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Το 1ο Διεθνές  Συνέδριο Αποδήμων και όπου γης 

Επτανησίων θα πραγματοποιηθεί στην Κέρκυρα  

από τις  5-7 Σεπτεμβρίου 2018. Τιμώμενο 

πρόσωπο ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος 

Τιράνων, Δυρραχίου και Πάσης Αλβανίας κ. 

Αναστάσιος. Την έναρξη των εργασιών θα 

κηρύξει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης 

Παυλόπουλος (σελ. 2,16-17)  

---------------------------------------------------------------------- 

 

 «Φρένο» από το Περιφερειακό Συμβούλιο 
Ιονίων Νήσων στην αύξηση των λιμενικών 
τελών σε Ηγουμενίτσα-Κέρκυρα (σελ.6) 

---------------------------------------------------------------------- 

Επιστολή στην Υπουργό Τουρισμού, με 

κοινοποίηση στον Πρωθυπουργό της Ελλάδας, 

απέστειλε ο Περιφερειάρχης Ι.Ν., αντιδρώντας στη 

σύσταση της Υπηρεσίας Ε.Ο.Τ. Εσωτ.Ηπείρου και 

Ιονίων Νήσων στα Ιωάννινα (σελ. 18-19) 

ΤΟ 2019 ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΔΙΚΤΥΟ 

ΥΔΡΟΠΛΑΝΩΝ ΣΤΟ ΙΟΝΙΟ  

Με γρήγορους ρυθμούς προχωρά πλέον η υλοποίηση του δικτύου υδατοδρομίων 

στο Ιόνιο μετά και την υποβολή των τεχνικών φακέλων, στο υπουργείο Υποδομών & 

Μεταφορών, για την αδειοδότηση των υδατοδρομίων Λευκάδας και 

Μεγανησίου.«Ευελπιστούμε ότι το 2019 θα έχουμε έτοιμο το πρώτο δίκτυο 

υδροπλάνων στο Ιόνιο …» δήλωσε μεταξύ άλλων ο Περιφερειάρχης, Θεόδωρος 

Γαλιατσάτος, καλεσμένος στην εκπομπή του ΣΚΑΪ, «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ» με τον Αχιλλέα 

Τόπα και τον Κωνσταντίνο Δαυλό (σελ.4-5)

 

 

Επιτόπιο έλεγχο στις 
εργασίες που 
πραγματοποιούνται στο 
λιμάνι του Πίσω Αετού, 
στην Ιθάκη, 
πραγματοποίησε, ο 
Περιφερειάρχης Ιονίων 
Νήσων… (σελ.3) 

 

Σύμφωνα με στοιχεία της Fraport, οι αφίξεις στα Ιόνια Νησιά 
σταθερά σε διψήφια άνοδο. Και ο Ιούλιος εμφάνισε διψήφια άνοδο 
στις αφίξεις του εξωτερικού(σελ.21) 
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Editorial…

 

πειτα από συντονισμένες  
προσπάθειες  και διαρκείς επαφές 
με όλους τους αρμόδιους φορείς 
πετύχαμε ως Περιφέρεια Ιονίων 

Νήσων να είμαστε στην ευχάριστη θέση να 
διοργανώσουμε το 1

ο
 Διεθνές Συνέδριο 

Αποδήμων και όπου γης Επτανησίων, το 
οποίο θα διεξαχθεί στην Κέρκυρα από τις 5 
– 7 Σεπτεμβρίου 2018. Ευελπιστούμε ότι 
αυτό το Συνέδριο θα αποτελέσει το «φάρο» 
προσέλκυσης όλων των απανταχού 
Επτανησίων, που η δράση τους εκπέμπεται 
σε όλα τα πλάτη της γης, διαιωνίζοντας την 
κουλτούρα, την παράδοση και την ιστορία 
των νησιών μας. 

Οι μεγάλες αυτές παρουσίες στο Συνέδριο, 
του Αρχιεπισκόπου Τιράνων, Δυρραχίου και 
Πάσης Αλβανίας,  του  Προέδρου της 
Δημοκρατίας, της κυβέρνησης, αλλά κυρίως 
της μεγάλης συμμετοχής των 
ομογενειακών σωματείων μας, θα είναι η 
απαρχή για την εδραίωση  της 
παγκοσμιότητας των Επτανησίων 
Αποδήμων , η οποία ευελπιστούμε ότι θα 
συνεχιστεί και τα επόμενα χρόνια  με νέες 
δραστηριότητες. 

Τιμώμενο πρόσωπο είναι ο Μακαριώτατος 
Αρχιεπίσκοπος Τιράνων, Δυρραχίου και 
πάσης Αλβανίας κ. Αναστασίος, ο οποίος  
είναι ένας από τους Απόδημους 
Επτανήσιους  που  τιμά παγκοσμίως με τη 
δράση του και τη στάση του, την καταγωγή 
του και μας κάνει να νιώθουμε υπερήφανοι. 

Την έναρξη των εργασιών του Διεθνούς 
Συνεδρίου θα κηρύξει, ο  Πρόεδρος της 
Δημοκρατίας Προκόπιος Παυλόπουλος. Στις 
θεματικές ενότητες που θα αναπτυχθούν 
ομιλητές θα είναι  τόσο  εκπρόσωποι της 
ΠΙΝ όσο και εκπρόσωποι των ομογενειακών 
σωματείων, ομοσπονδιών και 
συνομοσπονδιών καθώς και στελέχη της 
κυβέρνησης για να εξηγήσουν προφανώς  
την πολιτική που υλοποιείται αυτή την 
περίοδο, αλλά και  να αναλυθεί η εικόνα της 
ΠΙΝ και οι δυνατότητες και οι προκλήσεις 
που υπάρχουν. 

Επιπλέον Επτανήσιοι απόδημοι 
επιχειρηματίες θα μας μιλήσουν  για τις 
δικές τους δραστηριότητες και τις ευκαιρίες 
εξωστρέφειας των τοπικών προϊόντων του 
Ιονίου. 

Παράλληλα , στο πλαίσιο του Συνεδρίου 14 
νέοι άνθρωποι της επτανησιακής 
ομογένειας, με συγχρηματοδότηση  της  
Γενικής Γραμματείας Αποδήμου 
Ελληνισμού, είχαν την ευκαιρία να 
ταξιδέψουν στα νησιά μας, να  θαυμάσουν 
τις ομορφιές τους,  να γευτούν τις τοπικές 
γεύσεις,  να μάθουν  την τοπική ιστορία , και 
έχοντας πλέον μια πλήρη εικόνα για τα Ιόνια 
Νησιά, για τις πατρίδες τους δηλαδή, να 
μπορέσουν και οι ίδιοι να μεταφέρουν τις 
εντυπώσεις τους στο Συνέδριο. 

Το Ιόνιο , η μητέρα γη όλων μας,  είναι που 
μας ενώνει όλους του Επτανησίους, όπου 
και αν βρισκόμαστε. Αυτή η μεγάλη 
προσπάθεια που γίνεται, μέσα από το «1ο 
Διεθνές Συνέδριο Αποδήμων όπου γης 
Επτανησίων», ας αποτελέσει τον κορμό της 
διακλάδωσης και της συνένωσης  όλων το 
αποδήμων με τις ρίζες τους και την 
πατρίδα. 

Με εκτίμηση, 

Θεόδωρος Γαλιατσάτος 

Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων 
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Μαρία Μπαζδριγιάννη, 
Δημοσιογράφος 

 Άννυ Ταπάσκου, Δημοσιογράφος 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:Γραφείο 
Τύπου ΠΙΝ 
Δ/ΝΣΗ: Αλυκές Ποταμού  Κέρκυρας,  
                  Τ.Κ. 49100 
ΤΗΛ.  26613 61506 
E-MAIL   press1@pin.gov.gr 
                press2@pin.gov.gr  

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ: 

Νικόλαος Ευαγγελάτος,  
Θάνος Κατσαρός  

Τμήμα Πληροφορικής & Εξυπηρέτησης 
του Πολίτη ΠΕ Κεφαλλήνιας 

Δ/ΝΣΗ:  Διοικητήριο Αργοστολίου,  
 Τ.Κ. 28100 
ΤΗΛ.  26713 60501 – 3   
EMAIL tm_pliroforikis.kef@pin.gov.gr  

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΜΗΝΑ 
Το 2019 το πρώτο δίκτυο υδροπλάνων στο 
Ιόνιο…σελ. 4-5 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 
«Φρένο» από το Περιφερειακό 
Συμβούλιο Ιονίων Νήσων στην αύξηση 
των λιμενικών τελών σε Ηγουμενίτσα-
Κέρκυρα …σελ.6 

Με τον πρωθυπουργό συναντήθηκε 
στην Ιθάκη ο Αντιπεριφερειάρχης 
Τουρισμού Σπύρος Γαλιατσάτος…σελ.7 

ΕΠΙ ΤΩ…ΕΡΓΩ  
Δύο νέα έργα για την προστασία από 
φυσικούς κινδύνους και την κλιματική 
αλλαγή, από την ΠΙΝ συνολικού 
προϋπολογισμού 4.480.789 ευρώ 
…σελ.8 

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 
206 θέσεις εργασίας για οχτώ μήνες  
στην ΠΙΝ μέσω προγράμματος 
κοινωφελούς εργασίας…σελ.12 

Κενές θέσεις – πιθανός χρόνος 

αναμονής για ειδίκευση γιατρών σε 

νοσηλευτικά ιδρύματα του Ν. 

Κεφαλληνίας & Ιθάκης…σελ.14 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 
133 νέες υπαγωγές στο «Εξοικονόμηση 
κατ’ Οίκον ΙΙ» για τα Ιόνια 
Νησιά…σελ.11 

ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ 
Το 10 Διεθνές Συνέδριο Συνέδριο 
Αποδήμων και όπου γης Επτανησίων, 
θα πραγματοποιηθεί στην Κέρκυρα 
στις 5-7 Σεπτεμβρίου 2018…σελ.16-17 

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 
Την ανάκληση του Π.Δ. για τον Ε.Ο.Τ. 
Ηπείρου – Ιονίων Νήσων με έδρα τα 
Γιάννενα, αποφάσισε το Περιφερειακό 
Συμβούλιο…σελ.18-19 
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Στην Ιθάκη βρέθηκε τον Αύγουστο  ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων 

Επιτόπιο έλεγχο στο λιμάνι «Πίσω Αετός»  

πιτόπιο έλεγχο στις εργασίες που 
πραγματοποιούνται στο λιμάνι του Πισαετού, 
στην Ιθάκη, πραγματοποίησε ο Περιφερειάρχης 

Ιονίων Νήσων Θεόδωρος Γαλιατσάτος, 
συνοδευόμενος από τον Αντιπεριφερειάρχη 
Κεφαλονιάς-Ιθάκης Παναγή Δρακουλόγκωνα, τον 
Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού (Τουριστικής 
Προβολής και Νησιωτικής Πολιτικής), Σπύρο 
Γαλιατσάτο και τον Έπαρχο Ιθάκης, Σπύρο Τσιντήλα.

 

Όπως διαπίστωσε ο Περιφερειάρχης οι εργασίες στο 
λιμάνι του Πίσω Αετού, διεξάγονται από την ανάδοχο 
εταιρεία του έργου, με ταχείς ρυθμούς, ενώ 
προσδοκάται η εκπόνηση του έργου, προϋπολογισμού 
δημοπράτησης 6.640.000 ευρώ και τελικού ποσού 
σύμβασης 3.728.227,19 ευρώ, να ολοκληρωθεί πριν την 
υπογραφείσα ημερομηνία της σύμβασης, των 700 
ημερών, από την ημερομηνία έναρξης του τον 
περασμένο Φεβρουάριο.«Κάνουμε πράξη όλα όσα 
υποσχεθήκαμε. Το λιμάνι της Ιθάκης, ένα έργο που 
πέρασε κατά το παρελθόν, όλες τις «περιπέτειες του 
Οδυσσέα» λόγω των αστοχιών και της αδιαφορίας της 
πρώην Περιφερειακής Αρχής, σήμερα παίρνει σάρκα και 
οστά και πολύ σύντομα θα αποτελέσει τον οικονομικό 
πνεύμονα του τόπου», ανέφερε ο Περιφερειάρχης Ιονίων 
Νήσων. Στην ημερήσια παραμονή τους στο νησί της 
Ιθάκης, ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων και οι 
Αντιπεριφερειάρχες, που τον συνόδευαν, επισκέφθηκαν 
τις Φρίκες, το Κιόνι και τον Σταυρό και εξέτασαν τα 
σημεία του επαρχιακού οδικού δικτύου που χρειάζονται 
συντήρηση και επισκευή ( τοιχία στήριξης, 
διαγράμμισης, φωτισμός ), ώστε να ενταχθούν στο 
τεχνικό πρόγραμμα της ΠΙΝ .

 

Η αντιπροσωπεία της ΠΙΝ συναντήθηκε και με το 
δήμαρχο Ιθάκης Διονύση Στανίτσα, όπου συζητήθηκαν 
θέματα κοινού ενδιαφέροντος, όπως το υδατοδρόμιο 
Ιθάκης , ο βιολογικός καθαρισμός και το Κέντρο 
Κοινότητος του νησιού. 

Παράλληλα, ο Περιφερειάρχης, είχε την ευκαιρία να 
συζητήσει και με τους υπαλλήλους του Επαρχείου για τα 
προβλήματα οργάνωσης της υπηρεσίας για την 
καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών.

 

Να σημειωθεί ότι από τις αρχές του έτους μέχρι και 
σήμερα τα έργα που έχει εγκρίνει η Περιφέρεια Ιονίων 
Νήσων για την Ιθάκη και εκτελούνται ή έχουν 
δρομολογηθεί να εκτελεστούν, αγγίζουν τα 10 εκ. ευρώ, 
ενώ σύντομα αναμένεται να υλοποιηθεί και η σύνδεση 
της Ιθάκης μέσω του δικτύου υδατοδρομίων που 
σχεδίασε και εκτελεί η ΠΙΝ.«Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων 
αγκαλιάζει όλα της τα νησιά και δίνει σε προτεραιότητα 
την ανάπτυξη και την καλυτέρευση της 
καθημερινότητας της κοινωνίας του Ιονίου. Η Ιθάκη, 
όπως και τα Διαπόντια Νησιά, που οι προηγούμενες 
Διοικητικές Αρχές της Περιφέρειας τους είχαν γυρίσει 
την πλάτη, για ψηφοθηρικούς κυρίως λόγους, 
αποτελούν για μας αναπόσπαστο κομμάτι του 
στρατηγικού μας σχεδιασμού και αδιαπραγμάτευτη 
προϋπόθεση για την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής 
των κατοίκων, την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας και 
το αναπτυξιακό μέλλον του Ιονίου», τόνισε ο 
Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων Θεόδωρος Γαλιατσάτος.  
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Κατατέθηκαν, στο υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών, οι τεχνικοί φάκελοι για την αδειοδότηση των υδατοδρομίων 

Λευκάδας και Μεγανησίου 

Το 2019 το πρώτο δίκτυο υδροπλάνων στο Ιόνιο 

 

 

ε γρήγορους ρυθμούς προχωρά 

πλέον η υλοποίηση του δικτύου 

υδατοδρομίων στο Ιόνιο μετά και 

την υποβολή των τεχνικών φακέλων, στο 

υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών, για την 

αδειοδότηση των υδατοδρομίων Λευκάδας 

και Μεγανησίου. 

Σε υλοποίηση του στρατηγικού σχεδιασμού της 

«Περιφέρειας Ιονίων Νήσων» για την αδειοδότηση 

υδατοδρομίων σε νησιά δικαιοδοσίας της, κατατέθηκαν, 

στο υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών, ο τεχνικός 

φάκελος και η αίτηση για την αδειοδότηση του 

υδατοδρομίου Λευκάδας. 

Οι τεχνικοί φάκελοι, που εκπονήθηκαν από την ανάδοχο 

εταιρεία «Ελληνικά Υδατοδρόμια», περιλαμβάνουν 

έκαστος, το Εγχειρίδιο Λειτουργίας, το Πρόγραμμα 

Ασφαλείας, το Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων 

Αναγκών, το Επιχειρηματικό Σχέδιο - BusinessPlan, τους 

απαιτούμενους χάρτες, Τοπογραφικά Διαγράμματα, Αρ. 

Πρωτ. κατάθεσης ΜΠΕ, καθώς και τα νομιμοποιητικά 

έγγραφα του ιδιοκτήτη του υδατοδρομίου Λευκάδας 

δηλαδή το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο του νησιού και του 

προσεχούς υδατοδρομίου Μεγανησίου του δήμου 

Μεγανησίου. 

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η εταιρεία 

«Ελληνικά Υδατοδρόμια Α.Ε.», «στο πλαίσιο υλοποίησης 

της σύμβασης μεταξύ της «Περιφέρειας Ιονίων Νήσων» 

και της εταιρείας «Ελληνικά Υδατοδρόμια» για την 

αδειοδότηση των υδατοδρομίων Κεφαλονιάς - Ιθάκης, η 

εταιρεία «Ελληνικά Υδατοδρόμια» έχει ολοκληρώσει 

τους Τεχνικούς Φακέλους και συνεργάζεται με την 

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων για τη συμπλήρωση 

ορισμένων στοιχείων των ΜΠΕ, ώστε στη συνέχεια οι 

φάκελοι να κατατεθούν στο υπουργείο. 

Για το επικείμενο δίκτυο των υδατοδρομίων στο Ιόνιο, 
μίλησε ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων Θεόδωρος 
Γαλιατσάτος καλεσμένος στην εκπομπή του ΣΚΑΪ, 
«ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ» με τον Αχιλλέα Τόπα και τον 
Κωνσταντίνο Δαυλό. 

Στη συνέντευξη του ο Περιφερειάρχης ανέλυσε τα 
οφέλη που πρόκειται να αποκομίσει το Ιόνιο, από το 
δίκτυο των υδροπλάνων, ενώ επεξήγησε και τις 
προσπάθειες της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, να 
ξεπεράσει τα «γρανάζια» της γραφειοκρατίας και, με τις 
πρωτοβουλίες που άσκησε, να προχωρήσει στην 
αδειοδότηση των υδατοδρομίων στα Ιόνια Νησιά, μετά 
και την παραχώρηση του δικαιώματος από τα κατά 
τόπους λιμενικά ταμεία. 

 «Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων υλοποιεί τις δεσμεύσεις 

της για τη συμπλήρωση του δικτύου υδατοδρομίων στα 

νησιά του Ιονίου. Μετά τη Λευκάδα και το Μεγανήσι 

ακολουθεί η υποβολή των φακέλων για τα υδατοδρόμια 

της Κεφαλονιάς και της Ιθάκης, καθώς και η 

ολοκλήρωση της αδειοδότησης του υδατοδρομίου της 

Ζακύνθου, ούτως ώστε, το επόμενο διάστημα με πλήρες 

δίκτυο υδατοδρομίων στο Ιόνιο και την Δυτική Ελλάδα, 

να πετάξουν τα υδροπλάνα. Η σημασία αυτού του 

εγχειρήματος, για την οικονομία, τον τουρισμό τη 

Μ 
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συγκοινωνία και τη συνοχή της Περιφέρειας, είναι 

προφανής». 

Εμείς το 2015, έχοντας και την προηγούμενη εμπειρία, 
ξεκινήσαμε παίρνοντας μία πρωτοβουλία να ζητήσουμε 
από τα λιμενικά ταμεία να μας εκχωρήσουν το δικαίωμα 
να αδειοδοτήσουμε τα υδατοδρόμια και να τα 
κατασκευάσουμε επίσης.  

Από τότε μέχρι σήμερα, προσπαθήσαμε να βρούμε μία 
άκρη, μέσα  από ένα μεγάλο κύκλο γραφειοκρατίας που 
δυστυχώς εξακολουθεί να υπάρχει και ευτυχώς τώρα 
είμαστε σε αυτή την τελική φάση όπου κατατίθενται οι 
φάκελοι με τις αιτήσεις στις αρμόδιες υπηρεσίες.  

Ευελπιστούμε ότι το 2019 θα έχουμε έτοιμο το πρώτο 
δίκτυο υδροπλάνων στο Ιόνιο.  

Το νέο δίκτυο υδροπλάνων είναι εξαιρετικά σημαντικό, 
γιατί πέραν το ότι μπορεί συνδέει τα νησιά μας μεταξύ 
τους , που αυτό δεν είναι πάντα εύκολο, στις συνθήκες 
μιας νησιωτικής Περιφέρειας, ειδικά τα νησιά που 
συνδέονται αυτή τη στιγμή μόνο με άγονες γραμμές, η 
παρουσία του υδροπλάνου δίνει άλλες δυνατότητες, 
στην ίδια την οικονομία των νησιών και  θα παίξει 
σημαντικό ρόλο, γιατί θα ενισχύσει τις λειτουργίες της 
τουριστικής οικονομίας, από την οποία το Ιόνιο , στην 
πραγματικότητα, ζει σήμερα. 

Επίσης έχουμε μία προοπτική, βέβαια δεν είναι άμεση, 
αλλά από τις επαφές που έχουμε με τις γειτονικές χώρες, 
με την Ιταλία αλλά και με την Κροατία, που έχει ήδη 
αναπτύξει μεγάλο δίκτυο υδροπλάνων και 
υδατοδρομίων, ότι τα επόμενα χρόνια θα μπορούμε να 
μιλάμε και για πτήσεις  που ξεπερνάνε τα όρια της 
χώρας», τόνισε μεταξύ άλλων ο Περιφερειάρχης. 

Από την πλευρά του ο πρόεδρος της εταιρείας «Ελληνικά 

Υδατοδρόμια», Αναστάσιος Γκόβας, τόνισε ότι «με τις 

αδειοδοτήσεις των ανωτέρω Υδατοδρομίων, σε 

συνδυασμό με τα τρία Υδατοδρόμια που έχουν ήδη 

αδειοδοτηθεί (Κέρκυρας, Παξών, Πάτρας) με ανάδοχο 

την «Ελληνικά Υδατοδρόμια» για λογαριασμό του 

«Οργανισμού Λιμένος Κέρκυρας» και του «Οργανισμού 

Λιμένος Πατρών», θα δημιουργηθεί ένα επαρκές δίκτυο 

Υδατοδρομίων στο Ιόνιο, ώστε να καθίσταται βιώσιμη η 

έναρξη πτήσεων των υδροπλάνων, με όλα τα θετικά που 

αυτό συνεπάγεται για την ευρύτερη περιοχή. 

200.000 ευρώ για την εκτέλεση 

αντιπλημμυρικών έργων στη 

Ζάκυνθο 

η σύμβαση κατασκευής για την 
εκτέλεση του έργου «Αντιπλημμυρική 
προστασία και καθαρισμό τάφρων, 

χειμάρρων και ρεμάτων στα όρια των 
δημοτικών διαμερισμάτων Μουζακίου, 
Αμπελοκήπων, Καλαμακίου, Λαγανά, 
Λαγωπόδου και Ρομιρίου»,  π/υ 200.000 ευρώ 
(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), υπέγραψε ο 
Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων Θεόδωρος 
Γαλιατσάτος. 

Η  χρηματοδότηση γίνεται από πιστώσεις του έργου «Συντηρήσεις – αποκαταστάσεις τεχνικών έργων 
και καθαρισμός ποταμών, χειμάρρων, ρεμάτων αρμοδιότητας ΠΙΝ περιόδου 2017-2018» με Κ.Ε. 
2016ΕΠ52200001 της ΣΑΕΠ 522, Π.Ε. Ζακύνθου. Η σύμβαση υπεγράφη με την Ε.Ε «Τσίπρας Χρήστος 
του Κωνσταντίνου», μειοδότη του προαναφερθέντος έργου με προσφερθείσα μέση έκπτωση 62,17%, 
ήτοι 75.669,19 ευρώ με ΦΠΑ. 

Η ολική προθεσμία περάτωσης του έργου έχει καθοριστεί σε 120 ημέρες από την ημέρα υπογραφής 
της παρούσας σύμβασης. 

Τ 
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«Φρένο» από το Περιφερειακό Συμβούλιο Ι.Ν στην αύξηση των λιμενικών 
τελών 

 

 

 

 

 

 

 

 

Την αντίθεσή του, στις αποφάσεις των 
Οργανισμών Λιμένος Ηγουμενίτσας και 
Κέρκυρας, να αλλάξουν τον τρόπο του 
υπολογισμού της επιβολής Λιμενικών Τελών 
και Δικαιωμάτων,  εξέφρασε  το 
Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νήσων κατά 
τη διεξαγωγή του, με τηλεδιάσκεψη, από τις 
αίθουσες των Περιφερειακών Ενοτήτων στις 
25 Αυγούστου 2018. 

Συγκεκριμένα το Περιφερειακό Συμβούλιο ψήφισε: 

1. Να ανακληθεί η απόφαση του Οργανισμού 

Λιμένος Ηγουμενίτσας που αφορούσε στην αλλαγή 

του τρόπου υπολογισμού της επιβολής Λιμενικών 

Τελών και Δικαιωμάτων 

2. Να ανακληθεί η απόφαση του Οργανισμού 

Λιμένος Κέρκυρας  που ακολουθούσε τον τρόπο 

υπολογισμού των Λιμενικών Τελών και 

Δικαιωμάτων που αποφάσισε ο Οργανισμός 

Λιμένος Ηγουμενίτσας  

3. Να ξεκινήσει η διαβούλευση για την τιμολογιακή 

πολιτική των Οργανισμών Λιμένων μετά την 

ανάκληση των αποφάσεων τους για την αλλαγή 

του τρόπου υπολογισμού επιβολής Λιμενικών 

Τελών και Δικαιωμάτων. 

4. Παράλληλα, το Περιφερειακό Συμβούλιο, ψήφισε 

ομόφωνα την άρνηση του στην πώληση ή την 

παραχώρηση των δύο λιμανιών της Ηγουμενίτσας 

και της Κέρκυρας σε επενδυτικές εταιρείες, αλλά 

να παραμείνουν κάτω από τον πλήρη έλεγχο και 

εκμετάλλευση της Δημόσιας Διοίκησης 

 

Αποφάσεις Επιτροπής Νησιωτικής Πολιτικής της Π.Ι.Ν.  

Εξάλλου το θέμα είχε απασχολήσει και τη συνεδρίαση της 

Επιτροπής Νησιωτικότητας της Περιφέρειας Ιονίων, η 

οποία συνήλθε στις 24 Ιουλίου 2018 με δυο καίρια θέματα. 

Το πρώτο ήταν η αύξηση των λιμενικών τελών εκ μέρους 

του Οργανισμού Λιμένος Ηγουμενίτσα(Ο.Λ.ΗΓ), δια της 

επιβολής παγίου λιμενικού τέλους επί των εισιτηρίων και 

όχι κατ΄ αναλογία του ναύλου και το δεύτερο θέμα, το 

πρόβλημα που προέκυψε λόγω βλάβης του πλοίου, στην 

επιδοτούμενη άγονη γραμμή Κέρκυρα - Διαπόντια Νησιά 

(Ερείκουσα, Οθωνοί Μαθράκι).Επίσης τέθηκε εκτός 

ημερήσιας διάταξης το θέμα, λήψης μέτρων προστασίας 

του επιβατηγού κοινού στις αποβάθρες των λιμανιών από 

τις καιρικές συνθήκες (ήλιο, βροχή, κλπ).Επί των παραπάνω 

θεμάτων η Επιτροπή, πήρε ομόφωνες αποφάσεις, οι οποίες 

αποτυπώνονται συνημμένα στο Πρακτικό Σύγκλισης της 

Επιτροπής. Επίσης συνημμένα, αναφέρεται η επιστολή του 

Προέδρου της Επιτροπής Νησιωτικότητας κ. Σπύρου 

Γαλιατσάτου (Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού & Νησιωτικής 

Πολιτικής) προς τον Πρόεδρο του Ο.Λ.ΗΓ κ. Ανδρέα Νταή 

και κοινοποίηση στον Υπουργό Ναυτιλίας & Νησιωτικής 

Πολιτικής κ. Παναγιώτη Κουρουμπλή και στον Υφυπουργό 

του ίδιου Υπουργείου κ. Νεκτάριο Σαντορινιό, με αίτημα 

την επαναφορά του υπολογισμού των λιμενικών τελών, της 

γραμμής Ηγουμενίτσα - Κέρκυρα, στο πρότερο καθεστώς. 

Ο κ. πρόεδρος του Ο.Λ.ΗΓ απάντησε με την υπ αριθ. πρωτ 

5383/26-07-2018 Επιστολή του (επίσης συνημμένη), 

ζητώντας να παρευρεθεί τόσον σε συνεδρίαση της 

Επιτροπής Νησιωτικότητας, όσον και του Περιφερειακού 

Συμβουλίου της Π.Ι.Ν, για την πληρέστερη ενημέρωση. 

Κατόπιν τούτου, θα συγκληθεί άμεσα η Επιτροπή 

Νησιωτικότητας με την παρουσία του κ. Προέδρου του 

Ο.Λ.ΗΓ. Για το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν τα Διαπόντια 

Νησιά, η Επιτροπή είναι σε συνεχή επαφή με την Πολιτική 

Ηγεσία του αρμόδιου Υπουργείου, όσο και τη Δ/νση 

Θαλασσίων Μεταφορών, για την εξεύρεση λύσης, κάτι που 

λόγω εποχής, αντιμετωπίζει πολλές δυσκολίες. Για το τρίτο 

θέμα της συνεδρίασης θα σταλεί επιστολή της Επιτροπής 

στα αρμόδια Λιμενικά Ταμεία και τους Οργανισμούς. 
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Με τον Πρωθυπουργό συναντήθηκε στην Ιθάκη ο Αντιπεριφερειάρχης 
Τουρισμού Σπύρος Γαλιατσάτος 

ε τον Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα συναντήθηκε στην 
Ιθάκη ο Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού, Τουριστικής 
Προβολής και Νησιωτικής Πολιτικής, Σπύρος 

Γαλιατσάτος, εκπροσωπώντας την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων. 

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο δημαρχείο της Ιθάκης, μετά το 
γεμάτο συμβολισμούς διάγγελμα του Πρωθυπουργού, για  την 
«ιστορική μέρα», την πρώτη μετά την έξοδο από τα μνημόνια.   

Στη συζήτηση που αναπτύχθηκε στο δημαρχείο ο Πρωθυπουργός 
ενημερώθηκε από τον Αντιπεριφερειάρχη, Σπύρο Γαλιατσάτο, για τα 
έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη στο νησί, τον τουρισμό και την 
οικονομία σε όλο το Ιόνιο. 

Ο κ. Τσίπρας έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον και για την εξέλιξη των έργων της Περιφέρειας στο  το νέο λιμάνι Πίσω Αετός της 
Ιθάκης, με τον Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού, Σπύρο Γαλιατσάτο και τον Έπαρχο Σπύρο Τσιντήλα να δίνουν όλες τις 
λεπτομέρειες της ταχείας εκτέλεσης του έργου. 

Η «Ιθάκη είναι ιστορικός τόπος», «ένας παράδεισος 
πραγματικός», είπε ο Αλέξης Τσίπρας στους 
παρευρισκόμενους στο δημαρχείο του νησιού, ενώ δήλωσε 
ιδιαίτερα ευτυχής που, όπως είπε, η σημερινή εικόνα θα 
ταξιδέψει σε όλα τα μήκη και πλάτη, και θα ταυτιστεί με το 
τέλος μιας σύγχρονης «Οδύσσειας» δύσκολης για τον λαό, ενώ 
συμπλήρωσε ότι   η σημερινή μέρα θα αποτελέσει θετικό 
«viral» για την επισκεψιμότητα του νησιού. 

Ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων Θεόδωρος Γαλιατσάτος, 
συνομίλησε τηλεφωνικά με τον Πρωθυπουργό και μεταξύ 
άλλων του ευχήθηκε «καλή δύναμη και καλή συνέχεια στη 
μεγάλη προσπάθεια για την ανασυγκρότηση της οικονομίας 

και την ανακούφιση των Ελλήνων μη προνομιούχων πολιτών». 

Συγκροτήθηκε το Περιφερειακό Επιστημονικό Συμβούλιο Έρευνας και 
Καινοτομίας  με απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 

η συγκρότηση Περιφερειακού Επιστημονικού 
Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας (ΠΣΕΚ), 
ενέκρινε το Σάββατο, 25.08.18., το Περιφερειακό 

Συμβούλιο Ιονίων Νήσων.  

Το Περιφερειακό Επιστημονικό Συμβούλιο Έρευνας και 
Καινοτομίας (ΠΣΕΚ), που θα λειτουργεί ως συμβουλευτικό όργανο 
για την υποστήριξη αναπτυξιακών δράσεων της Περιφέρειας και 
την υλοποίησης της Εθνικής Στρατηγικής Έρευνας, Τεχνολογικής 
Ανάπτυξης και Καινοτομίας ( ΕΣΕΤΑΚ), απαρτίζεται από έντεκα (11) 
μέλη,  από τα οποία τα έξι (6)προέρχονται από ακαδημαϊκούς και 
ερευνητικούς φορείς και τα πέντε(5) από επαγγελματικά 
επιμελητήρια και επιστημονικούς συλλόγους , πολιτιστικούς 
φορείς, την τοπική αυτοδιοίκηση και τους παραγωγικούς φορείς 
του τόπου. 

Τα έξι μέλη της Επιτροπής, που είναι ακαδημαϊκοί και ερευνητές 
και προέρχονται από ερευνητικά κέντρα που εποπτεύονται από το 
Υπουργείο Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων  είναι οι εξής: 

 Κωνσταντίνος, Χρυσικόπουλος, Χημικός Μηχανικός, Καθηγητής 
Πολυτεχνείου Κρήτης, Άκης Τσελέντης, Σεισμολόγος, Διευθυντής 
Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, ΕΑΑ, Καθηγητής ΕΚΠΑ,  Κωνσταντίνος 

Καπίρης, Ιχθυολόγος- Ωκεανογράφος, Δ/ντής ΕΛΚΕΘΕ, Γεώργιος 
Ζουπάνος, Φυσικός, Ομότιμος Καθηγητής ΕΜΠ, Νικόλας 
Βαρότσης, Χημικός, Μηχανικός Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης, 
Ανδρέας Φλώρος, Κοσμήτορας της Σχολής Μουσικής & 
Οπτικοακουστικών Τεχνών, Αναπληρωτής Καθηγητής του 
Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας του Ιονίου Πανεπιστημίου. 

Τα πέντε μέλη της Επιτροπής του Περιφερειακού Επιστημονικού 
Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας που προερχόμενα από τα 
Επαγγελματικά Επιμελητήρια και φορείς των Ιονίων Νήσων είναι: 

Ελένη Χριστοπούλου, δημόσιος υπάλληλος, Δρ. Μηχανικών Η/Υ & 
Πληροφορικής, Υπεύθυνη του Κέντρου Πληροφορικής και Νέων 
Τεχνολογιών (ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.) της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Κέρκυρας, Τζανέτος Πομόνης, Διδάκτωρ Τμημ. 
Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής, μέλος του Τεχνικού 
Επιμελητηρίου Ελλάδας, μέλος του Δ.Σ. του Συλλόγου Μηχανικών 
Ζακύνθου, Αλέξανδρος Ξενάκης, Δρ. Σχολής Υπολογιστών 
NapierUniversity, Ειδικός Σύμβουλος Δημάρχου Κέρκυρας, 
Σπυρίδων Θεοτοκάτος , Διδάκτωρ Πανεπιστημίου 
LiverpoolJohnMoores, Γενικός Διευθυντής Ενιαίου Αγροτικού 
Συνεταιρισμού Κεφαλονιάς και Ιθάκης, Γεώργιος Κοντογεώργης, 
τελωνειακός υπάλληλος ,μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου 
Ιονίων Νήσων. Η θητεία των μελών του (ΠΣΕΚ) είναι τετραετής.

Μ 
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Δύο νέα έργα για την προστασία 
από φυσικούς κινδύνους και την 
κλιματική αλλαγή, από την ΠΙΝ 
συνολικού π/υ 4.480.789 ευρώ 

ην ένταξη δύο νέων έργων, συνολικού προϋπολογισμού 
4.480.789 ευρώ, που αφορούν στην Προστασία από Φυσικούς 
κινδύνους και την Κλιματική Αλλαγή (πλημμύρες, πυρκαγιές, 

διάβρωση), στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας «Προστασία του 
Περιβάλλοντος και Αειφόρος Ανάπτυξη» του Ε.Π. Ιονίων Νήσων 2014-
2020, υπέγραψε, στις 30/07/2018, ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων, 
Θεόδωρος Γαλιατσάτος. Το πρώτο έργο, με τίτλο «ΛΑΕΡΤΗΣ- 
ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ 
ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ», έχει δικαιούχο την 
Περιφέρεια Ιονίων Νήσων σε συνεργασία με το Εθνικό Καποδιστριακό 
Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, το ΤΕΙ Ιονίων Νήσων, 
την Περιφερειακή Ένωση Δήμων Ιονίων Νήσων (ΠΕΔΙΝ) και το 
ΤΕΕ/Τμήμα Κέρκυρας, με συνολικό προϋπολογισμό 2.807.269,00ευρώ. 

H πράξη, που χαρακτηρίζεται από μια ολιστική προσέγγιση όσον 
αφορά στην διαχείριση των παραπάνω κινδύνων, περιλαμβάνει: 

-την εκτίμηση και αξιολόγηση φυσικών κινδύνων μέσα από την 
ανάλυση δεδομένων με καινοτόμες μεθοδολογίες 

-την ανάλυση της τρωτότητας για όλους τους ανωτέρω κινδύνους και 
για ολόκληρη την περιοχή της Π.Ι.Ν. 

-την ανάπτυξη (με βάση την ανωτέρω αξιολόγηση) ενός καινοτόμου 
συστήματος για την υποστήριξη του συντονισμού και της λήψης 
αποφάσεων και ενός πιλοτικού συστήματος Διαχείρισης Εκτάκτων 
Αναγκών (Σ.Δ.Ε.Α), 

-την εκπόνηση επιχειρησιακών σχεδίων και την πιλοτική εφαρμογή 
Συνδυασμένων Ασκήσεων Ετοιμότητας, 

-την υλοποίηση δράσεων Ενημέρωσης – Εκπαίδευσης και 
Ευαισθητοποίησης, 

-την προμήθεια αναγκαίου ειδικού εξοπλισμού για: επεμβάσεις 
πρόληψης και καταστολής κινδύνων, διασωστικό έργο και παροχή 
βοήθειας σε συμβάντα φυσικών καταστροφών. 

-την εκπόνηση προτάσεων παρεμβάσεων (αντιπλημμυρικών 
αντιδιαβρωτικών / αντικατολισθητικών / αντιπυρικών κλπ). 

Το έργο θα ολοκληρωθεί έως τις 31/12/2021. 

Σημειώνεται ότι ανάλογης προσέγγισης έργο, που αφορά στον 
σεισμικό κίνδυνο, έχει ήδη ενταχθεί στο ΠΕΠ Ι.Ν. 2014-2020 και 
υλοποιείται. Το δεύτερο έργο με τίτλο «ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ 

ΑΝΑΓΚΑΙΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ 
ΚΑΤΑΣΤΟΛΗΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ 
ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΣΤΗΝ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ», έχει δικαιούχο τον 
Δήμο Κεφαλονιάς και προϋπολογισμό 1.673.520,00€. Η Πράξη 
αποσκοπεί στην προμήθεια αναγκαίου εξοπλισμού έτσι ώστε ο Δήμος 
Κεφαλονιάς στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του, να ανταποκριθεί στην 
παροχή συνδρομής προς την Πυροσβεστική Υπηρεσία όσον αφορά 
στην καταστολή των δασικών πυρκαγιών. Ο χρονικός ορίζοντας 
ολοκλήρωσης του έργου είναι 31/12/2020. Συμπληρωματικά με τα δύο 
παραπάνω έργα, έχει ενταχθεί στο ΠΕΠ Ι.Ν. 2014-2020 και βρίσκεται σε 
διαδικασία υλοποίησης, η «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος με συνολικό 
προϋπολογισμό 3.500.000,00€.Τα έργα συγχρηματοδοτούνται από το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ε.Ε. και το Ελληνικό 
Δημόσιο. 

1.939.292,37 ευρώ για ανακύκλωση 

στη Ζάκυνθο  

ην ένταξη της Πράξης «Δράσεις για την διαλογή στη 

Πηγή και ανακύκλωση των Αστικών Στερεών 

αποβλήτων του Δήμου Ζακύνθου» στον Άξονα 

Προτεραιότητας «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 

ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ(ΤΣ)» του Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, 

Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» συνολικού 

προϋπολογισμού 1.939.292,37 ευρώ υπέγραψε ο 

Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων Θεόδωρος Γαλιατσάτος. Η 

πράξη αφορά στην κατασκευή του Κεντρικού Πράσινου 

Σημείου στην θέση " Αεροδρόμιο" κοινότητας Αμπελοκήπων, 

ενός Πράσινου Σημείου Μικρής Κλίμακας κοντά στον οικισμό 

Βανάτο , καθώς και στην κατασκευή 10 Πράσινων Νησίδων οι 

οποίες θα λειτουργήσουν δορυφορικά των Πράσινων Σημείων 

σε τουριστικά σημεία του Δήμου Ζακύνθου. Επίσης 

περιλαμβάνει υποέργο προμήθειας για την ανάπτυξη 

συστήματος χωριστής συλλογής και κομποστοποίησης 

βιοαποδομήσιμων και ειδικότερα 400 κάδους βιοαποβλήτων, 

1.100 κάδους οικιακής κομποστοποίησης και 1 μηχανικό 

κομποστοποιητής. Επισημαίνεται ότι οι οριστικές μελέτες, τα 

τεύχη δημοπράτησης και οι αδειοδοτήσεις που αφορούν στο 

σύνολο της πράξης θα καλυφθούν από προπαρασκευαστικό 

υποέργο διάρκειας 6 μηνών. Οι εγκαταστάσεις και ο 

εξοπλισμός των Πράσινων Σημείων είναι σύμφωνες με τις 

προδιαγραφές που θέτει η ΚΥΑ αριθ. οικ.18485 «Καθορισμός 

των κατηγοριών και των προδιαγραφών των 

ΠράσινωνΣημείων (ΠΣ)κλπ» (ΦΕΚ 1412β/26-4-2017)

Η ημερομηνία έναρξης της Πράξης ορίζεται η 01/03/2019 και η 

ημερομηνία λήξης της Πράξης ορίζεται η 31/12/2020.Η 

ολοκλήρωση των υποέργων προπαρασκευαστικών ενεργειών 

πραγματοποιείται έως 31/08/2019, ενώ η ανάληψη της νομικής 

δέσμευσης του πρώτου κύριου υποέργου πραγματοποιείται 

έως 15/01/2020.Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο 

Συνοχής. 

Τ 

Τ 
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Την προμήθεια εξοπλισμού 

συλλογής βιοαποβλήτων και 

πρασίνων σημείων στο δήμο 

Κεφαλονιάς, συνολικού 

προϋπολογισμού 1.450.552 ευρώ, 

υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Ιονίων 

Νήσων  

ην ένταξη της Πράξης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗΣ 
ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΩΝ 

ΣΗΜΕΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ», στο 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές 
Μεταφορών Περιβάλλον και Αειφόρος 
Ανάπτυξη 2-14-20120», συνολικού 
προϋπολογισμού 1.450.552 ευρώ, υπέγραψε ο 
Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων Θεόδωρος 
Γαλιατσάτος. 

Το συγκεκριμένο έργο αφορά την κατασκευή 
ενός Κεντρικού Πρασίνου Σημείου στη θέση 
«Αμπατιέλου» στο ΔΔ Αργοστολίου στην 
Κεφαλονιά, καθώς επίσης και στην προμήθεια 
τριών κινητών Πρασίνων Σημείων (όπως 
ορίζεται στο εγκεκριμένο ΠΕΣΔΑ Ιονίων 
Νήσων), ενώ περιλαμβάνει και την προμήθεια 
του απαραίτητου εξοπλισμού σύμφωνα με τις 
προδιαγραφές που θέτει η ΚΥΑ αριθ.οικ. 18485. 

Το έργο θα υλοποιηθεί με δύο υποέργα: 

Το 1ο υποέργο (προμήθεια) με τίτλο 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 
ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ 
ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ», που περιλαμβάνει δύο 
απορριμματοφόρα οχήματα συλλογής 
βιοαποβλήτων , πεντακόσιους πλαστικούς 
κάδους συλλογής βιοαποβλήτων 
χωρητικότητας 660 λίτρων, τρία κινητά 
πράσινα σημεία και όχημα μεταφοράς αυτών, 
κλαδοθρυμματιστές για το κεντρικό πράσινο 
σημείο και τα κινητά πράσινα σημεία. 

Το 2ο υποέργο με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ 
ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ» περιλαμβάνει όλες τις 
απαραίτητες εργασίες περίφραξης, 

διαμόρφωσης χώρου, στεγασμένου και 
κατάλληλα διαμορφωμένου για την 
τοποθέτηση container και παλετοκιβωτίων, 
προκειμένου να μπορεί να γίνει πλήρης 
διαχωρισμός υλικών για την εναπόθεση, 
προμήθεια φυλακίου, προμήθεια εξοπλισμού 
κλπ. Ο σχεδιασμός προβλέπει όλες τι υποδομές 
ΑμΕΑ που απαιτούνται. 

Η ημερομηνία έναρξης της Πράξης 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗΣ 
ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ 
ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ», ορίζεται η 
01/03/2019 και η ημερομηνία λήξης της η 
31/12/2020 . 

 

29.760 ευρώ από την ΠΙΝ για 

επισκευές στο λιμάνι 

Σπαρτοχωρίου, στο Μεγανήσι 

ην εκτέλεση του υποέργου «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΛΙΜΕΝΟΣ 

ΣΠΑΡΤΟΧΩΡΙΟΥ ΜΕΓΑΝΗΣΙ ΝΟΜΟΥ 

ΛΕΥΚΑΔΑΣ» προϋπολογισμού 29.760 ευρώ, υπέγραψε ο 

Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων Θεόδωρος Γαλιατσάτος. 

Τη σύμβαση, για την εκτέλεση του υποέργου 

«ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΛΙΜΕΝΟΣ 

ΣΠΑΡΤΟΧΩΡΙΟΥ ΜΕΓΑΝΗΣΙ ΝΟΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» 

προϋπολογισμού 29.760 ευρώ, υπέγραψε ο 

Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων Θεόδωρος Γαλιατσάτος, 

με την ανάδοχο εταιρεία του έργου, που εκπροσωπείται 

από τον κ. Γουρζή Σπυρίδωνα. 

Η παρούσα σύμβαση, που χρηματοδοτείται από 

πιστώσεις του 2018 και υπόκειται σε όλες τις σχετικές 

κρατήσεις υπέρ τρίτων και Δημοσίου και της Ενιαίας 

Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, νόμιμους φόρους, τέλη 

εισφορές κτλ., εκτελείται μετά από τη διεξαγωγή 

συνοπτικού διαγωνισμού, που έλαβε χώρα στις 17-04-

2018, με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης σύμφωνα με το 

άρθρο 117 του Ν4412/2016 , κατά την οποία προσήλθαν 

πέντε εργοληπτικές επιχειρήσεις, από τις οποίες μία 

απορρίφθηκε, με ποσοστό έκπτωσης να κυμαίνεται από 

2 έως 32%. 

Η ολική προθεσμία περάτωσης του έργου έχει 

καθοριστεί σε δύο μήνες από την ημέρα υπογραφής της 

παρούσας συμβάσεως. 

 

Τ 

Τ 
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31.550.815 ευρώ, ζητούν δικαιούχους… 

Οκτώ νέες προσκλήσεις, υπέγραψε 

ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων, 

για την υποβολή αιτήσεων 

χρηματοδότησης πράξεων, στο 

πλαίσιο του Π.Ε.Π. Ιονίων Νήσων 

2014-2020 

ην έκδοση οκτώ (8) νέων Προσκλήσεων, συνολικού 

προϋπολογισμού 31.550.815 ευρώ, για την υποβολή 

αιτήσεων χρηματοδότησης πράξεων από δυνητικούς 

Δικαιούχους στο πλαίσιο του Π.Ε.Π. Ιονίων Νήσων 2014-2020, 

υπέγραψε στις 09.08.18 ο Περιφερειάρχης Θεόδωρος 

Γαλιατσάτος. 

Αναλυτικά, πρόκειται για τις παρακάτω Προσκλήσεις: 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΙΟΝ63, για «Δράσεις ενίσχυσης της σύγχρονης 

πολιτιστικής δημιουργίας – θεσμοί» (στο πλαίσιο της ΟΧΕ Δ. 

Κέρκυρας), με Προϋπολογισμό 1.000.000€ και ημερομηνία λήξης 

την 1/10/2018. 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΙΟΝ64, για «Συμπλήρωση και βελτίωση των 

υποδομών της Περιφέρειας στον τομέα της πρόνοιας», με 

Προϋπολογισμό 2.500.000€ και ημερομηνία λήξης την 30/10/2018. 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΙΟΝ65, για «Εφαρμογή μέτρων βέλτιστης 

διαχείρισης υδάτων και παρακολούθησης ποιότητας 

τους,σύμφωνα με τα Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής», με 

Προϋπολογισμό 2.893.585€ και ημερομηνία λήξης την 30/11/2018. 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΙΟΝ66, για «Δράσεις προστασίας, διαχείρισης και 

ήπιας αξιοποίησης οικοσυστημάτων και περιοχών φυσικού 

κάλλους», με Προϋπολογισμό 2.180.000€ και ημερομηνία λήξης 

την 15/10/2018. 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΙΟΝ67, για «Δημιουργία αποκεντρωμένης δομής για 

προώθηση της καινοτομίας σε τομείς Περιφερειακής εξειδίκευσης 

Π.Ι.Ν.», με Προϋπολογισμό 750.000€ και ημερομηνία λήξης την 

30/10/2018. 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΙΟΝ68, για «Περιφερειακό Παρατηρητήριο 

Κοινωνικής Ένταξης Π.Ι.Ν.», με Προϋπολογισμό 750.000€ και 

ημερομηνία λήξης την 30/10/2018. 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΙΟΝ69, για «Δράσεις για την Επαγγελματική & 

κοινωνική ένταξη ευπαθών κοινωνικά ομάδων στην Π.Ι.Ν.» (ΕΚΤ), 

με Προϋπολογισμό 1.683.000€ και ημερομηνία λήξης την 

1/10/2018. 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΙΟΝ71, για «Συμπλήρωση και αναβάθμιση υποδομών 

οδικής διασύνδεσης με κόμβους ΔΕΔ-Μ» (ΕΚΤ), με Προϋπολογισμό 

19.794.230€ και ημερομηνία λήξης την 31/12/2018. 

Τα κείμενο και το συνοδευτικό υλικό των παραπάνω 

Προσκλήσεων είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα της ΕΥΔ ΠΕΠ: 

www.pepionia.gr 

Τα έργα συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ε.Ε. και το Ελληνικό Δημόσιο. 

 

600.000 ευρώ από την ΠΙΝ για φωτιστικά σώματα και ηλεκτροφωτισμό 
οδικού δικτύου στην Κέρκυρα 

η σύμβαση κατασκευής του έργου 
«Συντήρηση φωτιστικών σωμάτων  και 
δικτύων ηλεκτροφωτισμού οδικού δικτύου 

Π.Ε. Κέρκυρας 2017-2018»,  π/υ 600.000 ευρώ 
(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), υπέγραψε ο 
Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων Θεόδωρος 
Γαλιατσάτος.  

Η  χρηματοδότηση γίνεται από πιστώσεις του 
Π.Δ.Ε. σε εκτέλεση της με αρ.πρ. 45247/18460/02-
06-2017 απόφασης του Περιφερειάρχη  της Π.Ι.Ν. , 
περί έγκρισης διάθεσης πίστωσης, συνολικού 
προϋπολογισμού 10.000.000 ευρώ, σε βάρος των 
πιστώσεων του έργου με τίτλο : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ 
ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ 
Π.Ι.Ν.» με Κ.Ε. 2016ΕΠ52200000, για την εκτέλεση 
του ομώνυμου έργου.  

Σύμφωνα με την προαναφερόμενη απόφαση, από 
την ανωτέρω διατιθέμενη πίστωση, διατίθεται 
πίστωση ποσού 600.000 ευρώ  για το έργο 
«Συντήρηση φωτιστικών σωμάτων  και δικτύων 

ηλεκτροφωτισμού οδικού δικτύου Π.Ε. Κέρκυρας 
2017-2018». 

Η σύμβαση υπεγράφη με την ανάδοχο εταιρεία 
«SUPERIORPCIKE», μειοδότη του 
προαναφερθέντος έργου με προσφερθείσα μέση 
έκπτωση 59%, ήτοι 246.000  ευρώ με ΦΠΑ. 

Η ολική προθεσμία περάτωσης του έργου έχει 
καθοριστεί σε δώδεκα μήνες από την ημέρα 
υπογραφής της παρούσας σύμβασης. 

Τ 

Τ 
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Θα διατεθούν 10.250.000 ευρώ για το 

σύνολο του προγράμματος 

133 νέες υπαγωγές στο 

«Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον ΙΙ» για 

τα Ιόνια Νησιά 

ε συνολικό επιλέξιμο προϋπολογισμό 

2.174.319,3 θα χρηματοδοτηθούν από την 

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, 133 νέες αιτήσεις 

ιδιωτών, που εντάχθηκαν, κατά τη δεύτερη φάση 

υπαγωγών προτάσεων ωφελούμενων ιδιωτών, στο 

πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον ΙΙ» μετά από 

έγκριση από το ΕΤΕΑΝ Α.Ε., φορέα που έχει αναλάβει 

τη διαχείριση του προγράμματος για όλη την Ελλάδα. 

Από το συνολικό επιλέξιμο προϋπολογισμό 2.174.319,3 €, 

για τις νέες εγκριθείσες αιτήσεις των ωφελούμενων από 

την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, τα 1.316.387,4 € θα 

αποδοθούν ως «άμεση ενίσχυση» από δημόσιους 

πόρους, που κυμαίνεται κατά μέσο όρο στο 60,5%, ενώ 

μέρος του συνολικού προϋπολογισμού, το ποσό των 

670.004,7€, αφορά σε δάνειο. 

Οι παραπάνω εγκρίσεις/υπαγωγές κατανέμονται και 

χρηματοδοτούνται τόσο από το Πρόγραμμα 

«Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και 

Καινοτομία» (ΕΠΑΝΕΚ): 115 υπαγωγές με συνολικό 

επιλέξιμο προϋπολογισμό 1.885.108,4 €, όσο και από το 

Ε.Π. Ιόνια Νησιά (ΠΕΠ): 18 υπαγωγές με συνολικό 

επιλέξιμο προϋπολογισμό 289.210,8 €. Οι υπαγωγές 

αυτές προστίθενται σε εκείνες της προηγούμενης φάσης 

που ήταν 220, με συνολικό επιλέξιμο προϋπολογισμό 

3.140.947,85€, εκ των οποίων τα 2.021.735,6 € 

αποτελούσαν την «άμεση ενίσχυση» από δημόσιους 

πόρους. 

Η χρονική διάρκεια υλοποίησης των έργων είναι εννέα 

(9) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης 

Υπαγωγής. 

Να σημειωθεί ότι σε επόμενη φάση αναμένεται να 

εγκριθεί η χρηματοδότηση και νέων ωφελούμενων. 

Επισημαίνεται δε ότι για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, 

το αρχικώς ορισθέν προς διάθεση ποσό των 6,178 εκατ.€ 

Δημόσια Δαπάνη (μέσω του ΠΕΠ Ιονίων Νήσων 2014-

2020 και του Ταμειακού Προγράμματος «ΕΠΑΝΕΚ») 

αναμένεται προσεχώς να αυξηθεί κατά 4,072 εκατ.€., με 

αποτέλεσμα να διατεθούν 10.250.000 ευρώ, για το 

σύνολο του προγράμματος, από την ΠΙΝ. 

 

 

Παρατείνεται το εθνικό ωράριο 

των καταστημάτων στην ΠΙΝ 

με απόφαση του Περιφερειακού 

Συμβουλίου 

ε την υπ. αριθ. 107-13/28-07-2018 απόφαση του 

Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων 

(ΑΔΑ: ΨΠ347ΛΕ-ΙΣΣ), που συνήλθε, το 

Σάββατο 28 Ιουλίου 2018, εγκρίθηκε η παράταση του 

εθνικού ωραρίου λειτουργίας των καταστημάτων στην 

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, (μετά και από το αίτημα που 

κατέθεσε ο Εμπορικός Σύλλογος Κέρκυρας, με το οποίο 

ζητούσε την παράταση του ωραρίου τωνκαταστημάτων 

με τουριστικό ενδιαφέρον στην Περιφερειακή Ενότητα 

Κέρκυρας). 

Το Περιφερειακό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη ότι όλη η 

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων είναι τουριστικός προορισμός, 

ως εκ τούτου οι εμπορικές επιχειρήσεις σε αυτήν θα πρέπει 

να είναι σε θέση να παρέχουν κάθε δυνατή εξυπηρέτηση 

στους επισκέπτες, λόγω της λόγω της αυξημένης ζήτησης, 

υιοθέτησε την πρόταση του Εμπορικού Συλλόγου Κέρκυρας 

και επέκτεινε την εφαρμογή της σε όλη την επικράτεια της 

ΠΙΝ, ενώ ταυτόχρονα υπενθυμίζει και συνιστά την πιστή 

εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας για την προστασία 

των δικαιωμάτων των εργαζομένων. 

Σύμφωνα με την απόφαση του Π.Σ. ισχύουν : 

Ι. Η παράταση αφορά τα καταστήματα που εξυπηρετούν 

την τουριστική κίνηση. 

2. Η παράταση του ενιαίου πλαισίου λειτουργίας για τα 

καταστήματα αυτά θα είναι από τις ώρες 21.00 έως 24.00. 

3. Η χρονική περίοδος της παράτασης ορίζεται από την 1η 

Μαΐου μέχρι την 31η την Οκτωβρίου κάθε έτους. 

4. Θα εφαρμόζεται στις ημέρες από Δευτέρα μέχρι Σάββατο 

κάθε εβδομάδας. 

5. Θα εφαρμόζεται στη χωρική αρμοδιότητα όλων των 

Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας και με τις εξής 

επισημάνσεις: 

α. Η λειτουργία των καταστημάτων για τις επιπλέον ώρες ( 

από 21.00 έως 24.00) θα 

είναι χωρίς απασχόληση προσωπικού. Στην περίπτωση που 

στο διάστημα αυτό απασχοληθεί προσωπικό θα 

εφαρμόζεται η κείμενη εργατική νομοθεσία. 

β. Για τις Κυριακές και αργίες και για όσα καταστήματα 

λειτουργούν βάσει αποφάσεων Περιφερειάρχη και 

Αντιπεριφερειαρχών, που έχουν εκδοθεί κατ’ εφαρμογή 

των διατάξεων της παρ. 2 αρθρ. 16 ν. 4177/2013 και του 

αρθρ. 46 ν.2224/1994, θα ισχύει η παραπάνω παράταση 

σύμφωνα με τους παραπάνω όρους και προϋποθέσεις. 

Μ 
Μ 
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206 θέσεις εργασίας για οχτώ μήνες στην ΠΙΝ μέσω προγράμματος 

κοινωφελούς εργασίας 

 
υνολικά 206 θέσεις εργασίας 

ΥΕ,ΔΕ,ΤΕ, και ΠΕ προκηρύχθηκαν 

στην Π.Ι.Ν. στο πλαίσιο της 

δράσης «Προώθηση της απασχόλησης 

μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς 

χαρακτήρα» σε συνεργασία με τον ΟΑΕΔ.  

Η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων  (1 – 20 

Αυγούστου 2018) από τους 

ενδιαφερόμενους εγγεγραμμένους 

ανέργους στο μητρώο του Οργανισμού 

Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού  

ηλικίας άνω των 18 ετών, αφορούσε σε 

θέσεις πλήρους απασχόλησης και για 

χρονικό διάστημα οκτώ μηνών, στο πλαίσιο 

της δράσης «Προώθηση της απασχόλησης 

μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς 

χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης και της 

κατάρτισης, σε Δήμους, Περιφέρειες και 

Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας. Πρόκειται για 

(99) θέσεις απασχόλησης στην Π.Ε. 

Κέρκυρας, (35) στην Π.Ε. Ζακύνθου, (35) 

στην ΠΕ Κεφαλονιάς, (32) στην ΠΕ 

Λευκάδας και (5) στην ΠΕ Ιθάκης. Οι 

τοποθετήσεις διενεργούνται βάσει του 

Οριστικού Πίνακα Κατάταξης Ανέργων 

σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο όπως αυτό 

αναφέρεται στα ανωτέρω έχοντας υπόψη 1 

έως 4 του προοιμίου. Η δράση στοχεύει 

αφενός στην άμεση αντιμετώπιση της 

ανεργίας πληθυσμιακών ομάδων που 

πλήττονται περισσότερο από την ανεργία 

και αφετέρου στην αναβάθμιση των 

προσόντων των συμμετεχόντων, ώστε να 

διευκολυνθούν στην επανένταξη τους στην 

αγορά εργασίας, με κατάρτιση και παροχή 

συμβουλευτικών υπηρεσιών. Το 

Πρόγραμμα «Προώθηση της απασχόλησης 

μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς 

χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης και της 

κατάρτισης, σε Δήμους, Περιφέρειες και 

Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας» είναι Έργο 

που εντάσσεται στο ΕΣΠΑ 2014-2020 και 

συγχρηματοδοτείται από πόρους του 

Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) και 

του Ελληνικού Δημοσίου, μέσω του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη 

Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και 

Διά Βίου Μάθηση» .Δικαίωμα υποβολής 

ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη 

διαδικασία κατάρτισης του Πίνακα 

Κατάταξης Ανέργων για την προώθηση της 

απασχόλησης μέσω προγραμμάτων 

κοινωφελούς χαρακτήρα έχουν μόνο οι 

εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα 

ανέργων του ΟΑΕΔ, που ανήκουν σε μία 

τουλάχιστον από τις παρακάτω κατηγορίες: 

-εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα 

ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη οικογενειών στις 

οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι 

αυτών είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα 

μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ 

-εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα 

ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη μονογονεϊκών 

οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται 

κανείς 

-εγγεγραμμένοι μακροχρόνια άνεργοι στα 

μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ άνεργοι 

πτυχιούχοι πανεπιστημιακού και 

τεχνολογικού τομέα, εγγεγραμμένοι στα 

μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, για την 

κάλυψη θέσεων με βάση τα τυπικά 

προσόντα τους 

-άνεργοι ηλικίας άνω των 29 ετών, 

εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του 

ΟΑΕΔ 

-εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων ΑμεΑ 

του ΟΑΕΔ 

-εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα 

ανέργων του ΟΑΕΔ, δικαιούχοι του 

«Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης» 

(ΚΕΑ). 

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται 

αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο στην 

ιστοσελίδα του Οργανισμού (www.oaed.gr), 

στο πεδίο υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης, 

από χρήστες πιστοποιημένους στις 

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες της Διαδικτυακής 

πύλης του ΟΑΕΔ, με την εισαγωγή των 

κωδικών πρόσβασης (Ονομασία Χρήστη 

και Συνθηματικό). Οι δυνητικά 

ωφελούμενοι άνεργοι μέλη μονογονεϊκών 

οικογενειών, άνεργοι που ανήκουν στην 

κατηγορία των ΑμεΑ, αλλά έχουν εγγραφεί 

στο γενικό μητρώο του Οργανισμού και 

επιθυμούν να μεταφερθούν στο ειδικό 

μητρώο ΑμεΑ του ΟΑΕΔ καθώς και 

εγγεγραμμένοι άνεργοι γονείς 

προστατευόμενων τέκνων ΑμεΑ, 

υποχρεούνται να προσκομίσουν τα σχετικά 

δικαιολογητικά στα ΚΠΑ2 του ΟΑΕΔ μέχρι 

τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των 

αιτήσεων.Οι ωφελούμενοι κατατάσσονται 

στον Πίνακα Κατάταξης Ανέργων με βάση 

τα εξής εννέα αντικειμενικά κριτήρια 

μοριοδότησης. 

1. Χρονικό διάστημα συνεχόμενης 

εγγεγραμμένης ανεργίας ωφελουμένου, με 

ανώτατο όριο τους 60 μήνες, το οποίο 

διπλασιάζεται για τους ανέργους αρχηγούς 

μονογονεϊκών οικογενειών. 

2. Χρονικό διάστημα συνεχόμενης 

εγγεγραμμένης ανεργίας του/της συζύγου 

των ανέργων της πρώτης κατηγορίας της 

παραγράφου 5.1 της Δημόσιας Πρόσκλησης 

, με ανώτατο όριο τους 60 μήνες. 

3. Αναπηρία ωφελούμενου σε ποσοστό 50% 

και άνω. 

4. Ετήσιο εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό. 

5. Ηλικία. 

6. Αριθμός ανήλικων τέκνων. 

7. Γονέας προστατευόμενου ή 

προστατευόμενων τέκνων ΑΜΕΑ, 

ανηλίκων ή και ενηλίκων, με ποσοστό 

αναπηρίας 67% και άνω. 

8. Ιδιότητα δικαιούχου του «Κοινωνικού 

Εισοδήματος Αλληλεγγύης» (ΚΕΑ).

Σ 
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Με 521.432,00 ευρώ,  στηρίζει η 

ΠΙΝ την εξειδικευμένη 

εκπαιδευτική υποστήριξη για την 

ένταξη μαθητών με αναπηρία στα 

ΙόνιαΝησιά 

 πράξη αφορά στην υλοποίηση εξειδικευμένης 

εκπαιδευτικής υποστήριξης για την ένταξη 

μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες η οποία συμπεριλαμβάνει και την 

υποστήριξη των με αδυναμία αυτοεξυπηρέτησης 

μαθητών Aμεα, λόγω κινητικών αναπηριών κ.λ.π. και 

των πασχόντων από χρόνια νοσήματα μαθητών που 

φοιτούν σε σχολικές μονάδες για τα σχολικά έτη 2018-

2021. 

Στο πλαίσιο αυτό προσλαμβάνεται το αναγκαίο Ειδικό 

Βοηθητικό Προσωπικό (ΕΒΠ) για την εξυπηρέτηση των 

μαθητών που αδυνατούν να αυτοεξυπηρετηθούν, καθώς 

και Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (ΕΕΠ) (σχολικοί 

νοσηλευτές) για όσους μαθητές χρήζουν σχετικής 

υποστήριξης. Στόχος της προτεινόμενης πράξης είναι η 

ενσωμάτωση και η εξασφάλιση της προσβασιμότητας όλων 

των μαθητών στο κοινωνικό γίγνεσθαι με αποτέλεσμα την 

αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού, την 

αντιμετώπιση της σχολικής αποτυχίας και της πρόωρης 

εγκατάλειψης του σχολείου.

 

Η ημερομηνία έναρξης της Πράξης «ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΩΝ 

ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Ή ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 

ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΤΗ 2018 -2021 ΣΤΑ ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ» 

ορίζεται η 01/09/2018 και η ημερομηνία λήξης της η 

31/12/2021, ενώ μέσω της εγκεκριμένης, από τον 

Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, πράξης, αναμένεται να 

χρηματοδοτηθεί ο απαιτούμενος αριθμός του Ειδικού 

Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) και ΕΒΠ και του Ειδικού 

Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ. 

Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 

Ταμείο (ΕΚΤ). 

Έως και τρία έτη παρατείνεται 

η λειτουργία των Κοινωνικών 

Δομών και Δράσεων  

Την επέκταση έως και τρία έτη, της διάρκειας 

ενίσχυσης της λειτουργίας των Κοινωνικών Δομών 

και Δράσεων, αποφάσισε η Επιτροπή 

Παρακολούθησης δια της Γραπτής Διαδικασίας, μετά 

την εξασφάλιση πόρων που έχουν ενταχθεί και 

υλοποιούνται από την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, στο 

πλαίσιο του ΠΕΠ Ι.Ν. 2014-2020

 

Για επιπλέον τρία έτη, στο σύνολο έξι έτη), θα ενισχυθούν 

τα πέντε (5) Κέντρα Κοινότητας, τα δύο (2) Κέντρα 

Ημερήσιας Φροντίδας ΑμεΑ (ΚΔΗΦ), τα τρία (3) Κέντρα 

Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ) και ο 

Ξενώνας Αστέγων. 

Την ίδια ώρα παρατείνεται, για δύο έτη, συνολικά πέντε 

έτη, η ενίσχυση των τριών (3) Συμβουλευτικών Κέντρων 

Γυναικών κατά της βίας και ο Ξενώνας φιλοξενίας 

κακοποιημένων γυναικών. 

Όσον αφορά τις Κοινωνικές Δράσεις η Περιφέρεια Ιονίων 

Νήσων θα ενισχύσει οικονομικά και θα παρατείνει τη 

λειτουργεία, για επιπλέον τρία (3) έτη, συνολικά έξι έτη, 

την Παροχή Υπηρεσιών Φροντίδας Παιδιών, την Παροχή 

Υπηρεσιών Φροντίδας παιδιών ΑμεΑ, καθώς και την 

εξειδικευμένη υποστήριξη μαθητών ΑμεΑ. 

«Καταφέραμε να εξασφαλίσουμε τη λειτουργία των 

Κοινωνικών Δομών και Δράσεων, στην Περιφέρεια Ιονίων 

Νήσων, μέχρι και το 2022. Θα κάνουμε όλοι μας αυτό που 

πρέπει, ώστε αυτές οι Δομές που χρηματοδοτούνται από 

τους πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης που κατατίθενται 

στην Ελλάδα, πέραν ότι πρέπει να εξασφαλίζουν 

διαχρονικά τη λειτουργία τους, θα πρέπει σταδιακά να 

ενταχθούν στη λειτουργία του προγράμματος Δημοσίων 

Επενδύσεων .  

Δηλαδή να εξασφαλιστεί η λειτουργία τους από τον 

κρατικό προϋπολογισμό. Αυτός είναι και ο δικός μας 

στόχος», ανέφερε ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων, 

Θεόδωρος Γαλιατσάτος. 

 

Η 

ΚΟΙΝΩΝΙΑ   13 



ΙΟΝΙΑ ΝΕΑ Η ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 

 

Πιστοποίηση της Μονάδας 

Απεξάρτησης στην ψυχιατρική κλινική 

του Γ. Ν. Κέρκυρας, καθώς και 

λειτουργία της Μονάδας Υποστήριξης 

Κρίσεων ( Μ.Υ.Κ.) Φυσικών, Τεχνικών 

Καταστροφών στο Γ.Ν. Κέρκυρας 

ραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία του Περιφερειάρχη 

Ιόνιων Νησιών Θ. Γαλιατσάτου συνάντηση στο Υπουργείο 

Υγείας του Αν. Γενικού Γραμματέα Σταμάτη Βαρδαρού  με 

τον Βουλευτή Κέρκυρας του ΣΥΡΙΖΑ Κώστα Παυλίδη, τον 

Αντιπεριφερειάρχη Κοινωνικής Πολιτικής ΠΙΝ  Αλέκο Μιχαλά , τον 

Δήμαρχο Κέρκυρας  Κώστα Νικολούζο τον Διοικητή του 

Νοσοκομείου Κέρκυρας  Φοίβο Κακαβίτσα και τον Επιστημονικά 

Υπεύθυνο των Μονάδων απεξάρτησης και υποστήριξης κρίσεων 

του Νοσοκομείου Κέρκυρας Ηλία Μιχαλαρέα, σχετικά με τη 

πιστοποίηση της Μονάδας Απεξάρτησης στην ψυχιατρική κλινική 

του Γ. Ν. Κέρκυρας, καθώς και τη λειτουργία της Μονάδας 

Υποστήριξης Κρίσεων ( Μ.Υ.Κ.) Φυσικών, Τεχνικών Καταστροφών 

στο Γ.Ν. Κέρκυρας .Συμφωνήθηκε χρονοδιάγραμμα με δέσμευση 

του υπουργείου για την ολοκλήρωση της πιστοποίησης της 

μονάδας απεξάρτησης του Νοσοκομείου Κέρκυρας μέσα στο 

Σεπτέμβριο 2018. 

Ο κ. Μιχαλάς τόνισε ότι η ΠΙΝ κινείται στη δημιουργία ενός 

μόνιμου δικτύου μονάδων απεξάρτησης στα Ιόνια Νησιά, και θα 

χρηματοδοτήσει μέσα από το ΠΕΠ I.N. ενέργειες ,δομές και 

δράσεις για πρόληψη και θεραπεία όσον αφορά τις εξαρτήσεις .

 

Επίσης συμφωνήθηκε η ένταξη της Μονάδας Υποστήριξης 

Κρίσεων (Μ.Υ.Κ.) Φυσικών, Τεχνικών Καταστροφών στο 

σχεδιασμό της Πολιτικής Προστασίας . 

Συζητήθηκαν επιπρόσθετα ζητήματα που αφορούν την 

πρωτοβάθμια υγεία και την ενίσχυση των δομών υγείας . 

Ο κ. Μιχαλάς δήλωσε ότι «η Περιφέρεια Ιόνιων Νήσων έχει εντάξει 

στον προγραμματισμό της την χρηματοδότηση των δομών, την 

αγορά μηχανημάτων και την ενίσχυση των δράσεων υγείας . 

Πιστεύουμε ότι μέσα από συντονισμένη συνεργασία των φορέων 

υγείας μπορεί να εξασφαλιστεί ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο για την 

πρωτοβάθμια υγεία των πολιτών της Περιφέρειας μας».

Κενές θέσεις – πιθανός χρόνος αναμονής για ειδίκευση γιατρών σε 
νοσηλευτικά ιδρύματα του Ν. Κεφαλληνίας & Ιθάκης 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ (ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ) 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΑΝΑΜΟΝΗ 
ΠΙΘΑΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ 
ΑΝΑΜΟΝΗΣ/ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ 

ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ 1 1,5 χρόνος 0 1 ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ 

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ 2 2 χρόνια 0 2 ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ 

ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 7 2 χρόνια 0 5 ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ 

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ 3 2 χρόνια 0 ΜΕΣΑ2019 

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 6 1 χρόνο 0 6 ΚΕΝΕΣΘΕΣΕΙΣ 

ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ 2 4 χρόνια 0 2 ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ 

  

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ “ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΑΤΕΙΟ” 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 
ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΕ   
ΑΝΑΜΟΝΗ 

ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ 

ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 5 1 χρόνος 0 5 ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ 

{ εκ της Δ/ΝΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Π. Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ }

Π 
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Έρευνα για τη στρατηγική αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος της Π.Ι.Ν 

Παραμένει στρατηγικά το Ηνωμένο 

Βασίλειο ως η κυρίαρχη αγορά-

στόχος 

 

H «Στρατηγική Αναβάθμιση του 

τουριστικού προϊόντος της Π.Ι.Ν.» 

παρουσιάστηκε σε εκδήλωση που 

διοργανώθηκε από την Περιφέρεια 

Ιονίων Νήσων, στην αίθουσα του 

Επιμελητηρίου Κέρκυρας. 

Η παρουσίαση έγινε από τον τεχνικό 

σύμβουλο της Π.Ι.Ν, Γιώργο 

Δρακόπουλο, ενώ τα συμπεράσματα 

έδωσαν σημαντικές κατευθυντήριες 

γραμμές και πληροφορίες σε όλους τους 

ενδιαφερόμενους, φορείς, 

επαγγελματίες και εργαζόμενους στον 

τομέα του Τουρισμού, για την περαιτέρω 

βελτίωση του τουριστικού προϊόντος της 

ΠΙΝ. 

«Η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας 

των τουριστικών προορισμών της ΠΙΝ 

πρέπει να υποστηριχθεί από τη 

στρατηγική στοχοθέτηση και 

προτεραιότητα των γεωγραφικών και 

προϊοντικών αγορών της», τόνισε ο κ. 

Δρακόπουλος, ενώ έκανε εκτενή 

αναφορά στο θέμα της επιμήκυνσης της 

τουριστικής περιόδου και την επέκταση 

της και σε άλλους μήνες.«Η στρατηγική 

της ζήτησης, συνολικά για την ΠΙΝ, 

πρέπει να στοχεύει στην ποσοστιαία 

μείωση (μείωση εξάρτησης) της αγοράς 

του Ηνωμένου Βασιλείου, με παράλληλη 

έμφαση-αύξηση σε αγορές της ζώνης 

Ευρώ, ιδιαίτερα Γερμανίας και 

Ολλανδίας, που παρουσιάζουν λιγότερο 

έντονη εποχικότητα. Αμέσως μετά, 

Πολωνία. Η στρατηγική ζήτησης για το 

κάθε επί μέρους προορισμό της ΠΙΝ 

μπορεί να έχει ελαφρές 

διαφοροποιήσεις. Η αγορά του 

Ηνωμένου Βασιλείου παραμένει 

στρατηγικά ως η κυρίαρχη αγορά-

στόχος, κυρίως λόγω μεγέθους, αλλά και 

μεγαλύτερης ζήτησης, σε σύγκριση με 

άλλες αγορές ακόμα και για την αρχή και 

το τέλος της σεζόν. 

Όμως, οι πιθανές 

διακυμάνσεις στην 

ισοτιμία Ευρώ-

Αγγλικής Λίρας, 

λόγω Brexit, επιβάλλουν πολιτικές 

προσέλκυσης ζήτησης, κατά 

προτεραιότητα, από χώρες εντός ζώνης 

Ευρώ» είπε ο κ. Δρακόπουλος. 

Όσον αφορά το επίπεδο της προσφοράς 

στην παρουσίαση της «Στρατηγικής 

Αναβάθμισης του τουριστικού προϊόντος 

της Π.Ι.Ν.», κρίθηκε αναγκαίος ο 

εμπλουτισμός του βασικού τουριστικού 

προϊόντος των Ιονίων Νήσων «ήλιος και 

θάλασσα» με τα εξής προϊόντα: Α’ 

προτεραιότητα: πεζοπορία και 

καταδύσεις Β’ προτεραιότητα: 

ποδηλασία και Γ' προτεραιότητα, με 

υποστηρικτικό ρόλο σε όλα τα άλλα 

προϊόντα, τη γαστρονομία. Προϊόντα που 

απαιτούν επενδύσεις σχετικά μικρού 

κόστους και γρήγορα υλοποιούμενες, 

απευθύνονται σε ευρύτατο ηλικιακό 

φάσμα, στοχοθετούνται και 

προσεγγίζονται σχετικά εύκολα, σε 

χώρες-αγορές με τις οποίες η ΠΙΝ έχει 

αρκετές απευθείας αεροπορικές 

συνδέσεις. «Η Περιφέρεια Ιονίων 

Νήσων προσφέρει αυτή τη μελέτη -

έρευνα σε όλους τους ενδιαφερόμενος 

του τουριστικού φάσματος, ως βάση 

για συζήτηση, προβληματισμό και 

λήψη αποφάσεων για το εγγύς μέλλον. 

Τόσο ο δημόσιος όσο και ο ιδιωτικός 

τομέας οφείλουν να δώσουν τον 

καλύτερό τους εαυτό», επεσήμανε ο 

Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων 

Θεόδωρος Γαλιατσάτος, που 

παρακολούθησε με ενδιαφέρον την 

πρώτη παρουσίαση της Στρατηγικής 

Αναβάθμισης του τουριστικού προϊόντος 

της Π.Ι.Ν 

Την εκδήλωση χαιρέτησε ο 

Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού 

(Τουριστικής Προβολής και Νησιωτικής 

Πολιτικής Σπύρος Γαλιατσάτος, ενώ το 

«παρών» έδωσαν μεταξύ άλλων, ο 

Πρόεδρος του Π.Σ. Χρήστος Μωραΐτης, ο 

Αντιπεριφερειάρχης του Τομέα 

Κοινωνικής Πολιτικής (Κοινωνική 

Μέριμνα, Αλληλεγγύη, Εθελοντισμός και 

Απασχόληση), Αλέκος Μιχαλάς, ο 

Πρόεδρος του Επιμελητήριου Κέρκυρας 

Γ.Χονδογιάννης, ο Πρόεδρος  Ξενοδόχων 

Κέρκυρας, Χαραλ. Βούλγαρης και 

εκπρόσωποι των Επαγγελματικών 

Σωματείων και Συλλόγων του τόπου.

 

Όπως ανέφερε στη σύντομη ομιλία του ο 

Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού Σπύρος 

Γαλιατσάτος «στόχος είναι οι κινήσεις 

μας να είναι εμπεριστατωμένες, να 

συνοδεύονται από έρευνα και μελέτη, 

ώστε μαζί με τους φορείς που θα έχουμε 

συνεχείς συναντήσεις σε όλες τις 

Περιφερειακές Ενότητες για αυτό το 

θέμα, να καταλήξουμε σε κάποιες 

δράσεις από κοινού, τις οποίες θα τις 

εφαρμόσουμε». Μετά το πέρας της 

παρουσίασης, στη συζήτηση που 

αναπτύχθηκε από τους 

παρευρισκόμενους φορείς, 

αποφασίστηκε, ότι οι προτεινόμενες 

δράσεις για να επιτύχουν τη μέγιστη 

δυνατή αποτελεσματικότητα, 

παράλληλα με τις υποδομές μάρκετινγκ, 

χρειάζονται υποστήριξη με συνεχή 

πρωτογενή έρευνα. Η έρευνα αυτή 

πρέπει να έχει σκοπό την καταγραφή 

των χαρακτηριστικών της πελατείας των 

εξειδικευμένων προϊοντικών αγορών 

που προτείνονται για τη ΠΙΝ, ώστε να 

διευκολυνθεί ο σχεδιασμός της 

προβολής. Αντίστοιχες παρουσιάσεις για 

τη Στρατηγική Αναβάθμιση του 

τουριστικού προϊόντος της Π.Ι.Ν., θα 

πραγματοποιηθούν το προσεχές 

διάστημα και στις άλλες Περιφερειακές 

Ενότητες της ΠΙΝ. 
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Τιμώμενο πρόσωπο ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Τιράνων, Δυρραχίου και πάσης Αλβανίας κ. Αναστάσιος  

Διεθνές Συνέδριο Αποδήμων και όπου γης Επτανησίων, στην Κέρκυρα 

ιεθνές Συνέδριο 

Αποδήμων και 

όπου γης 

Επτανησίων θα 

πραγματοποιηθεί στην 

Κέρκυρα από 5 έως 7 

Σεπτεμβρίου, παρουσία του 

Προέδρου της 

Δημοκρατίας. Τιμώμενο 

πρόσωπο ο Μακαριώτατος 

Αρχιεπίσκοπος Τιράνων, 

Δυρραχίου και πάσης 

Αλβανίας κ. Αναστάσιος. 

Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων σε 

συνεργασία με το Υπουργείο 

Εξωτερικών, τη Γενική 

Γραμματεία Απόδημου 

Ελληνισμού και την αιγίδα της 

Βουλής των Ελλήνων, Μόνιμη 

Ειδική Επιτροπή Περιφερειών, 

διοργανώνουν το 1ο Διεθνές 

Συνέδριο Αποδήμων 

Επτανησίων, στην Κέρκυρα 

από 5 έως 7 Σεπτεμβρίου 2018, 

με στόχο την περαιτέρω 

σύσφιξη των σχέσεων της 

Περιφέρειάς μας με τις 

κοινότητες των απόδημων και 

όπου γης Επτανησίων. 

Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων 

του Συνεδρίου θα τιμηθεί για 

την προσφορά και το έργο του 

ο Αρχιεπίσκοπος Τιράνων, 

Δυρραχίου και Πάσης Αλβανίας 

κ. Αναστάσιος, ο οποίος 

αποδέχθηκε την πρόσκληση 

του Περιφερειάρχη Ιονίων 

Νήσων Θεόδωρου 

Γαλιατσάτου και καταφθάνει 

στην Κέρκυρα την Τετάρτη 5 

Σεπτεμβρίου, όπου θα 

παραμείνει έως και την 

Παρασκευή 7 Σεπτεμβρίου 

2018. 

Ο Μακαριώτατος θα τιμηθεί σε 

ειδική τελετή που θα λάβει 

χώρα την πρώτη ημέρα του 

Συνεδρίου, την Τετάρτη 5 

Σεπτεμβρίου 2018, στο 

Αχίλλειο.  

 

Τις εκδηλώσεις θα τιμήσει με 

την παρουσία του η Α.Ε. ο 

Πρόεδρος της Δημοκρατίας 

Προκόπιος Παυλόπουλος, ο 

οποίος θα κηρύξει την έναρξη 

των εργασιών του Διεθνούς 

Συνεδρίου Αποδήμων και όπου 

γης Επτανησίων.  

Επιπλέον, στο πλαίσιο του 

Συνεδρίου, η Περιφέρεια Ιονίων 

Νήσων θέλοντας να δώσει 

ιδιαίτερη βαρύτητα στη 

συμμετοχή της νεολαίας, 

συνεργάστηκε με την Γενική 

Γραμματεία Απόδημου 

Ελληνισμού και το Υπουργείο 

Εξωτερικών, το οποίο 

προσέφερε αμέριστη βοήθεια 

και στήριξε από την πρώτη 

στιγμή τη διοργάνωση. 

Έτσι πραγματοποιείται από τις 

26 Αυγούστου 2018 το 

πρόγραμμα “ReturntoRoots”, 

με φιλοξενία 14 νέων 

αποδήμων Επτανησίων από 

όλον τον κόσμο για 15 ημέρες, 

σε όλα τα νησιά μας, με 

κατάληξη στην Κέρκυρα τις 

ημέρες διεξαγωγής του 

Διεθνούς Συνεδρίου Αποδήμων 

Επτανησίων, όπου οι 

συμμετέχοντες θα μεταφέρουν 

την εμπειρία τους από το ταξίδι 

στα Ιόνια νησιά και τις σκέψεις 

και προσδοκίες τους για το 

μέλλον των νησιών μας. 

Η συμβολή στην 

πραγματοποίηση του 

προγράμματος φιλοξενίας του 

Γεν. Δ/ντη ΓΓ Αποδήμου 

Ελληνισμού Μιχάλη Κόκκινου 

και της Δ/ντριας Εύας 

Παπαδάτου ήταν καταλυτική 

και η στενή συνεργασία μεταξύ 

Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και 

ΓΓ Απόδημου Ελληνισμού 

συνεχίζεται για την ευόδωση 

του προγράμματος φιλοξενίας 

νέων αποδήμων και του 

Διεθνούς Συνεδρίου Απόδημων 

Επτανήσιων.

 

Στο συνέδριο ομιλητές θα είναι 

ο Περιφερειάρχης και οι 

Δήμαρχοι των νησιών μας, 

υπουργοί και στελέχη 

υπουργείων, εκπρόσωποι 

φορέων, απόδημοι Επτανήσιοι 

που το παράδειγμά τους μας 

Δ 
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εμπνέει και μας κάνει 

περήφανους, επιχειρηματίες 

και επενδυτές που έχουν 

καταφέρει να ξεπεράσουν τα 

σύνορα των νησιών μας και 

κάνουν τα προϊόντα μας 

γνωστά στην Ελλάδα και το 

εξωτερικό. 

Μέχρι στιγμής έχουν δηλώσει 

συμμετοχή εκπρόσωποι 

ομογενειακών οργανώσεων 

(Ομοσπονδιών, συλλόγων κλπ) 

από όλο τον κόσμο και 

συγκεκριμένα από τις Η.Π.Α, τον 

Καναδά, την Γερμανία, τη Νότιο 

Αφρική, την Ζιμπάμπουε, τη 

Ζάμπια και την Αυστραλία καθώς 

και απόδημοι Επτανήσιοι από 

όλη την Ελλάδα. 

Ο στόχος μας για το συνέδριο 

είναι να αναπτύξουμε σχέσεις και 

κοινές συνισταμένες που θα 

αποφέρουν τα μέγιστα στους 

τομείς, μεταξύ των άλλων, της 

πολιτιστικής κληρονομιάς. Κατ’ 

αυτόν τον τρόπο, προσδοκούμε 

ότι το συνέδριο αυτό θα 

αποτελέσει την απαρχή ενός 

θεσμού που έχει πολλά να 

προσφέρει τόσο στα νησιά μας 

όσο και στις κοινότητες των 

απανταχού Επτανησίων.  

Το πρόγραμμα του Συνεδρίου  

Τετάρτη 5 Σεπτεμβρίου 2018 

Αχίλλειο, ώρα έναρξης 8 μ.μ. 

Επίσημη τελετή προς τιμήν του 

Μακαριώτατου Αρχιεπισκόπου 

Τιράνων, Δυρραχίου και πάσης 

Αλβανίας κ.Αναστάσιου. 

Θα ακολουθήσει πολιτιστικό 

πρόγραμμα με τη Φιλαρμονική 

Ένωση Κέρκυρας «Καποδίστριας». 

Ώρα 9.30 μ.μ.: Επίσημο δείπνο που 

παραθέτει ο Περιφερειάρχης 

Ιονίων Νήσων προς τιμήν του 

Μακαριώτατου Αρχιεπισκόπου 

Τιράνων, Δυρραχίου και πάσης 

Αλβανίας κ.Αναστάσιου. 

Πέμπτη 6 Σεπτεμβρίου 2018 

Ξενοδοχείο ParkHotel 

09.30π.μ.: Εγγραφές συνέδρων 

10.00 π.μ.: Επίσημη έναρξη του 

Διεθνούς Συνεδρίου Αποδήμων 

Επτανησίων και καλωσόρισμα από 

τον Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων 

Θεόδωρο Γαλιατσάτο. 

10.10 π.μ.: Κήρυξη των εργασιών 

του Διεθνούς Συνεδρίου 

Αποδήμων Επτανησίων από την 

Α.Ε. τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας 

κ.Προκόπιο Παυλόπουλο. 

10.20 π.μ.: Ομιλία του τιμώμενου 

προσώπου του 1
ου

 Διεθνούς 

Συνεδρίου Αποδήμων και όπου 

γης Επτανησίων, Μακαριώτατου 

Αρχιεπισκόπου Τιράνων, 

Δυρραχίου και πάσης Αλβανίας 

κ.Αναστάσιου. 

10.30 π.μ.: Προβολή – αφιέρωμα 

στο έργο του Μακαριώτατου. 

10.45 π.μ.: Χαιρετισμοί 

εκπροσώπων της Κυβέρνησης και 

των τοπικών αρχών. 

11.30 π.μ.: Προβολή του 

ντοκιμαντέρ «Η Οδύσσεια των 

Επτανήσων» του Αλέξανδρου 

Ποταμιάνου. 

12.30 π.μ.: Κύκλος ομιλιών 

συνέδρων// Θεματική ενότητα 

«Οικονομία, επενδύσεις και 

υποδομές» 

14.30 μ.μ.: Επίσημο γεύμα που 

παραθέτει ο Περιφερειάρχης 

Ιονίων Νήσων προς τιμήν της Α.Ε. 

του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. 

Προκοπίου Παυλόπουλου 

18:00 μ.μ.: Έναρξη απογευματινής 

συνεδρίας 1
ης

 ημέρας εργασιών. 

Προσέλευση συνέδρων και 

παρατηρητών. 

18.15μ.μ.: Β. Κύκλος ομιλιών 

συνέδρων//Θεματική ενότητα 

«Εκπαίδευση και ο ρόλος που 

μπορούν να διαδραματίσουν τα 

εκπαιδευτικά ιδρύματα των Ιονίων 

Νήσων στις σχέσεις με τους 

απόδημους» 

19.45 μ.μ.: Γ. Κύκλο ομιλιών 

συνέδρων// Θεματική ενότητα 

«Πολιτισμός, αλληλεπίδραση 

ομογενών με την ντόποια 

πολιτιστική δημιουργία, οι 

προκλήσεις του μέλλοντος» 

21.00 μ.μ.: Δείπνο 

Παρασκευή 7 Σεπτεμβρίου 2018 

Ξενοδοχείο ParkHotel 

09.15 π.μ.: Έναρξη δεύτερης 

ημέρας συνεδρίου. Προσέλευση 

συνέδρων και παρατηρητών. 

09.30 π.μ.: Δ. Κύκλος ομιλιών// 

Θεματική ενότητα «Οι απόδημοι 

Επτανήσιοι εξιστορούν: 

Βιωματικές ομιλίες για τις 

δυσκολίες, τις επιτυχίες και τον 

τρόπο ζωής των Επτανησίων στο 

εξωτερικό. Η ανάγκη για 

συνεργασία όλων μας». 

11.30 π.μ. : ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 1
ΟΥ

 

ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ-ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

12.30 μ.μ.: Ξενάγηση συνέδρων σε 

επιχειρήσεις τοπικών προϊόντων 

της Κέρκυρας 

14.30 μ.μ. Γεύμα. 

18.00 μ.μ.: Προσκύνημα στον Άγιο 

Σπυρίδωνα. 

Επίσκεψη στο Μουσείο Ασιατικής 

Τέχνης ή/και το Παλαιό Φρούριο 

Κέρκυρας. 

Βόλτα στη Σπιανάδα και την Παλιά 

Πόλη της Κέρκυρας. 

21.00 μ.μ: Αποχαιρετιστήριο 

Δείπνο 
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Επιστολή για το θέμα είχε αποστείλει νωρίτερα ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων στην Υπουργό Τουρισμού Έλενα 
Κουντουρά  με κοινοποίηση στον Πρωθυπουργό 

Την ανάκληση του Π.Δ. για τον Ε.Ο.Τ. Ηπείρου – Ιονίων Νήσων με έδρα 
τα Γιάννενα, αποφάσισε το 
Περιφερειακό Συμβούλιο 

ην ανάκληση του Προεδρικού Διατάγματος στη 
συγκρότηση του Οργανογράμματος του Ε.Ο.Τ. για 
τη λειτουργία της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ηπείρου 

και Ιονίων Νήσων με έδρα τα Γιάννενα αποφάσισε 
ομόφωνα το Περιφερειακό Συμβούλιο, κατά τη 
συνεδρίασή του στις 25 Αυγούστου 2018 που 
πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη από τις αίθουσες 
των Περιφερειακών Ενοτήτων, ενώ ψηφίστηκε κατά 
πλειοψηφία η πρόταση του Περιφερειάρχη να συσταθεί 
επιτροπή προκειμένου να θέσει το συγκεκριμένο ζήτημα 
στον Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα. 

Συγκεκριμένα το Περιφερειακό 
Συμβούλιο αποφάσισε: 

1. Την ανάκληση του 
Προεδρικού Διατάγματος 
για τη λειτουργία της 
Υπηρεσίας Εσωτερικού 
Ηπείρου και Ιονίων Νήσων 
με έδρα τα Γιάννενα 

2. Η λειτουργία των κρατικών 
δομών να ακολουθεί το 
πλαίσιο της διάρθρωσης 
των 13 Περιφερειών της 
χώρας 

3. Τη σύσταση Υπηρεσιών του 
Υπουργείου Τουρισμού σε 
επίπεδο Περιφέρειας Ιονίων 
Νήσων με διεκδικούμενη 
Υπηρεσία Εσωτερικού του 
ΕΟΤ Ιονίων Νήσων και 
Περιφερειακή Υπηρεσία 
Τουρισμού Ιονίων Νήσων 
(ΠΥΤ) 

4. Η απόφαση του 
Περιφερειακού Συμβουλίου 
θα παραδοθεί στους 
αρμόδιους κυβερνητικούς 
παράγοντες  από επιτροπή 
τοπικών παραγόντων 
(αυτοδιοίκηση, βουλευτές , 
παραγωγικοί φορείς) με 
επικεφαλής τον 
Περιφερειάρχη Ιονίων 
Νήσων Θεόδωρο 
Γαλιατσάτο. 

Σχετική επιστολή για το θέμα είχε 

αποστείλει νωρίτερα ο 

Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων στην 

Υπουργό Τουρισμού Έλενα 

Κουντουρά  με 

κοινοποίηση στον Πρωθυπουργό της  

χώρας Αλέξιο Τσίπρα, το Γενικό 

Γραμματέα του Ελληνικού 

Οργανισμού Τουρισμού, 

Κωνσταντίνο Τσέγα και τον Πρόεδρο 

Δ.Σ. του Ελληνικού Οργανισμού 

Τουρισμού, Χαράλαμπο Καρίμαλη, 

εκφράζοντας την αντίθεση του στη 

σύσταση της Υπηρεσίας Ε.Ο.Τ. 

Εσωτερικού Ηπείρου και Ιονίων 

Νήσων, με έδρα τα Γιάννενα. Ο κ. 

Γαλιατσάτος, επισημαίνει στην 

επιστολή του, τους λόγους για τους 

οποίους η έδρα της νεοσύστατης 

Υπηρεσίας του Ε.Ο.Τ. θα πρέπει να 

συσταθεί στην Κέρκυρα και ζητά 

από την Κυβέρνηση και τον Ε.Ο.Τ. να 

αναθεωρήσουν, σε αυτό το θέμα, 

την τακτική τους και είτε να 

δημιουργήσουν Υπηρεσίες 

Εσωτερικού του Ε.Ο.Τ. ανά 

Περιφέρεια ή, αν επιμένουν στο 

μοντέλο υπαγωγής δύο Περιφερειών 

σε μία Υπηρεσία Εσωτερικού, να 

ορίσουν εν προκειμένω ως έδρα της 

Υπηρεσίας το νησί των Φαιάκων. 

Στην παρούσα επιστολή ο 

Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων 

επαναφέρει το κύριο ζήτημα της 

διάρθρωσης της διοικητικής δομής 

και των υπηρεσιών, με βάση τον 

κεντρικό σχεδιασμό οργάνωσης του 

κράτους, που είναι σήμερα οι 13 

Περιφέρειες της χώρας, ενώ την ίδια 

ώρα υπενθυμίζει στην Υπουργό 

Τουρισμού, πως κατά τη διεξαγωγή 

του Αναπτυξιακού Συνεδρίου Ιονίων 

Νήσων με αφορμή το αίτημά της 

ΠΙΝ για τη θέσπιση ξεχωριστής 

Υγειονομικής Περιφέρειας Ιονίων 

Νήσων, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός της 

χώρας, κ. Αλέξης Τσίπρας, στην 

ομιλία του, αναγνώρισε το δίκαιο 

του αιτήματος και δόθηκε η 

κατεύθυνση ακόμα και οι 

λειτουργούσες Υπηρεσίες του 

κράτους να επανασχεδιασθούν σε 

επίπεδο των 13 διοικητικών 

Περιφερειών. 

Η επιστολή του Περιφερειάρχη 

Ιονίων Νήσων Θεόδωρου 

Γαλιατσάτου στην Υπουργό 

Τουρισμού κα. Έλενα Κουντουρά : 

ΘΕΜΑ: Αντίθετη γνώμη της 

Περιφέρειας Ιονίων Νήσων ως 

προς το άρθρο 31 παρ. 1 περ. β΄ του 

π.δ. 72/2018 «Ελληνικός 

Οργανισμός Τουρισμού» (ΦΕΚ 141 

Α΄ / 02-08-2018) . 

Αξιότιμη Κυρία Υπουργέ, 

Με το άρθρο 31 του π.δ. 72/2018 

«Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού 

(Ε.Ο.Τ.) (ΦΕΚ 141 Α΄ / 02-08-2018), 

συστήνεται Υπηρεσία Ε.Ο.Τ. 

Εσωτερικού Ηπείρου και Ιονίων 

Νήσων, με έδρα τα Γιάννενα, στην 

οποία υπάγεται το Γραφείο 

Πληροφοριών Άρτας. Σύμφωνα με το 

Τ 
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άρθρο 32 του π.δ. 72/2018, οι 

Υπηρεσίες Ε.Ο.Τ Εσωτερικού ασκούν 

τις ακόλουθες σημαντικές 

αρμοδιότητες εντός της χωρικής 

αρμοδιότητας τους: 1. Τη συνεργασία 

με τις Περιφέρειες και τους άλλους 

Ο.Τ.Α σχετικά με τα προγράμματα 

στρατηγικής επικοινωνίας και 

δράσεων του Οργανισμού με στόχο τη 

διαμόρφωση ενιαίας ταυτότητας στον 

τομέα προβολής και προώθησης της 

Ελλάδας εγχώρια και διεθνώς. 

2. Τη συνεργασία με συλλογικούς 

φορείς του Τουρισμού, με στόχο την 

υλοποίηση κοινών προγραμμάτων 

προβολής και διαφήμισης για την 

ενίσχυση του ελληνικού τουρισμού 

στην περιοχή της χωρικής 

αρμοδιότητάς τους. 

3. Την υποστήριξη και υλοποίηση 

ταξιδιών εξοικείωσης και πάσης φύσης 

δράσεων που οργανώνουν τα Γραφεία 

Εξωτερικού Ε.Ο.Τ εντός της χωρικής 

αρμοδιότητάς τους. 

4. Την παρακολούθηση των δράσεων 

και των ενεργειών των τοπικών 

δημοσίων ή ιδιωτικών φορέων και την 

ανάδειξη τους σε συνεργασία με την 

αρμόδια Διεύθυνση Προβολής. 

5. Τη συλλογή και επεξεργασία 

πληροφοριών για τα θέματα προβολής 

και επικοινωνίας εντός της χωρικής 

αρμοδιότητάς τους. 

6. Την παροχή πληροφοριών και 

ενημερωτικού υλικού σε επισκέπτες 

της Ελλάδας και του εξωτερικού. 

7. Την υποβολή αιτημάτων για τον 

εφοδιασμό των Γραφείων με ανάλογο 

διαφημιστικό υλικό. 

8. Την αποστολή στην Κεντρική 

Υπηρεσία των λειτουργικών δαπανών 

προς έγκριση. 

Τα Ιόνια Νησιά, όμως, αποτελούν 

γεωγραφική, ιστορική, πολιτιστική, 

κοινωνική, οικονομική και διοικητική 

ενότητα και αυτό πρέπει να 

αποτυπώνεται σε όλες τις λειτουργίες 

όλων των αποκεντρωμένων 

υπηρεσιών του κράτους, των νομικών 

προσώπων δημοσίου δικαίου και της 

Αυτοδιοίκησης. Κατά συνέπεια, δεν 

μπορούμε να αποδεχθούμε την 

υποβάθμιση της ενότητας και της 

διακριτής οντότητας της Περιφέρειάς 

μας με προσάρτησή της σε Υπηρεσία 

από κοινού με άλλη Περιφέρεια που 

παρουσιάζει διαφορετικά οικονομικά, 

γεωγραφικά και τουριστικά δεδομένα. 

Κι όταν, μάλιστα, αυτό συμβαίνει σε 

συνέχεια της διάσπασης της ενότητας 

της Περιφέρειάς μας που υπάρχει σε 

επίπεδο Περιφερειακών Υπηρεσιών 

Τουρισμού του Υπουργείου 

Τουρισμού, όπου η Κέρκυρα, οι Παξοί 

και η Λευκάδα υπάγονται στην 

Υπηρεσία με έδρα την Κέρκυρα, αλλά 

η Κεφαλονιά και η Ζάκυνθος 

υπάγονται στην Υπηρεσία με έδρα την 

Πάτρα, δηλαδή την πρωτεύουσα 

άλλης Περιφέρειας.Το Υπουργείο 

Τουρισμού και τα υπόλοιπα Υπουργεία 

πρέπει επιτέλους να διοργανώσουν τις 

υπηρεσίες τους με βάση τον κεντρικό 

σχεδιασμό οργάνωσης του κράτους 

που είναι σήμερα οι 13 Περιφέρειες της 

χώρας. Με τον τρόπο αυτό και για το 

συγκεκριμένο θέμα των 

ασχολουμένων με τον τουρισμό 

Υπηρεσιών θα πρέπει να σχεδιάσουν 

τον τρόπο οργάνωσής τους σε επίπεδο 

ενιαίας έκφρασης έκαστης 

Περιφέρειας. Όταν το Δεκέμβριο 2017, 

στο Αναπτυξιακό Συνέδριο Ιονίων 

Νήσων και με αφορμή το αίτημά μας 

για τη θέσπιση ξεχωριστής 

Υγειονομικής Περιφέρειας Ιονίων 

Νήσων, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός της 

χώρας κ. Αλέξης Τσίπρας αναγνώρισε 

το δίκαιο του αιτήματος και δόθηκε η 

κατεύθυνση ακόμα και ήδη 

λειτουργούσες Υπηρεσίες του κράτους 

να επανασχεδιασθούν σε επίπεδο 13 

διοικητικών Περιφερειών, στην 

περίπτωση του νέου 

Οργανογράμματος του Ε.Ο.Τ. 

δημιουργείται μία νέα δομή που δεν 

ακολουθεί τις ανωτέρω κατευθύνσεις 

αλλά συνεχίζει στην ίδια στρεβλή 

λογική διάσπασης της ενότητας 

έκαστης Περιφέρειας, πρακτική που 

δημιουργεί διαχειριστικά και 

γραφειοκρατικά προβλήματα ως προς 

τη χάραξη στρατηγικών και την 

εφαρμογή πολιτικών που θα 

αναβαθμίζουν τις αναπτυξιακές 

προοπτικές των διαφόρων περιοχών 

της χώρας. Δεν μπορεί η Περιφέρεια 

Ιονίων Νήσων που κινείται στο πλαίσιο 

της τουριστικής οικονομίας με 

ρυθμούς που ξεπερνούν κατά πολύ την 

εδαφική της έκταση και τον πληθυσμό 

της, να υποβαθμίζεται και να μην είναι 

αυτή που θα έχει το πλεονέκτημα είτε 

της ξεχωριστής Υπηρεσίας είτε της 

έδρας στην περίπτωση κοινής 

Υπηρεσίας με άλλη Περιφέρεια. Όταν 

οι δύο περιφέρειες κινούνται με 

διαφορετικές ταχύτητες στο πλαίσιο 

της τουριστικής οικονομίας, δεν είναι 

λογικό η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων 

που κάθε χρόνο πρωταγωνιστεί στον 

τουριστικό τομέα, να εξαναγκάζεται 

σε υπαγωγή και συνδιαλλαγή σε 

ρυθμούς που είναι τελείως 

διαφορετικοί από τους δικούς της. Η 

Κυβέρνηση και ο Ε.Ο.Τ. σε αυτό το 

θέμα πρέπει να αναθεωρήσουν την 

τακτική τους και είτε να 

δημιουργήσουν Υπηρεσίες 

Εσωτερικού του Ε.Ο.Τ. ανά 

Περιφέρεια ή, αν επιμένουν στο 

μοντέλο υπαγωγής δύο Περιφερειών 

σε μία Υπηρεσία Εσωτερικού, να 

ορίσουν εν προκειμένω ως έδρα της 

Υπηρεσίας την Κέρκυρα. Από τη 

στιγμή που ως προς το συγκεκριμένο 

ζήτημα του Προεδρικού Διατάγματος, 

εκτός από τη δική μας, εμπλέκονται 

και άλλες Περιφέρειες, θα θέσουμε το 

ζήτημα στην προσεχή συνεδρίαση της 

Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος 

προκειμένου να υπάρξει συλλογική 

αυτοδιοικητική δράση στο ζήτημα, το 

οποίο επίσης θα τεθεί προς συζήτηση 

και λήψη αποφάσεων και στην 

προσεχή συνεδρίαση του 

Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων 

Νήσων. Παραμένουμε στη διάθεσή 

σας για την παροχή οποιασδήποτε 

περαιτέρω πληροφορίας και 

αναμένουμε ενημέρωση ως προς την 

ανταπόκρισή σας στο δίκαιο αίτημα 

της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. 

Με εκτίμηση, 

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΙOΝΙΩΝ 

ΝΗΣΩΝ 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ 
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Σε διψήφια άνοδο οι αφίξεις στα 

Ιόνια Νησιά 

ύμφωνα με στοιχεία της Fraport, ακόμα και ο 

Ιούλιος εμφάνισε διψήφια άνοδο στις αφίξεις 

του εξωτερικού στα Ιόνια Νησιά. 

Συγκεκριμένα, αφίχθηκαν 675.392 άτομα, έναντι 612.758 

τον περυσινό αντίστοιχο μήνα, δηλαδή αύξηση 10,20%. 

Αναλυτικά, στην Κέρκυρα αφίχθηκαν 331.126 άτομα, 

έναντι 298.691 πέρυσι, αύξηση κατά 10,90%. 

Στο Άκτιο αφίχθηκαν 71.384 έναντι 68.653 πέρυσι, 

αύξηση 4%. 

Στην Κεφαλονιά αφίχθηκαν 73.744 έναντι 62.132 πέρυσι, 

αύξηση 18.70%. 

Στην Ζάκυνθο αφίχθηκαν 199.138, έναντι 183.282 πέρυσι 

, αύξηση 8,70%. 

Μετά τα παραπάνω στοιχεία, οι μέχρι τώρα συνολικές 

αφίξεις του εξωτερικού στα Ιόνια νησιά ανέρχονται στις 

1.665.737 αφίξεις, έναντι 1.440.153 του αντίστοιχου 

περυσινού διαστήματος, δηλαδή αύξηση 15,70% 

Επίσης η αεροπορική κίνηση από το εσωτερικό (μικτή, 

αφίξεις και αναχωρήσεις), τον ίδιο μήνα, στην Κέρκυρα 

είχε άνοδο 14,70%, στο Άκτιο μείωση -21,20%, στην 

Κεφαλονιά άνοδο 17.20% και στη Ζάκυνθο άνοδο 11,70%.

 

Η τουριστική κίνηση συνεχίζεται σε υψηλούς ρυθμούς 

τόσο τον τρέχοντα μήνα Αύγουστο,όσο και τον 

Σεπτέμβριο και σύμφωνα με τις προγραμματισμένες 

αεροπορικές θέσεις, οι αφίξεις του εξωτερικού, στο 

τέλος της τουριστικής περιόδου, προβλέπεται να 

ξεπεράσουν τις 2.900.000 αφίξεις. 

 

 

Γνωρίζουμε τον τόπο μας: Οθωνοί 

Άγνωστα στο ευρύ κοινό χαρακτηρίζονται ως μικροί 
αμόλυντοι παράδεισοι και στην ουσία αποτελούν την 
προέκταση του βορειοδυτικού άκρου της Κέρκυρας, που 
συνεχίζεται κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας.  

Το δυτικότερο σημείο της Ελλάδας, οι Οθωνοί 
παραμένουν ένας μικρός κρυμμένος θησαυρός, 
ανέγγιχτος από τον μαζικό τουρισμό! 

Το νησί που διεκδίκησαν, στα βάθη της ιστορίας, 
Φράγκοι και Ενετοί, πειρατές, Οθωμανοί και Άγγλοι, 
απαρτίζεται σήμερα από αρκετούς μικρούς οικισμούς με 
σημαντικότερους τον Άμμο- που είναι και το λιμάνι του 
νησιού- και το Χωριό.  

Στον Άμμο βρίσκεται και το αλιευτικό καταφύγιο 
«Αυλάκι», που είναι μοναδικό στην Ελλάδα. 
Περιδιαβαίνοντας στα σοκάκια των οικισμών, θα 
θαυμάστε τα πετρόκτιστα σπιτάκια αλλά και τις 
λουλουδιασμένες αυλές που σκεπάζονται από σκιερές 
κληματαριές.  

Βασική απασχόληση των 600 περίπου μόνιμων 
κατοίκων είναι ο τουρισμός, η αλιεία και η 
ελαιοπαραγωγή. Παλαιότερα υπήρξε σημαντική η 
καλλιέργεια αμπελιών, η μελισσοκομεία και η 
κτηνοτροφία, που όμως σήμερα έχουν συρρικνωθεί. 

Η πρόσβαση στις παραλίες είναι κατά κύριο λόγο μέσα 
από μονοπάτια ή αλλιώς δια θαλάσσης με βαρκούλες. 
Μικροί κολπίσκοι ανάμεσα σε άγρια βράχια κι ένας 
μοναδικός βυθός σας προσκαλούν για εξερεύνηση. 

Εάν έρθετε στους Οθωνούς δεν θα μπορούσατε να 
παραλείψετε μια βουτιά στην σπηλιά της ξελογιάστρας 
Καλυψούς. Με μήκος 100μ., 15μ. πλάτος και 20μ. ύψος η 
σπηλιά είναι πραγματικά εντυπωσιακή. Το τοπίο και τα 
κρυστάλλινα νερά θα σας αποζημιώσουν. Στην σπηλιά 
θα φτάσετε με βαρκάκι. 
Ολόκληρο το νησί ενδείκνυται για πεζοπορικές 
διαδρομές στα καταπράσινα μονοπάτια του ενώ δεκάδες 
μνημεία του παρελθόντος προσκαλούν τους επισκέπτες 
σε ένα γοητευτικό ταξίδι στο χθες. (πηγή travelstyle.gr) 

Σ 
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Tα Ιόνια Νησιά «πρωταγωνιστές» σε δημοφιλή ιταλική τηλεοπτική εκπομπή 

Οκταμελές συνεργείο του Ιταλικού τηλεοπτικού 
καναλιού "MediasetRete 4", θα επισκεφτεί τα 
Ιόνια Νησιά τον Σεπτέμβρη, στο πλαίσιο της 
συνεργασίας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων με 
το Γραφείο Ε.Ο.Τ Ιταλίας, για την 
πραγματοποίηση γυρισμάτων για  την 
τηλεοπτική εκπομπή, με 
τίτλο «DonnaAvventura».  

 Η τηλεοπτική εκπομπή «DonnaAvventura» 
προβάλλεται κάθε Κυριακή στις 14:00 στο 
τηλεοπτικό κανάλι ‘’Mediaset Rete 4’’ από τον 
Ιανουάριο έως τον Απρίλιο. Η σειρά κάθε χρόνο 
αποτελείται από 10 – 12 εκπομπές. Ο αριθμός των 
τηλεθεατών φτάνει εβδομαδιαίως τα 4 εκατομμύρια 
(!). Ο αριθμός των Ιταλών που παρακολουθούν τις 
περιπέτειες των πρωταγωνιστριών της εκπομπής 
μέσα από 
τα socialmedia (facebook, twitter, instagram, Pinteres
t) είναι περίπου 1 εκατομμύριο ανά εβδομάδα. 

Επίσης, εκτός από την πρώτη προβολή στο ‘’Rete 4’’, 
η εκπομπή βγαίνει σε επαναλήψεις κάθε Παρασκευή 
βράδυ και Σάββατο πρωί, ενώ η εκπομπή 
επαναλαμβάνεται κάθε Κυριακή στις 14:00 κατά το 
χρονικό διάστημα από Σεπτέμβριο έως Δεκέμβριο. 

Προβολή της Ελλάδας μέσω της εκπομπής δεν θα 
γίνει  μόνο μέσω της τηλεόρασης. Προβολή θα γίνει 
και μέσα από το Ραδιόφωνο, καθώς ο ραδιοφωνικός 
σταθμός ‘’RTL 102.4 very normal people’’, είναι ο 
επίσημος ραδιοφωνικός σταθμός της εκπομπής από 
το 2005. Οι πρωταγωνίστριες είναι καλεσμένες στο 
σταθμό και σε απευθείας μετάδοση κάθε 
Παρασκευή βράδυ στις 19:50 μαζί με την 
παρουσιάστρια Federica Gentile διηγούνται στους 
ακροατές του σταθμού τις περιπέτειες των κοριτσιών 
της διπλανής πόρτας. 

Επίσης, οι  προορισμοί που θα φιλοξενήσουν την 
εκπομπή θα προβληθούν και μέσω διαδικτύου, και 
συγκεκριμένα της πλατφόρμας ‘TGCOM24’, όπου 

διατηρούν μία κατηγορία με τίτλο «Ταξίδια» (Viaggi). 
Μέσα σε αυτό το τμήμα θα υπάρχει ένα 
τμήμα Donnavventura Travel, με τουλάχιστον δύο 
άρθρα ανά εβδομάδα. 

 Το επίσημο site της εκπομπής 
είναι https://www.donnavventura.com/index.asp 

Το πρόγραμμα των γυρισμάτων είναι το ακόλουθο: 

11/09/2018 

Άφιξη στην Ηγουμενίτσα (το πρωί). Από την 
Ηγουμενίτσα θα κατευθυνθούν κατευθείαν προς τη 
Λευκάδα. 

ΛΕΥΚΑΔΑ- ΜΕΓΑΝΗΣΙ : 11/09/2018 έως 15/09/2018 
ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ-ΙΘΑΚΗ :15/09/2018 έως 19/09/2018 
ΖΑΚΥΝΘΟΣ: 19/09/2018 έως 23/09/2018 

Η Π.Ι.Ν έχει εξασφαλίσει ήδη τη διαμονή του 
συνεργείου, το οποίο θα συνοδεύεται από το 
στέλεχος του Γραφείου ΕΟΤ κ. Αντωνέλλα  
Παπανικόλα, τις μετακινήσεις από νησί σε νησί, 
συνοδούς και για ότι άλλο προκύψει ανάγκη. 

Η παραπάνω εκπομπή, εκτός από τις ομορφιές του 
κάθε τόπου, τις διάσημες παραλίες, τα κρυμμένα 
σημεία του κάθε νησιού, όπως οι υπεύθυνοι μας 
τόνισαν, θέλουν να προβάλουν την αυθεντικότητα 
του τόπου: (π.χ) γιαγιάδες που ετοιμάζουν μία 
παραδοσιακή πίτα του νησιού, ένα συγκρότημα που 
χορεύει παραδοσιακούς χορούς, μία γιορτή (αν 
υπάρχει), ένας ψαράς που ψαρεύει τα ψάρια του και 
η μαγείρισσα της ταβέρνας τα μαγειρεύει εκείνη τη 
στιγμή, καθώς και ότι άλλο συναφές. 

Προσφέρεται  για τα νησιά μας,  μια μεγάλη 
ευκαιρία αποτελεσματικής προβολής, ώστε μαζί με 
πολλές άλλες παράλληλες δράσεις που γίνονται και 
θα γίνουν, να δρομολογήσουμε ένα ακόμα καλύτερο 
2019!!
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