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Ιόνια Νέα 
 Η ΜΗΝΙΑΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ            ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2018 
 

3.866.401,28 ευρώ εντάχθηκαν στο ΕΠ 
«Ιόνια Νησιά 2014-2020» για δράσεις 
βιοποικιλότητας (σελ. 16-17) 

 

Δύο εργολαβίες καθαρισμού ποταμών και  

χειμάρρων στην Κέρκυρα, π/υ 1.300.000 

ευρώ, υπέγραψε ο Περιφερειάρχης 

(σελ.18)  

 

 

Δράση, προϋπολογισμού 1.683.000 ευρώ, 
για την «Απασχόληση και την κοινωνική 
ένταξη ευπαθών ομάδων στα Ιόνια 
Νησιά», υπέγραψε ο Περιφερειάρχης 
Ιονίων Νήσων (σελ. 14)  

«Πλημμύρισε» κάλαντα κι ευχές το 
γραφείο του Περιφερειάρχη (σελ.3) 

Εξαιρετικά δυναμικός, 

αναπτυξιακός και βαθιά 

ανθρωποκεντρικός ο 

προϋπολογισμός της ΠΙΝ και 

για το 2019 
Αυξημένος κατά 246,43 % του προϋπολογισμού από το 2015 έως σήμερα, 
λόγω ένταξης νέων έργων και δράσεων μέσω του Προγράμματος Δημοσίων 
Επενδύσεων και ΕΣΠΑ (σελ. 4-5) 

 

 

Με 6.963.044,69 ευρώ ενισχύει 21 νέες 
τουριστικές επιχειρήσεις στα Ιόνια Νησιά η 
Περιφέρεια περίοδο (σελ.18-19) 

 



ΙΟΝΙΑ ΝΕΑ Η ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 

 
 

Editorial…

 

Αγαπητοί συμπατριώτες,  

το 2019 έρχεται στην ζωή μας, 
στην καθημερινότητα μας  

ας έχουμε υγεία και δύναμη για 
δημιουργία  

ας ευχηθούμε για ειρηνική 
συνύπαρξη στην Μεσόγειο την 
Ευρώπη και τον Κόσμο  

ας εργαστούμε δημιουργώντας 
νέες ευκαιρίες και προϋποθέσεις 
για καλύτερη ζωή  

ας προσφέρουμε αλληλεγγύη 
στον συνάνθρωπο μας  

ας αγωνιστούμε για την 
επικράτηση της δημοκρατίας και 
της κοινωνικής δικαιοσύνης  

ας είναι το 2019 χρονιά ειρήνης 
δημιουργίας και δικαιοσύνης  

ας προσπαθήσουμε η Περιφέρεια 
Ιονίων Νήσων να συνεχίσει την 
πορεία της στο λαμπρό μέλλον 
που ξεκίνησε  

το 2019 είναι για όλες και όλους η 
χρονιά των κρίσιμων επιλογών  

ας στρατευθούμε , συμπολίτες 
Ιόνιοι, για την δημοκρατία την 
πρόοδο και την ευημερία  

με πρωτοβουλίες και σκληρή 
δουλεία τα νησιά μας βρέθηκαν 
στην πρώτη γραμμή  

στο λαμπρό μέλλον που ξεκίνησε, 
ας είναι οδηγός το 2019  

Χρόνια Πολλά…  

 

Με εκτίμηση, 

Θεόδωρος Γαλιατσάτος 

Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων 

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ:  
 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Π.Ι.Ν.                                                                         

  Μαρία Μπαζδριγιάννη, 
Δημοσιογράφος 

 Άννυ Ταπάσκου, Δημοσιογράφος 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 

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

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ: 

Νικόλαος Ευαγγελάτος,  
Θάνος Κατσαρός  

Τμήμα Πληροφορικής & 
Εξυπηρέτησης του Πολίτη ΠΕ 
Κεφαλλήνιας 

Δ/ΝΣΗ:  Διοικητήριο 
Αργοστολίου,  
 Τ.Κ. 28100 
ΤΗΛ.  26713 60501 – 3   
 

EMAIL it.kef@pin.gov.gr  

 
 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΜΗΝΑ 
Εξαιρετικά δυναμικός, αναπτυξιακός 
και  βαθιά ανθρωποκεντρικός ο 
προϋπολογισμός της ΠΙΝ και για το 
2019…σελ. 4-5 

 

 ΚΟΙΝΩΝΙΑ 

Στη δικαιοσύνη η Περιφέρεια Ι.Ν για 
τα ακίνητα που πέρασαν στο 
Υπερταμείο  …σελ..6 

Η ΠΙΝ για τη διαχείριση των στερεών 
αποβλήτων της Κέρκυρας …σελ..8-9 

Με 6.963.044,69 ευρώ ενισχύει 21 
νέες τουριστικές επιχειρήσεις στα 
Ιόνια Νησιά η Περιφέρεια…ΣΕΛ.10 
 

Δράση, προϋπολογισμού 1.683.000 
ευρώ, για την «Απασχόληση και την 
κοινωνική ένταξη ευπαθών ομάδων 
στα Ιόνια Νησιά» , υπέγραψε ο 
Περιφερειάρχης Ιονίων 
Νήσων…σελ.14 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

3.866.401,28 ευρώ εντάχθηκαν στο 
ΕΠ «Ιόνια Νησιά 2014-2020» για 
δράσεις βιοποικιλότητα… σελ.16-17 
 

ΕΠΙ ΤΩ ΕΡΓΩ… 

Δύο εργολαβίες καθαρισμού 
ποταμών και  χειμάρρων στην 
Κέρκυρα, π/υ 1.300.000 ευρώ, 
υπέγραψε ο Περιφερειάρχης 
….σελ..18 

 

ΣΥΝΑΠΑΝΤΗΜΑΤΑ  

Ελληνίδες Ολυμπιονίκες 
επισκέφθηκαν τον 
Περιφερειάρχη…σελ.20 
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“Πλημμύρισε” κάλαντα και ευχές το γραφείο του Περιφερειάρχη 

μέρες  χαράς και γιορτής και το γραφείο του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων Θεόδωρου Γαλιατσάτου 
“πλημμύρισε” με 
μελωδίες, κάλαντα και 

ευχές από πολιτιστικά 
σωματεία και πολίτες, που 
έσπευσαν να πουν τα “χρόνια 
πολλά” για τα Χριστούγεννα 
και την Πρωτοχρονιά. Την 
αρχή έκανε η Φιλαρμονική 
“Καποδίστριας” που ευχήθηκε 
με παραδοσιακά κάλαντα στον 
Περιφερειάρχη κι εκείνος 
υποδέχθηκε με χαρά τους 
μουσικούς και τα μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου και 
αντάλλαξε μαζί τους ευχές. 

«Είναι μέρες γιορτής για όλους 
μας, για τα σπίτια και τις 
οικογένειές μας. Εύχομαι 
ολόψυχα αυτές οι ημέρες να 
φέρουν σε όλους μας γαλήνη, 
ηρεμία και αγάπη. Να 
ανακαλύψουμε όλοι ξανά τις 
έννοιες της αλληλεγγύης, της συντροφικότητας, της συμπαράστασης και της στήριξης, κυρίως σε όσους έχουν 
μεγαλύτερη ανάγκη. Να είμαστε λιγότερο εγωιστές, να σταματήσουμε να ακούμε ακραίες φωνές, να  μάθουμε να 
ακούμε τους άλλους, να χαμογελάμε συχνότερα», είπε ο κ. Γαλιατσάτος.   

Ειδικά στους μουσικούς και τα μέλη του ΔΣ της Φιλαρμονικής “Καποδίστριας”, ο Περιφερειάρχης ευχήθηκε πολλές – 
πολλές επιτυχίες, κουράγιο και δύναμη στο έργο που επιτελούν για τον πολιτισμό της Κέρκυρας και των νησιών μας. 
Δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει και τους συνεργάτες του για την έως τώρα προσπάθεια που έχουν καταβάλλει, ως 
εργαζόμενοι στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, και ευχήθηκε υγεία, προσωπική και επαγγελματική  δύναμη για κάθε 
επιτυχία στη ζωή τους. Στη συνέχεια ο Περιφερειάρχης βρέθηκε κοντά στους πολύτεκνους της Κέρκυρας, στα γραφεία 

της Ένωσης Πολυτέκνων, όπου συνοδευόμενος από 
τον Αντιπεριφερειάρχη Κοινωνικής Πολιτικής Αλέκο 
Μιχαλά μοίρασε γαλοπούλες για τις εορταστικές ημέρες 
στα μέλη της Ένωσης.  

Ο κ. Γαλιατσάτος αντάλλαξε ευχές με τον Πρόεδρο 
Μιχάλη Κόντη, τα μέλη του ΔΣ της Ένωσης και τους 
συγκεντρωμένους πολύτεκνους και υπογράμμισε ότι 
«η ελληνική κοινωνία άντεξε στην κρίση και συνεχίζει 
να δίνει τον καθημερινό αγώνα της, με βασικό θεμέλιο 
την οικογένεια. Αυτό δείχνει τη σημασία της 
πολύτεκνης οικογένειας και της προσφοράς στη χώρα». 
Ο κ. Γαλιατσάτος ευχήθηκε σε όλους χρόνια πολλά, με 
υγεία και ευτυχία και διαβεβαίωσε ότι η Περιφέρεια 
Ιονίων Νήσων θα συνεχίσει να είναι έμπρακτα στο 
πλευρό των πολυτέκνων. 

Η 

ΚΟΙΝΩΝΙΑ σελ.3 
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Αύξηση κατά 246,43 % του προϋπολογισμού από το 2015 έως σήμερα, λόγω ένταξης νέων έργων και 
δράσεων μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ 

Εξαιρετικά δυναμικός, αναπτυξιακός και  βαθιά ανθρωποκεντρικός ο 
προϋπολογισμός της ΠΙΝ και για το 2019 

υξημένος κατά 246,43% εμφανίζεται ο προϋπολογισμός της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων από το 
2015 έως σήμερα, λόγω ένταξης νέων έργων και δράσεων μέσω του Προγράμματος Δημοσίων 
Επενδύσεων και ΕΣΠΑ. Για το 2019 ο προϋπολογισμός της ΠΙΝ ανέρχεται συνολικά στα 

162.881.873,53 ευρώ έναντι του 
προϋπολογισμού του 2015 ο οποίος 
ήταν 66.096.958,08 ευρώ.  

Το ετήσιο πρόγραμμα δράσης και τον 
προϋπολογισμό του 2019 ψήφισε κατά 
πλειοψηφία, με 20 ψήφους υπέρ και επτά 
ψήφους κατά, το Περιφερειακό 
Συμβούλιο Ιονίων Νήσων τον περασμένο 
Δεκέμβριο. 

Ο προϋπολογισμός για το 2019 είναι 
ύψους 162.881.873,53 ευρώ και 
παρουσιάζει αύξηση κατά 246,43% 
έναντι του προϋπολογισμού του 2015,  ο 
οποίος ήταν 66.096.958,08 ευρώ.  

«Ο προϋπολογισμός της ΠΙΝ είναι και για 
το 2019 εξαιρετικά δυναμικός, αναπτυξιακός και βαθιά 
ανθρωποκεντρικός», δήλωσε ο Περιφερειάρχης Ιονίων 
Νήσων Θεόδωρος Γαλιατσάτος. 

«Αν κανείς ανατρέξει στα ποσά των προϋπολογισμών των 
2016, 2017,2018 και σήμερα για το 2019, θα διαπιστώσει 
ότι έχουμε μία εξελικτική πορεία  που ξεκινά από το 2016 
από 67.038.929, 62ευρώ για να πάει το 2017 
στα101.642.497,68 ευρώ, το 2018 στα 132.912.632 ,16  
ευρώ  και το 2019 στα 162.881.873,53 ευρώ, σημειώνοντας 
αύξηση τριετίας 246, 43 %», πρόσθεσε ο κ. Γαλιατσάτος, 
επεξηγώντας στο Σώμα του Περιφερειακού Συμβουλίου 
ότι «η ένταξη μέσα στο 2018,νέων χρηματοδοτήσεων 
έργων και δράσεων   ανέρχεται στο ύψος των 
57.494.399,81 ευρώ». 

«Σημαντικοί τομείς που απευθύνονται σε κοινωνικές και 
οικονομικές ανάγκες των πολιτών  ενισχύονται μέσω του 
κατατιθέμενου προϋπολογισμού του 2019.Δακοκτονία, 
μεταφορές μαθητών, κοινωνική μέριμνα, δράσεις 
αθλητικού και πολιτισμού, αντιπλημμυρικά έργα και 
οδικό δίκτυο λαμβάνουν επιπλέον πιστώσεις»,  
επεσήμανε ο Περιφερειάρχης. 

Αναλυτικά: 

Η δακοκτονία από 530.000 ευρώ το 2018, ο 
προϋπολογισμός αυξάνεται για το 2019 στις 985.000 
ευρώ  

Η Kοινωνική Πολιτική από 2.665.336,04 ευρώ αυξάνεται 
στα 5.000.000 ευρώ 

Οι μεταφορές μαθητών από 6.030.201,63 αυξάνονται 
στα 6.551.800 ευρώ 

Οι ΚΑΠ Επενδύσεις στα έργα αυξάνονται από 655.325,42 
σε 663.723,01 ευρώ 

Οι ΚΑΠ  Επενδύσεις (δράσεις) από 731.545,38 
αυξάνονται στα 1.128.276,98 ευρώ 

Τα ΚΑΠ λειτουργικά από 2.439.304,80 αυξάνονται  σε 
3.372.467,52 ευρώ  

Οι πιστώσεις για τον αθλητισμό και το πολιτισμό 
αυξάνονται από 3.706.021,29 στα  8.059.216,63 ευρώ  

Τα αντιπλημμυρικά έργα  από 10.645.379,89 ευρώ 
αυξάνονται σε 18.696.654,14 ευρώ 

Στις μελέτες από 1.806.398,28  αυξάνεται ο 
προϋπολογισμός σε 3.023.875,33 ευρώ 

Α 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΜΗΝΑ σελ.4 
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Στην οδοποιία από 45.105.839,93 ευρώ αυξάνεται σε 
76.181.304,30 ευρώ 

Η μερίδα του λέοντος της αύξησης του προϋπολογισμού 
για το 2019, προέρχεται από το Πρόγραμμα Δημοσίων 
Επενδύσεων μέσω  του  εθνικού  και  του 
συγχρηματοδοτούμενου  (ΕΣΠΑ) το οποίο για το 2019 
είναι αυξημένο κατά 74, 49 % 

Παράλληλα όπως τόνισε στο Περιφερειακό Συμβούλιο, ο 
Περιφερειάρχης, εξακολουθεί να παραμένει το πρόβλημα 
της υποχρηματοδότησης σε σχέση με την κείμενη 
Νομοθεσία. 

«Η ΠΙΝ αναγκάζεται να διαθέτει  μέρος του αποθεματικού 
για κάλυψη των λειτουργικών δαπανών, ενώ την εικόνα 
επιβαρύνουν αφενός τα ποσά ληξιπρόθεσμων οφειλών 
που αφορούν κυρίως σε δημοσιονομικές διορθώσεις και 
είναι 2.302.551, 47 καθώς και οι σχετικά πρόσφατες 
απαιτήσεις από το Μετοχικό Ταμείο Πολιτών Υπαλλήλων 
(ΜΤΠΥ) ποσών ύψους 5.818.750,39»,  είπε ο κ. 
Γαλιατσάτος και ζήτησε από το Περιφερειακό Συμβούλιο 
να εκδώσει ψηφίσματα για τα συγκεκριμένα ζητήματα, 
όπως και έγινε τελικά με ομόφωνη ψήφιση από το σώμα 
του Π.Σ. 

 

Ψηφίσματα Π.Σ για την υποχρηματοδότηση 
της ΠΙΝ, την έλλειψη προσωπικού, τις 
ληξιπρόθεσμες οφειλές από 
δημοσιονομικές διορθώσεις και τις  
πρόσφατες απαιτήσεις από το ΜΤΠΥ 

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νήσων, στην 22η 
τακτική του Συνεδρίασή του, αφού έλαβε υπόψιν του τα 
όσα κατατέθηκαν από τον Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, 
για την έλλειψη προσωπικού, την υποχρηματοδότηση της 
ΠΙΝ,που  αναγκάζεται να διαθέτει  μέρος του 
αποθεματικού για κάλυψη των λειτουργικών δαπανών, 
με ποσά ληξιπρόθεσμων οφειλών που αφορούν κυρίως 
δημοσιονομικές διορθώσεις και την επιβαρύνουν με 
2.302.551, 47,  καθώς και τις πρόσφατες απαιτήσεις από το 
Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων (ΜΤΠΥ) ύψους 
5.818.750,39», εξέδωσε ομόφωνα τα παρακάτω 
ψηφίσματα: 

 1ο  ΨΗΦΙΣΜΑ 

Ψήφισμα για την   υποχρηματοδότηση και την έλλειψη 
προσωπικού 

Το Περιφερειακό Συμβούλιο κατά τη συζήτηση του 
προϋπολογισμού 2019 ψήφισε ομόφωνα ότι: 

Με τη συνέχιση της υποχρηματοδότησης, από τους 
Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ), η οποία πάρα τη 
φετινή θετική εξέλιξη της επιπλέον καταβολής κατά 119% 
περίπου, στερεί σημαντικά έσοδα, τα οποία προβλέπονται 
στην κείμενη Νομοθεσία, το Περιφερειακό Συμβούλιο 
ζητεί, την πλήρη αποκατάσταση των καταβολών και 
ταυτόχρονα απαιτεί την επιστροφή των 
παρακρατηθέντων ποσών από το 2012 και μετά. 

Παράλληλα το Περιφερειακό  Συμβούλιο ζητά τη στήριξη 
της ΠΙΝ και του θεσμού γενικότερα, με πρόσληψη του 
αναγκαίου προσωπικού, ιδιαίτερα σε εξειδικευμένα 
επιστημονικά στελέχη. 

 

2ο  ΨΗΦΙΣΜΑ 

Ψήφισμα για τις πρόσφατες απαιτήσεις από το 
Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων (ΜΤΠΥ) : 

Οι οφειλές που καταγράφει το Μετοχικό Ταμείο Πολιτών 
Υπαλλήλων (ΜΤΠΥ) από την ΠΙΝ και τις Περιφέρειες 
γενικότερα, να ενταχθούν στο πλαίσιο των 
ληξιπρόθεσμων οφειλών και να καταβληθούν από το 
Υπουργείο Οικονομικών. 
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Στη δικαιοσύνη η Περιφέρεια Ι.Ν για τα ακίνητα που πέρασαν στο Υπερταμείο 

Την πρόθεση της Περιφέρειας Ιονίων 
Νήσων να προσφύγει νομικά ,αν δεν 
αφαιρεθούν με διαπιστωτική πράξη, από το 
Υπερταμείο, τα ακίνητα που έχει ιδιοκτησία 
ή συνιδιοκτησία ή έχουν παραδοθεί ως 
χρήση στην ΠΙΝ, ανακοίνωσε  στο 
Περιφερειακό Συμβούλιο ο Περιφερειάρχης 
Ιονίων Νήσων Θεόδωρος Γαλιατσάτος. 

Από τη μέχρι τώρα έρευνα της αρμόδιας Υπηρεσίας της ΠΙΝ , 
έχει διαπιστωθεί ότι τα ακίνητα που είναι ιδιοκτησία ή 
συνιδιοκτησία ή έχουν παραδοθεί ως χρήση στην ΠΙΝ και 
διατίθενται από το Δημόσιο  στην Ελληνική Εταιρεία 
Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε. και την Εταιρεία Ακινήτων 
Δημοσίου Α.Ε., είναι: 

Στη Λευκάδα: Το Διοικητήριο της Λευκάδας που έχει 
κατασκευαστεί με χρήματα της Περιφερειακής 
Αυτοδιοίκησης και αποπληρώνεται με τον τρόπο αυτό, το 
ΚΤΕΟ Λευκάδας, και το  Αμαξοστάσιο 

Στην Κέρκυρα: Tα  Παλιά Δικαστήρια που έχουν 
παραχωρηθεί στην ΠΙΝ με Νόμο και με ΦΕΚ, η Βίλα Ρόσσα 
και το παλιό 6ο Δημοτικό , τα οποία δεν έχουν παραχωρηθεί 
ιδιοκτησιακά, αλλά έχουν παραχωρηθεί κατά χρήσην στην 
ΠΙΝ. 

Στη Ζάκυνθο: Tο κτίριο του Διοικητηρίου , αλλά και το 
κτίριο του Παλαιού Νοσοκομείου που έχει παραχωρηθεί 
στην ΠΙΝ. 

«Για τα κτίρια αυτά ζητούμε να ακολουθηθεί η 
διαδικασία που εφαρμόστηκε στα  αρχαιολογικά 
μνημεία, τα οποία βαίνουν προς αποχαρακτηρισμό 
και ουσιαστικά φεύγουν από το Υπερταμείο», 
ανέφερε στο Περιφερειακό Συμβούλιο, ο 
Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων Θεόδωρος 
Γαλιατσάτος. 

Να σημειωθεί πως μέχρι σήμερα τον Υπουργείο 
Οικονομικών δεν απέστειλε καμία απάντηση, στην επιστολή 
που είχε στείλει ο Περιφερειάρχης, στις 21 Σεπτεμβρίου 
2018,   προς τον Υπουργό,  Γεώργιο Χουλιαράκη, αλλά και 
στην Υφυπουργό Αικατερίνη Παπανάτσιου, εκφράζοντας 
την έντονη διαμαρτυρία της ΠΙΝ, για την έλλειψη 
ενημέρωσης ή δημοσίου θεσμικού διαλόγου, ως προς τις 
υπουργικές αποφάσεις, για τη διάθεση χιλιάδων ακινήτων 
του Δημοσίου στην Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και 
Περιουσίας Α.Ε. και την Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε. 

 

«Αν σε εύλογο χρονικό διάστημα δε πάρουμε μία 
ικανοποιητική απάντηση, τότε η θέση μας είναι να 
προσφύγουμε νομικά προκειμένου να ακυρωθεί αυτή η 
συγκεκριμένη απόφαση εντοπίζοντας το θέμα στα ακίνητα 
που μας αφορούν για να αποκτήσουμε έννομο συμφέρον» 
είπε στο σώμα του Περιφερειακού Συμβουλίου ο 
κ.Γαλιατσάτος.

600.000 ευρώ για έργα και 
αποκατάσταση βλαβών οδικού δικτύου 
στη Λευκάδα 

Τη σύμβαση κατασκευής για την εκτέλεση του έργου 
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΒΛΑΒΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ» αρχικού 
προϋπολογισμού 600.000 ευρώ και τελικού ποσού 
συμβάσεως, 299,400,78 ευρώ με ΦΠΑ, υπέγραψε ο 
Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων, Θεόδωρος Γαλιατσάτος 
Ανάδοχος της σύμβασης του έργου, που χρηματοδοτείται 
από πιστώσεις της ΣΑΕΠ 522, είναι η εταιρεία «ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
ΓΚΟΥΛΙΟΥΜΗΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ». Η ολική προθεσμία 
περάτωσης του έργου έχει καθοριστεί σε 12 μήνες. 
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Στην Κυλλήνη ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων για την πρώτη εφαρμογή 
ηλεκτρικής κίνησης σε πλοία 

Στην Κυλλήνη βρέθηκε ο 
Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων 
Θεόδωρος Γαλιατσάτος, 
καλεσμένος των εταίρων του 
προγράμματος Elemed, μιας 
δράσης που στοχεύει στην 
ηλεκτροδότηση των 
ελλιμενισμένων πλοίων από την 
ξηρά, με προοπτική την ηλεκτρική 
κίνηση των πλοίων με μηδενικούς 
ρύπους. Κατά την επίσκεψή του 
πραγματοποιήθηκε μάλιστα στο 
λιμάνι της Κυλλήνης η πρώτη 
επίδειξη ηλεκτροδότησης σε πλοίο 
που συνδέει την Κυλλήνη με την 
Ζάκυνθο και την Κεφαλονιά. 

Στα εγκαίνια της εγκατάστασης 
παραβρέθηκε ο Αν. Υπουργός 
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 
Νεκτάριος Σαντορινιός, ο οποίος 
αναφέρθηκε στην ομιλία του, 

αρκετές φορές στα Ιόνια Νησιά. 

Απευθυνόμενος προς τον Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, ο κ. Σαντορινιός αρχικά υπογράμμισε ότι υπάρχει συνεργασία 
μεταξύ των δύο πλευρών ώστε στο άμεσο μέλλον, να εγκαινιαστεί ακόμη μια εγκατάσταση ηλεκτροδότησης πλοίων, 
σε λιμάνι των Ιονίων Νήσων. Στη συνέχεια δε, δήλωσε την ικανοποίησή του για την επέκταση του μεταφορικού 
ισοδύναμου, από 1ης Ιανουαρίου 2019, σε όλα τα 
νησιά του Ιονίου, μέτρο που διεκδικούσαν για 
δεκαετίες οι κάτοικοι και επαγγελματίες των νησιών 
μας και το οποίο θα σημάνει την εξίσωση του 
κόστους μεταφοράς των νησιωτών επιβατών και των 
εμπορευμάτων, με αυτό της χερσαίας μεταφοράς.  

Ο Περιφερειάρχης Θεόδωρος Γαλιατσάτος σε 
δηλώσεις που παραχώρησε στα ΜΜΕ τόνισε ότι: 

«Είναι μια σημαντική εξέλιξη για την Ελληνική 
ναυτιλία και εν προκειμένω για την ελληνική 
ακτοπλοΐα, η οποία θα συμβάλλει στον περιορισμό 
των ρύπων, των θορύβων και στην εξοικονόμηση 
πόρων.Η πρώτη εφαρμογή στο λιμάνι της Κυλλήνης 
και με πλοίο που συνδέει την Κεφαλονιά και τη 
Ζάκυνθο, ανοίγει το δρόμο για επέκταση της 
φιλοπεριβαλλοντικής  αυτής λειτουργίας, σε όλα τα 
λιμάνια του Ιονίου. Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων 
βρίσκεται ήδη σε σχετικές συζητήσεις με το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, με τα Λιμενικά Ταμεία και 
τις πλοιοκτήτριες εταιρείες, που δραστηριοποιούνται στην περιοχή, ώστε να προχωρήσει η εγκατάσταση της 
απαραίτητης υποδομής στα λιμάνια ενδιαφέροντός της».   
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Η ΠΙΝ για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων της Κέρκυρας  

Αρμοδιότητες και ενέργειες για την έξοδο από την «κρίση των 
απορριμμάτων» 

παντήσεις προς πάσα κατεύθυνση έδωσε πριν 
από λίγες ημέρες η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων 
αναφορικά με το κρίσιμο ζήτημα της 

διαχείρισης των απορριμμάτων στην Κέρκυρα. Με μια 
μακροσκελή ανακοίνωση επισημαίνονται τόσο οι 
αρμοδιότητες της ΠΙΝ σε θέματα διαχείρισης στερεών 
αποβλήτων όσο και των ενεργειών της για την 
ταχύτερη και ασφαλέστερη έξοδο από την «κρίση 
απορριμμάτων» που διέπει το νησί.  

Ειδικότερα όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση την 
τελευταία περίοδο και με αφορμή την αδειοδότηση 
έκτασης παρακείμενης στον ΧΥΤΑ Τεμπλονίου (ιδιοκτησίας 
Αδελφάτων) για να χρησιμοποιηθεί ως  χώρος προσωρινής 
εναπόθεσης δεμάτων, επιχειρείται μια απροσχημάτιστη 
προσπάθεια να μετατεθεί η ευθύνη της αναποτελεσματικής 
διαχείρισης των στερεών αποβλήτων στην ΔΕ Κέρκυρας 
από τους αρμόδιους διαχειριστές (ΣΥΔΙΣΑ , Δήμος) στην 
Περιφέρεια Ιονίων Νήσων. 

Η επιχείρηση αυτή υλοποιείται τόσο 
από θεσμικά πρόσωπα όσο και από 
συγκεκριμένο τηλεοπτικό σταθμό, το 
οποίο έχει αναλάβει εργολαβικά την 
πολεμική με κάθε μέσο απέναντι στην 
Περιφέρεια Ιονίων Νήσων και τον 
Περιφερειάρχη. 

Για την ενημέρωση των συμπολιτών 
μας και για την αποτύπωση των 
πραγματικών περιστατικών 
επιθυμούμε (αναγκαζόμαστε κατ’ 
ουσία) να προβούμε σε υπενθύμιση  
τόσο των αρμοδιοτήτων της ΠΙΝ σε 
θέματα διαχείρισης στερεών 
αποβλήτων όσο και των 
υποστηρικτικών της ενεργειών για την 
ταχύτερη και ασφαλέστερη έξοδο από 
την «κρίση απορριμμάτων», που διέπει 
την περιοχή. 

Χρηματοδοτήσεις: 

1. Απαντώντας στο σχετικό 
αίτημα του Δήμου Κέρκυρας 

και του ΣΥΔΙΣΑ, η ΠΙΝ ενέταξε 
στο Πρόγραμμα Δημοσίων 
Επενδύσεων το έργο 
«Δημιουργία υποδομής 
προεργασίας δεματοποίησης 
κομποστοποίησης και ταφής 
υπολειμμάτων οικιακών 
αποβλήτων νομού Κέρκυρας» 
με προϋπολογισμό 4.200.000 
ευρώ, το 2015, ποσό που 
αυξήθηκε το 2017 στα 
4.653.773,11 ευρώ.  Από την 
πίστωση αυτή έχουν 
δαπανηθεί 322.338,70 ευρώ, 
ήτοι το 6,9%. 

2. Στα πλαίσια του ΕΣΠΑ 2014-
2020 ο Δήμος Κέρκυρας και ο 
ΣΥΔΙΣΑ έχουν λάβει τις 
παρακάτω χρηματοδοτήσεις. 

Α) Καμπάνια προκαταρκτικής 
ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για 
την ορθή διαχείριση των 
απορριμμάτων μέσω της διαλογής στην 

πηγή , επαναχρησιμοποίησης και 
κομποστοποίησης  δήμου Κέρκυρας,  
66.400 ευρώ 

Β) Ανάπτυξη δικτύου χωριστής 
συλλογής βιοαποβλήτων δήμου 
Κέρκυρας,  925.476,48 ευρώ 

Γ) Ανάπτυξη δικτύου χωριστής 
συλλογής ανακυκλώσιμου χαρτιού 
(μεικτών συσκευασιών) δήμου 
Κέρκυρας, 713.000 ευρώ 

Δ) Κατασκευή και εξοπλισμός 
πράσινων σημείων , δήμου Κέρκυρας, 
1.162.506,20 ευρώ 

Συνολικό ποσό χρηματοδοτήσεων 
2.867.382,68 ευρώ 

Μέχρι και σήμερα η ενεργοποίηση των 
ως άνω δράσεων, οι οποίες είναι 
ιδιαίτερα σημαντικές για την προοπτική 
μείωσης του συνολικού όγκου των 
παραγόμενων  στερεών αποβλήτων 

Α 
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δεν υφίσταται και κατά συνέπεια η 
άντληση πόρων είναι 0  ευρώ.  

Περιφερειακός Σχεδιασμός 
Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 
(ΠΕΣΔΣΑ) 

Η αρμοδιότητα αυτή ανήκει στον 
Περιφερειακό ΦΟ.Δ.Σ.Α Ιονίων Νήσων, 
με πρώην πρόεδρο τον τ. δήμαρχο 
Ζακύνθου και νυν πρόεδρο το δήμαρχο 
Κέρκυρας. Ανατέθηκε όμως στην ΠΙΝ 
με απόφαση του Γ.Γ. της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης και ύστερα 
από γραπτή δήλωση του 
Περιφερειακού ΦΟ.Δ.Σ.Α ότι αδυνατεί 
να εκπονήσει τον ΠΕΣΔΣΑ. 

Σε ό,τι αφορά στην Κέρκυρα ο 
Περιφερειακός Σχεδιασμός 
ενσωματώνει απολύτως και στο 
σύνολο τους τις προτάσεις του δήμου, 
έτσι όπως περιλαμβάνονται στο Τοπικό 
Σχέδιο Διαχείρισης που εγκρίθηκε από 
το δημοτικό συμβούλιο Κέρκυρας στις 
21/04/2016 και στο οποίο προβλέπεται 
τόσο η χωροθέτηση, όσο και οι μορφές 
και διαδικασίες διαχείρισης. Εξάλλου με 
την πρόσφατη νομοθέτηση του 
«Κλεισθένη» επιβάλλεται στους Δήμους 
να συστήσουν  εν νέου περιφερειακό 
όργανο για τον  σχεδιασμό και την 
παρακολούθηση της διαχείρισης των 
στερεών αποβλήτων.  

Είναι απορίας άξιον γιατί δεν έχουν 
αναληφθεί προς την κατεύθυνση αυτή 
οι σχετικές  πρωτοβουλίες του 
μεγαλύτερου δήμου  της Περιφέρειας 
Ιονίων Νήσων; 

Γιατί δεν προστρέχουν να αναλάβουν 
πλήρως την ευθύνη του σχεδιασμού, 
ως οφείλουν άλλωστε κατά νόμον να 
πράξουν; 

Αδειοδοτήσεις (Αδελφάτα, Λευκίμμη) 

-  Σχετικά με την αιτηθείσα 
αδειοδότηση του γηπέδου που είναι 

παρακείμενο στον ΧΥΤΑ Τεμπλονίου 
(ιδιοκτησίας Αδελφάτων) η αρμόδια 
υπηρεσία της ΠΙΝ απάντησε έγκαιρα 
ότι αφενός δεν έχει την τυπική 
αρμοδιότητα να το αδειοδοτήσει και 
ταυτόχρονα υπέδειξε , ως μη όφειλε, 
την ακολουθητέα διαδικασία για τη 
λήψη της σχετικής άδειας. 

Δεν είναι επιτρεπτό θεσμικοί 
εκπρόσωποι να επιζητούν να εκδοθεί 
άδεια από την Δ/νση Περιβάλλοντος της 
ΠΙΝ, η οποία δεν θα πληροί τις νόμιμες 
προϋποθέσεις.  

Οι δημόσιες τοποθετήσεις τους για 
εκπτώσεις στην νομιμότητα ή για  να 
«κάνει τα στραβά μάτια» η ΠΙΝ, 
εκθέτουν τους ίδιους και 
αποκαλύπτουν το έλλειμμα χρηστής 
διοίκησης που τους διέπει. 

-  Είναι προφανές ότι η αδειοδότηση της 
λειτουργίας του ΧΥΤΥ Λευκίμμης είναι 
στη σημερινή συγκυρία η μοναδική 
διέξοδος για την ομαλοποίηση της 
κατάστασης διαχείρισης και εκεί θα 
έπρεπε να στρέφονται όλες οι ενέργειες 
του ΣΥΔΙΣΑ και του Δήμου Κέρκυρας.  

Παραδόξως και ενώ κατατέθηκε για μια 
ακόμη φορά πρόσφατο αίτημα 
αδειοδότησης, προκύπτει μετά από την 
αυτοψία των υπηρεσιών της ΠΙΝ στο 
χώρο ότι υπολείπονται αρκετές 
δράσεις, προκειμένου να είναι σε θέση 
να λειτουργήσει απρόσκοπτα και με 
τήρηση των περιβαλλοντικών 
δεσμεύσεων. 

Συμπέρασμα 

Όποιος προσπαθεί να επιρρίψει 
ευθύνες στην ΠΙΝ για τη συνεχιζόμενη 
ταλαιπωρία της Κέρκυρας, των 
κατοίκων , των επισκεπτών και της 
οικονομίας της από την ανορθολογική 
διαχείριση των στερεών αποβλήτων, 
θα πρέπει πρώτα να απαντήσει σε όσα 
διατυπώθηκαν παραπάνω , ήτοι: 

1)Γιατί δεν αξιοποιούνται οι διαθέσιμοι 
πόροι και δεν προωθούνται οι 
απαραίτητες      δράσεις που 
περιλαμβάνονται στον σχεδιασμό; 

2)  Γιατί δεν αναλαμβάνει η 
αυτοδιοίκηση α’ βαθμού την πλήρη 
ευθύνη διαχείρισης και σχεδιασμού , 
όπως από τον νόμο οφείλει να πράξει; 

3)Γιατί ζητούν από την ΠΙΝ να εκδώσει 
άδεια στα Αδελφάτα με εκπτώσεις  
στην νομιμότητα; 

4)Γιατί ακόμη δεν έχουν ολοκληρώσει  
τις εργασίες στον ΧΥΤΥ Λευκίμμης, 
ώστε να       αδειοδοτηθεί η πλήρης 
λειτουργία του και να εξομαλυνθεί 
συνολικά η διαχείριση της μεταβατικής 
φάσης, να αποφευχθεί η επιβολή του 
προστίμου από την Ε.Ε και να μην 
χρειάζεται και η πρόσθετη άδεια για τα 
Αδελφάτα; 

Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων θα 
συνεχίσει να προσπαθεί στα πλαίσια 
του θεσμικού της ρόλου και των 
αρμοδιοτήτων της για την 
καλυτέρευση της καθημερινότητας των 
συμπολιτών μας, το ίδιο  συστήνει δε 
και απαιτεί να πράξουν και οι φορείς 
που έχουν την αποκλειστική ευθύνη 
διαχείρισης των στερεών αποβλήτων 
στην Κέρκυρα. 
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Θ. Γαλιατσάτος: «Το Αναπτυξιακό όραμα της ΑΝ.Α.Σ.Α και της Περιφερειακής 
Αρχής κατοχυρώνεται θεσμικά με το νέο Περιφερειακό Χωροταξικό Πλαίσιο 
της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων» 

 Υπογράφηκε από τους αρμόδιους υπουργούς το Περιφερειακό 
Χωροταξικό Πλαίσιο της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων 
ολοκληρώνοντας έτσι ένα μεγάλο κύκλο δημόσιας διαβούλευσης 
που έλαβε χώρα το  προηγούμενο διάστημα και αποτυπώνοντας με 
τον πιο επίσημο τρόπο το αναπτυξιακό όραμα της ΑΝ.Α.Σ.Α και της 
σημερινής Περιφερειακής Αρχής. 

Η οικονομική ανάπτυξη συμβαδίζει με τις πολιτικές για την προστασία 
του περιβάλλοντος, διανοίγονται νέοι δρόμοι για τον πρωτογενή και 
δευτερογενή τομέα της οικονομίας, προδιαγράφεται η ένταξη της 
περιοχής σε μεγάλα ενεργειακά δίκτυα, διαμορφώνονται έγκυροι 
άξονες επικοινωνίας μεταξύ των νησιών και μεταξύ των νησιών και της 
ηπειρωτικής χώρας, ενώ περιγράφεται το σχέδιο ανάπτυξης των 
αναγκαίων υποδομών που θα αναλάβει να στηρίξει όλα τα παραπάνω. 

Ταυτόχρονα με τις διατάξεις του νέου Περιφερειακού Χωροταξικού 
Πλαισίου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, διορθώνονται μια σειρά 
στρεβλώσεις που είχε προκαλέσει στην οικονομία και το περιβάλλον το 
παρωχημένο και προ δεκαπενταετίας ισχύον παλαιό Περιφερειακό 
Χωροταξικό Πλαίσιο της Περιφέρειας. 

Τώρα θα πρέπει οι δήμοι της ΠΙΝ σε συνεργασία με την Περιφέρεια και 
την κυβέρνηση να προχωρήσουν άμεσα στην εξειδίκευση του 
Περιφερειακού Χωροταξικού Πλαισίου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, 
σε επίπεδο δήμου, πόλης, χωριού και γειτονιάς, ώστε τα οφέλη του 
Σχεδιασμού να φθάσουν στον κάθε πολίτη και να εξυπηρετήσουν την 
κάθε δραστηριότητα. 

Με 6.963.044,69 ευρώ ενισχύει 21 νέες τουριστικές επιχειρήσεις στα Ιόνια 
Νησιά η Περιφέρεια   

ην ένταξη 21 νέων τουριστικών επιχειρήσεων στο 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά 2014-
2020»,συνολικού προϋπολογισμού 6.963.044,69€, (με 

επιχορήγηση Δημόσιας δαπάνης 3.481.522,33€), υπέγραψε ο 
Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων Θ. Γαλιατσάτος.  Οι επενδυτικές 
αυτές προτάσεις υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της Δράσης «Ενίσχυση 
της ίδρυσης και λειτουργίας νέων τουριστικών μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων» με φορέα διαχείρισης την ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ, μετά από 
εκχώρηση της ΕΥΔ του Ε.Π. «Ιόνια Νησιά» και την συνεισφορά των 
απαιτούμενων πόρων. Πρόκειται για νέες τουριστικές επιχειρήσεις 
(ξενοδοχειακές μονάδες, επιπλωμένες κατοικίες και διαμερίσματα, 
κλπ) σε όλα τα Ιόνια νησιά οι οποίες επιχορηγούνται σε ποσοστό 50% του συνολικού προϋπολογισμού της επένδυσής τους. Η 
πράξη εντάσσεται στον Άξονα προτεραιότητας 1 – «Ενίσχυση της περιφερειακής ανταγωνιστικότητας με ανάπτυξη της 
επιχειρηματικότητας, της καινοτομίας & των ΤΠΕ» του Ε.Π. Ιόνια Νησιά 2014-2020 και συγχρηματοδοτείται από το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. 

Τ 
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«Πράσινο φως» για την κατασκευή καταφυγίου τουριστικών σκαφών στο Νυδρί 
ην έγκριση του σχεδίου 
προγραμματικής σύμβασης 
μεταξύ της Περιφέρειας Ιονίων 

Νήσων, Π.Ε. Λευκάδας και του 
Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου 
Λευκάδας  για την υλοποίηση του έργου 
«ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ 
ΝΥΔΡΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», π/υ 3.070.000 
ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 
( θα βαρύνει το πρόγραμμα INTERREG) 
αποφάσισε ομόφωνα κατά την 23η  
έκτακτη συνεδρίασή του το 
Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων 
Νήσων.  

Το θέμα ήρθε σε συζήτηση ύστερα από 
εισήγηση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων Θεόδωρου 
Γαλιατσάτου.  Αντικείμενο της  Προγραμματικής Σύμβασης 
αποτελεί η εκπόνηση φακέλου, η σύνταξη και υποβολή 
τεχνικού δελτίου, η δημοπράτηση και  η εκτέλεση του έργου. 

Σκοπός του καταφυγίου είναι η εξασφάλιση ικανοποιητικής 
υποδομής για την εξυπηρέτηση  του θαλάσσιου τουρισμού 
με σκάφη αναψυχής, μέσω ενός έργου αρμονικά ενταγμένου 
στο  φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον  του Νυδριού. Σε 
αυτό το πλαίσιο προβλέπεται η  κατασκευή ενός εξωτερικού 
έργου (μώλου) προστασίας (ένα τμήμα με μόνιμο έργο και 
ένα  τμήμα με πλωτό κυματοθραύστη) και η διαμόρφωση 
μικρής λιμενολεκάνης στην οποία ποντίζεται ένας πλωτός 
προβλήτας, ώστε σε συνδυασμό με τμήμα των υφιστάμενων 
κρηπιδωμάτων στη συγκεκριμένη θέση, να εξασφαλισθεί 
επαρκές μήκος και ωφέλιμο βάθος  κρηπιδωμάτων για τον 
ελλιμενισμό των σκαφών. 

Παράλληλα με μια μικρής έκτασης επίχωση και με 
παράλληλη αξιοποίηση τμήματος της γειτονικής παραλίας 
του Νυδριού, δημιουργείται επαρκής χερσαίος χώρος για την 
κατασκευή μικρού κτιρίου και τη γενικότερη εξυπηρέτηση 
των σκαφών αναψυχής και των επιβαινόντων σε αυτά. 

«Με τη δημιουργία ενός σύγχρονου καταφυγίου 
τουριστικών σκαφών, το Νυδρί θα είναι σε θέση να 
προσφέρει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες στα σκάφη 
αναψυχής που προσεγγίζουν στην περιοχή. Με δεδομένη δε 
τη συνεχώς αυξανόμενη εξάρτηση της ανάπτυξης της 
τοπικής οικονομίας από τον τουρισμό και κυρίως από τον 
θαλάσσιο τουρισμό, είναι προφανές ότι θα υπάρξουν πολύ 
σημαντικά οφέλη από τη δημιουργία του καταφυγίου για την 
τουριστική  ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής», δήλωσε 
μεταξύ άλλων ο  κ.Γαλιατσάτος επισημαίνοντας ότι το έργο 
είναι ιδιαίτερης σημασίας για τη Λευκάδα. 

 560.000 ευρώ από την ΠΙΝ για την κατασκευή υδατοδρομίων σε Λευκάδα, 
Μεγανήσι,  Κεφαλονιά και Ιθάκη 

η χρηματοδότηση για την κατασκευή υδατοδρομίων  σε Λευκάδα, Μεγανήσι,  Κεφαλονιά και Ιθάκη, αποφάσισε το Π.Σ 
Ιονίων Νήσων, στην έκτακτη συνεδρίαση του, μετά και την αύξηση της χρηματοδότησης της ΠΙΝ, για την εκτέλεση 
έργων, στο τρέχον έτος 2018, από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους,(ΚΑΠ -  ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ). Ειδικότερα , η 

χρηματοδότηση της ΠΙΝ αυξάνεται από τα 1.386.870 ευρώ του αρχικού προϋπολογισμού, σε 3.920.000 ευρώ συνολικά. 
Συγκεκριμένα για την κατασκευή των  υδατοδρόμιων, σε Λευκάδα και Μεγανήσι, η ΠΙΝ θα χρηματοδοτήσει τα έργα με το 
ποσό των 280.000 ευρώ, ενώ αντιστοίχως με το ίδιο ποσό (280.000 ευρώ), θα χρηματοδοτηθεί από την ΠΙΝ και η κατασκευή 
των υδατοδρομίων της Κεφαλονιάς και της Ιθάκης.  

Τα έργα κατασκευής των τεσσάρων υδατοδρομίων, στις δυο Περιφερειακές Ενότητες, εντάχθηκαν στον προϋπολογισμό της 
ΠΙΝ για το 2018, μετά και την έγκριση της τροποποίησης του Προσχεδίου του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης της 
Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για το τρέχον έτος. Να σημειωθεί ότι το επόμενο διάστημα, μετά την προώθηση της 
αδειοδότησης του υδατοδρομίου Ζακύνθου, η ΠΙΝ θα εντάξει στον προϋπολογισμό της και τη χρηματοδότηση για την 
κατασκευή του υδατοδρομίου της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου. 

Τ 

Τ 
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58 επικουρικοί και αγροτικοί γιατροί 
υποστηρίζονται από την Περιφέρεια 
Ιονίων Νήσων 

 

ην αύξηση του μηνιαίου οικονομικού βοηθήματος 
σίτισης και διατροφής στους επικουρικούς και 
αγροτικούς γιατρούς του Γενικού Νοσοκομείου 

Κέρκυρας, των Διαποντίων Νήσων, καθώς και των 
γιατρών στο ΠΕΔΥ αποφάσισε ομόφωνα το Περιφερειακό 
Συμβούλιο Ιονίων Νήσων. Ειδικότερα το Π.Σ αποφάσισε 
 την αύξηση του επιδόματος από τα 200 ευρώ στα 
350ευρώ μηνιαίως . Την ίδια ώρα το Π.Σ αποφάσισε την 
τροποποίηση της υπ’αρ. απόφασης: 82-9/26.04.2015 Π.Σ 
της ΠΙΝ, για την παροχή κινήτρων υπέρ 
νεοπροσλαμβανομένων Επικουρικών ιατρών και 
αγροτικών ιατρών στις Π.Ε. Κεφαλονιάς και Ιθάκης, κατ΄ 
εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 20 του Ν. 4213/13. 

Υπενθυμίζεται ότι στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της και 
με στόχο τη στήριξη του δημόσιου συστήματος υγείας  η 
Περιφέρεια Ιονίων Νήσων παρέχει από τα ταμεία της 
μηνιαίο οικονομικό βοήθημα συνολικά σε 58 
επικουρικούς και αγροτικούς γιατρούς  ως  επιπλέον 
κίνητρο για όσους  υπηρετούν σε άγονες – νησιωτικές 
περιοχές (βάσει του άρθρου 43 του Ν.4368/2016 ΦΕΚ 
21/Α/2016). 

Αναλυτικά ανά Περιφερειακή Ενότητα: 

ΠΕ Κέρκυρας: 30 γιατροί 

ΠΕ Λευκάδας :14  γιατροί 

ΠΕ Κεφαλονιάς και Ιθάκης: 8 γιατροί 

ΠΕ Ζακύνθου: 6 γιατροί 

 

Δυο σημαντικά έργα για τη Ζάκυνθο, 
συνολικού π/υ 554,198,21 ευρώ 
εντάχθηκαν στο ετήσιο πρόγραμμα 
δράσης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων 

υο σημαντικά έργα για τη Ζάκυνθο, συνολικού π/υ 
554,198,21 ευρώ εντάχθηκαν  στον προϋπολογισμό 
της ΠΙΝ για το 2018 μετά και την ομόφωνη έγκριση 

της 11ης τροποποίησης του Ετήσιου Προγράμματος 
Δράσης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για το τρέχον έτος 
από τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου. 

Συγκεκριμένα μετά και την ολοκλήρωση των 
προαπαιτούμενων διαδικασιών και την άμεση 
δρομολόγηση της δημοπράτησης προχωρούν προς 
εκτέλεση τα εξής έργα: 

1)      ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ –ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΥΠΑΡΧΟΥΣΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ AΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ  ΤΗΣ Δ.Ε. 
ΖΑΚΥΝΘΙΩΝ, π/υ 289.060 ευρώ 

2)      ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ Ο.Δ.Α.Ζ, π/υ 
265,138,21 ευρώ 

Πρόκειται για δυο έργα με σημαντικό κοινωνικό 
αντίκτυπο στην κοινωνία της Ζακύνθου, τα οποία θα 
εκτελεστούν μετά και την αύξηση της χρηματοδότησης 
της ΠΙΝ, για την εκτέλεση έργων, στο τρέχον έτος 2018, 
από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους,(ΚΑΠ – 
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ). Όσον αφορά το πρώτο έργο προβλέπονται 
εργασίες αντικατάστασης του χλοοτάπητα, ανακαίνισης 
των  αποδυτηρίων και  κατασκευής κερκίδας για το κοινό. 
Για το δε δεύτερο έργο, οι εργασίες  συντήρησης και 
ανακαίνισης της παλιάς πτέρυγας του γηροκομείου του 
Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ιονίων 
Νήσων-ΟΔΑΖ, αφορούν στην επισκευή των ημιυπαίθριων 
χώρων του ισογείου, στην ανακατασκευή  WC ισογείου, 
στην αντικατάσταση όλων των κουφωμάτων του ορόφου, 
στην επισκευή φθορών, λόγω υγρασίας και στην 
αντικατάσταση του δαπέδου ορόφου με κεραμικά 
πλακίδια. 

 

Τ 
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1.125.600 ευρώ από την ΠΙΝ στο Δήμο 
για τις ετήσιες «Γιορτές Πόλης» της 
Κέρκυρας 

ην ένταξη της πράξης «Ανάπτυξη Διεθνούς 
Εμβέλειας ΄΄Φεστιβάλ Πόλης΄΄ Κέρκυρας 
(Γιορτές Πόλης)» με κωδικό ΟΠΣ 5034586 στο 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά 2014-2020», 
υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων Θεόδωρος 
Γαλιατσάτος.  

Το έργο π/υ 1.125.600 ευρώ αναφέρεται στη διοργάνωση 
εκδήλωσης πολιτισμού διεθνούς εμβέλειας στην πόλη της 
Κέρκυρας.  

 

Ειδικότερα οι δράσεις  πολιτισμού υπό τον τίτλο 
«Φεστιβάλ Πόλης Κέρκυρας («Γιορτές Πόλης») θα 
καλύπτουν στοχευμένα υφιστάμενες και νέες εκδηλώσεις 
και δραστηριότητες, το σύνολο σχεδόν του φάσματος των 
εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων σύγχρονου και 
βιωμένου πολιτισμού, ήτοι: παραστατικές τέχνες, 
εικαστικά, μουσική, λογοτεχνία και ποίηση, γαστρονομία, 
οπτικοακουστικές τέχνες. 

Οι εκδηλώσεις του Φεστιβάλ που διαρθρώνονται σε 6 
Θεματικές Κατηγορίες Πολιτιστικών Εκδηλώσεων και 
Δρώμενων υλοποιούνται σε ετήσιους κύκλους. 

 

Η διοργάνωση του Φεστιβάλ με τη μορφή της  
συντονισμένης λειτουργικής και τεχνικής υποστήριξης 
δράσεων που (θα) υλοποιούνται από πολιτιστικούς φορείς 
της πόλης, θα ενισχυθεί μέσω του ΠΕΠ για τους 3 πρώτους 
ετήσιους κύκλους λειτουργίας του. 

 

Ειδικότερα, για την υλοποίηση των παραπάνω 
προβλέπονται και συγχρηματοδοτούνται μέσω του ΠΕΠ 
οι απαραίτητες υποστηρικτικές δράσεις, που αφορούν σε: 

• Υπηρεσίες Καλλιτεχνικής Διεύθυνσης και Marketing  

•Δημιουργία Ψηφιακής Πλατφόρμας προβολής 

• Παροχή Ειδικού Εξοπλισμού 

• Υπηρεσίες «φυσικής» Δημοσιότητας, 
οργάνωσης/παραγωγής εκδηλώσεων 

Η πράξη έχει ως φορέα υλοποίησης και λειτουργίας το 
Δήμο Κέρκυρας, με την υποστήριξη της Αστικής Αρχής και 
γενικότερα της  Εταιρικής Σχέσης της ΟΧΕ του Δήμου 
Κέρκυρας. 

Η ημερομηνία λήξης της πράξης ορίζεται η 30/06/2022. 

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). 

Με 1.163.255,13 ευρώ, ενισχύονται 
ιδιωτικές επιχειρήσεις από την ΠΙΝ 

 

ε 1.163.255,13 ευρώ ενισχύονται, από την 
Αυτοτελή Διεύθυνση Αναπτυξιακού 
Προγραμματισμού της ΠΙΝ,  έξι επενδυτικά 

σχέδια, τα οποία είχαν ενταχθεί στις διατάξεις των 
αναπτυξιακών νόμων 3299/2004 & 3908/2011. 

Οι εταιρείες που λαμβάνουν οικονομική ενίσχυση είναι η 
«ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΉ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ 
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΟΝΙΟΝ STARΑ.Τ.Τ.Ε.Ξ.Ε.» 
στη Λευκάδα, η «ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΗ ΦΙΛΟΞΕΝΕΙΑ 
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε» 
στην Κέρκυρα, η «ΑΠΕΤΙΤ Α.Ε.» στην Κέρκυρα, η 
«ΓΟΓΓΑΚΗΣ ΑΕΒΕ» στην Κέρκυρα,  η «ΜΑΡΙΣ 
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ 
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» στην Κέρκυρα και η 
εταιρεία «ΣΠΥΡΑΓΓΕΛΟΣ ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ &ΣΙΑ Ε.Ε.» στην 
Κεφαλονιά. 

Στις τρεις πρώτες καταβάλλονται, μετά από απόφαση του 
Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, δόσεις των επιχορηγήσεων 
τους, καθώς τα επενδυτικά σχέδια είναι σε στάδιο τελικού 
ελέγχου, ενώ στις τρεις τελευταίες καταβάλλεται το 
υπόλοιπο (εξόφληση) των επιχορηγήσεων τους, καθώς 
έχει ήδη δημοσιευθεί στο ΦΕΚ η απόφαση ολοκλήρωσης 
των επενδυτικών τους σχεδίων. Οι αντίστοιχες αποφάσεις 
του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, Θεόδωρου 
Γαλιατσάτου, για την καταβολή των επιχορηγήσεων, στις 
δικαιούχες ανωτέρω εταιρείες, έχουν αναρτηθεί στο 
Διαδίκτυο, στη Διαύγεια. 

Τ 

Μ 
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Δράση, προϋπολογισμού 1.683.000 
ευρώ, για την «Απασχόληση και την 
κοινωνική ένταξη ευπαθών ομάδων 
στα Ιόνια Νησιά» , υπέγραψε ο 
Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων 

Την ένταξη της Πράξης «Περιφερειακή Δράση για την 
Απασχόληση και την κοινωνική ένταξη ευπαθών ομάδων 
στα Ιόνια Νησιά» στον Άξονα Προτεραιότητας «Κοινωνική 
ένταξη, ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και 
καταπολέμηση της φτώχειας & των διακρίσεων» του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ιόνια Νησιά 2014-2020», 
 προϋπολογισμού 1.683.000, υπέγραψε ο Περιφερειάρχης 
Ιονίων Νήσων, Θεόδωρος Γαλιατσάτος 

Δικαιούχος της πράξης είναι το « ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΚ & 
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 
ΖΑΚΥΝΘΟΥ» 

Η πράξη περιλαμβάνει την παροχή σε 500 νέους ανέργους 
της ΠΙΝ (ΝΕΕΤs 15-29 ετών μακροχρόνια άνεργους ηλικίας 
29-55 ετών, επαπειλούμενους από φτώχεια), υπηρεσιών 
συμβουλευτικής, στοχευμένης επαγγελματικής 
κατάρτισης ( θεωρητικής και πρακτικής- συνολικά 300 
ώρες/ωφελούμενο) και πιστοποίησης δεξιοτήτων, 
σύμφωνα με το επισυναπτόμενο Σχέδιο Δράσης. 

Στόχος της πράξης είναι να προετοιμαστούν οι 
ωφελούμενοι ώστε να ενταχθούν στην αγορά εργασίας. 
Απώτερος σκοπός είναι η αναβάθμιση του εργασιακού 
προφίλ των ωφελουμένων ανέργων προκειμένου να 
ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις της αγοράς 
εργασίας, λαμβάνοντας υπόψη και τις προτεραιότητες της 
Μελέτης Αναγκών της Αγοράς Εργασίας ΠΙΝ και η 
δημιουργία συνθηκών προκειμένου οι ωφελούμενοι να 
επιτύχουν εργασιακή και κοινωνική ένταξη και να 
προετοιμαστούν για να προωθηθούν στην αγορά 
εργασίας (απασχόληση ή αυταπασχόληση). 

H πράξη θα υλοποιηθεί με βάση την τήρηση της 
Ενωσιακής νομοθεσίας, του Συστήματος Διαχείρισης και 
Ελέγχου του ΕΣΠΑ 2014-2020 και με βάση τον Νόμο 
4412/2016 «Περί Δημοσίων Συμβάσεων, Έργων, 
Προμηθειών και Υπηρεσιών» καθώς και τα 
περιγραφόμενα στην YA81986/ΕΥΘΥ712/31.7.2015 (ΦΕΚ 
1822/Β/24.8.2015) Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας 
δαπανών για προγράμματα ΕΣΠΑ 2014–2020 -Έλεγχοι 
νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων 
συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ από Αρχές 

Διαχείρισης και ΕΦΔΗ. Η πράξη συγχρηματοδοτείται από 
το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ). Η ημερομηνία 
έναρξης της Πράξης ορίζεται η 01/12/2018  και η 
ημερομηνία λήξης της Πράξης ορίζεται η 31/12/2021.  

 

2.331.200 ευρώ από την ΠΙΝ για τη 
λιμνοδεξαμενή της Εγκλουβής στη 
Λευκάδα 

Τις ενέργειες της ΠΙΝ για την κατασκευή ενός σημαντικού 
έργου υποδομής στην ορεινή Λευκάδα, όπως είναι η 
λιμνοδεξαμενή της Εγκλουβής, προσπαθούν, ανεπιτυχώς, 
να οικειοποιηθούν ορισμένοι πολιτικοί παράγοντες της 
προηγούμενης περιόδου. 

Ευχαριστούμε από την πλευρά μας τον πρώην βουλευτή 
Λευκάδας, της ΝΔ, κ. Βεργίνη, γιατί με ανακοίνωσή του 
αναγνωρίζει δημόσια, τη μεγάλη αλήθεια . Ότι δηλαδή, το 
σπουδαίο αυτό έργο για την οικονομία της Λευκάδας , 
«καρκινοβατούσε» περισσότερο από μία δεκαετία, από 
μελέτη σε μελέτη και από συρτάρι σε συρτάρι των 
εκάστοτε υπευθύνων παραγόντων και ότι ήλθε η στιγμή, 
που το έργο αυτό παίρνει το δρόμο της υλοποίησης του, 
με την ένταξή του στο πρόγραμμα της Αγροτικής 
Ανάπτυξης, από την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων και την 
εξασφάλιση της χρηματοδότησής του. 

«Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων έχοντας ως γνώμονα τις 
πραγματικές ανάγκες των νησιών μας και της τοπικής 
οικονομίας θέτει σε προτεραιότητα έργα πνοής , έργα που 
 παρέμειναν στις μελέτες και ουδέποτε ενεργοποιήθηκαν, 
για να γίνουν από τη σημερινή Περιφερειακή Αρχή, πράξη 
» δήλωσε ο Περιφερειάρχης Ιονίων νήσων Θεόδωρος 
Γαλιατσάτος. «Ένα τέτοιο έργο είναι η λιμνοδεξαμενή της 
Εγκλουβής στη Λευκάδα, προϋπολογισμού 2.331.200 
ευρώ, που η ΠΙΝ το βγάζει από το τέλμα και το υλοποιεί», 
συμπλήρωσε ο Περιφερειάρχης. 
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ΕΚΑΒ Ιονίων Νήσων ζητά το 
Περιφερειακό Συμβούλιο 

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νήσων, αφού 
έλαβε υπόψιν του τα όσα κατατέθηκαν από 
εκπροσώπους του Σωματείου Εργαζομένων του 
ΕΚΑΒ Κέρκυρας, μετά από ομόφωνη απόφαση, 
εξέδωσε το παρακάτω ψήφισμα για την εύρυθμη 
λειτουργία του ΕΚΑΒ στο νησί: 

 ΨΗΦΙΣΜΑ 

Το ΕΚΑΒ Κέρκυρας δημιουργήθηκε το 2003 και μέχρι 
σήμερα  έχει κάνει 120.000 περιστατικά κατά τα 15 
χρόνια της λειτουργίας του, σύμφωνα με τον επίσημο 
αριθμό καρτών.  

Τότε απαριθμούσε σαράντα  (40) άτομα με τομείς σε 
Βορρά και Νότο. Από το 2005 και μετά, ο τομέας του 
ΕΚΑΒ Κέρκυρας απαριθμεί ένα έως δυο ασθενοφόρα 
ανά βάρδια.  

Λόγω γεωγραφικής διαμόρφωσης του νησιού,  
κακού οδικού δικτύου και μεγάλων αποστάσεων, ο 
χρόνος ανταπόκρισης στα περιστατικά,  είναι πάρα 
πολύ μεγάλος, ιδίως σε βόρεια και νότια του νησιού. 

Ο πληθυσμός σε Βορρά και Νότο είναι 20.000 και 
25.000 αντίστοιχα, με τον Παγκόσμιο  Οργανισμό  
Υγείας  να  επισημαίνει  ότι ανά  20.000  κάτοικους  
πρέπει να υπάρχει ασθενοφόρο. 

Για  αυτούς  τους  λόγους  κρίνεται  απαραίτητη : 

α) Η  δημιουργία  τομέων  σε Βορρά  και Νότο με την 
απαραίτητη πρόσληψη αναγκαίου προσωπικού 

β) Να επανεξεταστεί το σημείο που έχει χωροθετηθεί 
ο χώρος εγκατάστασης του ΕΚΑΒ Κέρκυρας 

γ) H δημιουργία ΕΚΑΒ Ιονίων Νήσων, σύμφωνα με το 
πάγιο αίτημα της ΠΙΝ, που θα συμβάλλει 
αποφασιστικά στην ορθολογική και αποτελεσματική 
λειτουργία του. 

  

Νέες πτήσεις από το εξωτερικό το 
2019 

έες πτήσεις από το εξωτερικό προς τα νησιά 
του Ιονίου ανακοινώθηκαν στο πλαίσιο της 
συνεργασίας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων 

με την αεροπορική εταιρεία Ryanair.  

Συγκεκριμένα, προστέθηκε άλλη μια πτήση στη 
γραμμή Εδιμβούργο – Κέρκυρα, οπότε γίνονται δύο 
πτήσεις ανά εβδομάδα σε σχέση  με το 2018, που 
ήταν μία, καθώς και στη γραμμή Μπέργκαμο – 
Κεφαλονιά και έτσι γίνονται τρεις πτήσεις ανά 
εβδομάδα, αντί για δύο. Σημαντικό γεγονός είναι το 
ότι η Ryanair, επανέρχεται στην Ζάκυνθο με μία 
πτήση την εβδομάδα στην γραμμή Μπέργκαμο – 
Ζάκυνθος. 

Για τις παραπάνω πτήσεις, τέθηκαν οι βάσεις κατά τη 
συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στην διάρκεια 
της έκθεσης WTM του Λονδίνου, μεταξύ του Δ/ντή 
Πωλήσεων και Marketing Ανατολικής Μεσογείου της 
Ryanair κ. Νικόλαου Λάρδη και του 
Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού & Νησιωτικής 
Πολιτικής κ. Σπύρου Γαλιατσάτου. Βέβαια με την 
‘Ryanair’, θα πραγματοποιηθούν και άλλες πτήσεις 
προς την Ζάκυνθο, αλλά θα είναι ναυλωμένες (και όχι 
Low Cost) από Tour Operator, από την Πολωνία 
(Βαρσοβία, Κατοβίτσε, Πόζναν και Γκντανσκ). 

Εξάλλου, έχουν πρόσφατα ανακοινωθεί από την 
αεροπορική εταιρεία BLUE PANORAMA νέες πτήσεις 
στις γραμμές Μαλπένσα (Μιλάνο) – Ζάκυνθος και 
Μπέργκαμο – Κεφαλονιά.Επίσης η αεροπορική 
εταιρεία VOLOTEA , ανακοίνωσε τις πτήσεις Γένοβα 
– Ζάκυνθος και Γένοβα – Κέρκυρα, ενώ πρόκειται να 
ανακοινωθούν οι λεπτομέρειες νέας πτήσης της 
IBERIA EXPRESS για Κέρκυρα.Τόσον οι παραπάνω 
νέες πτήσεις, όσο και άλλες που έχουν ανακοινωθεί 
σε προγενέστερο χρόνο για την επόμενη τουριστική 
περίοδο, επιβεβαιώνουν την αποτελεσματικότητα 
των δράσεων της Π.Ι.Ν, αλλά πρωτίστως 
προεξοφλούν ένα ακόμα καλλίτερο 2019, στο 
τουριστικό και οικονομικό γίγνεσθαι των Ιονίων 
Νήσων. 

Ν 
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3.866.401,28 ευρώ εντάχθηκαν στο ΕΠ «Ιόνια Νησιά 2014-2020» για δράσεις 
βιοποικιλότητας  

Δώδεκα νέες πράξεις συνολικού π/υ 3.866.401,28 
ευρώ εντάχθηκαν από την ΠΙΝ στο Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά 2014-2020» για δράσεις 
προστασίας, διαχείρισης και ήπιας αξιοποίησης 
οικοσυστημάτων και περιοχών  φυσικού κάλους.

1.659.208,98 ευρώ σε πέντε Φορείς 
Διαχείρισης 

Από την συνολική χρηματοδότηση τα 
1.659.208,98 ευρώ κατανέμονται από την 
ΠΙΝ σε πέντε Φορείς Διαχείρισης για τη 
διατήρηση και προστασία του 
περιβάλλοντος. 

Συγκεκριμένα στον Άξονα 
Προτεραιότητας «Προστασία του 
Περιβάλλοντος και Αειφόρος Ανάπτυξη» 
του ΕΠ «Ιόνια Νησιά 2014-2020» ο 
Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων 
Θεόδωρος Γαλιατσάτος υπέγραψε έξι 
νέες πράξεις, συνολικού π/υ 1.659.208,98 
ευρώ με δικαιούχους τους εξής Φορείς 
Διαχείρισης: 

-       Φορέας Διαχείρισης Στενών και 
Εκβολών Ποταμών Αχέροντα και 
Καλαμά  για την πράξη με τίτλο «Δράσεις 
προστασίας διαχείρισης και ήπιας 
ανάπτυξης υγροτόπων», π/υ 385.000 
ευρώ. Η πράξη αφορά σε διαχειριστικές 
δράσεις για την προστασία, διατήρηση 
και ανάδειξη των προστατευόμενων 
υγροτόπων της νήσου Κέρκυρας. 
Ειδικότερα, οι προστατευόμενες 
περιοχές του Δικτύου NATURA 2000 
στην Κέρκυρα είναι: Λιμνοθάλασσα 
Αντινιώτη, Λιμνοθάλασσα Κορισσίων , 
Αλυκή Λευκίμμης , Παράκτια Θαλάσσια 
Ζώνη από Κανόνι έως Μεσογγή , 
Λιμνοθάλασσα Κορισσίων  και Νήσος 
Λαγούδια ,  Λιμνοθάλασσα Αντινιώτη και 
ποταμός Φόνισσας. 

 

-       Φορέας 
Διαχείρισης 
Αμβρακικού 
Κόλπου Λευκάδας 
για την πράξη με 
τίτλο «Διαχείριση 
ανθρώπινων 
δραστηριοτήτων 
συμβατών με την προστασία και 
ανάδειξη ειδών και οικοτόπων στην 
ευρύτερη περιοχή της Λευκάδας», π/υ 
258.780 ευρώ 

-       Φορέας Διαχείρισης Εθνικού 
Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου ΕΠΖ για 
την πράξη με τίτλο «Δράσεις προστασίας 
και ανάδειξης της προστατευόμενης 
περιοχής του Εθνικού Θαλάσσιου 
Πάρκου Ζακύνθου και των περιοχών 
NATURA 2000 της ευθύνης του»,π/υ 
193.800 ευρώ. 

-       Φορέας Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας 
Μεσολογγίου και Ακαρνικών Ορέων για 
την πράξη με τίτλο «Προστασία , 
Διαχείριση περιοχής Εχινάδων Νήσων, 
δικαιοδοσίας Φορέα Λιμνοθάλασσας 
Μεσολογγίου και Ακαρνικών Ορέων», 
π/υ 343.228,98 ευρώ. 

-       Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού 
Αίνου για την πράξη με τίτλο «Προμήθεια 
ειδικού εξοπλισμού περιβαλλοντικής 
παρακολούθησης αστυνόμευσης για την 
ενίσχυση του Φορέα Διαχείρισης ΕΔ 
Αίνου», π/υ 95.900 ευρώ. 

-       Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού 
Αίνου για την πράξη με τίτλο «ΠΑΝΑΣ. 
Τα μνημειακά δάση του Ιονίου ως 
κοιτίδες βιοποικιλότητας και υψηλής 
διατροφαρμακευτικής αξίας 

μακρομυκήτων, χαρτογράφηση, 
καταγραφή, αξιολόγηση, δικτυωση, 
διατήρηση και αειφορική αξιοποίηση», 
π/υ 382.500 ευρώ. 

1.207.192,3 ευρώ, στο ΕΛΚΕ του Ιονίου 
Πανεπιστημίου 

Στο ΕΛΚΕ του Ιονίου Πανεπιστημίου για 
δράσεις βιοποικιλότητας και προστασίας 
του περιβάλλοντος ο Περιφερειάρχης 
υπέγραψε το συνολικό ποσό ενίσχυσης 
του 1.207.192,3 ευρώ. 

Οι πράξεις αφορούν αναλυτικά : 

Α) Την αξιοποίηση της επίπτωσης στη 
βιοποικιλότητα περιοχών υψηλής 
Φυσικής Αξίας της Περιφέρειας Ιονίων 
Νήσων, εξαιτίας της εισβολής σε αυτές 
του «αλλόχθονου» χωροκατακτητικού 
ζιζανίου «βρωμοκαρυδιά» 
AilanthusaltissimaHNVThreat, 
προϋπολογισμού 107.000 ευρώ. 

Β) ΕΡΜΗΣ Έξυπνες ψηφιακές εφαρμογές 
και εργαλεία για την αποτελεσματική 
προώθηση και ανάδειξη της 
βιοποικιλότητας των Ιονίων Νήσων, 
προϋπολογισμού 405.000 ευρώ. 

Γ) BIOCONSION Καταγραφή, 
χαρακτηρισμός, αξιολόγηση και 
διατήρηση φυσικών Γενετικών Πόρων 
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της ΠΙΝ στο Πλαίσιο της Εθνικής 
Στρατηγικής για τη βιοποικιλότητα 
Αυτοφυή Είδη με φαρμακευτική αξία, 
προϋπολογισμού 295.192,3 ευρώ. 

Δ) ΒΙΟΜΝΗΜΕΣ . Οι μνημειακοί 
ελαιώνες και ελαιόδεντρα . Καταγραφή 
αποτύπωση , χρονολόγηση και ανάδειξη 
τους ως υψηλής αξίας οικοσυστήματα, 
προϋπολογισμού 400.000 ευρώ. 

500.000 ευρώ για τη 
λειτουργία ιχθυοτροφικού 
οικοτουριστικού πάρκου στη 
Λευκάδα 

Την πράξη με τίτλο «Ανάπτυξη και 
Λειτουργία Ιχθυοτροφικού  
Οικοτουριστικού Πάρκου στο μικρό 
ιχθυοτροφείο Λευκάδας», π/υ 500.000 
ευρώ, υπέγραψε ο κ.Γαλιατσάτος. Η 
πράξη έχει ως φορέα υλοποίησης το 
δήμο Λευκάδας. 

500.000 ευρώ για τη 
δημιουργία ενός Κέντρου 
προβολής και ανάδειξης της 
βιοποικιλότητας και των 
προστατευόμενων περιοχών 
των νήσων Κέρκυρας και 
Παξών 

Τέλος στον Άξονα Προτεραιότητας 
«Προστασία του Περιβάλλοντος και 
Αειφόρος Ανάπτυξη» του Ε.Π. «Ιόνια 
Νησιά», ο Περιφερειάρχης υπέγραψε την 
Πράξη «ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ 
ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ 

ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΠΑΞΩΝ», συνολικού 
προϋπολογισμού 500.000 €. 

Η σχεδιαζόμενη πράξη αποσκοπεί στη 
δημιουργία ενός Κέντρου προβολής και 
ανάδειξης της βιοποικιλότητας και των 
προστατευόμενων περιοχών των νήσων 
Κέρκυρας και Παξών. Το Κέντρο θα 
δημιουργηθεί στην πόλη της Κέρκυρας, 
μέσω της αποκατάστασης τμήματος του 
κτιριακού συγκροτήματος ΚΕΓΕ που 
ανήκε στον ΕΛΓΟ Δήμητρα και έχει 
παραχωρηθεί κατά χρήση στην 
Περιφέρεια Ιονίων Νήσων. Παράλληλα, ο 
ίδιος χώρος θα καλύπτει τις ανάγκες 
στέγασης του Παραρτήματος του Φορέα 
Διαχείρισης Καλαμά – Αχέροντα –
Κέρκυρας, ο οποίος έχει αναλάβει τη 
διαχείριση των προστατευόμενων 
περιοχών του Δικτύου NATURA 2000 
της Κέρκυρας και των Παξών, σύμφωνα 
με το Ν. 4519/2018. Βασικό αντικείμενο 
της προτεινόμενης πράξης είναι η 
δημιουργία ενός χώρου αναφοράς για 
την προβολή του σημαντικού φυσικού 
περιβάλλοντος της Κέρκυρας και των 
Παξών, καθώς και για την ενίσχυση της 
περιβαλλοντικής ενημέρωσης και 
ευαισθητοποίησης των κατοίκων και των 
επισκεπτών των δύο νησιών.  

Το παραγόμενο αποτέλεσμα της 
προτεινόμενης πράξης θα είναι ένας 
επισκέψιμος χώρος που δεν θα 
προσφέρει μόνο ενημέρωση, αλλά και 
εκπαίδευση, ευαισθητοποίηση και 
ψυχαγωγία στους επισκέπτες. Επομένως 

το ζητούμενο είναι η δημιουργία ενός 
ελκυστικού Κέντρου προβολής. 

Το συγκρότημα θα αποτελείται από δύο 
κτίρια που θα χρησιμοποιηθούν το ένα 
για τη διαμόρφωση γραφείων για τη 
λειτουργία του Παραρτήματος του ΦΔ 
 και το δεύτερο για τη διαμόρφωση 
εκθεσιακού χώρου και χώρου 
πολλαπλών χρήσεων. 

Αναλυτικότερα το Κέντρο θα 
περιλαμβάνει: α) Μόνιμο Εκθεσιακό 
Χώρο (εκθεματικές επιφάνειες, 
εκθέματα, αναπαραστάσεις, διοράματα, 
διαδραστικές εφαρμογές) (κτίριο Β),  
β) Χώρο Πολλαπλών Χρήσεων, με 
βοηθητικές υποδομές για περιοδικές 
εκθέσεις, ημερίδες – συνέδρια, 
προβολές, προγράμματα 
περιβαλλοντικής εκπαίδευσης (κτίριο Β), 
γ) Χώρο Γραφείων του Παραρτήματος 
Φορέα Διαχείρισης Καλαμά, Αχέροντα 
και Κέρκυρας (εξοπλισμός χώρου 
γραφείων για 3 θέσεις εργασίας) (κτίριο 
Α) και δ) Βοηθητικούς χώρους (WC, 
αποθήκη) (κτίριο Β ή/ και στο κτίριο Α) 

Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης Πράξης 
εντάσσεται και η ενίσχυση για την Φύση 
και βιοποικιλότητα (Επιφάνεια 
οικοτόπων που λαμβάνουν ενίσχυση για 
να αποκτήσουν καλύτερο καθεστώς 
διατήρησης/Natureandbiodiversity: 
Surfaceareaofhabitatssupportedtoattaina
betterconservationstatus). 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ σελ.17 



ΙΟΝΙΑ ΝΕΑΗ ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ       

 

 

 

450.000 ευρώ για συντηρήσεις τεχνικών 
έργων και καθαρισμούς ποταμών στη 
Λευκάδα 

Τη σύμβαση για την εκτέλεση του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ &ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ 
ΠΟΤΑΜΩΝ, ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ, ΡΕΜΑΤΩΝ , ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. 
ΛΕΥΚΑΔΑΣ 2017-2018» αρχικού προϋπολογισμού 450.000 
ευρώ και τελικού ποσού 209.093,55 ευρώ με ΦΠΑ, υπέγραψε 
ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων Θεόδωρος Γαλιατσάτος. 
Ανάδοχος της σύμβασης του έργου, που χρηματοδοτείται 
από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 
(Π.Δ.Ε.) με βάση την ΣΑΕΠ 522(Συλλογική Απόφαση Έργων 
Περιφέρειας), είναι η εταιρεία, «Μ.& Χ. ΜΑΚΡΥΠΟΥΛΙΑΣ 
Ο.Ε.» . Η ολική προθεσμία εκτέλεσης των εργασιών έχει 
καθοριστεί σε δώδεκα (12) μήνες . 

 

74.400 ευρώ από την ΠΙΝ για τη 
συντήρηση της Πλωτής Γέφυρας στη 
Λευκάδα  

Τη σύμβαση κατασκευής για την εκτέλεση του έργου 
«Συντήρηση Πλωτής Γέφυρας Λευκάδας «ΑΓΙΑ ΜΑΥΡΑ» 
αρχικού προϋπολογισμού 74.400 και τελικού ποσού 
συμβάσεως, 72.168 ευρώ με ΦΠΑ, υπέγραψε ο 
Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων, Θεόδωρος Γαλιατσάτος 
Ανάδοχος της σύμβασης του έργου, που χρηματοδοτείται 
από πιστώσεις της Σ.Α.Ε. 571 του Προγράμματος Δημοσίων 
Επενδύσεων, είναι ο «Φίλιππας Αντώνιος του Δημητρίου» 
Ναυπηγός Μηχανικός με αριθμό ΜΕΕΠ 6557, κατηγορίας 
Πλωτών Έργων & Εγκαταστάσεων Ναυπηγείων. Η ολική 
προθεσμία περάτωσης του έργου έχει καθοριστεί σε έξι (6) 
μήνες. 

Δύο εργολαβίες καθαρισμού ποταμών 
και  χειμάρρων στην Κέρκυρα, π/υ 
1.300.000 ευρώ, υπέγραψε ο 
Περιφερειάρχης  

Δύο συμβάσεις κατασκευής έργων για «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ – 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥΣ 
ΠΟΤΑΜΩΝ , ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ, ΡΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ 
Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2017-2018 / ΜΕΣΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ και 
ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ»  προϋπολογισμού 1.300.000 ευρώ, 
υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Ι.Ν., Θ.Γαλιατσάτος 

Συγκεκριμένα για τη Μέση Κέρκυρα, υπεγράφη από τον 
Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, η σύμβαση κατασκευής για 
την εκτέλεση του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ – 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ 
ΠΟΤΑΜΩΝ , ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ, ΡΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ 
Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2017-2018 / ΜΕΣΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ» αρχικού 
προϋπολογισμού 700.000 ευρώ και τελικού ποσού 
συμβάσεως, 285.539,14 ευρώ με ΦΠΑ, υπέγραψε 

Ανάδοχος της σύμβασης του έργου, που χρηματοδοτείται 
από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, σε εκτέλεση 
της με αρθ. Πρ. 45251/18462/02-06-2017 απόφασης του 
Περιφερειάρχη της Π.Ι.Ν., είναι ο Φρειδερίκος Κόλλας του 
Σπυρίδωνος, νόμιμος εκπρόσωπος και διαχειριστής της 
εταιρείας «ΦΡ. ΚΟΛΛΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.». 

Για τη Βόρεια Κέρκυρα, ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων, 
υπέγραψε τη σύμβαση κατασκευής για την εκτέλεση του 
έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΕΡΓΩΝ & ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΠΟΤΑΜΩΝ , ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ, 
ΡΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2017-2018 / 
ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ» αρχικού προϋπολογισμού 600.000 
ευρώ και τελικού ποσού συμβάσεως, 261.748,05 ευρώ με 
ΦΠΑ. 

Ανάδοχος της σύμβασης του έργου, που χρηματοδοτείται 
από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, σε εκτέλεση 
της με αρθ. Πρ. 45251/18462/02-06-2017 απόφασης του 
Περιφερειάρχη της Π.Ι.Ν., είναι ο Σωκράτης Ξεπαπαδέας 
του Δημητρίου, νόμιμος εκπρόσωπος της Κοινοπραξίας 
«Κ/Ξ ΞΕΝΟΤΕΚ Α.Ε. – Σ.ΞΕΠΑΠΑΔΕΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. ». 

Η ολική προθεσμία περάτωσης και των δύο έργων έχει 
καθοριστεί σε δώδεκα (12) μήνες. 
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Έργα στo επαρχιακό οδικό δίκτυο της 
Κεφαλονιάς ύψους 387.887,88 ευρώ 

Τη σύμβαση κατασκευής για την εκτέλεση του έργου 
«Διαγράμμιση, σήμανση και ασφάλιση σε τμήματα του 
επαρ. Οδικού δικτύου Κεφαλληνίας, προϋπολογισμού 
δημοπράτησης 387.887,88 ευρώ και τελικού ποσού 
155.155,16 ευρώ με ΦΠΑ, υπέγραψε ο Περιφερειάρχης 
Ιονίων Νήσων Θεόδωρος Γαλιατσάτος. Ανάδοχος της 
σύμβασης του έργου, που χρηματοδοτείται από το 
Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων , σύμφωνα με την 
απόφαση ΣΑΕΠ 522, που περιλαμβάνει το έργο 
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΙΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2017-2018» , είναι ο 
Βασίλειος Νικηφόρος, νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας 
«ΕΥΠΛΟΙΑ Α.Τ.Ε.».Η ολική προθεσμία περάτωσης του 
έργου έχει καθοριστεί σεδιακόσιες εβδομήντα (270) 
ημέρες. 

Έργα αντιμετώπισης κατολίσθησης 
δρόμου προς λιμάνι Πισαετού 

Τη σύμβαση κατασκευής για την εκτέλεση του έργου «Έργα 
αντιμετώπισης κατολίσθησης δρόμου προς λιμάνι Πισαετού» 
Ιθάκης, προϋπολογισμού δημοπράτησης 319.761,29 ευρώ και 
τελικού ποσού 278.192,31 ευρώ με ΦΠΑ, υπέγραψε ο 
Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων Θεόδωρος 
Γαλιατσάτος.Ανάδοχος της σύμβασης του έργου, που 
χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων 
Επενδύσεων, σύμφωνα με την απόφαση ΣΑΕΠ 522, που 
περιλαμβάνει το έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ », ολικού 

π/υ 10.150.000,  είναι ο Λάμπρος Σπυράτος . Η ολική 
προθεσμία περάτωσης του έργου έχει καθοριστεί σε 270 
ημέρες. 

 

130.000 ευρώ για την αναβάθμιση της 
επαρ. Οδού με αρ. 6, από Αργοστόλι, 
προς Αεροδρόμιο» στην Κεφαλονιά 

Τη σύμβαση κατασκευής για την εκτέλεση του έργου 
«Συντήρηση και αναβάθμιση επαρ. Οδού με αρ. 6, από 
Αργοστόλι, προς Αεροδρόμιο», στην Κεφαλονιά, 
 προϋπολογισμού δημοπράτησης 130.000 ευρώ και τελικού 
ποσού 63.700 ευρώ με ΦΠΑ,  υπέγραψε ο Περιφερειάρχης 
Ιονίων Νήσων, Θεόδωρος Γαλιατσάτος Ανάδοχος της 
σύμβασης του έργου, που χρηματοδοτείται από το 
Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων , σύμφωνα με την 
απόφαση ΣΑΕΠ 022 που περιλαμβάνει και το έργο 
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ», είναι ο Κωνσταντίνος 
Γκεσούλης. Η ολική προθεσμία περάτωσης του έργου έχει 
καθοριστεί σε εκατόν πενήντα (150) ημέρες . 

Υπεγράφη η σύμβαση για τη βελτίωση 
των γηπεδικών εγκαταστάσεων στη 
νότια Κέρκυρα 

Τη σύμβαση κατασκευής για την εκτέλεση του έργου 
«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΗΠΕΔΩΝ 
ΑΓΙΟΥ ΜΑΤΘΑΙΟΥ, ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ &ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, 
αρχικού προϋπολογισμού 196.500 ευρώ και τελικού ποσού 
135.585 ευρώ με ΦΠΑ, υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Ιονίων, 
Νήσων Θεόδωρος Γαλιατσάτος 

Τα έργα της συμβάσεως αφορούν τις εξής εργασίες:Στο 
γήπεδο Λευκίμμης: Α) Την αντικατάσταση του παλαιού 
καταστρώματος με τελευταίας γενιάς συνθετικό 
χλοοτάπητα,Β) Τη γραμμογράφιση των περιοχών του 
γηπέδου, Γ) Τη συντήρηση του χλοοτάπητα για 15 μήνες 
μετά την περαίωση του έργου και, Δ) Την εκπαίδευση του 
προσωπικού για τη συντήρηση 

Στα γήπεδα του Αγίου Ματθαίου και του Αγίου Νικολάου 
αντίστοιχα, τα έργα είναι τα ίδια και αφορούν:α) Την 
καθαίρεση επικαλύψεων στις στέγες αποδυτηρίων και 
κατασκευή νέων επιστεγάσεων με θερμομονωτικά 
πετάσματα, β)Την τοποθέτηση υδρορροών, γ)Την 
τοποθέτηση σωλήνα αποχέτευσης και, δ) Την 
αντικατάσταση κουφωμάτων με κουφώματα αλουμινίου και 
διπλά υαλοστάσιαΑνάδοχος της σύμβασης του έργου, που 
χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 
(Π.Δ.Ε. ‘’01.071) είναι η εταιρεία, «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
ΜΟΣΧΟΒΙΤΗΣ του ΚΟΣΜΑ». Η ολική προθεσμία εκτέλεσης 
των εργασιών έχει καθοριστεί σε πέντε  μήνες .
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Ελληνίδες Ολυμπιονίκες επισκέφθηκαν τον Περιφερειάρχη  

Με τις εκπροσώπους του Συλλόγου 
Ολυμπιονικών Ελλάδας, συναντήθηκε 
ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων 
Θεόδωρος Γαλιατσάτος. Στη συζήτηση 
που αναπτύχθηκε, ο Περιφερειάρχης 
αναφέρθηκε στις προσπάθειες που 
γίνονται από την Περιφερειακή Αρχή 
για τη στήριξη των αθλητικών 
υποδομών στα Ιόνια νησιά. 

«Ξεκινήσαμε από τα γήπεδα τα περισσότερα εκ 
των οποίων δεν είχαν άδειες, ήταν σε συνθήκες 
παρανομίας και έπρεπε να τα βοηθήσουμε να 
αναβαθμιστούν για να πάρουν άδειες, να 
λειτουργούν σύμφωνα με το Νόμο, αλλά και να 
παρέχουν ασφάλεια στους αθλούμενους . Έτσι 
έχουμε περίπου δεκαπέντε γήπεδα στην 
Περιφέρεια τα οποία τα ενισχύσαμε, είτε με 
τάπητα, είτε με περιφράξεις, είτε με επισκευές 
κερκίδων», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Περιφερειάρχης, ενώ επεσήμανε και τα δύο επικείμενα μεγάλα έργα χρηματοδότησης 
εκ μέρους της ΠΙΝ, των δύο γυμναστηρίων στη Βόρεια και τη Νότια Κέρκυρα. Στη συνάντηση με τον Περιφερειάρχη ήταν η 
Πρόεδρος του Συλλόγου Ελλήνων Ολυμπιονικών,  Βούλα Κοζομπόλη, η Μαρία Γεωργάτου και η Νίκη Μπακογιάννη. 

Με τον επιτετραμμένο της Γεωργιανής Πρεσβείας, στην Ελλάδα συναντήθηκε 
ο Περιφερειάρχης  

Με τον επιτετραμμένο της Γεωργιανής Πρεσβείας 
στην Ελλάδα, Κον Giorgi συναντήθηκε στο γραφείο 
του στην Κέρκυρα, ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων 
Θεόδωρος Γαλιατσάτος. Στη συζήτηση που 
αναπτύχθηκε, αναλύθηκαν τις πιθανότητες 
συνεργασίες που υπάρχουν μεταξύ της Γεωργίας και 
των Νησιών του Ιονίου, σε διάφορους τομείς του 
εμπορίου και του τουρισμού. «Ξεκινώντας από τις 
πολιτιστικές σχέσεις που ήδη έχουν αναπτυχθεί 
μεταξύ της Κέρκυρας και τη Δημοκρατία της 
Γεωργίας, εκείνο που έχουμε τώρα ως στόχο είναι η 
περαιτέρω ανάπτυξη των σχέσεων μεταξύ των δύο 
πλευρών, σε επίπεδο οικονομίας και μελλοντικά να 
επιτύχουμε τις απευθείας πτήσεις της Γεωργίας με τα 
νησιά του Ιονίου και αντίστροφα» ανέφερε μεταξύ 
άλλων, ο Περιφερειάρχης.  

Ο επιτετραμμένος της Γεωργιανής Πρεσβείας, Κον 
Giorgi, βρίσκεται στην Κέρκυρα, ως επικεφαλής της  αποστολής της Γεωργιανής Πρεσβείας για την εκδήλωση που θα 
πραγματοποιηθεί από Μορφωτικό – Πολιτιστικό Σύλλογο Σινιών με θέμα: Αντάμωμα Ελληνο – Γεωργιανού Πολιτισμού, που 
γίνεται σε συνεργασία με το Γεωργιανό Ινστιτούτο Αθηνών το Πολιτιστικό κέντρο «CAUCASUS» το Σύλλογο Ολυμπιονικών 
Ελλάδας καθώς και την Γεωργιανή Πρεσβεία στην Ελλάδα. 
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Συνάντηση του Περιφερειάρχη με εκπρόσωπους του Συλλόγου «Ερημίτη 
Πλους» 

ε εκπροσώπους του Συλλόγου «Ερημίτη 
Πλους», συναντήθηκε  στο γραφείο του, 
στην Κέρκυρα, ο Περιφερειάρχης Ιονίων 

Νήσων Θεόδωρος Γαλιατσάτος.  

Αντικείμενο της συζήτησης που αναπτύχθηκε  ήταν η 
πορεία της υπόθεσης για την  προστασία του Ερημίτη 
 και οι προσπάθειες που γίνονται για να μην 
υλοποιηθεί η «καταχρηστική» ιδιωτική επένδυση 
 στην περιοχή, από την εταιρεία της NCH Capital.  Την 
ίδια ώρα στο πλαίσιο της στήριξης που παρέχει η 
Π.Ι.Ν. για τη διάσωση του Ερημίτη, συζητήθηκαν οι 
λεπτομέρειες για την κατάθεση της προσφυγής, στο 
Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, για παραβιάσεις της 
ελληνικής – ευρωπαϊκής νομοθεσίας από το ΤΑΙΠΕΔ και τις διαδοχικές κυβερνήσεις, όσον αφορά στις 
συνθήκες διαχείρισης του Ερημίτη. 

 

Στο…. επίκεντρο η συνδιοργάνωση συναυλίας στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών 

Με τον Πρόεδρο, Δημήτριο Γκέκα και τη Μαέστρο της 
«Κερκυραϊκής Καντάδας και Μαντολινάτας», Ροζίτα 
Ανεμογιάννη, συναντήθηκε  ο Περιφερειάρχης Ιονίων 
Νήσων, Θεόδωρος Γαλιατσάτος. 

Αντικείμενο της συζήτησης ήταν η συνδιοργάνωση της 
Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και της «Κερκυραϊκής Καντάδας και  
Μαντολινάτας», για την πραγματοποίηση Συναυλίας στο 
Μέγαρο Μουσικής Αθηνών , τον ερχόμενο Μάιο. 

 

«Οφείλουμε να διατηρήσουμε την 64χρονη παρουσία της 
 «Κερκυραϊκής Καντάδας και Μαντολινάτας» και να 
διαδώσουμε την κερκυραϊκή λαϊκή μουσική και παράδοση, 
πέρα από τα γεωγραφικά όρια των Ιονίων Νήσων, σε  ολόκληρο 
τον κόσμο », ανέφερε χαρακτηριστικά, ο Περιφερειάρχης 
Θεόδωρος Γαλιατσάτος 

  

Μ 
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