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Επι…τάπητος όλα τα ανοιχτά μέτωπα της 
Ζακύνθου κατά τη διήμερη επίσκεψη του 
Περιφερειάρχη Ι.Ν. στο νησί(σελ. 18-19) 

 

 2,4 εκατ. ευρώ για την ανέγερση κλειστού 

Γυμναστηρίου στη Λευκίμμη. Εγκρίθηκε 

από το Π.Σ η σύναψη προγραμματικής 

σύμβασης (σελ.15 ) 

 

Έσπασε τα κοντέρ στις πανελλήνιες ο 
Κεφαλλονίτης Ε.Μιχελής  με 19.376 μόρια 
(σελ. 22-23) 

ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΛΙΜΑΚΩΣΗ 

ΣΤΗ ΛΕΥΚΙΜΜΗ 
Απόφαση για τη διαμορφωθείσα κατάσταση στη Λευκίμμη έλαβε το 
Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νήσων ~ 1.162.506,20 ευρώ από την ΠΙΝ 
για τη δημιουργία Πράσινου Σημείου στο δήμο Κέρκυρας και νέα 
χρηματοδότηση για την ανακύκλωση στην Κέρκυρα, ύψους 713.000 ευρώ 
για τη μετάβαση στην ολοκληρωμένη  διαχείριση των στερεών αποβλήτων 
~Έκλεισαν οριστικά τα τρία κύτταρα στο Τεμπλόνι με απόφαση του 
Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων (σελ. 3-7) 

 

 

«Κολλημένοι» με τα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης και τα 
ηλεκτρονικά παιχνίδια. 
Έρευνα για τις εξαρτήσεις 
στο μαθητικό πληθυσμό της 
Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. 
Η έρευνα είναι η μοναδική 
που διεξήχθη σε επίπεδο 
Περιφέρειας στην Ελλάδα τη 
συγκεκριμένη χρονική 
περίοδο (σελ.18-19)  



 
 

Editorial…

 

έσα σε ένα ιδιαίτερα ρευστό 
κοινωνικό και οικονομικό 
περιβάλλον, με τους λαούς σε όλη 

την Ευρωπαϊκή Ένωση να ταλανίζονται από 
γενικευμένη λιτότητα, κρίση αξιών και 
θεσμική έκπτωση, η προσπάθεια που 
κάνουμε στα Ιόνια νησιά για να χτίσουμε 
γέφυρες συνεργασίας μεταξύ της ΠΙΝ, της 
Αστυνομικής Δ/νσης και της κοινωνίας 
αποκτά μεγαλύτερη σημασία.  

Γιατί μέσα από τη χείρα συνεργασίας που 
απλώνουμε, μέσα από το δικό μας 
παράδειγμα και την απόφασή μας να 
βάλουμε στην άκρη όποιες τυχόν διαφορές 
υπάρχουν, φιλοδοξούμε να αφυπνίσουμε, 
να προλάβουμε και να 
ευαισθητοποιήσουμε, την νεολαία κυρίως, 
στο θέμα της μάστιγας του καιρού μας, που 
είναι τα ναρκωτικά. 

Η εκδήλωση που πρόσφατα 
συνδιοργανώσαμε με τη Γενική Αστυνομική 
Διεύθυνση Ιονίων Νήσων σε συνεργασία με 
το Σύλλογο «ΣΤΗΡΙΞΗ-» Κατά των 
εξαρτησιογόνων ουσιών και του Aids, ήταν 
ιδιαίτερη. Ιδιαίτερη γιατί αποφασίσαμε να 
μην αναλωθούμε σε επετειακές ομιλίες και 
τυποποιημένες διοργανώσεις. 
Αποφασίσαμε να δώσουμε το λόγο στη 
δημιουργία, στα νέα παιδιά και στις υγιείς 
δυνάμεις της κοινωνίας και του πολιτισμού, 
δείχνοντας έτσι το δρόμο που μπορεί κανείς 
να ακολουθήσει, ως διέξοδο στις 
εξαρτήσεις. 

 Η ενίσχυση της πολιτιστικής, της αθλητικής 
και της κοινωνικής προσφοράς είναι ο 
τομέας που εμείς ως Περιφέρεια Ιονίων 
Νήσων συνειδητά έχουμε επιλέξει να 
ακολουθήσουμε, με ενίσχυση της 
καλλιτεχνικής δράσης, των αθλητικών 
διοργανώσεων, των υποδομών αθλητισμού 
και πολιτισμού, της προάσπισης του 
εθελοντισμού και της προσφοράς.  

Πρόσφατα μάλιστα ολοκληρώθηκαν τα 
αποτελέσματα της έρευνας που διενήργησε 
η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων σε συνεργασία 
με το ΕΠΙΨΥ, με την πλήρη χρηματοδότηση 

και στήριξή μας, για τη χρήση 
εξαρτησιογόνων ουσιών και άλλες 
εξαρτησιακές συμπεριφορές στον μαθητικό 
πληθυσμό. Θα ακολουθήσουν αντίστοιχες 
εκδηλώσεις και με τα υπόλοιπα Κέντρα 
Πρόληψης στα άλλα νησιά μας, ώστε τα 
αποτελέσματα αυτής της πρωτοποριακής 
έρευνας που διενεργήσαμε να διαχυθούν 
στην τοπική κοινωνία, και εντέλει να 
αντιμετωπίσουμε κατάματα το θεριό των 
εξαρτήσεων, να δούμε τα χαρακτηριστικά 
του και να βρούμε τρόπους καταπολέμησής 
του. 

Με εκτίμηση, 

Θεόδωρος Γαλιατσάτος 

Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων 

 

 

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ:  
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Π.Ι.Ν.                                                                         
   

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 
Θ.Γαλιατσάτος “Διάλογος, έστω και τώρα, 
για την αποφόρτιση της κατάστασης στη 
Λευκίμμη»…σελ. 3 

Η απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Ι.Ν για τη διαμορφωθείσα κατάσταση στη 
Λευκίμμη . . . σελ. 4 

~ 1.162.506,20 ευρώ από την ΠΙΝ για τη 
δημιουργία Πράσινου Σημείου στο δήμο 
Κέρκυρας και νέα χρηματοδότηση για την 
ανακύκλωση στην Κέρκυρα, ύψους 713.000 
ευρώ …σελ.5 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

Επανεξελέγη στο Πολιτικό Γραφείο της 
Διαμεσογειακής Επιτροπής, της CPMR 
ο  Περιφερειάρχης Ιονίων 
Νήσων…σελ.8-9 

ΕΠΙ ΤΩ…ΕΡΓΩ  
Στο τραπέζι…όλα τα ανοιχτά μέτωπα. 
Επίσκεψη του Περιφερειάρχη Ιονίων 
Νήσων στη Ζάκυνθο…σελ.10-11 

Το σύγχρονο Κλειστό Γυμναστήριο στη 
Λευκίμμη, χρηματοδοτεί η ΠΙΝ, μετά 
από ομόφωνη έγκριση του Π.Σ…σελ.15 

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 

«Κολλημένοι» με τα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης και τα ηλεκτρονικά 
παιχνίδια…σελ.18-19  

Μπαίνει Ιατρική Αθηνών με 19.376 
μόρια ο Κεφαλλονίτης Ευαγγελινός 
Μιχελής. Παιδί πολύτεκνης οικογένειας 
ο "πρώτος των πρώτων" στις 
Πανελλήνιες …σελ.22-23 

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 
Στα Ιόνια Νησιά Αυστριακοί 
δημοσιογράφοι…σελ. 29 
ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ 

Εναρκτήρια Συνάντηση Εργασίας για το 
έργο “INCLUST”…σελ.25 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 
Εργαστήριο έρευνας του πολιτισμού 
της αποκτά η Καρυά στη 
Λευκάδα…σελ. 31 
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Διάλογος, έστω και τώρα, για την αποφόρτιση της κατάστασης στη Λευκίμμη  

 

Η εμπλοκή των αστυνομικών 
δυνάμεων στην διαδικασία διαχείρισης 
των στερεών αποβλήτων στην 
Κέρκυρα και οι εξ αυτής προκύπτουσες 
συνέπειες στην διατάραξη της 
ομαλότητας της καθημερινής ζωής των 
συμπολιτών μας στην ευρύτερη 
περιοχή του ΧΥΤΥ Λευκίμμης, 
επιβάλλουν την δημόσια τοποθέτηση 
της Περιφερειακής Αρχής. 

Υποστηρίζουμε σταθερά την 
απαρέγκλιτη εφαρμογή του 
Περιφερειακού Σχεδιασμού 
Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων στα 
Ιόνια Νησιά και εν προκειμένω στην 
Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρας. 
Πρόκειται για ξεκάθαρα δημοκρατική 
πράξη που στηρίζεται στις αποφάσεις 
των ,κατά νόμον, υπεύθυνων 
συλλογικών οργάνων 
αντιπροσωπευτικών των τοπικών 
κοινωνιών που είναι τα δημοτικά 
συμβούλια των δήμων Κέρκυρας και 
Παξών και το Περιφερειακό Συμβούλιο 
(ΠΣ) Ιονίων Νήσων. Συγκεκριμένα για 
το ΠΣ πρόκειται για τις αποφάσεις 104, 
227 και 256 του 2016. Ειδικότερα για 
την περίπτωση της Λευκίμμης ,στην 
εφαρμογή του Σχεδιασμού 
συνομολογούν οι τρείς σχετικές προς 
τούτο αποφάσεις του ΣΤΕ ,καθώς και 
το πόρισμα της αρμόδιας 
περιφερειακής υπηρεσίας για το θέμα 

της διακινδύνευσης του υδροφόρου 
ορίζοντα της περιοχής.Επισημαίνουμε 
την ανάγκη της ταχύτατης και 
ποιοτικής υλοποίησης εκ μέρους των 
δημοτικών αρχών Κερκύρας και Παξών 
και του Συνδέσμου Διαχείρισης 
Στερεών Αποβλήτων (ΣΥΔΙΣΑ) όλων 
των σχετικών δράσεων και έργων που 
αναφέρονται στον Σχεδιασμό ώστε να 
περάσουμε από την Μεταβατική φάση 
διαχείρισης στην Ολοκληρωμένη 
Διαχείριση με διαλογή στην πηγή, 
ανακύκλωση , κομποστοποίηση, 
ανάκτηση και λειτουργία ΧΥΤΥ 
υπολειμμάτων. Η χρηματοδότηση των 
δράσεων και έργων αυτών είναι 
πλήρως διασφαλισμένη είτε από 
πόρους του ΠΕΠ Ιονίων Νήσων 2014-
2020 είτε από εθνικούς πόρους του 
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 
της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. Η 
επιτάχυνση εφαρμογής της 
Ολοκληρωμένης Διαχείρισης ,πέραν 
της προφανούς σημασίας της, θα 
επιτρέψει την λήξη της χρήσης του 
ΧΥΤΥ Λευκίμμης. 

Διακηρύσσουμε την σαφή πρόθεση μας 
να εργαστούμε δια των υπηρεσιών μας 
στην κατεύθυνση της προστασίας της 
αειφορίας του περιβάλλοντος και της 
δημόσιας υγείας στην περιοχή της ΠΕ 
Κέρκυρας. Τούτο οδηγεί σε 
συγκεκριμένες ενέργειες για την 
αποκατάσταση του ΧΥΤΑ Τεμπλονίου , 
σε ενέργειες αποτροπής δημιουργίας 
ευκαιριακών χωματερών , σε ενέργειες 
τακτικού και έκτακτου ελέγχου της 
ποιοτικής λειτουργίας όλων των 
επιμέρους φάσεων της διαχείρισης των 
στερεών αποβλήτων και της 
συμμόρφωσης των υπόχρεων Δήμων 
και ΣΥΔΙΣΑ.Δεν προκρίνουμε την 
παρουσία των κατασταλτικών 
μηχανισμών του κράτους στις 
διαδικασίες επίλυσης των 
κοινωνικοοικονομικών προβλημάτων, 
όπως συμβαίνει αυτές τις ημέρες στην 
Λευκίμμη. Αντίθετα είμαστε διαπρύσιοι 
κήρυκες της χρήσης του δημοκρατικού 
διαλόγου , της δημόσιας διαβούλευσης, 

της σύγκλισης των διαφορετικών 
απόψεων σε προοδευτική κατεύθυνση, 
της διατήρησης της κοινωνικής 
συνοχής. Στην περίπτωση της 
λειτουργίας του ΧΥΤΥ Λευκίμμης 
επιδιώξαμε επανειλημμένα με λόγια 
και έργα την συνεννόηση και την 
συναινετική λύση προσπαθώντας να 
κατανοήσουμε όλα τα περί του 
αντιθέτου επιχειρήματα. Δυστυχώς, με 
ευθύνη όσων εμφανίζονταν και 
εμφανίζονται ως εκπρόσωποι της 
περιοχής , αντιμετωπίσαμε 
προπηλακισμούς, ύβρεις έγγραφες και 
προφορικές, ψευδείς αναφορές και 
στείρα άρνηση, γεγονότα που μετά 
πάσης βεβαιότητος δεν εκφράζουν την 
τεράστια πλειοψηφία των συμπολιτών 
μας στην Λευκίμμη. Η εμφιλοχώρηση 
των προσωπικών και κομματικών 
στρατηγικών, η εμφάνιση της ΧΑ , η 
παρέμβαση οικονομικών 
συμφερόντων της περιοχής ενίσχυσαν 
την αδιαλλαξία και κατέστησαν 
αδύνατη την επικοινωνία , χωρίς καμία 
δική μας ευθύνη. Ας αναλογιστούν όσες 
και όσοι προέκριναν την αδιαλλαξία και 
την στείρα άρνηση, όσες και όσοι 
καλλιέργησαν φρούδες ελπίδες και 
προέβαλαν ανέφικτες προοπτικές 
μακριά και έξω από τον υφιστάμενο 
Σχεδιασμό, όσες και όσοι με πράξεις 
και παραλείψεις τους καθυστέρησαν 
χαρακτηριστικά την ταχεία υλοποίηση 
του Σχεδιασμού αυτού, τις τεράστιες 
ευθύνες τους για τις αρνητικές 
συνέπειες της παρουσίας των 
αστυνομικών δυνάμεων στην περιοχή 
της νότιας Κέρκυρας.Η Περιφερειακή 
Αρχή επεδίωξε και επιδιώκει από θέση 
αρχής τον διάλογο και την συνεννόηση. 
Καλεί και τώρα όλους τους 
εμπλεκόμενους σε διαδικασίες 
διαλόγου για την αποφόρτιση της 
κατάστασης, την κοινά αποδεκτή 
λειτουργία της Μεταβατικής Φάσης 
διαχείρισης των Στερεών Αποβλήτων 
στην ΠΕ Κέρκυρας και την 
συνακόλουθη απομάκρυνση των 
αστυνομικών δυνάμεων. Προσοχή 
όμωςτο tango χρειάζεται δύο! 

  

ΤΟ ΘΈΜΑ ΤΟΥ ΜΉΝΑ 
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Η απόφαση του Π.Σ. Ιονίων Νήσων για τη διαμορφωθείσα κατάσταση στη Λευκίμμη 

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νήσων, την Κυριακή 29 
Ιουλίου 2018, κατά τη διάρκεια της τακτικής συνεδρίασής 
του,έλαβε απόφαση ,για τη διαμορφωθείσα κατάσταση στη 
Λευκίμμη, ύστερα από εισήγηση του Περιφερειάρχη Ιονίων 
Νήσων Θεόδωρου Γαλιατσάτου,  η οποία εγκρίθηκε κατά 
πλειοψηφία. 

Στην απόφαση του, το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νήσων, 
εξέφρασε την αγωνία του για τη συνεχιζόμενη κατάσταση της 
έντασης που επικρατεί στην περιοχή της Λευκίμμης, λόγω της 
παρουσίας των αστυνομικών δυνάμεων, ώστε να είναι δυνατή η 
χρήση του ΧΥΤΥ Λευκίμμης για την προσωρινή αποθήκευση 
δεμάτων που προέρχονται από τη λειτουργία του δεματοποιητή. 

 

Το Περιφερειακό Συμβούλιο θεωρεί ότι η ένταξη του ΧΥΤΥ 
Λευκίμμης στο σύστημα διαχείρισης των στερεών αποβλήτων 
της Κέρκυρας, αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την  ομαλή 
εξέλιξη της διαχείρισης αυτής. 

Μέχρι την εφαρμογή της ολοκληρωμένης διαχείρισης, όπως 
προβλέπεται στον ΠΕΣΔΑ, πρέπει να εξασφαλιστεί ο 
περιβαλλοντικός έλεγχος της λειτουργίας αυτής, τόσο μέσω της 
αρμόδιας Υπηρεσίας όσο και μέσω ανεξάρτητου Παρατηρητή, ο 
οποίος μπορεί να εγκατασταθεί με συναίνεση όλων των 
ενδιαφερόμενων μερών. 

Για την εφαρμογή των παραπάνω είναι απαραίτητος ο διάλογος 
και η συνεννόηση και για τον σκοπό αυτό το Περιφερειακό 
Συμβούλιο με ευθύνη του προέδρου του θα αναλάβει άμεσα τις  
κατάλληλες πρωτοβουλίες. 

Με την έναρξη του διαλόγου το ΠΣ θεωρεί αναγκαία και 
απαραίτητη την αποκλιμάκωση της παρουσίας των αστυνομικών 
δυνάμεων στην περιοχή. 

Επιπλέον το ΠΣ υπογραμμίζει ότι η ολοκληρωμένη διαχείριση 

των απορριμμάτων πρέπει να έχει δημόσιο χαρακτήρα και 

αποκλειστικά δημόσια χρηματοδότηση. Συγχρόνως το ΠΣ έχει 

την άποψη ότι πρέπει να προχωρήσει άμεσα η μονιμοποίηση 

όλων των πρώην συμβασιούχων στην καθαριότητα του δήμου 

που το δικαιούνται αλλά και να γίνουν νέες προσλήψεις (που η  

καθημερινότητα αποδεικνύει ότι είναι απαραίτητες) με όρους 

σταθερής και μόνιμης εργασίας και τήρηση των κανόνων 

υγιεινής και ασφάλειας. Με αντίστοιχους όρους να εργάζονται οι 

εργαζόμενοι στην ανακύκλωση. Τέλος  εκφράζει την ευχή για 

καμμία αύξηση σε δημοτικά ή άλλα τέλη και μείωση των 

δημοτικών τελών σε ανέργους, ΑΜΕΑ και τις οικογένειές τους. 

 

Ευρεία συζήτηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο για την προσωρινή διαχείριση των απόβλητων των 

ελαιουργείων στην Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρας 

Το θέμα ήρθε σε συζήτηση ύστερα από εισήγηση του θεματικού 
Αντιπεριφερειάρχη Ενέργειας και Περιβάλλοντος Διονύση Τσούκα, ο 
οποίος ενημέρωσε το Σώμα εστιάζοντας στα εξής σημεία:  

Η διάθεση των αποβλήτων των ελαιοτριβείων για υδρολίπανση δεν 
είναι δυνατόν να τύχει εφαρμογής στα νησιά μας, διότι λόγω της 
μορφολογίας σε συνδυασμό με το μικρό και κατακερματισμένο 
γεωργικό κλήρο και το μεγάλο αριθμό των ελαιοδένδρων 4.000.000 
δεν κάνουν εφαρμόσιμη τη μέθοδο. Η διάθεση των αποβλήτων 
μούργας σε εδαφοδεξαμενές σε συνδυασμό με τις τεχνικές 
προδιαγραφές που πρέπει να εφαρμοστούν επίσης δεν μπορεί να 
λύσει το πρόβλημα γιατί ένα μέσο ελαιοτριβείο παράγει ανά 
ελαιοκομική περίοδο περίπου 300 τόνους ελαιολάδου. Όπως είπε το 
τελευταίο χρονικό διάστημα και ιδιαίτερα κατά την ελαιοκομική 
περίοδο 2017 2018 που διανύουμε ελέγχονται ως προς τη νομιμότητα 
τήρησης των περιβαλλοντικών όρων 25 ελαιοτριβεία από τις αρμόδιες 
υπηρεσίες. Ωστόσο όπως διευκρίνισε το πρόβλημα είναι η αδυναμία 
συμμόρφωσης των ελαιοτριβείων με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, το 
οποίο δεν είναι υλοποιήσιμο. Την αγωνία τους για τη διαμορφωθείσα 

κατάσταση εξέφρασαν και αρκετοί ιδιοκτήτες των ελαιουργείων 
Κέρκυρας που συμμετείχαν στη συζήτηση τονίζοντας την 
αναγκαιότητα της παράτασης της ισχύουσας νομοθεσίας, διαφορετικά 
όπως ανέφεραν τα ελαιουργεία θα οδηγηθούν σε σταδιακό κλείσιμο 
με άμεσο «λουκέτο » σε 25 από αυτά μέσα στον επόμενο χρόνο, 
γεγονός που θα πλήξει ανεπανόρθωτα την αγροτική οικονομία κατά 
την επόμενη ελαιοκομική περίοδο, η οποία όπως αναμένεται θα είναι 
πάρα πολύ καλή.  

Η εισήγηση του κ. Τσούκα για τριετή αναστολή της εφαρμογής της 

ισχύουσας νομοθεσίας ώστε να δοθεί ο απαραίτητος χρόνος 

προσαρμογής εγκρίθηκε ομόφωνα από το Περιφερειακό Συμβούλιο, 

ενώ στην τοποθέτησή του ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων Θεόδωρος 

Γαλιατσάτος τόνισε την αναγκαιότητα ύπαρξης εθνικής πολιτικής για 

το λάδι και τη λήψη πρωτοβουλιών σε συνεργασία με επιστημονικούς 

φορείς και άλλες περιφερειακές δυνάμεις ώστε να κατατεθούν 

προτάσεις, πάνω στις οποίες μπορεί να εδραστεί μια τέτοια πολιτική.

 

ΤΟ ΘΈΜΑ ΤΟΥ ΜΉΝΑ 
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Νέα χρηματοδότηση για την 
ανακύκλωση στην Κέρκυρα, 
ύψους 713.000 ευρώ 

Την ένταξη στο ΕΠ Ιονίων Νήσων 2014-2020 της 
πράξης «Ανάπτυξη δικτύου χωριστής συλλογής 
ανακυκλώσιμου χαρτιού (εκτός συσκευασιών) 
Δήμου Κέρκυρας», π/υ  713.000,00 ευρώ υπέγραψε 
ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων Θεόδωρος 
Γαλιατσάτος.Η πράξη «Ανάπτυξη δικτύου χωριστής 
συλλογής ανακυκλώσιμου χαρτιού (εκτός 
συσκευασιών) Δήμου Κέρκυρας» εντάσσεται στο 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές 
Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 
2014-2020» με Κωδικό ΟΠΣ 5007734Ειδικότερα, η 
πρόταση αφορά στην προμήθεια  500 κίτρινων κάδων των 1.100 lt και 1000 των 660 lt, με στόχο τη συμπλήρωση και δημιουργία 
κοινόχρηστου δικτύου κάδων διαλογής στην πηγή, σε συστάδες, καθώς και στην προμήθεια δύο απορριμματοφόρων (τύπου 
πρέσας 20 m3 και 16 m3 ) και ενός ανοικτού φορτηγού συλλογής ανακύκλωσης των 5 m3 για την αποκομιδή τους, το οποίο θα 
συλλέγει το χαρτί από τους παραγωγούς (επιχειρήσεις –ξενοδοχεία – δημόσιες υπηρεσίες- εκπαίδευση κλπ. ) και θα το εκφορτώνει 
στα μεγάλα οχήματα. .Τα υπόλοιπα ρεύματα θα εξυπηρετούνται ως εξής:Βιοαπόβλητα (ΚΑΦΕ ΚΑΔΟΣ) από την ενταγμένη πράξη 
στην ION 25 ¨Ανάπτυξη δικτύου χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων¨, Γυαλί με ΜΠΛΕ ΚΩΔΩΝΕΣ της ΕΕΑΑ, Συσκευασίες από : 
Χαρτί - Πλαστικό - Μέταλλα ΜΠΛΕ ΚΑΔΟΣ) από κάδους της ΕΕΑΑ (1.400 κάδοι περίπου),Λοιπά από τους υφιστάμενους 
ΠΡΑΣΙΝΟΥΣ ΚΑΔΟΥΣ του Δήμου ( 3.500 κάδοι περίπου ) και αναπτύσσεται πλήρως το δίκτυο Διαλογής στην Πηγή σε όλο τον Δήμο 
Κέρκυρας.Τα συλλεγόμενα ανακυκλώσιμα θα οδηγούνται προς περαιτέρω επεξεργασία και ανάκτηση στο ΚΔΑΥ Τεμπλονίου ή σε 
άλλο αδειοδοτημένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης.Η ημερομηνία λήξης της πράξης ορίζεται η 30/06/2020. Η πράξη 
συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής. 

1.162.506,20 ευρώ από την ΠΙΝ για τη δημιουργία Μεγάλου Πράσινου Σημείου 
στο Δήμο Κέρκυρας 

Την ένταξη της Πράξης «Κατασκευή και εξοπλισμός Πράσινoυ 

Σημείου Δήμου Κέρκυρας» στον Άξονα Προτεραιότητας 

«ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – 

ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)» του 

Ε.Π. Ιονίων Νήσων 2014-2020, προϋπολογισμού 1.162.506,20 

ευρώ, υπέγραψε σήμερα ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων 

Θεόδωρος Γαλιατσάτος.Η πράξη αφορά στην κατασκευή ενός 

Μεγάλου Πράσινου Σημείου στην κεντρική Κέρκυρα και 

ειδικότερα σε δημοτικό οικόπεδο στη θέση «Καμόνας – 

Μπάρτσα- Αθέη» Κοινοπιαστών Δ.Ε. Αχιλλείων. Οι 

εγκαταστάσεις και ο εξοπλισμός του Πράσινου Σημείου είναι 

σύμφωνες με τις προδιαγραφές που θέτει η ΚΥΑ αριθ. οικ.18485 

«Καθορισμός των κατηγοριών και των προδιαγραφών των 

Πράσινων Σημείων (ΠΣ)κλπ» (ΦΕΚ 1412β/26-4-2017) και περιλαμβάνουν εργασίες περίφραξης, διαμόρφωση χώρου 

στεγασμένου και κατάλληλα διαμορφωμένου για την τοποθέτηση container και παλετοκιβωτίων, προκειμένου να 

μπορεί να γίνει πλήρης διαχωρισμός υλικών για την εναπόθεση, κατασκευή φυλακίου γραφεία του προσωπικού, κλπ. 

Ο σχεδιασμός προβλέπει όλες τις υποδομές ΑΜΕΑ που απαιτούνται. Η ημερομηνία έναρξης της πράξης ορίζεται η 

15/01/2019 και η λήξη της η 30/06/2020.Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής.  

ΤΟ ΘΈΜΑ ΤΟΥ ΜΉΝΑ 
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Κλείνουν οριστικά τα τρία κύτταρα (Α, Β και Γ) του ΧΥΤΑ Τεμπλονίου Κέρκυρας και επιβάλλονται 
διοικητικές κυρώσεις και πρόστιμα, στο ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α. Ν. Κέρκυρας, με απόφαση του Περιφερειάρχη 

Τεμπλόνι… τέλος 
 

ηρώντας τις βασικές αρχές για την προστασία 
του περιβάλλοντος και την ανάγκη της 
εφαρμογής των περιβαλλοντικών όρων, 

όπως ορίζεται από τον εγκεκριμένο Περιφερειακό 
Σχεδιασμό Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕ.Σ.Δ.Α.), ο 
Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων, Θεόδωρος 
Γαλιατσάτος, προχώρησε, μετά από εισήγηση της 
Δ/νσης  Περ/ντος & Χωρικού Σχεδιασμού της ΠΙΝ, 
στην οριστική διακοπή της διάθεσης απορριμμάτων 
στα κύτταρα (Α, Β και Γ) του ΧΥΤΑ Τεμπλονίου 
Κέρκυρας, με διατήρηση στο χώρο αυτό μόνο της 
λειτουργίας των υπολοίπων εγκαταστάσεων, όπως 
αυτές προβλέπονται από τις υπ΄αρ. 206610/30-12-
2011 (ΑΔΑ: ΒΟΝΤ0-65Η) και 9453/4377/2-6-2016 
(ΑΔΑ: 7ΡΓΡΟΡ1Φ-1ΗΑ) ΑΕΠΟ και τον εγκεκριμένο 
(ΠΕ.Σ.Δ.Α.) που  εξακολουθούν να είναι σε ισχύ και 
αφορούν τη μεταβατική φάση της επεξεργασίας  
των στερεών αποβλήτων.Ταυτόχρονα με την 
απόφαση αυτή υποχρεώνεται ο ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α. Ν. 
Κέρκυρας σε υλοποίηση σχεδίου ενεργειών για την 

πλήρη αποκατάσταση του ΧΥΤΑ Τεμπλονίου. Τέλος 
για την παραβίαση των περιβαλλοντικών όρων και 
κανόνων ορίστηκε από την ΠΙΝ, διοικητικό 
πρόστιμο στο  ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α. Ν. Κέρκυρας, συνολικά 
εκατό ενενήντα χιλιάδων ευρώ (190.000,00 €) , εκ 
των οποίων,  το πρόστιμο των εκατό χιλιάδων ευρώ 
(100.000,00 €) είναι για την παραβίαση των 
περιβαλλοντικών όρων και το πρόστιμο των 
ενενήντα χιλιάδων ευρώ (90.000,00 €) είναι για την 
παραβίαση των διατάξεων της ΚΥΑ 
HΠ/29407/3508/02. 

Παράλληλα στο ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α. Ν. Κέρκυρας, θα 
επιβληθεί πρόστιμο χιλίων ευρώ (1.000,00 €) για 
κάθε μέρα παράβασης της απαγόρευσης διάθεσης 
απορριμμάτων στα κύτταρα Α, Β και Γ, σύμφωνα με 
τις διατάξεις της παρ2 του άρθρου 30του Ν.1650/86. 
Η παράβαση θα διαπιστώνεται με πράξη της Δ/νσης 
Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της 
Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. 

  

Τ 
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Δράσεις για την διαχείριση βιοαποβλήτων 
και ανακυκλώσιμων αστικών αποβλήτων 
στον Δήμο Λευκάδας, π/υ 1.248.600 ευρώ 

 
 

το ΕΠ Ιονίων Νήσων 2014-2020 εντάχθηκε με 
απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων 
Θεόδωρου Γαλιατσάτου τo έργο «Δράσεις για την 

διαχείριση βιοαποβλήτων και ανακυκλώσιμων αστικών 
αποβλήτων στον Δήμο Λευκάδας». 

Το έργο έχει δικαιούχο το Δήμο Λευκάδας και 
περιλαμβάνει μελέτες και δημιουργία εγκαταστάσεων 3 
πράσινων σημείων στις Δημοτικές ενότητες Λευκάδας, 
Ελλομένου και Απολλωνίων, την προμήθεια 1000 κάδων 
οικιακής κομποστοποίησης, δράσεις ενημέρωσης και 
ευαισθητοποίησης και την προμήθεια 3 κινητών 
μονάδων τεμαχισμού αποβλήτων κήπων και πάρκων 
(κλαδοτεμαχιστών). 

Σημειώνεται ότι τα Πράσινα σημεία είναι οριοθετημένοι 
και διαμορφωμένοι χώροι με κατάλληλη κτιριακή 
υποδομή (όπου απαιτείται) και εξοπλισμό, οργανωμένοι 
από το Δήμο, ώστε οι δημότες να αποθέτουν 
ανακυκλώσιμα υλικά, χωριστά συλλεγέντα, όπως χαρτί, 
γυαλί, μέταλλα, πλαστικά, βρώσιμα έλαια ή 
χρησιμοποιημένα αντικείμενα και εξοπλισμό (όπως 
ρουχισμό, έπιπλα, ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό 
εξοπλισμό), προκειμένου να προωθηθούν στη συνέχεια 
για ανακύκλωση ή για επαναχρησιμοποίηση. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι 
1.248.600ευρώ και η πρόβλεψη ολοκλήρωσής του είναι 
31/12/2021. 

Με τη λειτουργία του έργου αυτού, ο Δήμος Λευκάδας 
προωθεί την ανακύκλωση, επαναχρησιμοποίηση και 
ελαχιστοποίηση των αποβλήτων προς ταφή, και 
εξυπηρετεί το στόχο για τη μετάβαση σε αειφορική 
κοινωνία με κλειστό σύστημα παραγωγής / 
κατανάλωσης /επαναχρησιμοποίησης πρώτων υλών, 
πρωτογενών υλικών και τελικών προϊόντων. 

Το έργο εντάσσεται στο Ε.Π. Ιονίων Νήσων μετά από 
εκχώρηση από το Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, 
Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» και 
συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής και της Ε.Ε. 
και το Ελληνικό Δημόσιο. 

925.476,48 ευρώ για τη διαχείριση 
αποβλήτων από την ΠΙΝ 

Eνα νέο σημαντικό έργο, για την Κέρκυρα, στον τομέα 
του Περιβάλλοντος και της Διαχείρισης αποβλήτων, 
συνολικού προϋπολογισμού 925.476,48 ευρώ, 
εντάχθηκε  με απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων 
Νήσων, Θεόδωρου Γαλιατσάτου στο Ε.Π. Ιονίων Νήσων 
2014-2020.Πρόκειται για το έργο «Ανάπτυξη δικτύου 
χωριστής συλλογής βιο-αποβλήτων Δήμου Κέρκυρας». 

Ειδικότερα μέσω του έργου «Ανάπτυξη δικτύου 
χωριστής συλλογής βιο-αποβλήτων Δήμου Κέρκυρας», 
προϋπολογισμού 925.476,48€, αναπτύσσεται πλήρες 
δίκτυο προσωρινής αποθήκευσης και συλλογής βιο-
αποβλήτων.  

Το έργο περιλαμβάνει την προμήθεια κάδων βιο-
αποβλήτων: 1.800 κάδων οικιακής κομποστοποίησης , 
1.000 καφέ κάδων των 660 λίτρων, 3.800 κάδων των 10 
λίτρων συλλογής βιο-αποβλήτων κουζίνας (με σακούλες 
για ένα έτος) καθώς και την προμήθεια 3 
απορριμματοφόρων συλλογής βιο-αποβλήτων. 

Το έργο έχει διάρκεια υλοποίησης 13 μήνες.Το 
παραπάνω έργο εντάσσεται στο Ε.Π. Ιονίων Νήσων μετά 
από εκχώρηση από το Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, 
Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» και 
συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής της Ε.Ε και 
το ελληνικό δημόσιο. 

 

 

  

Σ 
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Στα ανώτατα όργανα της CPMR επανεξελέγη ο Περιφερειάρχης 

Ιονίων Νήσων 

ίναι καιρός να 
κεφαλοποιήσουμε την 
προστιθέμενη αξία της 

αποκεντρωμένης και περιφερειακής 
συνεργασίας και να εργαστούμε για 
την εδραίωση και εμβάθυνση των 
αρχών της εταιρικής σχέσης και της 
πολιτικής συνοχής της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης», ήταν το μήνυμα του 
Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων 
Θεόδωρου Γαλιατσάτου, στους 
εκπροσώπους των Περιφερειών της 
Μεσογείου, με αφορμή την 
επανεκλογή του στο Πολιτικό Γραφείο της Διαμεσογειακής Επιτροπής, της CPMR, κατά τη διάρκεια της 
διήμερης Γενικής Συνέλευσης, που έλαβε χώρα  από την Πέμπτη 28  έως και την Παρασκευή 29 Ιουνίου, 
στην Πάτρα.  

Ο κ. Γαλιατσάτος στην ομιλία του αναφέρθηκε σε δύο θέματα που αφορούσαν το ρόλο και την πολιτική της 

Διαμεσογειακής Επιτροπής της CPMR, στην Ευρώπη, ενώ μένοντας στην Περιφέρεια Ιονίων νήσων εστίασε στο ζήτημα 

της εδαφικής συνοχής και της επικοινωνίας των νησιών του Ιονίου

«Για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων μας ενδιαφέρει η 
λογική της εδαφικής συνοχής να είναι στην επικαιρότητα. 
Η ΠΙΝ αποτελείται από επτά δήμους , από 33 νησιά, εκ των 
οποίων μόνο τα 13 είναι κατοικούμενα. Είναι μία 
Περιφέρεια που βρίσκεται σε κατακόρυφη διάταξη. Αυτό 
μας δημιουργεί προβλήματα στην επικοινωνία και στη 
δική μας εσωτερική συνοχή, γι αυτό επιδιώκουμε και είναι 
ζητούμενο και για την επόμενη προγραμματική περίοδο, 
τη δημιουργία ενός άξονα Βορρά- Νότου, που θα είναι και 
οδικός και ακτοπλοϊκός  και ταυτόχρονα τη δημιουργία 
ποιοτικών, καθέτως, συνδέσεων με τα μεγάλα εθνικά 

δίκτυα που μας συνδέουν με τους ευρωπαϊκούς οδικούς 
άξονες. Ταυτόχρονα εργαζόμαστε και είμαστε σε καλή 
στιγμή για τη δημιουργία δικτύου υδατοδρομίων με 

προοπτική διασύνδεσης και με την Ιταλία, με τις 
γειτονικές μας περιφέρειες, την Αλβανία και ενδεχομένως 
με την Κροατία. Τέλος προχωρούμε σε μία εξέταση 
δυνατοτήτων για τη λειτουργία της ακτοπλοΐας μας με 
ηλεκτρική ενέργεια , μειώνοντας έτσι αισθητά τους 
ρύπους από την κυκλοφορία των πλοίων με τη σημερινή 
τους μορφή» τόνισε ο κ. Γαλιατσάτος ενώ επεσήμανε ότι η 
πολιτική που ασκείται από την Περιφερειακή Αρχή έχει 
στόχο να διευκολύνει την τουριστική οικονομία , που είναι 
όπως είπε «ο σημαντικότερος οικονομικός παράγοντας 
του τόπου», αλλά παράλληλα και να ασκήσει πολιτικές 
προστασίας του περιβάλλοντος. 

Παράλληλα στην ομιλία του, στη Γενική Συνέλευση της 
Διαμεσογειακής Επιτροπής της CPMR, ο Περιφερειάρχης 
Ιονίων Νήσων ανέπτυξε δύο θέματα που αφορούν το 
ρόλο και την άμεση στόχευση της CPMR.  

Το πρώτο αφορούσε την ενίσχυση της πολιτικής συνοχής  
των Μεσογειακών Περιφερειών και το δεύτερο τις 
πολιτικές αλληλεγγύης που πρέπει να ασκηθούν σχετικά 
με το μεταναστευτικό και προσφυγικό ζήτημα. 

«Σε μια εποχή που συνεχίζονται να υψώνονται τείχη στην 
Ευρώπη, ενισχύοντας τις εθνικιστικές τάσεις και την 
απομόνωση, οφείλουμε να μιλήσουμε πιο δυνατά και να 

«Ε 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 
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υπενθυμίσουμε την εξαιρετική σημασία της πολιτικής 
συνοχής, ως μιας πολιτικής που είναι απαραίτητη τόσο σε 
ευρωπαϊκό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο. 

Να δηλώσουμε ότι αντιτιθέμεθα σε οποιαδήποτε 
εθνικοποίησης της πολιτικής αυτής. Είναι ανάγκη να 
εργαστούμε όλο το υπόλοιπο διάστημα για μία 
ενισχυμένη πολιτική συνοχής, που θα επεκτείνεται και για 
την περίοδο μετά το 2020 και να συνομολογήσουμε ότι η 
πολιτική συνοχής θα πρέπει να ενσωματωθεί με μία 
καθολική και μακροπρόθεσμη ευρωπαϊκή στρατηγική για 
την ανάπτυξη και την απασχόληση. 

 Η Ευρώπη του μέλλοντος απαιτεί την υιοθέτηση 
μακροπρόθεσμης στρατηγικής προσέγγισης σε 
συγκεκριμένες περιοχές , μέσα στην οποία θα 
προσδιορίζονται η ανάπτυξη μακροπεριφερειακών 
στρατηγικών και στρατηγικών για τις θαλάσσιες λεκάνες.  

Με αυτό το τρόπο θα ενισχυθούν τα οφέλη των 
ευρωπαϊκών πολιτικών για τους εμπλεκόμενους, θα 
καταστήσουν δυνατή την εδραίωση συμμαχικών και 
εταιρικών σχέσεων στην Ευρώπη, οι οποίες θα 
αποδώσουν απτά αποτελέσματα στις εν λόγω περιοχές 
και φυσικά στους πολίτες τους» τόνισε ο Περιφερειάρχης 
Ιονίων Νήσων. 

Σχετικά με το μεταναστευτικό και το προσφυγικό ζήτημα 
στις Μεσογειακές Περιφέρειες ο κ. Γαλιατσάτος 
επεσήμανε πως πρόκειται για ένα εξέχον ζήτημα για την 
Ευρωπαϊκή πορεία , επισημαίνοντας πως οι πολιτικές 
αλληλεγγύης σχετίζονται άμεσα με το μεταναστευτικό και 
προσφυγικό ζήτημα. 

«Θεωρούμε ότι έχουμε συμφωνήσει ότι στα 
μεταναστευτικά ζητήματα δεν εξετάζεται μόνο η 
ασφάλεια, αλλά λαμβάνονται  υπ’ όψη οι βαθύτερες αιτίες 
των προσφυγικών ροών και τάσεων. Επιβάλλεται η 
συνεργασία με τις χώρες προέλευσης και διέλευσης ώστε 
να βελτιώνεται η οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη των 
χωρών αυτών. Είναι ώρα να μιλήσουμε όλοι πολύ πιο 
καθαρά για την εμπλοκή των τοπικών και περιφερειακών 
αρχών τόσο στις συζητήσεις για τη λήψη των αποφάσεων 
στα μεταναστευτικά και στα προσφυγικά ζητήματα, όσο 
και στη γενικότερη διαχείριση του προβλήματος. 
Επισημαίνουμε ιδιαίτερα την ανάγκη για νέα αύξηση των 
διατιθέμενων πόρων για την ανάπτυξη πρακτικών 
πρωτοβουλιών συνεργασίας που σχετίζονται με τα 
μεταναστευτικά ζητήματα, για την υποδοχή και ένταξη 
των μεταναστών, την κοινωνική και οικονομική 
ανάπτυξη, την πρόληψη της βίας που συνδέεται με τον 
εθνικισμό, τον ρατσισμό και την ξενοφοβία. Είναι  ανάγκη 
μιας αυξημένης εμπλοκής των ευρωπαϊκών 
χρηματοδοτήσεων. Αυτό αποτελεί κομβικό ζήτημα και 

για τη δική μας Διαμεσογειακή Επιτροπή και τα μέλη της» 
συμπλήρωσε ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων. 

Στη Γενική Συνέλευση της Διαμεσογειακής Επιτροπής της 
CPMR, στην Πάτρα, στην οποία, μετά τις εκλογές που 
διεξήχθησαν, επανεξελέγη πρόεδρος της Διαμεσογειακής 
Επιτροπής CRPM για το 2018-2020, ο Περιφερειάρχης 
Δυτικής Ελλάδας Απόστολος Κατσιφάρας, συναντήθηκαν 
Εκπρόσωποι από 15 περιφέρειες της Μεσογείου, 
προκειμένου να συζητήσουν από κοινού, με στελέχη των 
ευρωπαϊκών οργάνων, κρίσιμα ζητήματα που άπτονται 
της οικονομίας, της νεολαίας, της μετανάστευσης και του 
βιώσιμου τουρισμού με ιδιαίτερη έμφαση στην Πολιτική 
Συνοχής. 

Το «παρών» από την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων έδωσαν 
και ο  Αντιπεριφερειάρχηςστον Τομέα Τουρισμού 
(Τουριστική Προβολή και Νησιωτική Πολιτική),  Σπύρος 
Γαλιατσάτος και ο Αντιπεριφερειάρχηςστον Πρωτογενή 
Τομέα και Εξωστρέφεια, (Πρωτογενής Τομέας, Δίκτυα 
Περιφερειών, Διεθνείς Συνεργασίες, Προγράμματα 
Εδαφικής Συνεργασίας), Γιάννης Φοντάνας. 

Εξελέγη και στο Πολιτικό Γραφείο της Επιτροπής 
Νήσων της CPMR ο Περιφερειάρχης 

Τέλος ομόφωνα εξελέγη ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων 

και στο Πολιτικό Γραφείο της Επιτροπής Νήσων της 

CPMR, εκπροσωπώντας την Ελλάδα, στο πλαίσιο της 

ετήσιας Γενικής Συνέλευσής της που πραγματοποιήθηκε 

στην Κορσική, παρουσία εκπροσώπων από 22 κράτη – 

μέλη της Ε.Ε και 160 περίπου νησιωτικών περιοχών της 

Ευρώπης. 
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Οδικά έργα, αντιπλημμυρική προστασία, το λιμάνι των Βολιμών αλλά και η διαχείριση των υγρών 
αποβλήτων  συζητήθηκαν κατά την επίσκεψη του Περιφερειάρχη στη Ζάκυνθο 

Στο τραπέζι όλα τα…. ανοιχτά μέτωπα 

 

 

πί…. τάπητος  τέθηκαν όλα τα 
ανοιχτά μέτωπα που αντιμετωπίζει 
η Ζάκυνθος, στο πλαίσιο της 

διήμερης επίσκεψης του Περιφερειάρχη 
Ιονίων Νήσων Θ.Γαλιατσάτου στο νησί. 
Κατά την επίσκεψη, που 
πραγματοποιήθηκε με αφορμή τη 
λειτουργία του Κέντρου Κοινότητας του 
δήμου Ζακύνθου, ο Περιφερειάρχης  είχε 
επαφές και συναντήσεις για  τα έργα 
οδικής ασφάλειας και αντιπλημμυρικής 
προστασίας αλλά και για το λιμάνι του 
Αγίου Νικολάου Βολιμών. Παράλληλα  
ανακοίνωσε την πρόθεση της 
Περιφέρειας Ιονίων Νήσων να μην 
εγκρίνει τους περιβαλλοντικούς όρους 
λειτουργίας κανενός νέου ξενοδοχείου 
στη Ζάκυνθο , υπό τις παρούσες 
συνθήκες, στα πλαίσια συνέντευξης 
Τύπου που παραχώρησε στα τοπικά 
Μ.Μ.Ε. 

Στο Κέντρο Κοινότητας  

Πρώτος σταθμός κατά την παραμονή του 
κ.Γαλιατσάτου στη Ζάκυνθο ήταν το 
Κέντρο Κοινότητας του δήμου , το οποίο 
λειτουργεί με χρηματοδότηση του ΠΕΠ 
Ιονίων Νήσων 2014-2020 . 
Συνοδευόμενος από τον 
ΑντιπεριφερειάρχηΛευτέρη 

Νιοτόπουλοαλλά και το Δήμαρχο Π. 
Κολοκοτσά περιηγήθηκε στους  χώρους, 
όπου στεγάζονται οι υπηρεσίες και 
ενημερώθηκε από τον Προϊστάμενο του 
Τμήματος Κοινωνικής Πρόνοιας Στ. 
Πέττα για τη νέα αυτή δομή που 
λειτουργεί εδώ και λίγους μήνες  στο 
μικρό Διοικητήριο. Πρόκειται για το 
πέμπτο κατά σειρά στην Περιφέρεια, 
στόχος του οποίου είναι να συνδράμει, να 
υποστηρίξει και να βοηθήσει άτομα, 
νοικοκυριά και ευάλωτες κοινωνικές 
ομάδες που έχουν ανάγκη για τη 
βελτίωση των όρων ζωής τους και την 
κοινωνική και εργασιακή τους ένταξη. 
Το Κέντρο Κοινότητας Ζακύνθου 
στελεχώνεται από δυο κοινωνικούς 
λειτουργούς, έναν ψυχολόγο, έναν 
εκπαιδευτικό με ειδίκευση στη 
διαπολιτισμική εκπαίδευση και ένα 
διαμεσολαβητή με γνώση της Ρομανί, 
καθώς στο Κέντρο  λειτουργεί ως 
Παράρτημα το Κέντρο Στήριξης Ρομά 
που έχει στόχο την ενίσχυση της 
κοινωνικής ένταξης και προώθησης στην 
απασχόληση της συγκεκριμένης ομάδας 
πληθυσμού. 
«Είμαστε πολύ χαρούμενοι για τη 
δημιουργία του Κέντρου Κοινότητας του 

Δήμου Ζακύνθου, καθώς δημιουργούνται 
νέες δυνατότητες εξυπηρέτησης των 
συμπολιτών μας σε αυτά τα κρίσιμα 
ζητήματα της διαχείρισης κοινωνικών 
προβλημάτων. Ξεναγηθήκαμε και 
γνωρίσαμε το προσωπικό που 
αποτελείται από πέντε νέους 
επιστήμονες. Πέρα από τη γενική 
φροντίδα που έχει για τον πληθυσμό και 
για τις ανάγκες των πολιτών, έχει και 
ειδικό πρόγραμμα ενασχόλησης για 
Ρομά. Με μεγάλη μας χαρά είδαμε ότι ο 
συγκεκριμένος διαμεσολαβητής είναι και 
ο ίδιος Ρομά και από ότι φαίνεται μέχρι 
τώρα υπάρχει μεγάλη κινητοποίηση στο 
τομέα αυτό και τα αποτελέσματα θα είναι 
πολύ θετικά. Αυτή η προσπάθεια να 
δούμε πως λειτουργούν τα κέντρα 
κοινότητας και στις υπόλοιπες περιοχές 
της Περιφέρειας. Σκοπός των 
επισκέψεων είναι να δώσουμε και με τη 
δική μας παρουσία μια στήριξη στο 
προσωπικό που αναλαμβάνει αυτή την 
καινούργια δραστηριότητα και 
ταυτόχρονα να δώσουμε την προοπτική 
ότι αυτά τα κέντρα στο βαθμό που θα 
παίξουν το ρόλο για τον οποίο 
δημιουργήθηκαν ως νέοι θεσμοί, θα 
μπορέσουν να αποκτήσουν και την 

Ε 
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μακροημέρευσή τους στο χρόνο με τη 
στήριξη πάντα και την τοπικής 
αυτοδιοίκησης και του μηχανισμού 
στήριξης που υπάρχει στο αρμόδιο 
Υπουργείο και φυσικά και στην 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή», ανέφερε ο 
κ.Γαλιατσάτος κατά την επίσκεψή του 
στο χώρο. 

Οδικά και αντιπλημμυρικά έργα 

Όσον αφορά την πορεία των έργων 
οδικής ασφάλειας και αντιπλημμυρικής 
προστασίας , ύψους περίπου 6 εκατ. 
ευρώ ο Περιφερειάρχης διευκρίνισε ότι 
το έργο  της οδικής ασφάλειας, που ήταν 
στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 – 2013 και το 
οποίο συνεχίστηκε με τις συμβάσεις που 
υπήρξαν, βρίσκεται στο τελικό στάδιο της 
ολοκλήρωσής του,  τονίζοντας ότι 
«εκκρεμούν κάποιες μικροεργασίες και 
θα μπορέσουμε να σας το 
παρουσιάσουμε». Το σημείο στο 
Σκουλικάδο έχει ολοκληρωθεί, ενώ σε 
εξέλιξη βρίσκονται τα υπόλοιπα σημεία 
του νησιού.  «Αυτή τη στιγμή έχουμε την 
εξέλιξη έργων που έχουν να κάνουν με 
την αναβάθμιση του οδικού δικτύου αλλά 
και με τα αντιπλημμυρικά έργα, ύψους 
περίπου 6 εκατομμυρίων ευρώ. 
Φιλοδοξούμε να ολοκληρώσουμε και 
μέσα στην επόμενη χρονιά αυτές τις 
επιμέρους δράσεις μας προκειμένου να 
μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε πλήρως 
τη χρηματοδότηση που έχουμε λάβει από 
το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης. 
Στη Ζάκυνθο οι δραστηριότητες αυτές 
γίνονται φανερές και είναι εξαιρετικά 
αποτελεσματικές, τόσο σε επίπεδο 
οδικού δικτύου, όσο και σε επίπεδο 
αντιπλημμυρικών έργων», δήλωσε ο κ. 
Γαλιατσάτος. 

Πρόσθεσε δε ότι αναμένεται η 
γεωτεχνική μελέτη από την εταιρεία 
ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Ε. για το έργο του δρόμου 
Αλυκές- Ξύγκια, το οποίο έχει διακοπεί, 
και αφορά την αντιμετώπιση των 
κατολισθήσεων στην περιοχή Λάπερδα. 
Στην ολοκληρωμένη μελέτη θα 
συμπεριλαμβάνεται και η περιοχή που 
αντιμετωπίζει οδικό πρόβλημα εδαφικής 
ανεπάρκειας. 

“Αποφασίστηκε και με τη συνδρομή του 
Αντιπεριφερειάρχη, να προχωρήσουμε 
το επόμενο διάστημα στη δημοπράτηση 
του έργου που αφορά το κομμάτι που δεν 
αντιμετωπίζει το πρόβλημα, δηλαδή ένα 
τμήμα περίπου δύο χιλιομέτρων που 
μπορεί να εκτελεστεί γιατί έχουμε τη 
σχετική μελετητική αποτύπωση. Μόλις 
μας παραδοθεί η μελέτη για το σημείο 
που εκκρεμεί και αντιμετωπίζει τις 
δυσκολίες, θα μπορέσουμε να 
προχωρήσουμε και με το συγκεκριμένο, 
ώστε να μπορέσουμε να δώσουμε μια 
αναπνοή στο έργο και να μην 
καθυστερεί”, πρόσθεσε ο 
Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων. 
 

Λιμάνι Βολιμών 

Παράλληλα ο κ.Γαλιατσάτος  ανακοίνωσε 
την πρόθεση της ΠΙΝ να δημοπρατηθεί 
στις αρχές του 2019 το έργο που αφορά 
στο Λιμάνι του Αγίου Νικολάου Βολιμών, 
το οποίο θα συνδέει τη Ζάκυνθο με την 
Κεφαλονιά. Η Περιφέρεια μάλιστα  έχει 
εξασφαλίσει από το Πρόγραμμα 
Δημοσίων Επενδύσεων το ποσό των 
5.950.000€ για τα έργα που δεν απαιτούν 
νέες περιβαλλοντικές δανειοδοτήσεις, 
γεγονός  που κάνει αισιόδοξες τις 
προβλέψεις για την επίσπευση των 
διαδικασιών. «Ως Περιφέρεια 
αντιμετωπίζουμε συχνά τέτοια έργα 
“θαμμένα” με ένα πέπλο σιωπής και 
ακινησίας και έχουμε φροντίσει να τα 
βγάζουμε στην επιφάνεια και να τα 
αποδίδουμε στους πολίτες. Αυτό, λοιπόν, 
το έργο ολοκληρώνεται από άποψη 
μελέτης και αμέσως θα ακολουθήσει ένα 
στάδιο περιβαλλοντικής αδειοδότησης, 
το οποίο θα κρατήσει για κάποιους μήνες. 
Ελπίζουμε στις αρχές του 2019 να 
μπορέσουμε να δημοπρατήσουμε το 
έργο, ώστε να μπορέσει η περιοχή και το 
λιμάνι να αποκτήσουν τις εγκαταστάσεις 
που πρέπει με την ασφάλεια που 
χρειάζεται και με την εσωτερική 
διαρρύθμιση που να μπορεί να 
εξυπηρετήσει πολλές δραστηριότητες, 
όπως αξίζει στην περιοχή», δήλωσε ο κ. 
Γαλιατσάτος. 

«Στοπ» σε νέες συνδέσεις ξενοδοχείων 
με τα δίκτυα 

Στα πλαίσια της συνέντευξης Τύπου που 
παραχώρησε ο Περιφερειάρχης 
αναφέρθηκε και στο ζήτημα της 
διαχείρισης των υγρών αποβλήτων στη 
Ζάκυνθο επισημαίνοντας ότι  λόγω της  
ραγδαίας τουριστικής ανάπτυξης  αλλά 
και της αύξησης των αιτημάτων για 
στήριξη νέων τουριστικών επιχειρήσεων 
από τον επενδυτικό νόμο το ήδη υπάρχον 
πρόβλημα  αναμένεται  να γίνει ακόμη 
μεγαλύτερο αν δεν ληφθούν μέτρα. Προς 
την κατεύθυνση αυτή ανακοίνωσε ότι 
πλέον η Περιφέρεια  δε θαεγκρίνει τους 
περιβαλλοντικούς όρους λειτουργίας 
κανενός νέου ξενοδοχείου στη Ζάκυνθο , 
υπό τις παρούσες συνθήκες και την 
αποδεδειγμένη στην πράξη ανεπάρκεια 
των υποδομών αποχέτευσης να δεχτούν 
νέες συνδέσεις. Η θέση αυτή θα είναι 
σταθερή, ακόμη και αν η ΔΕΥΑΖ 
εισηγηθεί πως υπάρχει δυνατότητα 
σύνδεσης χορηγώντας τη σχετική 
βεβαίωση. Όπως ανέφερε 
χαρακτηριστικά, οι νέες ξενοδοχειακές 
μονάδες, που μάλιστα ορισμένες εξ 
αυτών έχουν υποβάλει πρόταση ένταξης 
στον Αναπτυξιακό Νόμο, θα πρέπει να 
εγκαταστήσουν και δικές τους μονάδες 
Βιολογικού Καθαρισμού και ταυτόχρονα 
η ΔΕΥΑΖ να αναλάβει τις ευθύνες της, 
προχωρώντας άμεσα τα απαραίτητα 
έργα. 

«Αυτή είναι μια πρώτη αντίδραση που 
συναποφασίσαμε με τον 
Αντιπεριφερειάρχη και τις υπηρεσίες μας, 
προκειμένου να δώσουμε το δείγμα μιας 
άλλης αντιμετώπισης του προβλήματος. 
Αυτό από μόνο του δεν αρκεί, είναι μια 
αμυντική τακτική. Αλλά η ΔΕΥΑΖ πρέπει 
να αναλάβει τις ευθύνες της και οι 
επενδυτές να προχωρήσουν την 
επιθυμητή για μας δραστηριότητα, αλλά 
με σεβασμό στο δημόσιο χώρο και την 
προστασία του περιβάλλοντος, ακόμη και 
αν αυτό σημαίνει περισσότερο κόστος. 
Άλλωστε υπάρχουν χρηματοδοτήσεις 
από τον Αναπτυξιακό Νόμο αλλά και από 
Ευρωπαϊκά Προγράμματα», δήλωσε ο κ. 
Γαλιατσάτος  αναγνωρίζοντας  πως 
τέτοιου είδους προβλήματα δεν 
αντιμετωπίζει μόνο η Ζάκυνθος άλλες και 
άλλες περιοχές της Περιφέρειας, κυρίως 
εκεί που οι υποδομές δεν έχουν 
συντηρηθεί ή αναβαθμιστεί τα τελευταία 
χρόνια

  

ΕΠΙ ΤΩ ΕΡΓΩ 
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Κομποστοποιητές από παλιές παλέτες 
απέκτησε το Μαθράκι 

ο δικό του χώρο κομποστοποίησης απέκτησε πρόσφατα το Μαθράκι. Η 
εθελοντική ομάδα CorfuCopostProject βρέθηκε στο ακριτικό νησί και 
έφτιαξε κομποστοποιητές από παλιές παλέτες, οι οποίες ήταν πεταμένες 

στο λιμάνι, δίνοντάς τους μια δεύτερη ευκαιρία. Δεν είναι η πρώτη φορά που η 
ομάδα αναλαμβάνει μια τέτοια πρωτοβουλία, καθώς αντίστοιχες δράσεις 
έχουν πραγματοποιηθεί στο Σπαρτύλα και τη Δασιά της Κέρκυρας. Στόχος της 
ομάδας είναι να ενθαρρύνει τους κατοίκους είτε να ξεκινήσουν την 
κομποστοποίηση στον κήπο και τα μπαλκόνια τους, είτε να συνεισφέρουν 
«τροφοδοτώντας» με τα δικά τους οργανικά απορρίμματα άλλους 
κομποστοποιητές με σκοπό να μειωθούν οι όγκοι των σκουπιδιών , δίνοντας 
στα απορρίμματα μια δεύτερη ευκαιρία. Η κομποστοποίηση είναι ένας πολύ 
άμεσος και σημαντικός τρόπος πρόληψης και ανακύκλωσης.Πρόκειται για μια 
φυσική διαδικασία η οποία μετατρέπει τα οργανικά υλικά σε μια πλούσια 
σκούρα ουσία. Αυτή η ουσία λέγεται κομπόστ ή χούμους ή εδαφοβελτιωτικό. 
Μάλιστα έχει υπολογιστεί ότι το 35% των οικιακών απορριμμάτων μπορούν να κομποστοποιηθούν. 

 

«Πυρετός» εργασιών στο 
λιμάνι του Πισαετού Ιθάκης  
 

Στο…φουλ έχουν ανάψει οι μηχανές στο Λιμάνι του 
Πισαετού Ιθάκης. Μετά από χρόνια ταλαιπωρίας και 
αλλαγών εργολαβιών το πολύπαθο έργο του 
λιμανιού της Ιθάκης «Πίσω Αετός» ξαναξεκίνησε 
πριν λίγες μέρες. 

Με την  ευκαιρία αυτή συχνές είναι οι επισκέψεις 
του αντιπεριφερειάρχη Παναγή Δρακουλόγκωνα 
στην Ιθάκη μιας και θέλει ο ίδιος να λύσει 

μικροπροβλήματα που προκύπτουν καθημερινά αλλά και για να παρακολουθήσει και άλλα έργα που η Περιφέρεια 
Ιονίων Νήσων υλοποιεί στην περιοχή.   

Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα σημαντικό έργο , το οποίο αναμένεται να δώσει «πνοή» στο νησί και υλοποιείται από την 
Περιφέρεια Ιονίων Νήσων  μετά από σημαντικές καθυστερήσεις και λάθος επιλογές της προηγούμενης περιόδου που 
έβαλαν το έργο σε περιπέτειες  9 χρόνων. Το έργο είναι προϋπολογισμού δημοπράτησης 6.640.000 ευρώ και τελικού 
ποσού σύμβασης 3.728.227,19 ευρώ.  

Ελικοδρόμιο απέκτησε το Μαθράκι 
Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες κατασκευής του ελικοδρομίου 

στο Μαθράκι με τη συνδρομή Διμοιρίας εγκαταστάσεων – 

Κατασκευών της 8ης Μ/Π ΤΑΞ και τη συμβολή του δήμου 

Κέρκυρας. Το αίτημα είχε κατατεθεί από πλευράς κατοίκων 

στον Αρχηγό ΓΕΣ Αλκιβιάδη Στεφανή κατά την επίσκεψή του 

στις 30 Μαρτίου 2018 στο νησί.  

Τ 

ΕΠΙ ΤΩ ΕΡΓΩ 

 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CF%8D%CE%BA%CE%BB%CF%89%CF%83%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%BF%CE%BC%CF%80%CF%8C%CF%83%CF%84
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375.400 ευρώ από την ΠΙΝ για αντιπλημμυρικά έργα και καθαρισμούς χειμάρρων 
στην Κέρκυρα  
Τη σύμβαση κατασκευής για την εκτέλεση του έργου «Αντιπλημμυρικά 
έργα και Καθαρισμοί Χειμάρρων Π.Ε. Κέρκυρας», π/υ 375.400 ευρώ ( με 
ΦΠΑ), υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων Θεόδωρος 
Γαλιατσάτος. Η  χρηματοδότηση γίνεται από το Πρόγραμμα Δημοσίων 
Επενδύσεων  σε εκτέλεση της με αρ.πρ. 27329/11060/05-04-2017 
απόφασης του Περιφερειάρχη     Ιονίων Νήσων (περί έγκρισης 
τροποποίησης της διάθεσης πίστωσης, συνολικού προϋπολογισμού 
4.500.000 ευρώ, σε βάρος των πιστώσεων του έργου με τίτλο: 
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ι.Ν.» 
με Κ.Ε. 2015ΕΠ52200000), σύμφωνα με την οποία για το έργο 
«Αντιπλημμυρικά έργα και Καθαρισμοί Χειμάρρων Π.Ε. Κέρκυρας» , 
διατίθεται πίστωση ποσού 375.400 ευρώ. Η σύμβαση υπεγράφη με την 
ανάδοχο εταιρεία «ΦΡ.ΚΟΛΛΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», μειοδότη του 
προαναφερθέντος έργου με προσφερθείσα μέση έκπτωση 55,13%, ήτοι 
168.431,58 ευρώ με ΦΠΑ.Η ολική προθεσμία περάτωσης του έργου έχει 
καθοριστεί σε οχτώ μήνες από την ημέρα υπογραφής της παρούσας 
σύμβασης. 

 

«Πράσινο φως» για την αποκατάσταση  
βλαβών στο οδικό δίκτυο της Κέρκυρας  
Τη σύμβαση κατασκευής για την εκτέλεση του έργου «Αποκατάσταση 
βλαβών οδοστρωμάτων Π.Ε. Κέρκυρας», π/υ 350.000 ευρώ ( με ΦΠΑ), 
υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων Θεόδωρος Γαλιατσάτος. Η  
χρηματοδότηση γίνεται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων  σε 
εκτέλεση της με αρ.πρ.  οικ.94696/39051/01-11-2016 απόφασης του 
Περιφερειάρχη  Ιονίων Νήσων περί έγκρισης τροποποίησης της διάθεσης 
πίστωσης, συνολικού προϋπολογισμού 10.150.000 ευρώ, σε βάρος των 
πιστώσεων του έργου με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ» με Κ.Ε. 2014ΕΠ52200002. Σύμφωνα με 
την προαναφερόμενη απόφαση , από την ανωτέρω διατιθέμενη πίστωση, 
διατίθεται πίστωση ποσού 350.000 ευρώ για το έργο «Αποκατάσταση 
βλαβών οδοστρωμάτων Π.Ε. Κέρκυρας».Η σύμβαση υπεγράφη με την 
ανάδοχο εταιρεία «ΦΡ.ΚΟΛΛΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», μειοδότη του προαναφερθέντος 
έργου με προσφερθείσα μέση έκπτωση 49,06%  ήτοι 178.298,27 ευρώ με 

ΦΠΑ.Η ολική προθεσμία περάτωσης του έργου έχει καθοριστεί σε 12 μήνες από την ημέρα υπογραφής της παρούσας σύμβασης. 

Πράσινο σημείο και 3 γωνιές ανακύκλωσης 
στους Παξούς 

Ένα ακόμα έργο του τομέα Περιβάλλοντος και διαχείρισης αποβλήτων εντάχθηκε 

στο Ε.Π. Ιονίων Νήσων 2014-2020 με απόφαση του Περιφερειάρχη Θεόδωρου 

Γαλιατσάτου. Πρόκειται για το έργο «Δημιουργία Πράσινου Σημείου και Γωνιών 

Ανακύκλωσης Δήμου Παξών», προϋπολογισμού 373.414,67€.Μέσω του έργου 

αυτούθα γίνει η  κατασκευή Πράσινου σημείου με τον απαραίτητο εξοπλισμό για 

την παραλαβή και προσωρινή αποθήκευση διαφορετικών ροών ανακυκλώσιμων 

αποβλήτων όπως απόβλητα ελαίων, απόβλητα εκσκαφών και κατεδαφίσεων, 

απόβλητα χαρτιού, πλαστικού, γυαλιού, μετάλλων, ξύλου, ογκωδών, ελαστικών, 

ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.Επίσης, διαμόρφωση 3 Γωνιών Ανακύκλωσης (σημεία συλλογής μικρής κλίμακας που περιλαμβάνουν 

μόνο μέσα συλλογής υλικών και την κατάλληλη σήμανση – διαμόρφωση του χώρου) στις εισόδους των οικισμών Γάιος, Λογγός και Λάκκα για την 

καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών.  Περιλαμβάνεται ακόμα προπαρασκευστικό υποέργο διάρκειας 6 μηνών που αφορά στις σχετικές μελέτες 

και αδειοδοτήσεις καθώς και δράσεις ευαισθητοποίησης και δημοσιότητας.Ο κύριος στόχος του έργου είναι η εκτροπή υλικών που μπορούν να 

ανακτηθούν (ανακυκλώσιμα) από την ταφή, με σημαντική μείωση στο κόστος διαχείρισης των αστικών στερεών αποβλήτων.Η συνολική διάρκεια 

υλοποίησης του έργου είναι 37 μήνες. Το έργο εντάσσονται στο Ε.Π. Ιονίων Νήσων μετά από εκχώρηση από το Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, 

Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» και συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής της  Ε.Ε. και το Ελληνικό Δημόσιο.  

ΕΠΙ ΤΩ ΕΡΓΩ 
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Τέσσερα νέα έργα μέσω προγραμματικών συμβάσεων ενέκρινε το 
Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νήσων  
 

Το «πράσινο φως» για τη σύναψη 

σειράς προγραμματικών συμβάσεων 

με σκοπό  την υλοποίηση τεσσάρων 

νέων έργων στην Κέρκυρα και την 

Κεφαλονιά άναψε το Περιφερειακό 

Συμβούλιο Ιονίων Νήσων κατά την 

τακτική συνεδρίασή του την 28η 

Ιουλίου 2018. 

Ειδικότερα εγκρίθηκε η σύναψη των 

παρακάτω προγραμματικών 

συμβάσεων: 

- Σύναψη προγραμματικής 

σύμβασης μεταξύ της ΠΙΝ-ΠΕ 

Κέρκυρας και του Υπουργείου 

Εσωτερικών – Γενική Γραμματεία 

Πολιτικής Προστασίας-Αρχηγείο 

Πυροσβεστικού Σώματος για την 

υλοποίηση του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 

ΧΩΡΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΥΚ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ», στο 

χώρο του παλαιού Γενικού 

Νοσοκομείου Κέρκυρας, όπου 

στεγάζεται η Π.Υ. Κέρκυρας. Την 

εισήγηση έκανε ο Περιφερειάρχης 

Ιονίων Νήσων Θεόδωρος Γαλιατσάτος.

 

Οι εργασίες περιλαμβάνουν τη 

διαμόρφωση των κτιριακών 

εγκαταστάσεων, με όλες τις 

απαιτούμενες εργασίες καθαιρέσεων, 

εργασίες δαπέδων, επιχρισμάτων, 

χρωματισμών, ανακατασκευών και 

συντήρησης Η/Μ εγκαταστάσεων 

καθώς και εσωτερικών διαμορφώσεων 

για τη δημιουργία γραφείων και νέων 

χώρων υγιεινής. Επίσης πρόκειται να 

κατασκευαστεί πρατήριο υγρών 

καυσίμων για τις ανάγκες των 

οχημάτων της υπηρεσίας. Η συνολική 

δαπάνη για την εκτέλεση του έργου 

ανέρχεται στο ποσό των 238.500 ευρώ 

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, 

εργολαβικού οφέλους, αναθεωρήσεων 

και απροβλέπτων και βαρύνει το 

Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος. Η 

εισήγηση του Περιφερειάρχη 

εγκρίθηκε ομόφωνα. 

 

- Σύναψη προγραμματικής 

σύμβασης μεταξύ της ΠΙΝ-ΠΕ 

Κεφαλληνίας και Ιθάκης και του 

Αθλητικού Ομίλου «ΒΛΑΧΑΤΑ 21ΑΣ» 

για την υλοποίηση του έργου «ΚΑΛΥΨΗ  

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ 

ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΒΛΑΧΑΤΑ 

21ΑΣ».Η συνολική δαπάνη της 

παρέμβασης ανέρχεται στο ποσό των 

8.000 ευρώ. Η εισήγηση του 

Περιφερειάρχη εγκρίθηκε ομόφωνα. 

- Σύναψη προγραμματικής 

σύμβασης μεταξύ της ΠΙΝ-ΠΕ 

Κέρκυρας και τη Ελληνικής Αστυνομίας 

για την υλοποίηση του έργου 

«ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 

ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ Α.Τ. 

ΝΟΤΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ». Οι εργασίες που 

θα πραγματοποιηθούν περιλαμβάνουν 

τη διαμόρφωση γραφειακών χώρων, 

την  επισκευή και αποκατάσταση 

ορισμένων υφιστάμενων επιφανειών, 

την κατασκευή ξύλινης στέγης, 

κατασκευή χώρων κράτησης και νέων 

ηλεκτρομηχανολογικών 

εγκαταστάσεων, ώστε το κτίριο να 

καταστεί λειτουργικό για τη στέγαση 

των υπηρεσιών του Τμήματος Νότιας 

Κέρκυρας. Η συνολική δαπάνη 

ανέρχεται στο ποσό των 312.708,89 

ευρώ και βαρύνει την Ελληνική 

Αστυνομία κατά το ποσό των 

172.708,89 ευρώ και την ΠΙΝ-ΠΕ 

Κέρκυρας κατά το ποσό των 140.000 

ευρώ μέσω της ΣΑΕΠ022 του ΠΔΕ  της 

ΠΙΝ. Η εισήγηση του Περιφερειάρχη 

ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία, καθώς 

καταψήφισαν οι κ.κ. Γουλής και 

Κορφιάτης.  

- Σύναψη προγραμματικής 

σύμβασης μεταξύ της ΠΙΝ και του 

Επιμελητηρίου Κέρκυρας για το έργο 

«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ 

ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ 

ΚΕΡΚΥΡΑΣ». Το έργο, του οποίου την 

μελέτη εκπόνησε και ήδη διαθέτει το 

Επιμελητήριο Κέρκυρας, πρόκειται να 

προταθεί, στο πλαίσιο της πρόσκλησης 

57 της ΕΥΔ ΠΕΠ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2014-

2020 προς ένταξη για χρηματοδότηση. 

Οι παρεμβάσεις έχουν ως στόχο την 

εξοικονόμηση της καταναλισκόμενης 

ενέργειας και την ενεργειακή 

αναβάθμιση του κτιρίου. 

Το συνολικό κόστος ενεργειακής 

αναβάθμισης  ανέρχεται στο ποσό των   

489.478,41 ευρώ 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. Η 

εισήγηση του Περιφερειάρχη 

ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία, καθώς 

καταψήφισαν οι κ.κ. Γουλής και 

Κορφιάτης

  

ΕΠΙ ΤΩ ΕΡΓΩ 
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Δύο μεγάλα έργα, για τη Νότια Κέρκυρα, συνολικού π/υ 4.600.000 ευρώ, εντάχθηκαν στο 

ετήσιο πρόγραμμα δράσης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων 

Στα πλαίσια της 5ης τροποποίησης του ετήσιου σχεδίου δράσης της ΠΙΝ, η οποία εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία από τα μέλη του  Περιφερειακού Συμβουλίου, 

εντάχθηκαν στον προϋπολογισμό με αποδοχή της χρηματοδότησης από το ΠΔΕ και προχωρούν προς εκτέλεση τα έργα 

1)ΕΡΓ Α ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΚΒΟΛΩΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΛΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΣΤΗ ΜΠΟΥΚΑ ΠΟΤΑΜΙΟΥ ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ»,  με Κ.Α.2018ΕΠ02200002 και π/υ 2.200.000 

ευρώ 

2)«ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ-  ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ»  με Κ.Α.2018ΕΠ02200001 και π/υ 

2.400.000 ευρώτα οποία αποτελούν διαχρονικά αιτήματα των κατοίκων της περιοχής και τα οποία απαντούν σε πραγματικές ανάγκες.Επίσης χρηματοδοτήθηκε 

από πόρους της ΠΙΝ το γήπεδο Αργυράδων με 50.000 ευρώ για εργασίες αποκατάστασης και συντήρησης του γηπέδου και των αποδυτηρίων.

 

Το σύγχρονο Κλειστό Γυμναστήριο 

στη Λευκίμμη, χρηματοδοτεί η ΠΙΝ, 

μετά από ομόφωνη έγκριση του Π.Σ.  

Ομόφωνα  εγκρίθηκε από το Περιφερειακό Συμβούλιο κατά την 

τακτική συνεδρίασή του, στις 29 Ιουλίου, η σύναψη προγραμματικής 

σύμβασης μεταξύ της ΠΙΝ-ΠΕ Κέρκυρας και του δήμου Κέρκυρας για 

την υλοποίηση του έργου «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 

ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ- ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ» σε οικόπεδο έκτασης περίπου 7,5 

στρεμμάτων που βρίσκεται στη θέση Αγία Κυριακή Λευκίμμης 

(ιδιοκτησία του δήμου Κέρκυρας).Η συνολική δαπάνη της 

παρέμβασης ανέρχεται στο ποσό των 2.400.000 ευρώ και θα 

χρηματοδοτηθεί από το ΠΔΕ της  ΠΙΝ (ΣΑΕΠ022  με ΚΑ 

2018ΕΠ02200001)

 

 Ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων  Θεόδωρος Γαλιατσάτος 

απαντώντας στους προβληματισμούς  που ακούστηκαν σχετικά με το 

βαθμό ολοκλήρωσης της μελέτης  για την κατασκευή του έργου 

ξεκαθάρισε ότι είναι σχεδόν έτοιμη τονίζοντας  χαρακτηριστικά «να 

μην ανησυχούν όσοι έχουν τους προβληματισμούς αυτούς και σε 

όσους επιχειρούν να απαξιώσουν το έργο αυτή η λογική δε θα γίνει 

ανεκτή».Ειδικότερα το έργο περιλαμβάνει τη μελέτη και εκτέλεση 

των παρακάτω εργασιών: 

Ανέγερση κλειστού γυμναστήριου κατάλληλο για τα αθλήματα της 

χειροσφαίρισης, της καλαθοσφαίρισης και της πετοσφαίρισης. Το 

προτεινόμενο κλειστό γυμναστήριο πρόκειται να λειτουργεί ως 

προπονητήριο με δυνατότητες διεξαγωγής αγώνων τοπικού, εθνικού 

ή διεθνούς επιπέδου. Για το λόγο αυτό εκτός από τους χώρους 

εξυπηρέτησης των αθλητών θα περιλαμβάνει κερκίδες 300 θεατών 

με τις αντίστοιχες 4 εξυπηρετήσεις, καθώς και χώρους απαραίτητους 

για την κάλυψη των αγώνων από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Όλοι 

οι χώροι του γυμναστηρίου προβλέπεται να είναι προσβάσιμοι από 

ΑμεΑ, αθλητές και θεατές.  

Το κλειστό γυμναστήριο εγγράφεται σε ένα περίγραμμα 56,15 x 43,70 

μ. που περιλαμβάνει τον βασικό όγκο της κυρίας αίθουσας με τις 

κερκίδες, συνολικού ύψους περίπου 13,50 μ. και έναν δευτερεύοντα 

όγκο με τους λειτουργικούς χώρους εξυπηρετήσεων αθλητών, 

θεατών, τύπου, και διοίκησης ύψους 3,60 έως 7,20 μ. και 

περιλαμβάνει :Αίθουσα αθλοπαιδιών, χώρους εξυπηρέτησης θεατών, 

αποδυτήρια αθλητών – διαιτητών, ιατρείο, γραφεία διοίκησης, 

χώρους εξυπηρέτησης Τύπου και περιβάλλοντα χώρο.Ο περιβάλλον 

χώρος περιλαμβάνει την κατασκευή χώρου στάθμευσης, περίφραξη, 

ανοικτό χώρο εκδηλώσεων χωρητικότητας 200 ατόμων και ανοικτά 

γήπεδα αθλοπαιδιών. «Είναι ένα πλήρες γυμναστήριο σύμφωνα με 

τις σύγχρονες προδιαγραφές, το οποίο θα προσφέρει στη νεολαία  

και στους αθλούμενους στην περιοχή και γενικά στην περιοχή. Τα 

δυο τελευταία χρόνια είχαμε ακούσει την αγωνία των Συλλόγων 

και των ανθρώπων που ασχολούνται με τον αθλητισμό στην 

περιοχή της Νότιας Κέρκυρας. Τώρα δε θα χρειάζεται για να 

αθληθούν να έρχονται μέχρι την πόλη της Κέρκυρας . Η ΠΙΝ 

ξεπέρασε τα τυπικά  και ζήτησε αυτή τη χρηματοδότηση παρότι 

δεν είναι στις αρμοδιότητές της οι αθλητικές εγκαταστάσεις», 

ανέφερε ο κ. Γαλιατσάτος ανακοινώνοντας ότι οι αμέσως επόμενες 

προτεραιότητες της ΠΙΝ είναι τα έργα « ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΚΒΟΛΩΝ 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΛΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΣΤΗ ΜΠΟΥΚΑ ΠΟΤΑΜΙΟΥ 

ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ»,καθώς  και το «ΛΙΜΑΝΙ ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ», το οποίο σε 

συνδυασμό με τον άξονα Βορρά - Νότου θα παίξει ένα διαφορετικό 

ρόλο στην επικοινωνία της Κέρκυρας με την απέναντι ακτή και θα 

δώσει σημαντική αναπτυξιακή δυναμική στην ευρύτερη περιοχή. 

ΕΠΙ ΤΩ ΕΡΓΩ 
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73,372,98 ευρώ για την εκπόνηση 
μελέτης  αποκατάστασης ζημιών από 
το σεισμό του 2015 στη Λευκάδα 

Τη σύμβαση για την εκπόνηση της μελέτης 
«Υπηρεσία Τεχνικής Βοήθειας στην Αποκατάσταση 
Ζημιών σε Λιμενικά Έργα της Π.Ε. Λευκάδας από το 
σεισμό της 17/11/2015», π/υ 73,372,98 ευρώ (με ΦΠΑ) 
υπέγραψε  ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων 
Θεόδωρος Γαλιατσάτος.Η χρηματοδότηση γίνεται 
από το Πρόγραμμα  Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) 
της ΣΑΕΠ 022 «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ 
ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΣΕΙΣΜΟΥΣ ΣΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ 
ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ – ΠΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ – ΠΕ ΙΘΑΚΗΣ» 
με Κ.Ε.2015ΕΠ02200006. 

Η μελέτη που ανατίθεται με την παρούσα σύμβαση 
έχει αντικείμενο την εκπόνηση απαιτούμενων 
μελετών, όπως αυτές περιγράφονται αναλυτικά στο 
Φάκελο Έργου του διαγωνισμού (Τεύχος Τεχνικών 
Δεδομένων και Πρόγραμμα Απαιτούμενων 
Μελετών) και των προτεινόμενων έργων που 
κρίνονται απαραίτητα για την αποκατάσταση των 
εκδηλωμένων κατολισθήσεων ή αστοχιών με τα 
κατάλληλα έργα από τεχνικοοικονομική άποψη με 
γνώμονα την κατά το δυνατό μακροπρόθεσμη 
προστασία από ανάλογης φύσης προβλήματα, εντός 
του εγκεκριμένου οικονομικού πλαισίου, δίνοντας 
προτεραιότητα στην προστασία του περιβάλλοντος 
και δε του αιγιαλού. 

Η σύμβαση υπεγράφη με τον ανάδοχο του έργου 
«Σύμπραξη ΕΜΠΛΕΚΤΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧ/ΚΟΙ 
Ε.Π.Ε, Βίνη Αικατερίνη του Ιωάννη, Γεωργαλά 
Κωνσταντίνο του Ανδρέα» μειοδότη του έργου με 
προσφερθείσα έκπτωση 5,07%, ήτοι 69.651,00 ευρώ 
(με 24% ΦΠΑ).Η ολική προθεσμία περάτωσης του 

έργου έχει καθοριστεί σε 164 ημέρες, από την 
ημέρα υπογραφής της παρούσας σύμβασης. 

200.000 ευρώ από την ΠΙΝ για τη 
διαγράμμιση του επαρχιακού οδικού 
δικτύου Ζακύνθου 

η σύμβαση κατασκευής του έργου 
«Διαγράμμιση Επαρχιακού Οδικού δικτύου 
Ζακύνθου 2017-2018», π/υ 200.000 ευρώ ( με 

ΦΠΑ), υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων 
Θεόδωρος Γαλιατσάτος. 

Η  χρηματοδότηση γίνεται από τις πιστώσεις του 
έργου «Συντηρήσεις- Αποκαταστάσεις Οδικού 
Δικτύου Αρμοδιότητας ΠΙΝ περιόδου 2017-2018» με 
Κ.Ε. 2016ΕΠ52200000 της ΣΑΕΠ 522, ΠΕ Ζακύνθου. 

Η σύμβαση υπεγράφη με την E.E. «Κωνσταντίνος 
Γκεσούλης του Βασιλείου», μειοδότης του 
προαναφερθέντος έργου με προσφερθείσα μέση 
έκπτωση 59%, ήτοι 82.000,01 ευρώ με ΦΠΑ. 

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

 

  

Τ 

ΕΠΙ ΤΩ ΕΡΓΩ 
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Εγκρίθηκαν οι πρώτες 220 αιτήσεις 
στο «Εξοικονομώ» κατ’οίκον» της 
ΠΙΝ  

Οι πρώτες υπαγωγές προτάσεων ωφελούμενων ιδιωτών από 
την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων στο πρόγραμμα «Εξοικονόμηση 
κατ’Οίκον ΙΙ» εγκρίθηκαν από το ΕΤΕΑΝ Α.Ε., φορέα που έχει 
αναλάβει τη διαχείριση του προγράμματος για όλη την 
Ελλάδα. 

Οι εγκριθείσες αιτήσεις ωφελουμένων από την Περιφέρεια 
Ιονίων Νήσων ανέρχονται (σε αυτή την πρώτη φάση) σε 220, 
με συνολικό επιλέξιμο προϋπολογισμό 3.140.947,85€, εκ των 
οποίων τα 2.021.735,64 ευρώ αποτελούν την «άμεση 
ενίσχυση» από δημόσιους πόρους (κυμαίνεται κατά μέσο όρο 
στο 59,0%) και αφορούν προτάσεις που δεν κάνουν χρήση 
δανείου. 

Οι παραπάνω εγκρίσεις/υπαγωγές κατανέμονται και 
χρηματοδοτούνται τόσο από το Πρόγραμμα 
«Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» 
(ΕΠΑΝΕΚ): 184 υπαγωγές με συνολικό επιλέξιμο 
προϋπολογισμό 2.600.846,49 ευρώ, όσο και από το Ε.Π. Ιόνια 
Νησιά (ΠΕΠ): 36 υπαγωγές με συνολικό επιλέξιμο 
προϋπολογισμό 540.101,36 ευρώ. Η χρονική διάρκεια 
υλοποίησης των έργων είναι 9 μήνες από την ημερομηνία 
έκδοσης της Απόφασης Υπαγωγής. 

Σε επόμενη φάση αναμένεται να εγκριθεί η χρηματοδότηση 
των ωφελουμένων που έχουν επιλέξει τη χρήση 
δανείου..Επισημαίνεται ότι για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων 
έχει σχεδιαστεί να διατεθούν συνολικά 6.178.000,00ευρώ 
Δημόσια Δαπάνη (ως επιχορήγηση), εκ των οποίων 
2.937.000,00ευρώ μέσω του ΠΕΠ Ιονίων Νήσων 2014-2020 και 
3.241.000,0ευρώ μέσω του Τομεακού Προγράμματος 
«ΕΠΑΝΕΚ».  

 

Ολοκληρώνεται το έργο του Γηροκομείου 
στο Αργοστόλι με απόφαση του 
Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων 

Την απόφαση για την  προμήθεια όλου του απαραίτητου 
εξοπλισμού  για την πλήρη και ασφαλή λειτουργία του νέου  
Δημοτικού Γηροκομείου Αργοστολίου, υπέγραψε ο 
Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων Θεόδωρος Γαλιατσάτος. 
Ειδικότερα  την τροποποίηση της Πράξης «Ανέγερση του νέου 
Δημοτικού Γηροκομείου Αργοστολιού ( Β’ φάση)»  με κωδικό 
ΟΠΣ 5000113 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ''ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 
2014-2020, υπέγραψε ο κ.Γαλιατσάτος. 
Το αντικείμενο της τροποποίησης αφορά στην προσθήκη 
τριών υποέργων και ειδικότερα  (i)στην προμήθεια όλου του 
απαραίτητου εξοπλισμού (Ιατροτεχνολογικού, 
Ξενοδοχειακού, κλπ) για την πλήρη και ασφαλή λειτουργία 
του Γηροκομείου και σε (ii)συνδέσεις με το δίκτυο 
ηλεκτροδότησης, καθώς επίσης (iii) και με τα δίκτυα ύδρευσης 
και αποχέτευσης της ΔΕΥΑ Κεφαλονιάς, προϋπολογισμού 
1.239.921,68 ευρώ. Η ημερομηνία λήξης της πράξης ορίζεται η 
30/07/2019.Σημειώνεται ότι το νέο Δημοτικό Γηροκομείο 
Αργοστολίου χωροθετείται σε οικόπεδο εμβαδού 8.111,45 m² 
εντός του σχεδίου πόλεως Αργοστολίου, στο Ο.Τ.353. Εκεί 
υπήρχαν οι παλιές εγκαταστάσεις του Δημοτικού Γηροκομείου 
Αργοστολίου, οι οποίες κατεδαφίστηκαν. Στη θέση τους 
κατασκευάστηκαν (υποέργο 1)τέσσερα κτίρια (πτέρυγες) Ζ, Ε, 
Ε΄, Η, συνολικής επιφάνειας 3.984,80 τ.μ. αποτελούμενα από 
τρία επίπεδα (υπόγειο, κάτω ισόγειο, άνω ισόγειο) και 
δυναμικότητας 78 τροφίμων. 
Το συνολικό επιλέξιμο ποσό δημόσιας δαπάνη, η οποία  
προτείνεται για εγγραφή στο Πρόγραμμα Δημοσίων 
Επενδύσεων ανέρχεται σε 6.376.828,13 ευρώ.  
 
Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). 
  

ΕΠΙ ΤΩ ΕΡΓΩ 
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Έρευνα για τη  χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών, το διαδίκτυο και τον τζόγο στον μαθητικό πληθυσμό της ΠΙΝ 

«Κολλημένοι» με τα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης και τα 
ηλεκτρονικά παιχνίδια  

Ένας στους 8 μαθητές καπνίζει καθημερινά, ένας 
στους 9 κατανάλωσε αλκοόλ ≥10 φορές τον 
τελευταίο μήνα, ενώ ένας στους 12 (9%, κυρίως 
αγόρια) έχει κάνει χρήση παράνομης ουσίας ≥3 
φορές σε όλη τη ζωή! Παράλληλα  μεταξύ 2011 και 
2017 αυξήθηκε σημαντικά το ποσοστό των μαθητών 
στο Ιόνιο που θεωρούν τη δοκιμή κάνναβης 
‘ακίνδυνη’, καταδεικνύοντας τάση προς ενδεχόμενη 
απενοχοποίηση της χρήσης της. Η προσκόλληση 
στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στα 
ηλεκτρονικά (διαδικτυακά) παιχνίδια φαίνεται ότι καθορίζει το ποιόν του ελεύθερου χρόνου μεγάλης μερίδας εφήβων, 
αποτελώντας πρόκληση εξίσου για γονείς και επαγγελματίες πρόληψης στην περιφέρεια. Ειδικότερα ένας στους 3 (37%, κυρίως 
κορίτσια) έχει ‘προσκόλληση’ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σχεδόν ένας στους 5 (18%, κυρίως αγόρια)  έχει ‘προσκόλληση’ 
στα ηλεκτρονικά παιχνίδια, ενώ ένας στους 5 (19%) μαθητές 14-17 ετών στα Ιόνια έχει ‘παίξει’ τον τελευταίο χρόνο χρήματα σε 

πρακτορείοεύρημα που θέτει ερωτήματα σχετικά με την αποτελεσματική εφαρμογή του νόμου που αποκλείει εφήβους από τα 
σημεία στοιχηματισμού. 

Τα παραπάνω αποτελούν τα κύρια ευρήματα που περιλαμβάνονται στην Έκθεση για την έρευνα με τίτλο «Επιστημονική έρευνα στο μαθητικό 
πληθυσμό των Ιονίων Νήσων για τη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών και άλλες εξαρτητικές συμπεριφορές», που δημοσιοποιήθηκε από το 
Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής, Νευροεπιστημών, & Ιατρικής Ακρίβειας ΚΩΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΗΣ (ΕΠΙΨΥ) σε εκδήλωση της 
Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και του Κέντρου Πρόληψης Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Περιφερειακής Ενότητας 
Κέρκυρας ΔΗΜΟΠ «ΝΙΚΟΣ ΜΩΡΟΣ», που πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα της Ιατροχειρουργικής Εταιρείας στην Κέρκυρα.Αν και η χρήση 
παράνομων ουσιών από τους μαθητές 14-17 ετών στην περιοχή του Ιονίου παραμένει σταθερή μεταξύ 2011 και 2017, το κάπνισμα, η κατανάλωση 
οινοπνευματωδών και η χρήση ΄νόμιμων΄ ουσιών –όπως τα εισπνεόμενα και τα ψυχοδραστικά φάρμακα–, φαίνεται να μειώνονται. Ωστόσο, 
υπάρχει ανησυχία για τη σημαντική αύξηση κατά την ίδια περίοδο του ποσοστού των μαθητών που θεωρούν τη δοκιμή της κάνναβης ‘ακίνδυνη’ 
αλλά και για τα υψηλά ποσοστά προσκόλλησης των εφήβων της περιοχής σε δραστηριότητες όπως η κοινωνική δικτύωση (κορίτσια) και στα 
ηλεκτρονικά παιχνίδια (αγόρια). 

Έφηβοι και κάπνισμα 

Σημαντική μειονότητα εφήβων στην περιφέρεια διατηρούν επαφή με το τσιγάρο. Συγκεκριμένα, όπως έδειξε η έρευνα ένας στους 4 (24%) έχει 

κάνει χρήση ηλεκτρονικού τσιγάρου, δύο στους 5 (40%) μαθητές 14-17 ετών (Γ’ Γυμνασίου – Γ’ Λυκείου) έχουν καπνίσει ≥1 φορά σε όλη τη ζωή, 

ένας στους 5 (20%) κάπνισε τον τελευταίο μήνα, ένας στους 8 (12%) καπνίζει καθημερινά, ενώ σε ποσοστό 4% καπνίζουν περίπου μισό πακέτο 

(≥11 τσιγάρα) καθημερινά ― καπνίζουν «βαριά».Θετικές εξελίξεις παρατηρούνται διαχρονικά σε όλους σχεδόν τους δείκτες που αφορούν το 

κάπνισμα στον πληθυσμό αυτόν. Συγκεκριμένα, μειώθηκε το πρόσφατο, το καθημερινό και το «βαρύ κάπνισμα καθώς και το ποσοστό των 

μαθητών που αναφέρουν πρώτη δοκιμή σε ηλικία ≤13ετών.  

Τα «τσούζουν» 

Σημαντική μειονότητα εφήβων στο Ιόνιο φαίνεται να έχουν πρόσβαση στο αλκοόλ. 

Συγκεκριμένα, όπως έδειξε η έρευνα ένας στους 9 (11%) ήπιε ≥10 φορές τον 

τελευταίο μήνα, ένας στους 8 (13%) ήπιε ≥5 ποτά ≥3 φορές τον τελευταίο μήνα, ένας 

στους 11 (9%) μέθυσε τουλάχιστον 3 φορές τον τελευταίο χρόνο, ένας στους 2 (56%) 

ήπιε σε μπαρ, κλαμπ, κλπ., τον τελευταίο μήνα · 4% το έπραξαν ≥10 φορές, ένας 

στους 11 (9%) θεωρεί «ακίνδυνη» την κατανάλωση ≥5 ποτών στη σειρά σχεδόν κάθε 

Σ/Κ, ενώ ένας στους 5 (22%) οδήγησε τον τελευταίο χρόνο όχημα (π.χ., σκούτερ) 

υπό την επήρεια αλκοόλ.Η κατανάλωση οινοπνευματωδών ποτών από τους 

εφήβους βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα στην περιφέρεια. Ωστόσο διαχρονικά 

παρατηρούνται θετικές εξελίξεις . Συγκεκριμένα, μειώθηκαν τα ποσοστά: των 

μαθητών που ήπιαν αλκοόλ ≥1 και ≥3 φορές τον τελευταίο μήνα και των μαθητών 

που θεωρούν ‘ακίνδυνο’ το να πίνουν ≥5 ποτά στη σειρά σχεδόν κάθε Σ/Κ, ενώ οι 

υπόλοιποι τέσσερις δείκτες (της υπερβολικής κατανάλωσης και της μέθης) παρουσιάζουν σταθερότητα. Ωστόσο, οι προκλήσεις σε σχέση με το 
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αλκοόλ παραμένουν σημαντικές, ιδιαίτερα για τις τουριστικές περιοχές όπως είναι το Ιόνιο, καθώς μια σημαντική μερίδα εφήβων φαίνεται να έχει 

απρόσκοπτη πρόσβαση στο αλκοόλ σε μπαρ, κλαμπ κλπ., ενώ επιπλέον περίπου ένας στους 5 εφήβους έχει εκτεθεί τον τελευταίο χρόνο  σε 

κίνδυνο λόγω του ότι οδήγησε όχημα (π.χ., σκούτερ) υπό την επήρεια αλκοόλ. 

Θεωρούν «ακίνδυνη» τη δοκιμή κάνναβης  

Σημαντική μερίδα μαθητών 14-17 ετών αναφέρουν  τη χρήση 
παράνομων ουσιών. Συγκεκριμένα, ένας στους 8 (13%) έχει κάνει 
χρήση κάποιας παράνομης ουσίας ≥1 φορά σε όλη τη ζωή, ενώ 
ένας στους 12 (9%) έχει επαναλάβει τη χρήση κάποιας ουσίας ≥3 
φορές σε όλη τη ζωή. Η κάνναβη παραμένει η πιο διαδεδομένη 
ουσία  (τα ποσοστά των άλλων ουσιών είναι κάτω του 3%). 
Επιπλέον ένας στους 10 (10%) έχει κάνει χρήση εισπνεόμενης 
ουσίας (π.χ., κόλας, βενζίνης), ένας στους 4 (27%) θεωρεί ‘εύκολη’ 
την πρόσβαση στη κάνναβη, ένας στους 5 (20%) έχει εκτεθεί 
(χωρίς να υποκύψει) στη χρήση/αγορά κάνναβης, ενώ δύο στους 5 
(39%) θεωρούν τη δοκιμή κάνναβης «ακίνδυνη».Η χρήση ουσιών 
βρίσκεται σε σχετικά υψηλά επίπεδα στην περιφέρεια. Ωστόσο σε 
σύγκριση με το 2011, το 2017 παρατηρήθηκε σταθερότητα σε 6 
σημαντικούς επιδημιολογικούς δείκτες από τους 10 δείκτες που 
παρουσιάζει η Έκθεση. Συγκεκριμένα, σταθεροί παρέμειναν οι 
δείκτες της χρήσης οποιασδήποτε παράνομης ουσίας (≥1 και ≥3 φορές σε όλη τη ζωή), της χρήσης ουσιών όπως έκσταση, κοκαΐνη, αμφεταμινών 
κτλ., της πρόσφατης χρήσης κάνναβης, της χρήσης κάνναβης σε πολύ μικρή ηλικία και της ‘πολυχρήσης’. Ως θετικό εκτιμάται το ότι –συνολικά– 
μειώθηκαν τα ποσοστά της χρήσης ‘νόμιμων’ ουσιών, της αντίληψης περί ‘εύκολης’ πρόσβασης στην κάνναβη και της έκθεση στην χρήση/αγορά 
κάνναβης. Στον αντίποδα, ωστόσο μεταξύ 2011 και 2017 αυξήθηκε σημαντικά το ποσοστό των μαθητών που θεωρούν τη δοκιμή κάνναβης 
«ακίνδυνη», καταδεικνύοντας μίαν τάση προς την απενοχοποίηση της χρήσης της ουσίας από τους εφήβους στην περιοχή. 

«Κολλημένοι» με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης  

Όπως διαπιστώθηκε από την έρευνα η χρήση του διαδικτύου αποτελεί αναπόσπαστο 
κομμάτι της καθημερινής ζωή του πληθυσμού, συμπεριλαμβανομένων των εφήβων. 
Συγκεκριμένα δύο στους 3 (69%) χρησιμοποίησαν το διαδίκτυο και τις προηγούμενες 7 
ημέρες (καθημερινή χρήση), ένας στους 4 (26%) έκανε έντονη χρήση του, για ≥4 ώρες 
την ημέρα, από Δευτέρα έως Πέμπτη, ένας στους 6 (17%) φαίνεται ότι κάνει ‘παθολογική’  
–βάσει ειδικών κλιμάκων– χρήση του διαδικτύου, ένας στους 3 (37%) αναφέρει 
συμπτώματα ‘προσκόλλησης’ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενώ σχεδόν ένας στους 5 
(18%) εμφανίζει πιθανή ‘προσκόλληση’ στα ηλεκτρονικά παιχνίδια.Όπως επίσης δείχνει 
η έρευνα η χρήση του διαδικτύου και η συνεπαγόμενη βλάβη του βρίσκονται σε σχετικά 
υψηλά επίπεδα στην Περιφέρεια των Ιονίων Νήσων καθώς τα ποσοστά φαίνεται να είναι 
υψηλότερα όσον αφορά την έντονη χρήση του διαδικτύου τις «καθημερινές» (τα 
κορίτσια), την παθολογική του χρήση (τα αγόρια) και την ‘προσκόλληση’ στα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης (τα αγόρια).  

 

«Τζογάρουν» από νωρίς 

Επιπλέον σημαντική μερίδα εφήβων έχει πρόσβαση σε σημεία στοιχηματισμού . Συγκεκριμένα ένας στους 9 (11%) μαθητές 14-17 ετών 
έπαιξε/στοιχημάτισε χρήματα ≥2 φορές το μήνα κατά τη διάρκεια του τελευταίου χρόνου, ένας στους 5 (19%) ‘έπαιξε’/στοιχημάτισε ≥1 φορά κατά 
τη διάρκεια του τελευταίου χρόνου σε Πρακτορείο, ενώ το 6% αναφέρουν προβληματική –βάσει ειδικής κλίμακας– ενασχόληση με τον 
τζόγο.ΟΑντιπεριφερειάρχης στον Τομέα Κοινωνικής Πολιτικής, Αλέκος Μιχαλάς, εκφράζει τις ανησυχίες του αναφορικά με τη διαφαινόμενη 
επιθετική είσοδο του τζόγου στις συνήθειες των εφήβων: «Προτεραιότητα θα πρέπει να δοθεί σε μέτρα πρόληψης της εισόδου των εφήβων στον 
τζόγο και ιδιαίτερα στην αποτελεσματική εφαρμογή των νόμων που αποσκοπούν στον περιορισμό της πρόσβασης του ευαίσθητου αυτού πληθυσμού στα 
σημεία στοιχηματισμού».Ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων Θεόδωρος Γαλιατσάτος τόνισε τη σημασία της συνεργασίας όλων των τοπικών φορέων 
για την αντιμετώπιση των εξαρτήσεων και εξέφρασε την ικανοποίησή του για την ολοκλήρωση της έρευνας που αποτελεί το εργαλείο δουλειάς για την 
ανάπτυξη προγραμμάτων πρόληψης στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων. 

Η έρευνα 

Η έρευνα –η οποία χρηματοδοτήθηκε από την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων– διεξήχθη κατά το σχολικό έτος 2016/17με την επιστημονική εποπτεία 

του ΕΠΙΨΥ και τη συνεργασία των Κέντρων Πρόληψης των εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας του ΟΚΑΝΑ/Τοπικής 

αυτοδιοίκησης των νομών Ζακύνθου, Κέρκυρας, Κεφαλονιάς-Ιθάκης και Λευκάδας. Συνδέεται επιστημονικά με την αντίστοιχη Πανελλήνια 

έρευνα του ΕΠΙΨΥ, η οποία υλοποιείται στην Ελλάδα ανά τετραετία ήδη από το 1984 (αρχικά από την Α’ Ψυχιατρική Κλινική του Πανεπιστημίου 

Αθηνών). Με την έγκριση του Υπουργείου Παιδείας, στην έρευνα συμμετείχαν 3.272 μαθητές/-ριες ηλικίας 14-17 ετών (Γ’ Γυμνασίου-Γ’ Λυκείου) 

από 79 Γυμνάσια και Λύκεια των τεσσάρων νομών, τα οποία επιλέχθηκαν τυχαία. Αξίζει να σημειωθεί ότι η έρευνα που πραγματοποιήθηκε για το 

μαθητικό πληθυσμό της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων είναι η μοναδική που διεξήχθη σε επίπεδο Περιφέρειας στην Ελλάδα τη συγκεκριμένη 

χρονική περίοδο 
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 Στην εκδήλωση που διοργάνωσε η ΠΙΝ και η  Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Ιονίων 

Νήσων σε συνεργασία με το Σύλλογο Στήριξη 

Βροντερό «όχι» στα ναρκωτικά 

ηνύματα κατά  της 

χρήσης των ναρκωτικών 

έστειλαν ο 

Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων 

Θεόδωρος Γαλιατσάτος και ο 

Γενικός Περιφερειακός 

Αστυνομικός Διευθυντής Ιονίων 

Νήσων, Ταξίαρχος Ιωάννης 

Ματσούκας, στο πλαίσιο της 

εκδήλωσης υπό τον τίτλο 

«Χτίζουμε γέφυρες συνεργασίας, 

λέμε ΟΧΙ στα ναρκωτικά» που 

πραγματοποιήθηκε στο 

Περιστύλιο των Ανακτόρων 

Μιχαήλ και Γεωργίου, στην Κέρκυρα 

Η εκδήλωση διοργανώθηκε από την 
Περιφέρεια Ιονίων Νήσων και τη 
Γενική Περιφερειακή Αστυνομική 
Διεύθυνση Ιονίων Νήσων σε 
συνεργασία με το Σύλλογο Στήριξη 
– Κατά των εξαρτησιογόνων ουσιών 
και του Aids, στο πλαίσιο της 
Παγκόσμιας Ημέρας κατά των 
Ναρκωτικών και της Παράνομης 
Διακίνησής τους , ο εορτασμός της 
οποίας έχει καθιερωθεί να γίνεται 
από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ 
στις 26 Ιουνίου κάθε έτους. 

 Κατά το χαιρετισμό του ο 
Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων 
αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στη 
σημασία της πρόληψης και της 
ενημέρωσης με ιδιαίτερη έμφαση 
στην αποτροπή των παιδιών και 
των νέων από τη χρήση τους, ενώ 
τόνισε ότι μέσα σε ένα ιδιαίτερα 
ρευστό κοινωνικό και οικονομικό 
περιβάλλον, με τους λαούς σε όλη 
την Ευρωπαϊκή Ένωση να 

ταλανίζονται από γενικευμένη 
λιτότητα, κρίση αξιών και θεσμική 
έκπτωση, η προσπάθεια που γίνεται 
στα Ιόνια νησιά για να χτισθούν 
γέφυρες συνεργασίας μεταξύ της 
ΠΙΝ, της Αστυνομικής Δ/νσης και 
της κοινωνίας αποκτά μεγαλύτερη 
σημασία.  

«Μέσα από τη χείρα συνεργασίας 
που απλώνουμε, μέσα από το δικό 
μας παράδειγμα και την απόφασή 
μας να βάλουμε στην άκρη όποιες 

τυχόν διαφορές υπάρχουν, 
φιλοδοξούμε να αφυπνίσουμε, να 
προλάβουμε και να 
ευαισθητοποιήσουμε, την νεολαία 
κυρίως, στο θέμα της μάστιγας του 
καιρού μας, που είναι τα 
ναρκωτικά» τόνισε ο 
Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων 
Θεόδωρος Γαλαιτσάτος. 

«Έτος Δράσεων κατά των 
Ναρκωτικών» 

Από την πλευρά του ο κ.Ματσούκας 
επισήμανε ότι το 2018 έχει 
υιοθετηθεί από την Ελληνική 
Αστυνομία ως «Έτος Δράσεων κατά 
των Ναρκωτικών». «Η Ελληνική 
αστυνομία με πλήρη συναίσθηση 
του ρόλου που καλείται να 
διαδραματίσει στην Ελληνική 
κοινωνία κάνει ένα ακόμη βήμα 
στην κατεύθυνση αυτή, 
στοχεύοντας με τη σημερινή 
εκδήλωση να αναδείξει την 

Μ 
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αναγκαιότητα συστράτευσης όλων 
μας σχετικά με το πρόβλημα των 
ναρκωτικών. Θέληση μας είναι με 
ισχυρές θεσμικές συνεργασίες να 
δημιουργήσουμε στην πράξη 
ώριμους δεσμούς με τους πολίτες, 
με τους παραγωγικούς φορείς, τις 
δραστήριες συλλογικότητες των 
νησιών μας, τις υπηρεσίες, την 
αυτοδιοίκηση και τους 
εκπροσώπους της πολιτείας και την 
εκκλησία, να βάλουμε δηλαδή το 
θεμέλιο πάνω στο οποίο θα 
χτίσουμε γέφυρες ζωής, που τόσο 
πολύ έχει ανάγκη η κοινωνία μας. 
Αν θέλουμε λοιπόν να 
καταπολεμήσουμε ριζικά την 
τοξικομανία και τις εξαρτήσεις, θα 
πρέπει να δουλέψουμε σε όλα τα 
επίπεδα, ατομικά και συλλογικά. Να 
χτίζουμε γέφυρες συνεργασίας 
όπως την σημερινή και να δώσουμε 
ουσιαστικό νόημα στην 26η Ιουνίου, 
όχι μόνο ως  Ημέρα κατά των 
Ναρκωτικών και της παράνομης 
διακίνησης τους, αλλά  υιοθετώντας 
την ως την ημέρα εκκίνησης από 
τον καθένα μας πραγμάτωσης του 
ελάχιστου που περνάει από το χέρι 
του» είπε ο Γενικός Περιφερειακός 
Αστυνομικός Διευθυντής Ιονίων 
Νήσων, Ταξίαρχος Ιωάννης 
Ματσούκας.  

 

Την εκδήλωση χαιρέτησε και ο 
Πρόεδρος του Συλλόγου Στήριξη – 
Κατά των εξαρτησιογόνων ουσιών 
και του Aids, Σπύρος Δολιανίτης, 
ενώ το κοινό γοήτεψε η μουσική 
παρουσίαση της επιτυχημένης 
μουσικοθεατρικής παράστασης 

«Dustinthewind», υπό τη  
σκηνοθεσία και καλλιτεχνική 
επιμέλεια του Πέτρου Γάλλια, 
βασισμένη στο θεατρικό έργο του 
αείμνηστου Νίκου Μώρου «Είσαι 
καλά βρε;»  με τη συμμετοχή νέων 
ταλαντούχων καλλιτεχνών.  

 

 

Μουσική παράσταση 

Οι συντελεστές της μουσικής 
παράστασης που 
καταχειροκροτηθήκαν 
παρουσίασαν μουσικά 
αποσπάσματα από  ένα επίκαιρο 
θεατρικό έργο που περιστρέφεται 
γύρω από τα σύγχρονα κοινωνικά 
θέματα και προβλήματα, όπως είναι 
τα ναρκωτικά. Το έργο που 
παρουσιάστηκε με μεγάλη επιτυχία 
τον  Απρίλιο, οπότε και 
πρωτοπαίχτηκε στο Δημοτικό 
Θέατρο, έδειξε ότι υπάρχει ο 
δρόμος της δημιουργίας, της 
κοινωνικής ευαισθητοποίησης, της 
φιλίας και του έρωτα, μακριά από 
τα ναρκωτικά και τις εξαρτήσεις 
αποσπώντας το πιο θερμό 
χειροκρότημα του κοινού. 

Η εκδήλωση αγκαλιάστηκε από 
πολίτες κάθε ηλικίας που έσπευσαν 
από νωρίς στο Περιστύλιο των 
Ανακτόρων Μιχαήλ και Γεωργίου, 
όπου έλαβε χώρα η εκδήλωση,  ενώ 

το παρόν έδωσαν , ο εκπρόσωπος 
της Ιεράς Μητρόπολης Κέρκυρας 
Παξών και Διαποντίων Νήσων, ο 
Πρόξενος της Ιταλίας στην Κέρκυρα, 
Dr. GiancarloBringiotti, οι 
αντιπεριφερειάρχες της ΠΙΝ, 
Νικολέτα Πανδή, Αλέκος Μιχαλάς, 
Διονύσιος Στραβοράβδης, ο 
Πρόεδρος του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Χρήστος Μωραίτης, ο 
Αστυνομικός Διευθυντής Κέρκυρας, 
διοικητές αστυνομικών υπηρεσιών, 
ο αντιπρύτανης Θεόδωρος 
Παππάς,ο πρόεδρος του Εμπορικού 
Συλλόγου Κώστας Μουζακίτης, η 
αδελφή του αείμνηστου Νίκου 
Μώρου Ισμήνη, εκπρόσωποι 
φορέων και συλλόγων και πλήθος 
κόσμου.  
 

Στη διάρκεια της εκδήλωσης 
προβλήθηκε βίντεο της Ελληνικής 
Αστυνομίας και της ΠΙΝ με 
μηνύματα από τον Αρχηγό της 
ΕΛ.ΑΣ. και τους κερκυραίους 
Ολυμπιονίκες Σπύρο Γιαννιώτη και 
Μαρία Γεωργάτου, ενάντια στα 
ναρκωτικά και τις εξαρτήσεις. 

 

  

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 
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Παιδί πολύτεκνης οικογένειας ο 
"πρώτος των πρώτων" στις 
Πανελλήνιες  

ταν έχεις όρεξη, δημιουργικότητα και 
συνέπεια στη ζωή σου θα βρεις το 
δρόμο σου και θα δημιουργήσεις τις 

προϋποθέσεις να πας τη χώρας σου μπροστά…» με 
αυτά τα λόγια ο αριστεύσας στις Πανελλήνιες 
εξετάσεις, με 19.376 μόρια, ο Ευαγγελινός Μιχελής 
από τα Δενδρινάτα Πυλάρουτης Κεφαλονιάς, 
ολοκλήρωσε τη συνέντευξή του στο Αθηναϊκό 
Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων. 

Μία συνέντευξη διαφορετική από όλες τις άλλες, 
χαρακτηρισμένη από την αυθεντικότητα και τον 
παρορμητισμό ενός νέου ανθρώπου  που μόνο 
θετικά μηνύματα μπορεί να προσδώσει. 

Ο Ευαγγελινός Μιχελής, ο μεγαλύτερος γιος μιας πολύτεκνης οικογένειας, με οχτώ παιδιά, είναι και ήταν 

το καμάρι του μικρού χωριού ,των 60 συνολικά μόνιμων κατοίκων, τα Δενδρινάτα Πυλάρου. Από μικρός, 

όπως αναφέρει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πατέρας του, Γεράσιμος Μιχελής, ήταν ένα παιδί διαφορετικό από τα 

υπόλοιπα, με μοναδικές του αγάπες, τη μουσική και τα βιβλία. 

Ήταν βιβλιοφάγος, από την ώρα που έμαθε να διαβάζει» θα πει 
ο κ. Γεράσιμος Μιχελής ,που ξεδιπλώνει στιγμές του γιου του 
στο μικρό χωριό και στιγμές με την οικογένεια του, όταν ο 
Ευαγγελινός, απτόητος από την κούραση του παιχνιδιού, 
άρπαζε το βιβλίο και χανόταν μέσα στις σελίδες του. 

«Θα μπορούσε να βγάλει και 20, αλλά η βιολογία τον 
«πρόδωσε» λέει με απίθανο χιούμορ και απόλυτη υπερηφάνεια, 
ο κ. Γεράσιμος Ευαγγελινός , καθηγητής στο επάγγελμα, που 
ξέρει τις δυνατότητες του γιου του καλύτερα από τον καθένα.  

Και ο Ευαγγελινός το ίδιο αισθάνεται. Ο άπιαστος για πολλούς 
βαθμός των 19.376 μορίων, για αυτόν θα μπορούσε να είναι 

ακόμη καλύτερος, όχι από επίδειξη, αλλά από γνώση. 

«Για αυτό που ένιωσα μεγάλη έκπληξη ήταν η έκταση που πήρε 
το όλο ζήτημα, στην τοπική κοινωνία και ευρύτερα στην 
Ελλάδα» θα πει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Ευαγγελινός που δε κρύβει τη 
χαρά του κυρίως για την αναγνωρισιμότητα που έλαβε ο τόπος 
του, μετά τη δική του επιτυχία. 

Στόχος του δεν ήταν αρχής εξαρχής η ιατρική. Όπως μας 
εκμυστηρεύτηκε ο πατέρας του η επιμονή μίας καθηγήτριάς 
του στη β’ λυκείου, της καςΣιμάτη, ήταν αυτή που τον οδήγησε 
να αποφασίσει να επιλέξει τον συγκεκριμένο κλάδο σπουδών. 

 «Η επιτυχία μου να περάσω στην ιατρική είναι μόνο η αρχή. 
Θέλω να βοηθήσω τον κόσμο να γίνει καλά. Έστω και να τον 
κάνω πιο χαρούμενο , αυτό μου αρκεί. Μακάρι να καταφέρω να 
ασχοληθώ με μία καινοτόμο έρευνα,  σε μία πρωτότυπη 
θεραπεία. Όλα αυτά όμως ταόνειρα του μέλλοντος μπορεί να 
πραγματοποιηθούν μόνο σε συνεργασία με άλλους ανθρώπους . 
Η ιατρική δεν είναι ατομική υπόθεση» θα πει χαρακτηριστικά ο 
Ευαγγελινός Μιχελής. 

Ένα παιδί, με μυαλό ενός ώριμου ενήλικα, που γνωρίζει πολύ 
καλά τι θέλει να κάνει στη ζωή του. Ένα παιδί που η πολυμελής 
οικογένεια του, του έδωσε όλα εκείνα τα εφόδια ψυχικά και 
υλικά για να αριστεύσει σήμερα. 

«Ό 

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 

 

 



ΙΟΝΙΑ ΝΕΑ Η ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ       23 

 

 

Πως μπορεί όμως σε μια οικογένεια με οχτώ παιδιά να μείνει 
κάποιος ανεπηρέαστος από τη «φασαρία» και να 
αφοσιώνεταιστο στόχο του; 

«Στο σπίτι γίνεται ένας miniπόλεμος . Το μυστικό όμως είναι ένα 
να ισορροπείς, να σέβεσαι   τα θέλω των άλλων και να 
συμβιώνεις με ηρεμία. Όταν μάθεις να μοιράζεσαι αποκτάς 
άλλα προτερήματα για την υπόλοιπη ζωή σου. Συνυπήρχα με 
την οικογένεια μου και θα συνεχίσω να το κάνω.   Δε λέω, 
κάποιες φορές, κυρίως μετά το Πάσχα, χρειάστηκε να πηγαίνω 
στη γιαγιά μου για να διαβάζω. Η αγάπη της μου έδινε περίσσιο 
κουράγιο» εξηγεί ο Ευαγγελινός. 

Όσο για τους φίλους και τις στερήσεις που έχει ένα παιδί στην 
ηλικία του Ευαγγελινού, προκειμένου να διαθέσει πολλών 
ωρών από το χρόνο του, στο διάβασμα, ο Ευαγγελινός 
αισθάνεται ότι το αποτέλεσμα τον δικαίωσε απόλυτα, ενώ 
αμέσως μετά τις εξετάσεις «δραπέτευσε με τους φίλους του» 
που και αυτοί είχαν επιτυχία στις πανελλήνιες εξετάσεις, για 
λίγες μέρες στην Πάρο. 

Αυτό που δε στέρησε ποτέ από τον εαυτό του ήταν η «τούμπα» 
και η Φιλαρμονική της Σάμης στην οποία παίζει από μικρός. 

Ο μακρύς δρόμος για την ακαδημαϊκή μόρφωση, τον 
Ευαγγελινό δε τον πτοεί πουθενά, άλλωστε μόλις τελείωσε το 
δημοτικό, ήταν αναγκασμένος να φεύγει πολύ νωρίς το πρωί, 
από το μικρό του χωριό για να φτάσει στο γυμνάσιο και 
μετέπειτα Γενικό Λύκειο της Σάμης.  

Τον Ευαγγελινό, τον βρήκαμε, λίγο μετά το τέλος του ωραρίου 
του από τη δουλειά, όπου εργάζεται τα δύο τελευταία 
καλοκαίρια στη receptionενός μικρού ξενοδοχείου, για να 
«βγάλει»το χαρτζιλίκι» του όπως λέει και να αποκτήσει τη δική 
του αυτονομία. Μιλώντας απταίστως αγγλικά αλλά και ιταλικά, 
ο Ευαγγελινός, τα πάει άψογα και στις δημόσιες σχέσεις. 

Το βλέμμα του ήρεμο και καλοσυνάτο η ιατρική τον περιμένει, 
αυτός όμως εξυπηρετεί τον κόσμο με ευγένεια .  

«Οι καρδίες μας ηρεμούν μόνο όταν αυτό που κάνεις το κάνεις 
με αγάπη» θα μας πει. Η επιτυχία ή μία παροδική αποτυχία δε 
καθορίζουν τη ζωή σου. Όμως όλες οι γνώσεις που αποκτάς θα 
φανούν χρήσιμες στο μέλλον, αν έχεις όρεξη και διάθεση να τις 
χρησιμοποιήσεις και να κάνεις τον κόσμο πιο όμορφο» θα πει 
όλο νόημα ο αριστούχος, μελλοντικός γιατρός, Ευαγγελινός 
Μιχελής. 

(ΠΗΓΗ ΑΠΕ-ΜΠΕ

 

1.201.460 ευρώ για δυο νέα 
έργα βιοποικιλότητας  

 

Την ένταξη δύο νέων έργων που αφορούν στην 

Βιοποικιλότητα και εντάσσονται στον Άξονα 

Προτεραιότητας «Προστασία του Περιβάλλοντος και 

Αειφόρος Ανάπτυξη» του Ε.Π. Ιονίων Νήσων 2014-

2020, συνολικού προϋπολογισμού 1.201.460 ευρώ, 

υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων Θεόδωρος 

Γαλιατσάτος.Το ένα έργο αφορά σε «Δράσεις 

προστασίας και ανάδειξης βιοποικιλότητας, οικοσυστημάτων 

και περιοχών φυσικού κάλλους της Περιφέρειας Ιονίων 

Νήσων μέσω “έξυπνων" συστημάτων εντοπισμού, 

καταγραφής, ψηφιακής χαρτογράφησης και διαχείρισης 

πιέσεων»,έχει δικαιούχο την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων σε 

συνεργασία με το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο, 

το Ιόνιο Πανεπιστήμιο και το Ίδρυμα Τεχνολογίας και 

Ερευνάς (ΙΤΕ) και προϋπολογισμό 875.460 ευρώ.  Το έργο 

έχει ως βασικό στόχο τον εντοπισμό, καταγραφή, 

χαρτογράφηση και την ανάπτυξη «έξυπνων» εργαλείων για 

την παρακολούθηση αλλά και την ανάδειξη των ειδών της 

ΠΙΝ που σχετίζονται, υποστηρίζονται ή χρησιμοποιούν ως 

ενδιαίτημα τους εδαφικούς πόρους της Περιφέρειας.Το έργο 

θα ολοκληρωθεί έως τις 30/06/2022.Το δεύτερο έργο 

«Καταγραφή και παρουσίαση των Γεωτόπων 

&Γεωδιαδρομών του Γεωπάρκου Κεφαλονιάς - Ιθάκης με 

σκοπό την ένταξη του στα Γεωπάρκα της UNESCO», έχει 

δικαιούχο τον Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Δρυμού Αίνου 

Κεφαλονιάς και προϋπολογισμό 326.000 ευρώ.  Στόχος της 

πράξης είναι η δημιουργία Γεωπάρκου στην Κεφαλονιά-

Ιθάκη προκειμένου να ενταχθεί στο Ευρωπαϊκό και Διεθνές 

Δίκτυο Γεωπάρκων της UNESCO.  Ο χρονικός ορίζοντας 

ολοκλήρωσης του έργου είναι 31/12/2021.Τα έργα 

συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 

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

  

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 
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«SAVE WATER» 
 

«Έξυπνο» σύστημα για την παρακολούθηση και διαχείριση 

του πόσιμου νερού στους δήμους Κέρκυρας και Λευκάδας 

αναπτύσσει η ΠΙΝ, π/υ 530.000 ευρώ 

Την Πέμπτη 26 Ιουλίου 2018 πραγματοποιήθηκε στους χώρους του 

Ιονίου Πανεπιστημίου στην Κέρκυρα, η εναρκτήρια συνάντηση 

εργασίας των εταίρων του έργου «SAVE WATER- “ Βελτίωση της 

διαχείρισης των υδάτων και της υποδομής εφοδιασμού μέσω 

έξυπνων τεχνολογιών, πολιτικών και εργαλείων», το οποίο 

υλοποιείται στο πλαίσιο του διασυνοριακού  προγράμματος 

INTERREG IPA CBC Ελλάδα – Αλβανία 2014-2020.  

Στο έργο αυτό συμμετέχουν από την Ελλάδα η Περιφέρεια Ιονίων 

Νήσων ως επικεφαλής εταίρος, η Περιφέρεια Ηπείρου, η Περιφέρεια 

Αυλώνας, η Περιφέρεια Κορυτσάς, το Κέντρο Περιβάλλοντος 

Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, ο Δήμος Ιωαννιτών, το Ιόνιο 

Πανεπιστήμιο/Τμήμα Πληροφορικής και το ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας. 

Τη συνάντηση χαιρέτησε ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων Θεόδωρος 

Γαλιατσάτος καθώς επίσης η Πρόεδρος του Περιφερειακού 

Συμβουλίου της Κορυτσάς AnaVerushi και ο Πρόεδρος του  

Περιφερειακού Συμβουλίου της Αυλώνας ElvisMoçka. Στην 

συνάντηση συμμετείχαν ο Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενούς Τομέα 

και Εξωστρέφειας Γιάννης Φοντάνας, ο Αντιπρόεδρος. Αυλώνας 

Λάμπης Παντέχης, ο επίκουρος καθηγητής του Ιονίου Πανεπιστημίου 

του Τμήματος Πληροφορικής Μάρκος Αυλωνίτης, καθώς και στελέχη 

της διαχειριστικής Αρχής των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων «Ελλάδα-

Αλβανία 2014-2020» και υπηρεσιακοί παράγοντες από τους 

συμμετέχοντες φορείς. 

Το έργο αποσκοπεί στην ανάπτυξη έξυπνου συστήματος 

καταγραφής, παρακολούθησης και διαχείρισης πόσιμου νερού στην 

οποία περιλαμβάνονται και ενέργειες συντήρησης του υπάρχοντος 

δικτύου ύδρευσης.  

 

Η πρόταση για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων εστιάζεται στο Δήμο 

Κέρκυρας και το Δήμο Λευκάδας με προτεινόμενο προϋπολογισμό 

530.000 ευρώ για υλοποίηση άμεσων παρεμβάσεων στο υπάρχον 

δίκτυο, όπως εγκατάσταση μονάδων αντίστροφης όσμωσης, 

εκσυγχρονισμό αντλητικών συστημάτων και εγκατάσταση 

κατάλληλων υδρομέτρων.  

Στην πρόταση συμμετέχει ως εταίρος και το Ιόνιο Πανεπιστήμιο με το 

ποσό των 490.000ευρώ με φυσικό αντικείμενο την ανάπτυξη του 

συστήματος καταγραφής, παρακολούθησης και διαχείρισης πόσιμου 

νερού στις περιοχές παρέμβασης. 

Ο συνολικός π/υ του έργου για τις παρεμβάσεις που θα 

πραγματοποιηθούν  σε κάθε μια περιοχή του εταιρικού σχήματος 

ανέρχεται στα 3.482,822.00 ευρώ. 

Όπως τονίστηκε στη συνάντηση θεωρείται εξαιρετικής σημασίας οι 

συνεργασίες μεταξύ Ελλάδας και Αλβανίας για την επίτευξη κοινών 

στρατηγικών στόχων, καθώς τα ζητήματα ύδρευσης αποτελούν 

προτεραιότητα για την ΠΙΝ και τους δήμους που θα ωφεληθούν από 

το πρόγραμμα. Παράλληλα επισημάνθηκε η αναγκαιότητα της 

συνέχισης της διασυνοριακής συνεργασίας μεταξύ των δυο χωρών, 

στο πλαίσιο υλοποίησης των ευρωπαϊκών προγραμμάτων.  

Αξίζει να σημειωθεί ότι πριν την εναρκτήρια συνάντηση οι 

συμμετέχοντες κράτησαν ενός λεπτού σιγή για τα αδικοχαμένα 

θύματα των πυρκαγιών στην Αττική, ύστερα από πρόταση της 

κ.Verushi. 

 

Δράσεις της ΠΙΝ με αφορμή την τραγική καταστροφή 

στην Αττική 

Ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των θυμάτων των πυρκαγιών της Αττικής κράτησαν τα μέλη του 

Περιφερειακού Συμβουλίου πριν από την έναρξη της τακτικής συνεδρίασης του οργάνου. Ο 

Περιφερειάρχης ενημέρωσε αμέσως μετά το Σώμα για τις ενέργειες που προέβη η ΠΙΝ για την 

ανακούφιση των πληγέντων, τονίζοντας ότι ήρθε σε άμεση επικοινωνία με την Περιφερειάρχη 

Αττικής Ρένα Δούρου, προκειμένου να εκφράσει τη στήριξη της ΠΙΝ σε κάθε επίπεδο. Επιπλέον είπε 

ότι  η Περιφέρεια  συμμετείχε ή πήρε πρωτοβουλίες σε  όλες τις Περιφερειακές Ενότητες  στη μεγάλη κινητοποίηση αλληλεγγύης  που εκδηλώθηκε  τόσο στην 

Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό για τη συγκέντρωση φαρμάκων και τροφίμων από τις πρώτες μέρες των τραγικών γεγονότων.Όπως ανέφερε, κύμα αλληλεγγύης 

προς την Ελλάδα έχει εκδηλωθεί ήδη και από άλλες χώρες, όπως διαπιστώθηκε και στην εναρκτήρια συνάντηση του διασυνοριακού προγράμματος Ελλάδα – 

Αλβανία  για το έργο «SAVE WATER», κατά την οποία οι Περιφερειάρχες Κορυτσάς και Αυλώνας, ενημέρωσαν ότι η κυβέρνησή τους  θα βοηθήσει τις ελληνικές 

προσπάθειες  για την ανακούφιση των πληγέντων στο βαθμό που μπορεί. Τέλος ο Περιφερειάρχης ενημέρωσε ότι για τον καλύτερο συντονισμό αλλά και την 

εκτίμηση των ενδεχόμενων αδυναμιών  που είχαν διατυπωθεί στις συνεδριάσεις των Συντονιστικών  Οργάνων Πολιτικής Προστασίας (ΣΟΠΠ)πραγματοποιήθηκαν 

έκτακτες συσκέψεις την εβδομάδα που πέρασε σε όλες τις Π.Ε , όπου διαπιστώθηκε  η ετοιμότητα δράσης καθώς και η αναγκαιότητα για την απόλυτη συνεργασία 

και συνεννόηση των υπηρεσιών μεταξύ τους. 

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 
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Εναρκτήρια Συνάντηση Εργασίας 
για το έργο “INCLUST”  

 

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε  στο Συνεδριακό Κέντρο του 
Επιμελητηρίου Άρτας, η εναρκτήρια συνάντηση εργασίας των εταίρων 
του έργου 
«LOCALCLUSTERS&SOCIALENTERPRISESINCUBATORSINTHEFIELDSO
FCULTURE/ TOURISM&FOLKTRADITION«INCLUST», το οποίο 
υλοποιείται στο πλαίσιο του διασυνοριακού Προγράμματος INTERREG 
Ελλάδα – Αλβανία 2014-2020. Στο έργο αυτό συμμετέχουν από την 
Ελλάδα, η Αναπτυξιακή Εταιρεία του Επιμελητηρίου Άρτας ως 
επικεφαλής εταίρος , η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, το Ιόνιο 
Πανεπιστήμιο (Επιτροπή Ερευνών) - Τμήμα Αρχειονομίας 
Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας  , η ΑΜΚΕ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΡΙΩΝ 
ΤΡΙΤΩΝ από την Αλβανία  η Auleda - LocalEconomicDevelopmentAgency 
και ο Δήμος Κορυτσάς.  

Την Περιφέρεια Ιόνιων Νήσων εκπροσώπησε  ο Αντιπεριφερειάρχης 
Κοινωνικής Πολιτικής  κ. Αλέκος Μιχαλάς ο οποίος στο χαιρετισμό του 
αναφέρθηκε στην ιστορικά μεγάλη συμβολή των Ιονίων Νησιών στα 
θέματα των Τεχνών, της Μουσικής και του Πολιτισμού καθώς και στις 
δομές, δράσεις και υπηρεσίες που παρέχονται απότην Περιφέρεια 
Ιονίων Νήσων όσον αφορά την Κοινωνική Πολιτική . Τόνισε επίσης την 
ιδιαίτερη συνεργασία με το Ιόνιο Πανεπιστήμιο καθώς την συνεργασία 
που έχει αναπτυχθεί μεταξύ της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και των 
Περιφερειών της Αλβανίας Αυλώνας και Κορυτσάς . Ευχήθηκε καλή 
συνεργασία στο πλαίσιο του έργου, αλλά και  τη συνέχιση της 
συνεργασίας των εταίρων του και σε άλλες δράσεις και έργα. 

 Κύριοι στόχοι του έργου είναι η αξιοποίηση και ανάδειξη των τοπικών 
πλεονεκτημάτων, με στόχο την ανάπτυξη των εξαγωγών των εγχώριων 
πολιτιστικών προϊόντων καθώς και την προσέλκυση Ελλήνων & ξένων 
επισκεπτών στις περιοχές παρέμβασης και η στήριξη / ενίσχυση της 
Επιχειρηματικότητας στους τομείς του πολιτισμού και της δημιουργικής 
βιομηχανίας (Τέχνες, Λαϊκή παράδοση, Φεστιβάλ, εκθέσεις, τεχνολογίες 
ψηφιακού πολιτισμού κ.ά). Ωφελούμενοι είναι επαγγελματίες και 
επιχειρηματίες της Πολιτιστικής και της δημιουργικής βιομηχανίας αλλά 
και κάθε ενδιαφερόμενος να απασχοληθεί επαγγελματικά σε αυτούς 
τους τομείς. Απώτεροι στόχοι είναι οι Οικονομική ανάπτυξη και η 
βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών. 

Το αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει τη δημιουργία συνεργατικών 
σχημάτων (clusters) και Θερμοκοιτίδων Κοινωνικών Επιχειρήσεων 

στους τομείς του Πολιτισμού και της Δημιουργικής Βιομηχανίας στις 
περιοχές παρέμβασης του Έργου, ενώ περιλαμβάνει και ένα πλήθος 
δράσεων εκπαίδευσης, συμβουλευτικής υποστήριξης, mentoringκτλ 
προς τους ωφελούμενους, καθώς και δράσεις δημοσιότητας. 

Τη συνάντηση εργασίας χαιρέτισαν ο Πρόεδρος της Αναπτυξιακής 
Εταρείας του Επιμελητηρίου Άρτας  ΑΜΒΡΑΚΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ κ. 
Γιάννης Γκολομάζος και ο Αντιδήμαρχος Αρταίων κ. Χριστόφορος 
Σιαφάκας. 

Στο TacticalTourism το Λαζαρέτο και η 
δημιουργία Πολιτιστικού Κέντρου στη 
Λευκάδα  

Στο Αργυρόκαστρο πραγματοποιήθηκε  η εναρκτήρια συνάντηση του 
έργουTacticalTourism, στο πλαίσιο του «Προγράμματος Ευρωπαϊκής 
Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα - Αλβανία 2014-2020» (InterregIPAIICross- 
bordercooperationprogrammeGreece- Albania 2014-2020). Στο έργο 
συμμετέχουν από την Ελλάδα η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, το Υπουργείο 
Πολιτισμού/ Εφορεία Αρχαιοτήτων Καστοριάς, η  Περιφέρεια Ηπείρου, το 
Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας / Τμήμα Δυτικής Μακεδονίας και από την 
Αλβανία το Περιφερειακό Συμβούλιο Αργυροκάστρου ως επικαφαλής εταίρος 
και το  Περιφερειακό Συμβούλιο Μπερατίου.  
 
Οι Περιφέρειες εκπροσωπήθηκαν από τις πολιτικές ηγεσίες τους, καθώς και 
από στελέχη των φορέων που συμμετέχουν. Την Περιφέρεια Ιόνιων Νήσων 
εκπροσώπησε  ο Αντιπεριφερειάρχης στον Πρωτογενή Τομέα και 
Εξωστρέφεια Γιάννης Φοντάνας.Κύριος στόχος του έργου είναι η συνολική 
τουριστική αναβάθμιση της διασυνοριακής περιοχής μέσω στοχευμένων 
δράσεων στρατηγικής σημασίας. Οι δράσεις αποσκοπούν να αναβαθμίσουν 
υφιστάμενους ή και να δημιουργήσουν νέους πόλους τουριστικής έλξης στις 
περιοχές ενδιαφέροντος και περιλαμβάνουν τη συντήρηση, αποκατάσταση 
και ανάδειξη του επιλεγμένου ιστορικού, πολιτιστικού και φυσικού πλούτου.Το 
αντικείμενο του έργου για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων επικεντρώνεται σε 
δυο άξονες, προϋπολογισμού 599.120,00  ευρώ. Ειδικότερα προβλέπονται 
δράσειςγια την (i)ανάδειξη και την προσβασιμότητα της ιστορικής νησίδας 
Λαζαρέττο στην Κέρκυρα και  (ii)τη δημιουργία Πολιτιστικού Κέντρου στη 
Λευκάδα. 
 
Πιο συγκεκριμένα για το μεν πρώτο προβλέπεται μουσειολογική μελέτη για το 
κτίριο του Μουσείου Εθνικής Συμφιλίωσης , ενέργειες αποκατάστασης του 
περιβάλλοντα χώρου, κατασκευή ράμπας για πρόσβαση Α.Μ.Ε.Α, 
τοποθέτηση πλωτής εξέδρας βαρέως τύπου στο λιμανάκι του Λαζαρέττο με 
στόχο τη συνεχή λειτουργία και ανάδειξη του Μουσείου Εθνικής Συμφιλίωσης 
και την ευκολότερη πρόσβαση σε αυτό.Όσον αφορά το δεύτερο έργο οι 
δράσεις στοχεύουν στην αξιοποίηση ιστορικού κτιρίου για τη δημιουργία 
Πολιτιστικού Κέντρου στη Λευκάδα, περιφερειακής εμβέλειας, το οποίο θα 
φιλοξενεί δράσεις πολιτισμού όλων των Ιονίων.Ειδικότερα για το σκοπό αυτό 
προβλέπονται ενέργειες αποκατάστασης και ανακαίνισης του ιστορικού 
κτιρίου και αγορά του απαραίτητου εξοπλισμού (όπως περιγράφεται στη 
μελέτη) για την λειτουργία του κτιρίου ως πολιτιστικό κέντρο. Σημειώνεται ότι 
ο συνολικός π/υ του έργου για τις παρεμβάσεις που θα πραγματοποιηθούν  
σε κάθε μια περιοχή του εταιρικού σχήματος ανέρχεται στα 2.471.083,00 
ευρώ. 

 

ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ 
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Travelbook: Τέσσερις παραλίες του Ιονίου στις  10 ομορφότερες της 

Ελλάδας 

άγεψαν με την ομορφιά τους και τα 
καταγάλανα κρυστάλλινα νερά τους τέσσερις 
παραλίες του Ιονίου, οι οποίες 

συγκαταλέγονται ανάμεσα στις 10 ομορφότερες της 
Ελλάδας, σύμφωνα με το γερμανικό ταξιδιωτικό 
ιστότοποTravelbook.de. 

Στο αφιέρωμα του γερμανικού ιστοτόπου για την 
ομορφιά των ελληνικών θαλασσών, επισημαίνεται ότι 
η Ελλάδα αποτελεί έναν από τους κορυφαίους 
προορισμούς για τους Γερμανούς. 

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η Ελλάδα αποτελεί τον απόλυτο προορισμό καθώς συνδυάζει την ιστορία, τον πολιτισμό, 
τη φυσική ομορφιά, τη φιλοξενία και τον καλό καιρό, όπως κανείς άλλος. 

Παράλληλα, τονίζεται πως η Ελλάδα διαθέτει χιλιάδες νησιά και νησίδες, κάτι που καθιστά δύσκολο να ξεχωρίσει 
κανείς τις πιο όμορφες ακτές.Ωστόσο, το Travelbook τολμά να προτείνει στους αναγνώστες του 10 ελληνικές παραλίες 
που πραγματικά αξίζει να επισκεφθεί κανείς, μεταξύ των οποίων οι τέσσερις βρίσκονται στο Ιόνιο και συγκεκριμένα, το 
Βουτούμι στους Αντίπαξους, το Πόρτο Κατσίκι στη Λευκάδα,η  Παλαιοκαστρίτσα στην Κέρκυρα και το Ναυάγιο στη 
Ζάκυνθο. Όσον αφορά τις υπόλοιπες έξι αυτές είναι οι Κουκουναριές στη Σκιάθο, το Λιμανάκι Αγίου Παύλου στη Ρόδο, 
η Απέλλα στην Κάρπαθο, οι Καβουρότρυπες στη Χαλκιδική και η παραλία Άντονι Κουίν στη Ρόδο. 

 Γνωρίζο

Γνωρίζουμε τον τόπο μας: Ιθάκη 

Είναι ένα νησί σπάνιας φυσικής ομορφιάς που συνδυάζει το 

άγριο με την ηρεμία και την παράδοση με την ιστορία. Είναι 

ένα ιδιαίτερο νησί με φιλόξενους κατοίκους που αγαπούν 

πολύ τον τόπο τους (και το δείχνουν ποικιλοτρόπως…).Η 

πατρίδα του Οδυσσέα, η Μούσα του Ομήρου, η έμπνευση 

του Καβάφη και το αιώνιο ταξίδι που θες κι εσύ να το 

ζήσεις… Η ξεχωριστή Ιθάκη που αξίζει κανείς να 

ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙ… Η Ιθάκη -το 5ο σε μέγεθος από τα Ιόνια 

Νησιά με συνολική έκταση 92,7 km2, είναι ένα νησί 

αντιθέσεων, βραχώδες και ορεινό αλλά και διασπαρμένο με 

γόνιμες και καταπράσινες κοιλάδες. Η φυσική γοητεία του 

νησιού κατατάσσει την Ιθάκη ανάμεσα στους πιο 

ειδυλλιακούς προορισμούς για θερινές διακοπές. Η Ιθάκη, 

γνωστή σ’ όλο τον κόσμο ως η γενέτειρα του πολυμήχανου ομηρικού βασιλιά Οδυσσέα, αποτελεί παγκόσμιο σύμβολο 

αγάπης για την πατρίδα.Οι παραλίες της Ιθάκης δεν είναι αμμώδεις, αλλά αποτελούνται από λεία βότσαλα, κυρίως 

άσπρα. Τα δέντρα φθάνουν σχεδόν μέχρι τη θάλασσα (πηγή:travelstyle.gr)  

Μ 

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 
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Στον ιταλικό ηλεκτρονικό Τύπο τα Ιόνια Νησιά 

 

Στο πλαίσιο της συνεργασίας της Π.Ι.Ν, 
με το Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων 
«VIAGGIOXTE» από 15 Μαΐου – 15 
Ιουνίου, έχουν πραγματοποιηθεί οι 
παρακάτω αναρτήσεις, κάθε μία εκ των 
οποίων έχει 1,5 εκατομμ. περίπου 
θεάσεις. 

Το https://siviaggia.it/ είναι το πόρταλ 
της microsofttelecom και απευθύνεται 
σε ταξιδιωτικό κοινό, αλλά και 
ευρύτερα. 
Το https://www.milanodabere.it είναι 
πόρταλ, τουρισμού και πολιτιστικών 

(θεάματα, εκδηλώσεις ,κλπ) με βάση το Μιλάνο και ευρύτερα την Περιφέρεια της Λομβαρδίας (10 εκατ. 
κάτοικοι). 

https://siviaggia.it/idee-di-viaggio/zante-cosa-vedere-e-come-arrivare/134125/ 

https://siviaggia.it/idee-di-viaggio/cefalonia-vedere-il-meglio-isola-greca/203982/  

https://siviaggia.it/idee-di-viaggio/cefalonia-vedere-il-meglio-isola-greca/203982/ 

https://siviaggia.it/idee-di-viaggio/zante-cosa-vedere-e-come-arrivare/134125/  

https://www.milanodabere.it/travel/sotto-il-sole-delle-ionie 

Cefalonia – Chiesa Santa Barbara: 

https://siviaggia.it/posti-incredibili/storia-chiesa-santa-barbara-cefalonia-incredibile/203747/Itaca: 
https://siviaggia.it/idee-di-viaggio/itaca-cosa-vedere-e-come-arrivare/134311/Zante: 
https://siviaggia.it/idee-di-viaggio/zante-cosa-vedere-e-come-arrivare/134125/ 

 

Συνεχής παρουσία των Ιονίων Νήσων στο 
γερμανόφωνοΤύπο 

Συνεχή παρουσία στον έντυπο και ηλεκτρονικό Τύπο των Γερμανόφωνων 

χωρών, έχουν τα τελευταία τρία χρόνια τα Ιόνια Νησιά, στο πλαίσιο της 

συνεργασίας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, με το Γραφείο Δημοσίων 

Σχέσεων  "Abovebeyond" για τις Γερμανόφωνες Χώρες. Αυτό επιτυγχάνεται 

κατά κύριο λόγο με επιτόπιες επισκέψεις των δημοσιογράφων στα νησιά μας, οι 

οποίοι στη συνέχεια μεταφέρουν τις εμπειρίες τους.Κάθε δημοσίευση, αρχικά 

έχει το όνομα του μέσου (εφημερίδας, περιοδικού ή ιστοσελίδας, το όνομα του 

δημοσιογράφου, την ημερομηνία και τον  αριθμό των αντιτύπων κυκλοφορίας, 

καθώς και τα ονόματα των νησιών,στα οποία αναφέρεται). Ενδεικτικά μία από τις 0χτώ δημοσιεύσεις από τους προηγούμενους μήνες του 

2018.  

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 

 

 

https://siviaggia.it/idee-di-viaggio/zante-cosa-vedere-e-come-arrivare/134125/
https://siviaggia.it/idee-di-viaggio/cefalonia-vedere-il-meglio-isola-greca/203982/
https://siviaggia.it/idee-di-viaggio/cefalonia-vedere-il-meglio-isola-greca/203982/
https://siviaggia.it/idee-di-viaggio/zante-cosa-vedere-e-come-arrivare/134125/
https://www.milanodabere.it/travel/sotto-il-sole-delle-ionie
https://siviaggia.it/posti-incredibili/storia-chiesa-santa-barbara-cefalonia-incredibile/203747/Itaca:
https://siviaggia.it/idee-di-viaggio/itaca-cosa-vedere-e-come-arrivare/134311/Zante:
https://siviaggia.it/idee-di-viaggio/zante-cosa-vedere-e-come-arrivare/134125/
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Θετική η συνάντηση στην Π.Ε. 
Κεφαλονιάς και Ιθάκης με την 
"AEGEAN"

 

τα πλαίσια προγραμματισμένης επίσκεψης της στελεχών 
της αεροπορικής εταιρείας "AEGEAN", πραγματοποιήθηκε 
στις 18 Ιουνίου 2018 στην αίθουσα της Π.Ε Κεφαλονιάς 

συνάντηση, με σκοπό την καλύτερη προσέγγιση των αναγκών 
αεροπορικής εξυπηρέτησης της τοπικής κοινωνίας.Στη συνάντηση 
παραβρέθηκαν ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε Κεφαλονιάς και Ιθάκης 
Παναγής Δρακουλόγκωνας, ο Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού και 
Νησιωτικής Πολιτικής Σπύρος Γαλιατσάτος, ο Έπαρχος Ιθάκης 
Σπύρος Τσιντήλας, ο Εκτελεστικός Γραμματέας της Π.Ι.Ν Παναγής 
Ζησιμάτος, ο Αντιδήμαρχος Τουρισμού και Πολιτισμού Δήμου 
Κεφαλονιάς Ευάγγελος Κεκκάτος, ο Προϊστάμενος Τμήματος της 
Π.Ε Κεφαλονιάς Μηνάς Κλαουδάτος, ο Πρόεδρος της Ένωσης 
Ξενοδόχων Κεφαλονιάς & Ιθάκης, ο Γεράσιμος Τιμοθεάτος και ο 
Διευθυντής του  Ξενοδοχείου "Mediterranee" Θεόδωρος 
Παντούλιας. 

Από πλευράς της "AEGEAN", η  Διευθύντρια πωλήσεων Βορείου 
Ελλάδος και Ιονίων Νήσων Ειρήνη Σιδηροπούλου, η υπεύθυνη 
Marketing προορισμών  Έλλη Πολίτου και από το Τμήμα 
Pωλήσεων Βορείου Ελλάδος  o Κωνσταντίνος Πανώρας.Η 
συζήτηση ήταν θετική για τις πτήσεις Αθήνα - Κεφαλονιά -Αθήνα, 
οι οποίες συνδυάζονται με αφίξεις στον αερολιμένα Αθηνών από 
μακρινούς προορισμούς, και γίνονται με αεροπλάνα τύπου 
"Airbus A320", πλην  της  βραδινής πτήσης της Τετάρτης (20.30 
από Αθήνα), η οποία θα γίνεται με "Dash 78". 

Η συζήτηση επεκτάθηκε και σε άλλα θέματα, γενικότερα για τα 
Ιόνια Νησιά και τέθηκαν οι βάσεις για περαιτέρω συνέργειες της 
Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, αλλά και των φορέων  με την 
αεροπορική εταιρεία, κάτι που θα οδηγήσει όχι μόνο στην 
αρτιότερη εξυπηρέτηση του κοινού, αλλά και στην αύξηση του 
τουριστικού ρεύματος προς τα νησιά μας. 

 

«Μάγεψε» τον γερμανικό Τύπο η 
ομορφιά της Ζακύνθου 

ις ομορφιές της Ζακύνθου επέλεξε να προβάλει η 
εφημερίδα που εκδίδει το αεροδρόμιο του Αμβούργου 
στο τρίτο τεύχος της για το 2018, στη στήλη «Ταξίδι». Ήδη 

τον περασμένο Απρίλιο συνδιοργανώθηκε από το Γραφείο  ΕΟΤ 
Γερμανίας, την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, την αεροπορική 
εταιρεία "Condor" και το αεροδρόμιο του Αμβούργου, 
επιτυχημένη συνάντηση εργασίας - Workshop, στο Αμβούργο  
με τη συμμετοχή 105 Τουριστικών Γραφείων της Βόρειας 
Γερμανίας. Στόχος της συνάντησης αυτής, ήταν η ενίσχυση της 
νέας γραμμής της "Condor"  Αμβούργο - Ζάκυνθος-Αμβούργο, 
από 29 Απριλίου έως  28 Οκτωβρίου 2018. 

Πρόσφατα μάλιστα η εφημερίδα του αεροδρομίου του 
Αμβούργου (φύλλο 3/2018, στην  στήλη ‘Ταξίδι’ ,σελίδα 9) 
,εμφανίζει καταχώρηση της Ζακύνθου ( ¼ σελίδας ).Στο κείμενο 
ο συντάκτης εξυμνεί τη φυσική ομορφιά του ελληνικού νησιού  
με τους γραφικούς κόλπους και τα μαγεμένα τυρκουάζ νερά 
κάνοντας μια σύντομη περιήγηση από το πολυφωτογραφημένο 
Ναυάγιο μέχρι τις Μπλέ Σπηλιές  και τις αμμώδεις παραλίες 
όπως το Τσιλιβί. Η εφημερίδα και κατά συνέπεια το σχετικό 
κείμενο είναι προσβάσιμα και σε ηλεκτρονική μορφή στο 
σύνδεσμο https: //www.hamburg-airport. aero / issues 
/ hamburg-2018-3 / zakynthos-enchants-its- visitors (Ζάκυνθος).  

Εξάλλου τον ερχόμενο Οκτώβρη (14-21/10), θα 
πραγματοποιηθεί από τους παραπάνω συνδιοργανωτές, 
επιτόπιο ταξίδι εξοικείωσης μεγάλου αριθμού Τουριστικών 
Γραφείων, επίσης από τη Βόρεια Γερμανία, στην Ζάκυνθο, αλλά 

και στην Κεφαλονιά, στην οποία είναι  ενδεχόμενο να έχουμε 
και νέα πτήση από το Αμβούργο.

Σ 

Τ 

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 
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Στα Ιόνια Νησιά Αυστριακοί δημοσιογράφοι

 

ε μεγάλη επιτυχία και με τις καλύτερες 
εντυπώσεις ολοκληρώθηκε το πρώτο ομαδικό 
δημοσιογραφικό ταξίδι εξοικείωσης 

Αυστριακών δημοσιογράφων, που αντιπροσωπεύουν τα 
μεγαλύτερα έντυπα της Αυστρίας, στα Ιόνια νησιά: 
Λευκάδα – Μεγανήσι, Κεφαλονιά, Ιθάκη. 
Πραγματοποιήθηκε το διάστημα 02-08 Ιουνίου 2018 και 
οργανώθηκε από το Γραφείο ΕΟΤ Αυστρίας και την 
Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, με τη στήριξη της 
αεροπορικής εταιρείας AustrianAirlines. Συμμετείχαν 
εφτά δημοσιογράφοι από εφημερίδες, όπως 
KronenZeitung (1,2 εκατομ. φύλλα – μια από τις 
μεγαλύτερες της Ευρώπης), KleineZeitung (1 εκατ. 
αναγνώστες), DiePresse (350.000 αναγν.), Weekend, 
Reiseaktuell, το επαγγελματικό περιοδικό Traveller και η 
δημοφιλής blogger «TheVienneseGirl». 

 Το ταξίδι είχε ως στόχο την ενίσχυση της ζήτησης για τα 
Ιόνια νησιά, τα οποία συνδέονται απευθείας (CFU, PVK, 
EFL, ZTH) με αεροδρόμια της Αυστρίας.Η Austrian έχει 
προβεί σε αύξηση του δυναμικού θέσεων για Κέρκυρα 
και Λευκάδα (Πρέβεζα), ενώ προβλήματα σε 
χρονοθυρίδες (Slots) για το αεροδρόμιο της Κεφαλονιάς, 
τακτοποιήθηκαν με τη βοήθεια της Περιφέρειας Ιονίων 
Νήσων. Η Austrian ευχαρίστησε τον Αντιπεριφερειάρχη 
Τουρισμού και Νησιωτικής Πολιτικής Σπύρο Γαλιατσάτο 
για τη διευθέτηση του θέματος. 

Σημειώνεται ότι οι περισσότεροι Αυστριακοί 
TourOperators παρουσιάζουν διψήφια αύξηση στις 
κρατήσεις, ενώ ορισμένοι εκ των μεγαλύτερων ΤΟs, 
αντιμετωπίζουν προβλήματα λόγω περιορισμένου 
αριθμού κλινών.  

Οι συμμετέχοντες δημοσιογράφοι , τους οποίους 
συνόδευαν η Προϊσταμένη του Γραφείου ΕΟΤ Αυστρίας 
και Ελβετίας Ελένη Μελιτά και το στέλεχος Γιάννης 
Ραφαλιάς, ενημερώθηκαν για την πλούσια ιστορία, την 
πολιτιστική παράδοση και τις υποδομές των νησιών και 
έζησαν από κοντά τις δυνατότητες που προσφέρουν 
στους επισκέπτες τους. 

Ακολουθώντας τον μύθο του Οδυσσέα, περιηγήθηκαν σε 
αρχαιολογικούς χώρους, μοναδικής ομορφιάς σπήλαια, 
επισκέφθηκαν μαγευτικά χωριά, οινοποιεία, εργαστήρια 
παραγωγής τοπικών προϊόντων και συνομίλησαν με 
δημιουργικούς κατοίκους και εμπνευσμένους νέους 
επιχειρηματίες.  

Οι παραλίες των νησιών υπερασπίστηκαν κατά γενική 
ομολογία των συμμετεχόντων δημοσιογράφων, τη φήμη 
τους ότι ανήκουν στις καλύτερες της υφηλίου. Τέλος οι 
ξεχωριστές γαστρονομικές προτάσεις με τα μοναδικά 
τοπικά προϊόντα και συνταγές των νησιών ως αυθεντικό 
πολιτιστικό στοιχείο, έδωσαν προστιθέμενη αξία στην 
ολιγοήμερη γνωριμία τους με τα Ιόνια. Καθοριστική για 
την εξαιρετική επιτυχία που είχε το ταξίδι, ήταν η 
συνδρομή του Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού και 
Νησιωτικής Πολιτικής Σπύρου Γαλιατσάτου. Αξίζει να 
σημειωθεί ότι η ΠΙΝ κάλυψε τη δαπάνη του λεωφορείου, 
Γερμανόφωνου ξεναγού και το ξενοδοχείο στη Λευκάδα 
(02-05/06), ενώ το μεγαλύτερο μέρος της δαπάνης 
καλύφθηκε από προσφορές φορέων και τουριστικών 
επιχειρήσεων.  

 

ΟΑντιπεριφερειάρχης Κεφαλονιάς και  Ιθάκης  Παναγής 

Δρακουλόγκωνας, περιστοιχιζόμενος από τη 

δημοσιογραφική αποστολή στη Σάμη 

  

Μ 

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 

 

 



ΙΟΝΙΑ ΝΕΑ Η ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ       30 

 

 

Επιτυχημένη η συνδιαφήμιση ΠΙΝ - 
Ryanair 

ε επιτυχία στέφθηκε η ηλεκτρονική (digital)καμπάνια-
συνδιαφήμιση που πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία 
μεταξύ της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και της 

αεροπορικής εταιρείας Ryanair το διάστημα  από 9 Απριλίου 
έως 7 Μαϊου 2018.  Στόχος της δράσης αυτής, ήταν η ενίσχυση 
της πληρότητας των πτήσεων προς τα Ιόνια Νησιά, ειδικά από 
την Ιταλία και την Γερμανία.Η καμπάνια έγινε με την μέθοδο 
της επαναστόχευσης (Retargeting) καθώς και των μέσων 
κοινωνικής δικτύωσης (SocialMedia).Πραγματοποιήθηκαν 
1.333.332 προβολές και τα άμεσα αποτελέσματα, μέχρι 07 
Μαΐου ήταν 811 κρατήσεις και εκτιμάται ότι θα ανέλθουν πάνω 
από 2.200 το επόμενο διάστημα.Ο παραπάνω αριθμός 
κρατήσεων τουλάχιστον σε μεγάλο ποσοστό δεν θα είχε 
επιτευχθεί, εάν δεν είχε πραγματοποιηθεί αυτή η καμπάνια, 
διότι η ‘επαναστόχευση’ εφαρμόστηκε επί αυτών οι οποίοι 
είχαν επισκεφτεί το site της RYANAIR για Κεφαλονιά και για 
Κέρκυρα και δεν είχαν κάνει κράτηση. Αυτός άλλωστε είναι ο 
ρόλος της επαναστόχευσης (Retargeting).Έτσι λοιπόν τόσον  η 
αεροπορική εταιρεία μείωσε δραστικά τις κενές αεροπορικές 
θέσεις από Ιταλία και Γερμανία, όσον και τα νησιά μας 
δέχτηκαν πελατεία η οποία ενδεχομένως δεν θα μας είχε 
επισκεφτεί.Στην Ιταλία σε μια δημοσίευση στο Facebook 
(OrganicFacebookPost), είχε επικοινωνία με 26.678 
πρόσωπα.Εξάλλου, στο πλαίσιο δημοσιογραφικής αποστολής 
σε συνεργασία Π.Ι.Ν και Ryanair στην Κεφαλονιά τον 
περασμένο Μάϊο, δημοσιεύτηκε στο Γερμανικό τύπο το 
παρακάτω άρθρο, https://www.ryanair.com/try-somewhere-
new/de/de/reisefuhrer/die-highlights-von-kefalonia-entdecken/ 
της δημοσιογράφου κ. NicoleAupperle  και το οποίο 
εκτυλίσσεται στον σύνδεσμο  unterwegsunddaheim.de   Αξίζει 
να σημειωθεί, ότι η παραπάνω αεροπορική εταιρεία πυκνώνει 
συνεχώς το δίκτυο της προς τα νησιά μας και ήδη έχει 
ανακοινώσει δύο νέες πτήσεις για το 2019, από  το αεροδρόμιο 
‘Southend’ του Λονδίνου,προς Κέρκυρα. 

 

 

  

Μ 

Η διψήφια αύξηση στις αφίξεις στα Ιόνια 
Νησιά καλά κρατεί! 

 

Στους πλέον ελκυστικούς προορισμούς συγκαταλέγονται τα 
νησιά του Ιονίου.Σύμφωνα με στοιχεία τηςFraport συνεχίστηκε 
και τον Ιούνιο η διψήφια αύξηση των αεροπορικών αφίξεων στα 
Ιόνια Νησιά από το εξωτερικό σε σχέση με τον αντίστοιχο 
περυσινό μήνα. 

Ειδικότερα οι αφίξεις ανά αεροδρόμιο διαμορφώθηκαν ως εξής: 

Κέρκυρα: Από το εξωτερικό  αύξηση αφίξεων +18,80%. Από το 
εσωτερικό   

 (μικτή κίνηση αφίξεις και αναχωρήσεις) +14,50%. 

Άκτιo: Από το εξωτερικό αύξηση αφίξεων  +5,20%. Από το 
εσωτερικό  (μικτή κίνηση) -10,90%. 

Κεφαλονιά: Από το εξωτερικό  αύξηση αφίξεων  +25,30%. Από 
το    εσωτερικό (μικτή κίνηση) +18,70%. 

Ζάκυνθος: Από το εξωτερικό  αύξηση αφίξεων +8,70%. Από το 
εσωτερικό (μικτή κίνηση) +6,60%. 

Συνολικός αριθμός αφιχθέντων από το εξωτερικό, Ιούνιος 
2018: 551.973, Ιούνιος 2017:  480.049 

  Επιπλέον   71.924  ήτοι+15,00%  

Οι συνολικές αφίξεις μέχρι τώρα, από το εξωτερικό (Μάρτιος - 
Ιούνιος),  σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, 
διαμορφώνονται ως εξής: 

 2018: αφιχθέντες 990.785 

 2017 :αφιχθέντες 827.395 

  Επί πλέον 163.390  ήτοι  +19,70%  

 Τα παραπάνω στοιχεία επιβεβαιώνουν τις προβλέψεις της 
Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, την πραγμάτωση των στόχων της 
καθώς και την κατάλληλη μεθοδολογία  στη διαχείριση των 
κρίσεων.  

 

 

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 
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«Εργαστήριο" έρευνας του πολιτισμού της αποκτά η Καρυά! 

Το δικό της εργαστήριο έρευνας του τοπικού 
πολιτισμού της θα αποκτήσει η Καρυά της 
Λευκάδας! Ο δήμος Λευκάδας και η Τοπική 
Κοινότητα Καρυάς «έδωσαν» τα χέρια και 
προχωρούν  στη δημιουργία Κέντρου Έρευνας 
της Ιστορίας της Λαογραφίας και του 
Πολιτισμού της Καρυάς και ευρύτερα της 
ορεινής Λευκάδας σε αίθουσα του δημοτικού 
σχολείου της Καρυάς. Ο συγκεκριμένος χώρος 
θεωρήθηκε ο πλέον κατάλληλος και για 
λειτουργικούς αλλά και  συμβολικούς λόγους. 
Ήδη έχει αρχίσει να διαμορφώνεται κατάλληλα, 
για το σκοπό αυτό, μια από τις αίθουσες του πάνω 
ορόφου του ιστορικού αυτού κτηρίου.Έγγραφα, 
οπτικοακουστικό υλικό, ηλεκτρονικό υλικό, 

μαρτυρίες, προικοσύμφωνα και άλλα ιδιωτικά δικαιοπρακτικά έγγραφα έχουν αρχίσει να συγκεντρώνονται για την 
υλοποίηση του εγχειρήματος. Στόχος  είναι η δημιουργία ενός δραστήριου εργαστηρίου έρευνας του τοπικού πολιτισμού 
που θα ενεργοποιήσει το ενδιαφέρον και την ευθύνη όλων  απέναντι στην ανάδειξη της πνευματικής και πολιτιστικής  
κληρονομιάς. Συγχρόνως θα παρέχεται η δυνατότητα σε κάθε ενδιαφερόμενο να επεξεργάζεται επιστημονικά και να ερευνά 
την Ιστορία και τις παραδόσεις της περιοχής μέσα από αξιόπιστες γραπτές πηγές.Το σχεδιασμό και την οργάνωση αυτού του 
αξιόλογου εγχειρήματος έχει αναλάβει εκ μέρους του Δήμου Λευκάδας ο πρώην πρόεδρος του χωριού και νυν Δημοτικός 
Σύμβουλος, υπεύθυνος για το χώρο της Δημοτικής Κοινότητας Καρυάς Ευστάθιος Βλάχος. 

 

Με τη νέα καλλιτεχνική διευθύντρια του ΔΗΠΕΘΕ Κέρκυρας συναντήθηκε ο 
Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων 

Με τη νέα καλλιτεχνική διευθύντρια του Δημοτικού 

Περιφερειακού Θεάτρου Κέρκυρας Βαρβάρα Δούκα 

συναντήθηκε  ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων Θεόδωρος 

Γαλιατσάτος, στο γραφείο του στις Αλυκές Ποταμού.Κατά τη 

διάρκεια της συνάντησης η διακεκριμένη σκηνοθέτης και 

ηθοποιός ενημέρωσε τον κ.Γαλιατσάτο για τον σχεδιασμό 

δράσεων που θα υλοποιήσει το ΔΗΠΕΘΕ Κέρκυρας στα Ιόνια 

νησιά μέχρι το τέλος του χρόνου.Όπως είπε η κ. Δούκα 

πρόκειται για πολιτιστικές προτάσεις που αφορούν σε  

καλλιτεχνικές και εκπαιδευτικές παραστάσεις που θα 

μπορούν να ταξιδεύουν «εύκολα» από το ένα νησί του Ιονίου 

στο άλλο, ώστε να υπάρχει προβολή των δράσεων του φορέα 

σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες.Ο Περιφερειάρχης 

δήλωσε ότι θα είναι αρωγός στις προσπάθειες  του ΔΗΠΕΘΕ 

Κέρκυρας, επισημαίνοντας  ότι « η ενίσχυση των δράσεων πολιτισμού είναι ένας από τους τομείς  που ως Περιφέρεια Ιονίων 

Νήσων  συνειδητά έχουμε επιλέξει να ακολουθήσουμε και να στηρίξουμε με όποιον τρόπο μπορούμε».Προς την κατεύθυνση 

αυτή ο κ.Γαλιατσάτος και η κ.Δούκα  συμφώνησαν στην αναγκαιότητα συνεργασίας και επικοινωνίας  μεταξύ της 

Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και του ΔΗΠΕΘΕ Κέρκυρας με σκοπό την προώθηση και την περαιτέρω ανάπτυξη του 

πολιτισμού στο Ιόνιο. 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 

 

 


