
 
 

27.418.876 ευρώ 
από την ΠΙΝ για την 
κατασκευή νέου 
δρόμου που θα 
παρακάμπτει το 
τμήμα Τρία Γεφύρια 

– Βρυώνη  (σελ.16) 

798.375 ευρώ παρέχει 
από τα ταμεία της η ΠΙΝ 
για την καταβολή εκπαι-
δευτικού επιδόματος σε 
500 ανέργους ηλικίας 
29-55 ετών (σελ. 13) 

Ιόνια Νέα 
 Η ΜΗΝΙΑΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ                         ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2019  

 

2.600.000 ευρώ για την 
κατασκευή Ανοιχτού 
Θεάτρου «Δ. Λαυράγκα» 
στα Ραζάτα Κεφαλονιάς 
(σελ.22)  
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9.000 λίτρα πετρέλαιο 
στο ΕΑΚΚ από τα ΕΛΠΕ 
μετά από πρωτοβουλία 
της ΠΙΝ (σελ.6 -7)  
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Γήπεδο ποδοσφαίρου 5Χ5 
στα Κρητικά της Νότιας 
Κέρκυρας, από την ΠΙΝ  
(σελ.24)  

 

Εφ’όλης της ύλης   

δημόσια λογοδοσία  

του Περιφερειάρχη  

Ιονίων Νήσων 
Πλούσιος ο απολογισμός της τετραετούς θητείας της περιφερει-

ακής αρχής (σελ.4-5) 
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Editorial… 

O φετινός, 4ος στη σειρά 
απολογισμός λαμβάνει χώρα στο 
τελευταίο έτος της θητείας της 
Περιφερειακής Αρχής για την 
περίοδο 2014 - 2019.  
Μια περιφερειακή θητεία για την 
οποία, οι συνεργάτες μου κι εγώ, 
καταβάλλαμε κάθε δυνατή 
προσπάθεια να παράγουμε θετικό 
έργο, να αποκαταστήσουμε 
ανισότητες του παρελθόντος, να 
απαλείψουμε τα κακώς κείμενα 
προηγούμενων χρόνων, να 
ανακουφίσουμε τις ανάγκες των 
ασθενέστερων, να βάλουμε ένα 
λιθαράκι για την ανάπτυξη και την 
ευημερία των νησιών μας.  
Πιστοί στις δεσμεύσεις μας, κάθε 
χρόνο δεν παραλείψαμε ούτε μια 
φορά να κάνουμε την αυτοκριτική 
μας, να ενημερώσουμε για τα έργα 
και τις δράσεις μας, να σταθούμε 
απέναντί σας, απέναντι στο λαό 
των Ιονίων νήσων και να 
λογοδοτήσουμε.  
Υπήρξαν στιγμές περηφάνιας, 
στιγμές ικανοποίησης αλλά και 
στιγμές έντασης ή και πίκρας.  
 Δεν υπήρξε όμως, ούτε μια στιγμή 
που να απομακρυνθούμε από τους 
πολίτες, από τις πραγματικές 
ανάγκες και τις αγωνίες τους. 
Γι’ αυτό, με καθαρή ματιά 
συνεχίζουμε να χαράσσουμε μαζί 
με το λαό το μέλλον των νησιών 
μας.  
Κι είμαστε σίγουροι ότι οι 
συμπολίτες μας έχουν εκτιμήσει 

την συνέπεια λόγων και έργων, την 
εργατικότητα, την εντιμότητα και 
την αποτελεσματικότητα. 
 

Με εκτίμηση, 

Θεόδωρος Γαλιατσάτος 

Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων 
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΜΗΝΑ 
Πλούσιος ο απολογισμός της τετραετούς 
θητείας της περιφερειακής αρχής, 
Εφ’όλης της ύλης  δημόσια λογοδοσία 
του Περιφερειάρχη Ιονίων 
Νήσων….σελ.4-5 

 ΚΟΙΝΩΝΙΑ 

Αυτοψία του Περιφερειάρχη σε 
αντιπλημμυρικά έργα της Νότιας 
Κέρκυρας και στο γήπεδο 
Πετριτή…σελ.9 

 

ΕΠΙ ΤΩ ΕΡΓΩ… 

27.418.876 ευρώ από την ΠΙΝ για την 
κατασκευή νέου δρόμου που θα 
παρακάμπτει το τμήμα Τρία Γεφύρια – 
Βρυώνη…σελ.16 

Με 10.035.600 ευρώ χρηματοδοτεί η ΠΙΝ 
την κατασκευή νέου οδικού άξονα που 
θα συνδέει το Αεροδρόμιο Κεφαλονιάς 
με την περιοχή της Κρανιάς…σελ.17 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

Τα έργα για την ολοκληρωμένη 
διαχείριση στερεών αποβλήτων στους 
Παξούς αναλαμβάνει η ΠΙΝ…σελ.18-19 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 

2.600.000 ευρώ από την ΠΙΝ για την 
κατασκευή Ανοιχτού Θεάτρου «Δ. 
Λαυράγκα» στα Ραζάτα Κεφαλονιάς… 
σελ.22 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Με 6.049.839,86 ευρώ 

ενισχύει, 10 επενδυτικά σχέδια στα Ιόνια 
Νησιά, η ΠΙΝ… σελ.23 

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ Γήπεδο ποδοσφαίρου 
5Χ5 στα Κρητικά της Νότιας Κέρκυρας, 
από την ΠΙΝ… σελ.24 

 

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Τη «μερίδα του λέοντος» 
του τουριστικού ενδιαφέροντος στην 
Ελλάδα, κερδίζει το Ιόνιο… σελ.26-27 

ΣΥΝΑΠΑΝΤΗΜΑΤΑ Προς επίλυση το 
στεγαστικό του Ωδείου 
Κέρκυρας…σελ.30 
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14.000.000 ευρώ για την διάσωση και αποκατάσταση του Καστρομονάστηρου 
των Στροφάδων 
 

ο «πράσινο φως» πήρε η 
διαδικασία  της 

προγραμματικής 
σύμβασης, με το Υπουργείο 
Πολιτισμού, τη Μητρόπολη 
Ζακύνθου και την Περιφέρεια 
Ιονίων Νήσων για την διάσωση 
και αποκατάσταση του 
Καστρομονάστηρου των 
Στροφάδων. 

Μετά από 30 χρόνια συνεχών 
προσπαθειών της Μητρόπολης 
Ζακύνθου και των απατηλών 
υποσχέσεων  που ελάμβανε, για 
τη διάσωση του 
Καστρομονάστηρου  των 
Στροφάδων, που δεσπόζει στη 
Σταμφάνη από τον 13ο αιώνα, 
όταν χτίστηκε από τον 
Αυτοκράτορα της Νίκαιας 
Θεόδωρο Λάσκαρη), 
οριστικοποιήθηκε στο Γραφείο της 
Γενικής Γραμματέως του 
Υπουργείου Πολιτισμού, Μαρίας 
Ανδρεαδάκη – Βλαζάκη, παρουσία 
του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων 
Θεόδωρου Γαλιατσάτου, των 
Μητροπολιτών, Δωδώνης κ.κ. 
Χρυσόστομου και Ζακύνθου κ.κ 
Διονυσίου και του 
Aντιπεριφερειάρχη Ζακύνθου, 
Ελευθερίου Νιοτόπουλου,  η 
προγραμματική σύμβαση για την 
ενεργοποίηση των διαδικασιών 
που απαιτούνται ώστε να 
αξιοποιηθεί η συνολική 
χρηματοδότηση των 14.000.000 
ευρώ, (10,5 εκ ευρώ από την ΠΙΝ 
και 3,5 από το Υπουργείο 
Πολιτισμού) για να αποκατασταθεί 
πλήρως το ιστορικό μοναστήρι 

από τις «πληγές «που υπέστη από 
τους σεισμούς, αλλά και από το 
πέρασμα των χρόνων, μετά και 
την τελευταία ανακαίνισή του που 
έγινε από τον Αυτοκράτορα 
Ιωάννη τον Παλαιολόγο, γύρω στα 
1440 μ.Χ. 

Την ίδια ώρα προτάθηκε από τον 
Περιφερειάρχη και επικυρώθηκε, 
από την Γενική Γραμματέα του 
Υπουργείου, η προοπτική να 
αναδειχθεί το  Καστρομονάστηρο  
των Στροφάδων, ως ένα διεθνές 
κέντρο θρησκευτικού, 
πολιτισμικού και περιβαλλοντικού 
ενδιαφέροντος» μέσα από ένα 
«Μνημόνιο Συνεργασίας», που θα 
συσταθεί μεταξύ  της 
Μητρόπολης, της ΠΙΝ,  αλλά και 
Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου 
Ζακύνθου. 

Παράλληλα κατά τη διάρκεια της 
συνάντησης, ο Περιφερειάρχης 
Ιονίων Νήσων ζήτησε από τη 
Γενική Γραμματέα Πολιτισμού, να 

επισπευσθούν  όλες εκείνες οι 
διαδικασίες που απαιτούνται για 
την αξιοποίηση των πολιτιστικών 
μνημείων του Ιονίου, προκειμένου 
να είναι σε θέση η ΠΙΝ να εκδώσει 
άμεσα Προσκλήσεις 
Ενδιαφέροντος, στο πλαίσιο του 
ΕΣΠΑ 2014-2020, για να 
χρηματοδοτηθούν και άλλα 
πολιτιστικά μνημεία. 

Επίσης στη συνάντηση 
οριστικοποιήθηκε, μεταξύ του 
Υπουργείου Πολιτισμού και της 
ΠΙΝ, η από κοινού  απόφαση για 
την αποκατάσταση του 
Αρχαιολογικού Μουσείου 
Αργοστολίου Κεφαλονιάς, στη 
θέση που είναι σήμερα, με έργα 
επισκευής και περαιτέρω 
ανάδειξης του Μουσείου. 

Τέλος το Υπουργείο Πολιτισμού 
ανάλαβε την υποχρέωση της 
κτιριακής αποκατάστασης του 
Αρχαιολογικού Μουσείου 
Ζακύνθου. 

Τ 

ΚΟΙΝΩΝΙΑ  σελ. 3 



ΙΟΝΙΑ ΝΕΑΗ ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ       

 

 

 

Πλούσιος ο απολογισμός της  τετραετούς θητείας της περιφερειακής αρχής  

Εφ’ όλης της ύλης η δημόσια λογοδοσία του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων  

Στην κατάμεστη αίθουσα του 
Επιμελητηρίου Κέρκυρας 
πραγματοποιήθηκε, στο πλαίσιο 
ειδικής συνεδρίασης του 
Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων 
Νήσων, ο απολογισμός έργων και 
δράσεων της Περιφέρειας Ιονίων 
Νήσων για το 2018, από τον 
Περιφερειάρχη Θεόδωρο Γαλιατσάτο. 
Ο κ. Γαλιατσάτος υπενθύμισε ότι κάθε 
χρονιά έκανε απολογισμό, ότι δεν 
παρέλειψε ούτε μια φορά να κάνει 
αυτοκριτική, να ενημερώσει για τα 
έργα και τις δράσεις της ΠΙΝ και να 
λογοδοτήσει. Ο σημερινός 
απολογισμός, είπε, «λαμβάνει χώρα 
στο τελευταίο έτος της θητείας της 
Περιφερειακής Αρχής για την περίοδο 
2014 – 2019. Μια περιφερειακή θητεία 

για την οποία, οι συνεργάτες μου κι εγώ, καταβάλλαμε κάθε δυνατή προσπάθεια να παράγουμε θετικό έργο, να 
αποκαταστήσουμε ανισότητες του παρελθόντος, να απαλείψουμε τα κακώς κείμενα προηγούμενων χρόνων, να 
ανακουφίσουμε τις ανάγκες των ασθενέστερων, να βάλουμε ένα λιθαράκι για την ανάπτυξη και την ευημερία των 
νησιών μας». 

Ο κ. Γαλιατσάτος υπεραμύνθηκε του 
έργου του, υπογραμμίζοντας ότι οι 
πολίτες έχουν εκτιμήσει «ότι με την 
παρούσα περιφερειακή αρχή, έργα που 
λίμναζαν επί σειρά ετών, ολοκληρώθηκαν 
ή εκτελούνται με ταχείς ρυθμούς και με 
εξασφαλισμένες χρηματοδοτήσεις. Έργα 
που συμβάλλουν στην ανάπτυξη, την 
οικονομία, τη δημόσια υγεία, τον 
πολιτισμό και την καθημερινότητα στα 
νησιά μας. Έργα που είχαν απενταχθεί 
από την προηγούμενη περιφερειακή αρχή 
και με σκληρή δουλειά καταφέραμε όχι 
μόνο να επανεντάξουμε για 
χρηματοδότηση, αλλά και να 
αποδώσουμε προς χρήση στους 
συμπολίτες μας. Κι άλλα που εμείς 
οραματιστήκαμε, σχεδιάσαμε και 
χρηματοδοτούμε. Εκατοντάδες μεγάλα 
και μικρά έργα αναπτυξιακής πνοής και 
εξυπηρέτησης των πολιτών μέσα σε μία 
μόλις αυτοδιοικητική θητεία. Έχουν 
εκτιμήσει ότι κερδίσαμε πίσω την χαμένη 
μας αυτοπεποίθηση και την περηφάνια 
μας και συνεχίζουμε μια ανοδική πορεία 

ανάπτυξης στην οικονομία, τον τουρισμό, 
την απορρόφηση πόρων. Τα στοιχεία της 
τουριστικής ανάπτυξης στην Περιφέρεια 
Ιονίων Νήσων μας κατατάσσουν στους 
πρωταθλητές της χώρας, το ίδιο και τα 
στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος που 
μας εντάσσουν στις πρώτες θέσεις του 
ΑΕΠ και στην τελευταία θέση ποσοστού 
ανεργίας. Κι ακόμη: Η Περιφέρεια Ιονίων 
Νήσων που παραλάβαμε ευρισκόμενη 
στην τελευταία θέση απορρόφησης και 
αξιοποίησης κοινοτικών πόρων κι ιδίως 
του προγράμματος ΕΣΠΑ, έχει εκτοξευτεί 
στις πρώτες θέσεις, υπερκαλύπτοντας τον 
εθνικό στόχο και τον μέσο όρο των 13 
Περιφερειών. Στοιχεία επίσημα, που 
ακόμη και ο πλέον κακόπιστος δεν μπορεί 
να αμφισβητήσει, και τα οποία 
καταδεικνύουν ότι “το ποτάμι δεν γυρίζει 
πίσω”.  Έχουν εκτιμήσει ότι πάνω και 
πέρα από όλα θέσαμε το άνθρωπο στο 
επίκεντρο της αυτοδιοικητικής μας 
θητείας κι όχι τους αριθμούς. Δώσαμε 
απλόχερα την βοήθειά μας σε φορείς, 
σωματεία, συλλογικότητες και πολίτες 

που μας είχαν ανάγκη. Χρηματοδοτήσαμε 
γενναία κοινωνικές δομές για τους μη 
έχοντες και τους αδύναμους, τα παιδιά και 
τις μητέρες, τις οικογένειες, τον 
πολιτισμό, τον αθλητισμό, την υγεία και 
την παιδεία. Με σταθερά βήματα και 
χωρίς τυμπανοκρουσίες στηρίξαμε όλους 
όσοι είχαν ανάγκη τη βοήθειά μας, 
εξασφαλίσαμε σταθερή ροή 
χρηματοδότησης των δομών 
απεξάρτησης, ιδρύσαμε και 
λειτουργήσαμε νέους κοινωνικούς 
πυρήνες, δώσαμε ελπίδα και αξιοπρέπεια 
σε εκατοντάδες συμπολίτες μας. Γι’ αυτά 
και για πολλά άλλα -μικρά και μεγαλύτερα 
έργα και δράσεις- στεκόμαστε σήμερα 
ενώπιόν σας. Γιατί ως γέννημα – θρέμμα 
του λαού των Ιονίων Νήσων, είμαστε εδώ 
πάντα κι όχι ευκαιριακά, γνώστες των 
προβλημάτων του τόπου μας και 
αγωνιστές -μαζί με όλους τους ενεργούς 
πολίτες- για ένα καλύτερο αύριο.Γιατί 
λογοδοτούμε μόνο στο λαό κι όχι σε 
πολιτικά ή κομματικά γραφεία, 
οικονομικά ή άλλα συμφέροντα. Γιατί 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΜΗΝΑ   σελ. 4 
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μπορούμε με “καθαρά” ΄χέρια και ήσυχη 
συνείδηση να σας κοιτάξουμε στα μάτια 
και να δηλώσουμε “παρόντες”. Μαζί 
στους νέους αγώνες και στις νέες 
προκλήσεις για την Περιφέρειά μας. Για 
να ισχύσει το ζητούμενο, για να γίνει ο 
τόπος μας "Ελκυστικός Προορισμός και 
Βιώσιμος Τόπος". Ο Περιφερειάρχης 
Ιονίων Νήσων αναφέρθηκε καταρχήν στα 
έργα που έχει εντάξει στο ΕΣΠΑ καθώς 
και στο Πρόγραμμα Δημοσίων 
Επενδύσεων και έχουν ήδη ολοκληρωθεί 
ή εκτελούνται. Έργα ενταγμένα στο ΕΣΠΑ, 
συνολικού ποσού 161.783.647,65ευρώ, σε 
όλα τα νησιά, δράσεις και ευρωπαϊκά 
προγράμματα εδαφικής συνεργασίας και 
ακόμη 158.343,085 ευρώ για έργα που 
χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα 
Δημοσίων Επενδύσεων. Ο κ. Γαλιατσάτος 
τέλος αναφέρθηκε στις επιχειρήσεις που 
εντάχθηκαν στον Αναπτυξιακό Νόμο και 
τα επενδυτικά σχέδια που έτυχαν 
επιχορήγησης. 

«Αυτό που υπάρχει σήμερα και 
κατατίθεται ως η συνεισαφορά μας στο 
αναπτυξιακό μελλον των νησιών του 
Ιονίου ειναι το ότι πλέον των 300 
δημοσίων έργων και πλέον των 280 
ιδιωτικών χρηματοδοντούνται και 
εκτελούνται με πόρους της Περιφέρειας 
Ιονίων Νήσων», δήλωσε χαρακτηριστικά.  
Η τουριστική οικονομία και οι δράσεις 
προβολής των νησιών αποτέλεσαν 
ξεχωριστικό κεφάλαιο στον απολογισμό 
του κ. Γαλιατσάτου, ο οποίος δήλωσε 
ικανοποιημένος από το αποτέλεσμα στην 
τοπική οικονομία, την διαρκώς αυξητική 
τάση στις αφίξεις τουριστών, την αύξηση 
του ΑΕΠ στα Ιόνια νησιά και τις 
ταξιδιωτικές εισπράξεις, σύμφωνα με 
επίσημα στοιχεία από την Τράπεζα της 
Ελλάδας. Ακόμη ένας ισχυρός πυλώνας 
της περιφερειακής αρχής είναι η 
Κοινωνική Πολιτική, είπε ο 
Περιφερειάρχης, με ίδρυση και λειτουργία 
δεκάδων δομών σε όλα τα νησιά για τα 
ΑμΕΑ, τις οικογένειες, τα παιδιά, τους 
Ρομά, τους μη έχοντες, τις γυναίκες 
θύματα βίας, τους άνεργους και τους 
έχοντες ανάγκη απεξάρτησης. Η «Ιόνια 
Συμμαχία κατά της Φτώχειας» που 
εδραιώσαμε έγινε βάλσαμο για τους 
κατοίκους των νησιών μας και στέρεα 
βάση συνεργασίας με την κοινωνία, που 
σταθερά μεγαλώνει, δήλωσε. 

 

Ο Περιφερειάρχης επίσης αναφέρθηκε: 

- Στον πρωτογενή τομέα με τη δημιουργία 
και λειτουργία της «Αγροδιατροφικής 
Σύμπραξης» και τη προβολή των τοπικών 
προϊόντων με συμμετοχή σε εκθέσεις και 
ειδικές δράσεις, τα προγράμματα 
«έξυπνης εξιδείκευσης», το πρόγραμμα 
Leader  και στη στήριξη των αγροτών 

-Στο θεσμικό σχεδιασμό με την έγκριση 
Στρατηγικού Επιχειρησιακού 
Προγράμματος, Κοινωνικής Οικονομίας, 
ιδιαιτερότητας του νησιωτικού χώρου, 
του διεθνούς ρόλου της ΠΙΝ, του 
Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης 
Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ), Επιχειρηματικού 
Πάρκου Κέρκυρας, Επιχειρησιακού 
Σχεδίου Τουριστικής Προβολής, 
Περιφερειακού Χωροταξικού Πλαισίου 
κλπ. 

-Στη διαχείριση των απορριμμάτων και το 
ρόλο της ΠΙΝ με τα εκατομμύρια που έχει 
θέσει η ΠΙΝ στη διάθεση των Δήμων και 
την επιπλέον βοήθεια που έχει παράσχει 
για να ξεπεραστούν δυσκολίες: «Η ΠΙΝ 
έχει κάνει τα αδύνατα δυνατά για να 
εξασφαλίσει χρηματοδοτήσεις. Επιτέλους 
πρέπει οι Δήμοι και αρμόδιοι φορείς να 
προβούν στις απαραίτητες δράσεις και να 
αξιοποιήσουν, στο μέγιστο βαθμό, τη 
βοήθεια που απλόχερα τους δίνουμε», 
είπε χαρακτηριστικά. 

-Στους αγώνες που έχουν δοθεί μαζί με 
την κοινωνία και τις κινηματικές δράσεις 
εναντίον της διείσδυσης του φασιστικού 
φαινομένου στη δημόσια ζωή της χώρας 
καθώς και στις ιδιωτικοποιήσεις των 
κοινοχρήστων πραγμάτων της περιοχής 
και της χώρας.    

- Στη νησιωτική πολιτική με την 
εφαρμογή του Μεταφορικού Ισοδυνάμου, 
ενός παγίου αιτήματος των νησιωτών. Κι 
ακόμη οι πρωτοβουλίες κατά της αύξησης 

των λιμενικών τελών στην γραμμή 
Κέρκυρα – Ηγουμενίτσα (κόντρα στις 
προθέσεις των Οργανισμών Λιμένων), η –
για πρώτη φορά – ακτοπλοϊκή σύνδεση 
των νησιών του Ιονίου και τα 
υδατοδρόμια που θα αναβαθμίσουν την 
ποιότητα ζωής των κατοίκων και τέλος 
μικρές και μεγάλες δράσεις και έργα για 
τα μικρά νησιά. 

- Στη θωράκιση των νησιών έναντι 
πλημμυρών, σεισμών, πυρκαγιών και 
κατολισθήσεων με έργα ανακούφισης και 
αντιμετώπισης αλλά και με δράσεις 
Πολιτικής Προστασίας, συχνές και 
μεγάλες ασκήσεις ετοιμότητας και στενής 
συνεργασίας με εκπαιδευτικά ιδρύματα 
και ειδικούς επιστήμονες. Η περιφερειακή 
αρχή ήταν από την πρώτη στιγμή και 
συενχώς κοντά στους πληγέντες από 
φυσικές καταστροφές σε όλα τα νησιά 
που επλήγησαν. 

- Στις γενναίες χρηματοδοτήσεις 
πολιστικών και αθλητικών δράσεων, 
κατασκευή γηπέδων, θέσπιση αθλητικών 
τουρνουά και πολιτιστικών φεστιβάλ, 
συνεργασίες και ανάδειξη της ντόπιας 
ερασιτεχνικής δημιουργίας και, πολύ 
περισσότερο, μεγάλα και άκρως 
απαραίτητα έργα πολιτισμού σε όλα τα 
νησιά. Και τέλος στις δράσεις 
εξωστρέφειας και μεγάλες διοργανώσεις 
που διαφήμισαν με τον καλύτερο τρόπο 
την ΠΙΝ σε όλη την Ελλάδα και το 
εξωτερικό και στη συμμετοχή μας σε 
μεγάλα Φόρα και διεθνείς οργανισμούς 
και κέντρα λήψης αποφάσεων. Στον 
απολογισμό της ΠΙΝ παρόντες ήταν 
μεταξύ άλλων ο Δήμαρχος Κέρκυρας 
Κ.ικολούζος, οι βουλευτές Φ.Βάκη και 
Κ.Παυλίδης, ο διοικητής περιφερειακών 
υπηρεσιών Πυροσβεστικής Α.Ρίζος, η 
πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου 
Κέρκυρας Μ. Μουζακίτη, ο αντιδήμαρχος 
Ν. Κορακιανίτης, ο πρόεδρος του ΤΕΕ 
Κέρκυρας Ν. Τρίαντος, ο πρόεδρος του 
ΟΛΚΕ Σ. Στεφανίδης, ο πρόεδρος Γονέων 
– Κηδεμόνων ατόμων με αναπηρία 
«Μέλισσα» Σ. Ζουμπουλίδης, ο πρόεδρος 
του ΕΑΚ Κέρκυρας Γ. Μακαντάνης, η πρ. 
Αντιδήμαρχος Χρ. Τόμπρου, ο πρόξενος 
της Σερβίας Σπ. Μάστορας, εκπρόσωποι 
πολιτιστικών και αθλητικών σωματείων 
και πλήθος κόσμου.    

  

ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΜΗΝΑ   σελ. 5 



ΙΟΝΙΑ ΝΕΑΗ ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ       

 

 

 

9.000 λίτρα πετρέλαιο στο ΕΑΚΚ από τα ΕΛΠΕ μετά από πρωτοβουλία της ΠΙΝ 

Θ.Γαλιατσάτος: «Για μας το κομμάτι του αθλητισμού, της στήριξης των νέων ανθρώπων και 
των αθλητικών υποδομών στα Ιόνια νησιά, είναι ένα κορυφαίο ζήτημα πρώτης 
προτεραιότητας» 

 

ην κάλυψη των αναγκών 
πετρελαίου θέρμανσης, του 
Εθνικού Αθλητικού Κέντρου 

Κέρκυρας (ΕΑΚΚ), με συνολικά 
9.000 λίτρα, ανακοίνωσαν οι 
εκπρόσωποι του Ομίλου Ελληνικά 
Πετρέλαια Α.Ε, σε μία σεμνή τελετή 
που έγινε στο Κλειστό γήπεδο του 
ΕΑΚΚ, παρόντος του Περιφερειάρχη 
Θεόδωρου Γαλιατσάτου. 

Η δωρεά του πετρελαίου που 
εντάσσεται στο Πρόγραμμα 
δράσεων Εταιρικής Κοινωνικής 
Ευθύνης του Ομίλου ΕΛΠΕ, έγινε 
μετά από πρωτοβουλία της 
Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. Όπως 

ανέφερε ο Περιφερειάρχης, στόχος 
της ΠΙΝ, που αποδεικνύεται 
εμπράκτως, είναι η στήριξη των 
νέων ανθρώπων και των αθλητικών 
υποδομών στα Ιόνια νησιά. 

« Ως Περιφέρεια Ιονίων Νήσων 
έχουμε πει πολλές φορές και το 
κάνουμε πράξη ότι για μας το 
κομμάτι του αθλητισμού, της 
στήριξης των νέων ανθρώπων και 
των αθλητικών υποδομών στα Ιόνια 
νησιά, είναι ένα κορυφαίο ζήτημα 
πρώτης προτεραιότητας, που 
προσπαθούμε με κάθε τρόπο να το 
υποστηρίξουμε δημιουργώντας 
ευκαιρίες και δίνοντας δυνατότητες 

στα νέα παιδιά να αθληθούν και να 
αναδείξουν τις αθλητικές τους 
ικανότητες. Αυτό γίνεται και 
σήμερα εδώ, στο Εθνικό Αθλητικό 
Κέντρο Κέρκυρας (ΕΑΚΚ). 

Πέρα από τις δικές μας 
προσπάθειες, μέσα από πόρους της 
Περιφέρειας, εξελίσσονται σήμερα 
στην Κέρκυρα πολλά γήπεδα 
ποδοσφαίρου, το Εθνικό Αθλητικό 
Κέντρο, αλλά και η προοπτική των 
δύο μεγάλων προπονητηρίων – 
γυμναστήριων, ένα στο Βορρά και 
ένα στο Νότο. Μέσα από την 
κοινωνική πολιτική που ασκούν τα 
Ελληνικά Πετρέλαια, πήραμε αυτή 
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την πρωτοβουλία να αφιερωθεί μία 
δράση της μέριμνας τους και στο 
Αθλητικό Κέντρο Κέρκυρας, ενώ 
συνάμα δε μένουμε μόνο στο θέμα 
αθλητισμός, καθώς θα υπάρξουν 
και άλλες διαστάσεις αυτής της 
παρουσίας, που έχουν να κάνουν 
είτε με τη δημόσια υγεία, είτε με 
ζητήματα του πολιτισμού». 

«Ο Όμιλος Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε., 
στο πλαίσιο της Πολιτικής Εταιρικής 
Κοινωνικής Ευθύνης, στηρίζει τη 
νεολαία με πάρα πολλούς τρόπους, 
από τα Δωδεκάνησα, μέχρι τη 
Μακεδονία και σήμερα στην 
Κέρκυρα, προσφέροντας πετρέλαιο 
θέρμανσης και αθλητικό υλικό. 
Θέλουμε να βοηθήσουμε τη 
νεολαία, θεωρούμε ότι τα παιδιά 
είναι το αύριο, χαιρόμαστε που θα 
γυμνάζονται λίγο πιο ζεστά με τη 
δική μας συνεισφορά . Συνολικά τα 
τελευταία χρόνια έχουμε δώσει 
πάνω από 2.000.000 λίτρα 
πετρέλαιο θέρμανσης σε σχολεία, 
δομές και γυμναστήρια, και θα 
συνεχίσουμε να το κάνουμε. Το 
επόμενο χρονικό διάστημα θα 
έχουμε την ευκαιρία να 
αναπτύξουμε και άλλες 

δραστηριότητες», ανέφερε ο 
Διευθυντής Εταιρικών Σχέσεων του 
Ομίλου ΕΛΠΕ, Γιάννης Κορωναίος. 

«Τα ελληνικά Πετρέλαιο και πιο 
συγκεκριμένα η ΕΚΟ, εδώ και 
αρκετά χρόνια στηρίζουν το 
ελληνικό μπάσκετ. Εκτός από 
υποστηρικτές της Εθνικής Ελλάδος 
Μπάσκετ, εκτός από «μέγας 
χορηγός του All Star Game και 
πέρυσι και φέτος που θα γίνει στη 
Θεσσαλονίκη, είμαστε κοντά και 
στις υποδομές, προσφέροντας 
αθλητικό υλικό και δε θα 
μπορούσαμε να απουσιάζουμε 
σήμερα από την Κέρκυρα» τόνισε ο 
Διευθυντής marketing του Ομίλου 
Ελληνικά Πετρέλαια, Σωτήρης 
Αναστασιάδης. 

Από τη μεριά του και ο παλαίμαχος 
παίχτης του μπάσκετ, προπονητής 
και Υπεύθυνος Αθλητικών 
Δραστηριοτήτων του Ομίλου ΕΛΠΕ, 
Γιώργος Καλαφατάκης, 
αναφέρθηκε στη στήριξη των ΕΛΠΕ 
στο μπάσκετ, αλλά και ευρύτερα 
στον αθλητισμό. 

«Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε 

όπου μπορούμε. Είμαστε κοντά στο 
μπάσκετ, αλλά γενικότερα κοντά 
στον αθλητισμό» είπε κ. 
Καλαφατάκης. 

Την ίδια ώρα , τις θερμές 
ευχαριστίες του στον 
Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων 
Θεόδωρο Γαλιατσάτο και στα ΕΛΠΕ, 
εξέφρασε και ο Πρόεδρος της 
Επιτροπής Διοίκησης του Εθνικού 
Αθλητικού Κέντρου Κέρκυρας 
Γιάννης Μακαντάνης. 

«Η πρόσφορα πετρελαίου στο ΕΑΚΚ 
αλλά και αθλητικού υλικού, στις 
Ακαδημίες Μπάσκετ των 
Αθλητικών Σωματείων Κέρκυρας, 
από τα ΕΛΠΕ, έγινε μετά από 
πρωτοβουλία του Περιφερειάρχη 
Ιονίων Νήσων Θεόδωρου 
Γαλιατσάτου. Αυτή είναι μία ένδειξη 
ιδιαίτερης αγάπης για τον 
αθλητισμό και τους ευχαριστούμε 
θερμά» τόνισε ο κ. Μακαντάνης 

Τέλος, μετά το πέρας της 
εκδήλωσης παράδοσης- παραλαβής 
των 9.000 λίτρων πετρελαίου στο 
ΕΑΚΚ και του αθλητικού υλικού στις 
Ακαδημίες Μπάσκετ , ο Διευθυντής 
Εταιρικών Σχέσεων του Ομίλου, 
ΕΛΠΕ, Γιάννης Κορωναίος, 
ανακοίνωσε ότι μετά από πρόταση 
του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, 
τα ΕΛΠΕ θα στηρίξουν οικονομικά 
και τη Φιλαρμονική Ένωση 
Κέρκυρας «Καποδίστριας» για την 
επικείμενη παράσταση της στο 
Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. 
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Ομόφωνο ψήφισμα του Π.Σ. Ι.Νήσων 
για την τήρηση της δημοσιογραφικής 
δεοντολογίας  

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νήσων, στη 
συνεδρίαση που πραγματοποίησε στις 19 Ιανουαρίου 
2019, στην Κέρκυρα, εξέδωσε το παρακάτω 
ομόφωνο ψήφισμα σχετικά με την τήρηση των 
κανόνων της δημοσιογραφικής δεοντολογίας από τα 
Μ.Μ.Ε και την ενεργοποίηση του Εθνικού 
Συμβουλίου   Ραδιοτηλεόρασης (ΕΣΡ)  στη λήψη 
σχετικών αποφάσεων. 

 ΨΗΦΙΣΜΑ 

Κατόπιν πολλών αναφορών που έχουν κατά καιρούς 
γίνει στο Περιφερειακό Συμβούλιο για τη μη 
εφαρμογή των κανόνων της δημοσιογραφικής 
δεοντολογίας από τοπικά μέσα  μαζικής ενημέρωσης 
και κατόπιν αναλυτικής συζήτησης το Π.Σ 
αποφασίζει: 

Ζητάει: 

1)Την άμεση ενεργοποίηση του Εθνικού Συμβουλίου   
Ραδιοτηλεόρασης (ΕΣΡ) για τον  ταχύτερο δυνατό  
έλεγχο των καταγγελιών που έχουν ήδη κατατεθεί 
και των οποίων εκκρεμεί η διερεύνηση 

2) Την παρέμβαση του ΕΣΡ και του αρμόδιου 
Υπουργείου στην κατεύθυνση της εφαρμογής των 
κανονισμών και των διατάξεων των νόμων και του 
Συντάγματος για την επί ίσοις όροις  μετάδοση 
ειδήσεων και πληροφοριών. 

3)Επισημαίνει ότι το  θέμα αποκτά ιδιαίτερη σημασία 
,καθώς η προεκλογική περίοδος ατύπως αλλά 
ουσιαστικά έχει ήδη αρχίσει 

Ψήφισμα της Περιφέρειας Ιονίων 
Νήσων για τα κριτήρια διορισμού των 
εκπαιδευτικών 

ο Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νήσων, στη 
συνεδρίαση του , στις 20 Ιανουαρίου 2019, 
εξέδωσε ψήφισμα για τα κριτήρια διορισμού 

των εκπαιδευτικών,  με το οποίο ζητά, κατά 
προτεραιότητα να  ενισχυθεί η μοριοδότηση της 
προϋπηρεσίας των αναπληρωτών εκπαιδευτικών, σε 
σχέση με τα ακαδημαϊκά προσόντα. 

 

Συγκεκριμένα, το ψήφισμα αναφέρει: 

 

«Οι ρυθμίσεις του νέου συστήματος μόνιμων 
διορισμών στην εκπαίδευση, που προσφάτως 
ψηφίστηκε στην Ολομέλεια της Βουλής στο ν/σ του 
Υπουργείου Παιδείας, ικανοποιούν το πάγιο αίτημα 
των κλάδων της Εκπαίδευσης για κατάργηση των 
εξετάσεων μέσω ΑΣΕΠ. 

-Πιστεύουμε ότι η λειτουργικότητα του νέου 
συστήματος προσλήψεων, θα δοκιμαστεί και θα 
κριθεί στην πράξη, για τυχόν βελτιώσεις, μέσα από 
διάλογο, προς όφελος της κοινωνίας και της 
εκπαίδευσης. 

-Θεωρούμε όμως ότι πρέπει να ενισχυθεί η 
μοριοδότηση της προϋπηρεσίας των αναπληρωτών 
εκπαιδευτικών σε σύγκριση με τα ακαδημαϊκά 
κριτήρια. 
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Αυτοψία του Περιφερειάρχη σε αντιπλημμυρικά έργα της Νότιας Κέρκυρας 
και στο γήπεδο Πετριτή 

πιτόπιο έλεγχο σε 
αντιπλημμυρικά έργα που 
εκτέλεσε η ΠΙΝ στη Νότια 

Κέρκυρα, καθώς και στις 
εγκαταστάσεις του γηπέδου στον 
Πετριτή, πραγματοποίησε  ο 
Περιφερειάρχης, αψηφώντας τις 
δυσμενείς καιρικές συνθήκες και 
την έντονη νεροποντή. 

Συγκεκριμένα ο κ. Γαλιατσάτος, 
συνοδευόμενος από την 
αντιπεριφερειάρχη Κέρκυρας, 
Νικολέτα Πανδή και τους 
προϊσταμένους της Τεχνικής Υπηρεσίας 
της ΠΙΝ, έκανε αυτοψία στα αντιπλημμυρικά έργα που έγιναν στον κόμβο, στα Μωραΐτικά, όπου 
κατασκευάστηκε νέος αγωγός αποχέτευσης όμβριων υδάτων, μήκους 285 μέτρων, ο οποίος επίλυσε δια 
παντός το υπερδεκαετές πρόβλημα που αντιμετώπιζε η περιοχή και δημιουργούσε σοβαρά πλημμυρικά 
προβλήματα στο οδικό δίκτυο, κάθε φορά που σημειωνόταν έντονη βροχόπτωση. 

Παράλληλα ο Περιφερειάρχης έκανε αυτοψία σε αντιπλημμυρικά έργα που έγιναν στην περιοχή «Λουριά» 
Βασιλάτικων και διαπίστωσε την αποτελεσματικότητα των εργασιών, ενώ έγινε αποδέκτης της ικανοποίησης 
που του εξέφρασαν οι κάτοικοι της περιοχής. 

Στο πλαίσιο της αυτοψίας των έργων στη Νότια Κέρκυρα, ο Περιφερειάρχης  μετέβη και στο γήπεδο  του 
Πετριτή και επιθεώρησε τα έργα που έγιναν για τη διαρρύθμιση του κτιρίου, των αποδυτηρίων των ομάδων, 
του γραφείου του διαιτητή, τις τουαλέτες καθώς και τη καινούργια στέγη που έγινε από θερμομονωτικά 
πάνελ. 

Την ίδια ώρα ο κ. Γαλιατσάτος 
συναντήθηκε με εκπροσώπους των 
αθλητικών και πολιτιστικών φορέων 
της περιοχής, όπου συζητήθηκε η 
διεκπεραίωση της μελέτης για την 
κερκίδα του γηπέδου και η ανάληψη 
δαπάνης για την κατασκευή της από 
την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων. 
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Και το Εφετείο δικαιώνει την ΠΙΝ και 
ακυρώνει την κατάσχεση των 
5.718.205,52 ευρώ στην υπόθεση του 
«Λυρικού Θεάτρου» Κέρκυρας 

 

ην κατάσχεση των5.718.205,52 ευρώ, η οποία 
είχε επιβληθεί στην ΠΙΝ για χρέη της ΑΕΝΑΚ 
Α.Ε προς τεχνικές μελετητικές εταιρείες για τη 

μελέτη του «Λυρικού Θεάτρου» ακυρώνει με την 
υπ.αριθμ. 1/2019 απόφασή του το Εφετείο Κέρκυρας 
δικαιώνοντας την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων. 

Το δικαστήριο με την απόφαση του αυτή διατάσσει 
την επιστροφή των χρημάτων που αυτή τη στιγμή 
βρίσκονται στους λογαριασμούς του ΤΕΕ. 

Για την ιστορία, αξίζει να αναφερθεί ότι η κατάσχεση 
επιβλήθηκε στους λογαριασμούς της ΠΙΝ και 
συγκεκριμένα στους λογαριασμούς της ΠΕ 
Κεφαλονιάς – Ιθάκης, μετά από χαρακτηριστική 
αμέλεια της προηγούμενης περιφερειακής αρχής, η 
οποία αδικαιολογήτως δεν προσέφυγε κατά της 
καταδικαστικής απόφασης του 2013. 

Η σημερινή Περιφερειακή αρχή εκφράζει την 
ικανοποίησή της για την εξέλιξη αυτή, εξέλιξη που 
δικαιώνει την αταλάντευτη στάση της για την 
υπεράσπιση του δημόσιου χρήματος απέναντι σε 
κάθε είδους καταχρηστική διαδικασία. 

Ταυτόχρονα δε, καλεί το ΤΕΕ να παίξει το ρόλο του 
ως θεσμοθετημένος σύμβουλος της πολιτείας και να 
αποδώσει άμεσα τα κατασχεμένα χρηματικά ποσά 
προς ωφέλεια της τοπικής κοινωνίας και οικονομίας. 

Πρωτοπόρος η ΠΙΝ στην 
καταπολέμηση της διαφθοράς  
Στο Πιλοτικό Πρόγραμμα Εσωτερικών Ελέγχων, το 
οποίο πραγματοποιείται από τη Γενική 
Γραμματεία για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς 
με την τεχνική υποστήριξη του ΝΠΔΔ ‘’EXPERTISE 
FRANCE’’, γαλλικού οργανισμού διεθνούς τεχνικής 
συνεργασίας, συμμετέχει με πρωτοβουλία της η 
Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, η μοναδική στην Ελλάδα. 

Το πρόγραμμα υλοποιείται στο πλαίσιο της τεχνικής 
βοήθειας που παρέχεται στο Υπουργείο Διοικητικής 
Ανασυγκρότησης από τη Γαλλική Κυβέρνηση για τη 
διοικητική μεταρρύθμιση στην Ελλάδα.  

Σκοπός του Προγράμματος είναι η σύσταση και 
λειτουργία μονάδων εσωτερικού ελέγχου στους 

οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης. 

 Στο εκπαιδευτικό αυτό πρόγραμμα, το οποίο θα 
υλοποιηθεί σε διάρκεια έξι μηνών ( Ιανουάριο -Ιούνιο 
 2019), συμμετέχουν 15 Δήμοι και η Περιφέρεια 
Ιονίων Νήσων.  

Στο πλαίσιο αυτό, η ΠΙΝ πρόκειται να διενεργήσει 
έναν πλήρη έλεγχο μιας εσωτερικής διαδικασίας, με 
τη βοήθεια των εμπειρογνωμόνων που 
υποστηρίζουν οργανωτικά και τεχνικά το 
πρόγραμμα. 

 Ο εσωτερικός έλεγχος αποτελεί μια ανεξάρτητη και 
αντικειμενική δραστηριότητα διασφάλισης και 
συμβουλών που αποσκοπεί στο να προσθέσει αξία 
και να βελτιώσει τις λειτουργίες ενός οργανισμού.  

Κύριος στόχος του είναι η  ενίσχυση της 
αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας της 
αυτοδιοίκησης, με όρους διαφάνειας και λογοδοσίας, 
με απώτερο στόχο τη βελτίωση των παρεχόμενων 
υπηρεσιών προς τον πολίτη. 
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Την πρωτοχρονιάτικη πίτα της έκοψε η Αγροδιατροφική Σύμπραξη της ΠΙΝ  
 

ε ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε στην 
αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφερειακής 
Ενότητας Κέρκυρας, η κοπή της 

πρωτοχρονιάτικης πίτας της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης 
Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. 

Η εκδήλωση ξεκίνησε με τον σύντομο χαιρετισμό του 
Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της 
Αγροδιατροφικής Σύμπραξης και καθηγητή του Ιονίου 
Πανεπιστημίου, Παύλου Μπουχάγιερ, ο οποίος αφού 
ευχαρίστησε θερμά όλους τους παρευρισκόμενους για την 
παρουσία τους, δεσμεύτηκε για την συνέχιση των 
προσπαθειών που καταβάλλονται για την αναβάθμιση του 
προϊόντος της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, ιδιαίτερα στον 
Πρωτογενή τομέα και την Προστασία του Περιβάλλοντος. 

Κατόπιν, απηύθυνε χαιρετισμό ο Περιφερειάρχης Ιονίων 
Νήσων, Θεόδωρος Γαλιατσάτος, ο οποίος εξέφρασε τη 
χαρά του για την μέχρι τώρα πορεία της Σύμπραξης, 
παρόλο που μετράει μόλις δύο χρόνια δραστηριότητας. 
Ευχαρίστησε μάλιστα τα μέλη του Δ.Σ. της Σύμπραξης για 
τις προσπάθειες που καταβάλλουν για την υλοποίηση των 
στόχων της Σύμπραξης και ειδικότερα, την δημιουργία 
Κοινωνικής Τράπεζας Σπόρων, την δημιουργία Σήματος 
Ποιότητας για προϊόντα του πρωτογενή τομέα των Ιονίων 
νήσων, την συλλογή και απομάκρυνση κενών 
συσκευασιών φυτοφαρμάκων, εκφράζοντας τη 
βεβαιότητα ότι οι εν λόγω στόχοι θα επιτευχθούν. 

Ιδιαίτερα θετική ήταν και η παρουσία αγροτών, δείγμα της 
απήχησης που έχει αρχίσει και αποκτά η Σύμπραξη στους άμεσα ενδιαφερόμενους, δηλαδή στους 
παραγωγούς της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. 

Το «παρών», έδωσαν μεταξύ άλλων, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Χρήστος Μωραΐτης, ο 
Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού Σπύρος Γαλιατσάτος, ο Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενούς Τομέα και 
Εξωστρέφειας Ιωάννης Φοντάνας, ο Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών και Διοίκησης Διονύσης 
Στραβοράβδης, ο Αντιπεριφερειάρχης Ενέργειας και Περιβάλλοντος Διονύσιος Τσούκας, ο 
Αντιπεριφερειάρχης Κοινωνικής Πολιτικής Αλέξανδρος Μιχαλάς, και ο πρώην Πρόεδρος του Δ.Σ. της 
Αγροδιατροφικής Σύμπραξης και προϊστάμενος Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας Σταμάτης Γκίνης. 

Τυχερός της εκδήλωσης, αφού κέρδισε το φλουρί, ήταν ο Αντιπεριφερειάρχης Ενέργειας και Περιβάλλοντος, 
Διονύσης Τσούκας, ο οποίος και έλαβε τις καλύτερες ευχές όλων των παρευρισκόμενων. 

  

 

Μ 

ΚΟΙΝΩΝΙΑ σελ. 11 



ΙΟΝΙΑ ΝΕΑΗ ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ       

 

 

 

Στις πρωτοχρονιάτικες γιορτές του 
«ΔΙΑΠΛΟΥΣ» και της Μ.Φ.Η.  «Ο 
ΑΓΙΟΣ ΙΩΣΗΦ» ο Αντιπεριφερειάρχης 
Κοινωνικής Πολιτικής 

Στις πρωτοχρονιάτικες γιορτές του Συμβουλευτικού 
Σταθμού της Μονάδας Απεξάρτησης “ΔΙΑΠΛΟΥΣ” του Γ.Ν.Κ. 
(που πραγματοποιήθηκε στο χώρο του Καταστήματος 
Κράτησης Κέρκυρας)  και  της Μονάδας Φροντίδας 
Ηλικιωμένων «Ο ΑΓΙΟΣ ΙΩΣΗΦ» παραβρέθηκε ο 
Αντιπεριφερειάρχης Κοινωνικής Πολιτικής Αλέκος Μιχαλάς. 

Ο κ. Μιχαλάς κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στο 
σωφρονιστικό ίδρυμα αντάλλαξε ευχές για το νέο έτος με 
τους κρατούμενους συνομίλησε με τους  που συμμετέχουν 
στο πρόγραμμα του Συμβουλευτικού Σταθμού, αλλά και τα 
στελέχη του προγράμματος. 

Ο κ. Μιχαλάς στη σύντομη ομιλία του, αναφέρθηκε στο 
σημαντικό έργο που επιτελεί η Μονάδα Απεξάρτησης 
“ΔΙΑΠΛΟΥΣ”, στα πλαίσια του Συμβουλευτικού Σταθμού, 
ενώ παράλληλα εξήρε το ρόλο του επιστημονικά υπεύθυνου 
του Κέντρου,  κ. Ηλία Μιχαλαρέα. 

«Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων θα είναι αρωγός στην 
προσπάθεια της Μονάδας “ ΔΙΑΠΛΟΥΣ”  για τη λειτουργία 
της σε επίπεδο Νομού, αλλά και Περιφέρειας», επεσήμανε ο 
κ. Μιχαλάς. 

Και στον «Άγιο Ιωσήφ» 

Παράλληλα κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στην Μ.Φ.Η. 
«Ο ΑΓΙΟΣ ΙΩΣΗΦ» συνομίλησε με τους τρόφιμους,  το 
προσωπικό και τους επισκέπτες και αντάλλαξε ευχές για το 
νέο έτος. Ο Αντιπεριφερειάρχης είχε την ευκαιρία να 
ανταλλάξει ευχές και με τον Καθολικό Αρχιεπίσκοπο 
Κέρκυρας Ζακύνθου και Κεφαλληνίας, Σεβασμιότατο π. 

Ιωάννη Σπιτέρη, όπου τον ευχαρίστησε για την προσφορά 
της Καθολικής Αρχιεπισκοπής στη φροντίδα των ατόμων της 
τρίτης ηλικίας. 

Στο πλευρό των νεφροπαθών ο 
Αλέκος Μιχαλάς  

Τη βούληση της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων να είναι αρωγός 
στις προσπάθειες του Συλλόγου Νεφροπαθών και των 
ατόμων με νεφροπάθεια εξέφρασε ο Αντιπεριφερειάρχης 
Κοινωνικής Πολιτικής Αλέκος Μιχαλάς κατά τη συνάντηση 
που είχε με το δ.σ του Συλλόγου.  

Ο κ. Μιχαλάς ενημερώθηκε από τον πρόεδρο Παναγιώτη 
Κορμαρή και τον ταμία Γιώργο Μαζαράκη για τα 
προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι νεφροπαθείς στην 
καθημερινότητά τους, καθώς και κατά τη διάρκεια της 
θεραπείας τους.  

Τα μέλη του Συλλόγου ενημέρωσαν επίσης τον 
Αντιπεριφερειάρχη για τις ανάγκες  τους για περαιτέρω 
στελέχωση με ιατρο-νοσηλευτικό προσωπικό, καθώς επίσης 
σε υλικοτεχνική υποδομή και ιατρικά μηχανήματα 
φροντίδας, προκειμένου να διευκολυνθεί η διαδικασία της 
θεραπείας τους. Τόνισαν επίσης τις επιπτώσεις της 
οικονομικής κρίσης για τα άτομα με νεφροπάθειες και 
ζήτησαν τη βοήθεια της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, 
προκειμένου να διασφαλισθεί ένα μίνιμουμ επίπεδο 
αξιοπρεπούς διαβίωσης για τα άτομα με οικονομικές 
δυσκολίες. 

Ο κ.Μιχαλάς δεσμεύτηκε να στηρίξει τα αιτήματα του 
συλλόγου για τη συνολική αντιμετώπιση των προβλημάτων 
των νεφροπαθών στην Κέρκυρα, καθώς και τη διάδοση της 
ιδέας της προσφοράς οργάνων ως αλτρουιστική προσφορά 
και ένδειξη γνήσιου εθελοντισμού. 
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ΠΙΝ: Παρέχει 798.375 ευρώ για την καταβολή εκπαιδευτικού επιδόματος σε 
500 ανέργους ηλικίας 29-55 ετών 
 

ερίπου 800.000 ευρώ θα διαθέσει η 
ΠΙΝ από τα ταμεία της σε 500 
ανέργους ηλικίας 29-55 ετών για την 

καταβολή εκπαιδευτικού επιδόματος, στο 
πλαίσιο της Πράξης «Περιφερειακή Δράση 
για την Απασχόληση και την κοινωνική 
ένταξη ευπαθών ομάδων στα Ιόνια Νησιά». 

Το σχέδιο απόφασης υλοποίησης με ίδια 
μέσα του υποέργου 2 «Καταβολή 
Εκπαιδευτικού Επιδόματος σε 
Ωφελούμενους», συνολικής διάρκειας 21 
μηνών, εγκρίθηκε ομόφωνα από το Περιφερειακό Συμβούλιο. Ο  συνολικός προϋπολογισμός του υποέργου 
2,  ανέρχεται σε 798.375 ευρώ και θα χρηματοδοτηθεί όπως προβλέπεται στην απόφαση ένταξης. 

 Στόχος του υποέργου αποτελεί η καταβολή του εκπαιδευτικού επιδόματος των ωφελούμενων ανέργων, οι 
οποίοι αποδεδειγμένα θα έχουν ολοκληρώσει τις συνεδρίες συμβουλευτικής, τα προγράμματα κατάρτισης 
και την σχετική διαδικασία εξέτασης πιστοποίησης προσόντων,  ώστε να ενταχθούν στην αγορά εργασίας με 
αναβαθμισμένο εργασιακό προφίλ. 

 Το συνολικό εκπαιδευτικό επίδομα υπολογίζεται για κάθε καταρτιζόμενο συνολικά σε 1.500 ευρώ (300 ώρες 
X 5 ευρώ/ώρα) συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων κρατήσεων. 

 Σημειώνεται ότι η πράξη «Περιφερειακή Δράση για την Απασχόληση και την κοινωνική ένταξη ευπαθών 
ομάδων στα Ιόνια Νησιά» εντάσσεται  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 ευρώ. 

 

31 φιάλες αίματος συγκεντρώθηκαν από την 
εθελοντική αιμοδοσία που διοργάνωσε η ΠΙΝ  

31 άτομα συμμετείχαν στην εθελοντική αιμοδοσία που 
διοργάνωσε η ΠΙΝ σε συνεργασία με το Γ.Ν. Κέρκυρας και το 
Σύλλογο Εθελοντών Αιμοδοτών «Ηλίας Πολίτης». Εξαιρετική 
ανταπόκριση σημείωσε η εθελοντική αιμοδοσία που 
διοργάνωσε η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων σε συνεργασία με το 
Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας και το Σύλλογο Εθελοντών 
Αιμοδοτών «Ηλίας Πολίτης». Στην αιμοδοσία που έλαβε χώρα 

στην αίθουσα συνεδριάσεων της ΠΕ Κέρκυρας συμμετείχαν συνολικά 31 άτομα που πέρασαν το μήνυμα 
αλληλεγγύης για τον συνάνθρωπο. Στόχος για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων αποτελεί η την ίδια και 
δυναμικότερη συμμετοχή σε επόμενο κάλεσμα όλων των συμμετεχόντων φορέων. 

Π 
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Αυτοψία στα έργα της Ιθάκης από τον Περιφερειάρχη 
Θ. Γαλιατσάτος: «Τα μικρά νησιά του Ιονίου, αποτελούν για την Περιφέρεια έναν 
ανεκτίμητο πλούτο, που οφείλουμε να στηρίξουμε, να αναβαθμίσουμε και να 
προβάλουμε» 

  

ην εξέλιξη των έργων στο λιμάνι «Πίσω 
Αετού», καθώς και των έργων για την 
αντιμετώπιση των κατολισθητικών 

φαινομένων, στη στροφή, κοντά στο λιμάνι, 
επιθεώρησε, ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων 
Θεόδωρος Γαλιατσάτος, συνοδευόμενος από τον 
Αντιπεριφερειάρχη Κεφαλονιάς – Ιθάκης Παναγή 
Δρακουλόγκωνα,  παρόντων  και των επιβλεπόντων 
των έργων μηχανικών και αναδόχων 
κατασκευαστών. 

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Περιφερειάρχη, τα 
έργα στο λιμάνι του «Πίσω Αετού»,  για το οποίο 
υπεγράφη η σύμβαση, στις 23 Φεβρουαρίου του 
2018,  αρχικού προϋπολογισμού δημοπράτησης 
6.640.000 ευρώ και τελικού ποσού 3.728.227,19 
ευρώ, θα ολοκληρωθούν νωρίτερα του 
προκαθορισμένου χρόνου αποπεράτωσης του έργου, 
ήτοι επτακόσιες (700) ημέρες, καθώς οι εργασίες 
προχωρούν από την ανάδοχο εταιρεία  SICAP Α.Τ.Ε, 
με ταχείς ρυθμούς. 

Τ 
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Μετά την αυτοψία στο λιμάνι του «Πίσω Αετού», ο 
Περιφερειάρχης επιθεώρησε και τα έργα που έχουν 
ξεκινήσει για την αντιμετώπιση των κατολισθήσεων 
του δρόμου προς το λιμάνι Πισαετού».  

Το έργο ξεκίνησε μετά και την υπογραφή της 
συμβάσεως στις 29 Δεκεμβρίου 2018, αρχικού 
προϋπολογισμού δημοπράτησης 319.761,29 ευρώ και 
τελικού ποσού 278.192,31 ευρώ με ΦΠΑ, με ολική 
προθεσμία περάτωσης του σε διακόσιες εβδομήντα 
(270) ημέρες. 

Παράλληλα ο Περιφερειάρχης πραγματοποίησε 
επιτόπιο έλεγχο στην περιοχή  «Μπρος Αετού», όπου 
αυτό το διάστημα εκπονείται η μελέτη, 
προϋπολογισμού 320.000 ευρώ.  

Το συγκεκριμένο έργο που αφορά την προστασία, σε 
μεγάλη έκταση, του δρόμου, θα είναι 
προϋπολογισμού 2.000.000 ευρώ. 

Στο πλαίσιο των επισκέψεων του στην Ιθάκη, ο 
Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων, συναντήθηκε και με 
το δήμαρχο του νησιού Διονύση Στανίτσα,  όπου 
συζητήθηκαν θέματα κοινού ενδιαφέροντος, μεταξύ 
αυτών, το λιμάνι των Φρικών, οι εξελίξεις για το 
υδατοδρόμιο Ιθάκης, ο βιολογικός καθαρισμός και το 
Κέντρο Κοινότητος του νησιού, αλλά και έργα που 
βρίσκονται σε εξέλιξη.  

Στη συνάντηση στο δημαρχείο παραβρέθηκαν και ο 
Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, Στέφανος 
Φιαμπόλης, ο αντιδήμαρχος, Γεράσιμος  Βερώνης, 
καθώς και εκπρόσωποι της μειοψηφίας του δήμου 
Ιθάκης, ο Αθανάσιος Λιβιτσάνης και ο Αλέξανδρος 
Ταφλαμπάς. 

«Τα μικρά νησιά του Ιονίου, αποτελούν για την 
Περιφέρεια έναν ανεκτίμητο πλούτο, που οφείλουμε 
με κάθε τρόπο να στηρίξουμε, να αναβαθμίσουμε και 
να προβάλουμε . Το λιμάνι της Ιθάκης είναι πηγή 
ζωής για όλο το Ιόνιο. Από την αρχή της θητείας μας 
υλοποιούμε όλα όσα υποσχεθήκαμε για την 
ανάπτυξη του τόπου μας, ξεπερνώντας όλα τα 
εμπόδια ή τα «γρανάζια της γραφειοκρατίας» που για 
τις προηγούμενες Περιφερειακές Αρχές ήταν απλά η 
δικαιολογία της απραξίας και αδιαφορίας τους», 
δήλωσε ο. κ.Γαλιατσάτος εκφράζοντας παράλληλα 
σε όλους τους μηχανικούς και τους αναδόχους 
κατασκευαστές, την ικανοποίηση του για την εξέλιξη 
των συγκεκριμένων έργων στην Ιθάκη. 

Ακόμη 182.112,10 ευρώ από την ΠΙΝ 
για τη συντήρηση του επαρχιακού 
δικτύου Ιθάκης 

Τη σύμβαση κατασκευής για την εκτέλεση του έργου 
«ΣΥΝΤΗΡHΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΛΑΒΩΝ ΣΕ 
ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΙΘΑΚΗΣ», 
 προϋπολογισμού δημοπράτησης 182.112,10 ευρώ 
και τελικού ποσού 122.226,40 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 
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΔΙΚΟΥ 
ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣΠΙΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2017-
2018», με ΚΕ2016ΕΠ52200000 είναι ο Ανάργυρος 
Λεβέντης, ως εκπρόσωπος της εταιρείας SICAP A.T.E. 

Η ολική προθεσμία περάτωσης του έργου έχει 
καθοριστεί σε 210 ημέρες. 
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27.418.876 ευρώ από την ΠΙΝ για την κατασκευή νέου δρόμου που θα 
παρακάμπτει το τμήμα Τρία Γεφύρια – Βρυώνη 

ο «πράσινο φως» για την 
κατασκευή  νέας οδού που θα 
παρακάμπτει το τμήμα του 

δρόμου Τρία Γεφύρια – Βρυώνη άναψε  
το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων 
Νήσων κατά την πρώτη του 
συνεδρίαση για το 2019 που 
πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη. 

Την εισήγηση για την έγκριση υποβολής 
πρότασης για την πράξη «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΟΔΟΥ ΤΡΙΑ ΓΕΦΥΡΙΑ ΒΡΥΩΝΗ», ύψους 
27.418.876 ευρώ, στο πλαίσιο της 
πρόσκλησης με κωδικό ΙΟΝ 71 του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ιόνια 
Νησιά» (ΕΣΠΑ), που ψηφίστηκε ομόφωνα, 
έκανε ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων Θεόδωρος Γαλιατσάτος. 

 Ειδικότερα η πράξη αφορά στην κατασκευή νέας οδικής αρτηρίας που θα παρακάμπτει την υφιστάμενη Εθνική Οδό 
Κέρκυρας Γύρου Αχιλλείου από την διασταύρωση Τρία Γεφύρια μέχρι την περιοχή  Βρυώνη. Πρόκειται για ένα  
ιδιαίτερα σημαντικό έργο που θα συμβάλλει αφενός μεν στην αποφόρτιση του έντονου κυκλοφοριακού προβλήματος 
που παρουσιάζει η Εθνική Λευκίμμης στο τμήμα από τα Τρία Γεφύρια έως την περιοχή Βρυώνη αφετέρου δε  στην 
υλοποίηση  του οδικού άξονα Βορρά – Νότου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. 

Τεχνικές λεπτομέρειες 

 Η αρτηρία κατατάσσεται στις οδούς κατηγορίας ΑΙΙ (οδοί που διατρέχουν περιοχές εκτός σχεδίου, με βασική 
λειτουργία την σύνδεση και με περιορισμούς στην εξυπηρέτηση των παροδίων ιδιοκτητών) των ΟΜΟΕ (Οδηγίες 
Μελετών Οδικών Έργων), με ταχύτητα μελέτης τα 70 km/h. 

 Η αρτηρία από την αρχή της (ΧΘ 0+000) έως την ΧΘ 0+740 αποτελεί βελτίωση της υπάρχουσας Εθνικής Οδού προς 
Λευκίμμη. Λόγω των υφιστάμενων παρόδιων εγκαταστάσεων, η εφαρμοστέα τυπική διατομή στο τμήμα αυτό είναι 
ενιαίο κατάστρωμα οδού 15,00 m, με δύο λωρίδες ανά κατεύθυνση κυκλοφορίας και αμφίπλευρο πεζοδρόμιο, πλάτους 
1,20 m.Από το τέλος του ισόπεδου κόμβου Καναλίων έως τον ισόπεδο κόμβο Βρυώνη, η εφαρμοστέα τυπική διατομή 
είναι η β4ν* των ΟΜΟΕ-Δ (Οδηγίες Μελετών Οδικών Έργων – Διατομές), που αποτελείται από διαχωρισμένο 
κατάστρωμα συνολικού πλάτους 17,00 m, με δύο λωρίδες κυκλοφορίας ανά  κατεύθυνση, διαχωρισμό της 
κυκλοφορίας με στηθαίο τύπου New Jerssy και λωρίδα καθοδήγησης αμφίπλευρα πλάτους 0,5m. 

 Για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας του υπάρχοντος τοπικού οδικού δικτύου και την δυνατότητα πρόσβασης των 
παροδίων μετά τον Κόμβο Καναλίων, προβλέπονται δύο κάτω διαβάσεις. 

Το έργο περιλαμβάνει χωματουργικά, τεχνικά έργα, οδοστρωσία ασφαλτόστρωση, σήμανση, ασφάλιση, 
φωτοσήμασνη κόμβων και ηλεκτροφωτισμό. 

Ειδικότερα το έργο θα υλοποιηθεί μέσω των κάτωθι υποέργων:1.Επικαιροποίηση μελετών, 2.Απαλλοτριώσεις, 
3.Σωστικές Αρχαιολογικές εργασίες, 4.Κατασκευή οδού Τρία Γεφύρια Βρυώνη, 5.Δαπάνες ΟΚΩ-ΔΕΗ, 6.Δαπάνες ΟΚΩ -
ΟΤΕ 

Τ 
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Με 10.035.600 ευρώ χρηματοδοτεί η ΠΙΝ την κατασκευή νέου οδικού άξονα 
που θα συνδέει το Αεροδρόμιο Κεφαλονιάς με την περιοχή της Κρανιάς 

Εγκρίθηκε ομόφωνα από το Περιφερειακό 
Συμβούλιο Ιονίων Νήσων η υποβολή 
πρότασης για την πράξη «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΟΔΙΚΟΥ ΆΞΟΝΑ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ -ΚΡΑΝΙΑ», 
ύψους 10.035.600 ευρώ, στο πλαίσιο της 
πρόσκλησης με κωδικό ΙΟΝ71του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ιόνια 
Νησιά»(ΕΣΠΑ). 

Η πράξη αφορά στην κατασκευή νέου 
οδικού άξονα που θα συνδέει το 
Αεροδρόμιο Κεφαλληνίας με την 
επαρχιακή οδό Αργοστόλι –Πόρος –Σκάλα 
στο τμήμα της στην περιοχή της Κρανιάς. 
Επίσης η νέα οδός θα συνδέει τρεις 
υφιστάμενες επαρχιακές οδούς, την επαρχ. 
οδό Αργοστόλι -Αεροδρόμιο, την 
επαρχ.οδό Αργοστόλι -Λακήθρα και την 
επαρχ. Οδό Αργοστόλι -Πόρος. Το 
συγκεκριμένο έργο χαρακτηρίζεται ως ένα 

από τα σημαντικότερα έργα οδικής υποδομής για την Κεφαλονιά που παίρνει το δρόμο της υλοποίησης αναβαθμίζοντας την 
ευρύτερη περιοχή, καθώς από τη μια θα αποσυμφορήσει σημαντικά το Αργοστόλι και από την άλλη θα ελαττωθεί σημαντικά 
ο χρόνος πρόσβασης στις τουριστικές περιοχές. Σύμφωνα με την Προωθημένη Μελέτη Αναγνώρισης Οδοποιίας –
Προκαταρτική Μελέτη Κόμβων πρόκειται για οδό κατηγορίας ΑΙΙΙ, χάραξης συνολικού μήκους 6.030m και ταχύτητα μελέτης 
Ve = 60 –70km/h.Για την σύνδεση του τοπικού οδικού δικτύου με την νέα αρτηρία προβλέπονται 9 ισόπεδοι κόμβοι. Τέλος 
προβλέπεται η κατασκευή ενός μεγάλου τεχνικού Κάτω Διάβασης αγροτικής οδού. Το έργο θα υλοποιηθεί μέσω των κάτωθι 
υποέργων:1.Μελέτη Οδικού Άξονα Αεροδρόμιο –Κρανιά, 2.Απαλλοτριώσεις Οδικού Άξονα Αεροδρόμιο –Κρανιά, 
3.Κατασκευή Οδικού Άξονα Αεροδρόμιο –Κρανιά, 4.Εργασίες Οργανισμών Κοινής Ωφελείας (ΟΚΩ) Οδικού Άξονα 
Αεροδρόμιο –Κρανιά. 

750.000 ευρώ για την αποκατάσταση ζημιών σε δυο σχολεία της Λευκάδας από 
το σεισμό τις 17 Νοεμβρίου 2015 

Τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της ΠΙΝ και 
του δήμου Λευκάδας  για την εκτέλεση εργασιών για την 
αποκατάσταση ζημιών σε δυο σχολεία, τα οποία είχαν πληγεί 
από το σεισμό της 17 Νοεμβρίου 2015 ενέκρινε σήμερα 
ομόφωνα το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νήσων. 

Τα σχολεία στα οποία πρόκειται να πραγματοποιηθούν οι 
παρεμβάσεις είναι το Γυμνάσιο Βασιλικής και το 5ο 
Νηπιαγωγείο Λευκάδας. Σύμφωνα με το σχεδιασμό 
προβλέπεται επίσης η εκτέλεση εργασιών για την συντήρηση 
των υδραυλικών και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων 
των κτιρίων των διδακτηρίων. 

 Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 750.000 ευρώ 
(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) και η χρηματοδότηση θα 
γίνει από πιστώσεις ΠΔΕ -ΣΑΕΠ με Κ.Ε. 2015ΕΠ02200006. 
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Ο συνολικός π/υ ανέρχεται στα 2.010.746,63 ευρώ 

Τα έργα για την ολοκληρωμένη διαχείριση στερεών αποβλήτων στους Παξούς 
αναλαμβάνει η ΠΙΝ 

γκρίθηκαν από το Περιφερειακό 
Συμβούλιο οι προγραμματικές 
συμβάσεις  μεταξύ της Π.Ι.Ν. / 

Π.Ε. Κέρκυρας και του Δήμου Παξών 
για την υλοποίηση του έργου 
«ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ 
ΚΑΙ ΓΩΝΙΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΟ 
ΔΗΜΟ ΠΑΞΩΝ» και του έργου          
 «ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΞΩΝ», 
συνολικού προϋπολογισμού 
2.010.746,63 ευρώ με ΦΠΑ 

-Η πρώτη Προγραμματική Σύμβαση 
μεταξύ της Π.Ι.Ν. / Π.Ε. Κέρκυρας και 
του Δήμου Παξών αφορά την 
υλοποίηση του έργου «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 
ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΓΩΝΙΩΝ 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΞΩΝ» 
με Κωδικό ΟΠΣ 5007243, συνολικού 
προϋπολογισμού 373.414,67 με Φ.Π.Α. 

Η προγραμματική σύμβαση προβλέπει: 

-Tην κατασκευή «Πράσινου Σημείου», 
στους Παξούς,  σύμφωνα με τις 
προδιαγραφές της νομοθεσίας και τον 
απαραίτητο εξοπλισμό για την 
παραλαβή και προσωρινή αποθήκευση 
διαφορετικών ροών ανακυκλώσιμων 
αποβλήτων, όπως απόβλητα ελαίων, 
απόβλητα εκσκαφών και 
κατεδαφίσεων, απόβλητα χαρτιού, 
πλαστικού, γυαλιού, μετάλλων, ξύλου, 
ογκωδών, ελαστικών, ηλεκτρικού και 
ηλεκτρονικού εξοπλισμού. 

-Τη δημιουργία τριών (3) «Γωνιών 
Ανακύκλωσης» (σημεία συλλογής 
μικρής κλίμακας που περιλαμβάνουν 
μόνο μέσα συλλογής υλικών και την 
κατάλληλη σήμανση – διαμόρφωση 
του χώρου) για την καλύτερη 
εξυπηρέτηση των πολιτών. 

-Επίσης η Πράξη περιλαμβάνει 
προπαρασκευστικό υποέργο που 
αφορά στις μελέτες και αδειοδοτήσεις 
για την Ολοκλήρωση διαδικασιών 
ωρίμανσης έργου 

(προπαρασκευαστικές ενέργειες), 
καθώς και υποέργο δράσεων 
Ευαισθητοποίησης και Δημοσιότητας 
που περιλαμβάνουν δημιουργία 
προγράμματος Δημοσιότητας και 
Σχέδιο Δράσεων Επικοινωνίας και 
Ευαισθητοποίησης, Καταχωρήσεις 
στον τύπο και στα ΜΜΕ, κατασκευή 
ιστοσελίδας, Ενημερωτικά έντυπα – 
οδηγούς – εγχειρίδια. 

Στο «Πράσινο Σημείο» το οποίο θα 
εγκατασταθεί σε γήπεδο έκτασης 3,5 
στρεμμάτων περίπου που βρίσκεται 
στη θέση Ιερομόναχος, θα 
πραγματοποιηθούν οι παρακάτω 
εργασίες: ασφαλτόστρωση – 
κατασκευή οδών μετακίνησης , 
υποδομές διαχείρισης ομβρίων, έργα Η-
Μ ,Προμήθεια και τοποθέτηση 
πινακίδων, κατασκευή περίφραξης, 
ενώ θα τοποθετηθούν μέσα 
αποθήκευσης των αποβλήτων και 
ειδικότερα skip container, container για 
την υποδοχή αποβλήτων ηλεκτρικού 

Ε 
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και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, ειδικά 
δοχεία για την υποδοχή των 
αποβλήτων ελαίων και άλλα. Οι 
«Γωνιές ανακύκλωσης» θα 
δημιουργηθούν σε τρία σημεία στον 
Δήμο Παξών και συγκεκριμένα στις 
εισόδους των οικισμών Γάιος, Λόγγος 
και Λάκκα. 

Σε κάθε «Γωνιά» θα τοποθετηθούν 
ειδικά μέσα συλλογής για την 
τοποθέτηση των ανακυκλώσιμων 
αποβλήτων και ειδικότερα: skip 
container και κάδοι για τοποθέτηση 
ανακυκλώσιμων υλικών ξεχωριστά 
(γυαλί, πλαστικό, χαρτί, μέταλλα, 
μπαταρίες).  

Ο κύριος στόχος του προτεινόμενου 
έργου είναι η εκτροπή υλικών που 
μπορούν να ανακτηθούν 
(ανακυκλώσιμα) από την ταφή.  

Αυτό θα έχει και σημαντική μείωση στο 
κόστος διαχείρισης των ΑΣΑ του Δήμου 
Παξών. 

Το έργο κρίθηκε αναγκαίο, από τον 
Περιφερειάρχη, καθώς στόχος των 
προτεινόμενων δράσεων διαχείρισης 
των ανακυκλώσιμων στερεών 
αποβλήτων του Δήμου Παξών είναι η 
ολοκληρωμένη λύση στη διαχείριση 
των αποβλήτων που αποσκοπεί στη 
βελτίωση της περιβαλλοντικής 
προστασίας και της ποιότητας ζωής. 

Η  συνολική  δαπάνη  για  την  εκτέλεση  
του έργου, θα καλυφθεί στο σύνολό 
του από το Πρόγραμμα Δημοσίων 
Επενδύσεων (συγχρηματοδοτούμενο 
σκέλος) και ειδικότερα από τη ΣΑ Ε2751 
και τον ενάριθμο 2018ΣΕ27510120. 

-Η δεύτερη Προγραμματική Σύμβαση 
μεταξύ της Π.Ι.Ν. / Π.Ε. Κέρκυρας και 
του Δήμου Παξών αφορά την 
υλοποίηση του έργου » ΔΡΑΣΕΙΣ 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ 
ΔΗΜΟ ΠΑΞΩΝ», συνολικού 
προϋπολογισμού 1.637.331,96 Ευρώ , με 
Φ.Π.Α.  

Σύμφωνα με τη συγκεκριμένη 
Προγραμματική Σύμβαση, πρόκειται να 
υλοποιηθούν δράσεις  για την 
ολοκληρωμένη διαχείριση στερεών 
αποβλήτων στο Δήμο Παξών, καθώς 
και η  κατασκευή Σταθμού 
Μεταφόρτωσης και μονάδας 
προεπεξεργασίας και 
κομποστοποίησης προδιαλεγμένου και  
σύμμεικτου  κλάσματος  οικιακών  
αποβλήτων.  

 Τα  βιοαπόβλητα  θα  υποβάλλονται  σε 
επεξεργασία και μέρος αυτών θα 
μπορεί να αξιοποιηθεί ως 
εδαφοβελτιωτικό.  

Παράλληλα θα επιτευχθεί βελτίωση 
των υποδομών και της ανακύκλωσης.  

Η υλοποίηση του έργου θα οδηγήσει σε 
σημαντική μείωση της ποσότητας των 
αποβλήτων που οδηγούνται προς 
τελική απόθεση εκτός του νησιού των 
Παξών και την ανάκτηση 
ανακυκλώσιμων υλικών και 
βιοαποβλήτων. 

Συγκεκριμένα , προβλέπονται : 

 Οι  μελέτες  και  αδειοδοτήσεις  
για  την  Ολοκλήρωση  
διαδικασιών  ωρίμανσης  έργου 
(προπαρασκευαστικές 
ενέργειες). 

• Η κατασκευή Σταθμού 
Μεταφόρτωσης Αποβλήτων ΣΜΑ,. 

• Η κατασκευή Μονάδας Επεξεργασίας 
Προδιαλεγμένων 

Βιοαποβλήτων και Σύμμεικτων ΑΣΑ 

•Προμήθεια Εξοπλισμού Οργάνωσης 
της Διαλογής στην Πηγή Βιοαποβλήτων 

• Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού 
Συμβούλου Παρακολούθησης και 
Υποστήριξης της υλοποίησης της 
πράξης . 

Ειδικότερα,  περιλαμβάνεται  στο  
αντικείμενο  η  κατασκευή  μονάδας  
προδιαλογής αποβλήτων, 
κομποστοποίησης και μεταφόρτωσης, 
σε χώρο συνολικού εμβαδού 1.387,59 
τ.μ. που  βρίσκεται  στη  θέση  
“ΛΑΓΓΑΔΕΣ-ΑΧΑΙ-ΧΩΜΑΤΕΡΗ”  του  
Δήμου  Παξών.   

Η  μέγιστη δυναμικότητα της μονάδας 
θα είναι 10 τόνοι αστικών αποβλήτων 
συνολικά ανά ημέρα (3.650 τόνοι/έτος)  
και  5,2  τόνοι  αποβλήτων  ανά  ημέρα  
(1.900  τόνοι  /έτος)  για  το  Σταθμό 
Μεταφόρτωσης.   

Εκτός  της κατασκευής  μονάδας  
προεπεξεργασίας  αποβλήτων  και 
κομποστοποίησης,  σταθμού  
μεταφόρτωσης,  προβλέπονται  και  
υποέργα  που  αφορούν  στην 
αποκατάσταση  του  ΧΑΔΑ  (ως  μη  
χρηματοδοτούμενο  έργο),  την  
προμήθεια  για  την εγκατάσταση  
εξοπλισμού  και  υποδομών  διαλογής  
στην  πηγή  και  συλλογής  οργανικού 
κλάσματος, διαδικασίες ωρίμανσης των 
έργων και στην τεχνική υποστήριξη της 
υλοποίησης, παρακολούθησης, 
προβολής και λειτουργίας των έργων. 

Η  συνολική  δαπάνη  για  την  εκτέλεση  
του  προαναφερθέντος έργου  της  
προγραμματικής  σύμβασης θα 
καλυφθεί στο σύνολό της από το 
Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 
(συγχρηματοδοτούμενο σκέλος) και 
ειδικότερα από τη ΣΑ Ε2751 και τον 
ενάριθμο 2018ΣΕ27510128. 

Η διάρκεια των παραπάνω συμβάσεων 
αρχίζουν από την ημερομηνία 
υπογραφής τους και λήγουν με την 
ολοκλήρωση των έργων και την 
παράδοσή τους σε πλήρη λειτουργία 
από το Φορέα Υλοποίησης, δηλαδή την 
Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, στο δήμο 
Παξών.     
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Ευρεία σύσκεψη  για τους βιολογικούς της Κέρκυρας 

Ευρεία σύσκεψη 
πραγματοποιήθηκε, ύστερα από 
αίτημα της ΔΕΥΑΚ, στην έδρα της 
Περιφέρειας (Αλυκές Ποταμού), με 
θέμα την επιτάχυνση των 
διαδικασιών για την επίλυση 
προβλημάτων από τη λειτουργία 
των βιολογικών καθαρισμών σε 
περιοχές της Κέρκυρας. 

Στη σύσκεψη υπό τον Περιφερειάρχη 
Ιονίων Νήσων Θεόδωρο Γαλιατσάτο 
συμμετείχαν ο πρόεδρος της 
Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και 
Αποχέτευσης Κέρκυρας (ΔΕΥΑΚ) 
Αλέξανδρος Φαϊτάς, η τεχνική 
υπηρεσία της ΔΕΥΑΚ, στελέχη των 
Διευθύνσεων Δημόσιας Υγείας και 
Περιβάλλοντος της ΠΙΝ, καθώς και 
των Διευθύνσεων Υδάτων και ΠΕΧΩ 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης . 

Στη σύσκεψη, αναλύθηκαν τα 
προβλήματα που έχουν ανακύψει ανά 

περιοχή, όπου ζητήθηκαν 
ουσιαστικές παρεμβάσεις βελτίωσης 
και επέκτασης των βιολογικών 
καθαρισμών της πόλης της Κέρκυρας, 
της Λευκίμμης αλλά και των 
περιοχών των Κυνοπιαστών, 
Λιαπάδων, Αγίου Μάρκου και 
Σιναράδων. 

Παράλληλα τονίστηκε η 
αναγκαιότητα για την εκπόνηση 
τεχνικών-προκαταρκτικών μελετών 
και η άμεση ολοκλήρωση των 
φακέλων, προκειμένου να 
ακολουθήσουν οι γνωμοδοτήσεις των 
φορέων για την αδειοδότηση των 
έργων. 

Όπως επισημάνθηκε προτεραιότητα 
για τη ΔΕΥΑΚ αποτελεί η 
χρηματοδότηση για την 
ανασυγκρότηση του βιολογικού 
Αγ.Μάρκου, καθώς και του 
βιολογικού Κυνοπιαστών, μέσω της 

ένταξης των έργων στο πρόγραμμα 
«Φιλόδημος» του Υπουργείου 
Εσωτερικών, με στόχο την 
εξυπηρέτηση περισσότερων 
κατοίκων και επισκεπτών αλλά και 
την καλύτερη διαχείριση των 
αστικών λυμάτων για την προστασία 
της δημόσιας υγείας και τη βελτίωση 
της ποιότητας των υπόγειων, 
επιφανειακών υδάτων και των ακτών 
κολύμβησης. 

Τέλος, όπως διαπιστώθηκε, άλλη μια 
προτεραιότητα πρώτου βαθμού 
αποτελεί η επισκευή και η 
περιβαλλοντική αδειοδότηση του 
βιολογικού σταθμού των Σιναράδων 
ως αποδέκτη του αγωγού 
αποχέτευσης των Εργατικών 
Κατοικιών στον Αϊ Γιάννη, ώστε να 
προχωρήσει όσο το δυνατόν 
ταχύτερα η εγκατάσταση των 
δικαιούχων στις κατοικίες τους. 
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Στο ευρωπαϊκό 
πρόγραμμα LIFE 
εντάχθηκε η ΠΙΝ 

Στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα 
LIFE εντάχθηκε η ΠΙΝ μαζί με 
άλλες δυο Περιφέρειες και 
πέντε δήμους. Μέσω του 
προγράμματος προβλέπεται 
η παρακολούθηση της 
διάβρωσης σε 50 παραλίες 
της Περιφέρειας Ι. Ν. 
Στις 21 Δεκεμβρίου 2018 
υπεγράφη μεταξύ Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής και Υπουργείου 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας το 
Συμφωνητικό Επιχορήγησης 
για την υλοποίηση του έργου 8-
ετούς διάρκειας με το ακρωνύμιο 
LIFEIP-AdaptInGR, που αφορά 
στην προσαρμογή στην Κλιματική 
Αλλαγή. 

Στο παραπάνω έργο, συντονιστής 
του οποίου είναι το Υπουργείο 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, 
συμμετέχουν 19 ωφελούμενοι, εκ 
των οποίων ένας είναι και η 
Περιφέρεια Ιονίων Νήσων.  

Κύριος στόχος του έργου είναι η 
εφαρμογή πιλοτικών 
έργων/δράσεων προσαρμογής 
στην κλιματική αλλαγή στις τρεις 
Περιφέρειες (Στερεάς Ελλάδας, 
Δυτικής Ελλάδας και Ιονίων 
Νήσων) και στους πέντε Δήμους 
(Κατερίνης, Κομοτηνής, Λάρισας, 
Αγίων Αναργύρων-Καματερού και 
Ρόδου) που συμμετέχουν, τα 
οποία θα αποτελέσουν και «καλά 
παραδείγματα» προσαρμογής για 
άλλες περιοχές. 

Η πιλοτική δράση με την οποία 
συμμετέχει η ΠΙΝ στο έργο αφορά 
στην αποτύπωση, 
παρακολούθηση και καταγραφή 
της διάβρωσης των ακτών της ΠΙΝ 
με τη χρήση μη επανδρωμένων 
ιπτάμενων οχημάτων 
(UnmannedAerialVehicles-UAVs), 
ώστε να προσδιοριστούν οι πιο 
ευάλωτες στη παράκτια διάβρωση 
περιοχές και στη συνέχεια να 
καταστεί δυνατή η προστασία 
τους και συνεπώς η αύξηση της 
ανθεκτικότητάς τους και της 
προσαρμοστικότητάς τους σε 
μελλοντικές κλιματικές αλλαγές. 

Η παρακολούθηση της διάβρωσης 
θα γίνει σε 50 παραλίες συνολικά 
και η επιλογή των ακτών θα γίνει 
με βάση την υφιστάμενη 
κατάσταση της ακτογραμμής, 
δίνοντας έμφαση στις πιο 
τουριστικά ανεπτυγμένες περιοχές 
που ήδη παρατηρούνται 
φαινόμενα διάβρωσης, στις 
παράκτιες προστατευόμενες 
περιοχές, σε Τοπία Ιδιαίτερου 
Φυσικού Κάλλους και στις Ζώνες 

Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου 
Πλημμύρας, σύμφωνα με τα 
εγκεκριμένα Σχέδια Διαχείρισης 
Κινδύνων Πλημμύρας.  

Πιο συγκεκριμένα, θα 
παρακολουθούνται για 6 
συνεχόμενα έτη 15 παραλίες στην 
ΠΕ Κέρκυρας (10 παραλίες στην 
Κέρκυρα, 2 παραλίες στους 
Παξούς και 3 παραλίες στα 
Διαπόντια Νησιά), 11 παραλίες 
στην ΠΕ Λευκάδας (9 παραλίες στη 
Λευκάδα, 2 παραλίες στο 
Μεγανήσι), 14 παραλίες στην ΠΕ 
Κεφαλληνίας & Ιθάκης (12 
παραλίες στην Κεφαλονιά, 2 
παραλίες στην Ιθάκη) και 10 
παραλίες στην ΠΕ Ζακύνθου. 

Τις επόμενες εβδομάδες 
αναμένεται να υπογραφεί και το 
συμφωνητικό συνεργασίας μεταξύ 
του ΥΠΕΝ και της Περιφέρειας 
Ιονίων Νήσων, ενώ η πρώτη 
επίσημη συνάντηση όλων των 
εταίρων του έργου 
προγραμματίζεται για το τέλος 
Φεβρουαρίου-αρχές Μαρτίου.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  σελ. 21 



ΙΟΝΙΑ ΝΕΑΗ ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ       

 

 

 

2.600.000 ευρώ από την ΠΙΝ για την κατασκευή Ανοιχτού Θεάτρου «Δ. 
Λαυράγκα» στα Ραζάτα Κεφαλονιάς  

ε 2.600.000 ευρώ 
χρηματοδοτεί η ΠΙΝ 
την κατασκευή 

Ανοιχτού Θεάτρου 
«Δ.Λαυράγκα» στα Ραζάτα 
Κεφαλονιάς, ενώ επιπλέον 
700.000 ευρώ θα διατεθούν για 
τη διοργάνωση παιδικού 
φεστιβάλ χορωδιών σε 
περιφερειακό και διασυνοριακό 
επιπεδο! 

Τη συμμετοχή της ΠΙΝ στις 
προσκλήσεις ένταξης στρατηγικών 
έργων του Προγράμματος Εδαφικής 
Συνεργασίας  INTERREG V -A 
GREECE-ITALY (EL-IT) 2014-2020, ( 
COOPERATION PROGRAMME 
INTERREG V -A GREECE-ITALY (EL-IT) 
2014-2020), που αφορούν, την 
ανέγερση ενός «Ανοιχτού Θεάτρου» 
στην Π.Ε. Κεφαλληνίας καθώς και την 
ανέγερση κτιριακής υποδομής στο 
πλαίσιο του ίδιου οικοπέδου, 
προϋπολογισμού  2.600.000 ευρώ και 
τη διοργάνωση παιδικού  φεστιβάλ  
χορωδιών, σε  περιφερειακό  και  
διασυνοριακό επίπεδο, 
προϋπολογισμού 700.000 ευρώ, 
ενέκρινε το Περιφερειακό Συμβούλιο. 

Οι προσκλήσεις αφορούν τους εξής 
άξονες: 

-ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ – 
Αξιοποίηση της πολιτιστικής 
κληρονομιάς και των φυσικών πόρων 
ως εδαφικού πλεονεκτήματος της 
περιοχής του προγράμματος. 

Τίτλος έργου :  
Thematic_Routes&_Networks_Propos
al (Θεματικές -Προγράμματα & -
Δίκτυα προβολής) 

Ο  άξονας  αυτός  υποστηρίζει  τη  
δημιουργία  πολιτιστικών  υποδομών  

οι  οποίες  θα αναβαθμίσουν και θα 
αναδείξουν το πολιτιστικό προϊόν της 
περιφέρειας Ιονίων Νήσων. 

Η Πρόταση της ΠΙΝ αφορά την 
ανέγερση ενός «Ανοιχτού Θεάτρου» 
στην Π.Ε. Κεφαλληνίας και την 
ανέγερση κτιριακής υποδομής στο 
πλαίσιο του ίδιου οικοπέδου, 
προϋπολογισμού 2.600.000,00 € . 

ΑΞΟΝΑΣ 1.1.: ClustersandIncubators 
(Συστοιχίες και εκκολαπτήρια). 
Παροχή καινοτομίας σε υπηρεσίες 
υποστήριξης και ανάπτυξης 
συμπλεγμάτων πέρα από τα σύνορα 
για να προωθηθεί ο ανταγωνισμός.  

Τίτλος έργου:  
Holisticnetworkingofcreativeindustries
viaincubation (Ολιστική δικτύωση 
δημιουργικών βιομηχανιών μέσω 
επώασης) 

Η πρόταση αναφέρεται στην 
προώθηση της Δημιουργικής 
Βιομηχανίας.   Στο πλαίσιο του 
προγράμματος η Περιφέρεια Ιονίων 
Νήσων θα υποστηρίξει τη 
διοργάνωση ενός  παιδικού  
φεστιβάλ  χορωδιών,  πρώτα  σε  
περιφερειακό  και  στη  συνέχεια  σε 

διασυνοριακό επίπεδο, 
προϋπολογισμού 700.000 ευρώ.  

H  Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, είχε 
ιστορία και παράδοση στον 
πολιτισμό. 

 Οι ευρωπαϊκές επιρροές που δέχτηκε 
από πολύ νωρίς είχε σαν αποτέλεσμα 
τη δημιουργία ενός αναβαθμισμένου 
πολιτιστικού προϊόντος 
αποτελούμενο από διάφορες μορφές 
τέχνης. 

 Η Δημιουργική Βιομηχανία στην 
περιφέρεια Ιονίων Νήσων είναι 
άρρηκτα συνδεδεμένη με τον 
πολιτισμό της και την ιστορία της. 
Αναγνωρίζοντας αυτό, η ΠΙΝ ως 
φορέας υποστηρίζει  την 
Δημιουργική Βιομηχανία και 
αντιμετωπίζει το κομμάτι αυτό ως 
ευκαιρία για οικονομική ανάπτυξη και 
προβολή του πολιτιστικού της 
προϊόντος μέσω της διασυνοριακής 
συνεργασίας του προγράμματος. 

Το  φεστιβάλ  αυτό  θα  υποστηριχθεί  
τεχνικά  και  επιστημονικά  από  τη  
δημιουργία  ενός Στούντιο 
Ηχογράφησης στις εγκαταστάσεις του 
Τμήματος Ήχου και Εικόνας του 
Ιονίου Πανεπιστημίου.  

Μ 
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Με 6.049.839,86 ευρώ ενισχύει, 10 επενδυτικά σχέδια στα Ιόνια Νησιά, η ΠΙΝ 
 

Την ένταξη συνολικά 10 νέων 
επενδυτικών σχεδίων, συνολικού 
επιλέξιμου προϋπολογισμού 
17.447.326,40 € και συνολικού 
ενισχυόμενου προϋπολογισμού 
17.188.320,15 €, που εντάχθηκαν, μετά 
από αξιολόγηση, στο πλαίσιο 
ενίσχυσης του α’ κύκλου των 
καθεστώτων «Γενική 
Επιχειρηματικότητα» και Νέες 
Ανεξάρτητες ΜΜΕ»  και υλοποιούνται 
στο πλαίσιο του (νέου) Αναπτυξιακού 
νόμου 4399/2016, υπέγραψε ο 
Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων Θ. 
Γαλιατσάτος.  

Η συνολική οικονομική ενίσχυση 
των δέκα επενδυτικών σχεδίων από 
την ΠΙΝ, ανέρχεται σε 6.049.839,86 
ευρώ, εκ των οποίων το ποσό των 
4.458.507,46 ευρώ θα χορηγηθεί με 
τη μορφή επιχορήγησης και το ποσό 
των 1.591.332,40 ευρώ με τη μορφή 
της φορολογικής απαλλαγής. 

 Αναλυτικά: 

 Στο καθεστώς «Γενική 
Επιχειρηματικότητα» 
εντάχθηκαν επτά 
επενδυτικά σχέδια 
συνολικού επιλέξιμου 
προϋπολογισμού 
12.762.763,50 ευρώ και 
συνολικού ενισχυόμενου 
προϋπολογισμού 
12.514.484,40ευρώ€, με 
ποσό συνολικής ενίσχυσης 
4.221.171,10 ευρώ 
(επιχορήγηση: 2.629.838,70 
ευρώ & φορολογική 
απαλλαγή: 1.591.332,40 
ευρώ) 

 Στο καθεστώς «Νέες 
Ανεξάρτητες ΜΜΕ» 

ε
ν
τάχθηκαν τρία  επενδυτικά 
σχέδια συνολικού 
επιλέξιμου προϋπολογισμού 
4.684.562,90 ευρώ και 
συνολικού ενισχυόμενου 
προϋπολογισμού 
4.673.835,75 ευρώ, με ποσό 
συνολικής ενίσχυσης 
1.828.668,76 ευρώ 
(επιχορήγηση: 1.828.668,76 
ευρώ  & φορολογική 
απαλλαγή: 0 ευρώ) 

Από τα 10 αυτά επενδυτικά σχέδια, 
τα εννέα αφορούν τον τουριστικό 
κλάδο (εκσυγχρονισμός ή επέκταση 
ή ίδρυση ξενοδοχειακών μονάδων) 
και το ένα τη μεταποίηση 
γεωργικού προϊόντος 
(ελαιοτριβείο). 

 Συγκεκριμένα: 

 •Από τα δέκα (10) επενδυτικά 
σχέδια : 

-Πέντε θα ενισχυθούν οικονομικά 
στη Π.Ε. Ζακύνθου, εκ των οποίων 

τα τρία αφορούν την ίδρυση 
ξενοδοχειακών μονάδων και δύο 
αφορούν την επέκταση και 
αναβάθμιση ξενοδοχείων. 

-Τρία θα ενισχυθούν οικονομικά 
στην Π.Ε. Κέρκυρας, το ένα αφορά 
την ίδρυση ξενοδοχειακής μονάδας, 
ένα αφορά τον εκσυγχρονισμό 
ξενοδοχείου και ένα αφορά την 
κατασκευή σύγχρονου πρότυπου 
βιολογικού ελαιοτριβείου σε 
παραδοσιακό οικισμό. 

-Δύο στην Π.Ε. Κεφαλονιάς – Ιθάκης 
που αφορούν, το ένα τον 
εκσυγχρονισμό ξενοδοχειακή 
μονάδας και ένα την ανέγερση 
ξενοδοχείου 5 αστέρων με υπόγειο. 

Συνολικά  και από τα 10 αυτά 
επενδυτικά σχέδια θα 
δημιουργηθούν κατ’ ελάχιστο 
(υποχρεωτικά) 52,96 νέες ΕΜΕ 
(Ετήσιες Μονάδες Εργασίας), ήτοι, 
θέσεις απασχόλησης σε ετήσια 
βάση. 
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Γήπεδο ποδοσφαίρου 5Χ5 στα Κρητικά της Νότιας Κέρκυρας, από την ΠΙΝ  

Την εκπόνηση μελέτης για το 
γήπεδο ποδοσφαίρου 5Χ5 στα 
Κρητικά της Νότιας Κέρκυρας, ώστε 
να κοστολογηθεί και να ενταχθεί 
άμεσα στο Πρόγραμμα της 
Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, για τη 
στήριξη αθλητικών υποδομών, 
αποφάσισε ο Περιφερειάρχης, μετά 
και την επιτόπια επίσκεψή του στα 
Κρητικά της Λευκίμμης. 
Ο Περιφερειάρχης, αψηφώντας την 
έντονη νεροποντή μετέβη στη Νότια 
Κέρκυρα, συνοδευόμενος από τον 
Αντιπεριφερειάρχη Κοινωνικής Πολιτικής, Αλέκο Μιχαλά και τον υπεύθυνο της Τεχνικής Υπηρεσίας της ΠΙΝ, 
έκανε επιτόπιο έλεγχο, μαζί με τους εκπροσώπους του Πολιτιστικού Συλλόγου Κρητικών ,στο υπάρχον 
γήπεδο του χωριού, προκειμένου να διαπιστώσει «ιδίοις όμμασι»,  την κατάσταση που βρίσκεται ο αθλητικός 

χώρος και τις άμεσες παρεμβάσεις που 
μπορούν να γίνουν από την ΠΙΝ, ώστε να 
εκπληρωθεί το διαχρονικό αίτημα των 
κατοίκων για τη δημιουργία γηπέδου 
ποδοσφαίρου 5Χ5. 

Παράλληλα ο Περιφερειάρχης, 
συνοδευόμενος και από τον Πρόεδρο του 
Νεοχωρίου Νίκο Βαρσάκη, έκανε αυτοψία σε 
αντιπλημμυρικά έργα που έγιναν στην 
περιοχή της Εθνικής Οδού Λευκίμμης – 
Νεοχωρίου, εξετάζοντας λεπτομερώς την 
αποτελεσματικότητα των εργασιών σε 

παρακείμενα ρέματα , ενώ διαπίστωσε και τις ανάγκες παρέμβασης της Περιφέρειας σε διαπλατύνεις δρόμων 
και υποστηρίξεις γεφυρών. 
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55.000 ευρώ για την τοποθέτηση 
συνθετικού χλοοτάπητα στο γήπεδο 
Κατούνας Δήμου Λευκάδας 
Ομόφωνα εγκρίθηκε από το Περιφερειακό 
Συμβούλιο Ιονίων Νήσων η σύναψη προγραμματικής 
σύμβασης  μεταξύ της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και 
του Δήμου Λευκάδας για την εκτέλεση της 
προμήθειας με τίτλο : «Προμήθεια-Τοποθέτηση 
συνθετικού χλοοτάπητα στο γήπεδο Κατούνας  
Δήμου Λευκάδας». 

Το έργο, ύψους 55.000 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου 
του Φ.Π.Α) χρηματοδοτείται από πόρους της 
Περιφέρειας και συγκεκριμένα από πιστώσεις της 
ΠΙΝ, με ΚΑΕ 02.10.02.071.9899.02.018.00.001 

 Σκοπός της σύμβασης, ύστερα από αιτήματα της 
Δημοτικής Κοινότητας (Δ.Κ) Κατούνας, είναι να 
τοποθετηθεί στο γήπεδό της συνθετικός 
χλοοτάπητας για να αγωνίζεται η ποδοσφαιρική 
ομάδα της περιοχής. 

 Το έργο μετά την περαίωσή του από τον ανάδοχο και 
την παραλαβή του, θα περιέρχεται κατά πλήρες 
δικαίωμα κυριότητας, νομής και κατοχής στον Δήμο 
Λευκάδος. 

Σημειώνεται ότι το ανωτέρω έργο έρχεται σε 
συνέχεια των προσπαθειών της σημερινής 
Περιφερειακής Αρχής για τη στήριξη των αθλητικών 
υποδομών στα Ιόνια Νησιά. 

850.000 ευρώ από την ΠΙΝ για τη 
συντήρηση και αποκατάσταση του 
Ι.Ν. Αγ. Σαράντα στο Περιβόλι  

ην προγραμματική σύμβαση μεταξύ της Π.Ι.Ν. / Π.Ε. 
Κέρκυρας και  του  Εκκλησιαστικού  Συμβουλίου  Ι.Ν.  
Αγίου  Θεοδώρου  Στρατηλάτου  Περιβολίου 

Κερκύρας για «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Ι.Ν. ΑΓ. ΣΑΡΑΝΤΑ & ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ 
ΣΥΝΟΛΩΝ» συνολικού προϋπολογισμού 850.000,00 Ευρώ 
με Φ.Π.Α, ενέκρινε το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων 
Νήσων, μετά από εισήγηση του Περιφερειάρχη, κατά τη 
συνεδρίαση του σώματος, την Κυριακή 20.01.2019 

Η παρούσα Προγραμματική Σύμβαση έχει ως αντικείμενο 
την μεταβίβαση αρμοδιότητας από το Εκκλησιαστικού  
Συμβουλίου  Ι.Ν.  Αγίου  Θεοδώρου  Στρατηλάτου  
Περιβολίου  Κερκύρας , στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων / Π.Ε. 
Κέρκυρας , για την υλοποίηση του έργου. 

Σύμφωνα  με  το ανωτέρω  αναφερόμενο  έργο πρόκειται  
να  υλοποιηθούν εργασίες αποκατάστασης – επανάχρησης 
του Ι.Ν. Αγ. Σαράντα και των βοηθητικών χώρων (2 ισόγεια 
κτίρια) του κτιριακού συγκροτήματος το οποίο βρίσκεται επί 
της Επαρχιακής οδού στο Περιβόλι της  Κέρκυρας.   

Στο  ίδιο  οικόπεδο  υπάρχει  ισόγειο  ορθογώνιο  κτίριο  με  
χρήση  παλαιού ελαιοτριβείου καθώς και το καμπαναριό της 
εκκλησίας τα οποία επίσης θα ανακατασκευαστούν. 

Παράλληλα θα αναμορφωθεί ο περιβάλλον χώρος με την 
ανάδειξη ενός πηγαδιού που υπάρχει και με απώτερο σκοπό 
να λειτουργήσει ως χώρος αναψυχής για την εξυπηρέτηση 
των κατοίκων του  Περιβολίου. Στο Ναό  να  λειτουργήσει  
Μουσείο  Εκκλησιαστικής  Τέχνης  και  στα  δύο βοηθητικά 
κτίρια να λειτουργήσει Μουσείο Ανάδειξης Τοπικής 
Πολιτιστικής Παράδοσης. 

Η συνολική δαπάνη για την εκτέλεση του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Ι.Ν. ΑΓ. ΣΑΡΑΝΤΑ & 
ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ» της προγραμματικής σύμβασης θα  
καλυφθεί  στο  σύνολό  του  από  το  Πρόγραμμα Δημοσίων  
Επενδύσεων της προγραμματικής περιόδου 2014 -2020 
(Εθνικό ή Συγχρηματοδοτούμενο σκέλος). 

Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης αρχίζει από την 
ημερομηνία υπογραφής της και λήγει με την  ολοκλήρωση  
του  έργου  και  την  παράδοσή  του  σε  πλήρη  λειτουργία  
από  την ΠΙΝ που αποτελεί τον Φορέα Υλοποίησης, στο 
Εκκλησιαστικού  Συμβουλίου  Ι.Ν.  Αγίου  Θεοδώρου  
Στρατηλάτου  Περιβολίου Κερκύρας. 

 

Τ 
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Η αύξηση αναζητήσεων για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων είναι διπλάσια από τον μέσο όρο 
της Ελλάδας 

Τη «μερίδα του λέοντος» του τουριστικού ενδιαφέροντος στην Ελλάδα, 
κερδίζει το Ιόνιο 

  

 Τα αποτελέσματα της 
πρόσφατης ψηφιακής 
καμπανιάς, που έκανε η 
Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, 
στο πλαίσιο της 
τουριστικής προβολής, για 
τους μήνες Νοέμβριο και 
Δεκέμβριο του 2018, 
παρουσίασαν οι 
εκπρόσωποι της Google, 
στην αίθουσα του 
Επιμελητηρίου Κέρκυρας. 

Στην ανάλυση των στατιστικών 
στοιχείων που έδωσε σε δημοσιότητα 
η Googleτα αποτελέσματα έχουν ως 
εξής: 

- Η αύξηση αναζητήσεων στη μηχανή 
της Google, για την Περιφέρεια Ιονίων 
Νήσων είναι (14%) και  είναι διπλάσια 
από τον μέσο όρο της Ελλάδας που 
είναι (7%) 

- Το κινητό τηλέφωνο, είναι η 
συσκευή με την μεγαλύτερη 
ανάπτυξη αναζητήσεων για το 2018 

- Τέσσερις (4) στις δέκα (10) 
αναζητήσεις τουρισμού προς τα Ιόνια 
νησιά προέρχονται από την Αγγλία 

- Αξιοποιώντας το συμφωνηθέντα 
προϋπολογισμό υπερκαλύφτηκαν οι 
στόχοι σε εμφανίσεις, «κλικς» και 
θεάσεις, ανά πλατφόρμα (Google  
Search, Google Display και YouTube 

- Η Πολωνία αποτέλεσε την χώρα με 
το μεγαλύτερο αριθμό εμφανίσεων 
και «κλικς», μετά την Αγγλία 

Συγκεκριμένα όπως αναφέρθηκε από 
τους αναλυτές της Google«πέραν των 
παραδοσιακών αγορών  της 
Γερμανίας και της Μεγάλης Βρετανίας 
, το Ιόνιο παρουσιάζει αύξηση του 
ενδιαφέροντος από χώρες, όπως η 
Πολωνία και η Ιταλία με μία τάση που 
δεν αφορά μόνο την  παραδοσιακή 
αναζήτηση καταλύματος ή 
αεροπορικού εισιτηρίου ,αλλά και πιο 
εξειδικευμένα ερωτήματα που έχουν 
να κάνουν με λεπτομέρειες για κάθε 
ταξίδι  από τον επίδοξο τουρίστα ή τις 
ειδικές  μορφές τουρισμού. Και όλα 
αυτά μόνο μέσω της Google». 

Αναλυτικά: Κάθε χρόνο υπάρχουν 
παγκοσμίως πάνω από 0.7%,  δηλαδή 
700 εκατ. τουριστικές αναζητήσεις, οι 
οποίες αφορούν την Ελλάδα. Αυτό 
φέρνει την Ελλάδα στην 15η θέση των 
τουριστικών  αναζητήσεων σε ετήσια 
βάση. Επίσης υπάρχει μια αύξηση του 
αριθμού  σε μια χρονιά της τάξης του 
7% . 

Αν για κάθε χώρα- τουριστικό  
προορισμό , αφαιρεθούν οι 

αναζητήσεις, οι οποίες προέρχονται  
από το εσωτερικό της χώρας, δηλαδή 
το πόσο ανταγωνιστική είναι η 
συγκεκριμένη χώρα τουριστικά από 
το εξωτερικό προς εκείνη, τότε 
διαπιστώνεται ότι το 77% των 
αναζητήσεων που 
πραγματοποιήθηκαν  για τουρισμό 
στην Ελλάδα έρχονται από το 
εξωτερικό, (εισαγόμενος τουρισμός). 

Αφαιρώντας από κάθε χώρα τις 
εσωτερικές αναζητήσεις, η έρευνα 
της Googleδιαπίστωσε,  ότι η Ελλάδα 
είναι σε πολύ πιο υψηλή θέση, στην 
6η , ακολουθώντας χώρες όπως η 
Αμερική, η Ιταλία, η Ισπανία, η Αγγλία 
όπως και η Γαλλία που είναι πολύ 
μεγαλύτερα τουριστικοί προορισμοί 
και πολύ μεγαλύτερες οι ανάγκες 
τους. 

«Κάθε δέκα (10) μεγάλες χώρες , 
αναζητούν τη Ελλάδα και από αυτές 
έρχεται το 70% των αναζητήσεων 
παγκοσμίως .  
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Συγκρίνοντας αυτές τις τουριστικές 
αναζητήσεις  σε σχέση με τις 
πραγματικές αφίξεις στη χώρα, 
βλέπουμε ότι υπάρχει άμεση 
συσχέτιση για χώρες όπως η Αγγλία, 
η Γερμανία και η Γαλλία να είναι 
αυτές που αναζητούνε και αυτές οι 
οποίες έρχονται. Άρα αυτό δείχνει τη 
δύναμη αυτού του εργαλείου. 

Πάνω από 700 εκατ. αναζητήσεις 
πραγματοποιούνται το χρόνο 
παγκοσμίως για την Ελλάδα.  

 Πάνω από 70 εκατ. αναζητήσεις το 
μήνα αφορούν κατά μέσο όρο τον 
τουρισμό στην Ελλάδα.  

Αν το συγκρίνουμε αυτό με τα Ιόνια 
Νησιά βλέπουμε ότι 7 εκατ. από 
αυτές, το μήνα, αφορούν τα νησιά. 

Απομονώνοντας τις χώρες, οι οποίες  
αναζητούν τα Ιόνια νησιά, η Αγγλία 
αφορά τις τέσσερις (4) στις δέκα (10) 
αναζητήσεις, αλλά πολύ σημαντικοί 
παίκτες  είναι η Γερμανία, η Ιταλία, η 
Πολωνία, η Ολλανδία και η Γαλλία. 
 Επίσης πολύ μεγάλος ρυθμός 
ανάπτυξης ήρθε  το 2018 από την 
Ιταλία και την Πολωνία (42%) .  

Αυτά τα νούμερα δεν τα βλέπουμε σε 
πολλούς αντίστοιχους  νησιωτικούς 
προορισμούς, είτε εντός,  είτε εκτός 

Ελλάδας και είναι δείγμα της καλής 
δουλειάς που γίνεται σε όλο τον 
κλάδο και φυσικά από την 
Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, είτε αυτό 
γίνεται μέσω ενεργειών  on line, είτε 
άλλων» κατέληξαν οι εκπρόσωποι της 
Google. 

  

 

 

 

Θετικά τα μηνύματα από την Ολλανδική αγορά 
για το 2019 

Στην τουριστική έκθεση «VAKANTIEBEURS 2019» που πραγματοποιήθηκε 
στην Ουτρέχτη Ολλανδίας από 09 έως 13 Ιανουαρίου συμμετείχε η 
Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, με περίπτερο εντός του χώρου του ΕΟΤ. 

Η έκθεση αυτή, αποτελεί το σημαντικότερο τουριστικό γεγονός  της 
χρονιάς στην Ολλανδία, παρουσιάζοντας τις κυρίαρχες τάσεις της αγοράς 
αυτής. Στο περίπτερο της Π.Ι.Ν διαπιστώθηκε μεγάλη επισκεψιμότητα, 
κάτι που οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στις πρόσφατα πραγματοποιηθείσες 
τουριστικές καμπάνιες της Π.Ι.Ν με την «Google», το «CNN» και  το «Travel 
Channel». Το ενδιαφέρον των επισκεπτών, εστιάστηκε σε παραλίες, 
περιπατητικά μονοπάτια αλλά και σε δυνατότητες μετακινήσεων από νησί 
σε νησί.Όλες οι πληροφορίες δόθηκαν στα Ολλανδικά, διότι μέσω του 
Γραφείου ΕΟΤ είχαμε στη διάθεση μας σπουδαστές τουριστικών 
επαγγελμάτων από την Ολλανδία, κάτι που εντυπωσίασε ιδιαίτερα το 
κοινό. 

Από τις επαφές με Tour Operators και το Γραφείο ΕΟΤ Κάτω Χωρών, οι 
προκρατήσεις για τα Ιόνια Νησιά είναι σε άνοδο,  αν και  ο όγκος των 
ηλεκτρονικών  κρατήσεων τρέχει με έντονα ανοδικούς ρυθμούς, όχι μόνο 

από τις γνωστές ηλεκτρονικές πλατφόρμες, αλλά και μέσω των ιστοσελίδων των επιχειρήσεων.  

Πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις με δημοσιογράφους έντυπου και ηλεκτρονικού Τύπου, που αναμένεται πολλοί από 
αυτούς να επισκεφτούν τα νησιά μας και να αναδείξουν τις ομορφιές του τόπου, αλλά και τις παροχές που προσφέρουν 
οι επιχειρηματίες της Περιφέρειας μας. Σημαντική ήταν η συνάντηση με τον Έλληνα Πρέσβη Δημήτρη Χρονόπουλο, ο 
οποίος μας ενημέρωσε για το πως κινείται η Ολλανδική οικονομία, οι καταναλωτικές τάσεις και λοιπές χρήσιμες 
πληροφορίες. 

Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων εκπροσωπήθηκε από τον Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού και Νησιωτικής πολιτικής Σπύρο 
Γαλιατσάτο και τον Προϊστάμενο Τμήματος Ταμειακής Υπηρεσίας της Π.Ε Κέρκυρας  Γιάννη Λέσση.
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Οι Επτανησιακές γεύσεις ταξιδεύουν στο Μέγαρο του Ο.Η.Ε. στη 

Βιέννη  
πό Επτανησιακές γεύσεις 
πλημμυρίζει το Μέγαρο του 
ΟΗΕ στη Βιέννη! Περίπου 4.500 

εργαζόμενοι από 130 χώρες έχουν την 
ευκαιρία να γευθούν τις μοναδικές 
παραδοσιακές γεύσεις και τα αρώματα 
των νησιών του Ιονίου,  ενώ 
παράλληλα σε όλους τους χώρους των 
εστιατορίων υπάρχει  τουριστική 
προβολή των Επτανήσων 
προβάλλοντας με τον καλύτερο τρόπο 
το τουριστικό προϊόν της ΠΙΝ σε ένα 
κοινό υψηλής οικονομικής 
καταναλωτικής δυνατότητας. 

Η «Επτανησιακή εβδομάδα», που 
διεξάγεται από τις 11- 15 Φεβρουαρίου 
αποτελεί το επιστέγασμα της 
συνεργασίας που είχε η Περιφέρεια 
Ιονίων Νήσων και ο 
Αντιπεριφερειάρχης  Τουρισμού και 
Νησιωτικής Πολιτικής Σπύρος 
Γαλιατσάτος με την Ελληνική 
Πρεσβεία στη Βιέννη από την 
προηγούμενη χρονιά.  

Ειδικότερα στους χώρους 
μεσημβρινής εστίασης των 
υπαλλήλων του ΟΗΕ διατίθενται ως 
κύρια εδέσματα τα φαγητά που  
προετοιμάζουν οι μάγειροι από τα 
Ιόνια Νησιά, ενώ παράλληλα σε όλους 
τους χώρους των εστιατορίων 
υπάρχει τουριστική προβολή των 
νησιών μας με αναρτήσεις αφισών, με 
διανομή εντύπων και άλλου υλικού 
από ειδικά διαμορφωμένο χώρο, με 
προβολή βίντεο κ.α. 

Εκτιμάται ότι ημερησίως θα 
προσέρχονται περί τους 2.000 
υπαλλήλους, και πέραν της 
διαφήμισης της εβδομάδος που θα 
αναλάβει η εταιρεία τροφοδοσίας 
Eurest τόσο στην ιστοσελίδα της όσο 
και με επιδαπέδια μπάνερς στους 
χώρους του ΟΗΕ,  θα υπάρχει 

ενη
μέρ
ωση 
από την Πρεσβεία της Ελλάδας στη 
Βιέννη προς όλες τις Μόνιμες 
Αντιπροσωπείες των χωρών στους 
διεθνείς οργανισμούς του ΟΗΕ. 

Την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων 
εκπροσωπεί στις εκδηλώσεις της  
«Επτανησιακής εβδομάδας» ο 
Αντιπεριφερειάρχης  Τουρισμού και 
Νησιωτικής Πολιτικής. 

Στη δεξίωση της Περιφέρειας Ιονίων 
Νήσων, που θα γίνει εντός του 
Μεγάρου του ΟΗΕ, έχουν προσκληθεί, 
ο Έλληνας επιτετραμμένος στην 
Πρεσβεία της Βιέννης Νίκος 
Σαπουντζής και στελέχη της 
Πρεσβείας, από το Γραφείο ΕΟΤ 
Αυστρίας και Ουγγαρίας η 
προϊσταμένη Ελένη Μελιτά και 
στελέχη του Γραφείου, καθώς και 
αεροπορικές εταιρείες, tour operators, 
δημοσιογράφοι του ομογενειακού 
Τύπου και το ΑΠΕ-ΜΠΕ. 

Τουριστική Έκθεση Βιέννης 

Οι λεπτομέρειες  της «Επτανησιακής 
Εβδομάδας» οριστικοποιήθηκαν, κατά 

τη διεξαγωγή της τουριστικής 
έκθεσης  «Ferien 2019»  που 
πραγματοποιήθηκε στην Βιέννη από 
10 έως 13 Ιανουαρίου, όπου η ΠΙΝ 
συμμετείχε με δικό της περίπτερο 
εντός του χώρου του ΕΟΤ 
εκπροσωπούμενη από τον 
Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού και 
Νησιωτικής Πολιτικής Σπύρο 
Γαλιατσάτο και από τον Προϊστάμενο 
Τμήματος ΠΕΚΙ Κεφαλληνίας Μηνά 
Κλαουδάτο. 

Ο κ.Γαλιατσάτος πραγματοποίησε 
συναντήσεις με Tour Operators , 
αεροπορικές εταιρείες και παράγοντες 
της κρουαζιέρας, έδωσε πληθώρα 
συνεντεύξεων, ενώ συμφωνήθηκε με 
το Γραφείο ΕΟΤ Αυστρίας και 
Ελβετίας,  επίσκεψη δημοσιογράφων 
στα νησιά μας.  

Από τις επαφές αυτές, αλλά και με τον 
παρευρισκόμενο στην έκθεση Γενικό 
Γραμματέα του ΕΟΤ Κων/νο Τσέγα, ο 
οποίος είχε πάρα πολλές επαφές, 
επιβεβαιώνεται ότι τόσο για τη χώρα 
μας, όσο και τα Ιόνια Νησιά, οι τάσεις 
είναι ανοδικές. 

Α 
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Στην Κέρκυρα η 36η Πανελλήνια Συνάντηση του Σώματος Ελληνικού 
Οδηγισμού 

Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Ιονίων 
Νήσων θα  πραγματοποιηθεί τον ερχόμενο 
Οκτώβριο στην Κέρκυρα η 36η Πανελλήνια 
Συνάντηση Ομάδων Συνεργασίας του 
Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού  (ΣΕΟ.) 
Αυτό αποφασίστηκε στη συνάντηση που 
είχε ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων 
Θεόδωρος Γαλιατσάτος με την Ομάδα 
Συνεργασίας Κέρκυρας του ΣΕΟ. 

Εκπρόσωποι της Ομάδας Συνεργασίας 
Κέρκυρας του ΣΕΟ ζήτησαν τη στήριξη της 
ΠΙΝ για την πραγματοποίηση του τριήμερου 
Συνεδρίου, το οποίο θα διεξαχθεί το 
διάστημα 18-21 Οκτωβρίου 2019, με τη 
συμμετοχή 200 ατόμων. Ο Περιφερειάρχης 

δήλωσε ότι θα σταθεί αρωγός στην προσπάθεια του ΣΕΟ, καθώς το Συνέδριο θα τεθεί υπό την αιγίδα της Περιφέρειας 
Ιονίων Νήσων. Στη συνάντηση παραβρέθηκε και ο Αντιπεριφερειάρχης Κοινωνικής Πολιτικής  Αλέκος  Μιχαλάς.  

Προς επίλυση το στεγαστικό του Ωδείου Κέρκυρας 

Το οξύ στεγαστικό πρόβλημα που 
αντιμετωπίζει το Ωδείο Κέρκυρας 
βρέθηκε στο επίκεντρο της 
συζήτησης που είχε το δ.σ του  με 
τον Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων 
Θ.Γαλιατσάτο.   

Το προεδρείο, καθώς και ο 
καλλιτεχνικός διευθυντής του Ωδείου 
Κέρκυρας Κίμωνας Χυτήρης , αφού 
αναφέρθηκαν στις δράσεις και την 
ιστορικότητά του  (έτος ίδρυσης 
1894), ενημέρωσαν τον 
Περιφερειάρχη για τα σοβαρά 
προβλήματα στέγασης που 
αντιμετωπίζει  ζητώντας την 
παρέμβαση της ΠΙΝ για τη μεταφορά 
του σε κάποιο δημόσιο κτίριο. 

Ο κ.Γαλιατσάτος στη συζήτηση που ακολούθησε εξέφρασε την πρόθεση της Περιφέρειας να βοηθήσει, προκειμένου να 
επιλυθεί το κτιριακό πρόβλημα του Ωδείου με τη μεταστέγασή του σε κάποιο ελεύθερο χώρο που δε χρησιμοποιείται, 
ώστε να αντιμετωπιστούν και τα υπέρογκα έξοδα ενοικίασης. 

Στο πλαίσιο της συζήτησης,  τα μέλη του προεδρείου έθεσαν υπ’ όψιν του Περιφερειάρχη και το ταξίδι που θα 
πραγματοποιήσουν στην Ιταλία τον ερχόμενο Απρίλιο για τη  διεξαγωγή συναυλίας στο Ελληνικό Ινστιτούτο της 
Βενετίας, ζητώντας τη στήριξη της ΠΙΝ για την πραγματοποίησή του. 
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Με το νεοσύστατο Προεδρείο του Πολιτιστικού Συλλόγου Αυλιωτών 
συναντήθηκε ο Περιφερειάρχης 
Με το νεοσύστατο Προεδρείο του Πολιτιστικού Συλλόγου Αυλιωτών, συναντήθηκε ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων, 

Θεόδωρος Γαλιατσάτος. 

Αντικείμενο της συζήτησης ήταν η 
συνδιοργάνωση εκδηλώσεων του 
Πολιτιστικού Συλλόγου Αυλιωτών και της 
Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, καθώς και η 
 διαμόρφωση της αίθουσας του 
Λαογραφικού Μουσείου Αυλιωτών, που 
χρησιμοποιούν όλοι οι σύλλογοι της περιοχής 
για πολιτιστικές εκδηλώσεις. 

«Οφείλουμε να διατηρήσουμε τη 
σαραντάχρονη επιτυχημένη και  δημιουργική 
πορεία του Πολιτιστικού Συλλόγου 
Αυλιωτών, που από το 1979, έως σήμερα, 
αφήνει μία ισχυρή παρακαταθήκη 

πολιτισμού στους νεότερους. 

Η ισχυρή παρουσία των Πολιτιστικών Συλλόγων, ενισχύει, προωθεί, διαδίδει, στηρίζει και προφυλάσσει την πολιτιστική μας 
κληρονομιά», δήλωσε ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων, Θεόδωρος Γαλιατσάτος. 

Στη συνάντηση με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Αυλιωτών, παραβρέθηκε και ο Αντιπεριφερειάρχης στον Τομέα Κοινωνικής 
Πολιτικής Αλέκος Μιχαλάς. 

Διεθνές Σεισμολογικό Συνέδριο στην Κέρκυρα, το 2020, υπό την αιγίδα της 
Περιφέρειας Ιονίων Νήσων 

Τη συνδιοργάνωση του 37ου Διεθνούς 
Συνεδρίου της Ευρωπαϊκής Σεισμολογικής 
Επιτροπής (ESC), τον Σεπτέμβριο του 2020, 
στην Κέρκυρα, υπό την αιγίδα της 
Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, συναποφάσισε 
με τους εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής 
Σεισμολογικής Επιτροπής (ESC) ο 
Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων, Θεόδωρος 
Γαλιατσάτος. 
 
Στη συνάντηση με τον Περιφερειάρχη 
παραβρέθηκαν ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Σεισμολογικής Επιτροπής (ESC), καθηγητής Σεισμολογίας 
του Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του Πανεπιστήμιου Αθηνών (ΕΚΠΑ) Νικόλαος Βούλγαρης, ο 
ομότιμος καθηγητής Σεισμολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) Κωνσταντίνος Μακρόπουλος, η 
Mantynieni Pairi Γραμματέας της ESC, ο Stefano Parulai γενικός γραμματέας της ESC, ο Sebastiano Damico, 
μέλος της ESC, ο αντιπεριφερειάρχης στον Τομέα Ενέργειας και Περιβάλλοντος, Διονύσιος Τσούκας, και η 
διοργανώτρια του επερχόμενου Διεθνούς Συνεδρίου, Γεωργία Τσάτσου. Αξίζει να αναφερθεί ότι το τελευταίο 
Διεθνές Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Σεισμολογικής Επιτροπής στην Ελλάδα πραγματοποιήθηκε στην Κρήτη το 
2008. 
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