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Editorial…

 

Πρόσφατα μας επισκέφθηκε ο 
εκπρόσωπος της TOTAL E&P στην 
Ελλάδα, προκειμένου να μας 
ενημερώσει για την επικείμενη 
εξόρυξη υδρογονανθράκων στο 
αποκαλούμενο οικόπεδο 2 στην 
Κέρκυρα. Η πάγια θέση της 
Περιφέρειας Ιονίων Νήσων  για το 
θέμα αυτό είναι  η προτεραιότητα 
στην προστασία του περιβάλλοντος 
και της τοπικής οικονομίας 
(τουρισμός, ιχθυοκαλλιέργειες, 
παράκτια αλιεία).Χαιρόμαστε που 
την ίδια αντίληψη έχουν και οι 
εκπρόσωποι της εταιρείας. Γι’ αυτό 
επιδιώκουμε  να έχουμε αυτή την 
επικοινωνία και την ανταλλαγή  
πληροφοριών, ώστε να έχουμε 
ενεργό ρόλο σε αυτή τη συνεργασία 
για να μπορούμε να θέτουμε τους 
προβληματισμούς μας αλλά και για 
να ενημερώνουμε τους πολίτες για 
όσα εξελίσσονται. Κι αυτό είναι το 
μήνυμα που θέλουμε να 
περάσουμε. Επιπλέον ένα άλλο 
σημείο που μας ενδιαφέρει είναι η  
δυνατότητα απασχόλησης 
προσωπικού στις εργασίες που θα 
λάβουν χώρα στο οικόπεδο 2 από 
κατοίκους των Ιονίων Νήσων, το 
οποίο θεωρούμε σημαντικό 
στοιχείο μιας κοινωνικής πολιτικής 
συνοχής που θα είναι αμοιβαία 
επωφελής. 

Με εκτίμηση, 

Θεόδωρος Γαλιατσάτος 

Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων 
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Άνοιξε και επίσημα ο χορός των υποψηφιοτήτων για τα Ιόνια Νησιά 

«Παρών» στις εκλογές του 2019 για την Π.Ι.Ν δηλώνει ο  Περιφερειάρχης 
Θεόδωρος Γαλιατσάτος 

ην πρόθεσή του να είναι εκ 

νέου υποψήφιος για την 

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων 

ανακοίνωσε και επίσημα ο 

επικεφαλής της ΑΝ.Α.Σ.Α. και 

Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων 

Θεόδωρος Γαλιατσάτος. 

Ο κ. Γαλιατσάτος, δήλωσε 

ικανοποιημένος από την σημερινή εικόνα 

της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων σε σχέση 

με εκείνη που παρέλαβε το 2014, 

δηλώνοντας όμως ότι “δεν υπήρξαμε 

αλάνθαστοι, δεν ολοκληρώθηκαν όλα όσα 

είχαμε προδιαγράψει και 

προγραμματίσει, κάναμε όμως τεράστια βήματα και 

διανύσαμε μεγάλη απόσταση στο δρόμο της επιτυχίας, 

παρά τις πολλές αντιξοότητες και τα εμπόδια που 

αντιμετωπίσαμε, παρά τη συστηματική πολεμική των 

διαπλεκόμενων συμφερόντων”.Ο Περιφερειάρχης 

ανακοίνωσε ότι προσφεύγει εκ νέου στη λαϊκή εντολή 

ανανέωσης της θητείας του, επισημαίνοντας μεταξύ 

άλλων ότι: «Η παράταξη μας, η ΑΝ.Α.Σ.Α. για τα Ιόνια 

Νησιά, βρίσκεται σε μία χρονική στιγμή που 

ανασυντάσσει τις δυνάμεις της και εκτιμά το έργο, το 

οποίο έχει συντελεστεί. Είναι αλήθεια ότι αυτά τα τέσσερα 

χρόνια με τις ιδέες μας ως παράταξη,  επιδράσαμε στις 

εξελίξεις  σε όλα τα επίπεδα στο Ιόνιο και η εκτίμησή μας 

είναι ότι αυτή η επίδραση είναι σε θετική 

κατεύθυνση. Κινήσαμε τα πράγματα με ένα τρόπο θετικό 

για τους πολίτες και για τον τόπο. Είναι προφανές ότι δεν 

ισχυριζόμαστε ότι είμαστε αλάνθαστοι, δεν κάναμε όλα 

όσα είχαμε προγραμματίσει, όσα είχαμε προδιαγράψει.  

Όμως θεωρούμε ότι τα βήματα προς τη θετική 

κατεύθυνση, προς το δρόμο της επιτυχίας είναι πολλά και 

σημαντικά και αυτά γίνανε παρά τις αντιξοότητες , τις 

δυσκολίες που είχε ο ίδιος ο μηχανισμός της Περιφέρειας 

και παρά την πολεμική που μας ασκήθηκε από 

συμφέροντα, που κάθε φορά παρεμβάλλονταν στις 

διαδικασίες της καθημερινότητας και της πολιτικής μας. 

Είναι η στιγμή να πούμε ότι έχουμε ήσυχη τη συνείδηση 

μας γιατί προσπαθήσαμε για το καλύτερο . Θεωρούμε ότι 

αυτό το αποτύπωμα έχουμε αφήσει και στην τοπική 

κοινωνία. Είμαστε στην ευχάριστη στιγμή και επιθυμούμε 

να ενημερώσουμε τους συμπολίτες μας σε όλα τα Ιόνια 

Νησιά για την απόφασή μας, να συνεχίσουμε την 

προσπάθεια και να συμμετέχουμε ως παράταξη, με τα 

ίδια χαρακτηριστικά, και στις εκλογές του 2019  στην 

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων. Αυτή είναι η επιλογή μας, γιατί 

όπως λέμε πήραμε «ΑΝΑΣΑ» και μαζί μας όλο το Ιόνιο , τα 

τέσσερα αυτά χρόνια από το 2014 έως το 2018. 

Συνεχίζουμε αυτή την προσπάθεια πιο αισιόδοξοι και πιο 

δυνατοί.  Γιατί αυτό που χρειάζεται να κατανοηθεί από 

όλους είναι ότι η παράταξη θα συνεχίσει με τις ίδιες αρχές 

όπως διατυπώθηκαν το 2014 , αρχές που τίμησε ο λαός 

των Ιονίων Νήσων με τη ψήφο του. Με αυτές τις αρχές 

στις αποσκευές και με την ωριμότητα και την εμπειρία 

των τεσσάρων χρόνων της διοίκησης θα συνεχίσουμε την 

προσπάθειά μας και τα επόμενα χρόνια. Καλούμε να 

σταθούν στο πλευρό μας όλες εκείνες οι υγιείς δυνάμεις 

της κοινωνίας, που επιθυμούν την πρόοδο και την 

ευημερία των νησιών μας». 

Τ 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΜΗΝΑ   σελ. 3 
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Ύστερα από παρέμβαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων  

 «Φρένο» από τον Κουβέλη στην αύξηση των λιμενικών τελών σε Κέρκυρα και 
Ηγουμενίτσα 

ντιπροσωπεία αποτελούμενη από τον 
Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων Θεόδωρο 
Γαλιατσάτο, τους βουλευτές Κέρκυρας 

Φωτεινή Βάκη και Κώστα Παυλίδη, τον 
Αντιπεριφερειάρχη και Πρόεδρο της Επιτροπής 
Νησιωτικής Πολιτικής της ΠΙΝ Σπύρο 
Γαλιατσάτο και τον Αντιδήμαρχο Δήμου 
Κέρκυρας Ανδρέα Γουλή συναντήθηκε την 
Πέμπτη 4 Οκτωβρίου 2018 με τον Υπουργό 
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Φώτη 
Κουβέλη. Στη συνάντηση παραβρέθηκε και ο ΓΓ 
Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών 
Επενδύσεων Χρήστος Λαμπρίδης. 

Το θέμα που απασχόλησε την 
συνάντηση ήταν η αύξηση των τελών 
που έχει αποφασιστεί από τον 
Οργανισμό Λιμένος Ηγουμενίτσας, 
βάσει της αλλαγής του τρόπου 
υπολογισμού αυτών.  

Ο Περιφερειάρχης  ενημέρωσε για την 
απόφαση του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Ιονίων Νήσων, να 
ανακληθεί η εν λόγω απόφαση αλλά και 
το αίτημα για άμεση έναρξη 
διαβούλευσης για την τιμολογιακή 
πολιτική των Οργανισμών Λιμένων και 
το νέο τρόπο υπολογισμού των 
λιμενικών τελών. Η αντιπροσωπεία 
δήλωσε την αντίθεσή της στην πολιτική 
που ακολουθούν οι Οργανισμοί 
Λιμένος, μέσω της οποίας επιχειρείται ο 
τριπλασιασμός –ουσιαστικά – της τιμής 
του εισιτηρίου, που καλείται να 
πληρώσει ο επιβάτης και ζήτησε να 
παραμείνει το λιμενικό τέλος ως έχει, 
δηλαδή σε ποσοστιαία βάση ανά 
επιβάτη και όχημα.  

Το πρόβλημα που θα ανακύψει είναι 
σημαντικό για τους χρήστες της 
ακτοπλοϊκής γραμμής Κέρκυρας – 
Ηγουμενίτσα, καθώς εκτός της 
απόφασης του Οργανισμού Λιμένος 

Ηγουμενί
τσας που 
έχει ήδη 
δημοσιευτεί σε ΦΕΚ, υπάρχει 
αντίστοιχη απόφαση του Οργανισμού 
Λιμένος Κέρκυρας, που βρίσκεται προς 
υπογραφή στο Υπουργείο Ναυτιλίας. 

Από την πλευρά του ο  κ. Κουβέλης 
δεσμεύτηκε ότι δεν θα υπογράψει προς 
το παρόν την εν λόγω απόφαση του 
ΟΛΚΕ για αύξηση των λιμενικών 
τελών, έως ότου υπάρξει συνεννόηση 
με τους Οργανισμούς Λιμένων για 
κοινή πολιτική. Επίσης ο κ. Κουβέλης 
δήλωσε ότι προτίθεται από την πλευρά 
του να κινηθεί προς την κατεύθυνση 
της επαναφοράς του ποσοστιαίου 
υπολογισμού των λιμενικών τελών, 
αλλά θα πρέπει να συνεννοηθεί και με 
το Υπουργείο Οικονομικών για την 
αναστολή της απόφασης του 
Οργανισμού Λιμένος Ηγουμενίτσας. 

«Ήταν μια γόνιμη συνάντηση με τον κ. 
Υπουργό, ο οποίος κατανόησε το 
πρόβλημα που θα ανακύψει για τους 
κάτοικους αλλά και τους επισκέπτες της 
Κέρκυρας, από την υπέρογκη αύξηση 
στην ακτοπλοϊκή σύνδεση. Όλοι οι 
συμμετέχοντες στην αντιπροσωπεία 

καταστήσαμε σαφές ότι η αδυναμία 
των Οργανισμών Λιμένων να 
εισπράξουν τα αναλογούντα τέλη από 
τις ναυτιλιακές εταιρείες, και οι μεταξύ 
τους σχέσεις ή διαφορές, δεν μπορούν 
και δεν πρέπει να μετακυλίονται στους 
πολίτες.  

Αν όπως ισχυρίζεται ο Οργανισμός 
Λιμένος Ηγουμενίτσας δεν μπορεί να 
ελέγξει τα εισιτήρια στην πορθμειακή 
γραμμή εσωτερικού, ας τεθεί σε ισχύ το 
σύστημα που ακολουθείται για τα 
εισιτήρια εξωτερικού. Σε κάθε 
περίπτωση δεν πρέπει να πληρώσουν 
«το μάρμαρο» οι πολίτες», δήλωσε ο 
Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων.  

Τέλος, στη συνάντηση ζητήθηκε να 
παραμείνει το λιμάνι της Κέρκυρας σε 
δημόσιο έλεγχο και να μην πωληθεί ή 
παραχωρηθεί σε επενδυτική εταιρεία. 
Ειδικά για την επικείμενη παραχώρηση 
της κρουαζιέρας από τον ΟΛΚΕ, η 
αντιπροσωπεία τόνισε ότι πρόκειται για 
μια χρήση άκρως κερδοφόρα και θα 
αποτελέσει ζημία για το ελληνικό 
δημόσιο η παραχώρησή της. 

  

A 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ   σελ. 4 
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Στην 46η Γενική Συνέλευση της CPMR  ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων 

Θ. Γαλιατσάτος : «Τα νησιά θα 
πληγούν ιδιαίτερα από την χαλάρωση 
της πολιτικής συνοχής» 

την 46η Γενική Συνέλευση της CPMR  (Conference 
of Peripheral Maritime Regions – Διάσκεψη των 
Παράκτιων Περιφερειών της Ευρώπης)που 

ολοκληρώνεται σήμερα στη Μαδέρα της Πορτογαλίας 
συμμετέχει ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων Θεόδωρος 
Γαλιατσάτος. 

Η CPMR είναι  η Ένωση 160 παράκτιων περιοχών της Ε.Ε., 
εκπροσωπεί τις νησιωτικές και παραθαλάσσιες 
περιφέρειες και προτείνει και εκπονεί σχεδιασμό 
εφαρμογής πολιτικών για όλα τα θέματα αιχμής. Το 
πρόγραμμα των εργασιών της 46ης Γενικής Συνέλευσης  
της CPMR  περιλαμβάνει συνεδριάσεις  για τις θαλάσσιες 
μεταφορές, τις πολιτικές συνοχής, την ενέργεια και το 
κλίμα, τη ναυτιλία, τη μετανάστευση αλλά και  
συζητήσεις για το μέλλον της Ευρώπης και τον 
προϋπολογισμό της ΕΕ μετά το 2020. 

Στο πλαίσιο των εργασιών της Ετήσιας Γενικής 
Συνέλευσης της CPMR ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων 
είχε την ευκαιρία στην τοποθέτησή του να αναφερθεί   
αφενός μεν στο φλέγον ζήτημα της μείωσης των 
χρηματοδοτήσεων  που στηρίζουν μέχρι τώρα την 
πολιτική συνοχής και αφετέρου στις ευρωπαϊκές 
νησιωτικές πολιτικές ως σημαντικό τμήμα της 
ευρωπαϊκής πολιτικής συνοχής. 

«Σε μια εποχή που η συνεκτικότητα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης  δοκιμάζεται αρνητικά από το Brexit , δοκιμάζεται 
από την πολιτική της απομόνωσης  και της εθνικής 
αναδίπλωσης ορισμένων κρατών μελών δεν είναι 
κατανοητή αλλά δεν είναι και αποδεκτή η προσπάθεια 
μείωσης των χρηματοδοτήσεων που στηρίζουν μέχρι 
τώρα την πολιτική της συνοχής. Τελικά οι πολιτικές της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης θα μεγαλώσουν το πρόβλημα της μη 
συνοχής; Εμείς πιστεύουμε και θα εργαστούμε για την 
εφαρμογή πολιτικής που θα διατηρήσει τη συνοχή , θα 
αυξήσει τις πιθανότητες να μπορέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση 
να αναδειχθεί σε παράγοντα διατήρησης της ειρήνης στον 
κόσμο, σε παράγοντα υπεράσπισης των δημοκρατικών 
και εργασιακών δικαιωμάτων των πολιτών», τόνισε ο 
κ.Γαλιατσάτος επισημαίνοντας  ότι  η CPMR, όπως και οι 
περιφέρειες της Ευρώπης  πρέπει να αναδείξουν τον 
αναντικατάστατο ρόλο τους στην προοπτική αυτή. 

 Ειδική μνεία έκανε και για το θέμα των ευρωπαϊκών 
νησιωτικών πολιτικών, οι οποίες αν και σε μεγάλο βαθμό, 
όπως είπε, είναι ανεφάρμοστες, ωστόσο αποτελούν  
σημαντικό τμήμα της ευρωπαϊκής πολιτικής συνοχής.«Τα 
νησιά θα πληγούν ιδιαίτερα από τη χαλάρωση της 
πολιτικής συνοχής και θα πρέπει να εργαστούμε πάνω στο 
δίπτυχο συνοχή και νησιωτικότητα με όραμα , με 
σαφήνεια και με επιμονή. Για το μέλλον της Ευρώπης 
υπάρχει κατά τη γνώμη μας μόνο μια επιλογή. Η επιλογή 
της συνεννόησης, της συνεργασίας , της ειρήνης, της 
δημοκρατίας, η επιλογή της Ευρώπης για την ευημερία 
των πολιτών», κατέληξε ο κ.Γαλιατσάτος. 

 Η τοποθέτηση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων στην 
Ολομέλεια της 46ης Γενικής Συνέλευσης  της CPMR έγινε , 
χθες Πέμπτη 18 Οκτωβρίου 2018, στο πλαίσιο της 
θεματικής ενότητας με τίτλο «Το μέλλον της Ευρώπης», 
με συντονιστή τον κ. Graham Watson (πρώην μέλος του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου). 
  

Σ 
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Στη Μόνιμη Επιτροπή Ελέγχου 
Αρμοδιοτήτων Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης, ο Περιφερειάρχης 
Ιονίων Νήσων, Θ. Γαλιατσάτος, ως 
εκπρόσωπος της ΕΝ.Π.Ε. 
Ένας εκ των δύο τακτικών εκπροσώπων της Ένωσης 
Περιφερειών Ελλάδας, στη Μόνιμη Επιτροπή 
Ελέγχου Αρμοδιοτήτων Τοπικής Αυτοδιοίκησης (του 
άρθρου 212 Ν.4555/2018 – Προγράμματος 
«Κλεισθένης Ι», ) ορίστηκε ο Περιφερειάρχης Ιονίων 
Νήσων, Θεόδωρος Γαλιατσάτος. 

Η Μόνιμη Επιτροπή Ελέγχου Αρμοδιοτήτων Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης, είναι άκρως σημαντική, καθώς θα 
έχει ως αντικείμενο την προώθηση των θέσεων της 
Αυτοδιοίκησης και την αντιμετώπιση προβλημάτων 
που σχετίζονται είτε με την αυθαίρετη αφαίρεση 
αρμοδιοτήτων, είτε με την απόδοση αρμοδιοτήτων 
χωρίς τους αντίστοιχους πόρους. 

Ως τακτικό μέλος των εκπροσώπων, ορίστηκε 
επίσης, ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας και Πρόεδρος 
της ΕΝ.Π.Ε. Αγοραστός Κωνσταντίνος, ενώ 
αναπληρωματικά μέλη, ορίστηκαν ο 
Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Τρικάλων και μέλος Ε.Ε. 
ΕΝ.Π.Ε. Χρήστος Μιχαλάκης και ο Περιφερειακός 
Σύμβουλος Στερεάς Ελλάδας και μέλος Δ.Σ. ΕΝ.Π.Ε. 
Νικόλαος Στουπής 

Θετικά γνωμοδότησε για την 
επαναχάραξη των ορίων στους 
δήμους Κέρκυρας και Κεφαλονιά το 
Π.Σ 

 Το Περιφερειακό Συμβούλιο , κατά τη διεξαγωγή της 
συνεδρίασης του  στην Κεφαλονιά, έκρινε  με θετικό 
τρόπο την προοπτική της επαναχάραξης των ορίων στους 
δήμους Κέρκυρας και Κεφαλονιάς.  

Παράλληλα τονίστηκε ότι η συζήτηση αυτή που θα δώσει 
περισσότερα στοιχεία, πρέπει να γίνει σε επίπεδο κάθε 
τοπικής κοινωνίας με πρωτοβουλία των τοπικών 
δημοτικών αρχών. Από την πλευρά του το Υπουργείο 
Εσωτερικών πρέπει να δώσει έγκαιρα τη δική του άποψη 
για τα κριτήρια με τα οποία θα γίνει η αναδιάταξη των 

δήμων και ταυτόχρονα τα μέτρα που σκέφτεται να πάρει 
προκειμένου να στηριχθούν οι νέοι δήμοι σε εύρος  
πενταετίας. Τέλος επισημάνθηκε ότι ο χρόνος δεν είναι 
σύμμαχος και όλα πρέπει να γίνουν στοχευμένα και 
γρήγορα. 

Ψήφισμα του Π.Σ Ιονίων Νήσων για 
την υπεράσπιση της α΄κατοικίας 

ο Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νήσων,  κατά τη 
18η Συνεδρίασή του, που έλαβε χώρα στην αίθουσα 
Αντιόχου Ευαγγελάτου στο Δημοτικό Θέατρο 

Αργοστολίου Κεφαλονιάς,  ψήφισε ομόφωνα να 
σταματήσουν οι διώξεις και να παρθούν άμεσα μέτρα 
υπεράσπισης της πρώτης κατοικίας και περιουσίας.  

Ακολουθεί το πλήρες Ψήφισμα του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Ιονίων Νήσων 

«Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νήσων, έχει 
ασχοληθεί επανειλημμένα με το θέμα των 
πλειστηριασμών και με δύο ομόφωνες αποφάσεις του 
(27.11.2016 και 20.01.2018) , έχει ζητήσει τη θέσπιση 
μέτρων απόλυτης προστασίας (μεταξύ αυτών και του 
ακατάσχετου) της πρώτης κατοικίας αντικειμενικής αξίας 
έως 300.000 ευρώ, τη δημιουργία αυτοτελούς 
νομοθετικού πλαισίου για το θέμα, την ορθολογική 
διαχείριση συνολικά του ζητήματος των δανείων καθώς 
και του πλαισίου των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών, 
ειδικότερα όταν αφορούν ανθρώπους με μικρά 
εισοδήματα, ανέργους, βαριά ασθενείς ή ανάπηρους και 
εν γένει για όσους μπορεί εύκολα να αποδειχθεί ότι έχουν 
πληγεί από την κρίση των τελευταίων χρόνων.  

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νήσων έχει επίσης 
καταδικάσει τη χρήση μέτρων καταστολής και δίωξης σε 
βάρος όλων όσων κινητοποιούνται κατά των 
πλειστηριασμών. Με αφορμή τα πρόσφατα γεγονότα, το 
ΠΣ καταδικάζει τις κλήσεις σε απολογία και τις 
σχεδιαζόμενες δίκες σε βάρος προσώπων που 
αγωνίζονται με συλλογικό τρόπο υπερασπιζόμενοι το 
δικαίωμα των πολιτών στην κατοικία ενάντια στους 
ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς. Χαρακτηριστική 
περίπτωση η κλήση σε απολογία του Γραμματέα της 
Λαϊκής Ενότητας, Παναγιώτη Λαφαζάνη, που αποτελεί 
μείζον θέμα αντιδημοκρατικής και αυταρχικής 
συμπεριφοράς. Ζητάμε : Να σταματήσουν οι διώξεις και 
να παρθούν άμεσα μέτρα για υπεράσπιση της πρώτης 
κατοικίας και περιουσίας, για το δικαίωμα της κάθε 
οικογένειας στα δημόσια αγαθά, στο ρεύμα και το νερό. 

 

Τ 
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Ψήφισμα Π.Σ για τη βεβήλωση 
μνημείων των αγωνιστών της Εθνικής 
Αντίστασης στην Κεφαλονιά    

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νήσων,  στη 18η 
Συνεδρίαση, (Σάββατο 6 Οκτωβρίου 2018), που έλαβε χώρα 
στην αίθουσα Αντιόχου Ευαγγελάτου στο Δημοτικό Θέατρο 
Αργοστολίου Κεφαλονιάς,  καταδίκασε, ομόφωνα, την 
ενέργεια βεβήλωσης μνημείων των αγωνιστών της Εθνικής 
Αντίστασης στην Κεφαλονιά 

 Ακολουθεί το πλήρες Ψήφισμα του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Ιονίων Νήσων: 

 «Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νήσων, καταδικάζει τη 
θρασύδειλη ενέργεια φασιστοειδών να βεβηλώσουν τα 
μνημεία των Αγωνιστών της Εθνικής Αντίστασης στα 
Βαλσαμάτα, τις Βινάριες, τα Χιονάτα και του Δ.Σ.Ε. στον Αίνο 
της Κεφαλονιάς στη θέση Άγιος Ελευθέριος. Η καταστροφή 
των μνημείων των λαϊκών ηρώων από τους συνεργάτες των 
κατακτητών έχουν στόχο και το χθες και το σήμερα και 
κυρίως να χτυπήσουν και να τρομοκρατήσουν όσους 
αγωνίζονται ενάντια στο σημερινό άδικο εκμεταλλευτικό 
σύστημα. Ο λαός μας έχει εμπειρία χθες και σήμερα από τα 
τάγματα εφόδου και τις δολοφονικές συμμορίες που 
στηρίζουν ταυτόχρονα τις πιο ακραίες νεοφιλελεύθερες 
πολιτικές. Εθνικιστικές κορώνες και ρατσιστικά εμετικά 
κηρύγματα σπέρνουν το μίσος και τον διχασμό ανάμεσα σε 
λαούς και εργαζόμενους, βάζουν στόχο λαϊκούς αγωνιστές 
και πρωτοπόρους αντιφασίστες. Το Π.Σ. Ιονίων Νήσων 
απαιτεί την αποκατάσταση των μνημείων και καλεί το λαό 
των νησιών μας σε επαγρύπνηση για την αποφυγή 
παρόμοιων περιστατικών». 

 Το δημόσιο κατηγορώ του 
Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων για το 
ξεπούλημα του Ερημίτη από το 
ΤΑΙΠΕΔ 

Θ. Γαλιατσάτος : «Εάν τα μέλη της διοίκησης του ΤΑΙΠΕΔ 
δεν είχαν την κάλυψη της ιδιότυπης νομικής ασυλίας θα 
ήταν υπόλογοι απέναντι στην ελληνική δικαιοσύνη με 
βαριές κατηγορίες». 

 Η δήλωση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων όπως 
δημοσιεύτηκε στο ενημερωτικό δημοσιογραφικό 
siteProtagon: 

Το Protagon επικοινώνησε με τον Περιφερειάρχη Ιονίων 
Νήσων Θεόδωρο Γαλιατσάτο υποβάλλοντας ερωτήματα 

σχετικά με την ιδιωτικοποίηση και εάν θεωρεί ότι είναι 
υπέρ ή κατά του δημοσίου συμφέροντος. 

«Η γνώμη της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, στηριγμένη και 
σε αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου, είναι ότι η 
“επένδυση” αυτή ήταν εξαρχής μη συμφέρουσα όχι μόνο 
για το αδιαμφισβήτητο γεγονός του χαμηλού τιμήματος 
αλλά και κυρίως διότι θα παρέβλαπτε σοβαρά δύο βασικές 
σταθερές. Η πρώτη είναι η προβλεπόμενη κατάργηση του 
(μοναδικού) Ναυτικού Οχυρού που έχει τον έλεγχο 
ασφαλείας των στενών με την Αλβανία και η δεύτερη είναι 
η περιβαλλοντική υποβάθμιση που θα συντελεστεί με τις 
δεκάδες χιλιάδες οικοδομήσιμης επιφάνειας σε έναν τόπο 
εξαιρετικής φυσικής ομορφιάς. Δεν υπάρχει αμφιβολία 
ότι η “επένδυση” αυτή είναι μη συμφέρουσα για το 
δημόσιο συμφέρον, την Κέρκυρα και τους πολίτες της». 

Επιπλέον ο Περιφερειάρχης ρωτήθηκε εάν πιστεύει ότι θα 
υπήρχε μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον σε 
περίπτωση που ήταν από την αρχή γνωστό ότι θα υπήρχε 
πώληση κυριότητας και όχι μόνο μακροχρόνια μίσθωση. 
Απάντησε: 

«Εδώ πρόκειται για “καραμπινάτη” λαθροχειρία της 
διοίκησης του ΤΑΙΠΕΔ που παραβιάζει ευθέως τους 
συναλλακτικούς κανόνες και ζημίωσε κατάφωρα, όπως 
εύκολα μπορεί κανείς να αντιληφθεί, τα συμφέροντα του 
ελληνικού Δημοσίου. Αλήθεια, εάν τα μέλη της διοίκησης 
του ΤΑΙΠΕΔ δεν είχαν την κάλυψη της ιδιότυπης νομικής 
ασυλίας, θα αποτολμούσαν κάτι τέτοιο;» 

Τις ίδιες απόψεις εξέφρασε ο Περιφερειάρχης 
απαντώντας σε σχετικές ερωτήσεις του τηλεοπτικού 
σταθμού πανελλήνιας εμβέλειας STARTV. 
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Στην Κεφαλονιά Παυλόπουλος και Mattarella για τις εκδηλώσεις Τιμής και 
Μνήμης των πεσόντων κατά την διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου  

Με κάθε επισημότητα 
πραγματοποιήθηκαν, ανήμερα της 
εθνικής επετείου της 28ης 
Οκτωβρίου, στην Κεφαλονιά, οι 
εκδηλώσεις Τιμής και Μνήμης των 
πεσόντων κατά την διάρκεια του Β΄ 
Παγκοσμίου Πολέμου  παρουσία 
των Προέδρων της Ελληνικής 
Δημοκρατίας Προκόπη 
Παυλόπουλου αλλά και της Ιταλικής 
Δημοκρατίας Sergio Mattarella.  

Ο κ.Mattarella ως προσκεκλημένος 
του Έλληνα Προέδρου της 
Δημοκρατίας παρευρέθηκε στην 
Κεφαλονιά, προκειμένου να παραστεί 
στις εκδηλώσεις μνήμης προς τιμήν 
των χιλιάδων αξιωματικών και 
στρατιωτών της Ιταλικής Μεραρχίας 

AQUI που εκτελέσθηκαν στην Κεφαλονιά από τα Ναζιστικά στρατεύματα της Γερμανίας τον Σεπτέμβριο του 
1943 μετά τη συνθηκολόγηση των Ιταλών. 

Τους κ. Παυλόπουλο και κ.Mattarella, οι οποίοι παρευρέθηκαν αρχικά στη Θεσσαλονίκη για την παρέλαση 
της 28ης Οκτωβρίου και εν συνεχεία ταξίδεψαν αυθημερόν για την Κεφαλονιά, υποδέχθηκε στο Αργοστόλι ο 

Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων Θεόδωρος 
Γαλιατσάτος. 

Η τελετή Μνήμης των Πεσόντων της Μεραρχίας 
Aqui , όπου φέτος συμπληρώνονται 75 χρόνια 
από τη σφαγή της Μεραρχίας Aqui, 
πραγματοποιήθηκε στο λόφο του Αργοστολίου, 
στο Φανάρι, όπου βρίσκεται το  Μνημείο των 
Ιταλών πεσόντων. Πραγματοποιήθηκε 
επιμνημόσυνη δέηση και ακολούθησε η 
κατάθεση στεφάνων στη μνήμη των θυμάτων 
πρώτα από τον κ.Mattarella και εν συνεχεία από 
τον κ.Παυλόπουλο. Νωρίτερα αποδόθηκαν τιμές 
από ιταλική διμοιρία, ενώ κρατήθηκε και ενός 
λεπτού σιγή. Αντίστοιχα, κατάθεση στεφάνων 
πραγματοποίησαν ο Έλληνας και ο Ιταλός 

Πρόεδρος Δημοκρατίας και στο Μνημείο Εθνικής Αντίστασης που βρίσκεται στο Αργοστόλι και είναι 
αφιερωμένο στους Κεφαλονίτες αγωνιστές που πολέμησαν εναντίον των Γερμανών και των Ιταλών κατά την 
διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου και της Κατοχής. 
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Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους ο κ.Παυλόπουλος  επεσήμανε ότι «στο δρόμο που χάραξαν οι 
προκάτοχοί μας, κ.κ. Κάρολος Παπούλιας και Giorgio Napolitano, την 25η Απριλίου 2007, αποτίουμε σήμερα, 
από κοινού με τον Πρόεδρο της Ιταλικής Δημοκρατίας, Φίλο και μεγάλο Ευρωπαίο κ. Sergio Mattarella, στο 
πλαίσιο ενός κορυφαίου συμβολισμού, φόρο τιμής στην Μνήμη των Ιταλών της Μεραρχίας Acqui , οι οποίοι 
έπεσαν, εδώ στην Κεφαλονιά, θύματα της ναζιστικής βαρβαρότητας. Με τον τρόπο αυτόν», σημείωσε με 
έμφαση ο κ. Παυλόπουλος, «αποδεικνύουμε ότι Ελλάδα και Ιταλία αφήνουμε πίσω εκείνα που μας δίχασαν 
στο παρελθόν. Πλην όμως, πάντα διδασκόμενοι από την πικρή εμπειρία του φασισμού και της εγκληματικής 
συνεργασίας του με το ναζισμό, δηλώνουμε αποφασισμένοι ν’ αγωνισθούμε εναντίον όλων των άκρως 
επικίνδυνων αντιευρωπαϊκών μορφωμάτων λαϊκισμού, όπου και αν αναφύονται, τα οποία «νοσταλγούν» το 
φασισμό και το ναζισμό, για να υπερασπισθούμε απέναντί τους το Ευρωπαϊκό Οικοδόμημα και να μην 
βιώσουμε, ποτέ ξανά, τους εφιάλτες του παρελθόντος».  

Το «παρών» στις εκδηλώσεις μνήμης έδωσαν μεταξύ άλλων η Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, 
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Θεανώ Φωτίου, εκ μέρους της Ελληνικής Κυβέρνησης η 
βουλευτής Κεφαλονιάς Αφροδίτη Θεοπεφτάτου, ο Αντιπεριφερειάρχης Κεφαλονιάς Παναγής  
Δρακουλόγκωνας, ο Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού και Νησιωτικής Πολιτικής Σπύρος Γαλιατσάτος, ο 
δήμαρχος Αλέξανδρος Παρίσης,  μέλη της στρατιωτικής ηγεσίας του νησιού και της χώρας, και εκπρόσωποι 
διοικητικών, ιερατικών και κοινωνικών φορέων. 

Κατάθεση στεφάνου και στην 
Κέρκυρα 

Κατάθεση στεφάνου 
πραγματοποιήθηκε το απόγευμα από 
τον  Ιταλό Πρόεδρο της Δημοκρατίας  
και στην Κέρκυρα  στο μνημείο της 
«Ελληνοιταλικής φιλίας και Eιρήνης», 
στον Κήπο του Λαού. Εκεί  ιταλική 
διμοιρία απέδωσε τιμές και εν συνεχεία 
τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή από τους 
παρευρισκόμενους.  

Τον κ. Mattarella συνόδεψε στο ταξίδι 
του από την Κεφαλονιά στην Κέρκυρα 
ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων, ο 
οποίος και τον υποδέχθηκε στο 
αεροδρόμιο Ι.Καποδίστριας. Στην  
υποδοχή παρευρέθηκαν επίσης η 
Αντιπεριφερειάρχη Κέρκυρας Νικολέτα Πανδή, ο πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Χρήστος 
Μωραΐτης, ο δήμαρχος Κέρκυρας Κώστας Νικολούζος και ο Επίτιμος Πρόξενος της Ιταλίας στην Κέρκυρα 
Giancarlo Bringiotti .Ο Ιταλός Πρόεδρος της Δημοκρατίας αμέσως μετά την κατάθεση στεφάνου αναχώρησε 
για τη Ρώμη. 

Στη σύντομη συνομιλία τους κατά την αναχώρηση του Ιταλού Προέδρου της Δημοκρατίας, ο κ.Mattarella 
ευχαρίστησε τον Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων για την υποδοχή και την φιλοξενία στα δυο νησιά, ενώ ο 
κ.Γαλιατσάτος εξήρε τον μεγάλο συμβολισμό που έχει η επίσκεψη του Ιταλού Προέδρου την ημέρα αυτή 
στην χώρα μας και στα νησιά μας για την οικοδόμηση της φιλίας των δυο λαών και την Ευρώπη της ειρήνης 
και του πολιτισμού. 
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Θ.Γαλιατσάτος: «»Οριοθέτηση της Ζακύνθου ως σεισμόπληκτη περιοχή, με βάση 
την οποία το κράτος θα προσδιορίσει το ποσοστό για την ανακατασκευή και την 
επισκευή των κατοικιών»  

ια τα μέτρα και τις 
ενέργειες που λήφθηκαν 
αναφορικά με την 

κατάσταση που διαμορφώθηκε 
μετά το σφοδρό χτύπημα του 
Εγκέλαδου στη Ζάκυνθο 
ενημέρωσε ο Περιφερειάρχης 
Ιονίων Νήσων Θεόδωρος 
Γαλιατσάτος τα μέλη του 
Περιφερειακού Συμβουλίου κατά 
τη σημερινή έκτακτη συνεδρίαση 
του οργάνου, που 
πραγματοποιήθηκε με 
τηλεδιάσκεψη από τις αίθουσες 
των Περιφερειακών Ενοτήτων.  

Ο κ.Γαλιατσάτος ανακοίνωσε ότι 
με απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας 
Ι.Ταφύλλη και έπειτα από αίτημα 
της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και 
του δήμου Ζακύνθου η Π.Ε Ζακύνθου κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για την αντιμετώπιση των 
εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών που προέκυψαν από την εκδήλωση του σεισμού την 26-
10-2018 στο νησί. 

Η εν λόγω κήρυξη θα ισχύει για 
διάστημα τριών μηνών, δηλαδή 
μέχρι τις 28-01-2019.  

Παράλληλα , όπως είπε κατά την 
εσπευσμένη μετάβασή του στη 
Ζάκυνθο, προκειμένου να 
επιθεωρήσει τις ζημιές που 
προκάλεσε ο μεγάλος σεισμός και 
να συντονίσει το έργο των 
υπηρεσιών της ΠΙΝ για την 
αποκατάστασή τους, 
πραγματοποίησε αυτοψία στο 
Λιμάνι Ζακύνθου, όπου έχει 
υποστεί καθίζηση τμήμα του 
λιμενοβραχίονα αλλά και στο 
Καστρομονάστηρο των 

Στροφάδων, που «πληγώθηκε» 
από τη σφοδρότητα του σεισμού.  

Επίσης ελέγχθηκε το αεροδρόμιο, 
και τα δικαστήρια, στα οποία δεν 
παρουσιάστηκε κάποιο πρόβλημα 
και συνεχίζουν κανονικά την 
λειτουργία τους, ενώ με εντολή 
της Περιφέρειας ελέγχθηκαν 
εξονυχιστικά τα σχολεία και τα 
δημόσια κτίρια για την 
καταλληλότητά τους.  

Κατάπτωση ενός βράχου 
σημειώθηκε στο Κρυονέρι, όπου 
επενέβησαν τα οχήματα της 
Πολιτικής Προστασίας.  

Ο κ. Γαλιατσάτος τόνισε ότι 
ζήτησε να ενταθούν οι εργασίες 
αποκατάστασης των ζημιών, ώστε 
να επιστρέψει το νησί το 
συντομότερο δυνατόν στην 
κανονικότητά του.  

Τόνισε επίσης ότι συνεχίζονται οι 
αυτοψίες από τα τεχνικά κλιμάκια 
και των φορέων για τον έλεγχο 
των δημόσιων κτηρίων και 
ανταποκρίνονται στις αιτήσεις των 
πολιτών για τον έλεγχο κατοικιών. 
Όπως είπε μέχρι τώρα έχουν 
ελεγχθεί 81 αιτήσεις για ζημιές σε 
σπίτια από το σεισμό, εκ των 
οποίων σε 45 περιπτώσεις,  

Γ 
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ο πρωτοβάθμιος έλεγχος έδειξε 
ότι προσωρινά δεν είναι 
κατοικήσιμα τα κτίρια.  

Παράλληλα αναμένεται να 
εκδοθούν και να υπογραφούν 
Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις για 
μία σειρά από οικονομικές 
ελαφρύνσεις και μέτρα για την 
ανακούφιση των πληγέντων 
πολιτών, εμπόρων και 
επιχειρηματιών. Μεταξύ αυτών 
προβλέπεται η τρίμηνη αναστολή 
των ληξιπρόθεσμων φορολογικών 
υποχρεώσεων, που 
περιλαμβάνεται και η πληρωμή 
του ΕΝΦΙΑ αλλά και η αναστολή 
όλων των ασφαλιστικών 
υποχρεώσεων για ένα εξάμηνο και 
τη δυνατότητα μετά την 
παρέλευση του εξαμήνου της 
ρύθμισης των οφειλών από 12-24 
δόσεις.  

«Θα υπάρξει οριοθέτηση της 
Ζακύνθου ως σεισμόπληκτη 
περιοχή, με βάση την οποία το 
κράτος θα προσδιορίσει το 

ποσοστό για την ανακατασκευή 
και την επισκευή των κατοικιών. 
Παράλληλα θα κινηθούν οι 
διαδικασίες, καθότι δεν υπάρχει 
ειδικό νομοθετικό πλαίσιο, για να 
μπορέσουν οι ιδιοκτήτες 
επιχειρήσεων να λάβουν 
αποζημιώσεις για τις επιχειρήσεις 
που επλήγησαν από το σεισμό», 
σημείωσε ο κ.Γαλιατσάτος, 
επισημαίνοντας ότι υπήρξε από 
την πρώτη στιγμή κινητικότητα 
του Οργανισμού Αντισεισμικού 
Σχεδιασμού και Προστασίας 
(ΟΑΣΠ), ενώ δόθηκαν οδηγίες 
στους πολίτες για μέτρα 
προστασίας από την υπηρεσία της 
Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. 
Ζακύνθου.  

Όσον αφορά τις αποζημιώσεις 
που μπορούν να χορηγηθούν ως 
άμεση βοήθεια στα νοικοκυριά 
που επλήγησαν διευκρίνισε ότι 
είναι αποκλειστική αρμοδιότητα 
του δήμου και ότι οι πολίτες θα 
πρέπει να απευθύνονται εκεί.  

Στο επόμενο διάστημα και μόλις 
ολοκληρωθεί και τεκμηριωθεί το 
μέγεθος των ζημιών, θα εξεταστεί 
και η δυνατότητα υποβολής 
σχετικού αιτήματος προς την 
Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκός 
Μηχανισμός Αλληλεγγύης) για 
χορήγηση αρωγής, με σκοπό την 
αποκατάσταση.  

Ολοκληρώνοντας την ενημέρωση 
ο κ.Γαλιατσάτος τόνισε ότι από 
την πρώτη στιγμή επικοινώνησε 
μαζί του ο Πρόεδρος της 
Δημοκρατίας Προκόπης 
Παυλόπουλος, ενώ τη 
συμπαράστασή τους εξέφρασαν η 
Περιφερειάρχης Αττικής Ρένα 
Δούρου και το Τουρκικό 
Προξενείο Αθήνας.  

Τέλος ο Περιφερειάρχης 
ευχαρίστησε τις υπηρεσίες της 
Πυροσβεστικής, του Λιμενικού, 
της Αστυνομίας, της ΔΕΗ, καθώς 
και τους υπαλλήλους του δήμου 
και της Περιφέρειας για την άμεση 
ανταπόκριση τους.  

 
 

74.000 ευρώ από την ΠΙΝ για την αποκατάσταση βατότητας επαρχιακής οδού στην 
Κεφαλονιά 

Τη σύμβαση κατασκευής για την εκτέλεση του έργου 
«Αποκατάσταση βατότητας στο τμήμα της επαρχιακής 
οδού που συνδέει τους οικισμούς Καταποδάτων-
Μουζακάτων (με αρ.24)», π/υ δημοπράτησης 74.000 ευρώ 
και τελικού ποσού σύμβασης 53.236,93 ευρώ υπέγραψε ο 
Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων Θεόδωρος Γαλιατσάτος. 

Το έργο εκτελείται από πιστώσεις του ΠΔΕ, ΣΑΕΠ 071 και 
Κ.Ε. 2014ΣΕ07100000. 

Ο ανάδοχος ανέλαβε την υποχρέωση να αποπερατώσει 
συνολικά το έργο εντός 150 ημερών από την υπογραφή 
της σύμβασης. 
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«Ναι» αλλά με προϋποθέσεις από το Π.Σ για τη Στρατηγική Μελέτη 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων στο Σκορπιό 

Θετικά ,αλλά με πέντε προϋποθέσεις, 
γνωμοδότησε το Περιφερειακό 
Συμβούλιο Ιονίων Νήσων για τη 
Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) για την επένδυση, 
κατασκευή και λειτουργία πολυτελούς 
τουριστικής μονάδας VIP EXCLUSIVE 
CLUB στη νήσο Σκορπιό. 

Οι πέντε (5) προϋποθέσεις που τέθηκαν είναι οι 
εξής: 

1.Προστασία των χαρακτηριστικών Naturaκαι 
στο χερσαίο τμήμα και στο θαλάσσιο και 
συγκεκριμένα απαρέγκλιτη εφαρμογή των 
όρων και περιορισμών που προβλέπονται στην 
από 02.11.17 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη 
Λευκάδας  

2.Προτεινόμενος συντελεστής δόμησης 0,03, όπως προβλέπεται στην πρόταση ΣΧΟΟΑΠ δήμου Μεγανησίου, υπολογιζόμενος 
επί των μη δασικών εκτάσεων.  

3.Κατάργηση κάθε απόφασης που εμποδίζουν την ελεύθερη ναυσιπλοΐα στην περιοχή και ειδικά κατάργηση της απόφασης 
2132-18/3967/15(08.09.15) του Λιμεναρχείου Λευκάδας.  

4.Εξασφάλιση της ελεύθερης και ακώλυτης πρόσβασης στις ακτές του νησιού που αποτελούν δημόσια και κοινόχρηστη 
περιουσία. Ρητή αναφορά για το συγκεκριμένο στις όλες εγκρίσεις που θα συνοδεύσουν το έργο. 

5.Έκφραση γνώμης του Φορέα Διαχείρισης Εκβολών Αχελώου και Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου για το σύνολο της 
παρέμβασης και γνωμοδότηση της Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρείας για την προστασία των πουλιών. 

 Η θετική εισήγηση του περιφερειακού Συμβουλίου έγινε με γνώμονα: 

 α) Τη θετική απόφαση της αρμόδιας υπηρεσίας της ΠΙΝ στη Λευκάδα, αριθ. αποφάσεως 94051/14525/2-01-2017) για  τη 
Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του ειδικού Σχεδιασμού Στρατηγικών επενδύσεων 
(ΕΣΧΑΣΕ) με την προϋπόθεση ότι θα τηρηθούν οι όροι και οι περιβαλλοντικές δεσμεύσεις. 

β) Τις αρχές της Περιφερειακής Αρχής για την προστασία του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος και την προστασία 
και σεβασμό στα δικαιώματα των εργαζομένων και του συνόλου των πολιτών  

γ) Την προϋπόθεση της διατήρησης της βιοποικιλότητας λόγω του χαρακτηρισμού της περιοχής ως Natura 2000 

δ) Την κατάταξη του Σκορπιού στην κατηγορία των «μικρών νησιών με προβλήματα ανάπτυξης»  και χωρική ενότητα με ήπια 
ανάπτυξη και ειδικές εναλλακτικές μορφές τουρισμού. 

ε)Την τήρηση της εργατικής νομοθεσίας ιδιαίτερα της νομοθεσίας για την απασχόληση αλλοδαπών. 
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Τον «Οδυσσέα» Κεφαλονίτη που ξεκίνησε με το καγιάκ του από την 
Κεφαλονιά για να «κατακτήσει» την Κωνσταντινούπολη επιβραβεύει ο 
Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων 

ν ο Οδυσσέας ζούσε στη σημερινή εποχή σίγουρα 
δε θα χρησιμοποιούσε σχεδία για να φτάσει στον 
προορισμό του αλλά ίσως ένα καγιάκ.  

Αυτό τόλμησε να κάνει ο Κεφαλονίτης επιχειρηματίας 
Γιώργος Ποταμιάνος, ο σύγχρονος «Οδυσσέας του 
Ιονίου»,  που ξεκινώντας με το καγιάκ του από την 
Πεσσάδα Κεφαλονιάς  στις  14 Σεπτεμβρίου, έχει διασχίσει 
ήδη το Ιόνιο, πέρασε τη Μάνη και τα Κύθηρα, τα Μάταλα 
της Κρήτης, τη Ρόδο και την Τήλο.  

Προορισμός του να φτάσει  στην Πόλη σταθμό της 
μακραίωνης ιστορίας του  Ελληνισμού.  

Σκοπός του ταξιδιού του  είναι η συγκέντρωση χρημάτων 
για το νοσοκομείο Αργοστολίου Κεφαλονιάς, δείχνοντας 
την ευαισθησία και την ανθρωπιά του αλλά και την αγάπη 
που έχει για την ιδιαίτερη πατρίδα του. 

Τον κόπο, το θάρρος, την τόλμη, την αποφασιστικότητα, 
την επιμονή του,  επιβραβεύει  ο Περιφερειάρχης Ιονίων 
Νήσων Θεόδωρος Γαλιατσάτος  με τις θερμότερες ευχές 
για την επίτευξη του στόχου του. 

«Εύχομαι ολόθερμα στον συμπατριώτη μας Γιώργο 
Ποταμιάνο να φτάσει σώος και ασφαλής στα νερά του 
Βοσπόρου, έχοντας επιτύχει τον ανιδιοτελή σκοπό του 
μεταφέροντας παράλληλα με την πλεύση του καγιάκ του 
τη δύναμη και το θάρρος όλων των Ελλήνων, τη φήμη της 
Κεφαλονιάς και των Ιονίων Νήσων στα πελάγη που 
διασχίζει. 

 

 Η δύναμη ψυχής και ήθους που τον διακρίνει ας 
αποτελέσει παράδειγμα για όλους μας ειδικά στις 
δύσκολες εποχές που ζούμε». 

 

Α 

ΚΟΙΝΩΝΙΑ   σελ. 13 



ΙΟΝΙΑ ΝΕΑΗ ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ       

 

 

Στην  3η θέση μεταξύ των 13 Περιφερειών όσον αφορά στις απορροφήσεις 

Δυναμική η παρουσία της ΠΙΝ στην αξιοποίηση των πόρων του ΕΣΠΑ  

 

ην εικόνα που εμφανίζει η 
Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, 
συνολικά στο πρόγραμμα 

απορρόφησης έργων μέσω ΕΣΠΑ 
2014-2020,  παρουσίασε με 
στοιχεία ο Περιφερειάρχης Ιονίων 
Νήσων Θεόδωρος Γαλιατσάτος, 
μετά από επερώτηση – σχολιασμό, 
κατά τη διεξαγωγή της 
συνεδρίασης του Περιφερειακού 
Συμβουλίου, του επικεφαλής της 
παράταξης «Νέα Ιόνιος Πολιτεία» 
Σπυρίδων Σπύρου, που τη 
χαρακτήρισε ως «κακή πορεία του 
ΕΣΠΑ 2014-2020». 

«Ο κ. Σπύρου βάζει θέματα στο 
Περιφερειακό Συμβούλιο που 
αναδεικνύουν το δικό του 
έλλειμμα ως Περιφερειάρχης και 
τη δική του αγωνία να 
παρουσιάσει το άσπρο μαύρο», 
είπε στην εισαγωγή του ο  
Περιφερειάρχης σχολιάζοντας τη 
στάση του κ. Σπύρου, ενώ στη 
συνέχεια ανέλυσε τη σημερινή 
δυναμική παρουσία της ΠΙΝ στην 
αξιοποίηση των πόρων του ΕΣΠΑ. 
«Αναλυτικά το πρόγραμμα του 
ΕΣΠΑ 2014-2020, ξεκίνησε πριν 
από τρία χρόνια. Η Περιφέρεια 
Ιονίων Νήσων εμφανίζει την εξής 
εικόνα, μέχρι σήμερα : 

-Όσον  αφορά τις Προσκλήσεις 
που έχουν εκδοθεί προκειμένου 
να υποβάλλουν προτάσεις οι 
δικαιούχοι, το ποσοστό είναι 
104%. Έχουμε δηλαδή υπερβεί το 
στόχο, ενώ εκδίδονται επιπλέον 
Προσκλήσεις που προκύπτουν  
στην πορεία, από τις ανάγκες του 
ίδιου του προγράμματος, των 
έργων και δράσεων που πρέπει  να 
εκτελεστούν. 

Όσον αφορά στις Εντάξεις είμαστε 
στο 64% δηλαδή στα 2/3 των 
έργων για τα οποία έχουμε κάνει 
τις αντίστοιχες προκηρύξεις 

Τ 
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Οι  Συμβάσεις (Νομικές 
Δεσμεύσεις)  είναι στο 1/3 
(δημοπράτηση- αναθέσεις 
αναδόχου και υπογραφή της 
συμβάσεως)  , είναι σε ποσοστό  
35, 4%. Οι Απορροφήσεις 
βρίσκονται στο 18,4 % 

 Αυτά ο κ. Σπύρου τα θεωρεί ως 
αδυναμία του προγράμματος και 
κάνει κριτική», σχολίασε ο κ. 
Γαλιατσάτος και πρόσθεσε: 

«Στο σύνολο των 13 Περιφερειών 
η ΠΙΝ είναι στην 3η θέση όσον 
αφορά τις πληρωμές, δηλαδή τις 
απορροφήσεις. Βρίσκεται και στην 
3η Θέση όσον αφορά τις 
Προσκλήσεις τις οποίες έχει 
εκδώσει. Στην 5η θέση όσον 
αφορά τις Συμβάσεις και  στην 6η 
θέση όσον αφορά τις Εντάξεις των 
έργων. Σε όλους τους δείκτες είναι 
πάνω από τη μέση, σε σχέση  με 
τις 13  Περιφέρειες και στο θέμα 
των απορροφήσεων  κατέχει την 
3η θέση. 

Όταν  παραλάβαμε την ΠΙΝ, 
βρισκόταν στην  τελευταία θέση 
από τις 13 Περιφέρειες  της 

χώρας.  Δε θα ξαναβρεθεί ποτέ 
εκεί. Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων 
πρέπει  να είναι σήμερα περήφανη 
και όλοι μας πρέπει να είμαστε 
περήφανοι στο Περιφερειακό 
Συμβούλιο γιατί με τις δυνάμεις 
που έχουμε, που είναι μικρές και 
πολλές φορές δεν μπορούν να 
ανταποκριθούν στις ανάγκες, 
είμαστε σε αυτή τη θέση σε σχέση 
με τις υπόλοιπες περιφέρειες», 
επεσήμανε ο κ. Γαλιατσάτος.  

«Στο σύνολο των 27 
προγραμμάτων, περιφερειακών 
και τομεακών  προγραμμάτων, 
είμαστε σήμερα στην 7η θέση 
όσον αφορά τις απορροφήσεις . 
Άρα λοιπόν είμαστε σε καλό 
δρόμο, πολλά πρέπει να γίνουν 
ακόμη και γίνονται και πολλά 
άλλα, με τη βοήθεια  και του 
Περιφερειακού Συμβουλίου, αλλά 
και των υπηρεσιών της ΠΙΝ. Μέχρι 
σήμερα έγινε αξιολόγηση 234 
προτάσεων και εντάχθηκαν 137, 
προϋπολογισμού 230.000.000 
ευρώ. Το πρόγραμμά μας, με 
αυτές τις προτάσεις που έχουν 
γίνει μέχρι τώρα, έχει σχεδόν 
καλύψει όλο τον προϋπολογισμό. 

Από αυτές που έχουν ενταχθεί, 
έργα και δράσεις, οι Νομικές 
δεσμεύσεις είναι 83, ενώ οι  54 δεν 
έχουν ακόμη συμβασιοποιηθεί, εκ 
των οποίων οι 41 αναφέρονται σε 
φορείς του Δημοσίου και της 
Αυτοδιοίκησης (υπουργείο 
Παιδείας, υπουργείο Πολιτισμού, 
ΕΛΑΣ, Πυροσβεστικό Σώμα, 
Εγνατία ΑΕ ,Κτιριακές Υποδομές, 
Ιόνιο Πανεπιστήμιο, δήμοι, ΔΕΥΑ 
Δήμων) , έτσι γίνεται αντιληπτό 
ότι για να φτάσεις στο τέλος του 
προγράμματος, με επιτυχή τρόπο, 
εξαρτάται και από άλλους και όχι 
μόνο από την ίδια την ΠΙΝ» είπε ο 
Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων. 

Τέλος ο κ. Γαλιατσάτος επεσήμανε 
σε όλους τους παρευρισκόμενους 
στο Περιφερειακό Συμβούλιο,  
πως η Περιφέρεια δε διαχώρισε τη 
στήριξή της, σε αρεστούς ή μη 
πολιτικά δημάρχους, αλλά 
εμπράκτως στήριξε  χωρίς 
αμφισβητήσεις τα αιτήματα όλων 
και των επτά δήμων και τα 
ενέταξε με οποιαδήποτε τρόπο, 
είτε στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2014-
2020, είτε στο ΠΔΕ, είτε σε άλλο 
χρηματοδοτικό μέσο. 

  

Από τα συγκριτικά στοιχεία με τα άλλα Περιφερειακά Προγράμματα, αλλά και με το σύνολο του ΕΣΠΑ (Τομεακά 
και Περιφερειακά Προγράμματα), προκύπτουν τα εξής με βάση τα στοιχεία ΟΠΣ (3/10/2018) : 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΚΑΤΑΤΑΞΗ 
ΠΙΝ ΣΤΑ 13 
ΠΕΠ (θέση) 

ΘΕΣΗ ΠΙΝ με 
βάση τα 27 
Προγράμματα 
του ΕΣΠΑ 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ 3 4  

ΕΝΤΑΞΕΙΣ 6 11  

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ 5 16 

ΠΛΗΡΩΜΕΣ 3 7  
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1.637.331,96, από την ΠΙΝ για την ένταξη της Πράξης «Δράσεις Ολοκληρωμένης 
Διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων στο Δήμο Παξών» 

ην  ένταξη της Πράξης «Δράσεις Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων στο Δήμο Παξών» 
συνολικού προϋπολογισμού  1.637.331,96, υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων Θεόδωρος Γαλιατσάτος. Το 
έργο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-

2020» και συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής. Αντικείμενο του προτεινόμενου έργου είναι η ανάπτυξη δράσεων για 
την ολοκληρωμένη διαχείριση στερεών αποβλήτων στο Δήμο Παξών, καθώς και η κατασκευή Σταθμού Μεταφόρτωσης και 
μονάδας προεπεξεργασίας και κομποστοποίησης προδιαλεγμένου και σύμμεικτου κλάσματος οικιακών αποβλήτων. Τα 
παραδοτέα της Πράξης ανά υποέργο είναι τα ακόλουθα: 

Υποέργο  (προπαρασκευαστικό): «Ολοκλήρωση Διαδιακασιών Ωρίμανσης Έργου – Αδειοδότηση και Οργάνωση 
Υλοποίησης» 

1. Υποέργο  : «Κατασκευή Σταθμού Μεταφόρτωσης Αποβλήτων» 
2. Υποέργο  : «Κατασκευή μονάδας επεξεργασίας προδιαλεγμένων Βιοαποβλήτων και Σύμμεικτων ΑΣΑ» 
3. Υποέργο  : «Προμήθεια Εξοπλισμού Οργάνωσης της Διαλογής στην Πηγή Βιοαποβλήτων 
4. Υποέργο  : «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου Παρακολούθησης και Υποστήριξης της Πράξης»Η ημερομηνία 

έναρξης της Πράξης ορίζεται η 02/01/2019 και η ημερομηνίας λήξης της η  31/12/2021. 

 

Συνάντηση Τσούκα με τον Αν. Υπουργό Περιβάλλοντος για τους Φορείς 
Διαχείρισης Natura 

Με τον Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος Σωκράτη 
Φάμελλο συναντήθηκε στο ΥΠΕΝ ο Αντιπεριφερειάρχης 
Ενέργειας και Περιβάλλοντος της ΠΙΝ, Διονύσης Τσούκας με 
αντικείμενο τους Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων 
Περιοχών της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και τα προβλήματά 
τους. 

Τα κύρια ζητήματα που τέθηκαν από τον Αντιπεριφερειάρχη 
αφορούσαν κυρίως στην καθυστέρηση από πλευράς 
Υπουργείου διορισμού των νέων Διοικητικών Συμβουλίων των 
φορέων, στην αναγκαιότητα δημιουργίας παραρτημάτων στην 
Κέρκυρα και στην Λευκάδα, αλλά και στη δυνατότητα 
χρηματοδότησης των παραρτημάτων αυτών από το Υπουργείο. 
Η αναγκαιότητα αυτή, όπως έθεσε ο Αντιπεριφερειάρχης στον 
Αν. Υπουργό, προκύπτει τόσο εξαιτίας της ένταξης νέων 
περιοχών στους υφιστάμενους φορείς (Καλαμά-Αχέροντα-
Κέρκυρας και Αμβρακικού-Λευκάδας), με αποτέλεσμα τη 

σημαντική αύξηση της έκτασής τους και των περιοχών 
αρμοδιότητάς τους όσο και στη δημιουργία διαφορετικών 
χωρικών θεματικών ενοτήτων (χερσαίες και θαλάσσιες 
χωρικές ενότητες) που διαμορφώθηκαν πλέον με την 
πρόσφατη ένταξη σε αυτούς των Προστατευόμενων Περιοχών 
της Κέρκυρας-Παξών και Λευκάδας αντίστοιχα. Ο Αν. 
Υπουργός από την πλευρά του παραδέχτηκε ότι έχουν υπάρξει 
καθυστερήσεις στον διορισμό νέων Δ.Σ. για όλους τους φορείς 
που αναφέρονται σε περιοχές της ΠΙΝ και υποσχέθηκε ότι 
άμεσα θα λυθεί άμεσα το ζήτημα αυτό. Θεωρείται ότι θα γίνει 
άμεσα διότι έτσι θα λυθεί η διοικητική δυσπραγία των φορέων. 
Όσον αφορά στη δημιουργία Παραρτημάτων, συμφώνησε με 
την αναγκαιότητα δημιουργίας τους, διότι πράγματι υπάρχουν 
διαφορετικές χωρικές θεματικές ενότητες, κυρίως θαλάσσιες, 

τόσο στην Κέρκυρα όσο και τη Λευκάδα και με τη δημιουργία 
παραρτημάτων θα είναι καλύτερη η εποπτεία αυτών των 
χώρων καθώς και η ανάδειξή τους. Συμφώνησε με αυτό που 
έθιξε ο ο κ.Τσούκας ότι τουλάχιστον σε αυτούς τους δυο φορείς, 
η ένταξη νέων μεγάλων θαλασσίων περιοχών άλλαξε το κέντρο 
βάρος του φορέα και αυτό χρειάζεται ιδιαίτερη διαχείριση. 
Πρότεινε για τη χρηματοδότηση των δυο παραρτημάτων, να 
μην λειτουργήσουν ως startup νέων φορέων, αλλά να 
χρησιμοποιηθεί η ίδια διοικητική δομή που θα διευκολύνει και 
θα επισπεύσει τη χρηματοδότησή τους από το Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα ΥΜΕΠΕΡΑΑ του Υπουργείου.  

Τέλος, υποσχέθηκε ότι θα υπάρξει άμεσα παράταση στο 
πρόγραμμα αυτό, το οποίο ήδη είναι ανοιχτό, καθώς οι φορείς 
δεν έχουν ολοκληρώσει ακόμα και με ευθύνη του Υπουργείου 
τη διαδικασία συγκρότησής του. 

Τ 
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Θ. Γαλιατσάτος : «Προτεραιότητα στην προστασία του περιβάλλοντος και της οικονομίας» 

Σε δυο χρόνια ξεκινούν οι έρευνες για υδρογονάνθρακες στην Κέρκυρα 

 
ε τον υπεύθυνο της γαλλικής πολυεθνικής εταιρείας πετρελαίου και φυσικού αερίου TOTAL E 
&P στην Ελλάδα Nick Fretwell, συναντήθηκε ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων Θεόδωρος 
Γαλιατσάτος. 

Η εταιρεία  TOTAL E & P είναι μια από 
τις τρεις εταιρείες που συμμετέχουν 
στην κοινοπραξία – με ποσοστό 50%- 
(τα Ελληνικά Πετρέλαια συμμετέχουν 
με ποσοστό 25% και η ιταλική Edison 
International με 25%), για την έρευνα 
και την παραγωγή υδρογονανθράκων 
στο αποκαλούμενο οικόπεδο 2 στην 
Κέρκυρα. 

Στη συνάντηση συζητήθηκαν θέματα 
αμοιβαίου ενδιαφέροντος σχετικά με 
την επικείμενη εξόρυξη 
υδρογονανθράκων στην περιοχή. 

Και από τις δυο πλευρές τονίστηκε η 
αναγκαιότητα για την προστασία του 
φυσικού και του κοινωνικού 
περιβάλλοντος, καθώς και η λήψη των 
απαιτούμενων μέτρων ώστε να μην 
πληγεί αφενός το ιδιαίτερα ευαίσθητο 

θαλάσσιο οικοσύστημα της περιοχής 
και αφετέρου η δρώσα οικονομία των 
νησιών (τουρισμός, ιχθυοκαλλιέργειες, 
παράκτια αλιεία). 

 «Θέλουμε κι εμείς να έχουμε αυτή την 
επικοινωνία και να είμαστε ενεργό 
μέλος σε αυτήν την από κοινού 
προσπάθεια για να προστατεύσουμε 
όλα τα παραπάνω», τόνισε ο κ. 
Γαλιατσάτος, επισημαίνοντας ότι αυτό 
μπορεί να επιτευχθεί μέσω και του   
Περιφερειακού Περιβαλλοντικού 
Παρατηρητηρίου που έχει 
δρομολογήσει η κυβέρνηση μετά από 
το σχετικό αίτημα του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Ιονίων Νήσων. 

Ο κ. Γαλιατσάτος και ο κ. Fretwell 
συμφώνησαν στην αναγκαιότητα 
συνεργασίας και επικοινωνίας  μεταξύ 

της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και της 
πολυεθνικής εταιρείας, ώστε να 
υπάρχει συνεχής πληροφόρηση 
ανάμεσα στις δυο πλευρές για 
προβλήματα που ανακύπτουν.  

Οικόπεδο2 

Αναφορικά με την πρόοδο των 
εργασιών στο οικόπεδο 2 στην 
Κέρκυρα ο κ.Fretwell ενημέρωσε τον 
Περιφερειάρχη ότι αυτή τη στιγμή 
γίνεται η επεξεργασία των 
υφιστάμενων δεδομένων για να 
ακολουθήσει η ερευνητική περίοδος, 
ενώ οι εργασίες εξόρυξης εκτιμάται ότι 
θα αρχίσουν στα τέλη του 2020. Όπως 
είπε εφόσον υπάρχουν εξορύξιμα 
κοιτάσματα η παραγωγή τοποθετείται 
στα επόμενα 10-15 χρόνια.  

Μ 
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Νέες πτήσεις από το εξωτερικό στα 

Ιόνια Νησιά για το 2019 

κτός από τις  πολύπλευρες δράσεις και 
ενέργειες της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, 
προκειμένου να βρίσκεται σε υψηλά 

επίπεδα η τουριστική ζήτηση, η συνεργασία με τις 
αεροπορικές εταιρείες πραγματώνει και 
σηματοδοτεί την συνεχή άνοδο του τουριστικού 
ρεύματος προς τα νησιά μας. 

Σε συνεργασία με την αεροπορική εταιρεία "RYANAIR",  
έχουν μέχρι στιγμής προγραμματιστεί οκτώ πτήσεις την εβδομάδα επί πλέον, οι οποίες αρχίζουν από τον ερχόμενο 
Απρίλιο. Για την Κέρκυρα έχουν ήδη ανακοινωθεί νέες πτήσεις  από τα αεροδρόμια Λονδίνου (SouthEnd), Μπολόνια και 
Λίβερπουλ  (συνολικά έξη πτήσεις), ενώ χθες ανακοινώθηκαν άλλες δύο πτήσεις ανά εβδομάδα (Τετάρτη και Σάββατο) 
για την Κεφαλονιά από Βερολίνο (Tegel), από 03 Απριλίου έως 26 Οκτωβρίου. 

Όλες οι παραπάνω πτήσεις συμβάλλουν αποτελεσματικά στην επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου σε επτάμηνη 
βάση, αλλά επί πλέον παρέχουν την δυνατότητα στις τοπικές κοινωνίες (και όχι μόνον) να ταξιδεύουν από τον τόπο 
τους στο εξωτερικό σε χαμηλότερους αεροπορικούς ναύλους. Επίσης  στο πλαίσιο της συνεργασίας της Π.Ι.Ν με την  
αεροπορική εταιρεία "BRITISH AIRWAYS", ανακοινώθηκαν δύο  νέες συνδέσεις  την εβδομάδα  από Λονδίνο (Heathrow) 
με Άκτιο από 29 Μαΐου έως 29 Σεπτεμβρίου (Τετάρτη και Κυριακή). 

Αυτό θα συμβάλλει στην μείωση του  ελλείμματος  αεροπορικών θέσεων από την Μεγάλη Βρετανία το οποίο 
παρουσιάστηκε μετά την αναστολή πτήσεων της αεροπορικής εταιρείας "Monarch Airlines"   το 2017. 

Παράλληλα, ανακοινώθηκε η σύνδεση του Ακτίου με το Ανόβερο από την αεροπορική εταιρεία "CONDOR" από 21 
Μαΐου έως 8 Οκτωβρίου (κάθε Τρίτη). 

Τα παραπάνω, εδραιώνουν την πεποίθηση για μια ακόμα καλλίτερη ποσοτικά και ποιοτικά τουριστική περίοδο το 2019, 
αλλά επιβραβεύουν τις δράσεις της Π.Ι.Ν για την περαιτέρω διείσδυση στη Γερμανική αγορά.  

Αεροπορική σύνδεση Βερόνας – Ζακύνθου με VOLOTEA

Τέλος  την αεροπορική σύνδεση της Βερόνας με 
την  Ζάκυνθο για την επόμενη χρονιά 
ανακοίνωσε η αεροπορική εταιρεία χαμηλού 
κόστους «VOLOTEA». Νωρίτερα είχε προηγηθεί  
στο Ρίμινι προγραμματισμένη συνάντηση του 
Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού και Νησιωτικής 
Πολιτικής κ. Σπύρου Γαλιατσάτου με την 
Εμπορική Υπεύθυνο  Ιταλίας και 
Νοτιοανατολικής Ευρώπης της εταιρείας κ. 
Valeria Rebasti, στο πλαίσιο 

της συνεργασίας  της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων  
με την παραπάνω αεροπορική εταιρεία. Είναι 
σημαντικό το γεγονός ότι άλλη μια αεροπορική 
εταιρεία όπως η δυναμικά αναπτυσσόμενη 
"VOLOTEA" ,πυκνώνει τις πτήσεις της στη 

Ζάκυνθο, πέραν της Βενετίας, της Νάπολη και του Μπάρι από τις οποίες έχει ήδη στο πρόγραμμά της. 

Ε 
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Θετικά τα μηνύματα από την τουριστική έκθεση του Ρίμινι 

ραγματοποιήθηκε η 
τουριστική έκθεση  "TTG 
TRAVEL EXPERIENCE", στο 

Ρίμινι της Ιταλίας από τις 10 έως τις 
12 Οκτωβρίου 2018, στην οποία 
συμμετείχε με δικό της περίπτερο η 
Περιφερειακή Ένωση  Δήμων Ιονίων 
Νήσων (Π.Ε.Δ.Ι.Ν), η οποία 
εκπροσωπήθηκε από τον Δ/ντή 
αυτής Ανδρέα Ζαπάντη, η παρουσία 
του οποίου ήταν εξόχως θετική, στη 
μεγάλη μάλιστα επισκεψιμότητα 
που παρατηρήθηκε για τα Ιόνια 
Νησιά.  

Η Περιφέρεια  Ιονίων Νήσων 
εκπροσωπήθηκε από τον 
Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού και 
Νησιωτικής Πολιτικής Σπύρο 
Γαλιατσάτο. Η συμμετοχή φορέων 
και επιχειρηματιών από τα Ιόνια 
Νησιά ήταν δυναμική, όπως ο 
Πρόεδρος της  Ένωσης ξενοδόχων 
Κεφαλονιάς και Ιθάκης Γεράσιμος 
Τιμοθεάτος και τουριστικοί 
πράκτορες από την Κέρκυρα, τη 
Ζάκυνθο και την Κεφαλονιά. Η 
έκθεση ήταν εντυπωσιακή από 
πλευράς μεγέθους, συμμετοχών και 
επισκεψιμότητας επαγγελματιών του 
τουρισμού.  

Στο πλαίσιο της συνεργασίας της 
Π.Ι.Ν με το Γραφείο Δημοσίων 
Σχέσεων "VIAGGIOXTE", 
πραγματοποιήθηκαν σημαντικές 
επαφές με αεροπορικές εταιρείες, 
Tour Operators, με δημοσιογράφους 
και bloggers, ποδηλατικούς ομίλους, 
τηλεοπτικά κανάλια, περιοδικά και 
ναυτιλιακές εταιρείες. Συγκεκριμένα, 
έγινε συνάντηση  με την αεροπορική 
εταιρεία "VOLOTEA", η οποία αυξάνει 
το πτητικό της πρόγραμμα προς τα 
νησιά μας για το 2019, κάτι που θα 
πράξει και η αεροπορική εταιρεία 
"BLUE PANORAMA", εφ όσον 
ικανοποιηθούν από τα slots 
(χρονοθυρίδες άφιξης , παραμονή - 

εξυπηρέτησης και αναχώρησης 
αεροσκαφών). 

Επίσης με το μεγάλο ποδηλατικό 
όμιλο "MARCEBIKELIFE", τον Tour 
Operator "KARLITALIA", ο οποίος 
εκτός του θερινού προγράμματος του 
στα Ιόνια Νησιά, παρουσίασε στην 
έκθεση κατάλογο με χειμερινό 
πρόγραμμα. 

Η συνάντηση με τον διάσημο 
δημοσιογράφο του τουριστικού 
χώρου κ. Corrado Ruggeri, ο οποίος 
ήταν ο συντάκτης της (δωρεάν) 
καταχώρησης για την Π.Ι.Ν στο 
περιοδικό "Panorama in Fly"  της 
αεροπορικής εταιρείας 
"BluePanorama", καθώς και με την κ. 
Ilaria Santi από το πόρταλ 
"italiaonline" της TELECOM 
(αντίστοιχου ΟΤΕ Ιταλίας), 
δημιούργησαν προϋποθέσεις για εκ 
νέου επισκέψεις  των στα νησιά μας. 
Προγραμματίστηκε η επίσκεψη του 
καναλιού ‘RAI 3’ (εκπομπή 
KILIMANGIARO) για το ερχόμενο 
Πάσχα στην Κέρκυρα, αλλά και του 
καναλιού "PANORAMA" αρχές του 

ερχόμενου Μαΐου σε όλα τα νησιά, 
από Κέρκυρα μέχρι και Ζάκυνθο. 

Δρομολογήθηκαν συνέργειες με την 
ναυτιλιακή εταιρεία "Grimaldi Lines", 
η οποία συνδέει την Κέρκυρα με 
λιμάνια της Ιταλίας. 

Η παραπάνω έκθεση, έδωσε θετικά 
μηνύματα για το 2019 για τα Ιόνια 
Νησιά, όπως άλλωστε είναι και το 
γενικότερο κλίμα, το οποίο 
εκφράζεται με αύξηση των 
αεροπορικών θέσεων για την 
επόμενη χρονιά, αλλά και τη διαρκή 
ζήτηση για περισσότερες 
κλίνες, ενισχύοντας παράλληλα το 
επενδυτικό κλίμα. Κάτι αντίστοιχο 
προσδοκούμε και για την επόμενη 
έκθεση WTM, πού θα 
πραγματοποιηθεί στο Λονδίνο 05 έως 
και 07 Νοεμβρίου. 

Η Π.Ι.Ν ευχαριστεί την Π.Ε.Δ.Ι.Ν, και 
τον Πρόεδρο της κ. Αλέξανδρο 
Παρίση (Δήμαρχο Κεφαλονιάς) και το 
Δ.Σ αυτής καθώς και τον  Δ/ντή της κ. 
Ανδρέα Ζαπάντη, για την 
επιτυχημένη αυτή συνέργεια, η οποία 
θα έχει συνέχεια. 

Π 
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Η  καμπάνια με την Marketing Greece 

σε εξέλιξη  

ε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη ψηφιακή καμπάνια, από 
τις αρχές του Σεπτέμβρη, για την προώθηση των 
νησιών του Ιονίου,  στο πλαίσιο της συνεργασίας της 

Περιφέρειας Ιονίων Νήσων με την Marketing Greece. Με 
βασικό όχημα την δυναμική ταξιδιωτική πλατφόρμα 
Discovergreece.com της  εν λόγω εταιρείας,  με περισσότερες 
από 4.000.000 επισκέψεις το χρόνο, τα Ιόνια Νησιά 
απευθύνουν ανοικτή πρόσκληση στο ταξιδιωτικό κοινό και 
μοιράζονται μαζί του τη μοναδικότητά τους. 

Στόχος του προγράμματος είναι η ενίσχυση του 
ενδιαφέροντος και της ελκυστικότητας των Ιονίων Νήσων 
ως τουριστικού προορισμού, προβάλλοντας τόσο τους 
φημισμένους όσο και τους λιγότερο γνωστούς προορισμούς 
που προσφέρουν όμως μοναδική πρόταση αξίας. Δυο 
ψηφιακά αφιερώματα, δημιουργημένα με την τεχνική του 
storytelling και με πλούσιο οπτικοακουστικό υλικό, 
αναλαμβάνουν να ξεναγήσουν τους επισκέπτες στις 
φημισμένες παραλίες των Ιονίων Νήσων αλλά και να 
αναδείξουν τον ιδιαίτερο χαρακτήρα, το «χρώμα» και τις 
γεύσεις του κάθε νησιού που τα κάνει γοητευτικά και 
ξεχωριστά.  

Με τίτλο «ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΙΟΝΙΟΥ, Σμαραγδί και απέραντο 
γαλάζιο γίνονται ένα», οι επισκέπτες έχουν την ευκαιρία να 
περιηγηθούν στις γαλάζιες σπηλιές της Ζακύνθου, στα χωριά 
της Κέρκυρας, στη γαστρονομία της Κεφαλονιάς, στα 
«κρυμμένα» μυστικά της Λευκάδας και του Μεγανησίου, στη 
γαλήνη της Ιθάκης και στους ονειρεμένους Παξούς και τα 
Διαπόντια Νησιά.Η ανάδειξη των Ιονίων Νήσων υλοποιείται 
μέσα από ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα προβολής το οποίο 
περιλαμβάνει: 

 Ανάπτυξη και προώθηση περιεχομένου σε 7 
γλώσσες (Ελληνικά, Αγγλικά, Γερμανικά, Γαλλικά, 
Ιταλικά, Τούρκικα και Ρώσικα) 

 Ψηφιακή προβολή στην Κεντρική Σελίδα του 
Discovergreece.com (Top Story & Featured Story) 
αλλά και στις θεματικές ενότητες και τους 
αντίστοιχους προορισμούς 

 Καμπάνια προβολής στα Social Media του 
Discovergreece.com που σήμερα ξεπερνούν τα 1,2 
εκατομμύρια followers  

 Video Promotion 

 Προβολή στο μηνιαίο Newsletter του 
Discovergreece.com 

 Αφιέρωμα Travel Blog Post “My view of Greece” 

 Ψηφιακή διαφήμιση και προώθηση σε επιλεγμένα 
ψηφιακά μέσα 

  Δεδομένου ότι ήδη τρέχει επίσης και άλλη καμπάνια με το 
‘Travel Channel’ και τις επόμενες ημέρες με το ‘CNN’ καθώς 

επίσης και την ‘GOOGLE’, που θα έχουν διάρκεια μέχρι τέλος 
του 2018, αλλά και σε συνάρτηση και με άλλες συνεχείς 
δράσεις, μπαίνουν οι βάσεις για ένα ακόμα καλύτερο 2019, 
ποσοτικά και ποιοτικά, στο τουριστικό και οικονομικό 
γίγνεσθαι των Ιονίων Νήσων. 

Σε διψήφιο ποσοστό ανόδου οι 
αεροπορικές αφίξεις στα Ιόνια Νησιά 
και το Σεπτέμβριο 

Σε διψήφιο ποσοστό ανόδου, σε σχέση με το αντίστοιχο 
περυσινό διάστημα, κινήθηκαν οι αεροπορικές αφίξεις 
στα Ιόνια Νησιά, τόσο από το εξωτερικό, όσο και από το 
εσωτερικό, το Σεπτέμβριο, σύμφωνα με στοιχεία της 
Fraport. Το στοιχείο αυτό, καταδεικνύει ότι "γεμίζει" η 
τουριστική περίοδος στα  "άκρα", κάτι που συμβάλλει 
ουσιαστικά στην προστιθέμενη αξία της οικονομίας του 
τόπου. Αυτό άλλωστε είναι και στρατηγική στόχευση της 
Π.Ι.Ν. Συγκεκριμένα στην Κέρκυρα οι αεροπορικές αφίξεις 
από το εξωτερικό σημείωσαν άνοδο κατά 12,80%, ενώ η 
αεροπορική κίνηση από το εσωτερικό είχε άνοδο 15,90%. 
Στο Άκτιο οι αφίξεις από το εξωτερικό είχαν άνοδο 6,90%, 
και από το εσωτερικό μείωση 17,30%.Στην Κεφαλονιά οι 
αφίξεις από το εξωτερικό είχαν άνοδο 21,50% και από το 
εσωτερικό 18,50%. 

Στη Ζάκυνθο οι αφίξεις του εξωτερικού είχαν άνοδο 
5,50% και από το εσωτερικό 2,60%.Το διάστημα από την 
αρχή της τουριστικής περιόδου, μέχρι την 30/09, σε σχέση 
με το αντίστοιχο περυσινό, οι αφίξεις από το εξωτερικό 
στα Ιόνια Νησιά, βρίσκονται σε ποσοστό ανόδου 
13,00%.Για τέταρτη συνεχή χρονιά οι αφίξεις του 
εξωτερικού είναι ανοδικές, από τις οποίες οι τρεις 
τελευταίες  είναι σε διψήφιο ποσοστό, κάτι που από καιρό 
πριν έχει σηματοδοτήσει έντονη επενδυτική 
δραστηριότητα, η οποία είναι "εργαλείο" διάχυσης των 
ωφελειών του τουρισμού σε ευρύτερα κοινωνικά 
στρώματα. 
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Μάγεψε» τους παρευρισκόμενους το 4ο Φεστιβάλ Παιδικών Χορωδιών Ιονίου 

της ΠΙΝ 

 

Με απόλυτη επιτυχία στέφθηκε το Φεστιβάλ Παιδικών Χορωδιών Ιονίου, που διοργανώνεται από την Περιφέρεια 
Ιονίων Νήσων, για τέταρτη συνεχή χρονιά. 

Πέντε παιδικές χορωδίες, από Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Κεφαλονιά, Παξούς και Λευκάδα, με συνολικά 200 παιδιά, ένωσαν 
τις «αγγελικές» τους φωνές και χάρισαν σε όλους τους παρευρισκόμενους μία μοναδική μουσική βραδιά. 

«Οι μελωδικές φωνές των συμμετεχόντων παιδικών χορωδιών, ένωσαν σε μία βραδιά όλο το Ιόνιο. Κατέπληξαν το 
κοινό και ερμήνευσαν, με κάθε επαγγελματισμό, με τη συνοδεία των ορχηστρών τους και την καθοδήγηση των 
μαέστρων, τραγούδια γνωστών καλλιτεχνών από τα Επτάνησα και την υπόλοιπη Ελλάδα, που άγγιξαν τις ψυχές όλων 
μας. Επιβραβεύουμε κάθε προσπάθεια και εγγυόμαστε ότι θα παραμείνουμε αρωγοί και θερμοί υποστηρικτές  του 
Φεστιβάλ Παιδικών Χορωδιών Ιονίου, που έγινε πλέον 
θεσμός στον τόπο μας», ανέφερε μετά το πέρας  του 
Φεστιβάλ, ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων 
Θεόδωρος Γαλιατσάτος. 

Στο φινάλε της βραδιάς, οι χορωδίες ενώθηκαν, 
τραγούδησαν όλες μαζί, ενώ μετά την έκκληση των 
μαέστρων, συμμετείχε, τραγουδιστικά, με ιδιαίτερη 
συγκίνηση και το κοινό.  Στο 4ο Φεστιβάλ Παιδικών 
Χορωδιών Ιονίου, συμμετείχαν η Παιδική Χορωδία 
Ζακύνθου, η Παιδική Χορωδία Κέρκυρας, η Παιδική 
Χορωδία Δήμου Κεφαλονιάς, η Παιδική Χορωδία 
Πολιτιστικού Συλλόγου Παξών και η Παιδική Χορωδία 
Μουσικοφιλολογικού Ομίλου Λευκάδας “Ορφεύς 
1937” . 

Το Φεστιβάλ Παιδικών Χορωδιών Ιονίου, 
διοργανώνεται κάθε χρόνο από την ΠΙΝ, σε διαφορετικό νησί του Ιονίου. Φέτος έλαβε χώρα  στο Φουαγιέ του Ανοιχτού 
Θεάτρου Λευκάδας, το Σάββατο 13 Οκτωβρίου, ενώ του χρόνου αναμένεται να πραγματοποιηθεί στην Κεφαλονιά. 
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Τα προϊόντα της Ιόνιας Γης στη Διεθνή Έκθεση Τροφίμων και Ποτών 
SIAL στο Παρίσι 

το Εκθεσιακό Πάρκο PARIS NORD 
VILLEPINTE στο Παρίσι πραγματοποιήθηκε 
από 21 έως 25 Οκτωβρίου 2018 η 28η Διεθνής 

Έκθεση Τροφίμων και Ποτών SIAL.  

Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων συμμετείχε με δικό της 
περίπτερο δίνοντας τη δυνατότητα στους 
παραγωγούς της να συμμετέχουν για πρώτη φορά σε 
μια οργανωμένη κοινή προσπάθεια προώθησης των 
προϊόντων τους, σε έκθεση του εξωτερικού 
παγκόσμιας εμβέλειας με απόλυτη επιτυχία. 

Η SIAL αποτελεί μια από τις σπουδαιότερες Διεθνείς 
Εκθέσεις Τροφίμων – Ποτών στον κόσμο και 
διοργανώνεται κάθε δύο χρόνια. Είναι μια παγκόσμια 
έκθεση που φέρνει σε επαφή παραγωγούς και 
αγοραστές από όλο τον κόσμο. Αποκαλύπτει τις τάσεις 
και τις καινοτομίες που διαμορφώνουν τη βιομηχανία 
τροφίμων του αύριο ενεργώντας ως ένα παγκόσμιο 
επιχειρηματικό κέντρο, που παρέχει εξαιρετική 
απόδοση της επένδυσης και υψηλής ποιότητας 
αγοραστές. Η έκθεση περιλαμβάνει 20 εκθεσιακούς 
τομείς όπου προβάλλεται το σύνολο των κατηγοριών 
προϊόντων της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών  
καθώς και τεχνολογικά προϊόντα για τον κλάδο του 
λιανικού εμπορίου, όπως και προϊόντα συναφή με τις 
υπηρεσίες εστίασης. 
 
Η επιλογή της ανάδειξης και προώθησης των 
προϊόντων της Ιόνιας Γης αποτέλεσε τα τελευταία 
χρόνια κεντρική επιλογή της ΠΙΝ, στο πλαίσιο της 
στρατηγικής της για τη στήριξη του πρωτογενή τομέα. 
Μαζί με τους εκθέτες στο δικό της χώρο μέσα στο 
περίπτερο της Περιφέρειας παρούσα ήταν και η νεοϊδρυθείσα Αγροδιατροφική Σύμπραξη της Περιφέρειας 
Ιονίων Νήσων, προκειμένου να ενημερωθούν οι επισκέπτες για τις παραγωγικές δυνατότητες και τις υψηλού 
επιπέδου επιδόσεις των προϊόντων της Ιόνιας Γης. 
 
Στην έκθεση παρευρέθηκαν ο Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενούς Τομέα και Εξωστρέφειας Γιάννης 
Φοντάνας, καθώς επίσης στελέχη και συνεργάτες της Περιφέρειας και της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης 
Ιονίων Νήσων. 
 
Τις επόμενες ημέρες και μετά από τη συνεχιζόμενη διαβούλευση με τους παραγωγούς ολοκληρώνεται ο 
σχεδιασμός της ΠΙΝ για συμμετοχή σε εκθέσεις του πρωτογενή τομέα το 2019 με κατ’ ελάχιστο την παρουσία 
σε 4-5 εκθέσεις στην Ελλάδα (τρεις γενικές και μια ή δυο κλαδικές) και μια στο εξωτερικό. 
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