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φετινός, 4ος στη σερά απολογισμός λαμβάνει χώρα στο τελευ-
ταίο έτος της θητείας της Περιφερειακής Αρχής για την περίοδο
2014 - 2019. Μια περιφερειακή θητεία για την οποία, οι συνερ-
γάτες μου κι εγώ, καταβάλλαμε κάθε δυνατή προσπάθεια να πα-
ράγουμε 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 εντι-
μότητα και την αποτελεσματικότητα. 

vΈχουν εκτιμήσει ότι με την παρούσα περιφερειακή αρχή, έργα που
λίμναζαν επί σειρά ετών, ολοκληρώθηκαν ή εκτελούνται με ταχείς ρυθ-
μούς 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.

vΈχουν 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 Πε-
ριφέρεια 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”. 

vΈχουν 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 οικογέ-
νειες, 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 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».

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΜΗΝΥΜΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 

κ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΥ

Ο

Ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων

Θεόδωρος Γαλιατσάτος   
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ΠΕΠ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

Στις 31/08/2014, όταν αναλάβαμε τη διακυβέρνηση
της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, βρισκόταν στην τε-
λευταία θέση μεταξύ των 13 Περιφερειών της χώρας
ως προς την απορρόφηση και την αξιοποίηση των
κοινοτικών πόρων και ιδίως του προγράμματος ΕΣΠΑ
2007-2013. Με ένταση προσπαθειών επιτεύχθησαν
υπερδιπλάσιοι ρυθμοί απορρόφησης των πόρων σε
ετήσια βάση και η παρούσα Περιφερειακή Αρχή οδή-
γησε την 31/12/2015 στην πλήρη αξιοποίηση της
κοινοτικής συνδρομής για το ΠΕΠ Ιονίων Νήσων με
υπερκάλυψη 105,9%. 

Στις 31/12/2016 η ΠΙΝ υπερκάλυψε τον εθνικό
στόχο του 7% που είχε τεθεί στην απορρόφηση των

πόρων της νέας προγραμματικής περιόδου του ΕΣΠΑ
2014-2020. Με ποσοστό 7,7%, κατατάχθηκε στην 6η
θέση ευρισκόμενη πάνω από τον εθνικό μέσο όρο
των 13 περιφερειακών προγραμμάτων, αποδεικνύον-
τας ότι – παρά τη δυσχερή θέση από την οποία ξεκί-
νησε – υπάρχουν μεγάλες δυνατότητες για επωφελή
αξιοποίηση των διατιθέμενων πόρων στον βαθμό
που επιτευχθεί συντονισμός και συνεργασία όλων
των εμπλεκομένων μερών.

Και συνεχίζουμε την ανοδική πορεία: Σήμερα με στοι-
χεία 31/12/2018 το Περιφερειακό Πρόγραμμα Ιο-
νίων Νήσων είναι στην 4η θέση ανάμεσα στα 13
Περιφερειακά Προγράμματα με ποσοστό απορρόφη-
σης 22,49% έναντι μέσου όρου όλων των Περιφερει-
ακών Προγραμμάτων 20,68%.

Η σημερινή εικόνα των ποσοτικών στοιχείων της υλοποίησης του ΠΕΠ Ιονίων Νήσων είναι η εξής:

Η γέφυρα του Χάρακα, Κεφαλονιά
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Έργο αποκατάστασης του παραλιακού μετώπου  της Γαρίτσας
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ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 
ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Στο πλαίσιο  Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Εδα-
φικής Συνεργασίας, εντός του 2018 η ΠΙΝ
προχώρησε στη διαδικασία υλοποίησης IN-

TERREG Ελλάδα- Αλβανία : 
1. Save Water : Tο έργο αποσκοπεί στην ανάπτυξη
έξυπνου συστήματος καταγραφής, παρακολούθη-
σης και διαχείρισης πόσιμου νερού στην οποία περι-
λαμβάνονται και ενέργειες συντήρησης του
υπάρχοντος δικτύου ύδρευσης (Δήμοι Κέρκυρας και
Λευκάδας).   Π/Υ ΠΙΝ: 530.000€.
2.   WASTE RREACT: Το έργο αφορά στη διαχείριση
στερεών αποβλήτων και εστιάζεται  κυρίως στις άμε-
σες ανάγκες των Δήμων Κέρκυρας και Ζακύνθου.
Περιλαμβάνεται καμπάνια ενημέρωσης και ευαισθη-
τοποίησης σχετικά με την ολοκληρωμένη διαχείριση

στερεών αποβλήτων και  τη δημιουργία green spot
στην Κέρκυρα και τη Ζάκυνθο. 
Π/Υ ΠΙΝ 472.020€.
3. Tactical Tourism: Οι δράσεις του έργου αφορούν
στην αποκατάσταση κτιρίου ιδιοκτησίας της ΠΙΝ
στην Λευκάδα μετατρέποντας το σε Πολιτιστικό Κέν-
τρο και στην ανάδειξη του μουσείου στο νησί Λαζα-
ρέτο της Κέρκυρας με παράλληλη βελτίωση της
προσβασιμότητας του. Π ΠΙΝ 599.120,00€
4. INCLUST: κύριο αντικείμενο του έργου είναι η ενί-
σχυση των νέων Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επι-
χειρήσεων στο αντικείμενο του Τουρισμού-
Πολιτισμού και της Λαϊκής Παράδοσης η οποία θα
υποστηρίξει και την διάχυση της ιδέας της Κοινωνι-
κής Οικονομίας/ Επιχειρηματικότητας.
Π/Υ ΠΙΝ : 103.500€ 
5.   Συνεχίστηκε το 2018 η υλοποίηση του έργου
PASSAGE –Public AuthoritieS Supporting low cArbon
Growth in European maritime border regions» που
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χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στα
πλαίσια του Προγράμματος «INTERREG EUROPE
2014-2020″, μεταξύ Γαλλίας, Μεγάλης Βρετανίας,
Δανίας, Φινλανδίας, Εσθονίας, Ιταλίας, Αλβανίας, και
Ελλάδας και τη συμμετοχή ένδεκα εταίρων,  στο
πλαίσιο του οποίου πραγματοποιήθηκε συνάντηση
εργασίας στην Κέρκυρα.

Όσον αφορά στο Interreg Ελλάδα- Ιταλία, η ΠΙΝ υλο-
ποιεί: 
IIl nnoNets - « Innovative food networks nnoNets - « Innovative food networks 
for the Agrofood sector » for the Agrofood sector » 
ΣΤΟΧΟΙ :  Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη ενός δυνα-
μικού περιφερειακού συστήματος για την παροχή
υπηρεσιών υποστήριξης της καινοτομίας στις μικρές
και πολύ μικρές επιχειρήσεις του τομέα της αγροτι-
κής παραγωγής της διασυνοριακής περιοχής. Προ-
ϋπολογισμός ΠΙΝ ως επικεφαλής εταίρος =
289.000,00€
l OCTaNE - «Open City TechNology Enabler» OCTaNE - «Open City TechNology Enabler» 
ΣΤΟΧΟΙ :   Το έργο OCTaNE στοχεύει στην βελτίωση
της εμπειρίας του επισκέπτη, αναπτύσσοντας και
διοχετεύοντας μια εφαρμογή στο κινητό η οποία θα
επιτρέπει στον επισκέπτη να περπατήσει γύρω από
την πόλη, σαν να ήταν ένα ανοιχτό μουσείο. Προ-

ϋπολογισμός ΠΙΝ ως επικεφαλής εταίρος =
179.730,00€
l MobiLab – «Strengthening innovation andMobiLab – «Strengthening innovation and
competitiveness of dairy enterprises throughcompetitiveness of dairy enterprises through
Mobile Laboratories of quality control» Mobile Laboratories of quality control» 
ΣΤΟΧΟΙ : Το έργο αφορά τη λειτουργία Κινητού Ερ-
γαστηρίου αναλύσεων του γάλακτος και των γαλα-
κτομικών προϊόντων   που θα βρίσκεται στη διάθεση
των κτηνοτρόφων για την ενίσχυση των μονάδων
τους. Το Κινητό αυτό Εργαστήρι θα διαθέτει σύγ-
χρονο εξοπλισμό που θα μπορεί να κάνεις τις βασικές
αναλύσεις στα γάλατα και τα γαλακτοκομικά προ-
ϊόντα. Επικεφαλής εταίρος : ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ Προ-
ϋπολογισμός ΠΙΝ = 244.120,00€
l Polysemi – «Park of Literary Travels in GrePolysemi – «Park of Literary Travels in Gre--
ece and Magna Grecia» ece and Magna Grecia» 
ΣΤΟΧΟΙ : Στόχος του έργου είναι η εισαγωγή της έν-
νοιας της «Λογοτεχνικής Εβδομάδας» και την υιοθέ-
τηση των σχετικών εορτασμών  Προϋπολογισμός
ΠΙΝ = 60.000,00€ 
l CIAK - Ο τελικός σκοπός του έργου είναι να επι-
τευχθεί η απαραίτητη κρίσιμη μάζα για να προελκυ-
σθούν οι μεγάλοι διεθνείς παίκτες που επενδύουν
στην κινηματογραφική βιομηχανία μέσω της λει-
τουργίας του Film Office Ιονίων Νήσων. Προϋπολο-
γισμός ΠΙΝ = 90.000,00€

Αντιπλημμυρικά έργα στη Ζάκυνθο
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Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων διεκδικεί τον προϋπολογι-
σμό των Στρατηγικών Προσκλήσεων του Προγράμμα-
τος Ελλάδα- Ιταλία με προτάσεις που κατατέθηκαν την
1 Φεβρουαρίου 2019.

Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων προσβλέπει στην ουσια-
στική αξιοποίηση των διαθέσιμων Πόρων των συγχρη-

ματοδοτούμενων προγραμμάτων ώστε να υλοποιήσει
τα έργα εκείνα τα οποία θα ενισχύσουν τη δυναμική της
περιφέρειας μας και θα καταλύσουν τις αδυναμίες που
παρουσιάστηκαν από την αδράνεια χρόνων. 
Από τα οικονομικά στοιχεία των πινάκων που παρατί-
θενται, αντικατοπτρίζεται - με μετρήσιμα αποτελέσματα
- η θέληση της υπάρχουσα περιφερειακής αρχής για την
ενίσχυση και τη βελτίωση του τόπου μας. r

Σχετικά με το Interreg Ελλάδα- Ιταλία των Στρατηγικών Προσκλήσεων η κατανομή που διεκδίκησε
και δόθηκε στην ΠΙΝ, ανά Άξονα Προτεραιότητας  είναι η εξής.

Το νέο νοσοκομείο της Λευκάδας
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Το έργο του διαύλου στη Λευκάδα
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Η αποκατάσταση του πεζοδρομίου στον όρμο της Γαρίτσας
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Οπροϋπολογισμός του 2019 εμφανίζει αύξηση
κατά 246,63% σε σχέση με αυτόν του 2015 και
οφείλεται κυρίως στην ένταξη νέων έργων και

δράσεων μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύ-
σεων και ΕΣΠΑ. Συγκεκριμένα, είναι του ύψους  των
162.881.873,53 ευρώ  έναντι  των 66.096.958,08 ευρώ
του αντίστοιχου του 2015. Η μερίδα του λέοντος της
αύξησης αυτής προέρχεται από το Πρόγραμμα Δημο-
σίων Επενδύσεων μέσω του Εθνικού και του Συγχρημα-
τοδοτούμενου (ΕΣΠΑ) το οποίο για το 2019 είναι
αυξημένο κατά 74,49%. Επιπλέον, η ένταξη μέσα στο
2018, νέων χρηματοδοτήσεων έργων και δράσεων
(Π.Δ.Ε. και ΕΣΠΑ) ανέρχεται στο ύψος των
57.494.399,81 ευρώ.
Το 2018 άλλωστε, η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων χρημα-
τοδοτήθηκε με 33.950.000 ευρώ επιπλέον από το Πρό-
γραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, μετά από απόφαση
του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης. Από τη συ-
νολική χρηματοδότηση, 25 εκατομμύρια ευρώ  αφο-
ρούν έργα αποκατάστασης  βατότητας οδοστρωμάτων
οδικού δικτύου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, 5 εκα-
τομμύρια συντηρήσεις – αποκαταστάσεις αντιπλημμυ-
ρικών έργων, 350 χιλιάδες ευρώ  τουριστική προβολή
της ΠΙΝ, ενώ το ποσό των 3,5 εκατομμυρίων εντάχθηκε
στο ΠΔΕ για το έργο «Αποκατάσταση επαρχιακού δρό-

μου Αγ. Νικήτα – Καλαμίτσι, από περιοχή κατολίσθησης
έως τη διασταύρωση προς Εξάνθεια και Χορτάτα».  Εν-
δεικτικά, στη Λευκάδα σήμερα εκτελούνται περίπου 20
μεγάλα και μικρά έργα, ύψους 40 εκατομμυρίων ευρώ
με χρηματοδότηση μέσω ΕΣΠΑ ή Προγράμματος Δη-
μοσίων Επενδύσεων.
Εξάλλου, το 2017 μετά από εισηγήσεις και αιτήματα της
Περιφέρειας προς το αρμόδιο Υπουργείο ανάλογα με τις
ανάγκες χρηματοδότησης των έργων και μελετών της
ΠΙΝ, εγκρίθηκε αύξηση των ετήσιων πιστώσεων κατά
9.400.000 ευρώ στο Εθνικό Σκέλος, το οποίο τελικώς
ανήλθε στα 14.500.000 ευρώ. Συνολικά, εντάχθηκαν
110 έργα και δράσεις τα οποία απευθύνονται σε μεγάλο
αριθμό δικαιούχων όπως είναι οι Δήμοι της Περιφέ-
ρειας, τα Ακαδημαϊκά Ιδρύματα, το Πυροσβεστικό
Σώμα, η ΕΛΑΣ, οι Εφορείες Αρχαιοτήτων και το Υπουρ-
γείο Παιδείας. Είναι ενδεικτικό ότι το 2017 εντάχθηκαν
στο ΠΔΕ της ΠΙΝ νέα έργα προϋπολογισμού
31.000.000 ευρώ.  
Τέλος, θα πρέπει να αναφέρουμε ότι υπήρχαν εκκρεμή
έργα στις Π.Ε. Κέρκυρας και Π.Ε. Ζακύνθου και τα οποία
αφορούσαν την περασμένη προγραμματική περίοδο
2007 – 2013, τα οποία δεν είχαν ολοκληρωθεί  και στα
οποία εξασφαλίστηκε η απρόσκοπτη χρηματοδότηση,
προϋπολογισμού 4.650.793,54€

ΠΠΡΡΟΟΓΓΡΡΑΑΜΜΜΜΑΑ  ΔΔΗΗΜΜΟΟΣΣΙΙΩΩΝΝ  ΕΕΠΠΕΕΝΝΔΔΥΥΣΣΕΕΩΩΝΝ

Επαρχιακό οδικό δίκτυο Ιθάκης, Μπροστά Αετός
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Η συνολική εικόνα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 
για την περίοδο 2015 – 2018 έχει ως ακολούθως:
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Λύκεια Φαραώ, Αργοστόλι
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Τουριστικό αγκυροβόλιο Βασιλικής Λευκάδας
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Γήπεδο Καραβόμυλου, Κεφαλονιά
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Το νέο λιμάνι της Ερείκουσας
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ΟΑναπτυξιακός Νόμος αφορά στις ενισχύσεις
ιδιωτικών επιχειρήσεων με έμφαση στην
καινοτομία και στην ιδιαιτερότητα των

προτάσεων. Κάθε Περιφέρεια είναι υπεύθυνη για
την διαχείριση και την κατανομή των πόρων του
προγράμματος αυτού σύμφωνα με τις ισχύουσες
διατάξεις περί διαμοιρασμού χρημάτων ανά
περιφέρεια. 

Έτσι κατά το 2016 η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων
ξεπάγωσε τα επενδυτικά σχέδια που είχαν εγκριθεί
από το 2011 και ξεκίνησε την καταβολή δόσεων,
με αποπληρωμή που θα καθοριστεί από την
πορεία ολοκλήρωσης και ελέγχου του κάθε
επενδυτικού σχεδίου. Επιπλέον των
υποβληθέντων επενδυτικών σχεδίων υπογράφηκε
η καταβολή τμήματος της επιχορήγησης
επενδυτικών σχεδίων υπαχθέντων στο Ν.
3299/2004 και στο Ν.3908/2011 (επενδυτικός
νόμος) και το ΕΣΠΑ, προκειμένου 4 επενδυτικά
σχέδια στην Κέρκυρα, 3 στη Ζάκυνθο και 1 στη
Λευκάδα να συνεχίσουν την υλοποίηση και την
ολοκλήρωσή τους.

Στις 30 Ιανουαρίου 2017, μετά από δύο
παρατάσεις, έληξε η προθεσμία υποβολής
επενδυτικών σχεδίων, στα πλαίσια του
αναπτυξιακού νόμου 4399/2016 και,
συγκεκριμένα, για τις Προκηρύξεις των
καθεστώτων ενίσχυσης «Γενικής
Επιχειρηματικότητας» και «Νέων ανεξάρτητων
Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων», ενώ για τα δύο
άλλα καθεστώτα ενισχύσεων που
προκηρύχθηκαν, «Μηχανολογικού εξοπλισμού»
και «Μείζονος μεγέθους», η προθεσμία έληγε στις
28 Απριλίου 2017. 

Στην ΠΙΝ υποβλήθηκαν  δεκαοκτώ (18)
φάκελοι τεκμηρίωσης επενδυτικών σχεδίων για
ένταξή τους στις διατάξεις του Ν. 4399/2016.

Από τους φακέλους αυτούς:

u δώδεκα (12) αφορούσαν αιτήσεις ένταξης
στο καθεστώς «Γενική Επιχειρηματικότητα»,
συνολικού προϋπολογισμού 17.849.980,99
ευρώ, με αιτούμενη επιχορήγηση 3.832.377,42
ευρώ και φορολογική απαλλαγή 2.621.344,72
ευρώ, ήτοι το 21,47% και 14,69% αντίστοιχα,

u πέντε (5) αφορούσαν αιτήσεις ένταξης στο
καθεστώς στο καθεστώς «Νέες ανεξάρτητες
ΜΜΕ», συνολικού προϋπολογισμού
5.744.488,50 ευρώ, με αιτούμενη επιχορήγηση
2.305.785,28 ευρώ, ήτοι το 40,14% και, 

u ένας (1)  αφορούσε αίτηση ένταξης στο
καθεστώς «Μηχανολογικός Εξοπλισμός»,
συνολικού προϋπολογισμού 599.761,27 ευρώ,
με αιτούμενη φορολογική απαλλαγή
149.940,32 ευρώ, ήτοι το 25,00% 

Σημείωση: υπεβλήθησαν επιπλέον αρχικά άλλες
δύο (2) αιτήσεις υπαγωγής, οι οποίες τελικά δεν
υπέβαλαν φάκελο τεκμηρίωσης της αίτησης.

Κατά κλάδο δραστηριότητας επενδυτικού σχεδίου,
οι αιτήσεις αυτές αφορούσαν:

u οι δεκατρείς (13) τον τομέα του τουρισμού
(επεκτάσεις ή/και εκσυγχρονισμοί
ξενοδοχειακών μονάδων),

u οι τρεις (3) την μεταποίηση αγροτικών
προϊόντων (ελαιοτριβείο, γαλακτοκομικά και
αρωματικά φυτά),

u η μία (1) αθλητικές υποδομές (γήπεδο
γκολφ) και,

u η μία (1) παροχή υπηρεσίας
(μηχανολογικός εξοπλισμός κινητής
τηλεφωνίας)

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΑΑΝΝΑΑΠΠΤΤΥΥΞΞΙΙΑΑΚΚΟΟΣΣ  ΝΝΟΟΜΜΟΟΣΣ
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Κατά τόπο εγκατάστασης, τα επενδυτικά σχέδια
πρόκειται να υλοποιηθούν:

u τα εννέα (9) στο Νομό Κέρκυρας,

u τα επτά (7) στο Νομό Ζακύνθου και,

u τα δύο (2) στο Νομό Κεφαλληνίας

Τροποποιήσεις & Ολοκληρώσεις Τροποποιήσεις & Ολοκληρώσεις 
επενδυτικών σχεδίων:επενδυτικών σχεδίων:

Υπεβλήθησαν δέκα (10) αιτήματα τροποποίησης
των αποφάσεων υπαγωγής, ως προς το χρόνο
ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων του
αναπτυξιακού νόμου 3299/2004, καθώς για τον
μεταγενέστερο νόμο 3908/2011 ισχύουν οι
παρατάσεις που δίνονται από το Υπουργείο μέσω
νομοθετικών ρυθμίσεων. Επίσης, υπεβλήθησαν: ένα
(1) αίτημα τροποποίησης φυσικού αντικειμένου
επενδυτικού σχεδίου και δύο (2) αιτήματα ενοικίασης
μονάδας που βρίσκεται σε διαδικασία επένδυσης.

Εκδόθηκε διοικητική πράξη ολοκλήρωσης ενός
επενδυτικού σχεδίου, ενώ είναι σε διαδικασία η
έκδοση άλλων τεσσάρων (4) πράξεων

ολοκλήρωσης, μετά την προσκόμιση των Εκθέσεων
τελικού Ελέγχου από τα αρμόδια Π.Ο.Ε..

Πληρωμές επενδυτικών σχεδίων 

Μετά την κατανομή χρηματοδότησης (Δεκέμβριο
2017) από το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης
για την αποπληρωμή επιχορηγήσεων σε επενδυτικά
σχέδια των αναπτυξιακών νόμων 3299/2004 και
3908/2011, υπεβλήθησαν δέκα (10) αιτήματα
πληρωμής.

Μετά τον έλεγχο και τη συμπλήρωση των
υποβληθέντων δικαιολογητικών των αιτημάτων
αυτών, εκδόθηκαν εντός του 2017 οι αποφάσεις
καταβολής για τα επτά (7) από αυτά τα αιτήματα,
συνολικού ποσού καταβαλλόμενης επιχορήγησης
979.863,22 ευρώ και εστάλησαν στο Περιφερειακό
Ταμείο για πληρωμή, ενώ το Ιανουάριο και
Φεβρουάριο του 2018 εκδόθηκαν οι αποφάσεις και
εστάλησαν προς πληρωμή και τα υπόλοιπα, μαζί με
τρία (3) νέα αιτήματα πληρωμής που εστάλησαν
στην Υπηρεσία εντός του 2018, συνολικού ποσού
ενίσχυσης 446.184,05 ευρώ.
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Ολοκλήρωση οδού Εθν. Αντιστάσεως, Κέρκυρα
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Το 2018Το 2018

Αναλυτικότερα όμως το 2018 στο πλαίσιο του
(νέου) αναπτυξιακού νόμου 4399/2016 και των
Προκηρύξεων που εκδόθηκαν ολοκληρώθηκαν οι
διαδικασίες αξιολόγησης και δημοσιεύθηκαν οι
Πίνακες Κατάταξης των επενδυτικών σχεδίων
που υποβλήθηκαν στα πλαίσια του α’ κύκλου των
καθεστώτων «Γενική Επιχειρηματικότητα» και
«Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ».

Εντάχθηκαν συνολικά δέκα (10) νέα επενδυτικά
σχέδια, συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού
17.447.326,40 € και συνολικού ενισχυόμενου
προϋπολογισμού 17.188.320,15 €. Η συνολική
ενίσχυση ανέρχεται σε 6.049.839,86 €, εκ των
οποίων το ποσό των 4.458.507,46 € θα
χορηγηθεί με τη μορφή επιχορήγησης και το
ποσό των 1.591.332,40 € με τη μορφή της
φορολογικής απαλλαγής. Αναλυτικότερα:

u Στο καθεστώς «Γενική Επιχειρηματι-
κότητα» εντάχθηκαν επτά (7) επενδυτικά
σχέδια συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού
12.762.763,50 € και συνολικού ενισχυόμενου
προϋπολογισμού 12.514.484,40 €, με ποσό
συνολικής ενίσχυσης 4.221.171,10 €
(επιχορήγηση: 2.629.838,70 € & φορολογική
απαλλαγή: 1.591.332,40 €) 

u Στο καθεστώς «Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ»
εντάχθηκαν τρία (3) επενδυτικά σχέδια
συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού
4.684.562,90 € και συνολικού ενισχυόμενου
προϋπολογισμού 4.673.835,75 €, με ποσό
συνολικής ενίσχυσης 1.828.668,76 €
(επιχορήγηση: 1.828.668,76 € & φορολογική
απαλλαγή: 0 €)

u Από τα δέκα (10) αυτά επενδυτικά σχέδια,
τα εννέα αφορούν τον τουριστικό κλάδο
(εκσυγχρονισμός ή επέκταση ή ίδρυση
ξενοδοχειακών μονάδων) και το ένα (1) τη
μεταποίηση γεωργικού προϊόντος
(ελαιοτριβείο).

u Από τα δέκα (10) αυτά επενδυτικά σχέδια,
τα πέντε (5) θα υλοποιηθούν στη Ζάκυνθο, τα
τρία (3) στην Κέρκυρα και τα δύο (2) στην
Κεφαλονιά – Ιθάκη. 

u Από τα δέκα (10) αυτά επενδυτικά σχέδια
θα δημιουργηθούν κατ’ ελάχιστο
(υποχρεωτικά) 52,96 νέες ΕΜΕ [Ετήσιες
Μονάδες Εργασίας (ήτοι, θέσεις απασχόλησης σε
ετήσια βάση)] 

Για τις νέες αυτές εντάξεις εκδίδονται ήδη οι
αντίστοιχες αποφάσεις υπαγωγής και η
δημοσίευση αυτών στο ΦΕΚ.

Αιτήσεις υπαγωγών νέων επενδυτικών σχεδίων

Στα πλαίσια των Προκηρύξεων του 2ου κύκλου
των καθεστώτων «Γενική Επιχειρηματικότητα» και
«Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ» υποβλήθηκαν στην
ΠΙΝ τριάντα τρεις (33) νέες αιτήσεις για ένταξή
τους στις διατάξεις του Ν. 4399/2016.

Αναλυτικότερα:

·· Στο καθεστώς «Γενική ΕπιχειρηματικόΣτο καθεστώς «Γενική Επιχειρηματικό--
τητα» (2ος κύκλος):τητα» (2ος κύκλος):

u Υπεβλήθησαν δεκαεννέα (19) νέες
αιτήσεις υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων,
συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού
27.532.049,08 € και συνολικού ενισχυόμενου
προϋπολογισμού 27.338.708,76 €, με ποσό
συνολικής ενίσχυσης 9.155.747,12 €
(επιχορήγηση: 6.734.305,20 € & φορολογική
απαλλαγή: 2.421.441,92 €).

u Από τα δεκαεννέα (19) αυτά επενδυτικά
σχέδια, τα δεκαοκτώ (18) αφορούν τον
τουριστικό κλάδο (εκσυγχρονισμός ή
επέκταση ή ίδρυση ξενοδοχειακών μονάδων)
και το ένα (1) τη μεταποίηση (ίδρυσης μονάδας
παραγωγής αρτοποιίας - παγωτού)

u Από τα δεκαεννέα (19) αυτά επενδυτικά
σχέδια, τα δώδεκα (12) θα υλοποιηθούν στη
Ζάκυνθο, τα πέντε (5) στην Κέρκυρα, το ένα (1)
στη Κεφαλονιά - Ιθάκη και το ένα (1) στη
Λευκάδα. 

u Από τα δεκαεννέα (19) αυτά επενδυτικά
σχέδια θα δημιουργηθούν κατ’ ελάχιστο

(υποχρεωτικά) 58,95 νέες ΕΜΕ** 

·· Στο καθεστώς «Νέες ΑνεξάρτητεςΣτο καθεστώς «Νέες Ανεξάρτητες
ΜΜΕ» (2ος κύκλος):ΜΜΕ» (2ος κύκλος):

u Υπεβλήθησαν δεκατέσσερις (14) νέες
αιτήσεις υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων,
συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού
19.469.279,56 € και συνολικού ενισχυόμενου
προϋπολογισμού 19.265.478,67 €, με ποσό
συνολικής ενίσχυσης 6.145.819,66 €
(επιχορήγηση: 6.111.308,06 € & φορολογική
απαλλαγή: 34.511,60 €).

u Και τα δεκατέσσερα (14) αυτά επενδυτικά
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σχέδια, αφορούν στον τουριστικό κλάδο (ίδρυση
ξενοδοχειακών μονάδων) 

u Από τα δεκατέσσερα (14) αυτά επενδυτικά
σχέδια, τα έξι (6) θα υλοποιηθούν στη
Κεφαλονιά – Ιθάκη, τα τέσσερα (4) στην
Κέρκυρα, τα τρία (3) στη Λευκάδα και το ένα
(1) στη Ζάκυνθο. 

u Από τα δεκαεννέα (19) αυτά επενδυτικά
σχέδια θα δημιουργηθούν κατ’ ελάχιστο
(υποχρεωτικά) 72,78 νέες ΕΜΕ.

Για τις αιτήσεις αυτές, έχει ολοκληρωθεί η
διαδικασία ελέγχου πληρότητας και η
αξιολόγηση, όσων θεωρήθηκαν πλήρεις, από
τους αξιολογητές του ΕΜΠΑ και η υπηρεσία
βρίσκεται σε διαδικασία επανεξέτασης των

αρνητικών ελέγχων πληρότητας, ώστε στη
συνέχεια να ολοκληρωθεί η διαδικασία των
αξιολογήσεων μέσω των Επιτροπών Αξιολόγησης
και Ενστάσεων.

Επιπλέον, υπεβλήθησαν ήδη, εντός του 2018, δύο
νέες αιτήσεις υπαγωγής στον 3ο κύκλο του
καθεστώτος «Γενική Επιχειρηματικότητα», ο
οποίος ξεκίνησε στις 27-12-2018 και λήγει στις
29-03-2019. Οι δύο αυτές αιτήσεις αφορούν
δραστηριότητα στον τουριστικό κλάδο
(ξενοδοχεία), στη Ζάκυνθο, με συνολικό αιτούμενο
επιλέξιμο προϋπολογισμό 2.377.840,86 € και
ενισχυόμενο 2.373.709,77 €, συνολική ενίσχυση
(με μορφή επιχορήγησης) 747.718,58 € και
δημιουργία 12,00 νέων ΕΜΕ. rΑ
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Το έργο της γέφυρας του Χάρακα στην Κεφαλονιά



ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 40



ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 41ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

Ηβελτίωση της ανταγωνιστικότητας, η
επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου και η
ανάδειξη του τουριστικού προϊόντος

εντάσσoνται στην ευρύτερη στρατηγική της
Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για την τόνωση της
οικονομίας και την μετατροπή της ΠΙΝ σε «πόλο»
τουριστικής ανάπτυξης στην ΝΑ Ευρώπη. 
Από το 2014 που ανέλαβε η  σημερινή
περιφερειακή αρχή έχουν γίνει σημαντικά
βήματα, ώστε τα νησιά μας να καθιερωθούν  και
να αναδειχθούν σε  κορυφαίους τουριστικούς
προορισμούς της Ελλάδας. Επιλέξαμε να
στραφούμε κυρίως στην σύγχρονη τεχνολογία
για την προβολή των Ιονίων Νήσων,
διατηρώντας παράλληλα τη δοκιμασμένη
πρακτική της συμμετοχής στις εκθέσεις ανά τον
κόσμο σε συνδυασμό με τις μετακλήσεις και
φιλοξενίες δημοσιογράφων και bloggers. Η
επιλογή μας αυτή στέφθηκε από πλήρη επιτυχία
και ξεφεύγοντας από τα στενά όρια που είχαν
καθορίσει οι προηγούμενες πολιτικές, φέραμε τα
νησιά μας στο προσκήνιο του παγκόσμιου
ενδιαφέροντος.

Οι στόχοι της ΠΙΝ

Αφού λάβαμε υπόψη το ψηφισμένο από το
Περιφερειακό Συμβούλιο Στρατηγικό Σχέδιο για

τον Τουρισμό, θέσαμε τους εξής συγκεκριμένους
στόχους:

Α) Η ΠΙΝ να καταστεί ελκυστική σε νέες
επενδύσεις.

Β) Να καταστεί ελκυστική στον εκσυγχρονισμό
ενός τεράστιου επενδυμένου κεφαλαίου.

Γ) Να έχουμε διάχυση των ωφελειών του
τουρισμού στην κοινωνία.

Τι πράξαμε: Οι δράσεις του 2015

Οι κυριότερες δράσεις του 2015 ήταν οι
παρακάτω πρωτόγνωρες για την Περιφέρεια μας

1/ CNN International: Σπότ 15’’ το οποίο προβλή-
θηκε όλο το Δεκέμβρη 2015. Μέσω αυτής της
Καμπάνιας αυξήθηκε η αναγνωρισιμότητα του
Προϊόντος «Ιόνια Νησιά» από 2% ως 31% σε όλα
τα τμήματα των αγορών στόχων . 

Αξιοσημείωτο είναι ότι ένα μεγάλο ποσοστό των
τηλεθεατών του CNN είναι ανώτερα στελέχη επι-
χειρήσεων σε Ην. Βασίλειο, Γερμανία, Γαλλία,
ΗΠΑ και Ολλανδία με υψηλή κατά κεφαλή δυνη-
τική τουριστική δαπάνη, οπότε η στόχευση πλέον
είναι σε ποιοτικό τουρισμό. 
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Επίσης σε σχετική έρευνα του CNN το 59% δή-
λωσε ότι έπειτα από την προβολή του σπότ βελ-
τιώθηκε η αντίληψη τους για τον προορισμό και
θέλησε να ενημερωθεί περισσότερο για τα Ιόνια
Νησιά. 

2/ Travel Channel: Σπότ σε 70 εκ. τηλεθεατές όλο
το Δεκέμβριο 2015. 

3/ Google Campaign (Google Adwords , Youtube ,
κλπ): Εμφανιστήκαμε στις χώρες - «πηγές» τουρι-
σμού της Περιφέρειας και στην εν δυνάμει πελα-
τεία μας (τμηματοποίηση αγοράς) σε
166.256.379 πρόσωπα σε υπολογιστές και σε
smatrphone/ tablet και I-phone εκ των οποίων τα
65.046.280 μας είδαν 2 και 3 φορές (επανακλικά-
ρισαν) και 1.265.142 έκαναν διάφορες διαδράσεις
(ανάρτηση στο facebook και αποστολή - κοινοποί-
ηση σε φίλους και γνωστούς). 

Παράλληλα πραγματοποιήθηκαν δημοσιογραφι-
κές αποστολές και επισκέψεις bloggers, πωλητών
τουριστικών πακέτων και τουριστικών πρακτό-
ρων από τη Γερμανία, τη Μεγ.Βρετανία, από την
Αυστρία, την Ισπανία, τη Γαλλία, την Τουρκία,  ενώ
υπήρξαν δημοσιεύματα στον ξένο Τύπο για τις
ομορφιές των Ιονίων Νήσων.

Οι δράσεις του 2016

Επαγγελματισμός, Επαγγελματισμός, 
διαφάνεια & συμμετοχή όλωνδιαφάνεια & συμμετοχή όλων

Το Μάιο του 2016 παρουσιάσαμε την στρατηγική
μας για τον τουρισμό και την τουριστική προβολή
για την προγραμματική περίοδο του ΕΣΠΑ 2014-
2020 σε πολύ επιτυχημένη εκδήλωση που
πραγματοποιήθηκε στην Κέρκυρα με την
συμμετοχή του ΣΕΤΕ και της Marketing Greece,
εταίρους της ΠΙΝ στην τουριστική προβολή. 

Κάναμε σαφές ότι επιλογή μας είναι η στροφή
στις νέες τεχνολογίες και η υλοποίηση
στοχευμένων δράσεων για την αναβάθμιση και
τον εμπλουτισμό του τουριστικού προϊόντος, σε
υλοποίηση των συναντήσεων διαβουλεύσεων σε
όλα τα νησιά, την ανταλλαγή προτάσεων και την
συναπόφαση της νέας στρατηγικής και των
δράσεων ενημέρωσης και τουριστικής προβολής,
η οποία αποτυπώθηκε σε γραπτές εισηγήσεις –
προτάσεις που κατατέθηκαν και
συμπεριελήφθησαν στην τελική στρατηγική της
ΠΙΝ. 
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Επιχειρησιακό Σχέδιο 
Τουριστικής Προβολής

Το Φεβρουάριο του 2017 ψηφίστηκε από το
Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νήσων το
Επιχειρησιακό Σχέδιο Τουριστικής Προβολής, το
οποίο εισηγήθηκε ο Αντιπεριφερειάρχης
Τουρισμού και Τουριστικής Προβολής Σπύρος
Γαλιατσάτος, για το οποίο ελήφθησαν υπόψη το
γενικό και το τουριστικό προφίλ της ΠΙΝ, οι
προτάσεις των φορέων στο πλαίσιο της
διαβούλευσης, οι στόχοι που θέτει η Περιφέρεια
έως το 2020 και οι προτεραιότητες και δράσεις.

Όσον αφορά στη διαβούλευση που διεξήχθη
(ζητήθηκε από τους φορείς να καταθέσουν
απόψεις στο διάστημα από τον Απρίλιο έως τον
Ιούλιο του 2016) κατέθεσαν προτάσεις οι εξής:

Δήμος Κέρκυρας, Ένωση Ξενοδόχων Κέρκυρας,
Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Τουριστικών
Καταλυμάτων, ΑΟCTA-Ομοσπονδία Τουριστικών
Πρακτόρων Κέρκυρας, Εμπορικό & Βιοτεχνικό
Επιμελητήριο Κέρκυρας, Δήμος Παξών, Δήμος
Λευκάδας, Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λευκάδας,
Δήμος Κεφαλονιάς, Ένωση Ξενοδόχων
Κεφαλονιάς Ιθάκης, Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο
Κεφαλληνίας-Ιθάκης, Δήμος Ιθάκης, Σύλλογος
Ξενοδόχων Νομού Ζακύνθου.

ΠΕΤΥΧΑΜΕ ΤΟΝ ΣΤΟΧΟ ΜΑΣ... 
ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΣΑΜΕ

Τα Ιόνια Νησιά έκλεισαν
την τουριστική περίοδο
2016 ευρισκόμενα στην
πρώτη θέση, με άνοδο στο
ποσοστό αφίξεων (σε
σχέση με το 2015) κατά
13,20%.

Ενδεικτικό είναι το γεγονός
ότι ακόμη και τον Ιούλιο -
Αύγουστο 2016, περίοδος
αιχμής για τα νησιά μας,
σημειώθηκε άνοδος σε
όλους τους δείκτες. 

Συγκεκριμένα, η Κέρκυρα
είχε αύξηση κατά +10,30%
στις αεροπορικές αφίξεις
του εξωτερικού, το Άκτιο

+9,40%, η Κεφαλονιά +4,30% και η Ζάκυνθος
+13,50%.

Στις αεροπορικές αφίξεις από το εσωτερικό, η
Κέρκυρα είχε αύξηση +14,60%, το Άκτιο 117,40%,
η Κεφαλονιά +32,30% και η Ζάκυνθος +1%.

Επιπρόσθετα στην κατεύθυνση της επιμήκυνσης
της τουριστικής περιόδου τον Οκτώβρη του 2016
η Κέρκυρα σημείωσε άνοδο κατά 31,80 %, το
Άκτιο 84,20 %, η Κεφαλονιά 37,70% και η Ζάκυν-
θος 51,00% , γεγονός ελπιδοφόρο στην κατεύ-
θυνση αυτή.

Εξ ίσου σημαντικό είναι το γεγονός ότι ιδρύονται
νέες ξενοδοχειακές μονάδες υψηλών κατηγοριών
και εκσυγχρονίζονται υφιστάμενες.

Οι δράσεις του 2017

Στοιχεία ΑΕΠ - ανεργία Στοιχεία ΑΕΠ - ανεργία 

l Εκτόξευση του Ιονίου στην κορυφή σύμφωνα
με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Τρά-
πεζα της Ελλάδας για το α’ εξάμηνο του 2017, με
395,2 εκ. ευρώ. Μάλιστα τα Ιόνια Νησιά βρίσκον-
ται και στην κορυφή των τουριστικών εισπρά-
ξεων ανά διανυκτέρευση με 77,3 ευρώ,
αφήνοντας πίσω μας Περιφέρειες όπως της Κρή-
της με 72,9 ευρώ και του Νοτίου Αιγαίου με 72,5
ευρώ. 

l Ενδιαφέρον επίσης παρουσιάζει το γεγονός
ότι τα Ιόνια Νησιά, μαζί με την Κρήτη και το Νότιο
Αιγαίο, έχουν το υψηλότερο κατά κεφαλήν ΑΕΠ. 
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l Εντατικοποίηση της οικοδομικής δραστηριό-
τητας σε εκσυγχρονισμούς και ίδρυση νέων κατα-
λυμάτων, κάτι που έχει επακόλουθο και την
αύξηση της εμπορικής κίνησης και στις μεταφο-
ρές. 

l Σημαντική μείωση των ποσοστών ανεργίας
για τα Ιόνια Νησιά με αποτέλεσμα να κατακτάμε
τον τίτλο της Περιφέρειας με την μικρότερη ανερ-
γία. Συγκεκριμένα στα Ιόνια Νησιά η ανεργία κα-
ταλαμβάνει το 1,51% των καταγεγραμμένων
ανέργων της χώρας, σύμφωνα με τα στοιχεία του
ΟΑΕΔ, όταν σε άλλες Περιφέρειες όπως στην Ατ-
τική το ποσοστό είναι 34,52%, στην Κεντρική Μα-
κεδονία 20,24%, ακόμη και στην Κρήτη 4,21%. 

Ενδιαφέρον επίσης παρουσιάζει το γεγονός ότι η
Περιφέρειά μας παρουσιάζει την μεγαλύτερη
πτώση ανεργίας σε σχέση με το 2016 με ποσοστό
-12,47%. 

Πρόγραμμα δράσης για το 2018 

Εγκρίθηκε πρόγραμμα δράσεων της τουριστικής
προβολής της ΠΙΝ και των Περιφερειακών
Ενοτήτων για το 2018, για την παροχή σύμφωνης

γνώμης από τον ΕΟΤ, συνολικού ενδεικτικού
ύψους 1.503.200 ευρώ. 

Οι δράσεις που περιλαμβάνει είναι: 

Συμμετοχή στις τουριστικές εκθέσεις για το 2018,
ως εξής:

l Ιανουάριος: Ουτρέχτη Ολλανδίας και Ferien-
messe Αυστρίας.

l Φεβρουάριος: Μιλάνο Ιταλίας και Βελιγράδι
Σερβίας.

l Μάρτιος: Μόσχα Ρωσίας, Βερολίνο Γερμανίας
και Νάπολη Ιταλίας.

l Νοέμβριος: Λονδίνο Μ. Βρετανία,
Θεσσαλονίκη.

l Δεκέμβριος: Βαρσοβία Πολωνίας και Αθήνα.

ΕκδηλώσειςΕκδηλώσεις

Διοργάνωση, επιμέλεια, συμμετοχή και στήριξη
εκδηλώσεων στην Ελλάδα και το εξωτερικό που
προβάλλουν τον τουρισμό, όπως συνέδρια,
ημερίδες, road show, παράλληλες εκδηλώσεις στο
πλαίσιο εκθέσεων , γαστρονομικά events,
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προβολή σε πολυκαταστήματα, μετρό κλπ. 

Δράσεις διαφημιστικής προβολήςΔράσεις διαφημιστικής προβολής

Διαφημιστικές καταχωρήσεις σε έντυπα και
εφημερίδες εγχώρια και του εξωτερικού, προβολή
διαφημιστικών κατά τη διάρκεια πτήσεων,
ηχητικά και διαφημιστικά μηνύματα σε τόπους
συγκέντρωσης πλήθους, σχεδιασμός και
παραγωγή διαφημιστικών μηνυμάτων και
μακετών, αγορά τηλεοπτικού χρόνου για την
μετάδοση διαφημίσεων, ψηφιακό και
οπτικοακουστικό υλικό για την τουριστική
προβολή της ΠΙΝ και των Περιφερειακών
Ενοτήτων, διαφήμιση σε δικτυακούς χώρους
σχετικούς με τον τουρισμό, διαφήμισε σε μεγάλα
ΜΜΕ του εξωτερικού και σε διεθνή ηλεκτρονικά
δίκτυα (google κλπ) και media plan για την
προώθηση του τουριστικού προϊόντος της ΠΙΝ
στο εξωτερικό.

Υλικό προβολήςΥλικό προβολής

Δημιουργία, παραγωγή, αναπαραγωγή και
προμήθεια έντυπου υλικού και λοιπού υλικού
προβολής, όπως φωτογραφικό υλικό, μετάφραση
σε διάφορες γλώσσες, έντυπα για εναλλακτικές
μορφές τουρισμού και ειδικά αναμνηστικά δώρα
(λευκώματα, βιβλία κλπ).

Επικοινωνιακή πλατφόρμαΕπικοινωνιακή πλατφόρμα

Δημιουργία επικοινωνιακής πλατφόρμας ως
όχημα για την προβολή της Περιφέρειας Ιονίων
Νήσων, ανάπτυξη κειμένων προορισμών και
ταξιδιωτικών εμπειριών, φωτογραφική κάλυψη
θεματικών τουριστικών εμπειριών και δημιουργία
video υλικού.

Μέσα κοινωνικής δικτύωσηςΜέσα κοινωνικής δικτύωσης

Καθορισμός στρατηγικής και στόχων, ανάπτυξη
και σχεδιασμός, δημιουργία, διαχείριση και
προώθηση περιεχομένου. 

Δράσεις δημοσίων σχέσεωνΔράσεις δημοσίων σχέσεων

Φιλοξενία δημοσιογράφων του τουριστικού
ρεπορτάζ, υπεύθυνους δημοσίων σχέσεων,
προσωπικότητες, press & media trips, bloggers ac-
tivation, digital PR campaign και δράσεις έμμεσης
διαφήμισης. 

Ενέργειες και δράσεις ψηφιοποίησηςΕνέργειες και δράσεις ψηφιοποίησης

Ανάπτυξη εφαρμογής για κινητά τηλέφωνα,
σχεδιασμός και υλοποίηση στοχευμένων
ενεργειών προβολής της ΠΙΝ για χρήστες
κινητών τηλεφώνων, ειδικές εφαρμογές,
ψηφιακοί χάρτες και εικονικές διαδρομές. 

Οι δράσεις του 2018

Απόλυτα επιτυχημένη η Απόλυτα επιτυχημένη η 
τουριστική περίοδος 2018τουριστική περίοδος 2018

Αφίξεις εξωτερικού

Με θετικό πρόσημο και επιβεβαίωση των στοι-
χείων για άνοδο και το  2018 έκλεισε η περσινή
τουριστική περίοδος, όπου οι συνολικές αεροπο-
ρικές αφίξεις του εξωτερικού ανήλθαν στις
2.955.570, ήτοι 336.784 επιπλέον τουρίστες συγ-
κριτικά με το 2017.
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«Πρωταγωνίστρια» στις διεθνείς αφίξεις αναδει-
κνύεται η Κέρκυρα με 1.501.608 αφίξεις, ακολου-
θεί η Ζάκυνθος με 847.637 , η Κεφαλονιά με
325.780 και το Άκτιο με 278.018.
Σύμφωνα με στοιχεία της Fraport, οι αεροπορικές
αφίξεις στα Ιόνια Νησιά, τόσο από το εξωτερικό,
όσο και από το εσωτερικό, το Σεπτέμβριο,  κινή-
θηκαν σε διψήφιο ποσοστό ανόδου, σε σχέση με
το αντίστοιχο περυσινό διάστημα. Το στοιχείο
αυτό, καταδεικνύει ότι «γεμίζει» η τουριστική πε-
ρίοδος στα  «άκρα», κάτι που συμβάλλει ουσια-
στικά στην προστιθέμενη αξία της οικονομίας του
τόπου.

Αυτό άλλωστε είναι και στρατηγική στόχευση
της Π.Ι.Ν.
l Συγκεκριμένα στην Κέρκυρα οι αεροπορικές
αφίξεις από το εξωτερικό σημείωσαν άνοδο
κατά 12,80%, ενώ η αεροπορική κίνηση από το
εσωτερικό είχε άνοδο 15,90%.
l Στο Άκτιο οι αφίξεις από το εξωτερικό είχαν
άνοδο 6,90%, και από το εσωτερικό μείωση
17,30%. 
l Στην Κεφαλονιά οι αφίξεις από το εξωτερικό
είχαν άνοδο 21,50% και από το εσωτερικό
18,50%. 
l Στη Ζάκυνθο οι αφίξεις του εξωτερικού είχαν
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Στοιχεία ΑΕΠΣτοιχεία ΑΕΠ

l Ανάμεσα στις πρώτες θέσεις των Περιφερειών της Ελλάδας, που δέχτηκαν τις περισσότερες
επισκέψεις ταξιδιωτών, είχαν πιο πολλές διανυκτερεύσεις και εισέπραξαν περισσότερα χρήματα,
στο α’ εννιάμηνο του 2018 (Ιανουάριος – Σεπτέμβριος 2018), είναι τα Ιόνια Νησιά σύμφωνα
με στοιχεία που δημοσίευσε η Τράπεζα της Ελλάδας. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με αυτά, στα
Ιόνια Νησιά σημειώθηκαν 23.246 διανυκτερεύσεις, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις ανέρχονται  στο
1.601.900 ευρώ, ενώ οι επισκέψεις στο ίδιο διάστημα ανήλθαν στις 2.953.

l Το λιμάνι της Κέρκυρας περιλαμβάνεται στα τρία κυριότερα από πλευράς εισπράξεων
κρουαζιέρας . Πρώτο είναι το λιμάνι του Πειραιά, με συμμετοχή 44,3% επί του συνόλου και
ακολουθούν το λιμάνι της Κέρκυρας και το λιμάνι της Σαντορίνης, με 16,4% και 9,7% των ει-
σπράξεων αντίστοιχα. Οι επτά σημαντικότεροι λιμένες αφίξεως κρουαζιερόπλοιων καλύπτουν
το 92,2% των συνολικών εισπράξεων από κρουαζιέρες και το 86,9% των συνολικών επισκέψεων
επιβατών.

l Τρίτη περιφέρεια με το πιο υψηλό κατά κεφαλήν ΑΕΠ είναι τα Ιόνια Νησιά σύμφωνα με τα
στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ). Το υψηλότερο κατά κεφαλήν ΑΕΠ κατα-
γράφεται στην Αττική με 22.204 ευρώ (-0,1% σε σχέση με το 2015) και στις επόμενες δύο θέσεις
στο σύνολο των περιφερειών είναι το Νότιο Αιγαίο με 17.769 ευρώ (-2,8%) και τα Ιόνια Νησιά
με 15.182 ευρώ (+0,3%).Στις 16.378 ευρώ ανήλθε το κατά κεφαλήν ΑΕΠ στη χώρα το 2016,
οριακά μειωμένο (0,02%) σε σύγκριση με τις 16.381 ευρώ το 2015.
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άνοδο 5,50% και από το εσωτερικό 2,60%.

Το διάστημα από την αρχή της τουριστικής περιό-
δου, μέχρι την 30/09, σε σχέση με το αντίστοιχο
περυσινό, οι αφίξεις από το εξωτερικό στα Ιόνια
Νησιά, βρίσκονται σε ποσοστό ανόδου 13%. 

Για τέταρτη συνεχή χρονιά οι αφίξεις του εξωτε-
ρικού είναι ανοδικές, από τις οποίες οι τρεις τελευ-
ταίες  είναι σε διψήφιο ποσοστό, κάτι που από
καιρό πριν έχει σηματοδοτήσει έντονη επενδυτική
δραστηριότητα, η οποία είναι «εργαλείο» διάχυ-
σης των ωφελειών του τουρισμού σε ευρύτερα
κοινωνικά στρώματα.

Αφίξεις εσωτερικού 

l Στην Κέρκυρα το 2018 είχαμε 340.318
τουρίστες έναντι 295.745 το 2017, ποσοστό
+15.1%

l Στην Κεφαλονιά είχαμε 97.622 τουρίστες
έναντι 82.058 το 2017, ποσοστό +19%

l Στη Ζάκυνθο είχαμε 90.938 τουρίστες έναντι
83.334 το 2017, ποσοστό +9,1%

l Στο Άκτιο είχαμε 16.232 τουρίστες έναντι
19.704 το 2017, ποσοστό -17.6%

Τα παραπάνω στοιχεία τα οποία συμβαδίζουν
σύμφωνα με τις προβλέψεις της Π.Ι.Ν,

προσδίδουν ακόμα μεγαλύτερη δυναμική στους
οικονομικούς και κοινωνικούς δείκτες
(προστιθέμενη αξία, εργασία, επιχειρήσεις,
επενδύσεις, Τοπικό και Εθνικό ΑΕΠ, κλπ). Για το
2019, προβλέπεται ακόμα μεγαλύτερη
τουριστική κίνηση, κάτι που σηματοδοτεί από
τώρα την ακόμα μεγαλύτερη υποχρέωση για μια
καλύτερη προετοιμασία όλων των εμπλεκομένων
Φορέων (Κρατικών, Αυτοδιοικητικών,
επιχειρηματιών, κλπ), ώστε να ανταποκριθούμε
όσο το δυνατόν επάξια στην πρωτοφανή άνοδο
του τουριστικού ρεύματος προς τα Νησιά μας.

Αύξηση ατόμων 2014-2018 Αύξηση ατόμων 2014-2018 
Κέρκυρα- Ζάκυνθος-Κεφαλονιά-ΆκτιοΚέρκυρα- Ζάκυνθος-Κεφαλονιά-Άκτιο

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα συγκρι-
τικά στοιχεία για την αύξηση των τουριστών από
το 2014 που ανέλαβε η σημερινή περιφερειακή
αρχή έως το τέλος του 2018. 

Ειδικότερα για το 2018 συγκριτικά με το 2014 κα-
ταγράφονται τα εξής:

• Στην Κέρκυρα παρουσιάζεται αύξηση
39,87%, ήτοι 428.004 επιπλέον  επισκέπτες 

• Στη Ζάκυνθο παρουσιάζεται αύξηση
47,43%, ήτοι 272.684 επιπλέον  επισκέπτες 
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• Στην Κεφαλονιά παρουσιάζεται αύξηση
55,39% ήτοι 116.130 επιπλέον  επισκέπτες 

• Στο Άκτιο παρουσιάζεται αύξηση 59,42%
ήτοι  επιπλέον  επισκέπτες 104.564 επιπλέον επι-
σκέπτες

Δεν σταματάμε εδώ…συνεχίζουμε

Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας 
του τουρισμούτου τουρισμού

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία ο πρώτος γύρος της
διαβούλευσης της ΠΙΝ με την Τοπική Αυτοδιοί-
κηση, τους Τουριστικούς Φορείς και τους Τουρι-
στικούς Επιχειρηματίες, σχετικά με τη βελτίωση
της ανταγωνιστικότητας του τουρισμού στα Ιόνια
Νησιά. Έγιναν 4 συναντήσεις-διαβουλεύσεις σε
κάθε μια Περιφερειακή Ενότητα, όπου παρουσιά-
στηκε η πρόταση στρατηγικής για τη βελτίωση
της ανταγωνιστικότητας και την επιμήκυνση της
τουριστικής περιόδου στην Περιφέρεια Ιονίων
Νήσων. 

Η αθρόα και ενεργός συμμετοχή των εκπροσώ-
πων του Δημόσιου και του Ιδιωτικού Τομέα επιβε-
βαίωσε, τόσο το ενδιαφέρον τους, όσο και τη

στήριξή τους στην προσπάθεια που καταβάλλει η
Περιφέρεια Ιονίων Νήσων για τον τουρισμό. Πα-
ράλληλα, με τα σχόλια και τις παρατηρήσεις τους
συνέβαλαν στη βελτίωση της πρότασης. 

Τα επόμενα βήματα αφορούν στην υλοποίηση
της πρότασης για την επιμήκυνση, ενταγμένης
βέβαια μέσα στο γενικότερο σχέδιο τουριστικής
ανάπτυξης της ΠΙΝ, όπως αυτό είχε εγκριθεί από
το Περιφερειακό Συμβούλιο το 2014.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την επίτευξη των
στόχων του σχεδίου είναι η διαμόρφωση ενός
πλαισίου συνεργασίας μεταξύ του Δημόσιου και
του Ιδιωτικού Τομέα, δηλαδή μεταξύ Περιφέρειας,
Δήμων, Τουριστικών και Επιμελητηριακών Φο-
ρέων, καθώς και Τουριστικών Επιχειρήσεων. Οι
στρατηγικές κατευθύνσεις και στόχοι είναι κοινοί
για όλους τους επιμέρους τουριστικούς προορι-
σμούς της Περιφέρειας, με ελαφρές κατά περί-
πτωση διαφοροποιήσεις ως προς την εξειδίκευση
των στόχων. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι το πρώτο οκτάμηνο του
2018, σε σύγκριση με το αντίστοιχο του 2017, ση-
μείωσε αύξηση 13,50% και ο Σεπτέμβριος που
διανύσαμε ήταν ο καλύτερος όλων των εποχών.
Οι επιδόσεις αυτές δημιουργούν πρόσθετη ευ-
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θύνη στην ΠΙΝ, τόσο για τη διατήρησή τους τα
επόμενα χρόνια, όσο και για την καλύτερη δυνατή
διάχυση των ωφελειών του τουρισμού στην κοι-
νωνία. Η ΠΙΝ είναι αποφασισμένη να πράξει ό,τι
είναι δυνατόν προς αυτήν την κατεύθυνση. 

Διεξαγωγή έρευνας για την «Καταγραφή και Στα-
τιστική ανάλυση αποτελεσμάτων έρευνας αποτύ-
πωσης εμπειρίας επισκεπτών Κεφαλονιά-Ιθάκη
2017».

Στο πλαίσιο της συνεργασίας της ΠΙΝ με το ΤΕΙ
Ιονίων Νήσων διεξήχθη έρευνα από το Τμήμα
Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας για την «Κα-
ταγραφή και Στατιστική ανάλυση αποτελεσμά-
των έρευνας αποτύπωσης εμπειρίας επισκεπτών
Κεφαλονιά-Ιθάκη 2017».
Η έρευνα διεξήχθη κατά τη τουριστική σεζόν του
2017 (Ιούλιος 2017 – Οκτώβριος 2017) κατά
κύριο λόγο στο αεροδρόμιο της Κεφαλονιάς αλλά
και σε επιλεγμένα ξενοδοχεία του Αργοστολίου
και της Λάσσης. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε με
χρήση δομημένου ερωτηματολογίου. Ο συνολι-
κός αριθμός των ερωτηθέντων ήταν 1338.
Με βάση τα αποτελέσματα η Κεφαλονιά ως του-
ριστικός προορισμός προσελκύει συγκεκριμένο
τύπο επισκέπτη. Όπως προκύπτει από τις αναλύ-
σεις υπάρχει συγκεκριμένο προφίλ επισκέπτη. Ο
επισκέπτης είναι μέσης προς μεγάλης ηλικίας,
μέσης προς υψηλής οικονομικής κατάστασης.
Αυτό οφείλεται και στην ομοιογένεια του προ-
σφερόμενου τουριστικού προϊόντος. 

Ο βασικός λόγος επιλογής της Κεφαλονιάς ως
τουριστικό προορισμό είναι οι φυσικές ομορφιές
(ήλιος – θάλασσα). Οι θετικές εντυπώσεις από
την παραμονή τους και η ικανοποίηση από τις πα-
ρεχόμενες υπηρεσίες έρχεται μετά την παραμονή
και είναι ο βασικός λόγος της επανάληψης της
επίσκεψης. Το μεγάλο ποσοστό επαναλαμβανό-
μενων τουριστών είναι εξαιρετικά σημαντικό για
την επίτευξη μιας σταθερής βάσης τουριστών
αλλά είναι αναγκαίο για το μέλλον η διεύρυνση
των επαναλαμβανόμενων τουριστών και στις νε-
ότερες ηλικίες.
Σε γενικές γραμμές η αποτύπωση της ικανοποί-
ησης των τουριστών σε σχέση με το 2013 παρου-
σίασε βελτίωση. Αυτό δείχνει ότι προχωράμε
προς τη σωστή κατεύθυνση σε σχέση με τον του-
ρισμό. Επίσης θα πρέπει να σημειωθεί ότι μεγάλα
έργα, όπως η νέα πλατεία Αργοστολίου, βρίσκουν
ανταπόκριση από τους τουρίστες οι οποίοι δηλώ-
νουν ότι τα επισκέπτονται σε μεγάλα ποσοστά

Ίδρυση της Υπηρεσίας Ε.Ο.Τ. Εσωτερικού Ίδρυση της Υπηρεσίας Ε.Ο.Τ. Εσωτερικού 
Ιονίων Νήσων, με έδρα την ΚέρκυραΙονίων Νήσων, με έδρα την Κέρκυρα

Τη δικαίωση της ομόφωνης απόφασης του Πε-
ριφερειακού Συμβουλίου, αλλά και των προσπα-
θειών και παρεμβάσεων του Περιφερειάρχη
Ιονίων Νήσων Θεόδωρου Γαλιατσάτου, απέ-
ναντι σε αποφάσεις των Υπουργείων, φέρνει η
νομοθετική ρύθμιση που κατατέθηκε στη
Βουλή, το Νοέμβριο του 2018, στο Νομοσχέδιο
για το θεματικό τουρισμό, σύμφωνα με την
οποία τροποποιείται – συμπληρώνεται ο Οργα-
νισμός του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού
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(Ε.Ο.Τ. π.δ. 72/2018 και π.δ.343/2001) και η
Υπηρεσία Ε.Ο.Τ. Εσωτερικού Ηπείρου και Ιονίων
Νήσων διαιρείται σε δύο νέες Υπηρεσίες, την
Υπηρεσία Ε.Ο.Τ. Εσωτερικού Ηπείρου, με έδρα
τα Ιωάννινα (υφίσταται και σήμερα) και την Υπη-
ρεσία Ε.Ο.Τ. Εσωτερικού Ιονίων Νήσων, με έδρα
την Κέρκυρα.

Να σημειωθεί με το προεδρικό διάταγμα που
δημοσιεύθηκε το περασμένο καλοκαίρι, στο νέο
οργανόγραμμα των υπηρεσιών του ΕΟΤ, η  Υπη-
ρεσία Ε.Ο.Τ. Εσωτερικού Ηπείρου και Ιονίων
Νήσων ιδρυόταν με έδρα τα Γιάννενα.

ΑΝΤΙΞΟΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ

Τα παραπάνω αποτελέσματα προσλαμβάνουν
ακόμα μεγαλύτερη σημασία αν λάβουμε υπόψη
μας τα παρακάτω:

1. Τις ζημιές και τον αρνητικό αντίκτυπο από
τους σεισμούς στην Κεφαλονιά το 2014 και στη
Λευκάδα το 2015.

2. Τα capital controls

3. Το πρόβλημα των  σκουπιδιών στην Κέρ-
κυρα το 2016 και το 2018.

4. Το πρόβλημα των σκουπιδιών στη Ζά-
κυνθο το 2017.

5. Το γενικότερο πρόβλημα στην Αν. Μεσό-
γειο (Τουρκία και Αίγυπτος), το οποίο επηρέασε
αρνητικά ιδίως την κρουαζιέρα.

ΘΕΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

1. Αύξηση κρατικών εσόδων στους εμέσους
φόρους-εισφορές-άμεσους φόρους.

2. Άνοδος στα βασικά μακροοικονομικά με-
γέθη (ακαθάριστη προστιθέμενη αξία- παραγωγή
– εισοδήματα – κατανάλωση).

3. Άμεσες θετικές επιπτώσεις σε: Ακίνητα –
Εμπόριο – Μεταποίηση – Αναψυχή – Πολιτισμός
– Εστίαση – Κατασκευές – Βιομηχανία – Πληρο-
φόρηση και ΜΜΕ – Μεταφορές – Εκπαίδευση –
Υγεία – Αγροτικός τομέας – Τράπεζες – Ασφάλειες
– Επαγγελματική και Τεχνική υποστήριξη r

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΔΑΠΑΝΗΘΕΝ ΠΟΣΟ ΓΙΑ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
(01/01/2015 - 1/01/2019): 1.874.913,10

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δαπάνες από 01/09/2014
έως 31/12/2014 που
πραγματοποιήθηκαν, ήταν
προγραμματισμένες από την
προηγούμενη Περιφερειακή Αρχή.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΑ  ΕΤΟΣ

Το διάστημα από 01/01/2015 έως και
31/12/2015 δαπανήθηκε από πόρους του
ΕΣΠΑ  το ποσόν των 764.308,78 €.
(Εκθέσεις, παραγωγή και μεταφορά υλικού,
μετάβαση αντιπροσώπων της Π.Ι.Ν σε εκθέ-
σεις εσωτερικού και εξωτερικού, Γραφεία
Δημοσίων Σχέσεων, επισκέψεις δημοσιο-
γράφων, καναλιών, καταχωρήσεων στον έν-
τυπο και ηλεκτρονικό τύπο, συμμετοχή και
διοργάνωση εκδηλώσεων και συνεδρίων
κλπ).

Το διάστημα από 01/01/2016 έως και
31/12/2017 δαπανήθηκε από πόρους του
ΠΔΕ  το ποσόν των 281.500,00 €.
(Εκθέσεις, παραγωγή και μεταφορά υλικού,
μετάβαση αντιπροσώπων της Π.Ι.Ν σε εκθέ-
σεις εσωτερικού και εξωτερικού, Γραφεία
Δημοσίων Σχέσεων, επισκέψεις δημοσιο-
γράφων, καναλιών, καταχωρήσεων στον έν-
τυπο και ηλεκτρονικό τύπο, κλπ).

Το 2018 δαπανήθηκε από το ΕΣΠΑ το ποσόν
των 600.000 (Travel Channel, CNN, Google). 
Από το ΠΔΕ  το ποσόν των 229.105,32 (έως
και 31/01/2019), το οποίο αναλύεται   ως
ακολούθως: 
Για εκθέσεις 48.462,96, για παραγωγή
διαφημιστικού υλικού 24.800,00 για
μετακινήσεις προσωπικού σε εκθέσεις
εσωτερικού και εξωτερικού και σε Workshops
31.123,16,για φιλοξενία δημοσιογράφων,
καναλιών, κλπ 17.492,00, για διαφημιστική
προβολή 107.537,20.
Συνολική δαπάνη από 01/01/2018 έως
31/01/2019:    829.105,32 €. 
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Oπρωτογενής τομέας στην Περιφέρεια
Ιονίων Νήσων δεν ήταν ιδιαίτερα
ανεπτυγμένος κατά το παρελθόν, λόγω του

ότι η οικονομία και η ανάπτυξη οδηγήθηκαν προς
άλλες κατευθύνσεις σχετιζόμενες κατά κύριο λόγο
με τον τουρισμό. Η ΠΙΝ ήδη από το 2015 αλλά και
με τον καθορισμό του πενταετούς Στρατηγικού
Σχεδίου Ανάπτυξης της Περιφέρειας τόνισε και
κατέδειξε την αναγκαιότητα ενίσχυσης του
πρωτογενούς τομέα, ώστε να μπορέσει να
συμμετέχει σε μεγαλύτερο βαθμό στην ανάπτυξη
της περιοχής. Έχουν γίνει πολλές δράσεις που
σχετίζονται με χρηματοδοτήσεις έργων, συστάσεις
φορέων, ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των
πολιτών, συμμετοχή σε εκθέσεις, δράσεις για την
πιστοποίηση των προϊόντων της Περιφέρειας και
οι οποίες έχουν συμβάλλει τα μέγιστα στην
αξιοποίηση του δυναμικού της Περιφέρειας στον
τομέα αυτόν αλλά και στην ενίσχυση της τοπικής
οικονομίας.

Αρχικά η ΠΙΝ κατέβαλλε μεγάλες προσπάθειες
ώστε να τεθούν σωστές και γερές βάσεις για την

υποστήριξη των μελλοντικών έργων. Έτσι, για το
2015 οι δράσεις στην αγροτική οικονομία και στην
μεταποίηση αγροτικών προϊόντων κινήθηκαν
στην κατεύθυνση ενθάρρυνσης της ενασχόλησης
και δυνατότητας προβολής των τοπικών
προϊόντων της Ιόνιας γης. Παράλληλα
οργανώθηκαν διεθνή συνέδρια για το ελαιόλαδο
στην Ζάκυνθο σε συνδυασμό με την ίδρυση
επιστημονικής εταιρείας  Ελαιοκανθάλης, ενώ
ξεκίνησε η προετοιμασία για την λειτουργία
εδαφολογικού εργαστηρίου στην Ζάκυνθο σε
συνεργασία με τον τοπικό συνεταιρισμό.
Παράλληλα υλοποιήθηκε το πρόγραμμα της
δακοκτονίας με ικανοποιητικό τρόπο, παρά την
οικονομική δυσχέρεια του προγράμματος,
πρόγραμμα το οποίο συνεχίζεται μέχρι και
σήμερα.

Ιδιαίτερα έντονη ήταν και το 2018,  η
δραστηριότητα της ΠΙΝ στον πρωτογενή τομέα
και την αγροτική οικονομία με συμμετοχή σε
εκθέσεις, ενεργοποίηση μέτρων χρηματοδότησης
μέσω του ΠΑΑ αλλά και το πιο σημαντικό ενεργή
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συμμετοχή των πολιτών τόσο στην διαδικασία
διαμόρφωσης των προτάσεων αλλά και εν μέρει
στην διαδικασία λήψης αποφάσεων. Προς αυτή
την κατεύθυνση συνέβαλε σημαντικά η
λειτουργία της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης.

ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ
Περιφέρειας Ιονίων Νήσων ‘Ιόνια Γη’

Το πιο μεγάλο, ίσως, επίτευγμα της Περιφέρειας
στον τομέα της αγροτικής οικονομίας και του
πρωτογενούς τομέα είναι η δημιουργία της
Αγροδιατροφικής Σύμπραξης Ιονίων Νήσων, όπου
μέσω αυτής μπορεί να ικανοποιήσει με
πολλαπλούς τρόπους τους στόχους τους οποίους
έχει θέσει σαν Περιφέρεια, η οποία όμως
προϋπέθετε την στενή συνεργασία μεταξύ των
εμπλεκόμενων μερών-παραγωγοί και
συνεταιρισμοί- και η οποία προέκυψε μετά από
διαβούλευση σε διημερίδα που διοργανώθηκε στη
Λευκάδα, τον Απρίλιο του 2016, όπου
κατατέθηκαν απόψεις και προτάσεις για την
ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα. 
Συσκέψεις πραγματοποιήθηκαν στη συνέχεια σε
όλα τα νησιά της ΠΙΝ και οι τελικές αποφάσεις
οδήγησαν στη δημιουργία της Αγροδιατροφικής
Σύμπραξης Ιονίων Νήσων.
Η Αγροδιατροφική Σύμπραξη Ιονίων Νήσων
αποτελεί τον κύριο μοχλό υλοποίησης του
Στρατηγικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Ιονίων

Νήσων, όπως αυτός ψηφίστηκε από το
Περιφερειακό Συμβούλιο,  με κύριους στόχους:
α) την αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών
Προγραμμάτων και ιδιαίτερα του Προγράμματος
Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας της τρέχουσας
προγραμματικής περιόδου, β) την δημιουργία του
Ιόνιου Συμφώνου Ποιότητας και συνακόλουθα
του Ιόνιου Σήματος Ποιότητας με τον τίτλο
«Προϊόντα Ιόνιας Γης», γ) την ανάδειξη της
Επτανησιακής Κουζίνας και της Μεσογειακής
Διατροφής ως πρότυπο βιώσιμης καταναλωτικής
κουλτούρας και δ) την σύνδεση του Παραγωγικού
Τομέα της Οικονομίας των νησιών μας με τον
Τουρισμό ο οποίος άλλωστε αποτελεί και το
μεγάλο ανταγωνιστικό μας πλεονέκτημα.
Τον Ιούλιο του 2017 πραγματοποιήθηκε η
Ιδρυτική Γενική Συνέλευση της Αγροδιατροφικής
Σύμπραξης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, με
διακριτικό τίτλο «Ιόνια Γη» και αναδείχθηκε το
πρώτο Τακτικό της Διοικητικό Συμβούλιο.
Πραγματοποιήθηκαν δράσεις ενημέρωσης προς
τους αγρότες κοινοτήτων της Κέρκυρας, στα
πλαίσια της προετοιμασίας για την στήριξη της
Αγροδιατροφική Σύμπραξης προς τους
δικαιούχους του Προγράμματος Αγροτικής
Ανάπτυξης για το επόμενο χρονικό διάστημα. 

Η Αγροδιατροφική Σύμπραξη συνεχίζει την
λειτουργία της και κατά το έτος 2018 και
καταφέρνει να εκπληρώσει τον σκοπό
δημιουργίας της καθώς έχει συμμετάσχει σε
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διάφορες εκθέσεις, έχει ενεργοποιήσει τη
συμμετοχή της σε μέτρα του ΠΑΑ αλλά
ταυτόχρονα παρέχει την απαραίτητη ενημέρωση
και πολιτειακή ενίσχυση προς τους επαγγελματίες
αγρότες αλλά και τον αγροτικό πληθυσμό της
Περιφέρειας. Στα πλαίσια αυτά πραγματοποίησε
την Τακτική της Γενική Συνέλευση με θέματα:
Απολογισμός 2017, Προγραμματισμός 2018,
Έγκριση Συμμετοχής σε Προγράμματα του ΠΑΑ
2014-2020 και Δημιουργία Συστήματος
Εντοπιότητας των Προϊόντων Ιονίων Νήσων
(σύστημα ιχνυλασιμότητας) με τον διακριτικό
τίτλο «Προϊόντα Ιόνιας Γης».

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΚΘΕΣΕΙΣΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Η ΠΙΝ έχει καταφέρει τα
τελευταία χρόνια και με
ιδιαίτερη επιτυχία να
συμμετάσχει σε εκθέσεις
που αφορούν τον
πρωτογενή τομέα-πέρα
από τις εκθέσεις που
αφορούν τον τουρισμό.
Την χρονιά που μας
πέρασε ιδιαίτερα μεγάλη
ήταν η συμμετοχή της
Περιφέρειας σε εκθέσεις
τόσο εθνικές όσο και
διεθνείς. Η συμμετοχή
της Π.Ι.Ν στις εκθέσεις
προϊόντων πρωτογενούς
τομέα συνέβαλε στην
προβολή, προώθηση και
ανάπτυξη της τοπικής
αγροτικής οικονομίας. Για
5η συνεχόμενη χρονιά
συμμετείχε σε διάφορες
εθνικές εκθέσεις, ενώ το μεγαλύτερο επίτευγμα
είναι η συμμετοχή της ΠΙΝ για πρώτη φορά και σε
διεθνή έκθεση, αυτή του Παρισίου. Αναλυτικά οι
συμμετοχές της ΠΙΝ σε εκθέσεις ήταν η εξής:

Ιανουάριος
EXPOTROF 26 – 29 Ιανουαρίου 2018

Φεβρουάριος
DETROP Θεσσαλονίκη 24-26 Φεβρουαρίου 2018
Μάρτιος
FOOD EXPO 2018 10 – 12 Μαρτίου 2018
ΟΙΝΟΡΑΜΑ 10 – 12 Μαρτίου 2018

Οκτώβριος
SIAL, Παρίσι 21-25 Οκτωβρίου 2018

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Σύμφωνα με την επιθυμία της ΠΙΝ ώστε να
αξιοποιηθούν και να ικανοποιηθούν όσο το
δυνατόν πληρέστερα οι ανάγκες του αγροτικού
πληθυσμού της, προχώρησε σε διάφορες
συγκεντρώσεις με κατοίκους, αγρότες αλλά και
τοπικούς φορείς με σκοπό την λήψη αποφάσεων.
Η δράση αυτή ενισχύθηκε σε σημαντικό βαθμό
από την ύπαρξη της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης
και για τον λόγο αυτό το μεγαλύτερο μέρος των
δράσεων πραγματοποιήθηκε την τελευταία
χρονία (2018). Επιγραμματικά αναφέρονται οι
εξής:

² ² Επίσκεψη στον Αγροτικό Συνεταιρισμό
Αυλιωτών  |  Αγροδιατροφική: Ενημέρωση για την
Σύμπραξη & για τα Προγράμματα: «Σύσταση
Ομάδων Παραγωγών» & «Σχέδια Βελτίωσης»
(Ιανουάριος)
² ² Επίσκεψη στον Αγροτικό Συνεταιρισμό
Λευκίμμης  |  Αγροδιατροφική: Ενημέρωση για την
Σύμπραξη & για τα Προγράμματα: «Σύσταση
Ομάδων Παραγωγών» & «Σχέδια Βελτίωσης»
(Ιανουάριος)
² ² Επίσκεψη στον Άγιο Ματθαίο  |
Αγροδιατροφική: Ενημέρωση για την Σύμπραξη
& για τα Προγράμματα: «Σύσταση Ομάδων
Παραγωγών» & «Σχέδια Βελτίωσης»
(Φεβρουάριος)
² ² Επίσκεψη στον Αγροτικό Συνεταιρισμό
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Νυμφών  |  Αγροδιατροφική: Ενημέρωση για την
Σύμπραξη & για τα Προγράμματα: «Σύσταση
Ομάδων Παραγωγών» & «Σχέδια Βελτίωσης»
(Ιανουάριος)
² ² Συμμετοχή της ΠΙΝ στην Λαϊκή Συνέλευση
της Κοινότητα τους Αγίου Ματθαίου με θέμα την
δημιουργία ΤΟΕΒ στην πηγή του Γαρδικίου
(Πανδή, Φοντάνας & Τσούκας) (Σεπτέμβριος)
² ² Επίσκεψη στο ΕΠΑΛ Κάτω Κορακιάνας -
Αγροδιατροφική: Ενημέρωση σπουδαστών,
καθηγητών και γονέων για τον Πρωτογενή Τομέα,
την Αγροδιατροφική Σύμπραξη και την Κοινή
Αγροτική Πολιτική. (Δεκέμβριος)
² ² Επίσκεψη στον Αγροτικό Συνεταιρισμό
Καρουσάδων  | Αγροδιατροφική: Ενημέρωση για
την Σύμπραξη & για τα Προγράμματα: «Γεωργικοί
Σύμβουλοι», «Ενίσχυση Μικρών Γεωργικών
Εκμεταλλεύσεων», «Προώθηση προϊόντων στην
Εθνική Αγορά» «Εφαρμογή Συστημάτων
Ποιότητας στις Καλλιέργειες» & «Ενίσχυση
Μεταποιητικών Επιχειρήσεων Αγροτικών
Προϊόντων» (Δεκέμβριος)
² ² Επίσκεψη στον Αγροτικό Συνεταιρισμό
Αυλιωτών  |  Αγροδιατροφική: Ενημέρωση για την
Σύμπραξη & για τα Προγράμματα: «Γεωργικοί

Σύμβουλοι», «Ενίσχυση Μικρών Γεωργικών
Εκμεταλλεύσεων», «Προώθηση προϊόντων στην
Εθνική Αγορά» «Εφαρμογή Συστημάτων
Ποιότητας στις Καλλιέργειες» & «Ενίσχυση
Μεταποιητικών Επιχειρήσεων Αγροτικών
Προϊόντων» (Δεκέμβριος)
² ² Επίσκεψη στον Άγιο Ματθαίο  |
Αγροδιατροφική: Ενημέρωση για την Σύμπραξη &
για τα Προγράμματα: «Γεωργικοί Σύμβουλοι»,
«Ενίσχυση Μικρών Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων»,
«Προώθηση προϊόντων στην Εθνική Αγορά»
«Εφαρμογή Συστημάτων Ποιότητας στις
Καλλιέργειες» & «Ενίσχυση Μεταποιητικών
Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων»
(Δεκέμβριος) και την Δημιουργία ΤΟΕΒ στην πηγή
του Γαρδικίου. (Δεκέμβριος)

Τέλος, να σημειωθεί πως πραγματοποιήθηκε
σύσκεψη στην Π.Ε. Κέρκυρας με τους
Συνεταιρισμούς Κ.Κορακιάνας, Μέσης Κέρκυρας,
Λευκίμμης, Νότιας Κέρκυρας, Αργυράδων &
Νυμφών (Δεκέμβριος) με θέματα:

l Συμμετοχή στα Προγράμματα Αγροτικής
Ανάπτυξης
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l Λειτουργικά Προβλήματα Συνεταιρισμών

l Σχέδιο Δράσης για την επόμενη
προγραμματική περίοδο 2021-2027 

ΞΥΛΕΛΛΑΞΥΛΕΛΛΑ

Με εξαιρετική ευαισθησία, επιστημονική
πληρότητα και συνδυασμένη δράση με τις όμορες
περιφέρειες σε Ελλάδα, Αλβανία και Ιταλία, οι
υπηρεσίες της ΠΙΝ κατά το έτος 2015 εμπόδισαν
την είσοδο της Ξυλέλας στην περιοχή και
παρείχαν τον απαραίτητο χρόνο στις κεντρικές
υπηρεσίες του υπουργείου να οργανώσουν
αποτελεσματικά την άμυνα σε εθνικό επίπεδο.

Κατά τα επόμενα χρόνια συγκροτήθηκε με
απόφαση του Περιφερειάρχη Επιτροπή για την
αξιολόγηση και αναβάθμιση της αντιμετώπισης
της απειλής από το βακτήριο ξυλέλλα που έπληξε
και πλήττει τη Νότιο Ιταλία  επί 4 χρόνια.
Υιοθετήθηκε νέο επιχειρησιακό πρόγραμμα
αναβαθμισμένης επαγρύπνησης ελέγχου και
ενημέρωσης που τέθηκε σε εφαρμογή.  

ΕΞΥΠΝΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΕΞΥΠΝΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

Το 2015 πραγματοποιήθηκαν θεματικά
εργαστήρια για το λάδι και το κρασί στα τέσσερα
μεγάλα νησιά με συμμετοχή εκατοντάδων
παραγωγικών φορέων, επιστημόνων, στελεχών

της αυτοδιοίκησης και μεμονωμένων
παραγωγών. Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε
άντληση πόρων από το ΠΕΠ Ιονίων Νήσων και το
Interreg, έτσι στο πλαίσιο της «Έξυπνης
Εξειδίκευσης» πραγματοποιήθηκαν σε όλα τα
νησιά ημερίδες συζήτησης από παραγωγούς
ελαιολάδου και κρασιού, οι οποίες στέφθηκαν από
επιτυχία και οδήγησαν στην έκδοση από τη
Διαχειριστική Αρχή της πρώτης πρόσκλησης για
υποβολή προτάσεων στο ΠΕΠ Ιονίων Νήσων που
αφορά την Αγροδιατροφή. Πιο συγκεκριμένα,
υποβλήθηκαν δέκα προτάσεις προς υλοποίηση
στο πλαίσιο των διασυνοριακών προγραμμάτων
Interreg Ελλάδα- Ιταλία και Ελλάδα- Αλβανία, που
αφορούν κυρίως ή κατά προτεραιότητα τον
πρωτογενή τομέα.

Η διαρκώς αναβαθμιζόμενη συνεργασία
Περιφέρειας, Ιόνιου Πανεπιστημίου και ΤΕΙ Ιόνιων
Νήσων αποδίδει καρπούς. Σε θεματικά
εργαστήρια που οργάνωσε κατά το 2017 η
Περιφέρεια στο πλαίσιο της διαβούλευσης, σε όλα
τα νησιά της με τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών
Ιδρυμάτων (Ιόνιο Πανεπιστήμιο και ΤΕΙ Ιονίων) και
των παραγωγών κατατέθηκαν μία σειρά
προτάσεις για τον πρωτογενή τομέα. 
Για την υλοποίηση τους η Περιφέρεια ενέκρινε τη
χρηματοδότηση με 2 εκ. ευρώ, έντεκα έργων που
θα υλοποιηθούν με δικαιούχους το Ιόνιο
Πανεπιστήμιο και το ΤΕΙ Ιονίων Νήσων με σκοπό
να συνεισφέρουν στην υλοποίηση στόχων μεταξύ
των οποίων η τεχνολογική υποβοήθηση της
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δασοπροστασίας, η αξιοποίηση των αποβλήτων
ελαιοτριβείων και τυροκομείων για την προστασία
του περιβάλλοντος και τη δημιουργία προϊόντων
υψηλής προστιθέμενης αξίας. 
Η έρευνα αφορά επίσης στα τοπικά προϊόντα
ελαιόλαδο, οίνος, σταφίδα, καθώς και στην
τυροκομία, τα δε αποτελέσματά της θα είναι
διαθέσιμα προς επιχειρηματική αξιοποίηση.
Το 2018 τα έργα αυτά βρίσκονται σε πορεία
υλοποίησης 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης αποσκοπεί
στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του
αγροδιατροφικού τομέα, στην ανάδειξη του
πολυλειτουργικού  χαρακτήρα των αγροτικών
περιοχών και στην προστασία του περιβάλλοντος.
Στην ουσία ενισχύσει τον πρωτογενή τομέα αλλά
και την μεταποίηση της πρώτης ύλης σε εθνικό
επίπεδο. 
Η ΠΙΝ, παρά τις δυσχέρειες, κατάφερε να
προετοιμάσει το 2015 τους όρους για την
αποδοχή του Προγράμματος Αγροτικής
Ανάπτυξης 2014-2020, το οποίο σημαίνει την
προσθήκη επιπλέον 30-40 εκατομμυρίων ευρώ
που θα προσανατολιστούν κατευθείαν  στον
πρωτογενή τομέα της τοπικής οικονομίας.

Από το 2016 και μέχρι σήμερα επιδιώχθηκε
η στήριξη των αγροτών στο πλαίσιο που αυτό
πραγματοποιείται και στις Περιφέρειες του
Αιγαίου, ενώ παράλληλα προωθήθηκε η ενίσχυση
νέων γεωργών με παροχή διαφόρων κινήτρων.

Στήριξη των αγροτών, Στήριξη των αγροτών, 
ισονομία Ιονίου & Αιγαίουισονομία Ιονίου & Αιγαίου

Ο Περιφερειάρχης με παρέμβασή του έχει ήδη
ζητήσει από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων τη  διεύρυνση του πεδίου
εφαρμογής του Κανονισμού 229/2013 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ώστε να
συμπεριληφθούν οι αγροτικές επιχειρήσεις των
Ιονίων Νήσων στους δικαιούχους επιδότησης
προϊόντων, όπως ισχύει στα νησιά του Αιγαίου, με
σκοπό την αντιμετώπιση των δυσχερειών, οι
οποίες προκαλούνται από τη νησιωτικότητα, τη
μικρή έκταση και την απόσταση από τις αγορές
των μικρών νησιών.

Οι νέοι αγρότες και η παροχή κινήτρωνΟι νέοι αγρότες και η παροχή κινήτρων

Στην κατεύθυνση της προσέλκυσης και της
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παροχής κινήτρων η ΠΙΝ καταβάλλει
προσπάθειες για να καταστήσει γνωστό σε όλους
τους νέους και τις νέες των Ιονίων Νήσων το
πρόγραμμα για τους «Νέους αγρότες» που
εκπονείται από το Υπουργείο Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ).
Για το 2016, σύμφωνα με τα στοιχεία της Γενικής
Δ/νσης Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και
Κτηνιατρικής της ΠΙΝ ο συνολικός αριθμός
αιτήσεων που υποβλήθηκαν για ένταξη στο
πρόγραμμα «Ενισχύσεις εκκίνησης επιχείρησης
από Νέους Γεωργούς», για το οποίο η ΠΙΝ έχει στη
διάθεσή της 6.500.000€, ανήλθαν στις 87 (ΠΕ
Κέρκυρας: 6, ΠΕ Λευκάδας:8, ΠΕ Κεφαλονιάς:70
και ΠΕ Ζακύνθου:3). 
Ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων Θ. Γαλιατσάτος
έχει ήδη ζητήσει από το Υπουργείο Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων την συνδρομή του, ώστε
εξειδικευμένα στελέχη να στηρίξουν την
εκστρατεία ενημέρωσης που προτίθεται να

ξεκινήσει η ΠΙΝ για τις ευκαιρίες που
παρουσιάζονται μέσα από το πρόγραμμα
ενίσχυσης νέων αγροτών.

Στο πλαίσιο, λοιπόν, εφαρμογής του ΠΑΑ κατά τα
δύο τελευταία χρόνια έχουν πραγματοποιηθεί οι
παρακάτω δράσεις-σχετικές με την ΠΙΝ:

G Σχέδια Βελτίωσης στο υπομέτρο 4.1. (το ποσό
που διαχειρίζεται η ΠΙΝ είναι 9,4εκ. €) το οποίο
βρίσκεται σε εξέλιξη, έχει προκηρυχθεί από το
ΥΠΑΑΤ και κατά το 2017 ήταν ανοιχτή η πύλη για
την υποβολή αιτήσεων των δικαιούχων αγροτών
της περιφέρειας.
G Ένταξη Έργων Αγροτικής Οδοποιίας σε
εφαρμογή της Δράσης 4.3.4. του Προγράμματος
Αγροτικής Ανάπτυξης με Τίτλο Βελτίωση
πρόσβασης σε γεωργική Γη και κτηνοτροφικές
εκμεταλλεύσεις» (Απρίλιος). Τα ενταγμένα έργα
αφορούν:  
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· Βελτίωση προσβασιμότητας σε αγροτικές
οδούς των Δ.Ε. Φαιάκων και Θιναλίων Δήμου
Κέρκυρας, προϋπολογισμού 300.000€
· Βελτίωση Αγροτικής οδοποιίας Δήμου
Λευκάδας, προϋπολογισμού 300.000€
· Αγροτική οδοποιία Δήμου Ζακύνθου,
προϋπολογισμού 270.000€
· Ασφαλτόστρωση αγροτικών οδών Δ.Ε.
Απολλωνίων Λευκάδας, προϋπολογισμού
270.000€
G Εφαρμογή της Δράσης 4.3.1. του
Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης με Τίτλο:
«Υποδομές εγγείων βελτιώσεων». Στόχοι: (1)
Συντήρηση & Επέκταση του Αρδευτικού Δικτύου
του ΤΟΕΒ Νυμφών Κέρκυρας (2) Δημιουργία
ΤΟΕΒ Αγίου Ματθαίου Κέρκυρας για την
αξιοποίηση της πηγής του Γαρδικίου με στόχο την
δημιουργία Αρδευτικού Δικτύου (Μάιος) 
G Ένταξη 80 Νέων Αγροτών εγκατεστημένων ως
Αρχηγών Αγροτικής Εκμετάλλευσης στην
Γεωγραφική Επικράτεια των Ιονίων Νήσων στο
Υπομέτρο 6.1. του Προγράμματος Αγροτικής
Ανάπτυξης με Τίτλο «Εγκατάσταση Νέων
Γεωργών» (Ιανουάριος)
G Συμμετοχή της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης σε
4 Δράσεις του Υπομέτρου ΄16.1-16.2 του
Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης με Τίτλο:
«Ευρωπαϊκή Σύμπραξη Καινοτομίας» για την

βιωσιμότητα και την ανταγωνιστικότητα της
Γεωργίας και της Κτηνοτροφίας στην Ε.Ε.
συνολικού προϋπολογισμού 600.000€. Οι δυο
δράσεις αφορούν την Κτηνοτροφία στην ΠΕ
Κεφαλονιάς και οι άλλες δυο στην
ελαιοπαραγωγή στην ΠΕ Κέρκυρας. Για την
εκτέλεση του έργου δημιουργήθηκαν τέσσερις
ομάδες έργου (μια ανά δράση) με την συμμετοχή
της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης της ΠΙΝ και με
εταίρους των ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, το Ιόνιο
Πανεπιστήμιο και τον ΑΣ Μέσης Κέρκυρας
(Νοέμβριος)
G Δράση για την Συλλογή και απομάκρυνση
κενών συσκευασιών φυτοφαρμάκων με την
συμμετοχή του «Πράσινου Ταμείου», της
Αγροδιατροφικής Σύμπραξης και της Περιφέρειας
Ιονίων Νήσων ύψους 20.000€ (Απόφαση
Περιφερειακού Συμβουλίου 225-23/10-12-2018)
(Δεκέμβριος).

Leader

Το πρόγραμμα Leader, τώρα, το οποίο σύμφωνα
με το ΠΑΑ 2014-2020 αποτελεί ξεχωριστό μέτρο
ξεκίνησε να εφαρμόζεται από το 2016 και μετά,
μέσω αναπτυξιακών εταιρειών.
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Ζάκυνθος & Κεφαλληνία:
Με πρωτοβουλία της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων
δημιουργήθηκαν δύο αναπτυξιακές εταιρείες, σε
Ζάκυνθο και Κεφαλονιά – Ιθάκη, με τη συμμετοχή
των αντίστοιχων Δήμων. Η υποβολή των
φακέλων των εταιρειών αυτών για το πρόγραμμα
Leader υπήρξε επιτυχής και εγκρίθηκαν οι
απαραίτητες χρηματοδοτήσεις, ύψους 3.900.000
ευρώ για τη Ζάκυνθο και 4.900.000 ευρώ για την
Κεφαλονιά και την Ιθάκη. 

Κέρκυρα & Λευκάδα:
Το Leader Κέρκυρας και Λευκάδας έχει αναλάβει η
ΑΝ.ΙΟ.Ν. και αφορά το ποσό των 6.950.000 ευρώ.
Οι δικαιούχοι του προγράμματος αυτού είναι
δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς που σχετίζονται με
τον πρωτογενή τομέα, τη βελτίωση της υπαίθρου,
την ανάπτυξη του αγροτουρισμού και άλλους
κλάδους που συνδέονται με τον πρωτογενή
τομέα. 

Η υλοποίηση του μέτρου έχει ξεκινήσει ως εξής:
Στην Κέρκυρα και την Λευκάδα έχουν γίνει

οι πρώτες δράσεις σύστασης της τοπικής ομάδας

δράσης, ωστόσο η λειτουργία της ΑΝΙΟΝ που είχε
αναλάβει την διαχείριση του μέτρου
υπολειτουργεί με αποτέλεσμα να μην μπορεί να
το υλοποιήσει, γεγονός που αποδυναμώνει την
δυναμικότητα του τομέα. 

Στη Ζάκυνθο το δίκτυο συνεργασίας της
που διαχειρίζεται το πρόγραμμα έχει
ενεργοποιήσει την ηλεκτρονική του σελίδα, ενώ
έχει εκδώσει μια πρόσκληση για συμβάσεις έργου
με επιστήμονες (μηχανικούς, οικονομολόγους,
γεωτεχνικούς και πολιτικούς επιστήμονες). 

Στην Κεφαλλονιά το δίκτυο συνεργασίας
της με την ονομασία Ιόνιο Δίκτυο έχει
ενεργοποιήσει επίσης την ηλεκτρονική του
σελίδα και η οποία είναι σαφέστατα πιο
ενημερωμένη από αυτήν της Ζακύνθου, και
στην οποία αναρτώνται όλες οι προκηρύξεις-
προσκλήσεις που αφορούν την υλοποίηση του
μέτρου. 
Ακόμη, έχει εκδώσει την 1η πρόσκληση για την
υποβολή προτάσεων δημόσιου χαρακτήρα του
προγράμματος με την ονομασία «Καλές Πρακτικές
Νησιωτικής Ανάπτυξης» στο πλαίσιο των δράσεων
19.2.4, 19.2.5 και 19.2.6. r
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ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΔΡΑΣΗ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΘΕΣΜΟΙ
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Το 2014 αναλάβαμε τη διακυβέρνηση της
Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και διαπιστώσαμε
ότι ήταν πολύ μακριά από τους πολίτες και τις

ανάγκες τους. Χαρακτηριστικό είναι ότι οι ίδιοι οι
κάτοικοι των νησιών μας δεν γνώριζαν τι
αρμοδιότητες έχει η Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση και
πολύ περισσότερο, πόσο καθοριστικά μπορεί να
συμβάλλει στην ανάπτυξη του τόπου και την
καθημερινότητα του πολίτη.
Στην πορεία αυτών των χρόνων συγκρουστήκαμε
πολλές φορές με τις σκληρές, νεοφιλελεύθερες
πολιτικές, που ισοπέδωναν επί χρόνια την κοινωνία,
τους εργαζόμενους, τη νεολαία μας , τους πολίτες
του Ιονίου, αλλά και την ίδια την Αυτοδιοίκηση.

Η παρούσα Περιφερειακή Αρχή, παρά το ιδιαίτερα
δυσμενές οικονομικό περιβάλλον, κατάφερε να
διαδραματίσει πρωτεύοντα ρόλο στην ανάπτυξη
των νησιών μας. Κατάφερε να καταστήσει την
Περιφέρεια Ιονίων Νήσων υπόδειγμα αλληλεγγύης,
κοινωνικής συνοχής και οργάνωσης, έναντι των
υπολοίπων 12 Περιφερειών της χώρας.

Σχεδιασμοί και πρωτοβουλίες

Με σκληρή δουλειά καταφέραμε το 2016 να
ολοκληρώσουμε μια σειρά σημαντικών
σχεδιασμών και πρωτοβουλιών που

αποτελούσαν προαπαιτούμενα για την
υλοποίηση των προγραμματικών στόχων της
Περιφερειακής Αρχής.

1/ Εγκρίθηκε από το ΠΣ το 2016 το 5ετές
Στρατηγικό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, στο οποίο
αποτυπώθηκαν οι εφαρμοστέες πολιτικές και
συγκεκριμένα: 

-Ο αναπτυξιακός σχεδιασμός της ΠΙΝ
(λαμβανομένης υπόψη της οικονομικής
συγκυρίας) με στόχο την ανάσχεση της ανεργίας,
τη διεύρυνση της παραγωγικής βάσης, τη
δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και νέων
παραγωγικών δραστηριοτήτων.

-Η Κοινωνική Οικονομία με επίκεντρο την
ανάδειξη της Κοινωνίας των Πολιτών σε τομείς
όπως η υγεία, η παιδεία και επιμόρφωση, η
κοινωνική αλληλεγγύη, ο πολιτισμός, οι ήπιες
μορφές τουρισμού, οι ανανεώσιμες πηγές
ενέργειας, η διαχείριση απορριμμάτων,
αποβλήτων και υδάτινων πόρων κ.α.

-Η προώθηση της ιδιαιτερότητας του νησιωτικού
χώρου και εισαγωγή και επικαιροποίηση της
έννοιας του περιβάλλοντος στον σχεδιασμό της
Περιφέρειας.
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Συμπαράσταση στον Περιφερειάρχη για τη 
μήνυση που κατέθεσε  εναντίον του η Χ.Αυγή
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-Η ενίσχυση του διεθνούς ρόλου της Περιφέρειας
στο πλαίσιο της διαρκούς αναδιαμόρφωσης της
Ευρωπαϊκής Στρατηγικής Αδριατικής – Ιονίου.

-Η βελτιστοποίηση της οργάνωσης και της
διοικητικής λειτουργίας των υπηρεσιών για την
ποιοτικότερη, ταχύτερη και αποτελεσματικότερη
εξυπηρέτηση των πολιτών, επενδυτών και
εξυπηρετούμενων.

2/ Εγκρίθηκε από το ΠΣ και εκδόθηκε η σχετική
ΚΥΑ (63085/5401/Β/α.φ 4317/30-12-2016) για
τον Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης  Απο-
βλήτων (ΠΕΣΔΑ) στα Ιόνια Νησιά. Άνοιξε έτσι ο
δρόμος για την σχεδιασμένη και προγραμματι-
σμένη χρονικά και χρηματοδοτικά εφαρμογή της
Ολοκληρωμένης Διαχείρισης. Η ΠΙΝ επιτέλεσε
στο ακέραιο το ρόλο της και 

3/ Ιδρύθηκε με απόφαση του ΠΣ η μη κερδοσκο-
πική εταιρεία «Αγροδιατροφική Σύμπραξη Ιονίων
Νήσων» με στόχο την υλοποίηση ενεργών πολι-
τικών στον πρωτογενή τομέα της οικονομίας και
την υποβοήθηση των παραγωγών, ιδιαίτερα των
μικρών και μικρομεσαίων εξ αυτών. 

4/ Ιδρύθηκε με απόφαση του ΠΣ και του ΔΣ του
Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Ιονίων Νήσων

η εταιρεία ειδικού σκοπού «Εταιρεία Ανάπτυξης
Επιχειρηματικού Πάρκου Κέρκυρας Α.Ε» με στόχο
την χωροθέτηση, χρηματοδότηση και κατασκευή
του Επιχειρηματικού Πάρκου μέσης και χαμηλής
όχλησης στην Κέρκυρα. Στην εταιρεία συμμετέ-
χουν το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης, ο Δήμος
Κέρκυρας, το Εμποροβιοτεχνικό Επιμελητήριο
Κέρκυρας, η Ομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτε-
χνών Κέρκυρας και η Ιόνιος Ομοσπονδία Εμπο-

ρίου και
Επιχειρηματικότητας.

5/ Εγκρίθηκε από το
Π.Σ. το Επιχειρησιακό
Σχέδιο Τουριστικής
Προβολής βάσει του
οποίου οριοθετούνται
οι στόχοι, οι προτεραι-
ότητες και οι δράσεις
της Περιφέρειας Ιονίων
Νήσων έως το 2020. 

6/ Eγκρίθηκε το Δεκέμ-
βριο του 2018 το Περι-
φερειακό Χωροταξικό
Πλαίσιο (ΠΧΠ) στα
Ιόνια Νησιά, το οποίο
αναθεωρεί και αντικα-
θιστά το προγενέστερο
Περιφερειακό Πλαίσιο
Χωροταξικού Σχεδια-
σμού και Αειφόρου
Ανάπτυξης.

Προτεραιότητες 
που έχουμε θέσει είναι:

l Η περαιτέρω άρση της απομόνωσης που
προκύπτει από τη νησιωτική γεωγραφία της
Περιφέρειας και την τόνωση της αναπτυξιακής
της θέσης.
l Η προώθηση της ιδιαιτερότητας του νησιω-
τικού χώρου στον χωρικό σχεδιασμό, ως μια ορι-
ζόντια πολιτική για τα νησιά και ιδιαίτερα τα
μικρά νησιά, με θέσπιση κινήτρων.  
l Ο συνδυασμός της ανάπτυξης του τουρι-
σμού με την ανάπτυξη του πρωτογενούς και
δευτερογενούς τομέα.

l Η ισόρροπη χωρική οργάνωση στο πλαίσιο
της αειφόρου ανάπτυξης, μέσω της σύνταξης
Τοπικών Χωρικών Σχεδίων σε όλους τους Δή-
μους και η παροχή κατευθύνσεων για τον
αστικό, περιαστικό, εξωαστικό, αγροτικό, ορεινό,
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ημιορεινό, παράκτιο και θαλάσσιο χώρο.
l Η προστασία και ανάδειξη και ορθολογι-
σμένη διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος,
του τοπίου και της πολιτιστικής κληρονομιάς.
l Η ενίσχυση των υποδομών πληροφορικής
και επικοινωνιών υψηλής τεχνολογίας.
l Η ενίσχυση της πολιτικής εξωστρέφειας σε
συνδυασμό με την πολιτική της έξυπνης ανά-
πτυξης σε μια σειρά επιχειρηματικών πρωτο-
βουλιών που δύνανται να αναπτυχθούν σε
περιφερειακό, αλλά και διαπεριφερειακό επί-
πεδο.

ΚΙΝΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

Η ΠΙΝ στήριξε ενεργά τις λαϊκές κινητοποιήσεις
απέναντι στις νεοφιλελεύθερες και μνημονιακές
πολιτικές και υπερασπίστηκε τις δίκαιες διεκδική-
σεις κοινωνικών ομάδων, φορέων και πολιτών.

Τονίζουμε ιδιαίτερα την δράση της ΠΙΝ στους
εξής τομείς:

² ² Την ανάδειξη των προβλημάτων και την υπε-
ράσπιση  της δημόσιας υγείας στα Ιόνια Νησιά,
δράση που κορυφώθηκε με την πραγματοποίηση
ανοικτών εκδηλώσεων σε όλα τα νησιά και  κλεί-

σιμο των υπηρεσιών της ΠΙΝ την ίδια ημέρα. 
² ² Την πραγματοποίηση εκδηλώσεων στην
Κέρκυρα γύρω από την διείσδυση του φασιστι-
κού φαινομένου στη δημόσια ζωή της χώρας ,
ενώ προτείναμε τη θεσμοθέτηση ετήσιου Πολιτι-
κού Συνεδρίου με θεματολογία της τρέχουσας
κοινωνικής και πολιτικής ζωής. Η άρνησή μας για
την παραχάραξη της ιστορίας της χώρας μας και
η επιμονή μας στην ανάδειξη της συμβολής του
ελληνικού λαού στους αγώνες, μας οδήγησαν αν-
τιμέτωπους με τη δικαιοσύνη, μετά από αλλεπάλ-
ληλες μηνύσεις της Χρυσής Αυγής στον
Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων και τον Πρόεδρο
του Περιφερειακού Συμβουλίου. 
Επιμείναμε, παρά τις περί του αντιθέτου νουθε-
σίες, να αναδεικνύουμε τα προβλήματα από την
παρείσφρηση νεο-ναζιστικών υπολειμμάτων σε
κινήματα ή διεκδικήσεις, με δυσμενέστατες συνέ-
πειες στην καθημερινή ζωή, την λειτουργία των
θεσμών, την ίδια τη δημοκρατία.    

² ² Σταθερά και αταλάντευτα επιμένουμε στην
εναντίωσή μας στην ιδιωτικοποίηση των κοινό-
χρηστων πραγμάτων της περιοχής και της χώρας
με τον αγώνα κατά της ιδιωτικοποίησης των αε-
ροδρομίων να έχει εξέχουσα θέση. Η ίδια η ζωή
μας δικαίωσε για την στάση μας ενάντια στο ξε-
πούλημα των αεροδρομίων στη Fraport, την
ανάδειξη της ετεροβαρούς για τα συμφέροντα
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των πολιτών συμφωνίας με όλα τα πρόσφορα
μέσα, την συνεπή –μετά τη λαϊκή εντολή που
λάβαμε – άρνησή μας να προσφέρουμε γη και
ύδωρ στην Fraport και το ΤΑΙΠΕΔ. H σημερινή ει-
κόνα των αεροδρομίων, η αύξηση των τελών, η
κατάλυση των εργασιακών σχέσεων, αποδεικνύει
όσα εγκαίρως είχαμε επισημάνει, με τους τότε κα-
τήγορούς μας να αλλάζουν άρδην τη θέση τους
και να υιοθετούν την πλειονότητα των απόψεών
μας. 

² ² Ενάντια στην τσιμεντοποίηση του Ερημίτη
και τη μη υλοποίηση της «καταχρηστικής» ιδιωτι-
κής επένδυσης  στην περιοχή. Συνεχίζουμε με τις
τελευταίες λεπτομέρειες για την κατάθεση της
προσφυγής, στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, για πα-
ραβιάσεις της ελληνικής – ευρωπαϊκής νομοθε-
σίας από το ΤΑΙΠΕΔ όσον αφορά στις συνθήκες
διαχείρισης του Ερημίτη. «Εάν τα μέλη της διοί-
κησης του ΤΑΙΠΕΔ δεν είχαν την κάλυψη της ιδιό-
τυπης νομικής ασυλίας θα ήταν υπόλογοι
απέναντι στην ελληνική δικαιοσύνη με βαριές κα-
τηγορίες», είχε δηλώσει ο Περιφερειάρχης Ιονίων
Νήσων, κάτι που παραμένει επίκαιρο και σήμερα.

² ² Εναντιωθήκαμε στο ξεπούλημα του Καστέλο
Κέρκυρας με απόφαση του Περιφερειακού Συμ-
βουλίου, του Ίσσου Κέρκυρας και του Πλατύ Για-
λού στην Κεφαλονιά και στην τήρηση των
περιβαλλοντικών όρων στις επενδύσεις. 

² ² Στηρίζουμε τους εργαζόμενους και είμαστε

στο πλευρό τους για την τήρηση των εργασιακών
νόμων και την καταβολή των δεδουλευμένων
τους, σε συνεργασία με το Εργατικό Κέντρο και τα
πρωτοβάθμια σωματεία τους.

² ² Ψήφισμα, για την προστασία της α’ κατοικίας
από τους πλειστηριασμούς. Το ψήφισμα  που κα-
τέθεσε ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων Θεόδω-
ρος Γαλιατσάτος, για την προστασία της α’
κατοικίας από τους πλειστηριασμούς , έγινε δεκτό
και υπεψηφίστηκε στο πρώτο κοινό Συνέδριο της
της ΕΝΠΕ και ΚΕΔΕ, που διεξήχθη στην Αθήνα,
εκφράζοντας την αντίθεση του στο συνεχιζόμενο
κύμα πλειστηριασμών και κατασχέσεων που γε-
νικεύονται πλέον και αφορούν χρέη πολιτών
προς το Δημόσιο, τα Ασφαλιστικά Ταμεία και τους
ΟΤΑ. Με το ψήφισμα ζητάμε την απόλυτη προ-
στασία της πρώτης λαϊκής κατοικίας με τη δημι-
ουργία αυτοτελούς νομοθετικού πλαισίου για το
θέμα, την καθιέρωση ακατάσχετου για την πρώτη
κατοικία αντικειμενικής αξίας έως 300.000 ευρώ,
την ορθολογική διαχείριση του ζητήματος των
δανείων, καθώς και του πλαισίου των ηλεκτρονι-
κών πλειστηριασμών και την ανάκληση των
αστυνομικών και κατασταλτικών μέτρων σε
βάρος των κινημάτων και συλλογικοτήτων που
κινητοποιούνται κατά των πλειστηριασμών

Σχέσεις με ΟΤΑ Α’ βαθμού Σχέσεις με ΟΤΑ Α’ βαθμού 

Αναπτύξαμε και ενισχύσαμε τις σχέσεις και συνερ-
γασίες της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων με τους
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Δήμους της περιοχής μας, δρώντας ενωτικά και
επιζητώντας την μέγιστη συνεργασία μεταξύ των
ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού, κυρίως, για τα μείζονα ζη-
τήματα κοινού ενδιαφέροντος. 

Στο πλαίσιο αυτό διοργανώσαμε σειρά συσκέ-
ψεων για σοβαρά ζητήματα όπως η διαχείριση
των απορριμμάτων,
τα μεγάλα –εν εξε-
λίξει – έργα στα
νησιά μας ενώ τε-
θήκαμε στο πλευρό
των ΟΤΑ στις διεκ-
δικήσεις μας στους
τομείς της υγείας,
της εκπαίδευσης,
της απόδοσης
πόρων κλπ. Υπο-
δειγματική υπήρξε
η συνεργασία μας
με τους Δήμους
που επλήγησαν
από τους σεισμούς
(Λευκάδα, Κεφαλο-
νιά, Ιθάκη και Ζά-
κυνθο) τόσο στην
αντιμετώπιση της
κρίσης από την
πρώτη στιγμή, όσο
και στη διεκδίκηση
και εν τέλει κατά-
κτηση των απαι-
τούμενων πόρων
από το Κράτος. 

Σταθήκαμε αρωγοί
και συμπαραστάτες
στο σύνολο των
Δήμων της Περιφέ-
ρειάς μας, ανεξαρ-
τήτως κομματικών,
πολιτικών, ιδεολο-
γικών θέσεων ή αν-
τιθέσεων, ακόμη
και όταν σε κάποιες
περιπτώσεις κατηγορηθήκαμε εν αδίκω για την
αδυναμία διαχείρισης σημαντικών θεμάτων αρ-
μοδιότητας των ΟΤΑ Α’ βαθμού. Επιλέξαμε να τι-
μήσουμε τον θεσμικό μας ρόλο, μακριά από
μικροπολιτικά παιχνίδια και επιδιώξεις εξωγενών
παραγόντων με ιδιοτελείς σκοπούς. 

Σταθερή επιδίωξή μας είναι η περαιτέρω ενδυνά-
μωση των συνεργασιών και συνεργειών των ΟΤΑ
στα Ιόνια Νησιά, όπου η Περιφέρεια Ιονίων

Νήσων ήταν και παραμένει στη διάθεση των
Δήμων.

Διαφάνεια - Χρηστή διαχείρισηΔιαφάνεια - Χρηστή διαχείριση

Στα πλαίσια της πολιτικής διαφάνειας και χρη-
στής διαχείρισης εστάλησαν στις εισαγγελικές και

γενικότερα στις
ελεγκτικές αρχές οι
εξής υποθέσεις:

- Εταιρεία ΟΑΝΑΚ
με διαπιστωμένο
ταμειακό έλλειμμα
330.000 ευρώ

- Έργα διαχείρισης
απορριμμάτων Τεμ-
πλονίου με διαπι-
στωμένες παρα-
βιάσεις της νομοθε-
σίας εκτέλεσης δη-
μοσίων έργων 

- ΕΤΙΝ με διαπι-
στωμένη κακοδια-
χείριση για την
περίοδο 2009-
2014, η οποία τέ-
θηκε σε λύση και
εκκαθάριση.

- Εταιρεία ΑΕΝΑΚ
για διερεύνηση της
νομιμότητας διοι-
κητικών, νομικών,
τραπεζικών και δι-
καστικών πράξεων
που κατέληξαν
στην κατάσχεση
5,71 εκατ. ευρώ
από τους λογαρια-
σμούς της ΠΙΝ. Με
αίσιο και απολύτως
δίκαιο αποτέλεσμα
για την Περιφέρεια,

καθώς όπως έγινες σε όλους γνωστό πριν από
μέρες, το Εφετείο Κέρκυρας με την υπ.αριθμ.
1/2019 απόφασή του δικαίωσε την Περιφέρεια
Ιονίων Νήσων και ακύρωσε  την κατάσχεση των
5.718.205,52 ευρώ, η οποία της είχε επιβληθεί για
χρέη της ΑΕΝΑΚ Α.Ε προς τεχνικές μελετητικές
εταιρείες για τη μελέτη του «Λυρικού Θεάτρου».
Το δικαστήριο με την απόφαση του αυτή διέταξε
την επιστροφή των χρημάτων που αυτή τη
στιγμή βρίσκονται στους λογαριασμούς του ΤΕΕ.
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Για την ιστορία, αξίζει να αναφερθεί ότι η κατά-
σχεση 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.

- Εταιρεία Leader στην Λευκάδα η οποία τέθηκε
σε λύση και εκκαθάριση με αποστολή του φα-
κέλου της στην δικαιοσύνη.

- Τουριστική προβολή 2007-2013 έχει σταλεί για
τα περαιτέρω στην Εισαγγελέα Διαφθοράς.

Ο πειθαρχικός έλεγχος από τον Περιφερειάρχη
υλοποιήθηκε με την παραγγελία ΕΔΕ, την
κλήση σε απολογία υπαλλήλων, και την επι-
βολή ποινών όπου χρειαζόταν.  Είναι περιττό
να αναφερθεί ότι όλες οι διοικητικές αλλαγές
και προσαρμογές καθώς και πράξεις πειθαρχι-
κού ελέγχου διέπονταν από τις αρχές του σε-
βασμού της προσωπικότητας, της αξιοκρατίας,
του σεβασμού των εργασιακών δικαιωμάτων
και κυρίως της βελτίωσης της δυνατότητας της
ΠΙΝ να υπηρετεί τους πολίτες.

-ΑΡΙΣΤΕΡΟ «Μανιφέστο» επτά Ευρωπαίων Πε-
ριφερειαρχών, από Ελλάδα, Σουηδία, Γαλλία,
Πορτογαλία και Ιταλία, για μία Νέα Ευρωπαϊκή
Συνθήκη «LEFT» (LABOUR EUROPE FAIRNESS
TOLERANCE MANIFESTO)

Εν όψη των Ευρωεκλογών του Μαΐου 2019,  7
Περιφερειάρχες προερχόμενοι από την Ελλάδα,
τη Σουηδία, τη Γαλλία, την Πορτογαλία και την

Ιταλία , υπογράψαμε γραπτή διακήρυξη πολιτι-
κού περιεχομένου, ΑΡΙΣΤΕΡΟ (manifesto),  για
την κατεύθυνση της δρομολόγησης μίας Νέας
Ευρωπαϊκής Συνθήκης .Η γραπτή αυτή διακή-
ρυξη, με τίτλο LEFT, θέτει ιδέες και βασικές αρχές
εστιάζοντας στην εργασία, την Ευρώπη, την
αμεροληψία και την ανεκτικότητα, την αντιμε-
τώπιση των εξελισσόμενων προκλήσεων της
σύγχρονης κοινωνίας, (παγκοσμιοποίηση, άνο-
δος του λαϊκισμού, μείωση του παραδοσιακού
εργατικού δυναμικού, ανεργία), στην αλλαγή
του κλίματος, τη μετανάστευση για την εργασία
και τη Δικαιοσύνη. Μέσω αυτής καλούμε όλες
τις πολιτικές ηγεσίες των ευρωπαϊκών κομμά-
των της Αριστεράς και της Σοσιαλδημοκρατίας,
αλλά και τους Ευρωπαίους πολίτες να υιοθετή-
σουν τις ιδέες αυτές και να τις στηρίξουν εν όψη
των Ευρωεκλογών του Μαΐου 2019.Για τα λαϊ-
κιστικά κόμματα είναι πολύ πιο εύκολο να κατη-
γορούν την Ευρωπαϊκή Ένωση παρά να την
εξηγούν, όμως όχι για εμάς! Μετά το BREXIT, μια
ανανεωμένη ΑΡΙΣΤΕΡΑ είναι η μόνη απάντηση
στους πολίτες που δεν θέλουν να συμμετάσχουν
στη σύγκρουση της Ευρώπης».

Οι υπογράφοντες Περιφερειάρχες, του ΑΡΙΣΤΕ-
ΡΟΥ μανιφέστου,  είναι οι : Σταύρος Aρναουτά-
κης, Περιφερειάρχης Κρήτης (GR), Erik
Bergkvist, Πρόεδρος της Περιφερειακής Εκτελε-
στικής Επιτροπής του Västerbotten (SE) (Σουη-
δία), Loïg Chesnais-Girard, Πρόεδρος του
Περιφερειακού Συμβουλίου της Βρετάνης
(FR)(Γαλλία), Vasco Alves Cordeiro, Πρόεδρος της
Αυτόνομης Περιφέρειας των Αζορών (PT)(Πορ-
τογαλία), Θεόδωρος Γαλιατσάτος, Περιφερειάρ-
χης Ιονίων Νήσων (GR), Απόστολος
Κατσιφάρας, Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας
(GR) και Enrico Rossi, Περιφερειάρχης Τοσκάνης
(IT) (Ιταλία).
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Το Αριστερό Manifesto των Περιφερειαρχών, υπε-
γράφη στις 26 Νοεμβρίου και κοινοποιήθηκε
στον Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ,
FransTimmermans, από τον Περιφερειάρχη της
Τοσκάνης Ενρίκο Ρόσι.

-Ενισχύσαμε τη δυναμική παρουσία μας στις δια-
δικασίες της Μακροπεριφέρειας Αδριατικής – Ιο-
νίου και της CPMR με σημείο αναφοράς την
εκλογή του Περιφερειάρχη στο Πολιτικό Γραφείο
της Διαμεσογειακής Επιτροπής των Παράκτιων
Περιφερειών της Ευρώπης. 

Ο Περιφερειάρχης Θεόδωρος Γαλιατσάτος, μαζί
με τους Περιφερειάρχες Δυτικής Ελλάδας Από-
στολο Κατσιφάρα και Πελοποννήσου Πέτρο Τα-
τούλη εκλέχθηκαν ως τακτικά μέλη της
Επιτροπής Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητι-
κής Ανασυγκρότησης για την αναθεώρηση του
Καλλικράτη.

Ενώ από τις αρχές του Οκτωβρίου του 2018,  ο
Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων, Θεόδωρος Γαλια-
τσάτος,  ορίστηκε, ένας εκ των δύο τακτικών εκ-
προσώπων της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας,
στη Μόνιμη Επιτροπή Ελέγχου Αρμοδιοτήτων Το-
πικής Αυτοδιοίκησης (του άρθρου 212
Ν.4555/2018 – Προγράμματος «Κλεισθένης Ι»).

Η Μόνιμη Επιτροπή Ελέγχου Αρμοδιοτήτων Το-
πικής Αυτοδιοίκησης, είναι άκρως σημαντική,
καθώς θα έχει ως αντικείμενο την προώθηση των
θέσεων της Αυτοδιοίκησης και την αντιμετώπιση
προβλημάτων που σχετίζονται είτε με την αυθαί-
ρετη αφαίρεση αρμοδιοτήτων, είτε με την από-
δοση αρμοδιοτήτων χωρίς τους αντίστοιχους
πόρους.

Γόνιμες παρεμβάσειςΓόνιμες παρεμβάσεις

Με τις γόνιμες παρεμβάσεις μας  καταφέραμε να
αλλάξουμε τη ροή αποφασισμένων νομοσχεδίων
για το Ιόνιο, που θα καθόριζαν όμως αν ερχόταν
σε ισχύ αρνητικά το μέλλον του τόπου μας.

-Επιστολή στην Υπουργό Τουρισμού, με κοινοποί-
ηση στον Πρωθυπουργό της Ελλάδας, απέστειλε,
στις 10 Αυγούστου 2018, ο Περιφερειάρχης Ιο-
νίων Νήσων, αντιδρώντας στη σύσταση της Υπη-
ρεσίας Ε.Ο.Τ.  Εσωτ.Ηπείρου και Ιονίων Νήσων
στα Ιωάννινα

Μετά από μικρό χρονικό διάστημα, η  ίδρυση της
Υπηρεσία Ε.Ο.Τ. Εσωτερικού Ιονίων Νήσων, με
έδρα την Κέρκυρα, δικαίωσε τις προσπάθειες μας
απέναντι σε αποφάσεις των Υπουργείων, καθώς
η νομοθετική ρύθμιση που κατατέθηκε στη
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Βουλή, το Νοέμβριο του 2018, στο Νομοσχέδιο
για το θεματικό τουρισμό, σύμφωνα με την οποία
τροποποιήθηκε  – συμπληρώθηκε  ο Οργανισμός
του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (Ε.Ο.Τ. π.δ.
72/2018 και π.δ.343/2001) και η  Υπηρεσία Ε.Ο.Τ.
Εσωτερικού Ηπείρου και Ιονίων Νήσων διαιρέ-
θηκε σε δύο νέες Υπηρεσίες, την Υπηρεσία Ε.Ο.Τ.
Εσωτερικού Ηπείρου, με έδρα τα Ιωάννινα (υφί-
σταται και σήμερα) και την Υπηρεσία Ε.Ο.Τ. Εσω-
τερικού Ιονίων Νήσων, με έδρα την Κέρκυρα.

Καινοτομίες σε επίπεδο Γενικής Καινοτομίες σε επίπεδο Γενικής 
Κυβέρνησης και Κεντρικής ΔιοίκησηςΚυβέρνησης και Κεντρικής Διοίκησης

Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων καινοτομεί στο σχε-
διασμό λύσεων σε επίπεδο Γενικής Κυβέρνησης
και Κεντρικής Διοίκησης

Στη δημιουργία ενός καινοτόμου Κεντρικού Συ-
στήματος Ευφυούς Διαχείρισης Πληροφοριών, το
οποίο θα συλλέγει δεδομένα από τα υφιστάμενα
Πληροφοριακά Συστήματα της Περιφέρειας και
θα βοηθά στον αποδοτικότερο σχεδιασμό και
έλεγχο των δράσεων και έργων σε διάφορους το-
μείς λειτουργίας προχωρεί η Περιφέρεια Ιονίων
Νήσων.

Η πρόταση για τη δημιουργία του πληροφορια-
κού συστήματος υποβλήθηκε στο πλαίσιο της
πρόσκλησης της Γενικής Γραμματείας Ψηφιακής
Πολιτικής του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής
(με κωδικό GSDP-2017-1) για την ανάπτυξη νέων
και καινοτόμων Ψηφιακών Υπηρεσιών, όπου και
έλαβε την έγκριση της χρηματοδότησης του
έργου, ύψους 200.000 ευρώ.

Το πληροφοριακό σύστημα αναμένεται να απο-
τελέσει «πλοηγό» για τις υπόλοιπες περιφέρειες
της χώρας, καθώς μόνο δύο έλαβαν έγκριση για
τις προτάσεις τους στη συγκεκριμένη πρό-
σκληση, ωστόσο η καινοτομία δημιουργίας ενός
Κεντρικού Συστήματος που μπορεί  να αξιοποι-
ηθεί από όλες τις Περιφέρειες της χώρας, περι-
λαμβάνεται μόνο στην πρόταση της Περιφέρειας
Ιονίων Νήσων.

Για πρώτη φορά στην Περιφέρεια, συγκροτήθηκε
το Περιφερειακό Επιστημονικό Συμβούλιο Έρευ-

νας και Καινοτομίας (ΠΣΕΚ) 

Το Περιφερειακό Επιστημονικό Συμβούλιο Έρευ-
νας και Καινοτομίας (ΠΣΕΚ), που θα λειτουργεί ως
συμβουλευτικό όργανο για την υποστήριξη ανα-
πτυξιακών δράσεων της Περιφέρειας και την υλο-
ποίησης της Εθνικής Στρατηγικής Έρευνας,
Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας ( ΕΣΕ-
ΤΑΚ), απαρτίζεται από έντεκα (11) μέλη,  από τα
οποία τα έξι (6)προέρχονται από ακαδημαϊκούς
και ερευνητικούς φορείς και τα πέντε(5) από
επαγγελματικά επιμελητήρια και επιστημονικούς
συλλόγους , πολιτιστικούς φορείς, την τοπική αυ-
τοδιοίκηση και τους παραγωγικούς φορείς του
τόπου.

Τα έξι μέλη της Επιτροπής, που είναι ακαδημαϊκοί
και ερευνητές και προέρχονται από ερευνητικά
κέντρα που εποπτεύονται από το Υπουργείο Παι-
δείας Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Διοργανώσαμε, προβάλλαμε και ενισχύσαμε ση-
μαντικούς θεσμούς:

² ² Τα συλλογικά όργανα της ΠΙΝ λειτούργησαν
ικανοποιητικά ,σε συνθήκες δημοκρατικού διαλό-
γου, διαφάνειας και ουσιαστικής αποτελεσματι-
κότητας επ’ ωφελεία των πολιτών. Συστήσαμε και
λειτουργούμε με επιτυχία και για όλα τα σημαν-
τικά ζητήματα την Περιφερειακή Επιτροπή Δια-
βούλευσης (π.χ. γνωμοδότηση για ΠΕΣΔΑ κλπ).

² ² Προβήκαμε σε συνεδριάσεις και πρωτοβου-
λίες της Περιφερειακής Επιτροπής Ισότητας για
την ανάδειξη του ρόλου της γυναίκας στην κοι-
νωνία ίσων ευκαιριών, την καταπολέμηση της έμ-
φυλης βίας και την ενίσχυση της ισότιμης
μεταχείρισης.

² ² Ο Λόγος στους Φορείς και τους Πολίτες. Δε-
κάδες συσκέψεις με τη συμμετοχή εκατοντάδων
θεσμικών φορέων και συλλογικοτήτων της Κέρ-
κυρας και των Ιονίων Νήσων γενικότερα για ζέ-
οντα ζητήματα της τοπικής κοινωνίας (Πολιτική
Προστασία - Λειτουργία Αεροδρομίου - Κυκλο-
φορία στην πόλη - Ανοικτά τουριστικά λεωφο-
ρεία - Διαχείριση απορριμμάτων - Προστασία
Κερκυραϊκού Ελαιώνα κ.α.)  r
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Μπροστά στους αγώνες για τη διάσωση του  Ερημίτη

Σημαντική δράση της Περιφερειακής Επιτροπής Ισότητας
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Ηπροσέγγιση της παρούσας Περιφερειακής
Αρχής ήταν ανέκαθεν η ανάληψη δράσεων
και η υλοποίηση έργων με κύριο γνώμονα το

κοινωνικό όφελος, την ενίσχυση των κοινωνικών
δομών και ενεργειών που στοχεύουν στην τόνωση
της απασχόλησης, την εξάλειψη των κοινωνικών
ανισοτήτων, τη δημιουργία ίσων ευκαιριών για
όλους. 
Στο πλαίσιο αυτό η Περιφερειακή Αρχή από την
ανάληψη των καθηκόντων της στα τέλη του 2014
και καθ’ όλη τη διάρκεια της πορείας της μέχρι σή-
μερα είναι σε διαρκή επικοινωνία και επαφή με
τους κοινωνικούς φορείς και τις κοινωνικές ομάδες
(ΡΟΜΑ, ΑμΕΑ, πολύτεκνους, ομάδες απεξάρτη-
σης, άνεργους, οικονομικά ασθενέστερους) των
νησιών μας, προκειμένου να ενημερώνεται για τις
ανάγκες που προκύπτουν και να ανταποκρίνεται
άμεσα για την επίλυσή τους. Στο πλαίσιο αυτό κα-
ταβάλλουμε προσπάθειες ενημέρωσης και ευαι-
σθητοποίησης του κοινού μέσω διοργάνωσης
ενημερωτικών εκδηλώσεων, όπως στην περί-
πτωση της εκδήλωσης με θέμα «Επενδύουμε στον
άνθρωπο:  Κοινωνικές δομές και δράσεις του
ΕΣΠΑ στα Ιόνια Νησιά», στο πλαίσιο εκστρατείας
ενημέρωσης για τις ευρωπαϊκές πολιτικές συνοχής
όπου συμμετείχαν οι κοινωνικές δομές που λει-
τουργούν σε όλα τα νησιά της Περιφέρειας Ιονίων
Νήσων και απευθύνονται σε ευάλωτες, μειονε-
κτούσες και λοιπές ομάδες πληθυσμού.

Κατά τη χάραξη της μακροπρόθεσμης στρατηγι-
κής μας, πρωταρχικό μας μέλημα ήταν η μείωση
των αρνητικών επιπτώσεων της οικονομικής κρί-
σης που βιώνουμε τα τελευταία χρόνια και η προ-
στασία των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων. 

Στο πλαίσιο της κοινωνικής αλληλεγγύης, η Περι-
φερειακή Αρχή συνεχίζει τον αγώνα για την προ-
στασία της α’ κατοικίας από τον πλειστηριασμό με
την κατάθεση και την έγκριση ψηφίσματος στο
πρώτο κοινό Συνέδριο της  της ΕΝΠΕ και ΚΕΔΕ,
εκφράζοντας την αντίθεση της ΠΙΝ στο συνεχιζό-
μενο κύμα πλειστηριασμών και κατασχέσεων.
Υπενθυμίζουμε ότι το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιο-
νίων Νήσων έχει ασχοληθεί επανειλημμένα με το
θέμα των πλειστηριασμών, και με τρεις ομόφωνες
αποφάσεις του (27.11.2016, 20.01.2018 και
6.10.2018) έχει ζητήσει τη θέσπιση μέτρων από-
λυτης προστασίας (μεταξύ αυτών και του ακατά-
σχετου) της πρώτης κατοικίας.

Παράλληλα, συνεχίζεται απρόσκοπτη η δράση της
ΙΟΝΙΑΣ ΣΥΜΜΑΧΙΑΣ κατά της ΦΤΩΧΕΙΑΣ με επι-
κεφαλής την ΠΙΝ και συμμετοχή 26 φορέων της
αυτοδιοίκησης, της εκκλησίας, της αλληλεγγύης,
που υλοποιεί το γιγαντιαίο πρόγραμμα  επισιτιστι-
κής και βασικής υλικής συνδρομής (ΤΕΒΑ) απευ-
θυνόμενο σε 4.250 συμπολίτες, πρωτοβουλία που
ξεκίνησε από το 2014 και θα διαρκέσει τουλάχι-
στον μέχρι το 2020.
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Αποσκοπώντας στη στήριξη του δημόσιου συστή-
ματος υγείας  και τη βελτίωση των παρεχόμενων
υπηρεσιών υγείας προς τους συμπολίτες μας, η
ΠΙΝ όχι μόνο συνεχίζει τον θεσμό της οικονομικής
στήριξης των επικουρικών και αγροτικών ιατρών
σε όλα τα νησιά μας αλλά και αυξάνει το μηνιαίο
οικονομικό βοήθημα σίτισης και διατροφής των
επικουρικών και αγροτικών γιατρών του Γενικού
Νοσοκομείου Κέρκυρας, των Διαποντίων Νήσων,
καθώς και των γιατρών στο ΠΕΔΥ με ομόφωνη
απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων
Νήσων.

Στο ανθρωποκεντρικό αυτό πλαίσιο, θεωρήσαμε
αυτονόητο και επιβεβλημένο να προβούμε σε αύ-
ξηση στο διπλάσιο των δαπανών κοινωνικής πο-
λιτικής κατά την έγκριση του προϋπολογισμού
του 2019. Συγκεκριμένα, η κοινωνική πολιτική
από 2.665.336,04 ευρώ αυξάνεται στα 5.000.000
ευρώ.

Όσον αφορά την κοινωνική της πολιτική και το
κοινωνικό της έργο, η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων
στο διάστημα της τετραετίας 2014-2018 έχει ολο-
κληρώσει εκτενές κοινωνικό έργο, ενώ παράλληλα
συνεχίζει δυναμικά την υλοποίηση ήδη υφιστάμε-
νων έργων και προέβη και σε νέα έργα στους ακό-
λουθους επιμέρους τομείς:

ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

1) Ρομά: 1) Ρομά: 

• Ολοκληρώθηκαν δυο στρατηγικές για την
φτώχεια, τον κοινωνικό αποκλεισμό και τους
Ρομά, σε συνεργασία με κάθε φορέα σχετικό σε
όλο το μήκος και πλάτος της ΠΙΝ.

• Θεσπίστηκε η χορηγία για παροχή υποτρο-
φίας σε δύο παιδιά Ρομά που θα πετυχαίνουν
στις πανελλήνιες εξετάσεις ΑΕΙ/ΤΕΙ. 

• Η Περιφέρεια Ιόνιων Νησιών σε συνεργα-
σία με το Ιατροκοινωνικό Κέντρο Κέρκυρας
(Πρώην ΠΙΚΠΑ) πραγματοποίησε το 2017
πρόγραμμα για τον έλεγχο της εμβολιαστικής
κάλυψης  και του εμβολιασμού  βρεφών, παι-
διών και εφήβων  συνδυαζόμενο με ομιλίες και
παρουσιάσεις που αφορούν την Υγεία των πο-
λιτών «Αγωγή Υγείας για όλους στα Ιόνια
Νησιά». Στο πλαίσιο αυτό έχουν επίσης ομιλίες
στο χώρο του καταυλισμού των Ρομά στο Λι-
βάδι Ρόπα Κέρκυρας.

Οι ενέργειες αυτές εντάσσονται στο Επιχειρησιακό
Σχέδιο Δράσης για την Κοινωνική ένταξη των
Ρομά το οποίο κινείται σε πέντε άξονες:

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 

Δράσεις για τους Ρομά
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• «ΣΤΕΓΑΣΗ – ΥΠΟΔΟΜΕΣ»

• «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ»

• «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ 
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ»

• «ΥΓΕΙΑ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ» και 

• «ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ 
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ».

2) Πρόσφυγες:2) Πρόσφυγες:

Πραγματοποιήθηκαν με επιτυχία δράσεις για τους
πρόσφυγες, με συλλογή ειδών πρώτης ανάγκης,
μεταφορά και διανομή τους στο Κέντρο
Φιλοξενίας Προσφύγων, ενώ
πραγματοποιήθηκαν συσκέψεις με τους Δήμους
της ΠΙΝ και την Εκκλησία κατά το 2015 για τη
διαχείριση του προσφυγικού ζητήματος, όταν
αυτό προέκυψε με σφοδρότητα, τους χειρισμούς
που έπρεπε να γίνουν και το συντονισμό των
απαιτούμενων δράσεων.

Από την αρχή της θητείας μας οσάκις προέκυψε
αυτή η ανάγκη αλληλεγγύης στον συνάνθρωπο
ανταποκριθήκαμε άμεσα, σε όλα τα νησιά μας, με
υποδοχή και φιλοξενία των προσφύγων με όρους
ανθρώπινης αξιοπρέπειας και αλληλεγγύης και
παράλληλα με προσοχή για να μην υπάρξουν
επιπτώσεις στην κοινωνική συνοχή και την τοπική
οικονομία. 

Παράλληλα, η Περιφερειακή Αρχή είχε καταθέσει
αίτημα τόσο στην κυβέρνηση, μέσα και από την
ΕΝΠΕ, όσο και στα θεσμικά όργανα της ΕΕ, μέσω
της διεθνούς παρουσίας της ΠΙΝ στη CPMR
(Συνδιάσκεψη Παράκτιων Περιφερειών) ώστε να
υπάρξει θεσμική κατοχύρωση των δράσεων της
αυτοδιοίκησης σε σχέση με το προσφυγικό και
εξασφάλιση επαρκούς χρηματοδότησης.    

3) Οικονομικά μειονεκτούντες:3) Οικονομικά μειονεκτούντες:

• Συνεχίζεται η υλοποίηση μέσω του ΕΠ Ιο-
νίων Νήσων 2014-2020 πέντε έργων συνολι-
κού προϋπολογισμού 1.338.480,00€, που
αφορούν έξι κοινωνικές δομές παροχής βασι-
κών αγαθών (Κοινωνικά παντοπωλεία και συσ-
σίτια) στην Κέρκυρα, Λευκάδα και Ζάκυνθο:

• Κοινωνικό Παντοπωλείο και παροχή συσ-
σιτίου στην Πόλη του Δήμου Κέρκυρας με δι-
καιούχο το ΚΟΙΣΠΕ

• Κοινωνικό Παντοπωλείο και παροχή συσ-
σιτίου στην περιφέρεια του Δήμου Κέρκυρας με
δικαιούχο το ΚΟΙΣΠΕ

• Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Λευκάδας
με δικαιούχο το Δήμο Λευκάδας

• Δομή παροχής συσσιτίου Δήμου Λευκάδας
με δικαιούχο την Equal Society

• Κοινωνικό Παντοπωλείο και παροχή συσ-
σιτίου Δήμου Ζακύνθου με δικαιούχο το «Ευ-
ρωπαϊκό Πολιτιστικό και Ερευνητικό Κέντρο
Αθηνών». 

Οι δομές αυτές θα λειτουργούν έως το 2019 προ-
σφέροντας βασικά αγαθά σε άτομα που βρίσκον-

ται σε κατάσταση φτώχειας ή απειλούνται από
φτώχεια, παρέχοντας τρόφιμα και είδη παντοπω-
λείου, ένδυσης και υπόδησης καθώς και είδη ψυ-
χαγωγίας (Κοινωνικά Παντοπωλεία) και γεύματα
(Δομές συσσιτίων). Ωφελούμενοι θα είναι σε κα-
θημερινή βάση 400 νοικοκυριά από τα Κοινωνικά
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Παντοπωλεία και ακόμη 400 ωφελούμενοι από τα
συσσίτια. 

Συνεχίζεται η λειτουργία των Κέντρων Κοινότητας
που ιδρύθηκαν το 2017, μιας νέας δομής  που
αποτελεί σημείο αναφοράς για την υποδοχή, εξυ-
πηρέτηση και διασύνδεση των πολιτών που έχουν
αυξημένες ανάγκες κοινωνικής προστασίας με όλα
τα κοινωνικά προγράμματα και υπηρεσίες που
υλοποιούνται στην περιοχή λειτουργίας τους.

Η νέα αυτή κοινωνική δομή λειτουργεί ως ΚΕΠ για
τις ευάλωτες, οικονομικά και κοινωνικά, ομάδες
πολιτών, όπως άστεγοι, άποροι, ΑμΕΑ, Ρομά και
μετανάστες. 

Τα 4 Κέντρα Κοινότητας λειτουργούν στη Λευ-
κάδα, Ζάκυνθο, Κέρκυρα και Κεφαλονιά με συνο-
λική δαπάνη 972.000€, δικαιούχους τους Δήμους
της ΠΙΝ και χρηματοδότηση από το ΠΕΠ Ιονίων
Νήσων, ενώ το 2018 εντάχθηκε και το Κέντρο Κοι-

νότητας του Δήμου Ιθάκης στο Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά 2014-2020», προϋπο-
λογισμού 112.320€.

· Συνεχίζεται η ενίσχυση της λειτουργίας
των Κοινωνικών Δομών και Δράσεων μέσω ΕΣΠΑ,
στο πλαίσιο του ΠΕΠ Ι.Ν. 2014-2020.

Στις δομές περιλαμβάνονται τα πέντε (5) Κέντρα
Κοινότητας, τα δύο (2) Κέντρα Ημερήσιας Φρον-
τίδας ΑμΕΑ (ΚΔΗΦ), τα τρία (3) Κέντρα Ημερήσιας
Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ) και  ο Ξενώνας
Αστέγων, τα τρία (3) Συμβουλευτικά Κέντρα Γυναι-
κών κατά της βίας και ο Ξενώνας φιλοξενίας κα-
κοποιημένων γυναικών.

Στις δράσεις περιλαμβάνεται η Παροχή Υπηρε-
σιών Φροντίδας Παιδιών, η Παροχή Υπηρεσιών
Φροντίδας παιδιών ΑμΕΑ, καθώς και η εξειδικευ-
μένη υποστήριξη μαθητών ΑμΕΑ.

4) Άνεργοι4) Άνεργοι

Ένταξη δράσης για την «Απασχόληση και την
κοινωνική ένταξη ευπαθών ομάδων στα Ιόνια
Νησιά» προϋπολογισμού 1.683.000 ευρώ

Εντάχθηκε το έργο «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 από το 2018 έως το
2021. Δικαιούχος της πράξης είναι το
«ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΚ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ».

Η πράξη περιλαμβάνει την παροχή σε 500 νέους
ανέργους της ΠΙΝ υπηρεσιών συμβουλευτικής,
στοχευμένης επαγγελματικής κατάρτισης και
πιστοποίησης δεξιοτήτων.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

5) Απεξάρτηση:5) Απεξάρτηση:

Ευαισθητοποίηση και ενημέρωση του κοινού
σχετικά με τη μάστιγα των ναρκωτικών και τη
χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών 

• Διοργάνωση εκδήλωσης «Χτίζουμε γέφυ-
ρες συνεργασίας, λέμε ΟΧΙ στα ναρκωτικά» με
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αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά των Ναρκω-
τικών και της Παράνομης Διακίνησής τους σε συ-
νεργασία με τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική
Διεύθυνση Ιονίων Νήσων και τον Σύλλογο «ΣΤΗ-
ΡΙΞΗ» Κατά των εξαρτησιογόνων ουσιών και του
Aids τον Ιούνιο 2018. 

• Χρηματοδότηση επιστημονικής έρευνας
στον μαθητικό πληθυσμό των Ιονίων Νήσων για
τη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών και άλλες εξαρ-
τητικές συμπεριφορές Η Εκθεση της έρευνας –η
οποία διατίθεται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα της
Περιφέρειας (www.pin.gov.gr)– περιλαμβάνει
στοιχεία για τη χρήση και τις αντιλήψεις των μα-
θητών της Γ’ Γυμνασίου και όλων των τάξεων του
Λυκείου σχετικά με εξαρτησιογόνες ουσίες, ενώ
εστιάζει, επιπλέον, στην υπερβολική ενασχόληση
των εφήβων με το διαδίκτυο, τα μέσα κοινωνικής
δικτύωσης και τα ηλεκτρονικά παιχνίδια, καθώς
και με τον τζόγο/στοιχηματισμό. Οι τελευταίες
αυτές συμπεριφορές αυτές μελετήθηκαν για
πρώτη φορά στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων στο
πλαίσιο της παρούσης έρευνας, ενώ η εν λόγω
έρευνα είναι η μοναδική που διεξήχθη σε επίπεδο
Περιφέρειας στην Ελλάδα τη συγκεκριμένη χρο-
νική περίοδο.

6) ΑμΕΑ6) ΑμΕΑ

Εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για την
ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαι-
δευτικές ανάγκες συνολικού προϋπολογισμού
521.432,00€

Εντάχθηκε το έργο «ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙ-
ΔΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΜΑ-
ΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Η ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΤΗ
2018 -2021 ΣΤΑ ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ» στον Άξονα Προ-
τεραιότητας «Κοινωνική ένταξη, ανάπτυξη του αν-
θρώπινου δυναμικού και καταπολέμηση της
φτώχειας & των διακρίσεων» στο Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά 2014-2020», συνολικού
προϋπολογισμού  521.432,00€.

Το έργο αφορά την υλοποίηση εξειδικευμένης εκ-
παιδευτικής υποστήριξης για την ένταξη μαθητών
με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες,
η οποία συμπεριλαμβάνει και την υποστήριξη των
μαθητών AμΕΑ λόγω κινητικών αναπηριών κ.λ.π.
και των πασχόντων από χρόνια νοσήματα μαθη-
τών που φοιτούν σε σχολικές μονάδες για τα σχο-
λικά έτη 2018-2021.

Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό

Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

· Μετά την Κέρκυρα (Μπενίτσες) και την Κε-
φαλονιά (Σκάλα), εγκαθίσταται το σύστημα
Seatrac στην παραλία Λυγιά της Λευκάδας για την
ελεύθερη πρόσβαση στη θάλασσα και στην κο-
λύμβηση των ΑΜΕΑ. Στόχος η εγκατάσταση και
στα υπόλοιπα νησιά.

7) Περιφερειακό Παρατηρητήριο Κοινωνικής7) Περιφερειακό Παρατηρητήριο Κοινωνικής
Ένταξης Π.Ι.Ν Ένταξης Π.Ι.Ν 

Στο πλαίσιο του Π.Ε.Π. Ιονίων Νήσων 2014-2020
εκδόθηκε η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΙΟΝ68, για το έργο
«Περιφερειακό Παρατηρητήριο Κοινωνικής
Ένταξης Π.Ι.Ν.», με προϋπολογισμό 750.000€ και
ημερομηνία λήξης την 30/10/2018. 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

1) Τρεις (3) προσκλήσεις του ΕΠ Ιονίων Νήσων
2014-2020 συνολικού ύψους 1.804.955€ για
βρεφονηπιακούς σταθμούς και την υποστήριξη
μαθητών ΑμΕΑ.

Αφορούν:

α) την εκπαιδευτική υποστήριξη για την
ένταξη μαθητών με αναπηρία και ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες για το σχολικό έτος
2017-2018

β) την παροχή σε ωφελούμενα άτομα
(γυναίκες και άνδρες) θέσης φροντίδας και
φιλοξενίας βρεφών, νηπίων, παιδιών σε
δημόσιους και ιδιωτικούς βρεφικούς
σταθμούς, Βρεφονηπιακούς Σταθμούς
Ολοκληρωμένης Φροντίδας, Παιδικούς
Σταθμούς, Κέντρα Δημιουργικής
Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.) στην
Περιφέρεια Ιονίων Νήσων. 

γ) την παροχή σε ωφελούμενα άτομα
(γυναίκες και άνδρες που έχουν την επιμέλεια
ανηλίκων), θέσης φροντίδας και φιλοξενίας
βρεφών, νηπίων, παιδιών για το σχολικό έτος
2017 - 2018, σε δημόσιους και ιδιωτικούς
Βρεφικούς Σταθμούς, Βρεφονηπιακούς
Σταθμούς, Βρεφονηπιακούς Σταθμούς
Ολοκληρωμένης Φροντίδας, Παιδικούς
Σταθμούς, Κέντρα Δημιουργικής
Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία
(Κ.Δ.Α.Π.-Μ.Ε.Α.) στην Περιφέρεια Ιονίων
Νήσων. 
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2) Ένταξη έξι (6) έργων της Α/θμιας και2) Ένταξη έξι (6) έργων της Α/θμιας και
Β/θμιας εκπαίδευσης στο Ε.Π. Ιονίων ΝήσωνΒ/θμιας εκπαίδευσης στο Ε.Π. Ιονίων Νήσων

Εντάχθηκαν στο Ε.Π. Ιονίων Νήσων 2014-2020
έξι (6) έργα αποκατάστασης και ανέγερσης
σχολείων της Α΄/θμιας και Β΄/θμιας Εκπαίδευσης
στα Ιόνια Νησιά, συνολικού προϋπολογισμού
8.979.406,51€ που καλύπτουν σημαντικό μέρος
των αναγκαίων σχολικών υποδομών.

Πρόκειται για τα έργα:

² ² Ανέγερση Δημοτικού σχολείου Γαστουρίου,
προϋπολογισμού 2.450.000€. Το έργο αφορά την
καθαίρεση του παλαιού υπάρχοντος σχολείου και
ανέγερση, στην ίδια θέση, νέου σχολείου
(διώροφο κτίριο με όλες τις προδιαγραφές
σύγχρονου διδακτηρίου, έξι (6) αίθουσες
διδασκαλίας, αίθουσα πολλαπλών χρήσεων,
εργαστήρια, βιβλιοθήκη, γραφεία, κλπ),  με
διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου και
προμήθεια όλου του απαραίτητου σχολικού
εξοπλισμού. Η διάρκεια υλοποίησης του έργου
είναι 40 μήνες.  Δικαιούχος/φορέας υλοποίησης
του έργου είναι ο Δήμος Κέρκυρας.

² ² Αποκατάσταση βλαβών από σεισμούς και

ενισχύσεις σε 5 σεισμόπληκτα σχολεία της
Κεφαλονιάς και πιο συγκεκριμένα:

l 2o και 3ο Γυμνάσιο Αργοστολίου,
προϋπολογισμού 1.750.000€

l Γυμνάσιο και Λύκειο Ληξουρίου,
προϋπολογισμού  2.282.000€

l 4ο Δημοτικό σχολείο Αργοστολίου,
προϋπολογισμού 1.185.000€

l 2ο Δημοτικό σχολείο Ληξουρίου,
προϋπολογισμού 1.200.000€

l Νηπιαγωγείο Λακήθρας, προϋπολο-
γισμού  2.450.000€

Οι παραπάνω πράξεις συγχρηματοδοτούνται από
το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
(ΕΤΠΑ) και το Ελληνικό Δημόσιο.

3) 1ος Μαθητικός Διαγωνισμός Καινοτομίας3) 1ος Μαθητικός Διαγωνισμός Καινοτομίας
και Δημιουργικότητας Ιονίων Νήσωνκαι Δημιουργικότητας Ιονίων Νήσων

Ο 1ος Μαθητικός Διαγωνισμός Καινοτομίας και
Δημιουργικότητας Ιονίων Νήσων διοργανώθηκε
για πρώτη χρονιά το 2018 από την Περιφέρεια Ιο-
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νίων Νήσων, το Επιμελητήριο Κέρκυρας και το
Ιόνιο Πανεπιστήμιο, με την έγκριση του Υπουρ-
γείου Παιδείας.

Κύριος στόχος του διαγωνισμού, ήταν η ανάδειξη
της νεανικής καινοτομικής και της δημιουργικής
σκέψης για την προδιαγραφή πρακτικών ιδεών
που καλύπτουν ένα ευρύ σύνολο θεματικών πε-
ριοχών, όπως η πληροφορική, η τεχνολογία, η κα-
θημερινότητα και τα προβλήματα του πολίτη, ο
πολιτισμός κ.α.

ΥΓΕΙΑ - ΠΡΟΝΟΙΑ

1) Αναβάθμιση της δημόσιας νοσηλευτικής1) Αναβάθμιση της δημόσιας νοσηλευτικής
φροντίδας με τη λειτουργία του νέου  υπερφροντίδας με τη λειτουργία του νέου  υπερ--
σύγχρονου νοσοσύγχρονου νοσο--
κομείου τηςκομείου της
Λευκάδας. ΣτοΛευκάδας. Στο
πλαίσιο του Επιπλαίσιο του Επι--
χειρησιακού Προχειρησιακού Προ--
γράμματος Ιονίωνγράμματος Ιονίων
Νήσων 2014-Νήσων 2014-
2020, υπογρά2020, υπογρά--
φηκε η ένταξηφηκε η ένταξη
του έργου «Μετου έργου «Με--
λέτη, κατασκευήλέτη, κατασκευή
Οικοδομικών –Οικοδομικών –
Η/Μ εργασιώνΗ/Μ εργασιών
και προμήθεια –και προμήθεια –
εγκατάσταση ιαεγκατάσταση ια--
τροτεχνολογικούτροτεχνολογικού
και ξενοδοχειακούκαι ξενοδοχειακού
εξοπλισμού τουεξοπλισμού του
νέου Γενικού Νονέου Γενικού Νο--
σοκομείου Λευκάσοκομείου Λευκά--
δας» στο Ε.Π.δας» στο Ε.Π.
Ιονίων ΝήσωνΙονίων Νήσων
2014-2020. Πρό2014-2020. Πρό--
κειται για τη συκειται για τη συ--
νέχιση καινέχιση και
ολοκλήρωση τουολοκλήρωση του
έργου καταέργου κατα--
σκευής του νέουσκευής του νέου
ΝοσοκομείουΝοσοκομείου
Λευκάδας, τοΛευκάδας, το
οποίο είχε ενταχοποίο είχε ενταχ--
θεί και ξεκινήσειθεί και ξεκινήσει
μέσω του Ε.Π.μέσω του Ε.Π.
ΔΕΠΙΝ 2007-ΔΕΠΙΝ 2007-
2013. Ο προϋπο2013. Ο προϋπο--
λογισμός τουλογισμός του
έργου ανέρχεταιέργου ανέρχεται

στα 18.495.873,00 ευρώ.στα 18.495.873,00 ευρώ.

2) «Προμήθεια ενός ψηφιακού μαστογράφου2) «Προμήθεια ενός ψηφιακού μαστογράφου
με βιοψία κι ενός καρδιολογικού υπερηχοτομομε βιοψία κι ενός καρδιολογικού υπερηχοτομο--
γράφου στο Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας», γράφου στο Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας», με
προϋπολογισμό 337.903€, και με δικαιούχο το ΓΕ-
ΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ το 2017. 

3) Υπεγράφη η προμήθεια και εγκατάσταση3) Υπεγράφη η προμήθεια και εγκατάσταση
αξονικού τομογράφου 64 τομών, προϋπολογιαξονικού τομογράφου 64 τομών, προϋπολογι--
σμού 600.000€ στο Νοσοκομείο Κέρκυρας. Τοσμού 600.000€ στο Νοσοκομείο Κέρκυρας. Το
έργο χρηματοδοτήθηκε από το ΠΕΠ Ιονίωνέργο χρηματοδοτήθηκε από το ΠΕΠ Ιονίων
Νήσων με καταληκτική ημερομηνίαΝήσων με καταληκτική ημερομηνία
31/12/2018.31/12/2018.

4) Ολοκλήρωση4) Ολοκλήρωση
του Γηροκομείουτου Γηροκομείου
στο Αργοστόλι στο Αργοστόλι 

Ολοκληρώθηκε το
Γηροκομείο στο Αρ-
γοστόλι με  προμή-
θεια όλου του
απαραίτητου εξο-
πλισμού  και της
σύνδεσης με τα δί-
κτυα ηλεκτροδότη-
σης, ύδρευσης και
αποχέτευσης Κεφα-
λονιάς, προϋπολογι-
σμού 1.239.921,68
ευρώ, από το Επιχει-
ρησιακό Πρό-
γραμμα ΙΟΝΙΑ
ΝΗΣΙΑ 2014-2020
με συνολικό προ-
ϋ π ο λ ο γ ι σ μ ό
6.376.828,13 ευρώ.

Η πράξη συγχρημα-
τοδοτείται από το
Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανά-
πτυξης (ΕΤΠΑ) και η
ημερομηνία λήξης
της πράξης ορίζεται
η 30/07/2019.

5) Επιχορηγήθηκαν5) Επιχορηγήθηκαν
με 120.719,12€ ταμε 120.719,12€ τα
Κέντρα ΠρόληψηςΚέντρα Πρόληψης
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στα Ιόνια Νησιάστα Ιόνια Νησιά, τα οποία παρουσίαζαν μεγάλα
προβλήματα λόγω, κυρίως, της υποχρηματοδότη-
σης και της έλλειψης σταθερής φροντίδας από
την ΠΙΝ τα προηγούμενα χρόνια. Τα Κέντρα Πρό-
ληψης που επιχορηγήθηκαν από την Περιφέρεια
Ιονίων Νήσων (με ποσά που προκύπτουν από
τους προϋπολογισμούς, τα απολογιστικά στοιχεία
και τις προγραμματικές συμβάσεις τους είναι: 

l ΔΗΜΟΠ «Νίκος Μώρος» στην Περιφερει-
ακή Ενότητα Κέρκυρας 
l Κέντρο Πρόληψης «Η Στοργή» στην Περιφε-
ρειακή Ενότητα Ζακύνθου 
l Κέντρο Πρόληψης Κεφαλονιάς και Ιθάκης
«Απόπλους» στην Περιφερειακή Ενότητα Κεφα-
λονιάς 
l Κέντρο Πρόληψης Λευκάδας «ΔΙΑΥΛΟΣ»
στην Περιφερειακή Ενότητα Λευκάδας 

Το 2018 εγκρίθηκε ποσό 30.000 ευρώ για τα προ-
νοιακά ιδρύματα της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

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

l Σύλλογος Γονέων, Κηδεμόνων & Φίλων
ΑμΕΑ Κέρκυρας, ποσό 11.000 ευρώ

l Ελληνική Ομάδα Διάσωσης (παράρτημα
Κέρκυρας), ποσό 2.000 ευρώ.

l Οίκος Πρόνοιας Λευκάδας (Γηροκομείο),
ποσό 2.000 ευρώ

l Μ.Φ.Η. – Φιλανθρωπικά Ιδρύματα Ληξου-
ρίου, ποσό 8.000 ευρώ.

l Σωματείο Ατόμων με Αναπηρίες Ζακύνθου
“ΟΙ ΠΟΠΟΛΑΡΟΙ”, ποσό 2.000 ευρώ.

l “ΦΙΛΟΞΕΝΟΣ” Αθλητικός Σύλλογος Ατόμων
με Αναπηρίες Ζακύνθου, ποσό 2.000 ευρώ.

l Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων ΑμΕΑ
Νομού Ζακύνθου, ποσό 1.000 ευρώ

l Ομάδα Εθελοντών Έκτακτης Ανάγκης Ζα-
κύνθου, ποσό 2.000 ευρώ.

6) Ανακαίνιση κτιρίου γηροκομείου Ζακύνθου6) Ανακαίνιση κτιρίου γηροκομείου Ζακύνθου

Τροποποίηση προϋπολογισμού της ΠΙΝ 2018 για
την ένταξη της ανακαίνισης του κτιρίου γηροκο-
μείου Ο.Δ.Α.Ζ, προϋπολογισμού 265.138,21
ευρώ.

7) Αποκατάσταση - Βελτίωση Μαντζαβινά7) Αποκατάσταση - Βελτίωση Μαντζαβινά--
τειου Νοσοκομείου Ληξουρίουτειου Νοσοκομείου Ληξουρίου

Η Περιφέρεια προκήρυξε ανοικτό διαγωνισμό για
την ανάθεση του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΒΕΛ-
ΤΙΩΣΗ ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΑΤΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ», με προϋπολογισμό 1.860.000,00€
με ΦΠΑ τον Μάιο 2018. Το έργο χρηματοδοτείται
από Επιχορήγηση της Περιφέρειας Αττικής.

8) Συμπλήρωση και βελτίωση των υποδομών8) Συμπλήρωση και βελτίωση των υποδομών
της Περιφέρειας στον τομέα της πρόνοιας της Περιφέρειας στον τομέα της πρόνοιας 

Στο πλαίσιο του Π.Ε.Π. Ιονίων Νήσων 2014-2020
εκδόθηκε η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΙΟΝ64, για «Συμπλή-
ρωση και βελτίωση των υποδομών της Περιφέ-
ρειας στον τομέα της πρόνοιας», με
προϋπολογισμό 2.500.000€ και ημερομηνία
λήξης την 30/10/2018. 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

1) «Προώθηση της απασχόλησης μέσω
προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα,
συμπεριλαμβανομένης και της κατάρτισης, σε
Δήμους, Περιφέρειες και Κέντρα Κοινωνικής
Πρόνοιας» συνολικά 206 θέσεων εργασίας

Η δράση στοχεύει αφενός στην άμεση
αντιμετώπιση της ανεργίας πληθυσμιακών
ομάδων που πλήττονται περισσότερο από την
ανεργία και αφετέρου στην αναβάθμιση των
προσόντων των συμμετεχόντων, ώστε να
διευκολυνθούν στην επανένταξη τους στην αγορά
εργασίας, με κατάρτιση και παροχή
συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Το πρόγραμμα εντάσσεται στο ΕΣΠΑ 2014-2020
και συγχρηματοδοτείται από πόρους του
Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) και του
Ελληνικού Δημοσίου, μέσω του Επιχειρησιακού
Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου
Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

1) 4 εκ. ευρώ συνεισέφερε το ΠΕΠ Ιονίων Νήσων
2014-2020 στο νεοσύστατο Ταμείο
Επιχειρηματικότητας ΙΙ (ΤΕΠΙΧ ΙΙ), που έχει ως
σκοπό τη βελτίωση της πρόσβασης των
επιχειρήσεων σε χρηματοδότηση.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 
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Μέσω του ΤΕΠΙΧ ΙΙ θα παρέχονται στις
επιχειρήσεις δάνεια, εγγυήσεις και
μικροπιστώσεις.

Τη διαχείριση του ΤΕΠΙΧ ΙΙ αναλαμβάνει το
Ελληνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας &
Ανάπτυξης Α.Ε., το οποίο σε επόμενη φάση θα
εκδώσει Πρόσκληση προς ενδιαφερόμενες
επιχειρήσεις, όπως υπό σύσταση, νέες και
υφιστάμενες  επιχειρήσεις και ιδίως Πολύ Μικρές,
Μικρές και Μεσαίες επιχειρήσεις  όλων των
τύπων.

2) Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας 2) Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας 

Υπεγράφη πρόσκληση χρηματοδότησης
8.142.000€ για παρεμβάσεις εξοικονόμησης
ενέργειας στο Ε.Π. Ιονίων Νήσων 2014-2020. Η
πρόσκληση αφορά την «Αξιοποίηση συστημάτων
ΑΠΕ και εξοικονόμησης ενέργειας σε κτίρια
δημόσιας χρήσης και γενικά δημόσιες υποδομές
και δίκτυα» (Άξονας 4) με προϋπολογισμό
δημόσιας δαπάνης 8.142.000€.

Προτεραιότητα δόθηκε σε ενεργοβόρες δημόσιες
υποδομές Υγείας (νοσοκομεία), εκπαίδευσης

(μεγάλα σχολικά συγκροτήματα), Πολιτισμού
(Μουσεία και μνημεία), Αθλητισμού (Γυμναστήρια)
και σε μικρές κτιριακές υποδομές και δίκτυα των
ΟΤΑ και των φορέων τους. 

Δικαιούχοι της πρόσκλησης είναι φορείς γενικής
κυβέρνησης: Δήμοι, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., Περιφέρεια
Ιονίων Νήσων.

3) Πρόγραμμα Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον ΙΙ3) Πρόγραμμα Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον ΙΙ

Για τα Ιόνια Νησιά η ΠΙΝ έχει εξασφαλίσει το
συνολικό ποσό των 6.178.000 ευρώ, εκ των
οποίων τα 2.937.000 ευρώ προέρχονται από το
ΠΕΠ Ιονίων Νήσων 2014-2020 και τα 3.241.000
ευρώ είναι επιπρόσθετης δημόσιας δαπάνης από
το υπουργείο Περιβάλλοντος.

Οι εγκρίσεις/υπαγωγές κατανέμονται και
χρηματοδοτούνται τόσο από το Πρόγραμμα
«Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και
Καινοτομία» (ΕΠΑΝΕΚ): 115 υπαγωγές με
συνολικό επιλέξιμο προϋπολογισμό 1.885.108,4€,
όσο και από το Ε.Π. Ιόνια Νησιά (ΠΕΠ): 18
υπαγωγές με συνολικό επιλέξιμο προϋπολογισμό
289.210,8€. Οι υπαγωγές αυτές προστίθενται σε
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εκείνες της προηγούμενης φάσης που ήταν 220,
με συνολικό επιλέξιμο προϋπολογισμό
3.140.947,85€, εκ των οποίων τα 2.021.735,6€
αποτελούσαν την «άμεση ενίσχυση» από
δημόσιους πόρους.

Επισημαίνεται δε ότι για την Περιφέρεια Ιονίων
Νήσων, το αρχικώς ορισθέν προς διάθεση ποσό
των 6,178 εκατ.€ Δημόσια Δαπάνη (μέσω του
ΠΕΠ Ιονίων Νήσων 2014-2020 και  του Ταμειακού
Προγράμματος «ΕΠΑΝΕΚ») αναμένεται προσεχώς
να αυξηθεί κατά 4,072 εκατ.€., με αποτέλεσμα να
διατεθούν 10.250.000 ευρώ, για το σύνολο του
προγράμματος, από την ΠΙΝ.

4) Ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου του4) Ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου του
επιμελητηρίου Κέρκυραςεπιμελητηρίου Κέρκυρας

Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της
ΠΙΝ και του Επιμελητηρίου Κέρκυρας για το έργο
«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ». Το έργο, του
οποίου την μελέτη εκπόνησε και ήδη διαθέτει το
Επιμελητήριο Κέρκυρας, πρόκειται να προταθεί,
στο πλαίσιο της πρόσκλησης 57 της ΕΥΔ ΠΕΠ
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2014- 2020 προς ένταξη για
χρηματοδότηση. Οι παρεμβάσεις έχουν ως στόχο
την εξοικονόμηση της καταναλισκόμενης
ενέργειας και την ενεργειακή αναβάθμιση του
κτιρίου. Το συνολικό κόστος ενεργειακής
αναβάθμισης ανέρχεται στο ποσό των 489.478,41

ευρώ.

ΕΡΕΥΝΑ

Έργα έρευνας στον τομέα της Βιο-Έργα έρευνας στον τομέα της Βιο-
ιατρικής/Βιο-πληροφορικήςιατρικής/Βιο-πληροφορικής

Πέντε έργα έρευνας στον τομέα της Βιο-
ιατρικής/Βιο-πληροφορικής συνολικού
προϋπολογισμού 1.3455.000€ εντάχθηκαν στο
Ε.Π. Ιονίων Νήσων 2014-2020. 

Οι προτάσεις των έργων υποβλήθηκαν από το
Ιόνιο Πανεπιστήμιο ως αποτέλεσμα της
διαβούλευσης στο πλαίσιο της διαδικασίας
«Επιχειρηματικής Ανακάλυψης» για τη Στρατηγική
Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS) Ιονίων Νήσων.

Η έρευνα που πραγματοποιείται αφορά πεδία της
βιο-ιατρικής με τη συνδρομή της βιο-
πληροφορικής για την έγκαιρη διάγνωση νευρο-
εκφυλιστικών ασθενειών.  Τα αποτελέσματα της
έρευνας δύνανται να ενθαρρύνουν και να
υποστηρίξουν την ανάπτυξη καινοτόμων
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στους τομείς
προτεραιότητας της RIS Περιφέρειας Ιονίων
Νήσων και ειδικότερα στον τομέα της «παροχής
υπηρεσιών υγείας –βιο-ιατρικής».  Οι παραπάνω
πράξεις συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το
Ελληνικό Δημόσιο r
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Συνάντηση των εκπροσώπων των δομών στα Ιόνια Νησιά
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Eίναι γεγονός πως λόγω του νησιωτικού
χαρακτήρα της, στην Περιφέρεια Ιονίων
Νήσων καθίσταται δυσχερέστερη η

διαχείριση των απορριμμάτων, καθώς ο όποιος
σχεδιασμός  πρέπει να γίνει σε επίπεδο δήμου, με
μικρή συνεργασία των γειτονικών ΟΤΑ. Στο
πλαίσιο αυτό ο κάθε δήμος πρέπει να προωθήσει
το δικό του Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης
Απορριμμάτων και η Περιφέρεια στην συνέχεια να
το υιοθετήσει και να το υποστηρίξει. 
Υπερβαίνοντας εαυτόν η Περιφέρειά μας, αυτά τα
τέσσερα χρόνια έχει καταβάλλει μεγάλες
προσπάθειες, ώστε αφενός να πετύχει τον αρχικό
της στόχο και αφετέρου να συμβάλλει στην
επίλυση του μείζονος προβλήματος.
Το πρώτο έργο που κλήθηκε να υλοποιήσει η
Περιφέρεια, ήδη από το 2015, ήταν η σύνταξη του
Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης
Απορριμμάτων. Αρχικά και με σκοπό την
ανταπόκριση στις ιδιαιτερότητες της περιοχής
ζητήθηκε από τον κάθε Δήμο να προταθεί το
Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Απορριμμάτων, ώστε
αυτό να ενταχθεί στον Περιφερειακό Σχεδιασμό
και να μπορέσει να υλοποιηθεί μέσω αυτού. 
Τα τοπικά αυτά σχέδια συγκεντρώθηκαν,
συντάχθηκε το κείμενο που αφορούσε τον
περιφερειακό σχεδιασμό διαχείρισης των
απορριμμάτων και κατά το τέλος του 2015 ο
Περιφερειακός Σχεδιασμός της Διαχείρισης των
Στερεών Αποβλήτων ήταν σε τελική φάση και το
χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσής του είχε επεκταθεί

μέχρι τον Μάρτιο 2016, κυρίως λόγω της έγκρισης
νέου πλαισίου Εθνικού Σχεδιασμού. Με τον
Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης  Αποβλήτων
(ΠΕΣΔΑ) άνοιξε ο δρόμος για την σχεδιασμένη και
προγραμματισμένη χρονικά και χρηματοδοτικά
εφαρμογή της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης.
Ο ΠΕΣΔΑ σε γενικές γραμμές εφαρμόζει στο
μεγαλύτερό του κομμάτι τις κατευθύνσεις του
Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Απορριμμάτων
(ΕΣΔΑ), για την εφαρμογή των οποίων είναι άμεσα
υπεύθυνοι οι τοπικοί φορείς, ώστε  να
εναρμονιστούν με την ισχύουσα περιβαλλοντική
νομοθεσία, να αναβαθμίσουν περιβαλλοντικά-και
αισθητικά-την περιοχή τους.
Στο πλαίσιο αυτό θέτονται γενικοί στόχοι αλλά και
εξειδικευμένοι ανά διαχειριστική ενότητα.
Οι διαχειριστικές ενότητες που αναγνωρίζονται
στον παρόντα σχεδιασμό είναι:

Τέσσερις (4) για το δίκτυο των Αστικών Σύμμει-
κτων Αποβλήτων (ΑΣΑ)
• Νομός Κέρκυρας (Κέρκυρα, Παξοί και Δια-
πόντια Νησιά)
• Νομός Λευκάδας (Λευκάδα, Μεγανήσι,
Καστός, Κάλαμος)
• Νομός Κεφαλληνίας και Ιθάκης
• Νομός Ζακύνθου

Μία (1) ενότητα για κάθε Νομό για το δίκτυο των
ανακυκλώσιμων, χωρίς όμως να είναι δεσμευ-
τικό.
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Είναι γεγονός, όμως, πως οι περισσότερες από τις
δράσεις που προτείνονται χρειάζονται μεγάλο
χρονικό διάστημα για να εφαρμοσθούν και να λει-
τουργήσουν και για τον λόγο αυτό προτείνονται,
παράλληλα με τα κύρια μέτρα, μέτρα που αφο-
ρούν αυτή την μεταβατική περίοδο, εξειδικευμένα
ανά κάθε ενότητα.

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

Πρέπει να σημειωθεί εδώ πως μεταβατική περίο-
δος κρίνεται απαραίτητο να καθιερωθεί για τις
ενότητες της Κέρκυρας, της Λευκάδας και της Ζα-
κύνθου και αυτό γιατί η ενότητα της Κεφαλλονιάς
διαθέτει σύγχρονη μονάδα διαχείρισης απορριμ-
μάτων. Το μεταβατικό αυτό στάδιο κινείται στους
εξής άξονες:
² ² Εκτεταμένη ανακύκλωση συσκευασιών.
² ² Στοχευμένη ‘διαλογή στην πηγή’ οργανικού
κλάσματος.
² ² Κατασκευή μονάδας μεταβατικής διαχείρι-
σης.
² ² Βελτιστοποίηση της υπάρχουσας εναλλακτι-
κής διαχείρισης των ειδικών ρευμάτων.

Το διάστημα της προσωρινής αποθήκευσης δεν
θα πρέπει να ξεπερνά τα 3 έτη για την ανάκτηση
και το 1 έτος για την διάθεση.

ΚέρκυραΚέρκυρα
• Διαχείριση σύμφωνα με ΑΕΠΟ
9453/4377 (Ακροκέφαλος Τεμπλονίου)
• Προδιαλογή με μηχανικό διαχωρισμό με-
τάλλων και κινητό ΚΔΑΥ.
• Μονάδα κομποστοποίησης και διαλογή
του υπολείμματος.
• Διάθεση δεμάτων στον ΧΥΤ Λευκίμμης ή
σε νέο χώρο κατόπιν σχετικής αδειοδότησης.
ΛευκάδαΛευκάδα
• Δεματοποίηση και προσωρινή αποθή-
κευση σε κατάλληλα αδειοδοτημένο χώρο.
ΖάκυνθοςΖάκυνθος
• Εγκατάσταση κινητής μονάδας διαχείρι-
σης σύμμεικτων σε κατάλληλα αδειοδοτημένο
χώρο.

Στο πλαίσιο αυτής της μεταβατικής περιόδου έχει
υπάρξει μια σχετική πρόοδος και η οποία εκφρά-
ζεται από εγκρίσεις χρηματοδοτήσεων που προ-
ωθούν την ικανοποίηση των παραπάνω στόχων
της μεταβατικής περιόδου διαχείρισης, ενώ έμ-
πρακτα οι κινήσεις που έχουν γίνει για έκδοση πε-

ριβαλλοντικών όρων, αφορούν την Δ.Ε. Κέρκυρας,
όπου και εκδόθηκαν με την υπ’ αριθμόν
112608/6-6-2018 απόφαση της Αποκεντρωμέ-
νης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος
και Ιονίων Νήσων σχετικά με την τροποποίηση
των ΑΕΠΟ του ΧΥΤΑ Νότιας Κέρκυρας λόγω της
εναπόθεσης δεμάτων υπολείμματος στο ΧΥΤΥ
Νότιας Κέρκυρας που προκύπτουν από τη μονάδα
μεταβατικής διαχείρισης των ΑΣΑ Κέρκυρας που
βρίσκεται στην ΟΕΔΑ Τεμπλονίου.

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Καθώς η διαχείριση των απορριμμάτων σχετίζεται
άμεσα με την προστασία του περιβάλλοντος, πρέ-
πει να σημειωθεί εδώ πως οι χρηματοδοτήσεις
που έχουν εγκριθεί σχετικά με την διαχείριση
απορριμμάτων προέρχονται από διάφορα προ-
γράμματα, όπως το ΠΕΠ Ιονίων Νήσων, το διασυ-
νοριακό πρόγραμμα INTERREG Ελλάδα-Αλβανία
καθώς και το Τομεακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος
Ανάπτυξη, για συντομία ΥΜΕΠΕΡΑΑ.
Πιο συγκεκριμένα στο διασυνοριακό πρόγραμμα
Ελλάδα-Αλβανία εντάχθηκε το πρόγραμμα Waste
React ήδη από το 2017-η πρόταση κατατέθηκε το
2016-με στόχο τη διαχείριση στερεών  αποβλή-
των. Περιλαμβάνεται καμπάνια ενημέρωσης και
ευαισθητοποίησης σχετικά με την ολοκληρωμένη
διαχείριση στερεών αποβλήτων και δημιουργία
πράσινων σημείων στην Κέρκυρα και τη Ζάκυνθο.
Ο προϋπολογισμός του έργου φτάνει τα
500.000€.

ΠΕΠ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

Το 2017 Η ΠΙΝ εξέδωσε δύο προσκλήσεις στα
πλαίσια του ΕΣΠΑ 2014-2020 προκειμένου να
δοθεί η ευκαιρία και στους δήμους και τους τοπι-
κούς φορείς διαχείρισης να αντλήσουν πόρους.
Συγκεκριμένα την ΙΟΝ25 «Δράσεις διαχείρισης βι-
οαποβλήτων και ανακυκλώσιμων στην ΠΙΝ» προ-
ϋπολογισμού 6.579.101€,  επίσης  την ΙΟΝ39,
«Δράσεις ενημέρωσης για ολοκληρωμένη διαχεί-
ριση στερεών αποβλήτων της ΠΙΝ» προϋπολογι-
σμού 260.000€ και τέλος την ΙΟΝ41 «Δράσεις για
την διαχείριση στερεών αποβλήτων στην ΠΙΝ»
προϋπολογισμού 11.067.958€,όπου συγκεκρι-
μένα ο δήμος Κέρκυρας και ο ΣΥΔΙΣΑ δεν υπέβαλ-
λαν καμία πρόταση.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 
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Από τις προτάσεις που κατατέθηκαν, αυτές που
εντάχθηκαν αφορούν δράσεις ενημέρωσης και
ευαισθητοποίησης. Για την ενημέρωση και ευαι-
σθητοποίηση των πολιτών ο Περιφερειάρχης Ιο-
νίων Νήσων Θεόδωρος Γαλιατσάτος ενέταξε
δράσεις συνολικού προϋπολογισμού 258.500
ευρώ καθώς και πρόσθετη καμπάνια ενημέρωσης
με δικαιούχο το Δήμο Κέρκυρας, προϋπολογισμού
66.400 ευρώ. Σε κάθε περίπτωση η ΠΙΝ θα συνε-
χίσει να προσπαθεί στα πλαίσια του θεσμικού της
ρόλου και των αρμοδιοτήτων της για την καλυτέ-
ρευση της καθημερινότητας των συμπολιτών μας,
το ίδιο  συστήνει δε και απαιτεί να πράξουν και οι
φορείς που έχουν την αποκλειστική ευθύνη δια-
χείρισης των στερεών αποβλήτων. 
Ακόμη, κατάφερε να εγκριθεί και πρόταση που
αφορά την διαχείριση
των απορριμμάτων
στην Λευκάδα συνολι-
κού προϋπολογισμού
659.086,83 €. Τα γενικά
σχόλια που μπορεί να
κάνει κανείς για τις πα-
ρούσες εντάξεις είναι
γενικά ότι βρίσκονται
σε εξέλιξη, ενώ πιο συγ-
κεκριμένα για τα έργα
της Κέρκυρας ακόμα
δεν υπάρχουν οι νομι-
κές δεσμεύσεις ώστε να
μπορέσει να προχωρή-

σει το πρόγραμμα και να εκταμιευθεί το ποσό, ενώ
για το Μεγανήσι (Λευκάδα) ότι είναι έργο που με-
ταφέρθηκε από την προηγούμενη προγραμμα-
τική περίοδο και ότι στην καινούρια περίοδο
χρηματοδοτείται μόνο το κομμάτι των Σταθμών
Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) και όχι
αυτό που προβλέπει την αποκατάσταση του ΧΥΤΑ
λόγω των διαφορετικών ενωσιακών απαιτήσεων.
ΥΜΕΠΕΡΑΑ
Το παρόν πρόγραμμα χρηματοδοτεί δράσεις σχε-
τικές με το περιβάλλον στο σύνολο της Ελλάδας
μέσω της δικής του διαχειριστικής αρχής ή αναθέ-
τοντας στις κατά τόπους περιφερειακές διαχειρι-
στικές αρχές την διαχείριση των προγραμμάτων
και την εκταμίευση των πόρων. Σε αυτό το πλαίσιο
παρουσιάζεται το σύνολο των ενταγμένων πρά-
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ξεων στο ΥΜΕΠΕΡΑΑ που αφορούν τα νησιά της
Περιφέρειας, ανεξαρτήτου διαχειριστικής αρχής,
και έχουν να κάνουν αποκλειστικά με διαχείριση
απορριμμάτων.

Με αυτόν τον πίνακα γίνεται προφανές πως έχουν
προωθηθεί χρηματοδοτήσεις έργων για το σύ-
νολο των νησιών της Περιφέρειας. Το σύνολο
αυτών εγκρίθηκαν κατά το έτος 2018 με μοναδική
εξαίρεση το μεγάλο ποσό που αφορά την ολοκλη-
ρωμένη διαχείριση απορριμμάτων της Ζακύνθου-
περίπου 19εκ. €-που εγκρίθηκε στα μισά του
2017. 
Ολοκληρώνοντας, μπορεί κανείς να πει πως οι κι-
νήσεις της Περιφέρειας υπήρξαν συντονισμένες
και καθολικές όλα αυτά τα χρόνια προς την κατεύ-

θυνση επίλυσης του προβλήματος των σκουπι-
διών που ταλανίζει όλα τα νησιά της Περιφέρειας,
επηρεάζοντας όχι μόνο την ποιότητα ζωής των κα-
τοίκων, αλλά και την εικόνα που παρουσιάζουν
αυτά στους επισκέπτες και τουρίστες μας.

Η Περιφέρεια από την πλευρά της κατάφερε να
κάνει τα αδύνατα δυνατά, ώστε να εξασφαλίσει τις
απαραίτητες χρηματοδοτήσεις. Είναι η ώρα οι το-
πικοί φορείς να αναλάβουν το μερίδιο που τους
αναλογεί, να προβούν στις απαραίτητες δράσεις
και να αξιοποιήσουν, στο μέγιστο βαθμό, τη βοή-
θεια που απλόχερα τους δίνει η Περιφέρεια Ιονίων
Νήσων. Έχουμε πει από την πρώτη στιγμή και
επαναλαμβάνουμε ότι η  συνεργασία μεταξύ των
φορέων κρίνεται απολύτως απαραίτητη. r
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Το Μεταφορικό ισοδύναμο, 
ένα πάγιο αίτημα των νησιωτών, 

είναι γεγονός!

Κεντρικός πυλώνας της πολιτικής της σημερι-
νής περιφερειακής  αρχής αποτέλεσε η υλο-
ποίηση της προγραμματικής της θέσης,

προκειμένου να γίνει πράξη η πραγματική μείωση
των τιμών στα νησιά του Ιονίου. 
Το μεταφορικό ισοδύναμο ως μέτρο ανακούφισης
των κατοίκων και των επαγγελματιών των Ιονίων
Νήσων τέθηκε σε πρώτη φάση σε ισχύ για νησιω-
τικές περιοχές της χώρας, ανάμεσα στις οποίες και
τα Διαπόντια Νησιά από την 1η Ιουλίου 2018, ενώ
από  1η Ιανουαρίου 2019 ισχύει για όλα τα νησιά
πλην Κρήτης, Λευκάδας και Εύβοιας. Το μεταφο-
ρικό ισοδύναμο αναμένεται να χρηματοδοτηθεί σε
πρώτο στάδιο από το Πρόγραμμα Δημοσίων
Επενδύσεων, με στόχο να εξισωθεί το μεταφορικό
κόστος που επωμίζονται οι νησιώτες και επιβαρύ-

νει τα προϊόντα που διακινούνται στα νησιά, με
αυτό της ηπειρωτικής χώρας .

Υπενθυμίζεται ότι η εφαρμογή του συγκεκριμένου
μέτρου έρχεται σε υλοποίηση των εξαγγελιών και
δεσμεύσεων του Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα
στο Αναπτυξιακό Συνέδριο Ιονίων Νήσων, απαν-
τώντας στα αιτήματα που είχε καταθέσει η Περι-
φέρεια Ιονίων Νήσων. 

Πρωτοβουλίες ΠΙΝ 
κατά  της αύξησης των λιμενικών τελών

στη γραμμή Ηγουμενίτσα-Κέρκυρα

Πραγματοποιήθηκαν διαδοχικές συνεδριάσεις της
Επιτροπής Νησιωτικής Πολιτικής της Περιφέρειας
Ιονίων Νήσων για την αποτροπή της αύξησης των
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λιμενικών τελών εκ μέρους του Οργανισμού Λιμέ-
νος Ηγουμενίτσα (Ο.Λ.ΗΓ), ο οποίος ζητούσε την
επιβολή παγίου λιμενικού τέλους επί των εισιτη-
ρίων και όχι κατ΄ αναλογία του ναύλου. Σε συνέ-
χεια αυτών πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τον
Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
Φώτη Κουβέλη, παρουσία και του ΓΓ Λιμένων, Λι-
μενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων
Χρήστου Λαμπρίδη.
Μετά την παρέμβαση της σημερινής Περιφερει-
ακής Αρχής ο κ. Κουβέλης δεσμεύτηκε ότι δεν θα
υπογράψει προς το παρόν απόφαση για αύξηση
των λιμενικών τελών, έως ότου υπάρξει συνεν-
νόηση με τους Οργανισμούς Λιμένων για κοινή
πολιτική.
Επίσης ο κ. Κουβέλης δήλωσε ότι προτίθεται από
την πλευρά του να κινηθεί προς την κατεύθυνση
της επαναφοράς του ποσοστιαίου υπολογισμού
των λιμενικών τελών, αλλά θα πρέπει να συνεν-
νοηθεί και με το Υπουργείο Οικονομικών για την
αναστολή της απόφασης του Οργανισμού Λιμέ-

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

ΠΥΞΙΔΑ ΜΑΣ ΤΑ ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ!

Γεγονός η πρώτη ακτοπλοϊκή σύνδεση 
των νησιών του Ιονίου 

Σάρκα και οστά πήραν οι προσπάθειες του Περι-
φερειάρχη Ιονίων Νήσων Θεόδωρου Γαλιατσά-
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του, να ξεκινήσει η πρώτη ακτοπλοϊκή σύνδεση
των νησιών του Ιονίου γεγονός που είχε εξαγγεί-
λει, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στο Αναπτυ-
ξιακό Περιφερειακό Ιονίων Νήσων, ο τότε
Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής,
Παναγιώτης Κουρουμπλής. 
Τα ακτοπλοϊκά δρομολόγια, που για πρώτη φορά
ένωσαν όλα τα νησιά του Ιονίου, ξεκίνησαν  το
Μάιο 2018 και ολοκληρώθηκαν στα τέλη Οκτω-
βρίου. Συγκεκριμένα η ακτοπλοϊκή γραμμή συνέ-
δεε την Κέρκυρα με τους Παξούς, την πόλη της
Λευκάδας, τον Πισαετό Ιθάκης, την Σάμη Κεφα-
λονιάς και την Ζάκυνθο, και αντίστροφα δημιουρ-
γώντας τις κατάλληλες προϋποθέσεις για έναν
επισκέπτη να περάσει από το ένα νησί στο άλλο,
χωρίς ταλαιπωρία. 
Στόχος για την ερχόμενη περίοδο αποτελεί η ανα-
βάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών που θα δυ-
ναμώσουν τη συνοχή των Ιονίων Νήσων και κατ’
επέκταση την τοπική οικονομία.  

Υδατοδρόμια

Αναπόσπαστο κομμάτι  του στρατηγικού μας σχε-
διασμού και αδιαπραγμάτευτη προϋπόθεση για
την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοί-
κων, την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας και το
αναπτυξιακό μέλλον του Ιονίου αποτελεί η δημι-
ουργία ενός επαρκούς  δικτύου υδατοδρομίων στο
Ιόνιο, ώστε να καθίσταται βιώσιμη η έναρξη πτή-

σεων των υδροπλάνων, με όλα τα θετικά που αυτό
συνεπάγεται για την ευρύτερη περιοχή.
Η σημερινή περιφερειακή αρχή με τις πρωτοβου-
λίες που άσκησε, κατάφερε να προχωρήσει στην
αδειοδότηση των υδατοδρομίων στα Ιόνια Νησιά,
μετά και την παραχώρηση του δικαιώματος από
τα κατά τόπους λιμενικά ταμεία με στόχο να λει-
τουργήσει το πρώτο δίκτυο υδροπλάνων στο Ιόνιο
την ερχόμενη Άνοιξη. 
Το νέο δίκτυο υδροπλάνων (Κέρκυρα, Παξοί, Λευ-
κάδα, Μεγανήσι, Ιθάκη, Ζάκυνθος, Κεφαλονιά)
είναι εξαιρετικά σημαντικό, γιατί πέραν το ότι μπο-
ρεί να συνδέει τα νησιά μας μεταξύ τους η παρου-
σία των υδροπλάνων δίνει άλλες δυνατότητες,
στην ίδια την οικονομία των νησιών και  θα παίξει
σημαντικό ρόλο, γιατί θα ενισχύσει τις λειτουργίες
της τουριστικής οικονομίας, από την οποία το
Ιόνιο, στην πραγματικότητα, ζει σήμερα. 
Προς την κατεύθυνση αυτή το Περιφερειακό Συμ-
βούλιο αποφάσισε να χρηματοδοτήσει με
560.000 ευρώ την κατασκευή των υδατοδρομίων
σε Λευκάδα, Μεγανήσι, Κεφαλονιά και Ιθάκη. 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 Προσχε-
δίου του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης της Πε-
ριφέρειας Ιονίων Νήσων για το τρέχον έτος.
Το επόμενο διάστημα η ΠΙΝ αναμένεται να εντάξει
στον προϋπολογισμό της και τη χρηματοδότηση
για την κατασκευή του υδατοδρομίου της Περιφε-
ρειακής Ενότητας Ζακύνθου. r
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Μια νέα σελίδα άνοιξε το 2014 για την ανα-
βάθμιση των μικρών νησιών του Ιονίου
με έργα πνοής, που δρομολόγησε και

εκτελεί η σημερινή περιφερειακή αρχή,  αποδει-
κνύοντας την έμπρακτη στήριξή της στους κα-
τοίκους και επισκέπτες των περιοχών αυτών, ως
αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα για την πα-
ροχή σύγχρονων υπηρεσιών και την αποκατά-
σταση των κοινωνικών αδικιών του
παρελθόντος.
Η Ιθάκη, τα Διαπόντια Νησιά, οι Παξοί, οι Αντί-
παξοι, το Μεγανήσι, ο Κάλαμος και ο Καστός
είναι αναπόσπαστο κομμάτι του στρατηγικού
μας σχεδιασμού για την αναβάθμιση της ποιότη-
τας ζωής των κατοίκων και την ενίσχυση της το-
πικής οικονομίας. 

Διαπόντια Νησιά

² ² Σύγχρονες λιμενικές εγκαταστάσεις απέκτησε
η Ερείκουσα, έργο που εκτέλεσε ταχύτητα η ση-
μερινή περιφερειακή αρχή και παρέδωσε προς
χρήση 13 ολόκληρους μήνες πριν την λήξη του
συμβατικού χρόνου ολοκλήρωσης. Τα εγκαίνια
του έργου «Επέκταση Λιμένα Ερείκουσσας», συ-
νολικού ύψους 3.919.011,69 ευρώ, πραγματοποι-
ήθηκαν σε μια λαμπρή τελετή, παρουσία πλήθους

κόσμου αλλά και επισήμων τον περασμένο Ιούνιο. 
Το νέο υπερσύγχρονο λιμάνι κατασκευάστηκε
στη θέση του παλαιού, με επέκταση του λιμενο-
βραχίονα, χερσαίες  εγκαταστάσεις, δρόμος σύν-
δεσης με τον οικισμό, λιμενολεκάνη 26
στρεμμάτων, που δέχεται περισσότερα από 100
αλιευτικά, τουριστικά σκάφη καθώς και εκείνα που
εκτελούν τη συγκοινωνία του ακριτικού νησιού. 
Το έργο είχε απενταχθεί λίγες ημέρες πριν την

λήξη της θητείας της απελθούσας περιφερειακής
αρχής (ημερομηνία απένταξης 25/8/2014), με τη
δικαιολογία ότι δεν θα μπορούσε να ολοκληρωθεί
μέχρι 31/12/2015, χωρίς όμως να έχει γίνει καμία
απολύτως ενέργεια στο μεσοδιάστημα. 
Ωστόσο με πρωτοβουλία της σημερινής περιφε-
ρειακής αρχής επανεντάχθηκε στις 26/1/2016
στο ΕΣΠΑ 2014-2020 και σήμερα είμαστε στην
ευχάριστη θέση να διαθέτουμε ένα αναβαθμι-
σμένο και πλήρως λειτουργικό λιμάνι μεταφορών. 
² ² Σε εξέλιξη βρίσκεται το έργο «Διαμορφώσεις-
Συντηρήσεις-Αποκαταστάσεις Κοινόχρηστων
Χώρων, Οδικού Δικτύου και Κτιρίων Διαπόντιων
Νησιών (Οθωνοί- Ερείκουσα-Μαθράκι)», π/υ
735.000 ευρώ. 
Αναμένεται να εκτελεστούν: Συντήρηση οδικού δι-
κτύου και ολοκλήρωση διαμόρφωσης παραλια-
κής ζώνης οικισμού Άμμου Οθωνών, ολοκλήρωση
ασφαλτόστρωσης και πεζοδρομίων-ηλεκτροφω-
τισμό στο δρόμο Πόρτο Φύκι Ερείκουσας, ανά-
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πλαση Αθλητικού Κέντρου Μαθρακίου και δια-
μόρφωση υπαίθριου χώρου για διοργάνωση εκ-
δηλώσεων  καθώς και συντήρηση οδικού δικτύου
Μαθρακίου. 

Ιθάκη

² ² Με ταχείς ρυθμούς διεξάγονται από την ανά-
δοχο εταιρεία οι εργασίες στο λιμάνι του Πίσω
Αετού, ύψους 3.728.227,19 ευρώ. Πρόκειται για
ακόμη ένα έργο που πέρασε τη δική του “Οδύσ-
σεια”, λόγω αστοχιών και αδιαφορίας τα προηγού-
μενα χρόνια αλλά σήμερα παίρνει σάρκα και οστά
και σύντομα θα αποτελέσει τον οικονομικό πνεύ-
μονα του τόπου.
Οι εργασίες που εκτελούνται αφορούν στην επέ-
κταση και στον εκσυγχρονισμό του λιμένα Πισαε-
τού Ιθάκης, όπου προβλέπεται να
κατασκευαστούν 7.680 τ.μ. λιμενικές εγκαταστά-
σεις. Ειδικότερα περιλαμβάνονται τα απαραίτητα
λιμενικά έργα, έργα νέας οδικής πρόσβασης, ηλε-

κτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις και κτιριακή
υποδομή. Προβλέπεται αύξηση του χερσαίου
χώρου του λιμανιού, κατασκευή νέας οδικής πρό-
σβασης στο λιμάνι, κατασκευή κτιρίου εξυπηρέτη-
σης λιμένα και οδική πρόσβαση στο κτίριο. 
Επιπλέον για την καλυτέρευση της καθημερινότη-
τας των πολιτών, τα έργα που έχει εγκρίνει η Πε-
ριφέρεια Ιονίων Νήσων για την Ιθάκη και
εκτελούνται ή έχουν δρομολογηθεί να εκτελε-
στούν είναι τα ακόλουθα:
² ² Παρεμβάσεις οδικής ασφάλειας στις περιοχές
«Δεξά» και «Μπροσαετός», προϋπολογισμού
187.769,16 ευρώ. 
² ² Συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών (κα-
τολισθήσεις στην οδική αρτηρία προς τον λιμένα
Πισαετού), προϋπολογισμού 319.761,29 ευρώ. 
² ² Έργα αποκατάστασης (με βραχοπροστασία),
προϋπολογισμός 1 εκ. ευρώ. 
² ² Έργα αποκατάστασης στον Μπροσαετό, προ-
ϋπολογισμός 1,5 εκ. ευρώ. 
² ² Συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών σε
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τμήματα του επαρχιακού οδικού δικτύου, προϋπο-
λογισμός 182.112, 11 ευρώ. 
² ² Συντήρηση – αποκατάσταση τεχνικών έργων,
καθαρισμός κλάδων υδρογραφικού δικτύου και
ρεμάτων, προϋπολογισμός 53.805,85 ευρώ. 
² ² Οδικό δίκτυο (χρηματοδότηση στο Δήμο Ιθά-
κης), 300.000 ευρώ. 
² ² Κέντρο Κοινότητας Ιθάκης, π/υ 112.300 ευρώ
(χρηματοδότηση στο δήμο Ιθάκης). Στόχος, η ανά-
πτυξη ενός τοπικού σημείου αναφοράς για την
υποδοχή, εξυπηρέτηση και διασύνδεση των πολι-
τών με όλα τα κοινωνικά προγράμματα και υπη-
ρεσίες που υλοποιούνται στην περιοχή του δήμου
Ιθάκης. 
² ² Προγραμματική σύμβαση με το δήμο Ιθάκης
και το Υπουργείο Πολιτισμού για τον καθορισμό
και ανάδειξη του αρχαιολογικού χώρου του Αγίου
Αθανασίου.
² ² Συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών επαρ-
χιακού οδικού δικτύου Ιθάκης, προϋπολογισμός
71.582,92 ευρώ
² ² Αντιπλημμυρικά έργα Ιθάκης, προϋπολογι-
σμός 100.000 ευρώ
² ² Συντήρηση και αποκατάσταση οδικού δι-
κτύου Ιθάκης, προϋπολογισμός 230.000 ευρώ
² ² «Βελτίωση Μουσειακών Υποδομών και Συν-
τήρηση Τοιχογραφιών Μεταβυζαντινών Ναών
Νήσου Ιθάκης» που αφορά στην αποκατάσταση

και   ανάδειξη τριών ναών καθώς και παρεμβά-
σεων στα αρχαιολογικά μουσεία του νησιού, π/υ
300.000. Η πράξη εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ 2014-
2020 το 2017.

Μεγανήσι

² ² Εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ 2014-2020 το έργο με
τίτλο «Προστασία, ανάδειξη και αξιοποίηση πολι-
τιστικής κληρονομιάς Δήμου Μεγανησίου», π/υ
430.000ευρώ.
Η πράξη αφορά στην ανάδειξη και αξιοποίηση δύο
ανενεργών ελαιοτριβείων στο Μεγανήσι, τα οποία
θα λειτουργήσουν ως εκθεσιακοί χώροι παρου-
σιάζοντας στοιχεία της λαογραφικής, ναυτικής,
βιομηχανικής παράδοσης του νησιού. 
² ² Σε εξέλιξη βρίσκεται το έργο για την πράξη
«Προβολή της Ιστορικής Διαδρομής του Μεγανη-
σίου», π/υ 42.187,2 ευρώ.
² ² Εντάχθηκε στο ΠΔΕ το έργο «Επισκευή και
Συντήρηση Δημοτικού Οδικού Δικτύου δήμου
Μεγανησίου», π/υ 200.000 ευρώ 

Παξοί- Αντίπαξοι

Τα έργα ολοκληρωμένης διαχείρισης στερεών
αποβλήτων στο δήμο Παξών ανέλαβε  η Περιφέ-
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Ιθάκη, Μπροστά Αετός
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Υπογραφή για την κατασκευή του λιμένος Πισαετού Ιθάκης

Παξοί: επιτόπιος έλεγχος των προβλημάτων
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ρεια Ιονίων Νήσων και συγκεκριμένα:
² ² «Δράσεις Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Αστι-
κών Στερεών Αποβλήτων στο Δήμο Παξών» , π/υ
1.637.331,96 ευρώ. Αντικείμενο του έργου είναι η
ανάπτυξη δράσεων για την ολοκληρωμένη διαχεί-
ριση στερεών αποβλήτων στο Δήμο Παξών,
καθώς και η κατασκευή Σταθμού Μεταφόρτωσης
και μονάδας προεπεξεργασίας και κομποστοποί-
ησης προδιαλεγμένου και σύμμεικτου κλάσματος
οικιακών αποβλήτων. 
² ² «Δημιουργία Πράσινου Σημείου και Γωνιών
Ανακύκλωσης Δήμου Παξών», εντάχθηκε στο
ΠΕΠ Ιονίων Νήσων 2014-2020 με  προϋπολογι-
σμό 373.414,67€. Προβλέπεται η κατασκευή Πρά-
σινου σημείου με τον απαραίτητο εξοπλισμό για
την παραλαβή και προσωρινή αποθήκευση δια-
φορετικών ροών ανακυκλώσιμων αποβλήτων
όπως απόβλητα ελαίων, απόβλητα εκσκαφών και
κατεδαφίσεων, απόβλητα χαρτιού, πλαστικού,
γυαλιού, μετάλλων, ξύλου, ογκωδών, ελαστικών,
ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Επίσης,
προβλέπεται η διαμόρφωση 3 Γωνιών Ανακύκλω-
σης στις εισόδους των οικισμών Γάιος, Λογγός και
Λάκκα  για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολι-
τών. 
Επίσης η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων για τους Πα-
ξούς και  Αντίπαξους πραγματοποιεί έργα αιχμής,

όπως:
² ² «Αποκατάσταση και Ανάδειξη Παλαιοχριστια-
νικών Βασιλικών Αγίας Μαρίνας και Αγίου Στεφά-
νου», στη θέση «Οζιά Παξών», π/υ 300.000 ευρώ. 
² ² Κατασκευή έργου αγροτικής οδοποιϊας στους
Αντίπαξους, π/υ 414.113,93 ευρώ.
² ² Βελτίωση οδικού δικτύου Παξών, π/υ
440.000 ευρώ

Κάλαμος- Καστός

² ² Σε εξέλιξη βρίσκεται το έργο για την ενίσχυση
ύδρευσης νήσων Καλάμου- Καστού με υποθα-
λάσσιο αγωγό π/υ 384.838,71 ευρώ. Το έργο εν-
τάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ιονίων
Νήσων 2014-2020 το περασμένο έτος. 

² ² Ολοκληρώθηκε το έργο για τη «Βελτίωση,
Συντήρηση , Ηλεκτροφωτισμό οδικού δικτύου,
Εξωραϊσμοί- Αναπλάσεις Λιμανιών και Εξωτερι-
κών χώρων νήσου Καλάμου», π/υ 215.000 ευρώ

² ² Ολοκληρώθηκε το έργο «Πλακοστρώσεις,
Τσιμεντοστρώσεις δρόμων εντός του οικισμού της
Δημοτικής Κοινότητας Καστού», π/υ 230.000
ευρώ r
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Αυτοψία στις Στροφάδες Νήσους για τις ζημιές από το σεισμό



ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
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Tα τέσσερα τελευταία χρόνια η Περιφέρεια Ιο-
νίων Νήσων  βρέθηκε αντιμέτωπη με σεισμικά
φαινόμενα, πλημμύρες, κατολισθήσεις και πυρ-

καγιές στο σύνολο σχεδόν των νησιών, τα οποία κη-
ρύχθηκαν από τον Περιφερειάρχη Θ. Γαλιατσάτο σε
κατάσταση έκτακτης ανάγκης.  
Χάρη στον άμεσο συντονισμό, την ετοιμότητα των
υπηρεσιών μας και την συνεργασία που έχει ανα-
πτυχθεί η Πολιτική Προστασία ανταποκρίθηκε
άμεσα στις κρίσιμες συνθήκες που διαμορφώθηκαν
και βοήθησε καθοριστικά στην ανακούφιση των συ-
νεπειών, στην καταγραφή των ζημιών και στην τά-

χιστη αποκατάσταση της κοινωνικής και οικονομικής
λειτουργίας. Για την πιο ολοκληρωμένη προστασία
των περιοχών που πλήττονται από τα φαινόμενα
αυτά, έχουν προωθηθεί μελέτες με χρηματοδότηση
έργων από πιστώσεις της ΠΙΝ, του ΠΔΕ και του ΠΕΠ
2014 – 2020. 
Επιπλέον, έχουν γίνει η απαραίτητες  αναθεωρήσεις
σε τοπικά σχέδια του «Ξενοκράτη» σε κάθε Περιφε-
ρειακή Ενότητα, ενώ με απόφαση της Περιφερειακής
Αρχής δημιουργήθηκαν και λειτουργούν επιτροπές
πολιτικής προστασίας στα κέντρα των πόλεων της
ΠΙΝ.
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Αντιπλημμυρικά έργα

Σημαντικά έργα αντιπλημμυρικής θωράκισης συντελούνται σε
όλη την Περιφέρεια. Από τη γενναία χρηματοδότηση που

έλαβε η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων μέσω του Προγράμματος Δη-
μοσίων επενδύσεων, θα διατεθούν 5 εκατομμύρια ευρώ για αντι-
πλημμυρικά έργα.

Στην Κέρκυρα, βρίσκονται σε εξέλιξη σημαντικά έργα αντιπλημ-
μυρικής προστασίας, όπως ενδεικτικά:

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 
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Μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων
έχει ενταχθεί το έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑ-
ΣΤΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ» με δικαιούχο το Δήμο Κέρκυρας, συ-
νολικού προϋπολογισμού 2.500.000,00 ευρώ.
Υπογράφηκε και αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι
τον Απρίλιο του 2019 το έργο «Συντήρηση Ανακατα-
σκευή Τεχνικών Απορροής Όμβριων στο εθνικό και
επαρχιακό δίκτυο  Κεφαλονιάς» προϋπολογισμού
100.000 ευρώ.
Στη Ζάκυνθο, οι παρεμβάσεις που έχουν γίνει σε επί-
πεδο αντιπλημμυρικών έργων  είναι εμφανείς και
εξαιρετικά αποτελεσματικές. Έχουν προϋπολογιστεί
200.000 ευρώ για το έργο «Αντιπλημμυρική προστα-
σία και καθαρισμός τάφρων, χειμάρρων και ρεμάτων
στα όρια των δημοτικών διαμερισμάτων Μουζακίου,
Αμπελοκήπων, Καλαμακίου, Λαγανά, Λαγωπόδου
και Ρομιρίου», το οποίο έχει χρονοδιάγραμμα υλοποί-
ησης 120 ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής
της σύμβασης.  
Εντός του 2017 πραγματοποιήθηκε καθαρισμός του
χείμαρρου Ξιφίτα σε μήκος 9.600 μέτρων, ενώ στο
πλαίσιο των έργων «Αντιπλημμυρικά έργα και καθα-
ρισμός λοιπών χειμάρρων» και «Καθαρισμός και
αποκατάσταση χείμαρρου Ξιφίτα από γέφυρα Αγίου
Γερασίμου έως τη συμβολή του με την Ε.Ο. Ζακύν-
θου-Κερίου» καθαρίστηκαν χείμαρροι σε μήκος
7.000 μέτρων και 1.800 μέτρων αντίστοιχα.

Σεισμός Ζακύνθου 

Άμεση ήταν η αντίδραση της Π.Ι.Ν. στο σεισμό της
Ζακύνθου της 26ης Οκτωβρίου 2018, η οποία κηρύ-
χτηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για διάστημα
τριών μηνών και με παράταση για άλλους τρεις
μήνες. Από την πρώτη στιγμή επικοινώνησε με τον
Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων ο Πρόεδρος της Δη-
μοκρατίας κ. Προκόπης Παυλόπουλος, ο οποίος ενη-
μερώθηκε για την κατάσταση στο νησί και για τις
ενέργειες της ΠΙΝ.

Κατολίσθηση στην παραλία «Ναυάγιο»
Ζακύνθου

Μετά την κατολίσθηση που σημειώθηκε στις 13 Σε-
πτεμβρίου 2018 στη παγκοσμίου φήμης παραλία
«Ναυάγιο» Ζακύνθου, έγινε αυτοψία από τον Περι-
φερειάρχη Ιονίων Νήσων με τον Καθηγητή Δυναμι-
κής Τεκτονικής Εφαρμοσμένης Γεωλογίας &
Διαχείρισης Φυσικών Καταστροφών κ. Ευθύμιο
Λέκκα και τον Γεωλόγο του ΙΓΜΕ (Ινστιτούτο Γεωλο-
γικών Μεταλλευτικών Ερευνών) κ. Λάμπρο Πυρ-
γιώτη.  Οριοθετήθηκαν άμεσα ζώνες
επικινδυνότητας και η προσέγγιση των τουριστών
γίνεται με ασφάλεια ενώ παράλληλα εξελίσσεται με-
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λέτη από τη σύμπραξη του Πανεπιστημίου Αθηνών,
του Ιονίου Πανεπιστημίου, του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων,
του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας και της Περι-
φέρειας Ιονίων Νήσων στα πλαίσια του ΕΣΠΑ ώστε
να έχουμε χάρτες επικινδυνότητας στη συγκεκριμένη
περιοχή, όπως και σε άλλες περιοχές του Ιονίου. Τα
αποτελέσματα της μελέτης θα αξιοποιηθούν ώστε
να ληφθούν οριστικά μέτρα και να περιοριστεί στο
μέγιστο δυνατό οποιαδήποτε επικινδυνότητα και
φόβος για ατύχημα στο μέλλον.

Σεισμός Λευκάδας

Για το σεισμό της 17/11/2015 στη Λευκάδα η ΠΙΝ
χρηματοδότησε και εκτέλεσε άμεσα κατεπείγοντα
έργα εκβραχισμών, αποκατάστασης βατότητας και
επισκευών οδικού δικτύου ύψους  77.000,00 ευρώ 
Επιπλέον, για το ίδιο γεγονός, έχουν χρηματοδοτηθεί
από την Περιφέρεια τα ακόλουθα έργα προϋπολογι-
σμού 4.030.000,00 ευρώ, ως ακολούθως:

l Έργο: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΑΝΤΙ-
ΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΑΝΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΤΟΥ  ΟΙΚΙ-
ΣΜΟΥ ΑΓ. ΝΙΚΗΤΑ ΛΟΓΩ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ  17-11-
2015» προϋπολογισμού 110.000,00€  
l Έργο: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΑΠΟ-
ΦΟΡΤΙΣΗ ΒΡΑΧΟΠΑΓΙΔΩΝ ΑΠΟ ΟΙΚΙΣΜΟ ΤΣΟΥ-
ΚΑΛΑΔΩΝ ΕΩΣ ΠΕΥΚΟΥΛΙΑ  ΛΟΓΩ ΣΕΙΣΜΟΥ
ΤΗΣ 17-11-2015» προϋπολογισμού 120.000,00€
(Δημοπρατήθηκε).  
l Έργο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΟΙΚΙΣΜΟ  ΣΦΑΚΙΩ-
ΤΩΝ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ, ΠΛΑΤΥΣΤΟΜΩΝ, ΕΩΣ Ι.Μ.
ΑΓ ΙΩΑΝΝΗ ΣΤΟ ΛΙΒΑΔΙ, ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΣΕΙΣΜΟΥ
ΤΗΣ 17-11-2015» προϋπολογισμού 550.000,00€.  
l Έργο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ
ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΟΙΚΙΣΜΟ  ΧΟΡΤΑ-
ΤΩΝ, ΚΟΜΗΛΙΟΥ, ΔΡΑΓΑΝΟΥ, ΑΘΑΝΙΟΥ ΕΩΣ Ι.Μ.
ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΗΡΑΣ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΣΕΙΣΜΟΥ ΤΗΣ
17-11-2015» προϋπολογισμού 2.150.000,00€.   
l Έργο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ
ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΟΙΚΙΣΜΟ  ΚΟΜΗ-
ΛΙΟΥ, ΑΓ. ΠΕΤΡΟΥ, ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ, ΛΟΓΩ ΣΕΙΣΜΟΥ
ΤΗΣ 17-11-2015» προϋπολογισμού 1.100.000,00€.  

Για την αποκατάσταση των ζημιών διατέθηκαν επί-
σης 73.372,98 ευρώ για την μελέτη «Υπηρεσία Τεχνι-
κής Βοήθειας στην Αποκατάσταση Ζημιών σε
Λιμενικά Έργα της Π.Ε. Λευκάδας από το σεισμό της
17/11/2015», με αντικείμενο την αποκατάσταση
των εκδηλωμένων κατολισθήσεων ή αστοχιών και
το κατά το δυνατό μακροπρόθεσμη προστασία από
ανάλογης φύσεως προβλήματα, δίνοντας προτεραι-
ότητα στην προστασία του περιβάλλοντος και του
αιγιαλού. 

Καταστροφικές πυρκαγιές 

Τα Ιόνια νησιά επλήγησαν από διαδοχικές, αλλεπάλ-
ληλες πυρκαγιές. Η Ζάκυνθος, με 30 διαδοχικά μέ-
τωπα, τον Αύγουστο του 2017 και η Κεφαλονιά με
άλλες τόσες εστίες το ίδιο ακριβώς διάστημα, κυρίως
στις κατάφυτες περιοχές του Αίνου. Βρεθήκαμε στην
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πρώτη γραμμή και κυριολεκτικά δώσαμε τη μάχη
μαζί με την Πυροσβεστική Υπηρεσία και τους κατοί-
κους του τόπου μας. 
Τα νησιά μας άντεξαν και μάλιστα, εν μέσω τουριστι-
κής περιόδου, οι επισκέπτες μας δεν κινδύνεψαν. Το
καλοκαίρι του 2018 η Ζάκυνθος μέτρησε ακόμη μια
φορά “πληγές” από την λαίλαπα της φωτιάς, στην
Κέρκυρα τον Ιούνιο του 2018 πυρκαγιές εκδηλώθη-
καν διαδοχικά στο Νέο Φρούριο, στον αστικό ιστό
της Παλιάς Πόλης. 
Είχε προηγηθεί η πυρκαγιά τον Ιούνιο του 2016 στην
Λευκάδα, που άφησε πίσω της καμμένα παραδο-
σιακά κτίρια και τον κινηματογράφο “Απόλλωνας”.
Επαναλαμβάνουμε ακόμη μια φορά, ότι η συχνότητα
και η σφοδρότητα των πυρκαγιών μας οδηγούν στο
συμπέρασμα ότι πρόκειται για οργανωμένο σχέδιο
εμπρηστών και καλούμε όλους τους συμπολίτες μας
να θωρακίσουν τα νησιά μας από επιβουλές και υπο-
κρυπτόμενα συμφέροντα. 

Λαέρτης 

Την ένταξη δυο νέων έργων, συνολικού προϋπολογι-
σμού 4.480.789,00 ευρώ που αφορούν στην Προ-

στασία από Φυσικούς Κινδύνους και την Κλιματική
Αλλαγή (πλημμύρες, πυρκαγιές, διάβρωση) υπέ-
γραψε στις 30/07/2018 ο Περιφερειάρχης Ιονίων
Νήσων κ. Θεόδωρος Γαλιατσάτος.
Το πρώτο έργο με τίτλο «ΛΑΕΡΤΗΣ – Καινοτόμο Επι-
χειρησιακό Σύστημα Διαχείρισης Φυσικών Κινδύνων
στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων» έχει δικαιούχο την
ΠΙΝ σε συνεργασία με το Εθνικό Καποδιστριακό Πα-
νεπιστήμιο Αθηνών, το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, το ΤΕΙ
Ιονίων Νήσων, την Περιφερειακή Ένωση Δήμων Ιο-
νίων Νήσων (ΠΕΔΙΝ) και το ΤΕΕ/Τμήμα Κέρκυρας,
με συνολικό προϋπολογισμό 2.807.269,00 ευρώ και
ορίζοντα ολοκλήρωσης έως τις 31/12/2021
Η πράξη που χαρακτηρίζεται από μια ολιστική προ-
σέγγιση στην διαχείριση των παραπάνω φυσικών
κινδύνων, περιλαμβάνει
• Εκτίμηση και αξιολόγηση κινδύνων βάσει
ανάλυσης δεδομένων κάνοντας χρήση καινοτόμων
μεθοδολογιών
• Ανάλυση τρωτότητας για τους ανωτέρων
κινδύνους και για ολόκληρη την περιοχή της ΠΙΝ
• Ανάπτυξη καινοτόμου συστήματος υποστή-
ριξης συντονισμού και λήψης αποφάσεων
• Ανάπτυξη πιλοτικού Συστήματος Διαχείρισης
Έκτακτων Αναγκών (Σ.Δ.Ε.Α.)
• Εκπόνηση επιχειρησιακών σχεδίων και πιλο-
τική εφαρμογή Συνδυασμένων Ασκήσεων Ετοιμότη-
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τας
• Υλοποίηση δράσεων Ενημέρωσης – Εκπαί-
δευσης και Ευαισθητοποίησης
• Εκπόνηση προτάσεων παρέμβασης (αντι-
πλημμυρικών, αντιδιαβρωτικών, αντικατολισθητι-
κών, αντιπυρικών κλπ.)
• Προμήθεια αναγκαίου εξειδικευμένου εξοπλι-
σμού για την πρόληψη και καταστολή κινδύνων, δια-
σωστικό έργο και παροχής βοήθειας σε συμβάντα
φυσικών καταστροφών 
Ενδεικτικά, ο εξοπλισμός που θα παραλάβει η ΠΙΝ
είναι:  4 πυροσβεστικά οχήματα, 4 διπλοκάμπινα αυ-
τοκίνητα για χρήση από την Πολιτική Προστασία της
κάθε Περιφερειακής Ενότητας, 10 δορυφορικά τη-
λέφωνα, 7 υδροφόρες – μια για κάθε Δήμο και άλλες
5 για τα μικρά κατοικήσιμα νησιά των Ιονίων.

Πρόληψη και καταστολή φυσικών
καταστροφών στην Κεφαλονιά

Το δεύτερο έργο με τίτλο «Συμπλήρωση του ανα-
γκαίου εξοπλι-
σμού για
π α ρ ε μ β ά σ ε ι ς
πρόληψης και
καταστολής δα-
σικών πυρκαγιών
και λοιπών συμ-
βάντων φυσικών
καταστροφών
στην Κεφαλονιά»
έχει δικαιούχο το
Δήμο Κεφαλο-
νιάς και προϋπο-
λογισμό
1.673.520,00
ευρώ. 
Σκοπός του
έργου είναι η
προμήθεια ανα-
γκαίου εξοπλι-
σμού ώστε ο
Δήμος Κεφαλο-
νιάς στα πλαίσια
των αρμοδιοτή-
των του, να αντα-
ποκριθεί στην
παροχή συνδρο-
μής προς την Πυροσβεστική Υπηρεσία όσον αφορά
στην καταστολή των δασικών πυρκαγιών. Ο χρονι-
κός ορίζοντας ολοκλήρωσης του έργου είναι
31/12/2020.

Προμήθεια πυροσβεστικού εξοπλισμού

Επιπλέον, έχει ενταχθεί στο ΠΕΠ Ι.Ν. 2014 – 2020
και βρίσκεται σε διαδικασία υλοποίησης  η «Προμή-
θεια Πυροσβεστικού Εξοπλισμού» του Αρχηγείου
Πυροσβεστικού Σώματος με συνολικό προϋπολογι-
σμό 3.500.000,00 ευρώ. Τα έργα συγχρηματοδο-
τούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης της Ε.Ε. και το Ελληνικό Δημόσιο.

ΠΑΝΙΟΝΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΣΕΙΣΜΟΥ ΠΑΝΙΟΝΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΣΕΙΣΜΟΥ 
ΜΕ ΤΟΝ Ο.Α.Σ.Π. ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΝ Ο.Α.Σ.Π. ΚΑΙ 
ΤΗΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΤΗΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Το 2015 για πρώτη φορά πραγματοποιήθηκε Πανιό-
νια Άσκηση για την προστασία από τους σεισμούς
με την κωδική ονομασία «ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ 2015» κα-
θιερώνοντας πρωτοποριακές διαδικασίες με πανελ-
λήνια εμβέλεια για την κατανόηση του ρόλου της
Πολιτικής Προστασίας. Η άσκηση αυτή συνεχίζεται

σε ετήσια βάση
με κυκλική
εφαρμογή της
κινητοποίησης
σε φυσικό χρόνο
και πραγματικά
περιστατικά σε
κάθε νησί. 
Το 2016 η
άσκηση πραγ-
ματοποιήθηκε
στη Λευκάδα με
το κωδικό
όνομα «ΛΕΥΚΑ-
ΔΙΟΣ 2016» και
το 2017 στην
Κέρκυρα με την
ονομασία «ΑΛ-
ΚΙΝΟΟΣ 2017».  
Στις ασκήσεις
αυτές συμμετέ-
χουν επιπλέον ο
Οργανισμός Αν-
τισεισμικού Σχε-
διασμού και
Π ρ ο σ τ α σ ί α ς

(ΟΑΣΠ), η Πυροσβεστική Υπηρεσία και εθελοντικές
ομάδες.
Σκοπός των ασκήσεων αυτών είναι η ετοιμότητα, ο
συντονισμός, η οργάνωση, η συνεργασία, η βελ-
τίωση της σχεδίασης σε απαιτήσεις ρεαλισμού και
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γενικά η απόκτηση γνώσης και εμπειρίας, ώστε η
διαχείριση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης να έχει
τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα.

ΤΗΛΕΜΑΧΟΣΤΗΛΕΜΑΧΟΣ

Το καινοτόμο επιχειρησιακό σύστημα διαχείρισης
σεισμικού κινδύνου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων,
είναι μια πρόταση ολιστικής προσέγγισης για τη δια-
χείριση του φυσικού – σεισμικού κινδύνου στα όρια
της περιοχής των Ιονίων Νήσων, η οποία χαρακτη-
ρίζεται σεισμικά και τεκτονικά ως η πιο ενεργή του
Ελληνικού χώρου και μια από τις πιο ενεργές παγκο-
σμίως. 
Εντάχθηκε με απόφαση του Περιφερειάρχη, ξεκίνησε
η υλοποίησή του  με ορίζοντα λήξης τις 31/12/2020
και ο συνολικός του προϋπολογισμός είναι
1.209.991,00 ευρώ. Εταίροι του έργου είναι οι ακό-
λουθοι: ΠΙΝ, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστή-
μιο Αθηνών, Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Οργανισμός
Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας, Εθνικό
Αστεροσκοπείο Αθηνών, ενώ ο αρμόδιος φορέας
υλοποίησης είναι η Αυτοτελής Διεύθυνση Πολιτικής
Προστασίας της ΠΙΝ

Έργα ύψους 
1,5 εκατομμυρίων ευρώ 

για οδική ασφάλεια

Για την βελτίωση της οδικής ασφάλειας η Περιφέ-
ρεια έχει προϋπολογίσει το ποσό των 1,5 εκατομμυ-
ρίων ευρώ για δράσεις ενίσχυσης της οδικής
ασφάλειας . Από το ποσό αυτό, 999.900,00 ευρώ θα
διατεθούν για το έργο «Εξοπλισμός αστυνομικών
υπηρεσιών Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για δράσεις
οδικής ασφάλειας» με δικαιούχο το Αρχηγείο της Ελ-
ληνικής Αστυνομίας. Η πράξη αφορά στην προμή-
θεια αστυνομικού εξοπλισμού για την ενίσχυση της
οδικής ασφάλειας και της τροχονομικής αστυνόμευ-
σης του οδικού δικτύου της ΠΙΝ και μέσω αυτής τη
μείωση, πρόληψη και αποτροπή τροχαίων ατυχημά-
των.
Το υπόλοιπο ποσό ύψους 500.000,00 ευρώ θα δια-
τεθεί για το έργο «Πυροσβεστικός εξοπλισμός για
την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας στην Περιφέρεια
Ιονίων Νήσων» με δικαιούχο το Αρχηγείο του Πυρο-
σβεστικού Σώματος. Μέσω της πράξης αυτής, οι Πυ-
ροσβεστικές Υπηρεσίες της Περιφέρειας θα
προμηθευτούν αναγκαίο εξοπλισμό για την ενίσχυση
της ασφάλειας στα Ιόνια Νησιά. r
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Hσημερινή Περιφερειακή Αρχή από την
πρώτη μέρα ανάληψης των υποχρεώσεων
της  είναι  συστηματικά αρωγός αθλητικών

και πολιτιστικών εκδηλώσεων, στηρίζοντας έμ-
πρακτα τον Πολιτισμό και τον Αθλητισμό και εξα-
σφαλίζοντας ,παράλληλα, όλες εκείνες τις
προϋποθέσεις,  πνευματικές και υλικές για τα δύο
αυτά κοινωνικά αγαθά, που είναι ζωτικής σημα-
σίας και υψηλής προτεραιότητας για όλους τους
Επτανησίους.

Κάνοντας μία σύντομη ανασκόπηση:Κάνοντας μία σύντομη ανασκόπηση:

² ² Το 2016 διοργανώσαμε για πρώτη φορά και
έκτοτε θεσμοθετήσαμε σε ετήσια βάση, το Τουρ-
νουά Ποδοσφαίρου Ιονίων Νήσων, το οποίο έγινε
για πρώτη φορά στην Κέρκυρα, σε συνεργασία με
τις Ενώσεις Ποδοσφαιρικών Σωματείων των νη-
σιών, Ζακύνθου, Κέρκυρας, Κεφαλλονιάς & Ιθά-
κης και Πρέβεζας/Λευκάδας. Το Τουρνουά
συνεχίστηκε το 2017 στη Λευκάδα, ενώ το 2018
έλαβε χώρα στην Κεφαλονιά και στην Ιθάκη. 

² ² Ομοίως, διοργανώνουμε το Παιδικό Φεστι-
βάλ Χορωδιών, με τη συμμετοχή χορωδιών από

όλα τα νησιά, αρχής γενομένης από τα Παλαιά
Ανάκτορα Κέρκυρας το 2016. Η διοργάνωση στέ-
φθηκε από απόλυτη επιτυχία και ακολούθησαν,
με ακόμη μεγαλύτερη συμμετοχή, οι διοργανώ-
σεις στην Λευκάδα και τη Ζάκυνθο το 2017 και το
2018. Συνεχίζουμε με τις πρώτες ενέργειες για τη
διοργάνωση Διεθνούς Φεστιβάλ Παιδικών Χορω-
διών, σε συνεργασία με τους μικρούς χορωδούς
μας σε όλα τα Ιόνια και τα σωματεία που τιμούμε
για το ανιδιοτελές έργο τους. 

² ² Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων έχοντας ως βα-
σικούς στόχους , την προστασία του επτανησια-
κού πολιτισμού από τη λήθη ή την φτηνή
τουριστική εκμετάλλευση, την ενίσχυση των δη-
μιουργικών δυνάμεων της κοινωνίας που παρά-
γουν σύγχρονο πολιτιστικό έργο που συνδέει το
χθες με το σήμερα, την ενίσχυση της αποκεντρω-
μένης πολιτιστικής δημιουργίας και την ενίσχυση
της συνοχής των τοπικών κοινωνιών μέσω του
πολιτισμού και της τέχνης τίμησε και θα συνεχίσει
να τιμά τους ανθρώπους του πολιτισμού, δίνοντας
τους φωνή και δυνατότητα παρέμβασης στη δια-
μόρφωση του πολιτισμού μας.  Στο πλαίσιο αυτό
της της προώθησης και ανάδειξης του επτανησια-
κού πολιτισμού και της επτανησιακής πολιτιστι-
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Πανιόνια πολιτιστική συνάντηση
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κής μας ταυτότητας διοργανώσαμε,  για πρώτη
φορά στο Ιόνιο, με τη συμμετοχή όλων των τοπι-
κών δημιουργικών δυνάμεων, την πρώτη Πανιό-
νια Διήμερη Πολιτιστική Συνάντηση, που έγινε
στη Λευκάδα, με στόχο τη θέσπιση πανιόνιων
δράσεων πολιτισμού, τόσο στις παραδοσιακές
όσο και στις σύγχρονες μορφές του. Δέσμευσή
μας να συνεχίσουμε δυναμικά τα επόμενα χρόνια,
με τις βάσεις που τέθηκαν στη Λευκάδα. 

² ² Το πάνδημο αίτημα για συνεργασία, έναρξη
διαλόγου αλλά και θέσπιση κανόνων οδήγησε
στην απόφασή μας για δημιουργία “Πολιτιστικού
Χάρτη” στα Ιόνια Νησιά, ώστε να συγκροτήσουμε
και να θεσπίσουμε ένα διαφανές, βάσει συγκριτι-
κών, κοινωνικών και άλλων κριτηρίων, σύστημα
αξιολόγησης των σωματείων που αιτούνται χρη-
ματοδότησης,  να ενώσουμε τις υγιείς δυνάμεις
στο χώρο του πολιτισμού, της λαϊκής δημιουργίας,
της εθελοντικής προσφοράς και της παράδοσης
για το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα, χωρίς όμως
να απωλέσουμε ή να απεμπολήσουμε τα ιδιαίτερα

χαρακτηριστικά ή την ιδιαίτερη παράδοση κάθε
νησιού ξεχωριστά.

Δεσμευόμαστε να δημιουργήσουμε:

l Τη σύσταση Μητρώου Φορέων, προ-
κειμένου να υπάρχει μια πρώτη, ασφαλής
εικόνα των ενεργών σωματείων/ συλλόγων
που δρουν στα Ιόνια Νησιά, βάσει του
οποίου θα γίνεται αξιολόγηση και θα τε-
θούν κανόνες που όμως, θα αφήνουν ελεύ-
θερο χώρο στη δημιουργία και στους
ανθρώπους του πολιτισμού, μετρώντας
παράλληλα τη διάθεση πόρων. 

l Την κατάρτιση ετήσιου προγράμματος,
προκειμένου να υπάρχει έγκαιρος προ-
γραμματισμός και συνεργασία των υπηρε-
σιών της Περιφέρειας.

- Τη δημιουργία Ηλεκτρονικής Πλατφόρ-
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μας για την καλύτερη συνεργασία, αλληλε-
πίδραση και επικοινωνία της ΠΙΝ με τους
συλλόγους / σωματεία αλλά και των σω-
ματείων μεταξύ τους.

l Τη σύσταση Επιτροπών, οι οποίες θα
ελέγχουν την πρόοδο όσων αποφασίστη-
καν, προκειμένου να υπάρξουν βελτιωτικές
κινήσεις σε τυχόν αστοχίες, με τη συμμε-
τοχή αιρετών εκπροσώπων της ΠΙΝ, υπη-
ρεσιακών στελεχών και εκπροσώπων
συλλόγων/ σωματείων.

² ² Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση/Βιώσιμη
Αστική Ανάπτυξη) τoυ Δήμου Κέρκυρας
Μετά από πολύμηνη διαδικασία διαβούλευσης με
τους βασικούς τοπικούς φορείς της Κέρκυρας, εγ-
κρίναμε τη  Στρατηγική ΟΧΕ/ΒΑΑ (Ολοκληρω-
μένη Χωρική Επένδυση/Βιώσιμη Αστική
Ανάπτυξη) τoυ Δήμου Κέρκυρας με τίτλο «Ολο-
κληρωμένο Σχέδιο Χωρικής Ανάπτυξης για την
ανάδειξη της Πόλης της Κέρκυρας ως διεθνώς
αναγνωρίσιμου Πολύ-θεματικού, Πολύ-προιοντι-
κού και Δημιουργικού Πολιτιστικού Προορισμού».
Από το  ΠΕΠ Ιονίων Νήσων 2014-2020 (Ευρω-
παϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ευρω-
παϊκό Κοινωνικό Ταμείο) θα διατεθούν 27,7 εκατ.
Ευρώ ενώ το σύνολο του προϋπολογισμού της
Στρατηγικής ανέρχεται σε 71,1 εκατ. Ευρώ.

Πέραν του Ε.Π. Ιονίων Νήσων 2014-2020 το
οποίο διασφαλίζει τον ολοκληρωμένο χαρακτήρα
της παρέμβασης, θα επιδιωχθεί η χρηματοδότηση
δράσεων της Στρατηγικής μέσω και Τομεακών
προγραμμάτων ή άλλων χρηματοδοτικών εργα-
λείων. 

² ² Παράλληλα εντάξαμε την πράξη «Ανάπτυξη
Διεθνούς Εμβέλειας ΄΄Φεστιβάλ Πόλης΄΄ Κέρκυ-
ρας (Γιορτές Πόλης)» στο Επιχειρησιακό Πρό-
γραμμα «Ιόνια Νησιά 2014-2020». Το έργο π/υ
1.125.600 ευρώ αναφέρεται στη διοργάνωση εκ-
δήλωσης πολιτισμού διεθνούς εμβέλειας στην
πόλη της Κέρκυρας. Ειδικότερα οι δράσεις  πολι-
τισμού υπό τον τίτλο «Φεστιβάλ Πόλης Κέρκυρας
(«Γιορτές Πόλης»)θα καλύπτουν στοχευμένα υφι-
στάμενες και νέες εκδηλώσεις και δραστηριότητες,
το σύνολο σχεδόν του φάσματος των εκδηλώ-
σεων και δραστηριοτήτων σύγχρονου και βιωμέ-

νου πολιτισμού, ήτοι: παραστατικές τέχνες, εικα-
στικά, μουσική, λογοτεχνία και ποίηση, γαστρονο-
μία, οπτικοακουστικές τέχνες. Οι εκδηλώσεις του
Φεστιβάλ που διαρθρώνονται σε 6 Θεματικές Κα-
τηγορίες Πολιτιστικών Εκδηλώσεων και Δρώμε-
νων υλοποιούνται σε ετήσιους κύκλους.

² ² Στο  πλαίσιο του «Προγράμματος Ευρωπαϊ-
κής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – Αλβανία
2014-2020, συμμετέχουμε στο  έργο TacticalTou-
rism. 
Στο έργο συμμετέχουν από την Ελλάδα η Περιφέ-
ρεια Ιονίων Νήσων, το Υπουργείο Πολιτισμού/
Εφορεία Αρχαιοτήτων Καστοριάς, η  Περιφέρεια
Ηπείρου, το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας /
Τμήμα Δυτικής Μακεδονίας και από την Αλβανία
το Περιφερειακό Συμβούλιο Αργυροκάστρου ως
επικεφαλής εταίρος και το  Περιφερειακό Συμβού-
λιο Μπερατίου. Το αντικείμενο του έργου για την
Περιφέρεια Ιονίων Νήσων επικεντρώνεται σε δυο
άξονες, προϋπολογισμού 599.120,00  ευρώ. Ειδι-
κότερα προβλέπονται δράσεις για την (i) ανάδειξη
και την προσβασιμότητα της ιστορικής νησίδας
Λαζαρέτο στην Κέρκυρα και  (ii) τη δημιουργία
Πολιτιστικού Κέντρου στη Λευκάδα. 

Μεγάλα έργα πολιτισμού

Οι προσπάθειες μας εν το χρόνο έφεραν καρΟι προσπάθειες μας εν το χρόνο έφεραν καρ--
πούς καταφέραμε και εντάξαμε, στο ΕΠ Ιοπούς καταφέραμε και εντάξαμε, στο ΕΠ Ιο--
νίων Νήσων 2014 -2020, επιπλέον σημαντικάνίων Νήσων 2014 -2020, επιπλέον σημαντικά
έργα πολιτισμού. Πρόκειται για :έργα πολιτισμού. Πρόκειται για :

n Την αποκατάσταση Θεάτρου “Φοίνικας” Κέρ-
κυρας (5.969.100€).

n Την αποκατάσταση και επανάχρηση διατη-
ρητέου κτιρίου Πινακοθήκης Άγγελου Γιαλλινά
στην Κέρκυρα (5.069.210,28€).

n Την αναβάθμιση εγκαταστάσεων δημόσιας
βιβλιοθήκης και ΓΑΚ στο κτίριο των Αγγλικών
Στρατώνων του Παλαιού Φρουρίου στην Κέρ-
κυρα (2.822.790,02€).

n Την ανακαίνιση οικίας Ζαμπελίων για τη δη-
μιουργία Ζαμπέλειου Κέντρου Γραμμάτων και Τε-
χνών Δήμου Λευκάδας (1.050.880€).

n Την προστασία, ανάδειξη και αξιοποίηση πο-
λιτιστικής κληρονομιάς Δήμου Μεγανησίου
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Παιδικές χορωδίες στο Φεστιβάλ που διοργανώνει η ΠΙΝ
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(430.000€).

n Την αποκατάσταση και ανάδειξη παλαιοχρι-
στιανικών βασιλικών Αγίας Μαρίνας και Αγίου
Στεφάνου, στη θέση Οζιά Παξών (300.000€)

n Την ανάδειξη Κάστρου Αγίας Μαύρας στη
Λευκάδα (550.000€)

n Την αποκατάσταση και ανάδειξη Ενετικών
Ναυπηγείων Γουβιών Κέρκυρας (500.000€)

n Την στερέωση και αποκατάσταση Ι.Ν. Αγίας
Μαρίνας Σουλλάρων Κεφαλονιάς (800.000€)

n Την βελτίωση μουσειακών υποδομών και
συντήρηση τοιχογραφιών μεταβυζαντινών ναών
Ιθάκης (300.000€)

n Εικονικός εκθεσιακός χώρος Κέρκυρας στους
τομείς Τουρισμού – Πολιτισμού - Περιβάλλοντος
(244.200€)

n Εμβυθιστικό παιχνίδι περιπέτειας για την
ανάδειξη της τοπικής δημιουργίας, τέχνης και

παράδοσης στην πόλη της Κέρκυρας  (237.760€)

Κάνοντας χρήση των πόρων της ΠεριφέρειαςΚάνοντας χρήση των πόρων της Περιφέρειας
χρηματοδοτούμε από το Πρόγραμμα Δημοχρηματοδοτούμε από το Πρόγραμμα Δημο--
σίων Επενδύσεων:σίων Επενδύσεων:

n Την ανάδειξη και αποκατάσταση συγκροτή-
ματος Αγίας Αικατερίνης Κέρκυρας (1.965.975€) 

n Την αποκατάσταση και ανάδειξη περιοχών
Παλαιόπολης Κέρκυρας (2.000.000€)

n Την μελέτη αποκατάστασης κτιρίου Βίλα
Ρόσα στην Κέρκυρα (361.215,14€)

n Την μελέτη για αποκατάσταση Δημοτικού Κι-
νηματογράφου Απόλλωνα Λευκάδας  (86.800€)

n Τις ανασκαπτικές εργασίες ανάδειξης αρ-
χαίου θεάτρου Λευκάδας (150.000€)

n Την αποκατάσταση θεάτρου Ληξουρίου
(900.000€)
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ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

Υποδομές αθλητισμού 

Στον  αθλητισμό , πρώτο μέλημά μας, ήταν και
είναι η ενίσχυση και δημιουργία χώρων άθλησης,
υποδομών ικανών να φιλοξενήσουν εκδηλώσεις
και να εξυπηρετήσουν τους αθλητές και αθλή-
τριες. 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 λειτουρ-
γούν σύμφωνα με το Νόμο, αλλά και να παρέχουν
ασφάλεια στους αθλούμενους . Έτσι έχουμε περί-
που δεκαπέντε γήπεδα στην Περιφέρεια τα οποία
τα ενισχύσαμε, είτε με τάπητα, είτε με περιφράξεις,
είτε με επισκευές κερκίδων ενώ χρηματοδοτούνται
από την ΠΙΝ  και τα δύο επικείμενα μεγάλα έργα,
αυτά των δύο γυμναστηρίων, στη Βόρεια και τη
Νότια Κέρκυρα.

Στην κατεύθυνση αυτή Στην κατεύθυνση αυτή 
πραγματοποιήσαμε μεταξύ άλλων:πραγματοποιήσαμε μεταξύ άλλων:

² ² Στην Κέρκυρα προσφάτως υπεγράφη η σύμ-

βαση για την εκτέλεση του έργου «Επισκευές
Αθλητικών Εγκαταστάσεων» με συνολικό προ-
ϋπολογισμό 67.066,79 ευρώ.

Το συγκεκριμένο έργο έρχεται ως συνέχεια των
προγραμματικών συμβάσεων της ΠΙΝ Π.Ε. Κέρ-
κυρας με α) τον Ποδοσφαιρικό Αθλητικό Όμιλο
Κορακιάνας και β) τον ΝΑΟΚ, και αφορούν α) ερ-
γασίες βελτίωσης και αποκατάστασης των χώρων
του εξωτερικού γηπέδου καλαθοσφαίρισης και
του υπάρχοντος γηπέδου ποδοσφαίρου στην Κο-
ρακιάνα και β) τοποθέτηση κερκίδων στο γήπεδο
beach volley του ΝΑΟΚ και βελτίωση της υπάρ-
χουσας προβλήτας κωπηλασίας. Το χρονοδιά-
γραμμα υλοποίησης του έργου είναι έξι μήνες.

Παράλληλα υπεγράφη η προγραμματική σύμ-
βαση για την τοποθέτηση χλοοτάπητα στο Γή-
πεδο του ιστορικού ποδοσφαιρικού σωματείου
του Ολύμπου, αίτημα που επί σειρά ετών έμενε
ανεκπλήρωτο, με το πρόσχημα δήθεν ότι η ΠΙΝ
δεν δύναται να παρέμβει σε γήπεδο ιδιωτικού σω-
ματείου. 

Προβήκαμε στην αγορά αθλητικού εξοπλισμού,
άκρως απαραίτητου για τη λειτουργία του ιστορι-
κού Κερκυραϊκού Γυμναστικού Συλλόγου.

n Εντάξαμε στο Πρόγραμμα Δημοσίων
Επενδύσεων την κατασκευή Κλειστού Γυμνα-
στηρίου στη Βόρεια Κέρκυρα προϋπολογι-
σμού 800.000 ευρώ , που θα ονομαστεί
«Μαρία Γεωργάτου» προς τιμήν της Ολυμπιο-
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Τουρνουά ποδοσφαίρου Ιονίων Νήσων
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Το γήπεδο του Ολύμπου στην Κέρκυρα, αποκτά νέα όψη από την ΠΙΝ
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νίκη μας.

n Το 2018, υπογράψαμε 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. 

n Η ΠΙΝ ξεπέρασε τα τυπικά και πέτυχε
χρηματοδοτήσεις για αθλητικές
εγκαταστάσεις  παρότι δεν είναι στις
αρμοδιότητές της έτσι το Περιφερειακό
Συμβούλιο ενέκρινε τη σύναψη
προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της ΠΙΝ-
ΠΕ Κέρκυρας και του δήμου Κέρκυρας για την
υλοποίηση του έργου «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ
ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ
ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ- ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ» σε οικόπεδο
έκτασης περίπου 7,5 στρεμμάτων που

βρίσκεται στη θέση Αγία Κυριακή Λευκίμμης
(ιδιοκτησία του δήμου Κέρκυρας),
προϋπολογισμού,  2,4 εκατ. Ευρώ

n Επίσης χρηματοδοτήθηκε από πόρους της
ΠΙΝ το γήπεδο Αργυράδων με 50.000 ευρώ
για εργασίες αποκατάστασης και συντήρησης
του γηπέδου και των αποδυτηρίων ενώ
παρεμβάσεις θα γίνουν και στα γήπεδα στα
Κρητικά και το Κοντόκαλι. 

n Κι ακόμη προχωρήσαμε στον
εκσυγχρονισμό του γηπέδου Πετριτή, με
ολοκλήρωση κερκίδων, διαμόρφωση
αποδυτηρίων και εξωτερική περίφραξη. Ήδη
πραγματοποιούνται οι παρεμβάσεις στις
κερκίδες και έπονται οι λοιπές εργασίες. 

² ² Στους Παξούς δεσμευτήκαμε  για την
κατασκευή του Κλειστού Γυμναστηρίου, η
δημιουργία του οποίου θα ικανοποιήσει ένα πάγιο
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αίτημα και θα δώσει διέξοδο στους κατοίκους και
κυρίως τη νεολαία του νησιού.

² ² Στη Λευκάδα για την καλύτερη λειτουργία
του Δημοτικού Σταδίου και του κλειστού
γυμναστηρίου δόθηκαν μέσω προγραμματικής
σύμβασης με το δήμο Λευκάδας τα ποσά των
210.000 ευρώ και 33.000 ευρώ αντίστοιχα, για
την επισκευή κερκίδων, την προμήθεια και
τοποθέτηση χλοοτάπητα» και την τοποθέτηση επί
των κερκίδων του γηπέδου Δημοσιογραφικών
Θεωρείων και καθισμάτων. Και ακόμη, μετά την
έγκριση σχετικής προγραμματικής σύμβασης, η
Π.Ι.Ν. χρηματοδοτεί με €55.000 το έργο προμή-
θειας και τοποθέτησης συνθετικού χλοοτάπητα
στο γήπεδο Κατούνας Δήμου Λευκάδας.

² ² Στην Κεφαλονιά ολοκληρώθηκε η μελέτη για
τον «Εκσυγχρονισμό και τη βελτίωση των
αθλητικών εγκαταστάσεων γηπέδου Σκάλας,( Δ.Ε.
ΕΛΕΙΟΥ – ΠΡΟΝΝΩΝ), π/υ: 180.000€.
Παράλληλα το 2018 η ΠΙΝ δημοπράτησε  το
γήπεδο της Σκάλας, ενώ ολοκλήρωσε τις μελέτες
(έχουν εγκριθεί οι όροι δημοπράτησης), για τα
γήπεδα Μακρυωτικών και Αγ. Αντωνίου
(βοηθητικό) και σύντομα θα δημοπρατηθούν και
αυτά τα έργα.

n Χρηματοδοτήσαμε και δώσαμε προς

χρήση το Γήπεδο Καραβόμυλου, στο οποίο
έγιναν εργασίες διαμόρφωσης και
τοποθέτησης χλοοτάπητα. Η αθλητική
εγκατάσταση είναι ένα πραγματικό στολίδι
για τον αθλητισμό της Κεφαλονιάς και
εξυπηρετεί βασικές ανάγκης άθλησης των
κατοίκων και κυρίως της νεολαίας.

Εντάχθηκε στο ΠΕ Ιονίων Νήσων πρόγραμμα
δράσεων εξοικονόμησης ενέργειας στο
Δημοτικό Κολυμβητήριο Αργοστολίου
Κεφαλονιάς με 207.879,97€.

n Εγκρίθηκε επίσης  η σύναψη
προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της ΠΙΝ-
ΠΕ Κεφαλληνίας και Ιθάκης και του
Αθλητικού Ομίλου «ΒΛΑΧΑΤΑ 21ΑΣ» για την
υλοποίηση του έργου «ΚΑΛΥΨΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ
ΟΜΙΛΟΥ ΒΛΑΧΑΤΑ 21ΑΣ».Η συνολική
δαπάνη της παρέμβασης ανέρχεται στο ποσό
των 8.000 ευρώ.

² ² Στη Ζάκυνθο προχωρά προς εκτέλεση ο
εκσυγχρονισμός –βελτίωση των υπαρχουσών
εγκαταστάσεων του γηπέδου Αμπελοκήπων  της
Δ.Ε. Ζακυνθινών, π/υ 289.060 ευρώ

Πρόκειται για ένα έργο με σημαντικό κοινωνικό
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αντίκτυπο στην κοινωνία της Ζακύνθου, το
οποίο θα εκτελεστεί μετά και την αύξηση της
χρηματοδότησης της ΠΙΝ, από τους Κεντρικούς
Αυτοτελείς Πόρους,(ΚΑΠ – ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ).

Τιμή στους ανθρώπους του 
αθλητισμού & του πολιτισμού

- Το 2016 διοργανώσαμε ειδικές τελετές
επιβράβευσης των αθλητών μας, στην Κέρκυρα
αποδίδοντας τιμή στον Ολυμπιονίκη μας Σπύρο
Γιαννιώτη και διακεκριμένων αθλητών και
συνεχίσαμε στη  Ζάκυνθο, στη Λευκάδα και τσην
Κεφαλονιά με εξαιρετική επιτυχία και αποδοχή
από τους πολίτες που γέμισαν ασφυκτικά τις
αίθουσες της διοργάνωσης. Για εμάς ήταν
οφειλόμενη τιμή στους αθλητές μας, μια τιμή που
πρώτη φορά πραγματοποιείται στα νησιά μας. 

- Καταφέραμε να γεμίσουμε ασφυκτικά την
κεντρική αίθουσα του Μεγάρου Μουσικής
Αθηνών, χωρητικότητας 2.000 θεατών, στο

αφιέρωμα στην Επτανησιακή Μουσική που
διοργανώσαμε με τη συμμετοχή 4 Χορωδιών από
την Κέρκυρα, την Λευκάδα, την Κεφαλονιά και τη
Ζάκυνθο. Μια βραδιά, η άρτια οργάνωση της
οποίας, άνοιξε τις πόρτες του Μεγάρου Μουσικής
Αθηνών για περαιτέρω συνεργασίες και δράσεις.
Ήδη το Μάρτιο του 2019 ετοιμαζόμαστε με την
Φιλαρμονική Κέρκυρας “Καποδίστριας” να
διοργανώσουμε ακόμη μια εκδήλωση για την
διάδοση της Επτανησιακής μουσικής στο
Μέγαρο Μουσικής Αθηνών και έπεται συνέχεια...

Στήριξη ερασιτεχνικής δημιουργίας

- Συχνή, αδιάλειπτη και σταθερή στήριξη της ΠΙΝ
στις δράσεις των σωματείων και συλλόγων που
δρουν στα Ιόνια Νησιά. Δεν είναι τυχαίο ότι όλα
ανεξαιρέτως τα ερασιτεχνικά σωματεία
στρέφονται ολοένα και συχνότερα στην
Περιφέρεια για βοήθεια.

n Τα αιτήματα που έχει ικανοποιήσει η
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Επιτροπή Πολιτισμού, Αθλητισμού, Παιδείας
και Επιστημών της ΠΙΝ αφορούν το 2016 σε
συνδιοργανώσεις με 78 συλλόγους και
σωματεία στους χώρους του πολιτισμού, του
αθλητισμού και της εκπαίδευσης από τα Ιόνια
νησιά, το 2017 σε ακόμη 80 συλλόγους και το
2018 σε 116 συνδιοργανώσεις. 

n Συνδιοργανώσεις οι οποίες χωρίς την
οικονομική συνδρομή της Περιφέρειας Ιονίων
Νήσων δεν θα μπορούσαν να είχαν
υλοποιηθεί και για τις οποίες είμαστε
περήφανοι που συνεισφέραμε. 

n «Τις καινοτόμες ιδέες πρέπει να τις
κάνουμε πράξη ζωής». Ενδεικτικό παράδειγμα
και η βράβευση από την ΠΙΝ των νικητριών

ομάδων του 1ου Μαθητικού Διαγωνισμού
Καινοτομίας και Δημιουργικότητας Ιονίων
Νήσων , που διοργάνωσε η Ειδική Υπηρεσία
Διαχείρισης του Ε.Π. Ιονίων με θέμα
«Καινοτομία και Δημιουργικότητα:
Προκλήσεις και ευκαιρίες για τη νέα γενιά».

Πιστοί στις δεσμεύσεις μας στηρίξαμε και
χρηματοδοτήσαμε  όλες τις αναγκαίες παρεμβά-
σεις που βοηθούν τις τοπικές κοινωνίες των
νησιών μας, να αναδείξουν την πολιτιστική τους
κληρονομιά ώστε αποτελέσει σημαντικό μοχλό
ανάπτυξης και να δώσει μεγάλη ώθηση στις
τοπικές οικονομίες.  r
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HΠεριφέρεια Ιονίων Νήσων, μια μικρή σε
έκταση, νησιωτική Περιφέρεια της Ελλά-
δας, τα τελευταία 4 χρόνια ξεπέρασε δυ-

σχέρειες του παρελθόντος και κατάφερε, παρά
το δυσμενές οικονομικό περιβάλλον, την παγιω-
μένη νοοτροπία χρόνων και την σκληρή γραφει-
οκρατία που συνεχίζει να στέκεται εμπόδιο στην
υλοποίηση ιδεών και προτάσεων, να ξεπερνά την
εσωστρέφεια και να διοργανώνει με επιτυχία εκ-
δηλώσεις που προέβαλαν τα νησιά και το έμ-
ψυχο δυναμικό του τόπου. Παράλληλα
απολαμβάνει πλέον της εμπιστοσύνης προσωπι-
κοτήτων από την πολιτική, τις τέχνες, τις επιστή-
μες και το επιχειρείν, αναβαθμίζοντας την εικόνα
και το ρόλο της και αποκτώντας πολύτιμες επα-
φές και συμμαχίες προς όφελος των νησιών μας. 

Διεθνές Συνέδριο Αποδήμων 
και όπου γης Επτανησίων

Κέρκυρα, Σεπτέμβριος 2018

Οι επαφές με τις Οργανώσεις των Αποδήμων και
όπου γης Επτανησίων, στην Ελλάδα και το εξωτε-

ρικό, για την σύσφιξη των σχέσεων, την από κοι-
νού προώθηση των ζητημάτων στα Ιόνια Νησιά
και την στήριξη των προβλημάτων των ομογενών
οδήγησαν στη διοργάνωση του Διεθνούς Συνε-
δρίου Απόδημων Επτανησίων τον Σεπτέμβριο του
2018 στην Κέρκυρα, με την ενεργή συμμετοχή του
το Υπουργείο Εξωτερικών, Γενική Γραμματεία Από-
δημου Ελληνισμού και τη στήριξη της Βουλής των
Ελλήνων, Μόνιμη Ειδική Επιτροπή Περιφερειών.

Στο πλαίσιο του Διεθνούς Συνεδρίου πραγματο-
ποιήθηκε πρόγραμμα φιλοξενίας 15 νέων αποδή-
μων από την Αυστραλία, την Αμερική, την Αφρική
και την Ευρώπη για 2 εβδομάδες σε όλα τα Ιόνια
νησιά, που κατέληξε στην Κέρκυρα και την κατά-
θεση των απόψεων και προτάσεών τους στο πλαί-
σιο του  Διεθνούς Συνεδρίου. Μια συγκινητική
στιγμή, με τους ομογενείς νέους να καταθέτουν
καταχειροκροτούμενοι, την αγάπη τους για την
πατρίδα, την εξερεύνηση στα πατρογονικά τους
χώματα και την λαχτάρα να δεθούν με τους συμ-
πατριώτες τους. 

Τιμώμενο πρόσωπο ο Αρχιεπίσκοπος Τιράνων,
Δυρραχίου και πάσης Αλβανίας κ. Αναστάσιος, ο
οποίος έμεινε κοντά μας καθ’ όλη τη διάρκεια των
εργασιών του Συνεδρίου. Μια σπουδαία μορφή,
μια προσωπικότητα διεθνούς ακτινοβολίας που
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μας τιμά με την αγάπη και τη φιλία Του. Τις εργα-
σίες κήρυξε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κύριος
Προκόπιος Παυλόπουλος και συμμετείχαν ο Υφ.
Εξωτερικών Τ. Κουίκ και ο ΓΓ Απόδημου Ελληνι-
σμού Μ. Κόκκινος καθώς και πλήθος εκπροσώ-
πων ομογενειακών οργανώσεων. 

Τα συμπεράσματα του 1ου Διεθνούς Συνεδρίου
Αποδήμων Επτανησίων, όπως διατυπώθηκαν
από τον Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, Θεόδωρο
Γαλιατσάτο και έγιναν ομόφωνα αποδεκτά είναι
τα εξής:

«Το 1ο Διεθνές Συνέδριο Αποδήμων Επτανησίων
αποφασίζει:

n Την ανάληψη κοινής δράσης για την από-
δοση ψήφου στους Έλληνες πολίτες εκτός επι-
κράτειας, ως υλοποίηση της Συνταγματικής
Επιταγής

n Το συντονισμό Περιφέρειας – Επιμελητη-
ρίων- Κρατικών Αρχών για την παγίωση της προ-
ώθησης των τοπικών προϊόντων στις αγορές του

εξωτερικού, ιδιαίτερα εκεί που ζουν οι απόδημοι

n Την ανταλλαγή πολιτιστικών δράσεων, όπως
κινηματογραφικές παραγωγές, καλλιτεχνικά μου-
σικά και χορευτικά συγκροτήματα, με τη δημιουρ-
γία ετήσιου προγράμματος της ΠΙΝ

n Τη λειτουργία θερινών Σχολείων στο Ιόνιο
Πανεπιστήμιο για απόδημους μαθητές-φοιτητές
με αντικείμενα , την ελληνική γλώσσα, την ιστο-
ρία και τον πολιτισμό.

n Τη δημιουργία Επιστημονικού Ινστιτούτου
στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, για τη μελέτη και έρευνα
της Επτανησιακής αποδημίας, αλλά και γενικό-
τερα, με τη συνδρομή των Ομογενειακών Οργα-
νώσεων.

n Την ανάγκη να υπάρξει ειδική πρόνοια για
την προώθηση της ελληνικής γλώσσας καθώς
και τη διατήρηση των επτανησιακών ιδιωματι-
σμών. Συνεννόηση με την Κυβέρνηση ώστε να
ληφθούν πρόσθετα μέτρα για την ενίσχυση της
διδασκαλίας στα σχολεία εξωτερικού.

n Τη δημιουργία πλατφόρμας επικοινωνίας,
από την ΠΙΝ, όπου οι απόδημοι και ιδιαίτερα οι
νέοι, θα μπορούν να προσθέτουν πληροφορίες,
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Με το γενικό πρόξενο της Ελλάδας στη Νέα Υόρκη Δρ.  Κ. Κούτρα
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βίντεο και ότι χρειάζεται για τα νησιά. Η πλατ-
φόρμα αυτή θα είναι υπό την εποπτεία του Γρα-
φείου Αποδήμων της ΠΙΝ.

n Τη σύσταση Επιτροπής από τους ομογενει-
ακούς φορείς που θα αναλάβει τη δημιουργία
βάσης δεδομένων με καταγραφή όλων των φο-
ρέων των Επτανησίων. Ο κατάλογος θα επιδοθεί
στην Περιφέρεια και θα δημοσιευτεί στον Τύπο,
ώστε να επιτευχθεί η επικαιροποίηση δεδομένων
και η αποφυγή ηθελημένων ή αθέλητων αποκλει-
σμών.

n Τη συμβολή και τεχνική υποστήριξη, από την
ΠΙΝ και τους δήμους, των Οργανώσεων των Απο-
δήμων σε προγράμματα κοινωνικής οικονομίας
και δημιουργίας ενεργειακών κοινοτήτων που
μπορούν να διασφαλίσουν ένα ικανοποιητικό ει-
σόδημα στους συμπράττοντες φορείς.

n Τη συγκρότηση προσωρινής Επιτροπής με

στόχο τη δημιουργία- σύσταση του Παγκοσμίου
Συμβουλίου Επτανησίων. Η προσωρινή Επιτροπή
αποτελείται από : Tον Πρόεδρο του Ελληνοαμερι-
κανικού Εθνικού Συμβουλίου, Βασίλειο Ματα-
ράγκα, (ΗΠΑ), τον Γ.Γ. Παγκόσμιας Ομοσπονδίας
Κεφαλλήνων και Ιθακησίων «ΟΔΥΣΣΕΥΣ», Κων-
σταντίνο Βαγγελάτο (ΗΠΑ), το μέλος του Συλλό-
γου Νέας Υόρκης «ΚΕΦΑΛΟΣ» Άγγελο Ρουχωτά
(ΗΠΑ), τον Πρόεδρο του Συλλόγου Κεφαλλήνων
«Ο ΑΙΝΟΣ» Σωτήριο Αντύπα, (Μόντρεαλ Καναδά),
το μέλος του Συλλόγου Κεφαλλήνων «Ο ΑΙΝΟΣ»,
Νίκο Σπαθή, (Μόντρεαλ Καναδά), τον Μητροπο-
λίτη Ζάμπιας και Μαλάουι κ.κ. Ιωάννη (Αφρική),
τον Πρόεδρο του Συνδέσμου Ελλήνων Λογοτε-
χνών και Συγγραφέων Αυστραλίας Γεράσιμο
Κλωνή, τον Πρόεδρο της Ομοσπονδίας Κεφαλο-
νίτικων και Ιθακησίων Σωματείων «ΟΚΙΣ» Γεώρ-
γιο Μιχαλάτο και τον Πρόεδρο Επτανησιακής
Συνομοσπονδίας και Πρόεδρο της Ομοσπονδίας
Συλλόγων Κερκυραίων Αττικής
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Ι.Καποδίστριας,(ΟΣΚΑ),Ιωάννη Παργινό (Αθήνα).

n Τέλος το Συνέδριο εκφράζει την ευχή για την
ενίσχυση της κοινής δράσης όλων των ομογενει-
ακών οργανώσεων του εξωτερικού, καθώς και
των οργανώσεων εσωτερικού των Επτανησίων,
στον κοινό στόχο της σύσφιξης των σχέσεων με
τη γενέτειρα και της υπεράσπισης της πατρίδας». 

Θέσαμε τις βάσεις και συνεχίζουμε για να
κάνουμε θεσμό το Διεθνές Συνέδριο και τόπο
ανταλλαγής απόψεων και ιδεών, δίαυλο
επικοινωνίας των Ιονίων νήσων με τους
ξενιτεμένους μας. 

Συνέδριο για την 
παραγωγική ανασυγκρότηση

Κέρκυρα, Δεκέμβριος 2017

Το Συνέδριο για την Παραγωγική Ανασυγκρότηση
των Ιονίων Νήσων  αποτέλεσε σταθμό στις σχέσεις
ΠΙΝ – Κυβέρνησης. Με τη συμμετοχή του
Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα, της πλειοψηφίας
των υπουργών, υφυπουργών και στελεχών της
κυβέρνησης πραγματοποιήθηκε διαβούλευση,

δόθηκε ο λόγος στους εκπροσώπους φορέων,
ομοσπονδιών, επαγγελματικών κλάδων και στους
πολίτες. Η ΠΙΝ έλαβε τα εύσημα για την απαιτητική
διοργάνωση και η διαδικασία, που συγκέντρωσε
μεγάλο ενδιαφέρον, κατέληξε σε λήψη σειράς
αποφάσεων προς όφελος των Ιονίων νήσων με
σημαντικότερες:

n Αναγνωρίστηκε η εξελισσόμενη δυναμική
της τουριστικής οικονομίας στα Ιόνια Νησιά τα
οποία αποτελούν  τον οδηγό στην ελληνική
τουριστική οικονομία

n Επίσπευση της υπογραφής Κοινή
Υπουργική Απόφαση για το Γενικό Χωροταξικό
Σχέδιο Ιονίων Νήσων.

n Ενεργοποιήθηκαν οι διαδικασίες για την
κατασκευή του έργου «άξονας Β/Ν» που
περιλαμβάνει οδικό δίκτυο και λιμάνια από
Κέρκυρα έως Ζάκυνθο. 

n Αποδοχή του έργου κατασκευής νέας
σύνδεσης στη Λευκάδα.

n Εξαγγελία του α’  τμήματος του έργου
ύδρευσης Κέρκυρας με 47 εκ ευρώ. Η
ολοκληρωμένη έκφραση του έργου τίθεται
προσωρινά σε αναστολή για αναζήτηση
εναλλακτικών λύσεων τροφοδοσίας.
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n Οριστικοποίηση παραχώρησης
παραλιακού μετώπου στον δήμο Κέρκυρας.

n Ειδικές προδιαγραφές στην προκήρυξη
προγραμμάτων του Προγράμματος Αγροτικής
Ανάπτυξης (ΠΑΑ), όπως για νέους αγρότες,
ώστε να προσιδιάζουν με τα χαρακτηριστικά
της Περιφέρειας

n Αποδοχή της προώθησης των
επιχειρηματικών πάρκων (Κέρκυρα, Ζάκυνθος)

n Αποδοχή της λογικής του μεταφορικού
ισοδύναμου, μετά από εισήγηση του τότε
Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής, Παναγιώτη Κουρουμπλή, για
σχετική τροποποίηση του ισχύοντος νόμου για
την διευκόλυνση χρηματοδοτήσεων και προς
τα νησιά του Ιονίου.

n Ακτοπλοϊκή γραμμή σύνδεσης των νησιών
του Ιονίου (Κέρκυρα, Παξοί, Λευκάδα, Ιθάκη,
Κεφαλονιά, Ζάκυνθος) από 01/05/2018.

n Πλοίο κλειστού τύπου στην γραμμή
Κέρκυρα-Παξοί.

n Σύνδεση με πλοίο του Καστού και
Καλάμου με την Λευκάδα.

n Εξασφαλίστηκε η χρηματοδότηση των
Οργανωμένων Χωρικών Επενδύσεων Ιονίων
Νήσων. 

n Προωθείται η υλοποίηση του master plan
του λιμένος Ζακύνθου

n Αυξάνεται δραστικά η χρηματοδότηση για
οδικό δίκτυο και αντιπλημμυρικά έργα
(υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης)

n Αποδοχή και στήριξη της στρατηγικής της
ΠΙΝ για προώθηση της αγροδιατροφής και
ενσωμάτωσης στην τοπική οικονομία ως
δίπολο με τον τουρισμό.

n Το art café παραμένει στο Δήμο Κέρκυρας,
ανακατασκευή του Μουσείου Αργοστολίου.

n Κλειστό προπονητήριο στη Νότια Κέρκυρα
και παρεμβάσεις στο ΕΑΚ Κέρκυρας για
δημιουργία κλειστών χώρων άθλησης και
προπόνησης. Ένταξη του κολυμβητηρίου στο
πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης. Ανοιχτά
μικρά γήπεδα μαζικού αθλητισμού στη
Λευκάδα.

n Παραμονή της έδρας του Κτηματολογίου
στην Κέρκυρα με υποκαταστήματα στα άλλα
νησιά.

n Ενοποίηση του Ιονίου Πανεπιστημίου με το
ΤΕΙ Ιονίων Νήσων με ταυτόχρονη αναβάθμιση
των τμημάτων του.

Όπως μπορεί να διαπιστώσει κανείς, μέσα σε ένα
μόλις έτος πολλές από τις εξαγγελίες ήδη έχουν
υλοποιηθεί ενώ σε διεκδικούμε την υλοποίηση και
των υπολοίπων δεσμεύσεων που αποσπάσαμε από
την Κυβέρνηση, αποδεικνύοντας την σοβαρότητα
της διοργάνωσης. 
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Αναπτυξιακό συνέδριο, Αργοστόλι,
Νοέμβριος 2018

Με επιτυχία στέφθηκε το Αναπτυξιακό Συνέδριο,
στο οποίο η ΠΙΝ ήταν συνδιοργανωτής, και
πραγματοποιήθηκε στο Αργοστόλι παρουσία της
Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης
Μαριλίζας Ξενογιαννακοπούλου, στελεχών της
κυβέρνησης, ακαδημαϊκών, εκπροσώπων των
τεσσάρων Επιμελητηρίων των νησιών μας,
επιστημόνων και ειδικών σε θέματα που
απασχολούν τα Ιόνια νησιά κ.α.

Ο Περιφερειάρχης κήρυξε την έναρξη των
εργασιών και αμέσως μετά το πέρας τους
κωδικοποίησε τα συμπεράσματα που προέκυψαν
ως εξής:

n Η παρουσίαση της εικόνας της ΠΙΝ από
διοικητική, θεσμική και αναπτυξιακή πλευρά
έδωσε καλό έδαφος για μια ουσιαστική
συζήτηση. Είναι μια Περιφέρεια σε μετάβαση.
Μια Περιφέρεια με αυξημένο κύρος, με
αποδοτική λειτουργία στην υλοποίηση των
υποδομών, με στρατηγικό σχεδιασμό και
συνέργειες με τους παραγωγικούς φορείς, είναι
καταλύτης θετικών εξελίξεων στην οικονομία,
το περιβάλλον και τη ζωή των πολιτών στο
Ιόνιο.

n Η υπόθεση της έρευνας και της εξόρυξης
των υδρογονανθράκων μονοπώλησε το
ενδιαφέρον της ενότητας για τα ενεργειακά,
γεγονός απολύτως λογικό, αν σκεφθεί κανείς
το μέγεθος του προγράμματος που εξελίσσεται
και τις ισχυρές αμφιβολίες για τις συνέπειες
στο περιβάλλον και την οικονομία της
περιοχής. Η ύψιστη προσοχή για την ακριβή
υλοποίηση των κανόνων ασφαλείας
αποτέλεσε την συνισταμένη των
περισσότερων απόψεων στην ενότητα αυτή.
Ανοικτό για περισσότερη συζήτηση παρέμεινε
το θέμα της σύνδεσης της περιοχής με τον
αγωγό φυσικού αερίου, καθώς και η
προοπτική της ηλεκτροκίνησης των πλοίων.

n Η συζήτηση στην ενότητα των υποδομών,
της επιχειρηματικότητας και της απασχόλησης,
ανέδειξε ως σημαντικό θέμα τη φέρουσα
ικανότητα της περιοχής και την ανάγκη
αναβάθμισης και δημιουργίας κατάλληλων
υποδομών, στο οδικό δίκτυο, τα υγρά και
στερεά απόβλητα και την υδροδότηση.

n Στην ενότητα για  τουρισμό κυριάρχησε η
άποψη για την στοχευμένη προβολή των
Ιονίων Νήσων στη βάση κατάλληλων
επιστημονικών ερευνών, η δημιουργία
συνείδησης για το επίπεδο της ποιότητας των
παρεχόμενων υπηρεσιών, η λήψη μέτρων για
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την επιμήκυνση της περιόδου και -πάνω από
όλα- η συνεργασία μεταξύ των δημοσίων και
ιδιωτικών φορέων. Ιδιαίτερα τονίστηκε η
σημασία της πιστής τήρησης των εργατικών
δικαιωμάτων σε όλη την κλίμακα των
τουριστικών επαγγελμάτων, ιδιαίτερα των
μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων.

n Στην ενότητα για τις μεταφορές, τις
συγκοινωνίες και την νησιωτικότητα, ο
προβληματισμός υπήρξε έντονος σχετικά με
την ετοιμότητα και λειτουργικότητα των
λιμανιών, αλλά κυρίως για την υποχρέωση της
πολιτείας να εξασφαλίσει σταθερές και
ποιοτικές υπηρεσίες συγκοινωνιακών
μεταφορών, ιδιαίτερα στα μικρά νησιά. Η
εφαρμογή του Μεταφορικού Ισοδυνάμου από
1-1-2019 σε όλα τα νησιά, αποτελεί θετική
εξέλιξη και στηρίζει την οικονομία της περιοχής
μας.

Ιδιαίτερα θετική εξέλιξη αποτελεί η μετατροπή της
Γενικής Γραμματείας Αιγαίου σε Γενική Γραμματεία
Νήσων και Νησιωτικής Πολιτικής. Την ενότητα

απασχόλησαν επίσης ζητήματα “έξυπνων”
μεταφορών και οδικής ασφάλειας, ζητήματα που
συνδέονται ευθέως και με τις αρμοδιότητας της
ΠΙΝ. 

Ζητήθηκε η ενίσχυση της νεοσύστατης γραμμής
που συνέδεσε με πλοίο τα νησιά του Ιονίου, ως
σημαντικός παράγοντας ανάπτυξης. Η λειτουργία,
επιτέλους, των υδατοδρομίων με την ολοκλήρωση
της αδειοδότησής τους, κρίθηκαν ως πολύ μεγάλη
προτεραιότητα. 

Τέλος και σταχυολογώντας τα σημαντικότερα που
ακούστηκαν από Υπουργούς και εκπροσώπους της
κυβέρνησης ο κ. Περιφερειάρχης ανέφερε ως πολύ
σημαντικά: 

n Τα ψηφιακά ΚΕΠ 

n Την παραμονή στο δημόσιο έλεγχο του Λι-
μένα Κέρκυρας 

n Τη δημιουργία δομής για την στήριξη των
μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε κάθε Επιμελη-
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τήριο της χώρας 

n Την άμεση αντιμετώπιση της οριακής κα-
τάστασης στην ηλεκτροδότηση της Ζακύνθου,
με έργα αναβάθμισης του δικτύου ΔΕΔΔΗΕ 

n Τη δημιουργία Γραφείου Ιονίων Νήσων
στην καρδιά της ΕΕ, τις Βρυξέλλες, σε συνεργα-
σία της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων με τα τέσ-
σερα Επιμελητήρια της περιοχής μας, το οποίο
ήδη βρίσκεται στα τελικά βήματα για τη λει-
τουργία του.

Συμμετοχή στα Διεθνή Φόρα - CPMR

Καλλιεργώντας τις διεθνείς σχέσεις της και με
αδιάκοπη δουλειά η ΠΙΝ κατάφερε να
εκπροσωπείται, δια του Περιφερειάρχη κ.
Θεόδωρου Γαλιατσάτου στα Διεθνή Φόρα και τα
Κέντρα λήψης αποφάσεων της Ε.Ε. 

Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων έχει σοβαρή παρουσία
στις διεργασίες της Διάσκεψης των Παράκτιων

Περιφερειών της  Ευρώπης – CPMR και στο
πλαίσιο των εργασιών των διασκέψεων που
πραγματοποιούνται ο Περιφερειάρχης παρεμβαίνει
στις στρατηγικές και τα προγράμματα εδαφικής
συνεργασίας στη Μεσόγειο,την Αδριατική & Ιόνιο
αλλά και στο πλαίσιο της άσκησης πολιτικών όπως
στο μεταναστευτικό και προσφυγικό ζήτημα.

Ενισχύσαμε τη δυναμική παρουσία μας στις
διαδικασίες της Μακροπεριφέρειας Αδριατικής –
Ιονίου και της CPMR με σημείο αναφοράς την
εκλογή του Περιφερειάρχη στο Πολιτικό Γραφείο
της Διαμεσογειακής Επιτροπής των Παράκτιων
Περιφερειών της Ευρώπης καθώς και στο Πολιτικό
Γραφείο της Επιτροπής Νήσων.

Σε κάθε ευκαιρία εκφράζεται η γνώμη της ΠΙΝ
σχετικά για μια ολοκληρωμένη προσέγγιση των
τριών Μακροπεριφερειακών πολιτικών της
Μεσογείου (Δυτικής Μεσογείου, Ανατολικής
Μεσογείου και Αδριατικής – Ιονίου) μέσω της
δημιουργίας μιας ενιαίας μακροπεριφερειακής
πολιτικής της Μεσογείου.

Ως αποτέλεσμα της καθολικής αποδοχής και
εμπιστοσύνης από τους εταίρους μας, η ΠΙΝ
διεκδίκησε και ανέλαβε με ομοφωνία τη
διοργάνωση της Γενικής Συνέλευσης Νήσων της
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Σύμφωνο συνεργασίας ΠΙΝ - Enterprise Greece για τα τοπικά προϊόντα
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Μεγάλο το ενδιαφέρον για το Συνέδριο Παραγωγικής 
Ανασυγκρότησης Ιονίων Νήσων και την ομλία του Πρωθυπουργού



143ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 

Με τον πρόεδρο της Ιταλικής Δημοκρατίας Sergio Mattarella
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CPMR, τον Μάρτιο του 2019, με τη συμμετοχή
αξιωματούχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των
Περιφερειών της ΕΕ. 

►Εκδηλώσεις μνήμης 
και τιμής για τον Ι. Καποδίστρια

Κέρκυρα, Οκτώβριος 2017 

Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων διοργάνωσε τον

Οκτώβριο του 2017 εκδηλώσεις μνήμης και τιμής
για τον Ιωάννη Καποδίστρια, με στόχο την ανάδειξη
της πολιτικής και ιστορικής σημασίας του έργου και
της δράσης του αλλά και την απόδοση οφειλόμενη
τιμής στον πρώτο Κυβερνήτη της Ελλάδας.  

Τις εκδηλώσεις τίμησε με την παρουσία του ο
Πρόεδρος της Δημοκρατίας κύριος Προκόπιος
Παυλόπουλος, ο οποίος παρέστη και στα εγκαίνια
του Μουσείου Καποδίστρια.

Στόχος της ΠΙΝ είναι να συνεχιστούν και να
θεσμοθετηθούν οι εκδηλώσεις αυτές, σε
συνεργασία με το Μουσείο Καποδίστρια, το Ιόνιο

Πανεπιστήμιο και τα
πνευματικά ιδρύματα του
τόπου. 

Κι ακόμη:

² ² Διοργανώσαμε το 2016 με
την Enterprise Greece διημερίδα
για την προώθηση των
εξαγωγών τοπικών προϊόντων
και την προσέλκυση
επενδύσεων με τη συμμετοχή
25 Εμπορικών Ακολούθων και
Οικονομικών Συμβούλων από
Πρεσβείες, εκπροσώπων
Επιμελητηρίων των Ιονίων
Νήσων και παραγωγικών
φορέων καθώς και παραγωγών
από όλα τα νησιά της ΠΙΝ. Η
συνεργασία μας για τις
επενδύσεις και την εξαγωγή
τοπικών προϊόντων συνεχίζεται
μετά το σύμφωνο συνεργασίας
που υπέγραψαν τα δύο μέρη. 

² ² Διοργανώθηκαν και
προβλήθηκαν μεγάλα γεγονότα
και μέσω αυτών τα Ιόνια Νησιά,
ενώ πραγματοποιήθηκαν
επισκέψεις αντιπροσωπειών της
ΠΙΝ ενισχύοντας την
εξωστρέφεια και τις δημόσιες
σχέσεις μας, όπως: 
² ² Η επίσκεψη των Προέδρων
της Ελληνικής Δημοκρατίας
Προκοπίου Παυλόπουλου και
της Ιταλικής Δημοκρατίας  Ser-
gio Mattarella, ως συμβολική
κίνηση ενίσχυσης της φιλίας
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των δύο λαών και για την απόδοση τιμής στους
πεσόντες στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, τις 28
Οκτωβρίου 2018 στην Κεφαλονιά και την
Κέρκυρα.
Μια επίσκεψη που κάλυψαν τα διεθνή ΜΜΕ και
έφεραν τα νησιά μας στο επίκεντρο του
ενδιαφέροντος. 

² ² Η έλευση του Οικουμενικού  Πατριάρχη στην
Κέρκυρα, το Δεκέμβριο του 2014. Η πρώτη
επίσκεψη Οικουμενικού Πατριάρχη μετά από 51
χρόνια, ένα εξόχως σημαντικό γεγονός από
θρησκευτική, πολιτισμική και πολιτική άποψη,
στην οποία συμμετείχε οργανωτικά η ΠΙΝ.
- Η ανάληψη της διεξαγωγής της ετήσιας Γενικής
Συνέλευσης της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος
στην Λευκάδα τον Νοέμβριο του 2015. 

² ² Οι συνεχείς και εποικοδομητικές ανταλλαγές
επισκέψεων εργασίας με τους ομόλογούς μας στην
Αλβανία και την Ιταλία για τη χάραξη των
προγραμμάτων εδαφικής συνεργασίας

² ² Οι συναντήσεις με διπλωματικούς
εκπροσώπους όλων σχεδόν των χωρών που
διατηρούν Πρεσβείες στην Ελλάδα όπως:
Σουηδίας, Ιταλίας, Τσεχίας, Γεωργίας, Ισπανίας , Μ.
Βρετανίας, Αυστρίας, Ισραήλ, Αργεντινής,
Σλοβενίας, Σερβίας  κ.α. με κύρια θέματα την
συνεργασία στους τομείς της προβολής του
τουριστικού προϊόντος των Ιονίων Νήσων, την
προώθηση των τοπικών προϊόντων, την
προσέλκυση επενδύσεων και την ανάπτυξη
σχέσεων συνεργασίας στον πολιτισμό, την παιδεία
και τις τεχνολογίες αιχμής. r
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ΟΟργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας της Πε-
ριφέρειας Ιονίων Νήσων (ΟΕΥ ΠΙΝ) είχε συν-
ταχθεί από το Υπουργείο Εσωτερικών το

2010 και είχε δημοσιευτεί με το Π.Δ. 147/2010
(ΦΕΚ 240 Α΄/2010) λίγες μέρες πριν την έναρξη
λειτουργίας των αιρετών Περιφερειών. Ήταν πανο-
μοιότυπος με τους ΟΕΥ των υπόλοιπων 13 Περιφε-
ρειών της χώρας. Με αυτό τον ΟΕΥ ξεκίνησε και
ολοκληρώθηκε η θητεία της προηγούμενης Περι-
φερειακής Αρχής (2011-2014) χωρίς ουσιώδεις
τροποποιήσεις. Η νέα Περιφερειακή Αρχή, από την
ανάληψη των καθηκόντων της, διέγνωσε ότι ο ΟΕΥ
της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων δεν μπορούσε να
ικανοποιήσει τις οργανωτικές ανάγκες και τις ιδιαι-
τερότητες της και ιδίως τις δυσκολίες που παρου-
σιάζει η νησιωτικότητα και η εμφανής
υποστελέχωση των υπηρεσιών της. Ήταν προφα-
νές, για παράδειγμα, ότι οργανωτικά δεν ήταν δυ-
νατό να λειτουργεί με ακριβώς την ίδια διάρθρωση
υπηρεσιακών μονάδων η Περιφέρεια Αττικής με
2.500 υπαλλήλους και η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων
με 350 υπαλλήλους. Αυτή η «έξωθεν» επιβολή της
ίδιας διάρθρωσης της διοικητικής δομής σε όλες τις
Περιφέρειες είχε δημιουργήσει πολύ σοβαρά διοι-
κητικά προβλήματα. 
Κατά το χρόνο της ανάληψης καθηκόντων από τη
νέα Περιφερειακή Αρχή στην ΠΕ Κέρκυρας υπηρε-
τούσαν συνολικά 129 υπάλληλοι εκ των οποίων 38
ανήκαν στην κατηγορία ΥΕ και ΔΕ και δεν μπορού-
σαν να αναλάβουν θέσεις ευθύνης. Από τους 91
υπαλλήλους ΠΕ ή ΤΕ που απέμεναν, οι 77 (6 Γενικοί
Διευθυντές, 16 Διευθυντές και 55 Τμηματάρχες) ήταν
προϊστάμενοι. Δηλαδή δεν υπήρχαν εισηγητές για να
χειριστούν τις υποθέσεις αφού σχεδόν όλοι ήταν
προϊστάμενοι. 

Επιπλέον, με βάση τη θεωρία περί οργάνω-
σης της λειτουργίας των δημοσίων υπηρεσιών, η
σχέση προϊσταμένων και απλών υπαλλήλων πρέπει
να είναι τουλάχιστον 1:3, δηλαδή για να συσταθεί
ένα Τμήμα πρέπει να έχει τουλάχιστον 3 υπαλλήλους,
μια Διεύθυνση τουλάχιστον 3 Τμήματα και μια Γενική
Διεύθυνση τουλάχιστον 3 Διευθύνσεις. Αυτή η τερά-
στια ανισορροπία μεταξύ πολλών διαθέσιμων θέ-
σεων ευθύνης και ελάχιστων υπαλλήλων στην ΠΕ
Κέρκυρας να τις καταλάβουν είχε οδηγήσει στο εξής
παράδοξο: το 80% των υπαλλήλων ΠΕ ή ΤΕ να είναι
προϊστάμενοι ακόμα και με τον εισαγωγικό βαθμό,

στον οποίο κατατάσσεται ένας υπάλληλος μετά από
2 χρόνια υπηρεσίας    

Επιπλέον, ο πληθωρισμός Τμημάτων και Δι-
ευθύνσεων σε συνδυασμό με την ανάγκη να στελε-
χωθούν στοιχειωδώς όλα τα Τμήματα, είχε οδηγήσει
στη παράτυπη και αναποτελεσματική λύση των πα-

ράλληλων καθηκόντων. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα ο
υπάλληλος που του ανατίθενται παράλληλα καθή-
κοντα στην ίδια ή και σε διαφορετικές Διευθύνσεις ή
ακόμα και Γενικές Διευθύνσεις να μην μπορεί να συγ-
κεντρωθεί στα καθήκοντά του και να χάνει σημαν-
τικό χρόνο και ενέργεια προσπαθώντας να είναι
συνεπής σε διαφορετικά και ετερόκλητα καθήκοντα
και ευθύνες.
Για όλους τους παραπάνω λόγους η Περιφερειακή
Αρχή προχώρησε σε πρόσληψη  εξωτερικού συνερ-
γάτη με ειδικότητα την οργάνωση της λειτουργίας
δημοσίων υπηρεσιών ο οποίος σε συνεχή συνεργα-
σία τόσο με τους Γενικούς Διευθυντές όσο και με το
σύνολο των υπαλλήλων μελέτησαν σε βάθος τόσο
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τις αρμοδιότητες που θεσμικά ανήκουν στην Περι-
φέρεια, όσο και τις ιδιαιτερότητες της Περιφέρειας
Ιονίων Νήσων. Το αποτέλεσμα αυτής της μελέτης
ήταν η πρόταση του νέου ΟΕΥ ο οποίος περιελάμ-
βανε συρρίκνωση των Γενικών Διευθύνσεων από 6
σε 4, των Διευθύνσεων από 34 σε 31 και των Τμημά-
των από 152 σε 127. Η νέα πρόταση συζητήθηκε
διεξοδικά τόσο σε επίπεδο Εκτελεστικής Επιτροπής
όσο και στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Κατά τη δια-
δικασία σύνταξης της μελέτη και κατά την συζήτησή
της στο αρμόδια όργανα ελήφθησαν υπόψη και ικα-
νοποιήθηκαν στην συντριπτική τους πλειοψηφία τα
αιτήματα και οι παρατηρήσεις και των συλλογικών

οργάνων των υπαλλήλων στις 4 Περιφερειακές Ενό-
τητες.   

Παράλληλα με τη μελέτη του οργανογράμ-
ματος των υπηρεσιών της Περιφέρειας Ιονίων
Νήσων, πραγματοποιήθηκε και η πολύ σημαντική
εργασία για την συγγραφή των ειδικών Περιγραμ-
μάτων Θέσεων Εργασίας των θέσεων ευθύνης. Ου-
σιαστικά για κάθε θέση προϊσταμένου επιπέδου
Γενικής Διεύθυνσης, Διεύθυνσης και Τμήματος συν-
τάχθηκε ένα κείμενο που περιελάμβανε τα εξής στοι-
χεία: Τα καθήκοντα, τις ευθύνες, τις προϋποθέσεις, τα

τυπικά και τα επιθυμητά προσόντα, τις ακριβείς αρ-
μοδιότητες, τις συνεργασίες και την ιεραρχική σχέση
που οφείλει να έχει ο υπάλληλος που θα καταλάβει
αυτή τη θέση ευθύνης με τους υπόλοιπους υπαλλή-
λους ή/και τους αιρετούς εκπρόσωπους της Περιφε-
ρειακής Αρχής. Για πρώτη φορά για τον κάθε
προϊστάμενο υπήρχε τόσο αναλυτική καταγραφή
του ρόλου του στη διοικητική μηχανή της Περιφέ-
ρειας και με αυτό τον τρόπο οριοθετήθηκαν και έγι-
ναν απόλυτα διακριτές οι αρμοδιότητες κάθε
υπηρεσίας και κάθε προϊσταμένου ξεχωριστά. 
Από την έγκριση, την δημοσίευση σε ΦΕΚ του νέου
Οργανισμού και την έναρξη λειτουργίας του στις
24/11/2017 μέχρι και σήμερα έχει καταστεί σαφές
ότι όλη αυτή η εργασία της τροποποίησης του ΟΕΥ
της ΠΙΝ και της σύνταξης των Περιγραμμάτων Θέ-
σεων Εργασίας των θέσεων ευθύνης ήταν απολύτως
απαραίτητη διότι μέσω του νέου οργανισμού δόθηκε
η δυνατότητα στις υπηρεσίες της ΠΙΝ να προσαρμο-
στούν αποτελεσματικά στις σύγχρονες απαιτήσεις
της δημόσιας διοίκησης.
Επιπλέον των 162 Περιγραμμάτων Θέσεων Εργα-
σίας των θέσεων προϊσταμένων, μετά την ολοκλή-
ρωση της τροποποίησης του ΟΕΥ της ΠΙΝ, η
Διοίκηση προχώρησε σε ένα ακόμα πιο απαιτητικό
έργο, αυτό της σύνταξης των Περιγραμμάτων Θέ-
σεων Εργασίας για όλες τις θέσεις εργασίας των
απλών εισηγητών. Συντάχθηκαν περίπου 350 περι-
γράμματα που καλύπτουν τόσο τους παρόντες
υπαλλήλους όσο και όλες τις κενές θέσεις εργασίας.
Κατεγράφησαν όλοι οι κλάδοι/ειδικότητες, οι τομείς
πολιτικής που εξυπηρετούνται, τα καθήκοντα και οι
αρμοδιότητες, οι προϋποθέσεις πρόσληψης και οι
υπηρεσιακές ιεραρχικές σχέσεις που διέπουν την κα-
θημερινή εργασία όλων των υπαλλήλων. Με αυτό
τον τρόπο όχι μόνο ξεκαθάρισαν οι αρμοδιότητες
κάθε υπαλλήλου και επιλύθηκαν οι διαφορές που
προκύπτουν συχνά στη δημόσια διοίκηση λόγω της
επικάλυψης αρμοδιοτήτων αλλά επιπλέον κάθε
υπάλληλος που προσλαμβάνεται ή μετακινείται σε
νέο Τμήμα μπορεί αμέσως να γνωρίζει το πλαίσιο
λειτουργίας του το οποίο είναι με πολύ αναλυτικό
τρόπο καταγεγραμμένα στο Περίγραμμα της Θέσης
Εργασίας στην οποία τοποθετείται. 
Με αυτή την εργασία και με την εισαγωγή του ψη-
φιακού οργανογράμματος της ΠΙΝ στο πληροφο-
ριακό σύστημα του Υπουργείου Εσωτερικών πλέον
η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων μπορεί να ενταχθεί στο
Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας και να υποδεχτεί
υπαλλήλους από άλλες υπηρεσίες με τη μορφή της
μετάταξης.    r
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