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Editorial…

H ΠΙΝ είναι μία περιφέρεια με αυξημένο
κύρος, με αποδοτική λειτουργία στην
υλοποίηση των υποδομών, με
στρατηγικό σχεδιασμό και συνέργειες με
τους παραγωγικούς φορείς. Είναι
καταλύτης θετικών εξελίξεων στην
οικονομία, το περιβάλλον και τη ζωή των
πολιτών στο Ιόνιο. Για μας η υπόθεση της
έρευνας και της εξόρυξης των
υδρογονανθράκων χρήζει ύψιστης
προσοχής για την ακριβή υλοποίηση των
κανόνων ασφαλείας. Ο τουρισμός
βασίζεται πλέον στη στοχευμένη
προβολή των Ιονίων Νήσων, στη βάση
κατάλληλων επιστημονικών ερευνών,
στη δημιουργία συνείδησης για το
επίπεδο της ποιότητας των παρεχόμενων
υπηρεσιών, στη λήψη μέτρων για την
επιμήκυνση της περιόδου και -πάνω από
όλα στη συνεργασία μεταξύ των
δημοσίων και ιδιωτικών φορέων. Πάνω
από όλα όμως σημασία έχει η πιστή
τήρηση των εργατικών δικαιωμάτων σε
όλη την κλίμακα των τουριστικών
επαγγελμάτων, ιδιαίτερα των μεγάλων
ξενοδοχειακών μονάδων. Σχετικά με τις
μεταφορές, τις συγκοινωνίες και την
νησιωτικότητα, υποχρέωση της πολιτείας
είναι να εξασφαλίσει σταθερές και
ποιοτικές υπηρεσίες συγκοινωνιακών
μεταφορών, ιδιαίτερα στα μικρά νησιά. Η
εφαρμογή του Μεταφορικού Ισοδυνάμου
από 1-1-2019 σε όλα τα νησιά, αποτελεί
θετική εξέλιξη και στηρίζει την οικονομία
της περιοχής μας. Ιδιαίτερα θετική
εξέλιξη αποτελεί η μετατροπή της
Γενικής Γραμματείας Αιγαίου σε Γενική
Γραμματεία Νήσων και Νησιωτικής
Πολιτικής.
Ζητάμε την ενίσχυση της νεοσύστατης
γραμμής, που συνέδεσε με πλοίο τα
νησιά του Ιονίου, ως σημαντικός
παράγοντας ανάπτυξης, ενώ στηρίζουμε
την επικείμενη λειτουργία, των
υδατοδρομίων και την άμεση

ολοκλήρωση της αδειοδότησής τους
Άμεσος στόχος μας είναι να
δημιουργήσουμε Γραφείο Ιονίων Νήσων
στην καρδιά της ΕΕ, τις Βρυξέλλες, σε
συνεργασία της Περιφέρειας Ιονίων
Νήσων με τα τέσσερα Επιμελητήρια της
περιοχής μας. Τέλος θα συνεχίσουμε τις
προσπάθειές μας για την προαγωγή του
δημόσιου και χωρίς μεσάζοντες,
διαλόγου με την κοινωνία, θα σταθούμε
αρωγοί σε όλες τις προσπάθειες που
έχουν αυτό τον στόχο και σκοπό και θα
δώσουμε όλες μας τις δυνάμεις για να
ακουστεί η φωνή όλων των πολιτών, από
όλα τα νησιά, στα Κέντρα Λήψης
αποφάσεων.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΜΗΝΑ

η

Θ. Γαλιατσάτος: «Η ΠΙΝ στην 3 θέση
απορρόφησης κοινοτικών πόρων ,
συνεχόμενα ρεκόρ άφιξης τουριστών,
ενεργή συμμετοχή στα ευρωπαϊκά
φόρα, περιφερειακή στρατηγική υπέρ
των πολιτών»…σελ. 4-6

ΕΠΙ ΤΩ ΕΡΓΩ…
Επιτάχυνση των ρυθμών της ΟΧΕ
Παλικής ζήτησε ο Περιφερειάρχης
Ιονίων Νήσων….σελ..7

Με εκτίμηση,
Θεόδωρος Γαλιατσάτος
Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων

Η
Περιφέρεια
Ιονίων
Νήσων
αναλαμβάνει τα έργα ολοκληρωμένης
διαχείρισης στερεών αποβλήτων του
δήμου Παξών…σελ. 8

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ:
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Π.Ι.Ν.
Μαρία Μπαζδριγιάννη,
Δημοσιογράφος

Τον Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων
επισκέφθηκε ο Νομαρχιακός Σύλλογος
Ατόμων με Αναπηρία
Κέρκυρας…σελ..10

Άννυ Ταπάσκου, Δημοσιογράφος
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:

Η ΠΙΝ συνεχίζει με επιτυχία την
κοινωνική στρατηγική…σελ..11

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

Συνάντηση του Περιφερειάρχη με το
νέο Γενικό Περιφερειακό Αστυνομικό
Διευθυντή Ιονίων Νήσων…σελ.13

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νικόλαος Ευαγγελάτος,
Θάνος Κατσαρός

Θ. Γαλιατσάτος : «Θα κάνουμε ότι
περνάει από το χέρι μας για να μη
χάσουμε ούτε ένα ευρώ»…σελ.14-15

Τμήμα Πληροφορικής & Εξυπηρέτησης
του Πολίτη ΠΕ Κεφαλλήνιας
Δ/ΝΣΗ: Διοικητήριο Αργοστολίου,
Τ.Κ. 28100
ΤΗΛ.
26713 60501 – 3
EMAIL it.kef@pin.gov.gr

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
Οριστικά διψήφια η αύξηση των
αεροπορικών αφίξεων του εξωτερικού
στα Ιόνια Νησιά…σελ..18
Παρούσα στη ‘PHILOXENIA’ η
ΠΙΝ…σελ..19
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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

σελ. 3

Θ. Γαλιατσάτος: Θα είμαστε συμπαραστάτες και αρωγοί όλων των ενεργειών
της «ΔΙΑΠΛΟΥΣ»

Μ

ε εκπροσώπους της
Μονάδας Απεξάρτησης
«ΔΙΑΠΛΟΥΣ»,
της
Ψυχιατρικής
Κλινικής
του
Γενικού Νοσοκομείου Κέρκυρας,
του Συλλόγου Γονέων και Φίλων
της
θεραπευτικής
μονάδας
«ΔΙΑΠΛΟΥΣ»
και
του
παραρτήματος του Εθνικού
Συμβουλίου
κατά
των
Ναρκωτικών
(ΕΣΥΝ),συναντήθηκε
στο
γραφείο του, στην Κέρκυρα, ο
Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων
Θεόδωρος Γαλιατσάτος.
Κύριο θέμα της συνάντησης
αποτέλεσε το αίτημα της Μονάδας
Απεξάρτησης «ΔΙΑΠΛΟΥΣ», για την
παροχή επίσημης πιστοποίησης και
ένταξής του στο Δίκτυο Παροχών
Υπηρεσιών
Απεξάρτησης
της
χώρας.
«Η υποστήριξη της «ΔΙΑΠΛΟΥΣ»
είναι επιτακτική ανάγκη. Έχουμε
κοινούς στόχους. Θα προβούμε σε
άμεσο σχεδιασμό για τις ενέργειες
που πρέπει να ακολουθήσουν,
προκειμένου
να
πιστοποιηθεί
επίσημα η Μονάδας Απεξάρτησης
«ΔΙΑΠΛΟΥΣ», ενώ θα στηρίξουμε
όλες τις σχετικές δράσεις της δομής,
για το συγκεκριμένο θέμα»,
ανέφερε ο Περιφερειάρχης.
Στη συνάντηση παραβρέθηκε ο
Aντιπεριφερειάρχης στον Τομέα
Κοινωνικής
Πολιτικής
Αλέκος
Μιχαλάς, που ανέλυσε στους
παρευρισκόμενους τις ενέργειες της
ΠΙΝ για τη δημιουργία ενός
«Δικτύου
Πρόληψης
και
Αντιμετώπισης των ναρκωτικών και
άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών»,

που θα χρηματοδοτείται από την
Περιφέρεια.

εντάσσεται στο Εθνικό Σύστημα
Υγείας.

Στην ευρεία συνάντηση με τον
Περιφερειάρχη συμμετείχαν επίσης
ο επιστημονικά Υπεύθυνος της
Μονάδας
Απεξάρτησης
«ΔΙΑΠΛΟΥΣ», της Ψυχιατρικής
Κλινικής του Γενικού Νοσοκομείου
Κέρκυρας, Ηλίας Μιχαλαρέας, η
Πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων
και Φίλων της θεραπευτικής
μονάδας «ΔΙΑΠΛΟΥΣ», Τερέζα
Φαρούγγα, ο Πρόεδρος του
παραρτήματος
του
Εθνικού
Συμβουλίου κατά των Ναρκωτικών
(ΕΣΥΝ), Κωστας Ρούσσινος και μέλη
του Συλλόγου Γονέων και Φίλων
της
θεραπευτικής
μονάδας
«ΔΙΑΠΛΟΥΣ .

Στη δομή του διαθέτει τμήματα
απεξάρτησης από εξαρτησιογόνες
ουσίες και το αλκοόλ καθώς και
τμήματα
Διπλής
Διάγνωσης,
Διαδικτύου, Εφήβων, Τυχερών
Παιχνιδιών,
Οικογένειας,
Πρόληψης,
Έρευνας
και
Εκπαίδευσης, Νομικής Υποστήριξης
(σε συνεργασία με το δικηγορικό
σύλλογο),
Σωματικής
Αποτοξίνωσης και Συμβουλευτικό
Σταθμό
στο
Σωφρονιστικό
Κατάστημα
Κρατουμένων
Κέρκυρας.

Να σημειωθεί ότι η δομή της
Μονάδας
Απεξάρτησης
«ΔΙΑΠΛΟΥΣ», λειτουργεί τέσσερα
χρόνια στην Κέρκυρα και αποτελεί
ένα θεσμοθετημένο πρόγραμμα
στον Οργανισμό του Γενικού
Νοσοκομείου
Κέρκυρας,
ενώ

Επίσης ο «ΔΙΑΠΛΟΥΣ» λειτουργεί
στα πλαίσια τριών θεραπευτικών
φάσεων (Φάση Συμβουλευτικού
Σταθμού,
Φάση
Ψυχολογικής
Απεξάρτησης, Φάση Κοινωνικής
Επανένταξης) ενάντια στη λογική
της χορήγησης υποκατάστατων.
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ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΜΗΝΑ

σελ. 4

1 ο Αναπτυξιακό Συνέδριο Ιονίων Νήσων

Θ. Γαλιατσάτος: «Η ΠΙΝ στην 3 η θέση απορρόφησης κοινοτικών
πόρων, συνεχόμενα ρεκόρ αύξησης τουριστών, ενεργή συμμετοχή
στα ευρωπαϊκά φόρα, περιφερειακή στρατηγική υπέρ των πολιτών»

Μ

ε
απόλυτη
επιτυχία
στέφθηκαν οι εργασίες
του
1 ου
Αναπτυξιακού
Συνεδρίου Ιονίων Νήσων που
πραγματοποιήθηκε στις 23 και
24
Νοεμβρίου
2018
στην
Κεφαλονιά
με
στόχο
την
προσέγγιση και παρουσίαση
των
καίριων
θεμάτων
που
απασχολούν
την
ευρύτερη
περιοχή του Ιονίου.
Το
Συνέδριο
διοργάνωσαν
η
Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, η
εφημερίδα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ» και
η
περιφερειακή
τηλεόραση
«IONIAN», ενώ μέσα από το γόνιμο
διάλογο μεταξύ των αρμόδιων,
προέκυψαν κρίσιμα συμπεράσματα
για το προφίλ και τις διεκδικήσεις
της περιοχής στους τομείς της οικονομίας, της
παραγωγής και της ανάπτυξης.
Την κήρυξη των εργασιών του Αναπτυξιακού
Συνεδρίου Ιονίων Νήσων πραγματοποίησε
στην κατάμεστη αίθουσα του Δημοτικού
Θεάτρου ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων
Θεόδωρος Γαλιατσάτος, δηλώνοντας την
ικανοποίησή του για την μαζική συμμετοχή και
την ανταπόκριση στην πρόσκληση για διάλογο,
ανταλλαγή απόψεων και θέσεων για καίρια
ζητήματα της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.
Στην ομιλία του ο κ. Γαλιατσάτος αναφέρθηκε στις
δράσεις και ενέργειες της περιφερειακής αρχής για
την: κάλυψη των βασικών κοινωνικών αναγκών και
διασφάλιση της αξιοπρεπούς διαβίωσης, ανάδειξη ως
κυρίαρχου στοιχείου του νησιωτικού χαρακτήρα της
ΠΙΝ, κατοχύρωση της ενότητας και της συνοχής της
ΠΙΝ, υπεράσπιση του δημόσιου πλούτου και των
δημόσιων κοινωνικών αγαθών, προστασία του
φυσικού
περιβάλλοντος,
παραγωγική
ανασυγκρότηση, ισόρροπη ανάπτυξη μεταξύ
τουριστικών υπηρεσιών και πρωτογενούς τομέα,

προσέγγιση και επίλυση του προβλήματος των
θαλασσίων μεταφορών, μείωση των ανισοτήτων,
εφαρμογή
του
μεταφορικού
ισοδύναμου,
αναβάθμιση των υπηρεσιών της ΠΙΝ, διαχείριση των
οικονομικών πόρων με διαφάνεια, σχεδιασμός της
αγροτικής παραγωγής, προστασία και ανάπτυξη των
μικρομεσαίων
επιχειρηματιών,
στήριξη
της
εκπαίδευσης, διατήρηση και ενίσχυση των δημοσίων
δομών υγείας, ήπια και ποιοτική τουριστική
ανάπτυξη, ανάδειξη του ναυταθλητισμού και
αθλητισμού γενικότερα και διασφάλιση των
δικαιωμάτων όλων των πολιτών.
Ο κ.Γαλιατσάτος ενημέρωσε για την στρατηγική της
Περιφέρειας Ιονίων Νήσων που διαμορφώνεται έως
το 2020, με επίκεντρο την επιδίωξη για «έξυπνη,
βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη». Επίσης
τόνισε ότι έχει δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στα έργα και
συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα, με θεαματικά
αποτελέσματα της δουλειάς που έχει γίνει και
συνέπεια αυτών την αναρρίχηση της ΠΙΝ στην 3η
θέση μεταξύ των Περιφερειών της χώρας,
αναφορικά με την απορρόφηση των πόρων του
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ΕΣΠΑ. Υπενθυμίζεται ότι η ΠΙΝ στις 31/8/2014
βρισκόταν στην τελευταία θέση μεταξύ των 13
Περιφερειών της χώρας. Τα ίδια θεαματικά
αποτελέσματα υπάρχουν, βάσει των στοιχείων της
Τράπεζας της Ελλάδας, στην αύξηση των
τουριστικών εισπράξεων στα Ιόνια Νησιά, στην
εντατικοποίηση της οικοδομικής δραστηριότητας,
στη μείωση της ανεργίας. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον
παρουσιάζουν τα στοιχεία (που έδωσε στη
δημοσιότητα η Fraport) για τη διψήφια άνοδο των
αεροπορικών αφίξεων για τρίτη συνεχή χρονιά στα
Ιόνια νησιά.

Ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων αναφέρθηκε επίσης
στον πρωτογενή τομέα και τα βήματα που έχει κάνει
η ΠΙΝ για την ενίσχυση και προβολή των τοπικών
προϊόντων. Μάλιστα κάλεσε στο βήμα τον
συνεργάτη του, Πρόεδρο της Αγροδιατροφικής
Ιονίων Νήσων, καθηγητή Παύλο Μποχάγιερ, ο
οποίος παρουσίασε διεξοδικά τις δράσεις της
Αγροδιατροφικής Σύμπραξης για την πιστοποίηση
τοπικών προϊόντων και της προστασία της
καλλιέργειας στα Ιόνια νησιά, αλλά και τις
συνεργασίες που έχουν ξεκινήσει με αγροτικούς
συνεταιρισμούς και παραγωγούς. Ο κ. Γαλιατσάτος
επίσης
αναφέρθηκε
στην
αναβαθμισμένη
συνεργασία με το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, μετά και τη
συγχώνευση με το ΤΕΙ Ιονίων Νήσων, στις δράσεις
πολιτισμού και αθλητισμού και τη βελτίωση των
υποδομών και γηπέδων και στις δράσεις
εξωστρέφειας της ΠΙΝ. Εκτενής αναφορά έγινε για
την θέση της ΠΙΝ στα διεθνή φόρα, με επιστέγασμα
τη συμμετοχή του Περιφερειάρχη σε εκτελεστικές
θέσεις σε ευρωπαϊκές θεσμικές επιτροπές και
οργανισμούς. «Προς επίρρωση της ανοδικής

ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΜΗΝΑ

σελ. 5

ευρωπαϊκής μας πορείας και της εμπιστοσύνης που
πλέον απολαμβάνουμε στο ευρωπαϊκό γίγνεσθαι,
είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε ότι
συμμετέχουμε είτε ως leader είτε ως εταίρος σε
δεκάδες προγράμματα εδαφικής συνεργασίας
Ελλάδα – Ιταλία και Ελλάδα – Αλβανία, ενώ και στο
πρόγραμμα leader για τους δημόσιους και ιδιωτικούς
φορείς που σχετίζονται με τον πρωτογενή τομέα, τη
βελτίωση της υπαίθρου και την ανάπτυξη του
αγροτουρισμού
εγκρίθηκαν
χρηματοδοτήσεις
συνολικού ύψους 15.750.000ευρώ.
Τέλος ο κ. Περιφερειάρχης ενημέρωσε για το
νεοσύστατο Ταμείο Επιχειρηματικότητας ΙΙ που έχει
στόχο τη βελτίωση τη πρόσβαση των επιχειρήσεων
σε χρηματοδότηση, με παροχή δανείων, εγγυήσεων
και μικροπιστώσεων και στο οποίο η ΠΙΝ
συνεισφέρει με 4εκ. ευρώ, καθώς και για τα 6εκ.
ευρώ που εξασφάλισε η ΠΙΝ για τα Ιόνια Νησιά στο
πρόγραμμα εξοικονόμηση ενέργειας στον τομέα της
κατοικίας. «Μέσα σε 4 χρόνια καταφέραμε πολλά.
Έργα που επί σειρά ετών λίμναζαν και είναι άκρως
απαραίτητα για την οικονομία, τον πολιτισμό και τη
βιωσιμότητα των νησιών είναι ήδη έτοιμα ή
εκτελούνται με συνέπεια.
Το λιμάνι Πισαετού Ιθάκης, η γέφυρα του Χάρακα
στην
Κεφαλονιά,
τα
ευρείας
κλίμακας
αντιπλημμυρικά στη Ζάκυνθο, η διάνοιξη του
Διαύλου στη Λευκάδα, το Λιμάνι της Ερείκουσας, η
παραλιακή της Γαρίτσας στην Κέρκυρα και πολλά
ακόμη είναι αποδείξεις της αναπτυξιακής αλλαγής.
Καταφέραμε επίσης να εγκρίνουμε Στρατηγικό
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, Περιφερειακό Σχεδιασμό
Διαχείρισης Αποβλήτων, Αγροδιατροφική Σύμπραξη,
Εταιρεία για την Ανάπτυξη Επιχειρηματικού Πάρκου
και Επιχειρησιακό Σχέδιο Τουριστικής Προβολής.
Συνεχίζουμε χωρίς πολλά λόγια, με έργα και
αποδείξεις, για την ανάπτυξη των νησιών μας και τη
διευκόλυνση της καθημερινότητας των πολιτών μας»
δήλωσε ο κ.Γαλιατσάτος. Χαιρετισμό απηύθυναν
επίσης ο Μητροπολίτης Κεφαλονιάς κ. Δημήτριος και
ο Δήμαρχος Κεφαλονιάς Αλέξανδρος Παρίσης.
«Αναπτυξιακές προοπτικές», «Πολιτικές Ενέργειας
στο Ιόνιο και «Επιχειρηματικότητα – Υποδομές –
Απασχόληση»
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Οι εργασίες της πρώτης ημέρας του Αναπτυξιακού ¨ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΑΕ»), Β. Βολτέρας (Kefalonia Fisheries),
Συνεδρίου Ιονίων Νήσων ολοκληρώθηκαν με τις
ομιλίες στις ενότητες για τις «Αναπτυξιακές
προοπτικές Περιφέρειας Ιονίων Νήσων», τις
«Πολιτικές Ενέργειας στο Ιόνιο» και την
«Επιχειρηματικότητα – Υποδομές – Απασχόληση».
Ακολούθησε work shop για τις «Επενδυτικές
ευκαιρίες για δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις μέσα
από το τοπικό πρόγραμμα CLLD/LEADER: Καλές
πρακτικές Νησιωτικής Ανάπτυξης».
Στο συνέδριο παρόντες ήταν ο πρ. Υπουργός
Δικαιοσύνης, βουλευτής Ζακύνθου Στ.Κοντονής, οι
βουλευτές Κέρκυρας Φ.Βάκη και Κ. Παυλίδης, οι
Αντιπεριφερειάρχες
Κεφαλονιάς
–
Ιθάκης
Π.Δρακουλόγκωνας, Ζακύνθου Ελ.Νιοτόπουλος και
Λευκάδας Θ. Χαλικιάς, Τουρισμού και Νησιωτικής
Πολιτικής Σπ.Γαλιατσάτος, Επιχειρηματικότητας,
Επενδύσεων και Εμπορίου Δ. Μπάστας, η
Αντιδήμαρχος Κεφαλονιάς Σ.Γαρμπή, ο Έπαρχος
Ιθάκης Σπ. Τσιντήλας καθώς και οι περιφερειακοί
σύμβουλοι
Κ.
Βαγγελάτου,
Σ.
Πεφάνη,
Νικ.Βαλιαννάτος, Λ. Κατωπόδη και Σ.Κουρής.

Μ. Μπερέτσος (Ελληνικό Δίκτυο Leader).
Στο Συνέδριο η Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου
Με την ομιλία της Υπουργού Διοικητικής
Ανασυγκρότησης Μαριλίζας Ξενογιαννακοπούλο
ξεκίνησε η δεύτερη ημέρα εργασιών του
Αναπτυξιακού Συνεδρίου Ιονίων Νήσων.

Ομιλίες και παρεμβάσεις έκαναν επίσης ο Γενικός
Γραμματέας Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και
Από τα Επιμελητήρια των Ιονίων Νήσων Ναυτιλιακών Επενδύσεων Χρήστος Λαμπρίδης, ο
συμμετείχαν ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Γενικός Γραμματέας Στρατηγικών και Ιδιωτικών
Λευκάδας και Πρόεδρος του Επιμελητηριακού Επενδύσεων Λόης Λαμπριανίδης και η Γενική Δ/ντρια
Ομίλου
Ανάπτυξης
Ελληνικών
Νησιών Τουριστικής Πολιτικής του Υπουργείου Τουρισμού
Σ.Σκιαδαρέσης, ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Παναγιώτα Διονυσοπούλου.
Κεφαλονιάς & Ιθάκης Στ. Σπαθής, ο υπεύθυνος
Οι θεματικές της δεύτερης ημέρας του Συνεδρίου
σύμβουλος επιχειρήσεων Επιμελητηρίου Ζακύνθου Ι.
πλαισιώθηκαν από τις ενότητες (i)«Τουριστική
Κονταράτος και τα μέλη του Δ.Σ. του Επιμελητηρίου
Ανάπτυξη στα Ιόνια Νησιά», υπό τον συντονισμό και
Κέρκυρας Σπ. Σπαής και Στ. Μέξας.
την αρχική εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη
Επίσης πλήθος ακαδημαϊκών, ανάμεσα στους Τουρισμού και Νησιωτικής Πολιτικής Σπύρου
οποίους οι κ.κ .Α. Ζεληλίδης (καθηγητής του Γαλιατσάτου και (ii) «Μεταφορές, Συγκοινωνίες,
με
εισηγητές
τους:
Π.
Τμήματος Γεωλογίας του Πανεπιστημίου Πατρών), Γ. Νησιωτικότητα»
Παπαθεοδώρου (καθηγητής Περιβαλλοντικής και Δρακουλόγκωνα, Aντιπεριφερειάρχης Κεφαλονιάς –
Γεωλογικής Ωκεανογραφίας του Πανεπιστημίου Ιθάκης, Δ. Στανίτσα, Δήμαρχος Ιθάκης, Σπ. Σπαή,
Πατρών), Α. Τσελέντης (καθηγητής Εθνικού και μέλος ΔΣ Επιμελητηρίου Κέρκυρας, μέλος ΕΟΑΕ, Αλ.
Παντελειό, πρόεδρος Νομαρχιακής Επιτροπής
Καποδιστριακού Παν/μίου Αθηνών).
Κεφαλονιάς – Ιθάκης ΤΕΕ ΤΔΕ, Ε. Απέργη, εταιρεία
Τέλος στις εργασίες της πρώτης ημέρας του Levante Ferries, Αναστάσιο Γκόβα, δ/νων σύμβουλος
Συνεδρίου
συμμετείχαν
πρόεδροι,
δ/νοντες εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΥΔΑΤΟΔΡΟΜΙΑ», ενώ
σύμβουλοι και εκπρόσωποι εταιρειών, ανάμεσα παρέμβαση έκανε η Αφρ.Θεοπεφτάτου, βουλευτής
στους οποίους οι κ.κ. Γ.Γρηγορίου (Δ/νων Σύμβουλος Κεφαλονιάς – Ιθάκης.
ΕΛΠΕ),
Δ.
Γεωργόπουλος
(αντιπρόεδρος
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Επιτάχυνση των ρυθμών της ΟΧΕ Παλικής ζήτησε ο Περιφερειάρχης Ιονίων
Νήσων

Ευρεία
σύσκεψη
υπό
τον
Περιφερειάρχη
Ιονίων
Νήσων
Θεόδωρο
Γαλιατσάτο
πραγματοποιήθηκε στην Κεφαλονιά
για την Ολοκληρωμένη Χωρική
Επένδυση (ΟΧΕ) στη χερσόνησο της
Παλικής.
Η σύσκεψη είχε το χαρακτήρα της
συνεδρίασης της Τοπικής Ομάδας
Διαχείρισης της ΟΧΕ Παλικής, η οποία
ορίστηκε από τον Περιφερειάρχη και
προεδρεύεται
από
τον
Αντιπεριφερειάρχη
Παναγή
Δρακουλόγκωνα.
Στη σύσκεψη αποφασίστηκε, η
επιτάχυνση των ρυθμών υλοποίησης
για τα έργα της ΟΧΕ Παλικής με

καθημερινή συνεργασία όλων των
εμπλεκόμενων φορέων, με τη
στήριξη
της
ΜΟΔ
και
της
Διαχειριστικής Αρχής, ώστε το
συντομότερο να συνταχθούν τεχνικά
δελτία για όσες δράσεις και έργα είναι
ώριμα και να ακολουθήσουν οι
σχετικές προσκλήσεις από τον
Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων.Στη
συνάντηση
παρευρέθησαν
ο
Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Κεφαλληνίας
και
Ιθάκης
Παναγής
Δρακουλόγκωνας,
ο
Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού και
Νησιωτικής
Πολιτικής
Σπύρος
Γαλιατσάτος,
ο
εκτελεστικός
γραμματέας της ΠΙΝ Παναγής
Ζησιμάτος, ο αντιδήμαρχος Παλικής
Γιώργος Κατσιβέλης, ο υπεύθυνος

επιχειρήσεων του Επιμελητηρίου
Κεφαλονιάς και Ιθάκης Άγγελος
Γαλάτης, ο διευθυντής του Ενιαίου
Γεωργικού
Συνεταιρισμού
Κεφαλληνίας και Ιθάκης Σπύρος
Θεοτοκάτος, το μέλος του ΤΕΕ
Κεφαλληνίας και Ιθάκης καθώς και
της Ένωσης Προστασίας Ισότητας και
Δικαιωμάτων «ΥΠΕΡΙΩΝ» Σταύρος
Λυκούδης,
ο
πρόεδρος
του
Πολιτιστικού
Συλλόγου
«Η
ΚΟΥΝΟΠΕΤΡΑ» Παναγής Ατσάρος,
το μέλος του δ.σ του Κεφαλληνιακού
Ιδρύματος Ερευνών «ΕΥΔΟΞΟΣ»
Νικόλαος Σολωμός, καθώς και οι
αναπληρωτές καθηγητές του Ιονίου
Πανεπιστημίου Νικόλαος Μπούκας
και Διονύσιος Κατερέλος.
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Η
Περιφέρεια
Ιονίων
Νήσων 1.000.000 ευρώ για έργα
αναλαμβάνει τα έργα ολοκληρωμένης αποκατάστασης στην Ιθάκη ενέκρινε
διαχείρισης στερεών αποβλήτων του ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων
δήμου Παξών

Τ

η σύμβαση κατασκευής για την εκτέλεση του
έργου «Έργα αποκατάστασης στην Π.Ε.
Ιθάκης», π/υ δημοπράτησης 1.000.000 ευρώ
και τελικού ποσού σύμβασης 260.000 ευρώ
υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων
Θεόδωρος Γαλιατσάτος.

Τα έργα ολοκληρωμένης διαχείρισης στερεών
αποβλήτων στο δήμο Παξών αναλαμβάνει η
Περιφέρεια Ιονίων Νήσων. Αυτό αποφασίστηκε κατά
τη σημερινή συνάντηση που είχε ο Περιφερειάρχης
Θεόδωρος Γαλιατσάτος με το δήμαρχο Παξών Σπύρο
Βλαχόπουλο και τον περιφερειακό σύμβουλο Σπύρο
Το έργο που εκτελείται από πιστώσεις του ΠΔΕ
Βλαχόπουλο.
ΣΑΕΠ 022, Κ.Ε. 2015ΕΠ02200006 αφορά σε εργασίες
Ειδικότερα αποφασίστηκε να ανατεθεί από το δήμο βραχοπροστασίας.
Παξών προς την ΠΙΝ η εκτέλεση τριών έργων, εκ των
οποίων τα δυο αφορούν στη διαχείριση στερεών Ο ανάδοχος ανέλαβε την υποχρέωση να
αποβλήτων (δημιουργία πράσινου σημείου και αποπερατώσει συνολικά το έργο εντός 270 ημερών
σταθμού μεταφόρτωσης) και το τρίτο σε έργο από την υπογραφή της σύμβασης.
αγροτικής οδοποίϊας στους Αντίπαξους.
Ακολουθούν τα έργα:
«Δράσεις ολοκληρωμένης διαχείρισης αστικών
στερεών αποβλήτων στο δήμο Παξών», π/υ 1.637.331
ευρώ. Περιλαμβάνει την κατασκευή σταθμού
μεταφόρτωσης αποβλήτων, την κατασκευή μονάδας
200.000 ευρώ από την ΠΙΝ για οδικά
επεξεργασίας προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων και
σύμμεικτων αστικών στερεών αποβλήτων και έργα στη Λευκάδα
προμήθεια εξοπλισμού οργάνωσης της διαλογής
Τη σύμβαση κατασκευής για την εκτέλεση του έργου
στην πηγή βιοαποβλήτων
«ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
«Δημιουργία πράσινου σημείου και γωνιών ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ»,
ανακύκλωσης στο δήμο Παξών» π/υ 373.414 ευρώ. συνολικού προϋπολογισμού 200.000 ευρώ και
Περιλαμβάνει τη δημιουργία πράσινου σημείου, τελικού ποσού συμβάσεως, 84.165,18 ευρώ με ΦΠΑ,
γωνιών ανακύκλωσης και δράσεις ευαισθητοποίησης υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων
Θεόδωρος Γαλιατσάτος.
και δημοσιότητας.
Κατασκευή έργου αγροτικής οδοποιϊας στους Ανάδοχος της σύμβασης του έργου, που
χρηματοδοτείται από πιστώσεις της ΣΑΕΠ 522, είναι
Αντίπαξους, π/υ 441.000 ευρώ.
η εταιρεία «ΜΑΚΡΥΠΟΥΛΙΑΣ Ο.Ε.».
Η ΠΙΝ θα αναλάβει τη δημοπράτηση και την
εκτέλεση των παραπάνω έργων, η οποία θα γίνει Η ολική προθεσμία περάτωσης του έργου έχει
μέσω προγραμματικών συμβάσεων με το δήμο καθοριστεί σε δώδεκα (12) μήνες.
Παξών.
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Την προγραμματική σύμβαση για τη
διαχείριση των αστικών λυμάτων της
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ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων και
ο Δήμαρχος Ιθάκης

ΕΠΙ ΤΩ ΕΡΓΩ

σελ. 9

Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων αναλαμβάνει τις
ακόλουθες υποχρεώσεις:

1. Την ευθύνη της υποβολής πρότασης για ένταξη της
πράξης στο ΕΣΠΑ 2014 – 2020, σύμφωνα με όσα
προβλέπονται στη σχετική πρόσκληση, καθώς και
την υλοποίηση της πράξης σύμφωνα με το ΣΔΕ των
ην προγραμματική σύμβαση του έργου ΕΠ ΕΣΠΑ 2014 – 2020 και των όρων της απόφασης
«Εκπόνηση αναγκαίων μελετών για τη ένταξης
διαχείριση των αστικών λυμάτων του οικισμού
Βαθύ Ιθάκης», προϋπολογισμού 375.000 ευρώ, 2. Τη διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης για την
υπέγραψαν ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων εκτέλεση του έργου και ειδικότερα την σύνταξη των
Θεόδωρος Γαλιατσάτος και ο Δήμαρχος Ιθάκης τευχών δημοπράτησης, τη δημοσίευση της
Διονύσης Στανίτσας. Η προγραμματική σύμβαση διακήρυξης, την υπόδειξη και τον ορισμό επιτροπής
υπεγράφη στο περιθώριο του Αναπτυξιακού διαγωνισμού, τυχόν επιτροπών ενστάσεων, την
Συνεδρίου Ιονίων Νήσων στην Κεφαλονιά, στην ευθύνη της αξιολόγησης των προσφορών και την
οποία συμμετείχε ως συνδιοργανωτής η Περιφέρεια ολοκλήρωση της διαδικασίας μέχρι και την ανάθεση
Ιονίων Νήσων. Βάσει της προγραμματικής σύμβασης της σύμβασης
(του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010, σύμφωνα με την
3.Την άσκηση του ρόλου της Διευθύνουσας
οποία ο Δήμος υποστηρίζεται από την Περιφέρεια),
(επιβλέπουσας) υπηρεσίας με στελέχη της μέχρι και
φορέας του έργου είναι η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων
την οριστική παραλαβή των μελετών και της
και κύριος του έργου είναι ο Δήμος Ιθάκης και στο
πραγματοποίησης των πληρωμών μέσω του
πλαίσιο αυτής θα εκπονηθούν και παραδοθούν:
Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης.

Τ








Προκαταρκτική μελέτη δικτύων αποχέτευσης
και εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων
(τεχνικοοικονομική ανάλυση –
οριστικοποίηση χωροθέτησης της ΕΕΛ),
μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων
οριστική κατασκευαστική μελέτη για τα
δίκτυα αποχέτευσης
προμελέτη για την ΕΕΛ και
σύνταξη ΣΑΥ – ΦΑΥ και τευχών
δημοπράτησης.

Η ισχύς της σύμβασης αυτής αρχίζει με την
υπογραφή της και διαρκεί μέχρι και την έγκριση και
οριστική παραλαβή των μελετών και την παράδοσή
τους στον Δήμο. Ενδεικτικά υπολογίζεται ότι η
διάρκεια της παρούσας θα ανέλθει στους 10 μήνες
από την σύναψή της.

365.000 ευρώ για τη συντήρηση της εθνικής οδού Ζακύνθου-Κεριού
Τη σύμβαση κατασκευής για την εκτέλεση του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ-ΚΕΡΙΟΥ»,
συνολικού προϋπολογισμού 365.000 ευρώ, και τελικού ποσού 163.634,08 ευρώ με ΦΠΑ, υπέγραψε ο
Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων Θεόδωρος Γαλιατσάτος. Ανάδοχος της σύμβασης του έργου, που
χρηματοδοτείται από πιστώσεις του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ- 2013», είναι η εταιρεία «Γ.ΧΑΛΒΑΤΖΑΡΑΣ &ΣΙΑ Ο.Ε.».Η ολική προθεσμία περάτωσης του
έργου έχει καθοριστεί σε (180)ημέρες .
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Τον Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων επισκέφθηκε ο Νομαρχιακός Σύλλογος
Ατόμων με Αναπηρία Κέρκυρας

Τ

ον
Περιφερειάρχη
Ιονίων
Νήσων Θεόδωρο Γαλιατσάτο
επισκέφθηκαν
εκπρόσωποι
του Νομαρχιακού Συλλόγου Ατόμων
με Αναπηρία Κέρκυρας, παρουσία
του Αντιπεριφερειάρχη Κοινωνικής
Πολιτικής
Αλέκου
Μιχαλά.
Ο
πρόεδρος
του
Συλλόγου
και
Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής
δήμου
Κέρκυρας
Ανδρέας
Σκούπουρας αναφέρθηκε στο ζήτημα
της προσβασιμότητας των ατόμων με
αναπηρία στον αστικό ιστό της πόλης
ενημερώνοντας για τις πρωτοβουλίες
που έχουν ληφθεί για τη διευκόλυνση
των ΑμεΑ. Όπως ενημέρωσε τον
κ.Γαλιατσάτο έχει συνταχθεί ήδη
μελέτη για τη διαμόρφωση 23 χαρτών
με διαδρομές φιλικές προς τα άτομα
με αναπηρία για την πόλη της
Κέρκυρας, ενώ οι χάρτες αυτοί θα
είναι προσβάσιμοι και μέσω κινητών
τηλεφώνων μέσω ειδικής εφαρμογής
που θα σχεδιαστεί από το Τμήμα

Πληροφορικής
του
Ιονίου
Πανεπιστημίου.
Παράλληλα
αναφέρθηκε και στο ζήτημα της
τοποθέτησης ραμπών στα έργα που
εκτελεί η ΠΙΝ, όπως στο παραλιακό
μέτωπο της Γαρίτσας, αλλά και στο
οδικό
δίκτυο
του
νησιού.Ο
αντιπρόεδρος του Συλλόγου Γιώργος
Σπανός αναφέρθηκε στις μεγάλες
πρωτοβουλίες του Συλλόγου για την
προσβασιμότητα των ΑμεΑ στη
θάλασσα αλλά και στις γενικότερες
δράσεις των τελευταίων 20 χρόνων
για την ευαισθητοποίηση της
κοινωνίας στο θέμα των ατόμων με
αναπηρία. Οι εκπρόσωποι του
Συλλόγου
επαίνεσαν
την
πρωτοβουλία της Περιφέρειας για την
εγκατάσταση του πρωτοποριακού
συστήματος SEATRAC στις παραλίες
της Κέρκυρας, της Λευκάδας και της
Κεφαλονιάς με σκοπό τη δημιουργία
δικτύου
πλήρως
προσβάσιμων
παραλιών για άτομα με κινητικά

προβλήματα σε όλα τα νησιά του
Ιονίου. Τέλος από πλευράς Συλλόγου
έγινε αναφορά και για το ζήτημα των
επιδοτήσεων
στα
προνοιακά
ιδρύματα της Περιφέρειας Ιονίων
Νήσων.
Ο κ.Μιχαλάς διευκρίνισε ότι οι
επιδοτήσεις δίνονται στα κατά νόμο
πιστοποιημένα
Σωματεία
και
Ιδρύματα
καλώντας
τους
εκπροσώπους του Συλλόγου να
προβούν
στις
απαιτούμενες
ενέργειες, ώστε να συμπεριληφθεί το
επόμενο έτος στον κατάλογο των
δικαιούχων και ο Νομαρχιακός
Σύλλογος Ατόμων με Αναπηρία
Κέρκυρας.«Όσοι
φορείς
έχουν
ενεργητική παρουσία στην πράξη και
παράγουν έργο, οφείλουμε να τους
δώσουμε την ευκαιρία να συνεχίσουν
την προσπάθειά τους. Είναι σαν μια
ηθική επιβράβευση», δήλωσε ο κ.
Γαλιατσάτος.
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Η ΠΙΝ συνεχίζει με επιτυχία την κοινωνική στρατηγική
Εκδήλωση με θέμα «Επενδύουμε στον
άνθρωπο: Κοινωνικές δομές και δράσεις
του ΕΣΠΑ στα Ιόνια Νησιά» διοργάνωσαν, η
Περιφέρεια Ιονίων Νήσων και η Ειδική
Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Ιονίων Νήσων,
στο πλαίσιο καμπάνιας ενημέρωσης για τις
ευρωπαϊκές πολιτικές συνοχής.
Στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο
Δημοτικό Θέατρο Κέρκυρας, συμμετείχαν οι
κοινωνικές δομές που λειτουργούν σε όλα τα
νησιά της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και
απευθύνονται σε ευάλωτες, ευπαθείς και
λοιπές ομάδες πληθυσμού με στόχο την
κοινωνική ένταξη, την παροχή ίσως ευκαιριών
για όλους, την πρόσβαση σε προσιτές, βιώσιμες
και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες υγειονομικής
περίθαλψης, κοινωνικές υπηρεσίες.
Ο Αντιπεριφερειάρχης στον Τομέα Κοινωνικής Πολιτικής (Κοινωνική Μέριμνα, Αλληλεγγύη, Εθελοντισμό και
Απασχόληση), Αλέκος Μιχαλάς, κατά τη διάρκεια της σύντομης ομιλία του, εκπροσωπώντας την ΠΙΝ στην εκδήλωση,
αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στις στρατηγικές της ΠΙΝ και την επιτυχία της να καταφέρει την παράταση
χρηματοδότησης, από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, των κοινωνικών δομών στο Ιόνιο.
«Επεκτείνονται οι δράσεις των δομών και η
χρηματοδότησή τους για τα επόμενα τρία χρόνια. Έχουν
μείνει εκτός οι δομές των κοινωνικών φαρμακείων των
συσσιτίων και των παντοπωλείων , όπου καταβάλλουμε
και για αυτές τις δομές προσπάθειες. Τα αποτελέσματα
όλων των προσπαθειών μας τα βλέπουν και τα ζουν
ιδιαίτερα οι συμπολίτες μας που έχουν προβλήματα.
Αυτοί είναι άλλωστε οι αποδέκτες όλης αυτής της μεγάλης
προσπάθειας που σε συνεργασία η Περιφέρεια, η
Διαχειριστική Αρχή, οι δήμοι και οι φορείς, υλοποιούν,
προ όφελος όλων αυτών των ομάδων. Για πρώτη φορά
υπάρχουν στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Κέντρα
Κοινότητας σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες. Είμαστε
από τις λίγες Περιφέρειες που κατάφεραν να έχουν
Κέντρα Κοινότητας σε Περιφερειακό Δήμο κάτω των
10.000 κατοίκων, όπως είναι η Ιθάκη. Πρόκειται για μία
σημαντική πρωτοπορία για την Περιφέρεια μας που θα τη
συνεχίσουμε», επεσήμανε ο κ. Μιχαλάς και πρόσθεσε «οι
προσπάθειες μας θα συνεχιστούν και τα επόμενα χρόνια και με άλλα προγράμματα κοινωνικής ωφελείας που είναι
ενταγμένα στην κοινωνική στρατηγική της ΠΙΝ», είπε ο Αντιπεριφερειάρχης.
Νωρίτερα στο πλαίσιο της εκδήλωσης, στο φουαγιέ του Δημοτικού θεάτρου, πραγματοποιήθηκε έκθεση παρουσίασης
των δράσεων των δομών με περίπτερα (stand) και υλικό από τη δραστηριότητά τους.
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Θ. Γαλιατσάτος: «Η θέση της ΠΙΝ είναι εξαρχής υπέρ της προστασίας
του περιβάλλοντος, της οικονομίας και της ζωής στον τόπο μας»

Τ

ην πάγια θέση της ΠΙΝ για την
προστασία του περιβάλλοντος,
της οικονομίας και της ζωής στα
Ιόνια
νησιά
επανέλαβε
ο
Περιφερειάρχης
Ιονίων
Νήσων
Θεόδωρος Γαλιατσάτος από το βήμα της
συνέντευξης Τύπου που παραχώρησαν
τα
Ελληνικά
Πετρέλαια
στην
Κοργιαλένειο
Βιβλιοθήκη
του
Αργοστολίου, όπου παρουσιάστηκε το
πρόγραμμα
δράσεων
εταιρικής
κοινωνικής ευθύνης του ομίλου για την
Κεφαλονιά.
«Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων
έχει
εξαρχής
τοποθετηθεί
διεξοδικά για την αναγκαιότητα
προστασίας του περιβάλλοντος,
της οικονομίας και της ζωής στον
τόπο μας. Δεν έχουμε αλλάξει
ούτε λέξη από όσα έχουμε πει,
δεν έχουμε κάνει ούτε ένα βήμα
πίσω από όσα διεκδικούμε.

την έρευνα βυθού, ώστε να
εντοπιστούν τα ενεργά και μη
ενεργά σεισμικά ρήγματα καθώς
και
τη
δημιουργία
Περιφερειακού Περιβαλλοντικού
Παρατηρητηρίου.
«Τα ανταποδοτικά οφέλη, σε
έκταση τέτοιας κλίμακας, είτε τα
θεσμοθετημένα με την μορφή
του ποσοστού που αναλογεί στην
Αυτοδιοίκηση, είτε με τη μορφή
των δωρεάν παροχών είναι στη
σωστή κατεύθυνση και η
παρουσία μας είναι εδώ, να
διεκδικούμε
και
να
συνεργαζόμαστε», επεσήμανε ο
Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων
και κατέληξε:

Επιδιώξαμε με συνεχή λόγο και
συνέπεια να γίνουν αποδεκτοί οι
όροι και προϋποθέσεις που
θέσαμε
για
την
εξόρυξη
υδρογονανθράκων και θεωρώ
ότι
είναι
τιμή
για
την
Αυτοδιοίκηση η απόφαση να
συμπεριληφθούν
οι
προβληματισμοί
μας
στους
περιβαλλοντικούς
όρους
»,
«Αποτελεί πάγια θέση της
δήλωσε ο κ.Γαλιατσάτος.
Περιφερειακής
Αρχής
και
Ως
κατακτήσεις
της εργαζόμαστε στην κατεύθυνση
Αυτοδιοίκησης ο Περιφερειάρχης αυτή, ώστε η διαχείριση των
Ιονίων Νήσων ανέφερε επίσης υδρογονανθράκων στη χώρα μας

να
αποκτήσει
χαρακτήρα».

δημόσιο

Τέλος ο Περιφερειάρχης δήλωσε
την ικανοποίησή του γιατί οι
προτάσεις του υλοποιήθηκαν στο
σύνολό τους από τα ΕΛΠΕ στο
πλαίσιο
του
προγράμματος
Κοινωνικής Εταιρικής Ευθύνης,
το οποίο περιλαμβάνει μεταξύ
άλλων
δωρεάν
πετρέλαιο
θέρμανσης σε σχολεία της
Κεφαλονιάς,
ενίσχυση
των
Κέντρων Υγείας, εξοπλισμός σε
σχολικά εργαστήρια, ενεργειακή
αναβάθμιση σχολικών μονάδων
και
ενίσχυση
πολιτιστικών
σωματείων.
Το πρόγραμμα και η συνεργασία
συνεχίζεται, με παρέμβαση του
Περιφερειάρχη, προκειμένου να
ωφεληθούν όλα τα νησιά της
Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.
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Συνάντηση του Περιφερειάρχη με το νέο Γενικό Περιφερειακό Αστυνομικό
Διευθυντή Ιονίων Νήσων
Το νέο Γενικό Περιφερειακό Αστυνομικό
Διευθυντή Ιονίων Νήσων, Ταξίαρχο,
Κωνσταντίνο Παπανικολάου, υποδέχθηκε
, στην έδρα της Περιφέρειας, στην
Κέρκυρα, ο Περιφερειάρχης, Θεόδωρος
Γαλιατσάτος.
Στη
συζήτηση
που
αναπτύχθηκε,
ο
Περιφερειάρχης
ενημέρωσε τον κ. Παπανικολάου για την
εξέλιξη των έργων στο ΧΥΤΥ της
Λευκίμμης, καθώς και τα σημαντικότερα
προβλήματα που απασχολούν τα Ιόνια
νησιά.Ο κ. Γαλιατσάτος εξήρε την αγαστή
συνεργασία της Π.Ι.Ν. με την ΕΛ.ΑΣ και
υποσχέθηκε τη συνεχή στήριξή του στο
ευρύτερο έργο της Περιφερειακής
Αστυνομικής Διεύθυνσης Ιονίων Νήσων,
ενώ επεσήμανε ότι «η Π.Ι.Ν., όπως έχει
προαναγγείλει, έχει δρομολογήσει τη
συγχρηματοδότηση για την αναβάθμιση
και
κατασκευή
του
Αστυνομικού
Τμήματος στη Νότια Κέρκυρα, στους
Αργυράδες, καθώς και τη χρηματοδότηση μέσω ΕΣΠΑ για τον εκσυγχρονισμό του στόλου των οχημάτων της Αστυνομικής
Υπηρεσίας σε όλα τα νησιά».«Η συνεργασία μας είναι δεδομένη και επιβαλλόμενη. Η βοήθεια και η συμβολή σας θα μας
βοηθήσει τα μέγιστα», ανέφερε μεταξύ άλλων στον Περιφερειάρχη, ο νέος Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής
Ιονίων Νήσων.Ο κ. Γαλιατσάτος, συνεχάρη τον Ταξίαρχο Κωνσταντίνο Παπανικολάου για τα νέα του καθήκοντα, τον
ευχαρίστησε για την επίσκεψη, ενώ οι δύο άνδρες συμφώνησαν να συνεχίσουν τις κοινές δράσεις της ΠΙΝ και της ΕΛ.ΑΣ. με
στόχο πάντα την προστασία και τη σωστή ενημέρωση του πολίτη.

Με την πρέσβη της Σλοβακίας συναντήθηκε ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων
Με την Πρέσβη της Σλοβακίας στην Ελλάδα, Iveta Hricova, συναντήθηκε σήμερα
στο γραφείο του, στην Κέρκυρα, ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων Θεόδωρος
Γαλιατσάτος.
Στη συζήτηση,
που ακολούθησε, αναπτύχθηκαν θέματα αμοιβαίου
ενδιαφέροντος για την προώθηση της συνεργασίας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων
και της Πρεσβείας της Σλοβακίας στην Ελλάδα, ενώ επισημάνθηκαν συνδετικοί
άξονες που αφορούν άμεσα και τις δύο πλευρές. Μεταξύ αυτών ήταν η
δυνατότητα αμοιβαίας συνεργασίας στην εξαγωγή τοπικών προϊόντων στην
Σλοβακία, σε συνεργασία με τα κατά τόπους Επιμελητήρια του Ιονίου, η
συνεργασία και στήριξη του Ιονίου Πανεπιστημίου και των αντιστοίχων
πανεπιστημίων της Σλοβακίας σε καινοτόμες ιδέες και projects , η στήριξη του
τουρισμού και τέλος η προώθηση και υποστήριξη των καλλιτεχνικών
παρουσιάσεων, σε από κοινού διοργανώσεις , από σλοβάκικα και τοπικά
καλλιτεχνικά σχήματα του Ιονίου.
Στο τέλος της συνάντησης ο Περιφερειάρχης δώρισε στην Πρέσβη της Σλοβακίας
τοπικά προϊόντα καθώς και γκραβούρες των νησιών του Ιονίου.
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Θ. Γαλιατσάτος : «Θα κάνουμε ότι περνάει από το χέρι μας για να μη
χάσουμε ούτε ένα ευρώ»

Η

πορεία
υλοποίησης του
Επιχειρησιακού
Προγράμματος
Ιονίων
Νήσων
2014-2020
βρέθηκε στο επίκεντρο
της 4ης Συνεδρίασης της
Επιτροπής
Παρακολούθησης
του
Π.Ε.Π. Ιονίων Νήσων
2014-2020,
η
οποία
πραγματοποιήθηκε
σε
κεντρικό ξενοδοχείο της
Κέρκυρας,
ενώ
αναλύθηκαν
και
γενικότερα θέματα που
αφορούν οριζόντια το
ΕΣΠΑ 2014-2020.
«Η αξιοποίηση και του τελευταίου ευρώ από τα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα για την αντιμετώπιση
των προβλημάτων των πολιτών, σε όλα τα επίπεδα είναι μία προσπάθεια που εξελίσσεται με επιτυχία. Θα
κάνουμε ότι περνάει από το χέρι μας για να μη χάσουμε ούτε ένα ευρώ και να έχουμε την ευκαιρία να
δεχθούμε και επιπλέον χρήματα στη λήξη του Προγράμματος, όταν θα ολοκληρωθεί με επιτυχία αυτή η
πρώτη προσπάθεια», ανέφερε σε δηλώσεις του ο Περιφερειάρχης, Ιονίων Νήσων Θεόδωρος Γαλιατσάτος,
επεξηγώντας παράλληλα τη μεγάλη σημασία των Επιτροπών Παρακολούθησης.
«Η
σημασία
αυτών
των
Επιτροπών Παρακολούθησης είναι
μεγάλη γιατί συμπυκνώνει όλη την
εμπειρία που είχε δημιουργηθεί
τον προηγούμενο χρόνο, μεταξύ
και της Περιφέρειας που είναι
αυτή που συγχρηματοδοτεί τις
διάφορες δράσεις, αλλά και των
δικαιούχων του προγράμματος
που κυρίως είναι οι δήμοι της
Περιφέρειας, αλλά και κρατικές
αρχές,
υπουργεία,
κρατικές
εταιρείες , πανεπιστήμια, τα οποία
μαζί με τους ιδιώτες που θα
προστεθούν το επόμενο διάστημα
είναι αυτοί τελικά που μαζί θα
υλοποιήσουν το σχεδιασμό»,
τόνισε ο κ. Γαλιατσάτος.

Αναφορικά
με
την
πορεία
υλοποίησης του προγράμματος ο
Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων
αναφέρθηκε στη συγκριτική θέση
της ΠΙΝ ανάμεσα στα 13
περιφερειακά προγράμματα, όπου
η ΠΙΝ κατέχει την 3η θέση ως
προς τις προσκλήσεις και τις
απορροφήσεις των πόρων.
Ωστόσο
επισήμανε
ότι
εμφανίζεται μια δυσκολία τόσο
στη διαδικασία των εντάξεων των
έργων όσο και στη διαδικασία των
συμβάσεων , αν και η ΠΙΝ μεταξύ
των 13 Περιφερειών βρίσκεται στη
μεν 6η θέση και στη δε 5η θέση
αντίστοιχα.

Παράλληλα μέχρι σήμερα έγινε
αξιολόγηση 234 προτάσεων, π/υ
230 εκατ.ευρώ. «Αυτό είναι το
κρίσιμο σημείο για το μέλλον του
προγράμματος.
Εδώ ακριβώς εντοπίζονται οι
δυσκολίες. Υπάρχει αδυναμία των
τελικών δικαιούχων, ιδιαίτερα
των δήμων και των κρατικών
φορέων, καθώς δεν ενεργοποιούν
τις πράξεις, στις οποίες έχουν
ενταχθεί και είναι δικαιούχοι, με
αποτέλεσμα
να
υπάρχει
εξαιρετική καθυστέρηση στη
διαδικασία της υλοποίησης των
προγραμμάτων», δήλωσε ο κ.
Γαλιατσάτος επισημαίνοντας ότι
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αν δε βρεθούν άμεσα οι τρόποι για
να αντιμετωπιστούν έγκαιρα τα
παραπάνω ζητήματα
στην
προώθηση
των
ιδιωτικών
επενδύσεων,
μέσω
της
χρηματοδότησης του ΠΕΠ, αυτό
θα αποτελέσει ακόμα ένα αγκάθι
στη διαδικασία υλοποίησης του
προγράμματος.
Πρόσθεσε
δε
ότι
παρότι
συστάθηκε ένα όργανο ελέγχου σε
τοπικό επίπεδο (ΕΥΔ, ΠΙΝ, ΠΕΔΙΝ,
Αποκεντρωμένη
Διοίκηση),
ωστόσο
υποτιμήθηκε
και
λειτούργησε μόνο μια φορά χωρίς
έλεγχο
υλοποίησης
των
συμφωνηθεισών ενεργειών του
ελεγχόμενου φορέα.
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στους τουριστικούς λιμένες, στα
επιχειρηματικά
πάρκα,
στις
δράσεις για τους Roma, στην
τριτοβάθμια εκπαίδευση, στη
στήριξη
των
μικρομεσαίων
επιχειρήσεων
με
δάνεια,
μικροπιστώσεις, εγγυήσεις, στην
αλλαγή
πλαισίου
για
τις
πλημμύρες και στην ενεργειακή
αειφορία στα μικρά νησιά.

οικονομίας και ταυτόχρονα η
παγκόσμια
επιβολή
των
οικονομικών
κολοσσών
που
προσπαθούν να ελέγξουν τη
βιομηχανία τροφίμων.

Νέα Περίοδος 2021- 2027

Στην Επιτροπή Παρακολούθησης,
συμμμετείχαν, ο Περιφερειάρχης
Ιονίων Νήσων ως Πρόεδρος,
εκπρόσωποι
των
Αρχών
διαχείρισης και συντονισμού,
εκπρόσωποι δημοσίων αρχών,
ειδικών υπηρεσιών τομεακών
Επιχ.
Προγραμμάτων
και
Επιτελικών δομών Υπουργείων,
εκπρόσωποι
της
Κεντρικής
Ένωσης Δήμων, των Δήμων κάθε
Περιφερειακής Ενότητας και της
Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας,
εκπρόσωποι οικονομικών και
κοινωνικών εταίρων και ΜΚΟ
(ΕΣΑμεΑ, ΓΣΕΕ, ΓΣΕΒΕΕ, Περ.
Συμβούλιο
Καινοτομίας
Ι.Ν.,
Επιμελητήρια, ΣΕΤΕ, Ομοσπονδία
ΚΟΙΣΠΕ,
Ομοσπονδία
ΜΚΟ,
Δίκτυο Μικρών Νησιών).

Η εισήγηση του Περιφερειάρχη
Ιονίων Νήσων ολοκληρώθηκε με
αναφορά στη νέα περίοδο 20212027, υπογραμμίζοντας ότι οι
γενικότερες εξελίξεις στην ΕΕπολιτικές και οι οικονομικέςεπηρεάζουν αρνητικά τον αρχικό
Αναθεώρηση προγράμματος
σχεδιασμό για την επόμενη
Το δεύτερο σημείο στο οποίο προγραμματική περίοδο.
εστίασε ο κ.Γαλιατσάτος στην
εισήγησή του ήταν η αναθεώρηση «Αίφνης
η
διαφορετική
του
προγράμματος αντιμετώπιση
της
πολιτικής
επισημαίνοντας ότι μια τέτοια συνοχής,
καθώς
και
η
διαδικασία
γενικότερης προτεινόμενη μείωση των πόρων
αναθεώρησης δεν είναι δημοφιλής 10% για τη Συνοχή και 17% για την
σε
κανένα
επίπεδο
(ΕΥΔ, γεωργική πολιτική αποτελούν
Υπουργείο, ΕΕ).
πλήγμα
για
την
ελληνική
οικονομία και ιδιαίτερα για τη
«Παρά ταύτα η αναθεώρηση νησιωτική Ελλάδα.
στοχεύει διορθωτικά και πάντα
στην κατεύθυνση αφενός της Η συρρίκνωση της πολιτικής
υπηρέτησης
πραγματικών Συνοχής θα πλήξει ευθέως τη
αναγκών στα Ιόνια νησιά και συνοχή της ΠΙΝ και σε εσωτερική
αφετέρου στην υλοποίηση της διάσταση
και
γενικότερα»,
αναπτυξιακής στρατηγικής της σημείωσε ο Περιφερειάρχης.
σημερινής Περιφερειακής Αρχής»,
τόνισε
ο
κ.Γαλιατσάτος Όπως είπε ακόμη μεγαλύτερο
διευκρινίζοντας ότι στις βασικές είναι το πρόβλημα με τη γεωργία,
αλλαγές που επιχειρούνται με την όταν είναι γνωστή η αναπηρία του
αναθεώρηση δίνεται έμφαση πρωτογενούς
τομέα
της

«Σε μία τέτοια εικόνα του
Πρωτογενούς τομέα της ελληνικής
Οικονομίας, η μείωση των πόρων
είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό
ζήτημα»,
κατέληξε
ο
κ.
Γαλιατσάτος.

Επίσης μετέχουν χωρίς δικαίωμα
ψήφου εκπρόσωποι αρμόδιων
υπηρεσιών
του
Υπουργείου
Οικονομικών, της Ε.Ε., της
Ευρωπαϊκής
Τράπεζας
Επενδύσεων, της Διεύθυνσης
Αναπτυξιακού Προγραμματισμού
της ΠΙΝ, κ.α.
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Επιχορήγηση 30.000 ευρώ για
προνοιακά
ιδρύματα ενέκρινε
Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων

τα
ο

Την κατανομή ποσού 30.000 ευρώ στα προνοιακά ιδρύματα
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Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν
να επικοινωνούν με τις αρμόδιες υπηρεσίες, όπως
παρακάτω:
Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρας, Διεύθυνση Κοινωνικής
Μέριμνας (2661362121-122)

της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων υπέγραψε σήμερα ο
Περιφερειάρχης Θεόδωρος Γαλιατσάτος.

Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου, Διεύθυνση Δημόσιας
Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας ( 2695360304)

Συγκεκριμένα τα προνοιακά ιδρύματα και το ύψος της
επιχορήγησης έχουν ως ακολούθως:

Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλληνίας, Διεύθυνση Δημόσιας
Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας (2671362701-703)

1. Σύλλογος Γονέων, Κηδεμόνων & Φίλων ΑμΕΑ Κέρκυρας,
ποσό 11.000 ευρώ

Περιφερειακή Ενότητα Λευκάδας, Διεύθυνση Δημόσιας
Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας (2645360733-734)

2. Ελληνική Ομάδα Διάσωσης (παράρτημα Κέρκυρας), ποσό
2.000 ευρώ.
3. Οίκος Πρόνοιας Λευκάδας (Γηροκομείο), ποσό 2.000 ευρώ
4. Μ.Φ.Η. – Φιλανθρωπικά Ιδρύματα Ληξουρίου, ποσό 8.000
ευρώ.
5. Σωματείο Ατόμων με Αναπηρίες
ΠΟΠΟΛΑΡΟΙ”, ποσό 2.000 ευρώ.

Ζακύνθου

“ΟΙ

6. “ΦΙΛΟΞΕΝΟΣ” Αθλητικός Σύλλογος Ατόμων με Αναπηρίες
Ζακύνθου, ποσό 2.000 ευρώ.
7. Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων ΑμΕΑ Νομού Ζακύνθου,
ποσό 1.000 ευρώ
8. Ομάδα Εθελοντών Έκτακτης Ανάγκης Ζακύνθου, ποσό
2.000 ευρώ.
Για την κατανομή των εν λόγω ποσών έχουν ενημερωθεί οι
Δ/νσεις Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας των Περιφερειακών
Ενοτήτων της ΠΙΝ που είναι αρμόδιες για τις περαιτέρω
ενέργειες.

Δελτία μετακίνησης
αναπηρίες για το 2018

σε

άτομα

με

Mέχρι τις 31 Δεκεμβρίου θα μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να
απευθύνονται στις αρμόδιες υπηρεσίες των Περιφερειακών
Ενοτήτων της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων καθώς και στα
Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών(ΚΕΠ) των Δήμων τους, για
την έκδοση ή θεώρηση των Δελτίων Μετακίνησης ΑΜΕΑ
προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Σύμβαση με το CNN για την τουριστική
προβολή των Ιονίων Νήσων υπέγραψε ο
Περιφερειάρχης
Σύμβαση με το
δημοφιλές
αμερικανικό
τηλεοπτικό δίκτυο
CNN
για
την
τουριστική προβολή
των Ιονίων Νήσων,
ποσού
200.000
ευρώ, υπέγραψε ο
Περιφερειάρχης
Ιονίων Νήσων Θεόδωρος Γαλιατσάτος.
Αντικείμενο της παρούσας αποτελεί η ανάθεση χρόνου
μετάδοσης και συγκεκριμένα η προβολή τηλεοπτικού spot
των 15’’ σε 301 επαναλήψεις σε όλες τις χώρες στις οποίες
εκπέμπει το CNN, σε Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική. Η
διάρκεια του έργου ορίζεται έως 31/12/2018 κατά τις ώρες
υψηλής τηλεθέασης.
Σημειώνεται ότι η παρούσα σύμβαση έρχεται σε συνέχεια
της σύμβασης, επίσης 200.000 ευρώ, που υπεγράφη τον
περασμένο Μάιο με το τηλεοπτικό δίκτυο Travel Channel
(διάρκεια σύμβασης από 01/06/2018 έως 30/06/2018 και από
01/09/2018 έως 31/10/2018), η οποία αφορούσε στην
προβολή τηλεοπτικού spot των 60’’ σε 667 επαναλήψεις και
σε όλες τις χρονικές ζώνες. Επιπλέον στο πλαίσιο της
σύμβασης αυτής, περιλαμβάνονταν η δωρεάν μετάδοση 2
μονόλεπτων αναρτήσεων στα κοινωνικά δίκτυα του Travel
Channel με εξασφαλισμένες 300.000 θεάσεις στις
Σκανδιναβικές χώρες και τη Ρωσία.
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Συνάντηση του Περιφερειάρχη με εκπροσώπους της Περιφερειακής Εφορίας
Προσκόπων Κέρκυρας

Μ

ε τα νεοεκλεγέντα μέλη της Επιτροπής Κοινωνικής Συμπαράστασης της Περιφερειακής Εφορίας
Προσκόπων Κέρκυρας και τον Περιφερειακό Έφορο Προσκόπων Κέρκυρας συναντήθηκε, σήμερα το
μεσημέρι, στο γραφείο του στην Κέρκυρα, ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων, Θεόδωρος Γαλιατσάτος.

Στη συζήτηση που αναπτύχθηκε, ο Περιφερειάρχης
ενημερώθηκε για όλα τα προβλήματα που
αντιμετωπίζει η Περιφερειακή Εφορία Προσκόπων
Κέρκυρας, αλλά και για τις επικείμενες δράσεις της.
«Είμαστε αρωγοί και συμπαραστάτες στις ενέργειες
της Περιφερειακής Εφορίας Προσκόπων Κέρκυρας
που κρατά «ζωντανό» τον προσκοπισμό στον τόπο
και συμβάλλει, ανιδιοτελώς, στην σωστή ανάπτυξη
των νέων, σωματικά, διανοητικά και κοινωνικά,
καθιστώντας τους υπεύθυνους ανθρώπους με έναν
δημιουργικό ρόλο στην κοινωνία και σεβασμό στη
συλλογικότητα, την αλληλεγγύη και τη Δημοκρατία»,
ανέφερε ο Περιφερειάρχης.
Στη
συνάντηση
παραβρέθηκε
και
ο
Αντιπεριφερειάρχης
στον Τομέα Κοινωνικής
Πολιτικής (Κοινωνική Μέριμνα, Αλληλεγγύη,
Εθελοντισμός και Απασχόληση), Αλέκος Μιχαλάς, ενώ τα μέλη της Επιτροπής Κοινωνικής Συμπαράστασης της
Περιφερειακής Εφορίας Προσκόπων Κέρκυρας χάρισαν στον Περιφερειάρχη ένα εικονογραφημένο βιβλίο με τις
δράσεις του 4ου Συστήματος Ναυτοπροσκόπων Κέρκυρας, με τίτλο «70 Χρόνια -Στα Ξάρτια Ψηλά».

Στενή συνεργασία Περιφέρειας Ιονίων Νήσων – Επιμελητηρίων για τη
λειτουργία γραφείου στις Βρυξέλλες
Τον ενθουσιασμό των στελεχών των Επιμελητηρίων στα Ιόνια
νησιά προκάλεσε η ανακοίνωση του Περιφερειάρχη Ιονίων
Νήσων Θεόδωρου Γαλιατσάτου για την επικείμενη
λειτουργία Γραφείου της ΠΙΝ στις Βρυξέλλες. Ιδιαίτερα οι
εκπρόσωποι του Επιμελητηρίου Κέρκυρας εκδήλωσαν το
ενδιαφέρον τους και ζήτησαν από τον Περιφερειάρχη να
υπάρξει συντονισμός των δύο πλευρών για τη στενή
συνεργασία. Η ανακοίνωση έγινε στο πλαίσιο του
Αναπτυξιακού Συνεδρίου Ιονίων Νήσων, στο Αργοστόλι, που
διοργανώθηκε από την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, την
εφημερίδα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ» και τον τηλεοπτικό σταθμό
«ΙΟΝΙΑΝ». Ο Περιφερειάρχης Θεόδωρος Γαλιατσάτος
ανακοίνωσε ότι από το 2017 είχε επισημανθεί η αναγκαιότητα
λειτουργίας Γραφείου στο κέντρο λήψης αποφάσεων της Ε.Ε.,
προκειμένου να προωθηθούν καλύτερα και ταχύτερα οι
υποθέσεις και οι διεκδικήσεις των νησιών της ΠΙΝ. Ο Περιφερειάρχης τόνισε ότι εξαρχής πρόθεση της ΠΙΝ είναι η
συνεργασία και οι από κοινού δράσεις με φορείς των νησιών μας και εξέφρασε την ικανοποίησή του για την θετική
ανταπόκριση που είχε η ανακοίνωσή του.
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Οριστικά διψήφια η αύξηση των
αεροπορικών αφίξεων του
εξωτερικού στα Ιόνια Νησιά
Οριστικά διψήφια είναι η άνοδος που καταγράφεται (για
τρίτη συνεχή χρονιά) στα Ιόνια Νησιά για το 2018,
σύμφωνα με στοιχεία της Fraport, αναφορικά με τις
αεροπορικές αφίξεις από το εξωτερικό για τον μήνα
Οκτώβριο. Το ποσοστό ανέρχεται στο 12,90%, σε σχέση
πάντοτε με το αντίστοιχο περυσινό διάστημα.
Αναλυτικά ανά αεροδρόμιο, τον Οκτώβριο σε σχέση με
τον
περυσινό
αντίστοιχο
μήνα,
η
Κέρκυρα
σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 12,50%, η Ζάκυνθος 8,25%,
Η Κεφαλονιά 33,30%, ενώ το Άκτιο είχε μείωση -5,3%.
Αλλά και στη μικτή κίνηση (αφίξεις – αναχωρήσεις) από
το εσωτερικό, σημειώθηκε ικανοποιητική κίνηση.
Συγκεκριμένα η Κέρκυρα είχε ποσοστό αύξησης 22,90%,
η Ζάκυνθος 10,10% , η Κεφαλονιά 23,00%, ενώ το Άκτιο
είχε μείωση -18,20%.
Τα παραπάνω στοιχεία τα οποία συμβαδίζουν σύμφωνα
με τις προβλέψεις της Π.Ι.Ν, προσδίδουν ακόμα
μεγαλύτερη δυναμική στους οικονομικούς και
κοινωνικούς δείκτες (προστιθέμενη αξία, εργασία,
επιχειρήσεις, επενδύσεις, Τοπικό και Εθνικό ΑΕΠ, κλπ).
Για το 2019, προβλέπεται ακόμα μεγαλύτερη τουριστική
κίνηση, κάτι που σηματοδοτεί από τώρα την ακόμα
μεγαλύτερη υποχρέωση για μια καλλίτερη προετοιμασία
όλων των εμπλεκομένων Φορέων (Κρατικών,
Αυτοδιοικητικών, επιχειρηματιών, κλπ), ώστε να
ανταποκριθούμε όσο το δυνατόν επάξια στην
πρωτοφανή άνοδο του τουριστικού ρεύματος προς τα
νησιά μας.

Θετικά τα μηνύματα από τη WTM
2018 του Λονδίνου
Στο Λονδίνο πραγματοποιήθηκε από 5 έως 7
Νοεμβρίου 2018 η Διεθνής Τουριστική Έκθεση WTM
2018.
Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, συμμετείχε με δικό της
(διπλό) περίπτερο και εκπροσωπήθηκε από τον
Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού και Νησιωτικής
Πολιτικής Σπύρο Γαλιατσάτο και τον Προϊστάμενο
Τμήματος Τουρισμού Κέρκυρας Γιώργο
Παπαβλασόπουλο, ενώ συμμετείχε σημαντικός
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αριθμός επιχειρηματιών τουρισμού από όλα τα Ιόνια
νησιά.
Η ως άνω έκθεση, είναι τόπος συνάντησης
παραγόντων όχι μόνο της βρετανικής αγοράς, η οποία
είναι κυρίαρχη σε όλα τα Ιόνια νησιά, αλλά και άλλων
αγορών. Τόσο οι εκπρόσωποι της ΠΙΝ όσο και οι
επιχειρηματίες (οι περισσότεροι των οποίων
τυγχάνουν τοπικοί εκπρόσωποι tour operators),
διαπίστωσαν από τις επαφές τους, όχι μόνο το
αυξημένο ποσοστό προκρατήσεων σε σχέση με το
αντίστοιχο περσινό διάστημα, αλλά και τη ζήτηση για
επέκταση των ήδη υπαρχόντων προγραμμάτων για
περισσότερες κλίνες και καταλύματα.
Ο κ. Γαλιατσάτος πραγματοποίησε συναντήσεις με
αεροπορικές εταιρείες, όπως η ‘Ryanair’, με τον
εκπρόσωπο της οποίας κ. Νικόλαο Λάρδη, έγινε
συζήτηση για συνέχιση της συνεργασίας με την ΠΙΝ για
το 2019, καθώς επίσης και περαιτέρω επαύξηση των
πτήσεων της Ryanair προς τα Ιόνια νησιά.
Συναντήσεις έγιναν και με δημοσιογράφους και
Γραφεία Δημοσίων Σχέσεων, ενώ δόθηκε συνέντευξη
από τον κ. Γαλιατσάτο στο Ελληνικό Ραδιόφωνο του
Λονδίνου. Επίσης προσκλήθηκε και παρευρέθηκε σε
εκδήλωση του ‘CNN’, που πραγματοποιήθηκε εκτός
της έκθεσης.
Όλες τις ημέρες της έκθεσης, το Γραφείο ΕΟΤ του
Λονδίνου, με τιμώμενη Περιφέρεια την Περιφέρεια
Ιονίων Νήσων προσέφερε επτανησιακά παραδοσιακά
φαγητά από όλα τα Ιόνια νησιά. Τα μηνύματα λοιπόν
της WTM, αλλά και η συνεχής αύξηση των
αεροπορικών θέσεων και οι συνεχείς δράσεις και
ενέργειες της ΠΙΝ προς την κατεύθυνση αυτή
προοιωνίζουν ένα ακόμα καλύτερο 2019.
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Παρούσα στη ‘PHILOXENIA’ η ΠΙΝ

Σ

την 34η τουριστική έκθεση ‘Philoxenia’ που
πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη από 09
έως 11 Νοεμβρίου συμμετείχε με περίπτερο η
Περιφέρεια Ιονίων Νήσων.
Παρά το γεγονός ότι κατά την χρονική στιγμή που
πραγματοποιείται η έκθεση, δεν προσελκύει ιδιαίτερα το
ενδιαφέρον του κοινού για θερινούς τουριστικούς
προορισμούς, εν τούτοις η αυξημένη σε σχέση με τα
προηγούμενα χρόνια παρουσία άλλων γειτονικών και
Μεσογειακών Χωρών, αλλά και με τις παράλληλες
εκδηλώσεις και την έκθεση
ξενοδοχειακού και
επαγγελματικού
εξοπλισμού
‘hotelia’
που
πραγματοποιούνται, η έκθεση παίρνει συνεχώς
διαστάσεις ενός σημαντικού Forum. Για τους λόγους
αυτούς, συμμετέχουν σχεδόν όλες οι Περιφέρειες της
Χώρας κάθε χρόνο, όπως η Π.Ι.Ν ανελλιπώς. Η Π.Ι.Ν
εκπροσωπήθηκε από τον Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού
& Νησιωτικής Πολιτικής Σπύρο Γαλιατσάτο και τον
Προϊστάμενο Τμήματος Τουρισμού - Πολιτισμού Π.Ε.
Λευκάδας
Σπύρο Ζαμπέλη, ενώ παραβρέθηκαν ο
Αντιπεριφερειάρχης Λευκάδας Θεόδωρος Χαλικιάς ο
Αντιδήμαρχος Τουρισμού - Πολιτισμού και Παιδείας
Κέρκυρας Βασίλης Καββαδίας, ο εκπρόσωπος του Δήμου
Παξών Γιώργος Λύχνος, οι κ.κ. Αθηνά Κάρδαρη και Μαρία
Ζούγρα από τον Δήμο Ζακύνθου, η κ. Χριστίνα Τετράδη
Αντιπρόεδρος του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος
και Πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Λαγανά, ο
Πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Κεφαλονιάς & Ιθάκης
Γεράσιμος Τιμοθεάτος, ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας

Εν/νων Δωματίων και Διαμ/των Κέρκυρας Περικλής
Κατσαρός, ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Λευκάδας
Διονύσιος Γαζής, ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Εν/νων
δωματίων & Διαμ/των Κεφαλονιάς και Ιθάκης Δημήτρης
Ατσάρος, καθώς και άλλοι ξενοδόχοι και τουριστικοί
πράκτορες.Από πλευράς ΠΙΝ πραγματοποιήθηκαν
σημαντικές συναντήσεις με παράγοντες, μεταξύ των
οποίων με την αεροπορική εταιρεία QATAR AIRWAYS και
την Ακόλουθο Τουρισμού και Πολιτισμού της Τούρκικης
Πρεσβείας στην Αθήνα Ulu Yilmaz.

Γνωρίζουμε τον τόπο μας:
Κέρκυρα και το χειμώνα

Έ

να από τα πιο όμορφα ελληνικά νησιά είναι
και η Κέρκυρα. Το νησί το καλοκαίρι γεμίζει
από τουρίστες, ενώ το χειμώνα θεωρείται
ένας από τους πιο ιδανικούς προορισμούς. Τα
γραφικά του σοκάκια, η πανέμορφη φύση του, τα
υπέροχα αξιοθέατα προσθέτουν μια ακόμα
μεγαλύτερη αίγλη στο νησί. Οι μόνιμοι κάτοικοί του
δεν εγκαταλείπουν τη Κέρκυρα το χειμώνα. Τα
μαγαζιά παραμένουν ανοιχτά, ενώ την περίοδο των
γιορτών και ιδιαίτερα τα Χριστούγεννα το νησί αποκτάει μια ξεχωριστή μαγεία. Η ιταλική φινέτσα του νησιού, του
προσφέρει μια ιδιαίτερη χάρη. Οι κάτοικοί του φιλόξενοι, πάντα έτοιμοι να προσφέρουν τη μοναδική τους παρέα σε
κάθε επισκέπτη που θέλει να παραμείνει στο νησί τους κρύους μήνες του χειμώνα. Aν λοιπόν έχετε αποφασίσει να
περάσετε το χειμώνα σας σε κάποιο νησί, η Κέρκυρα αποτελεί μια καλή επιλογή. (πηγή: travelstyle.gr)

