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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ 
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ - ΙΘΑΚΗΣ 
 
Δ/νση: Κτίριο Διοικητηρίου,  
28100 Αργοστόλι 
Τηλ. 26713-60530 
Φαξ: 26710-28462  
email: antipin.kef@pin.gov.gr 
 
(Πληροφορίες: Μαζαράκη Κ. 
Τηλ.2671360555) 

 
       Αργοστόλι, 15.01.2019   
       Αρ. Πρωτ.: οικ.3597/863   
 
       ΠΡΟΣ: 
 
       Περιφερειακό Συμβούλιο     
       Περιφέρειας Ιονίων Νήσων 

 
ΘΕΜΑ: Έγκριση χρηματοδότησης ερευνητικού έργου  για το δομημένο περιβάλλον την 
περίοδο του Ιονίου Κράτους (1815-1864) στο πλαίσιο πολιτιστικού προγράμματος 
εκδηλώσεων για την προβολή της κτισμένης πολιτιστικής κληρονομιάς των νησιών 
Κεφαλονιάς-Ιθάκης. 

 
ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

 
Ο φορέας μας εισηγείται την αποδοχή  από το Περιφερειακό Συμβούλιο της 

χρηματοδότησης  ερευνητικού έργου  για το δομημένο περιβάλλον την περίοδο του Ιονίου 

Κράτους (1815-1864) στο πλαίσιο πολιτιστικού προγράμματος εκδηλώσεων για την 

προβολή της κτισμένης πολιτιστικής κληρονομιάς των νησιών Κεφαλονιάς-Ιθάκης”. 

  
Ο προϋπολογισμός του  προτεινόμενου έργου ανέρχεται σε δεκαοκτώ χιλιάδες εξακόσια 

ευρώ (18.600 €) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (15.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%), το 

οποίο θα χρηματοδοτηθεί από τον ΚΑΕ 976904019001001 ΚΑΠ-Δράσεις. Το έργο-δράση 

αφορά την έρευνα επί των κτιρίων περιόδου Ιονίου Κράτους (1815-1864), η οποία θα 

λάβει χώρα με κριτήρια ιστορικής, επιστημονικής, αρχιτεκτονικής και καλλιτεχνικής αξίας 

αλλά και τον εντοπισμό, φωτογράφηση και μελέτη σχεδίων κτιρίων αντιπροσωπευτικών 

αρχιτεκτόνων και θα αντλήσει πληροφορίες και υλικό από τα ιστορικά αρχεία της 

Κεφαλονιάς (ΓΑΚ) καθώς και άλλες αρχειακές πηγές, που είναι αναμφισβήτητα μια 

σημαντική κληρονομιά για τους επτανήσιους και ταυτόχρονα αποτελούν πολύτιμη πηγή 

ιστορικής γνώσης για τους μελετητές και ερευνητές αλλά και για τους πολίτες των νησιών 

μας, που πρέπει να καταστούν κοινωνοί αυτής της κληρονομιάς. Η δράση αυτή βασίζεται 

στις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α’) Πρόγραμμα Καλλικράτης και ειδικότερα 

του άρθρου 186, Παρ. ΙΙ, Υποτομέας Η, Παιδείας-Πολιτισμού-Αθλητισμού, παρ. 13 και 15 

σε συνδυασμό με τις παραγράφους 11, 12 και 14. 
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  Η υλοποίηση της δράσης έχει προταθεί από το Τμήμα Αθλητισμού, Πολιτισμού και      

  Τουρισμού της Π.Ε. Κεφαλληνίας. Σύμφωνα με την γνωμοδότηση της εν λόγω υπηρεσίας,   

  η έρευνα κρίνεται πρωτότυπη και μοναδική για τα νησιά μας, καθώς ανάλογες      

  πρωτοβουλίες αφορούν μεμονωμένες περιπτώσεις καταγραφής κτιρίων χωρίς κάλυψη της    

  συγκεκριμένης περιόδου του Ιονίου Κράτους, που εξ ορισμού αφορά στα νησιά μας.   

  Επιπλέον θα προάγει και θα αναδείξει εκείνα τα στοιχεία που συνιστούν κοινό τόπο της   

  αρχιτεκτονικής και της εν γένει ιστορικής και πολιτιστικής μας φυσιογνωμίας,   

  ενισχύοντας τους δεσμούς και την συνοχή των νησιών της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.   

 
   
                                                                            Ο Αντιπεριφερειάρχης  
                                                                         Π.Ε.Κεφ/νίας & Π.Ε.Ιθάκης  
 
 
 
 
                                                                               Π.Δρακουλόγκωνας  


