματοποιήθηκε η Ιδρυτική Γενική Συνέλευση της 
Αγροδιατροφικής Σύμπραξης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, με διακριτικό 
τίτλο «Ιόνια Γη» και αναδείχθηκε το πρώτο Τακτικό της Διοικητικό Συμβούλιο. 
Πραγματοποιήθηκαν δράσεις ενημέρωσης προς τους αγρότες κοινοτήτων της 
Κέρκυρας, στα πλαίσια της προετοιμασίας για την στήριξη της 
Αγροδιατροφική Σύμπραξης προς τους δικαιούχους του Προγράμματος 
Αγροτικής Ανάπτυξης για το επόμενο χρονικό διάστημα.  
 

4. Εκθέσεις προϊόντων του πρωτογενή τομέα 
Συνεχίστηκε για 4η χρονιά η συμμετοχή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και 
των παραγωγών της με δικά της ξεχωριστά περίπτερα στις εκθέσεις 
προϊόντων του πρωτογενή τομέα, Expotrof, Detrop, Οινόραμα και η στήριξη 
παραγωγών που εξέθεσαν προϊόντα της Ιόνιας Γης στο εξωτερικό. Τα θετικά 
αποτελέσματα που προέκυψαν από αυτές τις προσπάθειες μας οδήγησαν να 
προγραμματίσουμε για το 2018 συμμετοχή της ΠΙΝ σε περισσότερες εκθέσεις 
καθώς και για πρώτη φορά συμμετοχή της ΠΙΝ σε έκθεση στο εξωτερικό. 
 

5. Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 
 
Πορεία ΠΑΑ 2014-2020 μέχρι και σήμερα: 
 
Υπομέτρο 4.1. Σχέδια Βελτίωσης (το ποσό που διαχειρίζεται η ΠΙΝ είναι 9,4εκ. 
€)   βρίσκεται σε εξέλιξη: έχει προκηρυχθεί από το ΥΠΑΑΤ και είναι ανοιχτή η 
πύλη για την υποβολή αιτήσεων των δικαιούχων αγροτών της περιφέρειας 
μας. 
Δράσεις 4.3.3 & 4.3.4. Δασική & Αγροτική Οδοποιία αντίστοιχα (ποσό στην 
ΠΙΝ 1,2εκ. € & 1,2εκ €) έχει προκηρυχθεί από την Διαχειριστική και έχουν 



καταθέσει προτάσεις οι δικαιούχοι που είναι οι ΟΤΑ Α Βαθμού της 
περιφέρειας μας.  
 
Υπομέτρο 6.1. Νέοι Αγρότες (ποσό στην ΠΙΝ 6.4εκ €) από το ποσό αυτό στην 
προκήρυξη του 2016 επιδοτήθηκαν 80 νεοεισερχόμενοι με συνολικό ύψος 
1.632.500€ κατά συνέπεια απομένουν 4.767.500€  
 
16.1-2 Ευρωπαϊκές Συμπράξεις Καινοτομίας για την ανταγωνιστικότητα και 
την βιωσιμότητα της γεωργίας (ποσό στην ΠΙΝ 1εκ. €).  
Έχει βγει σε διαβούλευση η οποία έχει ολοκληρωθεί και αναμένεται η 
πρόσκληση του 1ου κύκλου υποβολής προτάσεων. 
 
 Leader  

Ζάκυνθος & Κεφαλληνία: 
Με πρωτοβουλία της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων δημιουργήθηκαν δύο 
αναπτυξιακές εταιρείες, σε Ζάκυνθο και Κεφαλονιά – Ιθάκη, με τη συμμετοχή 
των αντίστοιχων Δήμων. Η υποβολή των φακέλων των εταιρειών αυτών για το 
πρόγραμμα Leader υπήρξε επιτυχής και εγκρίθηκαν οι απαραίτητες 
χρηματοδοτήσεις, ύψους 3.900.000 ευρώ για τη Ζάκυνθο και 4.900.000 ευρώ 
για την Κεφαλονιά και την Ιθάκη.  
Κέρκυρα & Λευκάδα: 
Το Leader Κέρκυρας και Λευκάδας έχει αναλάβει η ΑΝ.ΙΟ.Ν. και αφορά το 
ποσό των 6.950.000 ευρώ. Οι δικαιούχοι του προγράμματος αυτού είναι 
δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς που σχετίζονται με τον πρωτογενή τομέα, τη 
βελτίωση της υπαίθρου, την ανάπτυξη του αγροτουρισμού και άλλους 
κλάδους που συνδέονται με τον πρωτογενή τομέα.  
 
  
Δ) ΛΑΤΟΜΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ 
 
Καθορισμός Λατομικής Ζώνης στην Π.Ε. Κέρκυρας.  
 
Μέσα στο 2017 συγκεντρώθηκαν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την 
αδειοδότηση λατομικής ζώνης στην Κέρκυρα. Πιο συγκεκριμένα τα 
δικαιολογητικά αφορούσαν α) την θετική αξιολόγηση του εδάφους από 
Αποκεντρωμένη Διοίκηση και το ΙΓΜΕ, για τις πέντε προτεινόμενες περιοχές, 
β) τη σχετική βεβαίωση της αρχαιολογικής υπηρεσίας, που δίνει την άδεια 
δημιουργίας λατομείων, γ) τη σχετική βεβαίωση του ΕΟΤ, που εγκρίνει την 
ίδρυση λατομικής ζώνης και δ) την απόφαση της δασικής υπηρεσίας 
σύμφωνα με την οποία παραχωρείται δασική έκταση 270 στρεμμάτων στην 
ΠΙΝ για τη δημιουργία λατομικής ζώνης.  
 
Μέσα στο 2017 άλλαξε η νομοθεσία για την ίδρυση λατομικών περιοχών και 
ορίστηκε ότι εκτός από τα προαναφερόμενα, απαραίτητο στοιχείο είναι η 
απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου για την αναγκαιότητα δημιουργίας 
λατομικής ζώνης και η δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. 
Ολοκληρώθηκαν και τα δύο αυτά βήματα. Υπολείπονται για την ολοκλήρωση 
της διαδικασίας η δημιουργία φακέλου για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις και 
η συνεδρίαση της λατομικής επιτροπής της Π.Ε. Κέρκυρας. 
 



 
 
 
Ε) ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ 
 
Ίδρυση της «Εταιρείας Ανάπτυξης Επιχειρηματικού Πάρκου Κέρκυρας 
Α.Ε.» με κύριο μέτοχο το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Ιονίων 
Νήσων. 
 
Μέσα στο 2017 ιδρύθηκε η  «Εταιρεία Ανάπτυξης Επιχειρηματικού Πάρκου 
Κέρκυρας Α.Ε.» ΕΑΝΕΠ Κέρκυρας, με μετόχους το Περιφερειακό Ταμείο 
Ανάπτυξης Ιονίων Νήσων, την Ιόνιο Ομοσπονδία Εμπορίου και 
Επιχειρηματικότητας και την ΟΕΒΕ Κέρκυρας. Αναμένεται η τελική φάση της 
διαδικασίας ένταξης του Δήμου Κέρκυρας και του Επιμελητηρίου Κέρκυρας 
στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ενώ ήδη συμμετέχουν στο Δ.Σ της 
Εταιρείας. Έγιναν προσπάθειες εξεύρεσης οικοπέδου, οι οποίες μέχρι στιγμής 
δεν επέδωσαν καρπούς.  
Μες στο 2018 σκοπός μας είναι πιο στοχευμένα και πιο εξειδικευμένα να γίνει 
η εύρεση κατάλληλης γης, καθώς και η προσπάθεια εύρεσης νέων κεφαλαίων 
ικανών και αναγκαίων για την ολοκλήρωση αυτής της προσπάθειας. 
 
ΣΤ) ENTERPRISE GREECE, ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 
 
 Συνέδριο για Επενδύσεις & Εξαγωγές- Enterprise Greece 

Η  Περιφέρεια Ιονίων Νήσων ανέλαβε από κοινού με την Enterprise Greece 
τη διοργάνωση  διημερίδας με τη συμμετοχή παραγωγών από όλα τα Ιόνια 
Νησιά καθώς και 25 Εμπορικών Ακολούθων και Οικονομικών Συμβούλων 
των εν Ελλάδι Πρεσβειών, οι οποίοι μετέβηκαν στην Κέρκυρα αποκλειστικά 
για τη συμμετοχή τους στη διημερίδα και τις επαφές με τους τοπικούς 
παραγωγούς. 

Συγκεκριμένα έλαβαν μέρος οι Εμπορικοί και Οικονομικοί Ακόλουθοι από τις 
Πρεσβείες των χωρών: Η.Π.Α., Καναδάς, Πορτογαλία, Λετονία, Κύπρος, 
Βοσνία – Ερζεγοβίνη, Γερμανία, Καζακστάν, Ταϊπέι, Ουκρανία, Σλοβακία, 
Μαρόκο, Φινλανδία, Ουζμπεκιστάν, Τσεχία, Ουγγαρία, Ινδονησία, Πολωνία, 
Ιορδανία, Ολλανδία και Βραζιλία. 

 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 
 
Υπαγωγές επενδυτικών σχεδίων: 
 
Κατά την διάρκεια του έτους 2017, δεν έγιναν νέες υπαγωγές επενδυτικών 
σχεδίων επειδή στα πλαίσια του νέου αναπτυξιακού νόμου (4399/2016), που 
δημοσιεύθηκε  τον Ιούνιο του 2016, εκδόθηκαν οι Προκηρύξεις που 
αφορούσαν τα τέσσερα (4) Καθεστώτα Ενισχύσεων («Γενική 
Επιχειρηματικότητα», «Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ», «Μηχανολογικός 



Εξοπλισμός» και «Επενδύσεις Μείζονος Μεγέθους») τον Οκτώβριο του 2016, 
με καταληκτικές προθεσμίες εντός του έτους 2017. 
 
Αιτήσεις υπαγωγών επενδυτικών σχεδίων: 
 
Εντός του 2017 υποβλήθηκαν στην υπηρεσία μας δεκαοκτώ (18) φάκελοι 
τεκμηρίωσης επενδυτικών σχεδίων για ένταξή τους στις διατάξεις του Ν. 
4399/2016. 
Από τους φακέλους αυτούς: 

 δώδεκα (12) αφορούσαν αιτήσεις ένταξης στο καθεστώς «Γενική 
Επιχειρηματικότητα», συνολικού προϋπολογισμού 17.849.980,99 
ευρώ, με αιτούμενη επιχορήγηση 3.832.377,42 ευρώ και φορολογική 
απαλλαγή 2.621.344,72 ευρώ, ήτοι το 21,47% και 14,69% αντίστοιχα, 

 πέντε (5) αφορούσαν αιτήσεις ένταξης στο καθεστώς στο καθεστώς 
«Νέες ανεξάρτητες ΜΜΕ», συνολικού προϋπολογισμού 5.744.488,50 
ευρώ, με αιτούμενη επιχορήγηση 2.305.785,28 ευρώ, ήτοι το 40,14% 
και,  

 ένας (1)  αφορούσε αίτηση ένταξης στο καθεστώς «Μηχανολογικός 
Εξοπλισμός», συνολικού προϋπολογισμού 599.761,27 ευρώ, με 
αιτούμενη φορολογική απαλλαγή 149.940,32 ευρώ, ήτοι το 25,00%  

Σημείωση: υπεβλήθησαν επιπλέον αρχικά άλλες δύο (2) αιτήσεις υπαγωγής, 
οι οποίες τελικά δεν υπέβαλαν φάκελο τεκμηρίωσης της αίτησης. 
 
Κατά κλάδο δραστηριότητας επενδυτικού σχεδίου, οι αιτήσεις αυτές 
αφορούσαν: 

 οι δεκατρείς (13) τον τομέα του τουρισμού (επεκτάσεις ή/και 
εκσυγχρονισμοί ξενοδοχειακών μονάδων), 

 οι τρεις (3) την μεταποίηση αγροτικών προϊόντων (ελαιοτριβείο, 
γαλακτοκομικά και αρωματικά φυτά), 

 η μία (1) αθλητικές υποδομές (γήπεδο γκολφ) και, 
 η μία (1) παροχή υπηρεσίας (μηχανολογικός εξοπλισμός κινητής 

τηλεφωνίας) 
 
Κατά τόπο εγκατάστασης, τα επενδυτικά σχέδια πρόκειται να υλοποιηθούν: 

 τα εννέα (9) στο Νομό Κέρκυρας, 
 τα επτά (7) στο Νομό Ζακύνθου και, 
 τα δύο (2) στο Νομό Κεφαλληνίας 

 
Τροποποιήσεις & Ολοκληρώσεις επενδυτικών σχεδίων: 
Υπεβλήθησαν δέκα (10) αιτήματα τροποποίησης των αποφάσεων υπαγωγής, 
ως προς το χρόνο ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων του αναπτυξιακού 
νόμου 3299/2004, καθώς για τον μεταγενέστερο νόμο 3908/2011 ισχύουν οι 
παρατάσεις που δίνονται από το Υπουργείο μέσω νομοθετικών ρυθμίσεων. 
Επίσης, υπεβλήθησαν: ένα (1) αίτημα τροποποίησης φυσικού αντικειμένου 
επενδυτικού σχεδίου και δύο (2) αιτήματα ενοικίασης μονάδας που βρίσκεται 
σε διαδικασία επένδυσης. 
 



Εκδόθηκε διοικητική πράξη ολοκλήρωσης ενός επενδυτικού σχεδίου, ενώ 
είναι σε διαδικασία η έκδοση άλλων τεσσάρων (4) πράξεων ολοκλήρωσης, 
μετά την προσκόμιση των Εκθέσεων τελικού Ελέγχου από τα αρμόδια Π.Ο.Ε.. 
 
Πληρωμές επενδυτικών σχεδίων  
Μετά την κατανομή χρηματοδότησης (Δεκέμβριο 2017) από το Υπουργείο 
Οικονομίας και Ανάπτυξης για την αποπληρωμή επιχορηγήσεων σε 
επενδυτικά σχέδια των αναπτυξιακών νόμων 3299/2004 και 3908/2011, 
υπεβλήθησαν δέκα (10) αιτήματα πληρωμής. 
Μετά τον έλεγχο και τη συμπλήρωση των υποβληθέντων δικαιολογητικών των 
αιτημάτων αυτών, εκδόθηκαν εντός του 2017 οι αποφάσεις καταβολής για τα 
επτά (7) από αυτά τα αιτήματα, συνολικού ποσού καταβαλλόμενης 
επιχορήγησης 979.863,22 ευρώ και εστάλησαν στο Περιφερειακό Ταμείο για 
πληρωμή, ενώ το Ιανουάριο και Φεβρουάριο του 2018 εκδόθηκαν οι 
αποφάσεις και εστάλησαν προς πληρωμή και τα υπόλοιπα, μαζί με τρία (3) 
νέα αιτήματα πληρωμής που εστάλησαν στην Υπηρεσία εντός του 2018, 
συνολικού ποσού ενίσχυσης 446.184,05 ευρώ. 
 
 
 
 
 

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ 
 
Ο ρόλος της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων  για τη διαχείριση των στερών 
αποβλήτων είναι χρηματοδοτικός, περιφερειακού σχεδιασμού της διαχείρισης 
στερεών αποβλήτων, ελεγκτικός και αδειοδοτικός και όχι ρόλος διαχείρισης, 
αποκομιδής και απόφασης χωροταξίας. Αυτό ως ένα πρώτο σχόλιο για την 
αποσαφήνιση του ρόλου ενός εκάστου. 

Στο πλαίσιο αυτό, και καθώς για την Κεφαλονιά έχει επιλυθεί το πρόβλημα της 
διαχείρισης των απορριμμάτων ισχύουν τα εξής: 

 

Για την Κέρκυρα 

►Απαντώντας στο σχετικό αίτημα του Δήμου Κέρκυρας και του ΣΥΔΙΣΑ, η 
ΠΙΝ ενέταξε στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων το έργο «Δημιουργία 
υποδομής προεργασίας δεματοποίησης κομποστοποίησης και ταφής 
υπολειμμάτων οικιακών αποβλήτων νομού Κέρκυρας» με προϋπολογισμό 
4.200.000 ευρώ, το 2015, ποσόν που αυξήθηκε το 2017 στα 4.653.773,11 
ευρώ. Από την πίστωση αυτή έχουν δαπανηθεί 318.379,57 ευρώ, ήτοι το 
6,8%. 

►Η ΠΙΝ εξέδωσε δύο προσκλήσεις στα πλαίσια του ΕΣΠΑ 2014-2020 
προκειμένου να δοθεί η ευκαιρία και στον δήμο Κέρκυρας και τον ΣΥΔΙΣΑ 
να αντλήσουν πόρους. Συγκεκριμένα την ΙΟΝ25 «Δράσεις διαχείρισης 
βιοαποβλήτων και ανακυκλώσιμων στην ΠΙΝ» προϋπολογισμού 



6.579.101 ευρώ, όπου ο δήμος Κέρκυρας υπέβαλλε δύο προτάσεις 
συνολικά των 2.164.236,48 ευρώ,  επίσης  την ΙΟΝ39, «Δράσεις 
ενημέρωσης για ολοκληρωμένη διαχείριση στερεών αποβλήτων της ΠΙΝ» 
προϋπολογισμού 260.000 ευρώ,  όπου ο δήμος Κέρκυρας και ο ΣΥΔΙΣΑ 
υπέβαλλαν πρόταση  66. 400 ευρώ και τέλος την ΙΟΝ41 «Δράσεις για την 
διαχείριση στερεών αποβλήτων στην ΠΙΝ» προϋπολογισμού 11.067.958 
ευρώ ,όπου ο δήμος Κέρκυρας και ο ΣΥΔΙΣΑ δεν υπέβαλλαν καμία 
πρόταση. 

► Σε ο,τι αφορά στην Κέρκυρα ο Περιφερειακός Σχεδιασμός ενσωματώνει 
απολύτως και στο σύνολο τους τις προτάσεις του δήμου, έτσι όπως 
περιλαμβάνονται στο Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης που εγκρίθηκε από το 
δημοτικό συμβούλιο Κέρκυρας στις 21/04/2016 και στο οποίο προβλέπεται 
τόσο η χωροθέτηση, όσο και οι μορφές και διαδικασίες διαχείρισης. 

► Η ΠΙΝ δια της υπηρεσίας Περιβάλλοντος, είναι αρμόδια για την 
πραγματοποίηση των ελεγκτικών διαδικασιών ώστε να προστατεύεται το 
περιβάλλον και η δημόσια υγεία και να ικανοποιούνται οι όροι και 
προϋποθέσεις που τίθενται από τον Περιφερειακό σχεδιασμό και τις σχετικές 
εγκρίσεις. Στα πλαίσια αυτών των ελέγχων και των παραβάσεων που 
διαπιστώθηκαν στο Τεμπλόνι επιβλήθηκε πρόσφατα η 3η απόφαση επιβολής 
προστίμου στον ΣΥΔΙΣΑ  ύψους 108.400 ευρώ , ενώ έχει σταλεί σχετικός 
φάκελος στην Δικαιοσύνη για την διερεύνηση των ευθυνών για κακοτεχνίες και 
κακή χρήση των πόρων. 

► Επίσης στην ίδια Δ/νση έχει υποβληθεί από τον ΣΥΔΙΣΑ φάκελος 
αδειοδότησης του ΧΥΤΥ Νότιας Κέρκυρας, η οποία και εκκρεμεί λόγω 
σοβαρών ελλείψεων,  ως προς τις απαιτητές από τον νόμο και την απόφαση 
έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, προϋποθέσεις. 

 

 

Λευκάδα 

Μετά από 35 χρόνια λύνεται οριστικά το θέμα των σκουπιδιών για τη 
Λευκάδα, καθώς εγκρίθηκε η χρηματοδότηση του έργου για τη «Δημιουργία 
Χώρου Προσωρινής Αποθήκευσης Απορριμμάτων, Εγκατάσταση 
Δεματοποιητή, Κατασκευή Μονάδας  Προεπεξεργασίας Απορριμμάτων και 
Κομποστοποίησης και Αποκατάσταση 6 ΧΑΔΑ δήμου Λευκάδας», συνολικού 
κόστους 9.665.793,60 ευρώ. 

Η ΜοΠΑΚ περιλαμβάνει την προεπεξεργασία με μηχανικό διαχωρισμό των 
συμμείκτων αστικών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών και 



κομποστοποίηση του διαχωρισμένου από τα σύμμεικτα οργανικού κλάσματος 
και προδιαλεγμένων στην πηγή βιοαποβλήτων, σε ξεχωριστές γραμμές. 

Η ΜοΠΑΚ θα επεξεργάζεται υπολειμματικά σύμμεικτα αστικά απόβλητα και 
ανακυκλώσιμα απόβλητα υλικών των Δήμων Λευκάδας και Μεγανησίου, 
καθώς και του Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας, σύμφωνα με τους οικείους ΠΕΣΔΑ 
Ιονίων Νήσων και Δυτικής Ελλάδας και τη σχετική προγραμματική σύμβαση. 
Επίσης θα επεξεργάζεται τα προδιαλεγμένα στην πηγή βιοαπόβλητα των 
Δήμων Λευκάδας και Ακτίου-Βόνιτσας. 

 

 

Ζάκυνθος 

Στη Ζάκυνθο επιχειρήσαμε, σε συνεργασία με τη δημοτική αρχή Ζακύνθου, 
έχοντας παραλάβει ένα ΧΥΤΑ κλειστό, με συνέπεια τα σκουπίδια να 
βρίσκονται κυριολεκτικά στο δρόμο και το πρόβλημα να είναι οξύτατο.  

Αυτό σε συνδυασμό με την γραφειοκρατία δημιούργησαν προβλήματα, που 
όμως ξεπεράστηκαν και εντάξαμε στο ΕΣΠΑ 2014-2020 το τοπικό σχέδιο, 
εξασφαλίσαμε 2,5 εκ. ευρώ για την ενδιάμεση διαχείριση με διαλογή στην 
πηγή και ανακύκλωση. Επιπλέον επεξεργαζόμαστε την πρόταση που έχει 
υποβάλλει ο Δήμος Ζακύνθου για δημιουργία Πράσινων Σημείων, Σταθμών 
Μεταφόρτωση κλπ. μέσα από το ΠΕΠ Ιονίων Νήσων.  

Μπορούμε με ασφάλεια να δηλώσουμε ότι, με στενή συνεργασία και καλό 
σχεδιασμό, βρισκόμαστε πλέον στη διαδικασία οριστικής επίλυσης του πολύ 
σοβαρού προβλήματος που παραλάβαμε και η Ζάκυνθος ξεπέρασε τις 
κακοδαιμονίες του παρελθόντος, αποφεύγοντας κινδύνους για τη δημόσια 
υγεία και παγκόσμια δυσφήμιση.   

 

 
Χρηματοδοτήσεις ενημέρωσης 

Για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών και την 
πραγματοποίηση δράσεων  ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τη 
διαχείριση των απορριμμάτων  ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων Θεόδωρος 
Γαλιατσάτος ενέταξε δράσεις συνολικού προϋπολογισμού 258.500 ευρώ 
καθώς και πρόσθετη καμπάνια ενημέρωσης με δικαιούχο το Δήμο Κέρκυρας, 
προϋπολογισμού 66.400 ευρώ.  

Σε κάθε περίπτωση η ΠΙΝ θα συνεχίσει να προσπαθεί στα πλαίσια του 
θεσμικού της ρόλου και των αρμοδιοτήτων της για την καλυτέρευση της 
καθημερινότητας των συμπολιτών μας, το ίδιο  συστήνει δε και απαιτεί να 



πράξουν και οι φορείς που έχουν την αποκλειστική ευθύνη διαχείρισης των 
στερεών αποβλήτων.  

 

 

V. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

 

►Αναβαθμίζεται η δημόσια νοσηλευτική φροντίδα με τη λειτουργία του νέου  
υπερσύγχρονου νοσοκομείου της Λευκάδας, το οποίο προβλέπεται να 
λειτουργήσει μέχρι το τέλος του χρόνου. Στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος Ιονίων Νήσων 2014-2020, υπογράφηκε η ένταξη του 
έργου«Μελέτη, κατασκευή Οικοδομικών – Η/Μ εργασιών και προμήθεια – 
εγκατάσταση ιατροτεχνολογικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού του νέου 
Γενικού Νοσοκομείου Λευκάδας» στο Ε.Π. Ιονίων Νήσων 2014-2020. 
Πρόκειται για τη συνέχιση και ολοκλήρωση του έργου κατασκευής του νέου 
Νοσοκομείου Λευκάδας το οποίο είχε ενταχθεί και ξεκινήσει μέσω του Ε.Π. 
ΔΕΠΙΝ 2007-2013. Ο προϋπολογισμός του παρόντος έργου, που αποτελεί τη 
δεύτερη και τελική φάση του έργου, ανέρχεται στα 18.495.873,00 ευρώ, από 
συνολική επιλέξιμη δημόσια δαπάνη, ενώ κατά την προγραμματική περίοδο 
2007-2013 όπου εκτελέστηκε η α΄φάση του έργου, πραγματοποιήθηκαν 
δαπάνες ύψους 13,633,079.45 ευρώ.   

 

► «Προμήθεια ενός ψηφιακού μαστογράφου με βιοψία κι ενός καρδιολογικού 
υπερηχοτομογράφου στο Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας», με προϋπολογισμό 
337.903 €, και με δικαιούχο το ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ.  

 

► Υπεγράφη η προμήθεια και εγκατάσταση αξονικού τομογράφου 64 τομών, 
προϋπολογισμού 600.000€ στο Νοσοκομείο Κέρκυρας. Το έργο 
χρηματοδοτείται από το ΠΕΠ Ιονίων Νήσων και έχει καταληκτική ημερομηνία 
31/12/2018.  

 

► Η ΠΙΝ συνέβαλε αποφασιστικά στην σημαντική βελτίωση της λειτουργίας 
των Νοσοκομείων θεσπίζοντας επιδόματα σε επικουρικούς και αγροτικούς 
γιατρούς, που το 2017 είχαν ως εξής: 
ΚΕΡΚΥΡΑ: 32 επικουρικοί Ιατροί, 15.367,63€. 
ΖΑΚΥΝΘΟΣ: Για τον Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2017 υπάρχουν δικαιολογητικά  
δαπάνης συνολικά 3.600€ για έλεγχο στο Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης. 
Αφορά   3 αγροτικούς ιατρούς και 4 επικουρικούς ιατρούς.  
ΛΕΥΚΑΔΑ: 14 Ιατροί, 40.098,35€. 



ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ: Για 3 Ιατρούς υπαίθρου και τον ελεγκτή ιατρό πληρώθηκαν 
συνολικά 14.690,97 ευρώ (αφορά τα έτη 2016 και 2017) ενώ ακόμη 5.000 
ευρώ εκκρεμούν προς πληρωμή. 
 
► Συνέχιση της λειτουργίας Κοινωνικών Δομών σε όλα τα νησιά και 
συγκεκριμένα: 

- 3  «Κέντρων Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ)» σε Κεφαλλονιά, 
Κέρκυρα και Λευκάδα, με συνολικό προϋπολογισμό 770.913 € 

-4 “Κέντρων Κοινότητας” σε Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο με 
συνολικό προϋπολογισμό 972.000 € 

- 2 “Κέντρα Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας ΑμΕΑ” σε Κέρκυρα και 
Κεφαλονιά με συνολικό προϋπολογισμό 1.152.000€, 

- 3 “Κέντρα Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών – Θυμάτων Βίας” σε 
Κέρκυρα, Ζάκυνθο, Κεφαλονιά με συνολικό προϋπολογισμό 767.777€, 

-”Ξενώνας Φιλοξενίας Γυναικών θυμάτων βίας” στην Κέρκυρα με συνολικό 
προϋπολογισμό 531.000€, 

- 3 “Κοινωνικά Φαρμακεία” σε Κέρκυρα, Λευκάδα και Ζάκυνθο, με συνολικό 
προϋπολογισμό 379.080€, 

- 5 Δομές παροχής βασικών αγαθών “Κοινωνικά Παντοπωλεία” και συσσίτια, 
2 στην Κέρκυρα και στη Λευκάδα και 1 στη Ζάκυνθο, με συνολικό 
προϋπολογισμό 1.338.480 €, 

- “Ανοιχτό Κέντρο Ημέρας Αστέγων” στην Κέρκυρα, με συνολικό 
προϋπολογισμό 771.120€.    

 

► Η Περιφέρεια Ιόνιων Νησιών  μέσω της Κοινωνικής Σύμπραξης  “ΙΟΝΙΑ 
ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ “ συνεχίζει την   υλοποίηση του 
προγράμματος της δωρεάν διανομής  φρούτων και  οπωροκηπευτικών σε 
ευάλωτες κοινωνικά ομάδες πληθυσμού στα Ιόνια Νησιά. Στο πρόγραμμα 
συμμετέχουν 26 φορείς που συντονίζονται για την παροχή στήριξης των 
πολιτών που δοκιμάζονται από την κρίση. 
 
► Επιχορηγήσεις σε προνοιακά ιδρύματα για το 2017: 
ΚΕΡΚΥΡΑ: ΔΗ.ΜΟ.Π. “Ν. Μώρος” 20.000€ 
ΖΑΚΥΝΘΟΣ: «Η  ΣΤΟΡΓΗ» 18.500 € 
ΛΕΥΚΑΔΑ: Κέντρο Πρόληψης Εξαρτησιογόνων 
Ουσιών «ΔΙΑΥΛΟΣ»: 20.983,12€ 
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ: ΑΠΟΠΛΟΥΣ -Κέντρο Πρόληψης Χρήσης Εξαρτησιογόνων 
Ουσιών Ν. Κεφαλληνίας 20.800 € 
 
► Ειδικές δράσεις για την  Κοινωνική Ένταξη των ROMA, η οποία κινείται σε 
πέντε άξονες: 



• Στέγαση, υποδομές 
• Απασχόληση  
•Εκπαίδευση, επαγγελματική κατάρτιση 
•Υγεία, κοινωνική φροντίδα 
•Οριζόντιες, υποστηρικτικές παρεμβάσεις 
Με την ευκαιρία μάλιστα της Παγκόσμιας Ημέρας των ΡΟΜΑ 
πραγματοποιήθηκε στην Κέρκυρα για πρώτη φορά με εξαιρετική επιτυχία, η 
εκδήλωση που είχε προγραμματιστεί από την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων σε 
συνεργασία με το Ιατροκοινωνικό Κέντρο Κέρκυρας (πρώην ΠΙΚΠΑ) και το 
σύλλογο ΡΟΜΑ Κέρκυρας. 
 
 
► Συναντήσεις με εθελοντικούς συλλόγους σε όλη την ΠΙΝ και συντονισμός 
δράσεων. Κοινή δράσης αιμοδοσίας με τον Σύλλογο Εθελοντών Αιμοδοτών 
“Ηλίας Πολίτης” στην Κέρκυρα. 
 
► Σειρά συσκέψεων για την “Υγεία του παιδικού πληθυσμού” με βασικά 
θέματα τη βελτίωση των συνθηκών ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης για τα 
νεογνά και τα παιδιά, την εμβολιαστική κάλυψη του παιδικού πληθυσμού, την 
κάλυψη κενών θέσεων παιδιάτρων, τα ΤΟΜΥ και την ιατρική και οδοντιατρική 
κάλυψη των παιδιών ΑΜΕΑ . 
 

 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

► 4 εκ. ευρώ συνεισφέρει το ΠΕΠ Ιονίων Νήσων 2014-2020 με απόφαση του 
Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων Θεόδωρου Γαλιατσάτου, στο νεοσύστατο 
Ταμείου Επιχειρηματικότητας ΙΙ (ΤΕΠΙΧ ΙΙ), που έχει ως σκοπό τη βελτίωση 
της πρόσβασης των επιχειρήσεων σε χρηματοδότηση. 
Μέσω του ΤΕΠΙΧ ΙΙ θα παρέχονται στις επιχειρήσεις δάνεια, εγγυήσεις 
και μικροπιστώσεις.  
Τη διαχείριση του ΤΕΠΙΧ ΙΙ αναλαμβάνει το Ελληνικό Ταμείο 
Επιχειρηματικότητας & Ανάπτυξης Α.Ε., το οποίο σε επόμενη φάση θα 
εκδώσει Πρόσκληση προς ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις, όπως υπό σύσταση, 
νέες και υφιστάμενες  επιχειρήσεις και ιδίως  Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες 
επιχειρήσεις  όλων των τύπων. 
 
► 6εκ. ευρώ συνολικά εξασφάλισε ο Περιφερειάρχης Θ. Γαλιατσάτος για τα 
Ιόνια Νησιά στο πρόγραμμα για την “Αξιοποίηση συστημάτων 
εξοικονόμησης ενέργειας στον τομέα της κατοικίας». Αναμένεται η έκδοση 
προσκλήσεων για τους ενδιαφερόμενους ιδιώτες για την υποβολή αιτήσεων 
χρηματοδότησης για παρεμβάσεις βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης 
κατοικιών όπως: Θερμομόνωση, αντικατάσταση κουφωμάτων, συστήματα 
σκίασης, αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης, κλπ. 
 
 
 
 

VΙ. ΔΙΕΘΝΗΣ ΘΕΣΗ ΠΙΝ 



 
► Στο διάστημα Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2017 ο Περιφερειάρχης Ιονίων 
Νήσων συναντήθηκε με τις Πρέσβειρες της Μ. Βρετανίας, του Ισραήλ, της 
Αργεντινής και της Σλοβενίας και τους Πρέσβεις της Νορβηγίας και της 
Σερβίας, με κύρια θέματα την συνεργασία στους τομείς της προβολής του 
τουριστικού προϊόντος των Ιονίων Νήσων, την προώθηση των τοπικών 
προϊόντων, την προσέλκυση επενδύσεων και την ανάπτυξη σχέσεων 
συνεργασίας στον πολιτισμό, την παιδεία και τις τεχνολογίες αιχμής. 
 
► Διοργάνωση με την Enterprise Greece διημερίδας για την προώθηση των 
εξαγωγών τοπικών προϊόντων και την προσέλκυση επενδύσεων με τη 
συμμετοχή 25 Εμπορικών Ακολούθων και Οικονομικών Συμβούλων από 
Πρεσβείες, εκπροσώπων Επιμελητηρίων των Ιονίων Νήσων και 
παραγωγικών φορέων καθώς και παραγωγών από όλα τα νησιά της ΠΙΝ. 
Στο πλαίσιο της διημερίδας υπεγράφη σύμφωνο συνεργασίας από τον 
Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων Θεόδωρο Γαλιατσάτο και τον πρόεδρο της 
Enterprise Greece Χρήστο Στάικο, για τη σταθερή και συνεχή συνεργασία 
στους τομείς των επενδύσεων και των εξαγωγών τοπικών προϊόντων.  
 
► Επαφές με τις Οργανώσεις των Αποδήμων Επτανησίων στην Ελλάδα και 
το εξωτερικό για την σύσφιξη των σχέσεων, την από κοινού προώθηση των 
ζητημάτων στα Ιόνια Νησιά και την στήριξη των προβλημάτων των ομογενών.  
Αποφασίστηκε η διοργάνωση Διεθνούς Συνεδρίου Απόδημων Επτανησίων 
τον Σεπτέμβριο του 2018 και μετά από επαφές του Περιφερειάρχη επετεύχθη 
επισήμως η σύμφωνη γνώμη για τη συνδιοργάνωση από το Υπουργείο 
Εξωτερικών, Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού και τη Βουλή των 
Ελλήνων, Μόνιμη Ειδική Επιτροπή Περιφερειών. 
Μάλιστα στο πλαίσιο του Διεθνούς Συνεδρίου προετοιμάζεται ειδικό 
πρόγραμμα φιλοξενίας νέων αποδήμων στα Ιόνια Νησιά για 15 ημέρες, με την 
επιμέλεια της Γενικής Γραμματείας Αποδήμου Ελληνισμού και την συμβολή 
της ΠΙΝ, προκειμένου οι νέοι Επτανήσιοι να έρθουν κοντά με την πατρίδα 
τους και να γίνουν κοινωνοί της γλώσσας, του πολιτισμού και των ιδιαίτερων 
χαρακτηριστικών γνωρισμάτων των νησιών μας.  
 
► Στο πλαίσιο της εξωστρέφειας και των δημοσίων σχέσεων με τους 
ομογενείς ο Περιφερειάρχης θα παραστεί στην επικείμενη τοποθέτηση της 
προτομής του σπουδαίου Κεφαλονίτη θαλασσοπόρου Χουάν ντε Φούκα 
(Ιωάννη Φωκά) στο Βανκούβερ, παρουσία κυβερνητικών στελεχών του 
Καναδά και επισήμων από τις δύο χώρες.  
 
 
► ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΤΩΝ  ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ- CPMR 
Και το 2017 η ΠΙΝ παρέμεινε ενεργή και με εντατική παρουσία στις διεργασίες 
της Διάσκεψης των Παράκτιων Περιφερειών της  Ευρώπης. 
Συγκεκριμένα η ΠΙΝ ήταν παρούσα στις εξής διασκέψεις: 
1. Πολιτικό Γραφείο Διαμεσογειακής Επιτροπής στη Βαρκελώνη, 
Φεβρουάριος 2017 
2. Γενική Συνέλευση της Νησιωτικής Επιτροπής στο Γκόζο της Μάλτας, 
Μάρτιος 2017 



3. Γενική Συνέλευση της Διαμεσογειακής Επιτροπής στην Νάπολη, Ιούλιος 
2017 
4. Γενική Συνέλευση της CPMR στο Ελσίνκι τον Οκτώβριο του 2017  
 
Στο πλαίσιο των εργασιών των ανωτέρω διασκέψεων, ο Περιφερειάρχης 
Ιονίων Νήσων είχε την ευκαιρία  να αναφερθεί αφενός μεν στις στρατηγικές 
για τη Μεσόγειο και τα προγράμματα εδαφικής συνεργασίας στη Μεσόγειο και 
την Αδριατική & Ιόνιο και αφετέρου στο μεταναστευτικό και προσφυγικό 
ζήτημα. 
Πάγιο αίτημα της ΠΙΝ αποτελεί και η ουσιαστικότερη διασύνδεση πολιτικών 
και προγραμμάτων θα πρέπει να τεθεί ως απόλυτη προτεραιότητά μας, ενώ 
το μεταναστευτικό –προσφυγικό ζήτημα παραμένει στο επίκεντρο των 
συζητήσεων.   
Σε κάθε ευκαιρία εκφράζεται η σύμφωνη γνώμη της ΠΙΝ σχετικά με  την 
πρόταση για μια ολοκληρωμένη προσέγγιση των τριών Μακροπεριφερειακών 
πολιτικών της Μεσογείου (Δυτικής Μεσογείου, Ανατολικής Μεσογείου και 
Αδριατικής – Ιονίου) μέσω της δημιουργίας μιας ενιαίας μακροπεριφερειακής 
πολιτικής της Μεσογείου, χωρίς άμεσα να τίθεται ζήτημα οποιουδήποτε 
επανασχεδιασμού των ήδη υπαρχουσών πολιτικών.  
Θέσεις της ΠΙΝ αποτελούν η ενθάρρυνση και στήριξη των πρωτοβουλιών των 
Περιφερειών που ανέλαβαν αρμοδιότητες για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη 
διεθνή προστασία των αιτούντων άσυλο και η δημόσια έκφραση, της 
δυσαρέσκειας για την αποτυχία του μηχανισμού της ΕΕ για τη 
μετεγκατάσταση των μεταναστών και προσφύγων σε όλα τα κράτη μέλη. Και 
τέλος η σύνδεση έννοιας της “ασφάλειας” με το μεταναστευτικό/προσφυγικό 
ζήτημα, όπου για την ΠΙΝ “τα δύο αυτά ζητήματα δεν συνδέονται 
απαραιτήτως, χωρίς σε καμία περίπτωση να θεωρούμε το ένα πιο σημαντικό 
από το άλλο”.   
 Αξίζει να σημειωθεί ότι μετά από  παρέμβαση   του Περιφερειάρχη όταν 
διαπίστωσε ότι σε χάρτη αναφερόταν η ΠΓΔΜ με την ονομασία «Μακεδονία», 
η CPMR διαβεβαίωσε ότι θα υπάρξει άμεση διόρθωση. Ο Περιφερειάρχης 
Ιονίων Νήσων κατέθεσε επίσης την άποψή του στη Γενική Συνέλευση 
αναφορικά με τη στρατηγική της CPMR για τις αερομεταφορές. Συζητήθηκαν 
οι αλλαγές που συντελούνται στα αεροδρόμια όλης της Ευρώπης, η εμφάνιση 
των εταιριών χαμηλού κόστους, η αναγκαιότητα εκσυγχρονισμού των 
υποδομών, η αύξηση των τελών και η προσπάθεια ενίσχυσης της συνοχής 
για κάλυψη των δημοσίων μεταφορών.  
Στο πλαίσιο των διεθνών συνεργασιών της ΠΙΝ, αντιπροσωπεία της 
συμμετείχε επίσης στο 2ο Φόρουμ της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής Αδριατικής- 
Ιονίου.  
 
 
► ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ 
Μέσω του γραφείου Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης- Europe Direct, 
οργανώθηκαν 19 εκδηλώσεις στα νησιά του Ιονίου σε συνεργασία με φορείς 
Πανελλαδικής, Περιφερειακής  ή τοπικής εμβέλειας, όπως το Πανελλήνιο 
Μαθητικό Φεστιβάλ Ψηφιακής Δημιουργίας, το Διεθνές Συνέδριο Τουρισμού, 
το Πανελλήνιο Συνέδριο Ερασιτεχνικής Αστρονομίας, αλλά και στοχευμένες 
δράσεις για τη γεωργία, την απασχόληση, τα δικαιώματα του Ευρωπαίου 



Πολίτη εστιάζοντας σε ειδικές ομάδες- στόχους με ειδική φροντίδα για τα 
δημόσια σχολεία. 
 
 
 
 

VΙΙ. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ  
 
Το Αναπτυξιακό Συνέδριο Ιονίων Νήσων για την ΠΙΝ αποτέλεσε σταθμό στις 
σχέσεις ΠΙΝ – Κυβέρνησης. Μετά από διεκδικήσεις και διαβουλεύσεις ελήφθη 
σειρά αποφάσεων προς όφελος των Ιονίων νήσων με σημαντικότερες: 
 
1. Αναγνωρίστηκε η εξελισσόμενη δυναμική της τουριστικής οικονομίας στα 
Ιόνια Νησιά τα οποία αποτελούν  τον οδηγό στην ελληνική τουριστική 
οικονομία 
 
2. Επίσπευση της υπογραφής Κοινή Υπουργική Απόφαση για το Γενικό 
Χωροταξικό Σχέδιο Ιονίων Νήσων. 
 
3. Ενεργοποιήθηκαν οι διαδικασίες για την κατασκευή του έργου «άξονας 
Β/Ν» που περιλαμβάνει οδικό δίκτυο και λιμάνια από Κέρκυρα έως Ζάκυνθο. 
  
4. Αποδοχή του έργου κατασκευής νέας σύνδεσης στη Λευκάδα. 
 
5. Εξαγγελία του α’  τμήματος του έργου ύδρευσης Κέρκυρας με 47 εκ ευρώ. 
Η ολοκληρωμένη έκφραση του έργου τίθεται προσωρινά σε αναστολή για 
αναζήτηση εναλλακτικών λύσεων τροφοδοσίας. 
 
6. Οριστικοποίηση παραχώρησης παραλιακού μετώπου στον δήμο Κέρκυρας. 
 
7. Ειδικές προδιαγραφές στην προκήρυξη προγραμμάτων του Προγράμματος 
Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ), όπως για νέους αγρότες, ώστε να προσιδιάζουν 
με τα χαρακτηριστικά της Περιφέρειας 
 
8.Αποδοχή της προώθησης των επιχειρηματικών πάρκων (Κέρκυρα, 
Ζάκυνθος) 
 
9. Αποδοχή της λογικής του μεταφορικού ισοδύναμου, μετά από εισήγηση του 
Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Παναγιώτη Κουρουμπλή, για 
σχετική τροποποίηση του ισχύοντος νόμου για την διευκόλυνση 
χρηματοδοτήσεων και προς τα νησιά του Ιονίου. 
 
10. Ακτοπλοϊκή γραμμή σύνδεσης των νησιών του Ιονίου (Κέρκυρα, Παξοί, 
Λευκάδα, Ιθάκη, Κεφαλονιά, Ζάκυνθος) από 01/05/2018. 
 
11. Πλοίο κλειστού τύπου στην γραμμή Κέρκυρα-Παξοί. 
 
12. Σύνδεση με πλοίο του Καστού και Καλάμου με την Λευκάδα. 
 



13. Εξασφαλίστηκε η χρηματοδότηση των Οργανωμένων Χωρικών 
Επενδύσεων Ιονίων Νήσων.  
 
14. Προωθείται η υλοποίηση του master plan του λιμένος Ζακύνθου 
 
15. Αυξάνεται δραστικά η χρηματοδότηση για οδικό δίκτυο και 
αντιπλημμυρικά έργα (υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης) 
 
16. Αποδοχή και στήριξη της στρατηγικής της ΠΙΝ για προώθηση της 
αγροδιατροφής και ενσωμάτωσης στην τοπική οικονομία ως δίπολο με τον 
τουρισμό. 
 
17.Το art café παραμένει στο Δήμο Κέρκυρας, ανακατασκευή του Μουσείου 
Αργοστολίου. 
 
18. Κλειστό προπονητήριο στη Νότια Κέρκυρα και παρεμβάσεις στο ΕΑΚ 
Κέρκυρας για δημιουργία κλειστών χώρων άθλησης και προπόνησης. Ένταξη 
του κολυμβητηρίου στο πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης. Ανοιχτά μικρά 
γήπεδα μαζικού αθλητισμού στη Λευκάδα. 
 
19. Παραμονή της έδρας του Κτηματολογίου στην Κέρκυρα με 
υποκαταστήματα στα άλλα νησιά. 
 
20. Ενοποίηση του Ιονίου Πανεπιστημίου με το ΤΕΙ Ιονίων Νήσων με 
ταυτόχρονη αναβάθμιση των τμημάτων του.  
 
 
 
 
 

VΙΙΙ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΙΝ 
 
► ΝΕΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 
 
Από τον Φεβρουάριο του 2017 μέχρι και Νοέμβριο του 2017 υλοποιήθηκε το 
πολύ σημαντικό έργο της αξιολόγησης των οργανωτικών δομών της 
Περιφέρειας, της διαμόρφωσης νέου οργανισμού και την σύνταξη 
περιγραμμάτων θέσεων εργασίας των υπαλλήλων. Για την υλοποίηση αυτού 
του έργου συνεργάστηκαν εποικοδομητικά όλες οι Γενικές Διευθύνσεις, με τον 
εξωτερικό εξειδικευμένο συνεργάτη της Περιφέρειας, με την Εκτελεστική 
Επιτροπή και με τα σωματεία εργαζομένων σε όλες τις Περιφερειακές 
Ενότητες. Η τελική πρόταση εγκρίθηκε από την Οικονομική Επιτροπή και το 
Περιφερειακό Συμβούλιο τον Σεπτέμβριο του 2017 και τελικά δημοσιεύτηκε σε 
ΦΕΚ στις 23/11/2017 οπότε και ξεκίνησε να λειτουργεί η νέα οργανωτική δομή 
της Περιφέρειας.  
Ο νέος οργανισμός έχει κατά 13% μειωμένες θέσεις ευθύνης προκειμένου να 
προσαρμοστεί στη μεγάλη έλλειψη προσωπικού και να διαμορφωθούν 
σταθερές και αποδοτικές ιεραρχικές σχέσεις μεταξύ των υπαλλήλων.   
 
 



► Συλλογικά όργανα 
Το  Περιφερειακό  Συμβούλιο πραγματοποίησε 24 συνεδριάσεις κατά το έτος 
2017  και  συντάχθηκαν  249  αποφάσεις. 
Η   Οικονομική  Επιτροπή   πραγματοποίησε   53  συνεδριάσεις κατά το έτος 
2017  και  συντάχθηκαν   1012  αποφάσεις. 
Η Επιτροπή Πολιτισμού, Αθλητισμού, Παιδείας και Επιστημών της ΠΙΝ 
πραγματοποίησε 11 συνεδριάσεις για το έτος 2017 και συντάχθηκαν 78 
αποφάσεις. 
Οι   αποφάσεις  αναρτήθηκαν  στην  Διαύγεια,  καθώς  και  στην  επίσημη  
ιστοσελίδα  της  Περιφέρειας  Ιονίων  Νήσων. 
Η Περιφερειακή Επιτροπή Διαβούλευσης συνεδρίασε 2 φορές, η Εκτελεστική 
Επιτροπή συνεδρίασε 5 φορές, η Περιφερειακή Επιτροπή Ισότητας των 
Φύλων συνεδρίασε 2 φορές και η Επιτροπή Νησιωτικής Πολιτικής συνεδρίασε 
1 φορά.  
Στο σύνολο  των  εγγράφων  περιλαμβάνεται  και  η  σχετική  αλληλογραφία  
των  Μελετών  Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων (35 μελέτες), για  τις  οποίες  
το  Περιφερειακό  Συμβούλιο  εκ  του  νόμου  ενημερώνει  τους πολίτες και του  
φορείς  εκπροσώπησης   των έργων / δραστηριοτήτων  για  το  περιεχόμενο 
των Μ.Π.Ε, των   ΠΠΕ και  των  αποφάσεων  Περιφερειάρχη   και  Γ.Γ  της 
Αποκεντρωμένης  Διοίκησης   Πελ/νήσου,  Δυτικής  Ελλάδας  και  Ιονίου. 
 
  
► ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 
 
Το έτος 2017 ήταν πολύ κρίσιμο για τις οικονομικές υπηρεσίες της 
Περιφέρειες Ιονίων Νήσων διότι κλήθηκαν να διαχειριστούν τη μεγάλη 
πρόκληση της κατάργησης του προληπτικού ελέγχου των δαπανών από τις 
υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου και την ουσιαστική μεταφορά αυτής της 
αρμοδιότητας στην ίδια την Περιφέρεια. Για το σκοπό αυτό 
αναδιοργανώθηκαν οι οικονομικές υπηρεσίες σε όλες τις Περιφερειακές 
Ενότητες και προσάρμοσαν τη λειτουργία τους στις απαιτήσεις της νέας 
νομοθεσίας  

 
 
 
 
 
 

ΙΧ. ΘΕΣΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 
 
► «ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΤΗΣ ΠΙΝ» 
Τον Δεκέμβριο του  2017 εγκρίθηκε από το Περιφερειακό Συμβούλιο η Μελέτη 
Διάγνωσης Αναγκών της Αγοράς Εργασίας της ΠΙΝ, ένα έργο που δημοπρατήθηκε το 
2015 και ολοκληρώθηκε εντός του 2016 με χρηματοδότηση του ΠΕΠ Ιονίων Νήσων. 
Η μελέτη διενεργήθηκε σε πληθυσμό α) ανέργων, β) εργαζομένων και γ) 
επιχειρήσεων μέσω ερωτηματολογίων και συνεντεύξεων με έμφαση σε επιχειρήσεις 
που δραστηριοποιούνται σε τομείς της Έξυπνης Εξειδίκευσης. 
Ευρήματα- Συμπεράσματα- Προτάσεις 



è Πρωτογενής τομέας σε συρρίκνωση όμως με ευκαιρίες ενίσχυσης  μέσω προβολής 
τοπικών προϊόντων και σύνδεσής τους με τουρισμό, με έμφαση σε μέλι, λάδι. 
Συγχρόνως, υπογραμμίζεται ότι η ιχθυοκαλλιέργεια αποτελεί δυναμικό κλάδο που 
αποφέρει έσοδα λόγω εξαγωγών   
è Δευτερογενής τομέας με σημαντικό αριθμό ΜΜΕ σχετικών με τον πρωτογενή 
τομέα. Επίσης παρατηρείται δραστηριότητα σε εταιρείες οικοδομικών υλικών με 
εξαγωγές. 
è Σε δεσπόζουσα θέση ο Τριτογενής Τομέας με τον Τουρισμό (καταλύματα και 
εστίαση κατά κύριο λόγο αλλά και άλλοι κλάδοι όπως εμπόριο, μεταφορές και 
πολιτιστική οικονομία). Σε ανάπτυξη παρατηρείται και ο τομέας υπηρεσιών υγείας. 
Ειδικότητες και επαγγέλματα σε ζήτηση: 
-          Γεωργία, δασοκομία, αλιεία 
-          Μεταποίηση 
-          Χονδρικό και λιανικό εμπόριο 
-          Υπηρεσίες παροχής καταλύματος και εστίασης  
-          Διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες στον τομέα της καθαριότητας 
Οι ειδικότητες αυτές κρίνονται απαραίτητες και για όλους τους τομείς της Έξυπνης 
Εξειδίκευσης. 
Η μελέτη επικεντρώθηκε και στην έλλειψη συγκεκριμένων δεξιοτήτων του εργατικού 
δυναμικού των Ιονίων όπως η χρήση Η/Υ αλλά και οι γνώσεις ξένων γλωσσών 
(Ιταλικά, Ρώσικα κλπ) 
Κλείνοντας, προτάθηκαν συγκεκριμένες δράσεις όπως προγράμματα απόκτησης 
εργασιακής εμπειρίας, ενίσχυσης επιχειρήσεων για δημιουργία νέων θέσεων 
εργασίας, κατάρτισης εργαζομένων, ενίσχυσης της αυταπασχόλησης  κ.α 
 
 
► ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΤΩΝ 
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΕΞΑΡΤΗΣΙΟΓΟΝΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΚΑΙ 
ΑΛΛΕΣ ΕΞΑΡΤΗΤΙΚΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ 2016-17 
 
Με πρωτοβουλία της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων υλοποιήθηκε στα νησιά της 
Περιφέρειας –την Κέρκυρα, τη Λευκάδα, την Κεφαλονιά-Ιθάκη και τη Ζάκυνθο– 
επιστημονική έρευνα στο μαθητικό πληθυσμό για τη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών 
και άλλες εξαρτητικές συμπεριφορές. 
Η έρευνα σχεδιάσθηκε από το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής 
Υγιεινής, το ΕΠΙΨΥ, μέρος της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, με 
35ετή εμπειρία στην υλοποίηση ανάλογων ερευνών στην Ελλάδα.  
Με τη συνεργασία α) του Υπουργείου Παιδείας β) των Δ/νσεων Δ/θμιας Εκπ/σης, γ) 
των Δ/ντών των σχολικών μονάδων της περιφέρειας και δ) των επικεφαλής και των 
στελεχών των Κέντρων Πρόληψης του ΟΚΑΝΑ / Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τα 
στοιχεία συλλέχθηκαν με επιτυχία κατά το σχολικό έτος 2016-17. 
Συμμετείχαν συνολικά  3272 μαθητές της Γ’ Γυμνασίου και των τριών τάξεων του 
Λυκείου από 79 σχολεία – δείγμα αντιπροσωπευτικό για το σύνολο της περιφέρειας.  
Τα στοιχεία από τις πρώτες, προκαταρκτικές αναλύσεις είναι ενδιαφέροντα και 
δείχνουν για παράδειγμα ότι : 
·       Ένας στους 8 (12%) εφήβους 14-17 ετών καπνίζει συστηματικά 
·      Ένας στους 4 (23%) έχει πειραματιστεί με ηλεκτρονικό τσιγάρο 
·      Ένας στους 4 (24%) έχει πιει πρόσφατα τουλάχιστον 2 φορές υπερβολικό αλκοόλ  
·      Ένας στους 9 (11%) έχει πειραματιστεί με την κάνναβη 



·      Ένας στους 3 (37%) είναι προσκολλημένος στα κοινωνικά δίκτυα και σχεδόν 
ένας στους 5 (18%) στα ηλεκτρονικά παιχνίδια 
·     Ένας στους 10 (10%) είναι είτε εθισμένοι ή σε κίνδυνο εθισμού στο τζόγο.  
Σημειώνεται ότι, στοιχεία σαν και τα παραπάνω θα είναι διαθέσιμα τόσο σε επίπεδο 
περιφέρειας όσο και ανά νόμο και, ως εκ τούτου, αποτελούν πολύτιμα εφόδια στα 
χέρια των ειδικών των Κέντρων Πρόληψης, οι οποίοι –σε συνεργασία με τις τοπικές 
διοικήσεις – θα τα μελετήσουν και θα σχεδιάσουν τα προγράμματά τους για τα 
επόμενα χρόνια. 
 
 
 
 

Χ. ΜΙΚΡΑ ΝΗΣΙΑ 
Προτεραιότητα και βασική αναγκαιότητα για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων 
αποτελεί η παροχή σύγχρονων και αναβαθμισμένων υπηρεσιών στα μικρά 
νησιά του Ιονίου με έργα που βελτιώνουν τις συνθήκες διαβίωσης για τους 
κατοίκους αλλά και τους επισκέπτες. 
 
Διαπόντια Νησιά: 
-Υπογράφηκε η σύμβαση κατασκευής του έργου «Επέκταση Λιμένα 
Ερείκουσσας», συνολικού ύψους 3.919.011,69 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου 
ΦΠΑ).Το έργο είναι ενταγμένο στο επιχειρησιακό πρόγραμμα “Ιόνια Νησιά 
2014-2020” και αφορά στην κατασκευή νέου λιμανιού στη θέση του παλαιού 
υπάρχοντος, με επέκταση του λιμενοβραχίονα, κατασκευή χερσαίων 
εγκαταστάσεων, κατασκευή οδοποιίας για τη σύνδεση του λιμένα με τον 
οικισμό και δημιουργίας λιμενολεκάνης συνολικού εμβαδού 26 στρεμμάτων, 
που θα μπορεί να δεχθεί συνολικά πάνω από 100 αλιευτικά ή τουριστικά 
σκάφη καθώς και τα πλοία που εκτελούν τη συγκοινωνία και προσεγγίζουν το 
νησί της Ερείκουσσας. 
 
- Σε εξέλιξη βρίσκεται το έργο «Διαμορφώσεις-Συντηρήσεις-Αποκαταστάσεις 
Κοινόχρηστων  Χώρων, Οδικού Δικτύου και Κτιρίων Διαπόντιων Νησιών 
(Οθωνοί- Ερείκουσα-Μαθράκι)», π/υ 735.000 ευρώ. 
Το έργο αποτελείται από τα εξής τέσσερα υποέργα: Συντήρηση οδικού 
δικτύου και ολοκλήρωση διαμόρφωσης παραλιακής ζώνης οικισμού Άμμου 
Οθωνών, Δρόμος Πόρτο Φύκι Ερείκουσας: Ολοκλήρωση ασφαλτόστρωσης 
και πεζοδρομίων-ηλεκτροφωτισμός, Ανάπλαση Αθλητικού Κέντρου 
Μαθρακίου και διαμόρφωση υπαίθριου χώρου για διοργάνωση εκδηλώσεων , 
Συντήρηση οδικού δικτύου Μαθρακίου.  
 
Κάλαμος – Καστός: 
- Εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ιονίων Νήσων 2014-2020 το έργο 
για την ενίσχυση ύδρευσης των νήσων Καλάμου – Καστού με υποθαλάσσιο 
αγωγό, με π/υ 384.838.71 ευρώ. 
- Επιπλέον εγκρίθηκε η πίστωση για τις αποκαταστάσεις δημοτικών οδών 
στον Κάλαμο, π/υ 50.000 ευρώ. 
 
Μεγανήσι 
- Εντάχθηκε στο ΠΔΕ το έργο «Επισκευή και Συντήρηση Δημοτικού Οδικού 
Δικτύου δήμου Μεγανησίου», π/υ 200.000 ευρώ 



- Επίσης χρηματοδοτείται το «Προβολή της Ιστορικής Διαδρομής του 
Μεγανησίου», π/υ 176.555,25 ευρώ. 
 
Παξοί  
-«Αγροτική Οδοποιία Δήμου Παξών Νήσος Αντιπάξων», π/υ 414.113,93 ευρώ 
-«Αποκατάσταση και Ανάδειξη Παλαιοχριστιανικών Βασιλικών Αγίας Μαρίνας 
και Αγίου Στεφάνου», στη θέση «Οζιά Παξών», π/υ 300.000 ευρώ. 
 
ΙΘΑΚΗ: 
Το έργο που οι Θιακοί επί χρόνια περίμεναν γίνεται πραγματικότητα. 
Υπεγράφη από τον Περιφερειάρχη Θ. Γαλιατσάτο και τον ανάδοχο η σύμβαση 
για το έργο του λιμανιού στον Πισαετό, προϋπολογισμού 6.640.000 ευρώ.  
Μετά από αστοχίες και λάθος επιλογές της προηγούμενης περιόδου που 
στοίχισαν 9 χρόνια καθυστερήσεων, ένα μεγάλο έργο υποδομής για την Ιθάκη 
και το Ιόνιο παίρνει το δρόμο της υλοποίησης. Το έργο, προϋπολογισμού 
δημοπράτησης 6.640.000 ευρώ και τελικού ποσού σύμβασης 3.728.227,19 
ευρώ, αναμένεται να αποπερατωθεί εντός 700 ημερών και αφορά στην 
επέκταση και στον εκσυγχρονισμό του λιμένα Πισαετού Ιθάκης, όπου 
προβλέπεται να  κατασκευαστούν 7.680 τ.μ. λιμενικές εγκαταστάσεις.  
Ειδικότερα περιλαμβάνει τα απαραίτητα λιμενικά έργα, έργα νέας οδικής 
πρόσβασης, ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις και κτιριακή υποδομή. 
Προβλέπεται αύξηση του χερσαίου χώρου του λιμανιού, κατασκευή νέας 
οδικής πρόσβασης στο λιμάνι, κατασκευή κτιρίου εξυπηρέτησης λιμένα και 
οδική πρόσβαση στο κτίριο.  
 
Κι ακόμη: 
- Παρεμβάσεις οδικής ασφάλειας στις περιοχές «Δεξά» και «Μπροσαετός», 
προϋπολογισμού 187.769,16 ευρώ.  
- Συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών (κατολισθήσεις στην οδική αρτηρία 
προς τον λιμένα Πισαετού), προϋπολογισμού 319.761,29 ευρώ. 
- Έργα αποκατάστασης (με βραχοπροστασία), προϋπολογισμός 1 εκ. ευρώ. 
- Έργα αποκαστάστασης στον Μπροσαετό, προϋπολογισμός 1,5 εκ. ευρώ. 
- Συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών σε τμήματα του επαρχιακού οδικού 
δικτύου, προϋπολογισμός 182.112, 11 ευρώ. 
- Συντήρηση – αποκατάσταση τεχνικών έργων, καθαρισμός κλάδων 
υδρογραφικού δικτύου και ρεμάτων, προϋπολογισμός 53.805,85 ευρώ.  
- Οδικό δίκτυο (χρηματοδότηση στο Δήμο Ιθάκης), 300.000 ευρώ. 
- Κέντρο Κοινότητας Ιθάκης, χρηματοδότηση στο Δήμο Ιθάκης. 
- Προγραμματική σύμβαση με το Δήμο Ιθάκης και το Υπουργείο Πολιτισμού 
για τον καθαρισμό και ανάδειξη του αρχαιολογικού χώρου του Αγίου 
Αθανασίου. 
 
Τέλος σε πολιτιστικό επίπεδο: 
-Εντάχθηκε το έργο «Βελτίωση Μουσειακών Υποδομών και Συντήρηση 
Τοιχογραφιών Μεταβυζαντινών Ναών Νήσου Ιθάκης» που αφορούν στην 
αποκατάσταση και ανάδειξη τριών ναών καθώς και παρεμβάσεων στα 
αρχαιολογικά μουσεία του νησιού, π/υ 300.000 ευρώ 

 



 

XI. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
 
► Για 3η συνεχή χρονιά πραγματοποιήθηκε  η Πανιόνια Άσκηση σεισμού με 
την ονομασία «ΑΛΚΙΝΟΟΣ 2017» από την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων σε 
συνεργασία με τον Οργανισμό Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας 
(ΟΑΣΠ), την Πυροσβεστική Υπηρεσία και εθελοντικές ομάδες, στο πλαίσιο 
των πρωτοβουλιών και ενεργειών για την βελτίωση του μηχανισμού Πολιτικής 
Προστασίας - Διαχείριση Καταστάσεων Έκτακτης Ανάγκης. 
 
Σκοπός της άσκησης ήταν η ετοιμότητα, ο συντονισμός, η οργάνωση, η 
συνεργασία, η βελτίωση της σχεδίασης σε απαιτήσεις ρεαλισμού και γενικά η 
απόκτηση γνώσης & εμπειρίας, έτσι ώστε η διαχείριση καταστάσεων έκτακτης 
ανάγκης να έχει τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα. 
 
► «Τηλέμαχος» - Καινοτόμο επιχειρησιακό σύστημα διαχείρισης σεισμικού 
κινδύνου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.  
 
Στα πλαίσια των προκηρύξεων του ΕΣΠΑ της ΠΙΝ, η Περιφέρεια μαζί με 
εταίρους  Πανεπιστημιακά και άλλα ιδρύματα, διαμόρφωσε μια πρόταση 
ολιστικής προσέγγισης για την διαχείριση του φυσικού-σεισμικού κινδύνου 
που είναι πολύ έντονος στα Ιόνια νησιά. Το έργο εντάχθηκε με απόφαση του 
Περιφερειάρχη, ξεκίνησε η υλοποίησή του, έχει ημερομηνία λήξης 31/12/2020 
και ο συνολικός προϋπολογισμός είναι 1.209.991 ευρώ. 
Εταίροι του έργου είναι: ΠΙΝ, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο 
Αθηνών, Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και 
Προστασίας, Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, ενώ αρμόδιος φορέας 
υλοποίησης είναι η Αυτοτελής Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της Π.Ι.Ν. Το έργο 
αναφέρεται στη δημιουργία ενός καινοτόμου συστήματος για τη διαχείριση του 
σεισμικού κινδύνου στα Ιόνια Νησιά, μιας περιοχής που χαρακτηρίζεται 
σεισμικά και τεκτονικά ως η πιο ενεργή του Ελληνικού χώρου και μια από τις 
πιο ενεργές παγκοσμίως.  
  
 
► «Λαέρτης» - Καινοτόμο επιχειρησιακό σύστημα διαχείρισης φυσικών 
κινδύνων στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων 
 
Στα πλαίσια των προκηρύξεων του ΕΣΠΑ της ΠΙΝ, η Περιφέρεια μαζί με 
εταίρους  Πανεπιστημιακά και άλλα ιδρύματα, διαμόρφωσε μια πρόταση 
ολιστικής προσέγγισης για την διαχείριση φυσικών κινδύνων στην ΠΙΝ. 
Το έργο είναι υπό έγκριση. Υποβλήθηκε για δεύτερη φορά συμπληρωμένο και 
ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στα 2.850.000 ευρώ και η διάρκεια 
υλοποίησης στους 36 μήνες. 
Το έργο περιλαμβάνει την εκτίμηση και αξιολόγηση φυσικών κινδύνων σε 
επίπεδο περιφέρειας μέσα από την ανάλυση μιας σειράς δεδομένων με 
καινοτόμες μεθοδολογίες. Με βάση την ανάλυση των ανωτέρω παραμέτρων η 
προτεινόμενη πράξη θα εκπονήσει εκτίμηση του κινδύνου πυρκαγιών, του 
κινδύνου πλημμυρών, του κινδύνου διάβρωσης στη χέρσο και στις ακτές, του 
κινδύνου από ακραία καιρικά φαινόμενα και την κλιματική αλλαγή, και του 



κινδύνου κατολισθήσεων στη χέρσο και στις ακτές και τον κίνδυνο 
καταπτώσεων.   
Ενδεικτικά, ο εξοπλισμός που θα προμηθευτούμε από το συγκεκριμένο έργο 
περιλαμβάνει τα εξής: 4 πυροσβεστικά οχήματα, 4 διπλοκάμπινα αυτοκίνητα 
για την πολιτική προστασία της κάθε  Περιφερειακής Ενότητας, 10 
δορυφορικά τηλέφωνα, 7 υδροφόρες μία για κάθε Δήμο και 5 υδροφόρες για 
τα 5 μικρά κατοικήσιμα νησιά των Ιονίων. 
 
► Εκτεταμένα έργα για την αντιπλημμυρική προστασία της Ζακύνθου, με 
καθαρισμό και αποκατάσταση χειμάρρων και ρεμάτων, στο πλαίσιο της 
στρατηγικής μας επιλογής για την προστασία των νησιών από τις φυσικές 
καταστροφές, με σχεδιασμό έργων, δράσεων και παρεμβάσεων αλλά και 
καινοτόμων εφαρμογών, ενημέρωση και ευαισθητοποίηση. 
 
► Έργα ύψους 4,5 εκ. ευρώ για τη θωράκιση και καλύτερη αντιμετώπιση των 
νησιών από τις φυσικές καταστροφές  (σεισμούς, πλημμύρες και πυρκαγιές) 
και συγκεκριμένα:  
1. “Πυροσβεστικός εξοπλισμός για τη μείωση των επιπτώσεων από φυσικούς 
και ανθρωπογενείς κινδύνους (σεισμοί) στην ΠΙΝ, με δικαιούχο την 
Πυροσβεστική Υπηρεσία και προϋπολογισμό 1.050.000 ευρώ, για την 
προμήθεια ειδικών διασωστικών οχημάτων  
2. “Προμήθεια πυροσβεστικού εξοπλισμού για την αντιμετώπιση δασικών 
πυρκαγιών και πλημμυρικών φαινομένων”,  με δικαιούχο την Πυροσβεστική 
Υπηρεσία και προϋπολογισμό 3.500.000 ευρώ, για την προμήθεια 
πυροσβεστικού εξοπλισμού για την αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών και 
πλημμυρικών φαινομένων. 
 
► Έργα επιπλέον 1,5 εκ. ευρώ για: 
1. “Εξοπλισμό αστυνομικών υπηρεσιών Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για 
δράσεις οδικής ασφάλειας», προϋπολογισμού 999.900,00 €, με δικαιούχο το 
Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας.  Η πράξη αφορά στην προμήθεια 
αστυνομικού εξοπλισμού για την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας και της 
τροχονομικής αστυνόμευσης του οδικού δικτύου της Περιφέρειας Ιονίων 
Νήσων και μέσω αυτής τη μείωση, πρόληψη και αποτροπή τροχαίων 
ατυχημάτων.   
2.«Πυροσβεστικός εξοπλισμός για την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας στην 
Περιφέρεια Ιονίων Νήσων», με προϋπολογισμό 500.000 €, με δικαιούχο το 
Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος. Μέσω του έργου θα γίνει προμήθεια 
πυροσβεστικού εξοπλισμού για την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας στα Ιόνια 
νησιά.  
 
 
 
 

 

 
 


