
 
Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων το 2020 

 
 
 

Ανθεκτικότητα στον κορωνοϊό. Προετοιμασία για την επανεκκίνηση 
και την βιώσιμη ανάπτυξη 

 
 

 
Το 2020 θα μείνει στην Ιστορία ως η χρονιά της παγκόσμιας υγειονομικής κρίσης με 
τις δραματικές συνέπειες σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής μας. Ποτέ δεν θα 
μπορούσαμε να φανταστούμε ότι η αρχή της διοίκησής μας στην Περιφέρεια Ιονίων 
Νήσων θα συνέπιπτε με αυτή την πρωτόγνωρη και τραγική πραγματικότητα. 
 
 
Την αντιμετωπίσαμε με συνέπεια και υπευθυνότητα σε όλα τα επίπεδα. 
Συντεταγμένοι στην εθνική προσπάθεια, θέσαμε ως πρώτο στόχο να διαφυλάξουμε το 
πολυτιμότερο αγαθό μας, την υγεία, στις υπηρεσίες μας, στην κοινωνίας μας. 
Συμμετείχαμε στην προσπάθεια της χώρας μας και αξιοποιήσαμε κάθε μέσο για να 
κρατήσουμε παράλληλα ζωντανή την οικονομία και να δημιουργήσουμε ένα δίχτυ 
ασφαλείας για τους εργαζόμενους. Στερηθήκαμε τον πλούτο των πολιτιστικών και 
αθλητικών μας δραστηριοτήτων, αποδείξαμε ωστόσο, ως Περιφέρεια, ότι μπορούμε 
να σταθούμε στον παγκόσμιο χάρτη ως «ασφαλής περιοχή», με την ικανοποίηση που 
αυτό μας δίνει για τη διαφύλαξη της υγείας των συμπολιτών μας, αλλά και την 
τουριστική μας ταυτότητα. Ο βιώσιμος τουρισμός δεν τρέφεται μόνο από το φυσικό 
περιβάλλον, αλλά και από την αξιοπιστία, την ποιότητα και την ασφάλεια των 
προορισμών. 
 
 
Η Περιφερειακή Αρχή, η διοικητική μηχανή, όλες οι υπηρεσίες, έκαναν και 
συνεχίζουν να κάνουν μεγάλες και συνεχείς προσπάθειες για ν’ ανταποκριθούν στην 
εφαρμογή των προστατευτικών μέτρων για τη μη διάδοση του ιού και συγχρόνως να 
εφαρμόσουμε το πρόγραμμά μας για τον εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών, την 
εκπαίδευση των υπαλλήλων, την επιτάχυνση των έργων που είχαν ξεκινήσει ή την 
αξιοποίηση ξεχασμένων μελετών, τη συνεχή παρέμβαση στην καθημερινότητα, τη 
στήριξη των τουριστικών επιχειρήσεων, την ενίσχυση νοσοκομείων με εξοπλισμό, 
υγειονομικό υλικό κλπ.  
 
 
Παράλληλα θέσαμε σε τροχιά νέα σχέδια, νέα έργα σε όλους τους τομείς, οδικά και 
αντιπλημμυρικά, έργα πολιτικής προστασίας, ενεργειακής αναβάθμισης, κοινωνικής 
προστασίας, προετοιμασίας νέας τουριστικής προβολής. Η συμμετοχή της 
Περιφέρειάς μας, με κεντρικό ρόλο, στη νέα διαχείριση απορριμμάτων, άνοιξε ένα 
νέο κεφάλαιο, το οποίο αντιμετωπίζουμε με υπευθυνότητα και αποφασιστικότητα  
προς όφελος των πολιτών. 
 



Αναβαθμίσαμε τον ρόλο της Περιφέρειάς μας στα ευρωπαϊκά προγράμματα εδαφικής 
συνεργασίας (Interreg), στα ευρωπαϊκά δίκτυα και στην Επιτροπή Περιφερειών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
 
 
Τα αποτελέσματα μάς δικαιώνουν και μας εμψυχώνουν για τα επόμενα βήματά μας. 
Ο πήχης τίθεται πλέον πολύ υψηλότερα για το 2021. Οι νέοι στόχοι της ψηφιακής και 
πράσινης οικονομίας, απόλυτα συνδεδεμένοι με την τουριστική μας προοπτική, αλλά 
και τα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία που θα έχουμε στη διάθεσή μας, αποτελούν 
μεγάλες προκλήσεις που απαιτούν στόχευση, ετοιμότητα και οργάνωση. 
 
 
Το 2020 ήταν επίσης η χρονιά της προετοιμασίας για τις επετειακές εκδηλώσεις του 
«2021 – 200 χρόνια από την ελληνική Επανάσταση», για να γνωρίσουμε καλύτερα 
και να προβάλλουμε το λαμπρό παρελθόν μας και τον ρόλο των Επτανήσιων στον 
Αγώνα για την Ελευθερία και την Ανεξαρτησία της Πατρίδας. 

 
 
 

Η Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων 
Ρόδη Κράτσα - Τσαγκαροπούλου 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ & ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 

 
 
1. Συμμετοχή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων στην Συνδιάσκεψη Παράκτιων 

Περιφερειών Ευρώπης (CRPM) και συγκεκριμένα στις γεωγραφικές επιτροπές  
Επιτροπή Νησιών, Διαμεσογειακή Επιτροπή, Επιτροπή Βαλκανίων/Εύξεινου 
Πόντου 

Η Περιφερειάρχης έχει εκλεγεί Αντιπρόεδρος του  Πολιτικού Γραφείου της 
Επιτροπής Νησιών. 
 
Προωθεί την ένταξη της νησιωτικότητας σε όλες τις πολιτικές και στον 
προϋπολογισμό της Ε.Ε., εν όψει των συνεχιζόμενων διαρθρωτικών προβλημάτων 
όλων των νησιών και ιδιαίτερα την επιβάρυνση που αυτά προσδίδουν στην δίκαιη 
μετάβαση στην νέα οικονομία δηλαδή ψηφιακή και πράσινη, όπως προκύπτει από 
τους εθνικούς και ευρωπαϊκούς  στόχους. 
 
Επισυνάπτεται λεπτομερής απολογισμός συμμετοχής της Περιφέρειας Ιονίων 
Νήσων στην CRPM του Αντιπεριφερειάρχη Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, Κ. 
Καποδίστρια. 

 
2. Η Περιφέρεια Ιονίων  Νήσων στην  Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών 

(CoR) 
Η Περιφερειάρχης έχει ορισθεί με απόφαση της ελληνικής κυβέρνησης  μέλος της 
Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών 

Είναι μέλος στις Επιτροπές: 
 
 Επιτροπή ECON«Οικονομική πολιτική» 

Είναι εισηγήτρια για το θέμα: Νομοθεσία για τις ψηφιακές υπηρεσίες και 
νομοθεσία περί ψηφιακών αγορών 
 

 Επιτροπή COTER «Πολιτική Εδαφικής Συνοχής και Προϋπολογισμός της ΕΕ» 
 

 Επιτροπή ARLEM «Ευρωμεσογειακή Συνέλευση Τοπικών και περιφερειακών 
Αρχών και των μεσογειακών χώρων» δηλαδή της απέναντι όχθης Νότια και 
Ανατολικά της Μεσογείου 
Η Περιφερειάρχης είναι μέλος του προεδρείου της ARLEM 
Προωθεί σταθερά την ενίσχυση της ευρωμεσογειακής συνεργασίας Βορρά-Νότου 
στο πλαίσιο της θεσμοθετημένης πολιτικής γειτονίας της Ε.Ε. , αλλά και τις 
πρωτοβουλίες των τοπικών κοινωνιών για μία Μεσόγειο που ενώνει, μοιράζεται 
τις προκλήσεις (ασφάλεια, καθαρή θάλασσα, ειρήνη) και δυνατότητες ανάπτυξης 
για όλους τους λαούς. 
Πιστεύει ότι η Περιφέρεια Ιονίων  Νήσων μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο για 
την προώθηση αυτών των στόχων αλλά και την αξιοποίηση πολλών ευκαιριών 
συνεργασιών, προβολής και βιώσιμης ανάπτυξης. 



 
3. Το μέλλον της Μεσογείου  Διεθνές Forum που διοργανώνεται από την 

Περιφέρεια Νότιας Γαλλίας -Region du sud de la France 
 

Η Περιφερειάρχης συγκαταλέγεται μεταξύ των μελών της Ομάδας Σχεδιασμού 
και συμμετείχε στην Ετήσια Συνάντηση που έγινε στη Μασσαλία στις 
26/11/2019" υπό την αιγίδα του Πρωθυπουργού της Γαλλίας και με την 
συμμετοχή του Υπουργού Εσωτερικών, του Γεν. Γραμματέα της Ένωσης για την 
Μεσόγειο, πολιτικών παραγόντων και εκπροσώπων οικονομικών και 
χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων με στόχο την προώθηση συνεργασιών και 
επενδύσεων για τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και βιώσιμων προοπτικών 
στην ευρύτερη περιοχή κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου της Περιφέρειας 
Νότιας Γαλλίας, πρ. Υφυπουργού και ευρωβουλευτή κ. Renaud Muselier.  

 
 
 
Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΩΣΗ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΕΝ.Π.Ε.) 
 

 
 Η Περιφερειάρχης συμμετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης 

Περιφερειών Ελλάδας και έχει εκλεγεί μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής 
 

 Έχει ορισθεί Πρόεδρος της Επιτροπής  Αθλητισμού και Πολιτισμού της ΕΝΠΕ. 
Στο πλαίσιο αυτό η Περιφερειάρχης προωθεί τις διμερείς και πολυμερείς 
διαπολιτισμικές σχέσεις των Περιφερειών στο πλαίσιο των ιστορικών διαδρομών 
αλλά και των σύγχρονων διαδραστικών εκδηλώσεων και συνεργασιών. 
 
Ως μέλος της ΕΝΠΕ, η Περιφερειάρχης έχει ένα διπλό στόχο τον οποίο προωθεί 
με ποικίλες παρεμβάσεις: 

 
 Την ενίσχυση της Περιφερειακής Διοίκησης δηλαδή να εξελιχθεί από 

Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση σε Περιφερειακή Διακυβέρνηση στο πλαίσιο της 
θεσμικής μεταρρύθμισης που έχει υποσχεθεί η Κυβέρνηση με ταυτόχρονη 
ενίσχυση σε πόρους ανθρώπινους και οικονομικούς 
 

 Την ανάδειξη των ιδιαιτεροτήτων των νησιωτικών Περιφερειών, με έμφαση στα 
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της Περιφέρειας  Ιονίων  Νήσων (ανάγκη 
διασυνδεσιμότητας , ενίσχυση συνοχής , ανάγκη ειδικών κινήτρων για την 
στελέχωση των υπηρεσιών και των Νοσοκομείων κτλ) 

 
 
 
 



ΥΠΟΔΟΜΕΣ & ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 
 

ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ:  ΜΑΝΩΛΗΣ ΟΡΦΑΝΟΥΔΑΚΗΣ 
 
 

Υποδομές για την καθημερινότητα, την ανάπτυξη και τη συνοχή μας 
 
 
Σήμερα που ένας κύκλος εφαρμογής πολιτικών έχει ολοκληρωθεί, πιστοί στην αρχή 
ότι η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων δεν έχει μυστικά, θεωρήσαμε υποχρέωσή μας να 
δώσουμε έναν πρώτο απολογισμό της δράσης και των ενεργειών μας, αν και η 
επικοινωνία μεταξύ μας είναι καθημερινή, όπως και η δημοσιοποίηση κάθε δράση 
μας, ώστε να υπάρχει ενημέρωση των συμπολιτών μας. 
 
Η δημοκρατική λειτουργία και ιδιαίτερα η συμμετοχική της διάσταση, όπως είναι η 
παρουσίαση  του Απολογισμού μας, αποτελεί για την Περιφερειακή μας Αρχή, 
ύψιστη αξία για την καταξίωση της Αιρετής Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης, ως 
θεσμού της τοπικής δημοκρατίας με συνέργεια, συνοχή, διαφάνεια  και 
αποτελεσματικότητα. 
 
Για άλλη μια χρονιά, πορευτήκαμε μέσα σε δύσκολες συγκυρίες για την οικονομία 
και την κοινωνία. Οι κρίσεις αντανακλούν έναν κόσμο που δεν υπάρχει πια και 
προαναγγέλλουν έναν κόσμο που δεν υπάρχει ακόμη. Αυτή είναι η ιστορική στιγμή 
που ζούμε και για πρώτη φορά δρομολογείται μια πολιτική σε ενιαίο επίπεδο στα 
Επτάνησα. 
 
Παραλάβαμε μια δύσκολη κατάσταση, με τεράστιες καθυστερήσεις στις διαδικασίες 
δημοπράτησης και ανάθεσης των μελετών και των έργων, με παράλληλη χαμηλή 
απορροφητικότητα και κακή χρήση του ΕΣΠΑ. Ήταν επομένως, ένας δύσκολος 
χρόνος για την προετοιμασία και ωρίμανση μελετών του Προγράμματος Δημοσίων 
Επενδύσεων, αλλά και του ΕΣΠΑ, που για χρόνια είχαν μείνει ανενεργές. 
 
Το εγχείρημα που αναλάβαμε είχε εξ’ αρχής σοβαρές δυσκολίες, που έγιναν ακόμα 
πιο δύσκολες μέσα στις πρωτοφανείς συνθήκες οικονομικής, πολιτικής και 
κοινωνικής κρίσης που διανύουμε, με εθνικές και διεθνείς διαστάσεις. 
  
Επί προσθέτως, αντιμετωπίζουμε και εμείς στην Περιφέρεια μας, σοβαρά 
προβλήματα με τις εθνικές διατάξεις - και όχι με τις διατάξεις των Ευρωπαϊκών 
Οδηγιών -  που εισήχθησαν στον Ν. 4412/2016 για τις δημόσιες συμβάσεις, όπερ 
σημαίνει, δυστυχώς, μεγάλες καθυστερήσεις στην όλη διαδικασία και το οποίο έχει 
ως αντίκτυπο, να μην επωφελείται ο άμεσα ενδιαφερόμενος, που είναι ο κάθε 
Επτανήσιος συμπολίτης μας, στην ευρύτερη περιοχή μας. Ως συνέπεια, και  σε άμεση 
σύνδεση με τα ανωτέρω, δεν θα πρέπει να ξεχνάμε και τον αιφνιδιασμό, που 
προκάλεσε η προηγούμενη κυβέρνηση στον ευρύτερο τομέα της αγοράς, λίγο πριν τις 
εκλογές, με το Π.Δ. για τα Μητρώα των εργοληπτικών και μελετητικών 
επιχειρήσεων. 
 
Ο χρόνος έκδοσης των αποφάσεων και οι καθυστερήσεις που παρατηρούνται στον 
έλεγχο νομιμότητας, μας απασχολούν ιδιαίτερα και στον τομέα αυτό θα πρέπει να 



υπάρξουν άμεσα κεντρικές ρυθμίσεις που θα μας επιτρέψουν να γίνουμε πιο γρήγοροι 
και πιο αποτελεσματικοί.  
 
Η βασική αποστολή της παρούσας Περιφερειακής Αρχής, είναι να αποτελέσει ένα 
στρατηγικό εργαλείο σχεδιασμού, ανάλυσης, αξιολόγησης και υλοποίησης δράσεων 
και πολιτικών, που να συμβάλλουν στη βιώσιμη και μακροχρόνια ανάπτυξη της ΠΙΝ. 
 
Στον πολιτικό πολιτισμό μας, όπως τον αντιλαμβανόμαστε και τον υποστηρίζουμε, 
ως πολιτικά όντα, σεβαστήκαμε τις προσπάθειες και τα έργα, που 
πραγματοποιήθηκαν από τις πρώην Πολιτικές Αρχές και τα βελτιώσαμε βάζοντας τη 
δική μας πολιτική υπογραφή και ταυτότητα στη νέα περίοδο, ως νέα Περιφερειακή 
Αρχή στα Ιόνια Νησιά. 
 
Δώσαμε αγώνα και για την εξοικονόμηση χρημάτων στα έργα που έγιναν. Ότι 
βρήκαμε το συνεχίζουμε και ότι χρειάζεται το σχεδιάζουμε, με γνώμονα το συμφέρον 
και την καλυτέρευση της ποιότητας ζωής των συμπολιτών μας. 
 
Στόχος της νέας Περιφερειακής Αρχής, είναι να αποτελέσει ένα στρατηγικό εργαλείο 
σχεδιασμού, ανάλυσης, αξιολόγησης και υλοποίησης δράσεων και πολιτικών, που να 
συμβάλλουν στη βιώσιμη και μακροχρόνια ανάπτυξη της ΠΙΝ. 
 
Επιδίωξή μας είναι η προώθηση της βιώσιμης και ολοκληρωμένης ανάπτυξης 
αστικών, αγροτικών και παράκτιων και ανασυγκρότηση των κοινωνικών υποδομών, 
η προώθηση της σύνδεσης καινοτομίας και επιχειρηματικότητας στο αστικό 
περιβάλλον, η αντιστροφή της αστικής διάχυσης, όπως και η ανάκτηση του δημόσιου 
χώρου. 
 
Επιδιώκουμε λοιπόν, μια ανάπτυξη και υλοποίηση στρατηγικών οικονομικού 
μετασχηματισμού, προσαρμοσμένα στα τοπικά δεδομένα της περιοχής του Ιονίου. Οι 
πολιτικές, οφείλουν να είναι προσαρμοσμένες στο τοπικό πλαίσιο, αναγνωρίζοντας 
ότι, υπάρχουν διαφορετικά μονοπάτια προς την καινοτομία και την ανάπτυξη, σε 
κάθε Περιφερειακή Ενότητα της περιοχής μας. 

Η νέα Περιφερειακή αρχή, στο σύνολο των Περιφερειακών Ενοτήτων,  παρ΄ όλες τις 
ιδιαίτερες δυσκολίες των συνθηκών της πανδημίας, κατάφερε να δημοπρατήσει 24 
εκ. ευρώ για βασικές υποδομές. Οι πόροι αυτοί προέρχονται από τους Κρατικούς 
Αυτοτελείς Πόρους (2 εκ.), από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (18,5 εκ.) και 
από το ΕΣΠΑ (3,5 εκ.), ενώ αφορούν τις κάτωθι κατηγορίες:  

 Συγκοινωνιακά Έργα 13,4 εκ ευρώ 

 Αντιπλημμυρικά Έργα  2,9 εκ ευρώ 

 Λιμενικά Έργα  1,3 εκ ευρώ 

 Κτιριακά Έργα  4,5 εκ ευρώ 

 Έργα Αθλητισμού 0,4 εκ ευρώ 



 Μελέτες 1,7 εκ ευρώ 

Επίσης, για το σύνολο του δημοπρατημένου προϋπολογισμού, ανά Περιφερειακή 
Ενότητα, τα ποσά που δημοπρατήθηκαν, παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΜΕΝΟΣ Π/Υ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 
 

Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ        10.384.542,26 €   

Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ          6.114.000,00 €   
Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ          2.004.433,14 €   

Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ          5.520.128,46 €   

ΣΥΝΟΛΟ        24.023.103,86 €   

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ  

 

Π.Ε ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

Α/Α ΕΡΓΟ ΠΟΡΟΙ Π/Υ 

1 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Φ/Σ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ 
2019-2020   

ΠΔΕ            
600.000,00 €  

2 
 ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΡΩΗΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ 
ΚΕΡΚΥΡΑΣ   

ΠΔΕ            
410.000,00 €  

3 
 ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΠΑΞΩΝ   

ΕΣΠΑ              
10.000,00 €  

4  ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠ.ΟΔΟΥ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 6  
ΠΔΕ         

1.044.450,00 €  

5  ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Η/Μ   
ΠΔΕ            

130.000,00 €  

6 
 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ   

ΠΔΕ            
238.500,00 €  

7  ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΞΩΝ ΝΗΣΟΣ ΑΝΤΙΠΑΞΩΝ   
ΠΔΕ            

414.110,00 €  

8 
 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΟΔΙΚΟΥ 
ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΠΙΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ- ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΒΟΗΘΕΙΑ  

ΠΔΕ 
             
74.000,00 €  

9  ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΔΟΥ ΤΡΙΑ ΓΕΦΥΡΙΑ – ΒΡΥΩΝΗ  ΕΣΠΑ            



248.000,00 €  

10  ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΓΗΠΕ∆ΟΥ 5Χ5 ΣΤΑ ΚΡΗΤΙΚΑ  
ΚΑΠ            

100.000,00 €  

11 
 ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗΣ 
ΚΕΡΚΥΡΑΣ   

ΠΔΕ         
4.512.500,00 €  

12  ΕΠΙΣΚΕΥΗ Κ.Τ.Ε.Ο. ΚΕΡΚΥΡΑΣ   
ΙΔΙΟΙ 

ΠΟΡΟΙ 
           
450.000,00 €  

13  ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΑΧΑΡΑΒΗΣ   
ΚΑΠ            

200.000,00 €  

14 
 ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ 
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ  

ΠΔΕ         
1.700.000,00 €  

15 
 ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΗΣΗ ΕΠ. Ο∆ΟΥ ΥΠ ́ΑΡΙΘΜΟΝ 17 ΑΠΟ 
∆ΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΣΠΑΡΤΥΛΑ ΕΩΣΜΠΑΡΜΠΑΤΙ  

ΚΑΠ            
123.950,00 €  

16  ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 5Χ5 ΣΤΟΥΣ ΚΥΝΟΠΙΑΣΤΕΣ  
ΚΑΠ              

48.387,10 €  

17  ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 5Χ5 ΣΤΑ ΚΡΗΤΙΚΑ   
ΚΑΠ              

80.645,16 €  

 

Π.Ε ΛΕΥΚΑΔΑΣ 

Α/Α ΕΡΓΟ ΠΟΡΟΙ Π/Υ 

1 
 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΒΑΘΩΝ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΤΑ 
Ε/Ο ΣΚΑΦΩΝ ΣΤΟ ΛΙΜΕΝΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ  

 ΠΔΕ   460.000,00 €  

2 
 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΛΟΓΩ ΣΕΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ    ΠΔΕ   450.000,00 €  

3 
 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ –ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ 
ΟΙΚΙΣΜΟ ΚΑΛΑΜΙΤΣΙΟΥ- ΧΟΡΤΑΤΩΝ- ΜΑΝΑΣΙ- ΝΙΚΟΛΗ ΕΩΣ ΑΓ. 
ΠΕΤΡΟ λόγω του σεισμού της 17-11-2015  

 ΠΔΕ   650.000,00 €  

4 
 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΟΔΙΚΟΥ 
ΔΙΚΤΥΟΥ της ΠΙΝ αρμοδιότητας Π.Ε. Λευκάδας-ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΒΟΗΘΕΙΑ   

 ΠΔΕ   74.000,00 €  

5 

 ΑΝΑΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΙΚΟΥ 
ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ (ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ) & ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΧΡΟΝΙΩΣ 
ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ & ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟΝ 
ΟΙΚΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ   

 ΕΣΠΑ   2.500.000,00 €  

6 
 ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΠΙΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ   

 ΚΑΠ   750.000,00 €  



7 
 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΛΟΓΩ ΣΕΙΣΜΟΥ ΣΤΟ 5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ   ΠΔΕ   170.000,00 €  

8 
 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ 
ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ  

 ΠΔΕ   1.060.000,00 €  

 

Π.Ε ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ 

Α/Α ΕΡΓΟ ΠΟΡΟΙ Π/Υ 

1 
 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΛΙΚΗΣ   ΠΔΕ   230.000,00 €  

2 
 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΙΘΑΚΗΣ   ΠΔΕ   230.000,00 €  

3 
 ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ, ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ 
ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ  

 ΠΔΕ   387.887,88 €  

4 
 ΜΕΛΕΤΗ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ – ΚΡΑΝΙΑ    ΕΣΠΑ   802.545,26 €  

5 
 ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ   ΠΔΕ   354.000,00 €  

 

Π.Ε.ΖΑΚΥΝΘΟΥ 

Α/Α ΕΡΓΟ ΠΟΡΟΙ Π/Υ 

1 
 ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ –ΣΗΜΑΝΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ 
ΔΙΚΤΥΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 2019-2020   

 ΠΔΕ   300.000,00 €  

2 
 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΑΦΡΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟΥ 
ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ 2019-2020   

 ΠΔΕ   200.000,00 €  

3 
 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ & ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ 
ΔΙΚΤΥΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 2019-2020   

 ΠΔΕ   735.000,00 €  

4 
 ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΑΛΙΟΥ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ 26ης 
ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018   

 ΠΔΕ   496.440,86 €  

5 
 ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ 
ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 2019-2020  

 ΠΔΕ   300.000,00 €  

6 
 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ 2019   ΚΑΠ   65.128,69 €  

7 
 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ 
ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ 
ΔΙΚΤΥΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 2019-2020   

 ΠΔΕ   200.000,00 €  



8 
 ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ 
ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 2019-2020    

 ΠΔΕ   300.000,00 €  

9 
 ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΘΩΡΑΚΙΣΗΣ Π.Ε. 
ΖΑΚΥΝΘΟΥ 2019-2020   

 ΠΔΕ   350.000,00 €  

10 
 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 
ΤΩΝ ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ “ΞΙΦΙΤΑ”, ΣΚΟΥΡΤΗ”,“ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗ” ΚΑΙ 
“ΣΜΠΟΡΑ” ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ  

 ΠΔΕ   350.000,00 €  

11 
 ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ 2019-2020  

 ΠΔΕ   200.000,00 €  

12 
 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ 
ΝΗΣΟ ΣΤΑΜΦΑΝΗ ΤΟΥ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΣΤΡΟΦΑΔΩΝ 
ΝΗΣΩΝ  

 ΠΔΕ   800.000,00 €  

13 
 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ 2020   ΠΔΕ   383.793,26 €  

14 
 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΣΤΗΝ Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ   

 ΠΔΕ   295.000,00 €  

15 
 ΕΡΓΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΥΔΑΤΟΡΕΜΑΤΩΝ 
Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ  

 ΠΔΕ   400.000,00 €  

16 
 ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟΥ 
ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ  

 ΚΑΠ   144.765,65 €  

 

Παράλληλα, με την ωρίμανση των μελετών, η Περιφερειακή Αρχή έχει έγκριση, για 
νέες χρηματοδοτήσεις, ύψους 30 εκ ευρώ από το Πρόγραμμα Δημοσίων 
Επενδύσεων, για την κατασκευή νέων έργων υποδομής της Περιφέρειας Ιονίων 
Νήσων, καθώς και 5,2 εκ ευρώ, για προπαρασκευαστικές μελέτες του Νέου 
Επιχειρησιακού Προγράμματος ΕΣΠΑ 2021-2027, τα οποία κατανεμήθηκαν στις 
Περιφερειακές Ενότητες ως εξής:  

 

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΝΕΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 
 

Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ        10.874.400,00 €   
Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ          5.729.600,00 €   
Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ          9.724.400,00 €   

Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ          9.599.600,00 €   

ΣΥΝΟΛΟ        35.928.000,00 €   
 
 
Ειδικότερα και συνολικά για την Περιφέρεια, οι χρηματοδοτήσεις  –  νέες μελέτες 
στο διάστημα του 2021 – 2027, επικεντρώνονται στους ακόλουθους τομείς: 
 



 Συγκοινωνιακά Έργα 28,5 εκ ευρώ 

 Αντιπλημμυρικά Έργα  5,4 εκ ευρώ 

 Κτιριακά Έργα  1,5 εκ ευρώ 

 Αναπλάσεις 0,6 εκ ευρώ 

Τέλος, τα βασικά Έργα που ωρίμασαν ή/και δημοπρατήθηκαν, εντός του 2020 και θα 
«τρέχουν» στην νέα περίοδο, είναι τα κάτωθι:  

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 
 Έργα Οδοποιίας  
 Οδικός Άξονας Νότου τμήμα από Βρυώνη έως Μοραΐτικα  
 Αντικατάσταση Φωτεινών Σηματοδοτών Π.Ε. Κέρκυρας  
 Αναστήλωση και Αποκατάσταση της Villa Rossa  
 Τουριστικό Καταφύγιο στην Σπηλιά (Καφέ Γυαλί)  
 Παράκαμψη Τρία Γεφύρια – Βρυώνη  

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΥΚΑΔΟΣ 
 Ανάπλαση Γύρας και Αντιδιαβρωτικά Έργα του Αγ. Ιωάννη  
 Τουριστικό Καταφύγιο Νυδρίου  
 Αναστήλωση Ιερού Ναού Αγίου Σπυρίδωνος  

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ 
 Οδικό τμήμα Αργοστόλι – Πόρος  
 Αγωγός Αγίας Ευφυμίας  
 Άλσος Λαυράγκα 
 Οδυσσειακό Κέντρο στην Ιθάκη 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 
 Κατασκευή Λιμένα Βολίμων 
 Ολοκλήρωση Μελέτης Ξύγκια – Αλυκές  
 Αποκατάσταση βατότητας οδοστρωμάτων 7εκ 
 Αντιπλημμυρικά Έργα 

 



ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
 

ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ: ΣΠΥΡΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 

 
Για μία πράσινη Περιφέρεια, με σεβασμό στο Περιβάλλον και την 

ποιότητα ζωής 
 
 

ΕΡΓΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ - ΣΤΟΧΟΙ 
 
 

A/A ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΗΓΗ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

1 «Μελέτη/Υπηρεσίες για 
τη διερεύνηση στην 
Περιφέρεια Ιονίων 
Νήσων χρηματοδοτικών 
εργαλείων με σκοπό την 
υποστήριξη δράσεων 
εξοικονόμησης ενέργειας 
και έργων φιλικών προς 
το περιβάλλον και τη 
εκπόνηση του σχετικού 
Επιχειρησιακού Σχεδίου» 

ΠΕΠ «Ιόνια Νησιά 2014-
2020»-Τεχνική Βοήθεια 
 

60.000,00 € 

 Περιγραφή: Η υπάρχουσα κατάσταση σε ότι έχει σχέση με τον οδοφωτισμό που ανήκει στην 
Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, καθώς και σε κτιριακές εγκαταστάσεις που κατά κυριότητα 
ανήκουν στο Δημόσιο, σε ΝΠΔΔ, και σε συγκεκριμένες κτιριακές εγκαταστάσεις Δήμων της 
Περιφέρειάς μας, εφόσον κρίνεται αναγκαία και απολύτως επωφελής για το ευρύτερο 
κοινωνικό σύνολο, θα ενταχθούν στις παρεμβάσεις που θα γίνουν. Με τεκμηριωμένα 
συγκεκριμένες δράσεις και έργα ενεργειακής εξοικονόμησης, και σε σχέση με την ενεργειακή 
αναβάθμιση του οδοφωτισμού, το έργο που θα εκτελεσθεί, θα αφορά την αποτύπωση και 
καταγραφή του υπάρχοντος δικτύου, σε ότι έχει σχέση με την αντικατάσταση των υπαρχόντων 
φωτιστικών σωμάτων και εν γένει του υποστηρικτικού τους συστήματος, με σύγχρονα μέσα, 
ώστε να επιτευχθεί η μεγαλύτερη δυνατή εξοικονόμηση ενέργειας, αλλά και επέκταση του 
υφιστάμενου δικτύου, όπου κρίνεται αναγκαίο κατόπιν υπόδειξης της αρμόδιας Υπηρεσίας της 
ΠΙΝ. Η Έκθεση Σκοπιμότητας για την υλοποίηση του ανωτέρω έργου έχει κατατεθεί από το 
καλοκαίρι στην ΕΥΔ και το επόμενο διάστημα αναμένεται να βγει η προκήρυξη για την 
επιλογή Ενεργειακού Συμβούλου. 

2 «ΟΔΥΣΣΕΙΑ: Έρευνα, 
χαρτογράφηση, 
παρακολούθηση 
θαλάσσιων γεωλογικών, 
περιβαλλοντικών και 
ανθρωπογενών κινδύνων 
στη Περιφέρεια Ιονίων 
Νήσων και ανάπτυξη 
καινοτόμου 
επιχειρησιακού 
συστήματος και 

Ά φάση: ΠΕΠ «Ιόνια Νησιά 
2014-2020» 
΄Β φάση: ΠΕΠ «Ιόνια 
Νησιά 2021-2027» 
Άξονας Προτεραιότητας 
«Προστασία Περιβάλλοντος 
και Αειφόρος Ανάπτυξη» -  
Δράση «Εκτίμηση 
επικινδυνότητας και 
δράσεις πρόληψης κινδύνων 

11.600.000,00 € 
(Εκτιμώμενος Π/Υ και 
για τις δυο φάσεις του 
έργου) 

 



εργαλείων για την 
εκτίμηση, διαχείριση και 
μείωση της 
επικινδυνότητας» 

από φυσικές και 
ανθρωπογενείς 
καταστροφές στο θαλάσσιο 
χώρο της Π.Ι.Ν.» 

 Περιγραφή: Κατά τη διάρκεια της 16ης Φάσης Εξειδίκευσης του εγκεκριμένου ΠΕΠ Ι.Ν. 
2014-2020 προτείναμε στην ΕΥΔ Ε.Π Ιονίων Νήσων την Πράξη «Οδύσσεια», προκειμένου να 
ληφθεί υπόψη κατά την έκδοση προσκλήσεων στον Άξονα Προτεραιότητας «Προστασία 
Περιβάλλοντος και Αειφόρος Ανάπτυξη»-Δράση «Εκτίμηση επικινδυνότητας και δράσεις 
πρόληψης κινδύνων από φυσικές και ανθρωπογενείς καταστροφές στο θαλάσσιο χώρο της 
Π.Ι.Ν.». Εκδόθηκε, λοιπόν, η Πρόσκληση ΙΟΝ98 η οποία είναι ανοιχτή για την υποβολή 
προτάσεων από τις 07-12-2020 έως τις 26-02-2021 και έχει ήδη ξεκινήσει η προετοιμασία για 
την υποβολή της σε συνεργασία με το ΕΛΚΕΘΕ, το ΕΑΑ, το Ιόνιο Πανεπιστήμιο και άλλους 
φορείς. Το ανωτέρω έργο θα υλοποιηθεί σε δυο φάσεις, λόγω της μεγάλης του διάρκειας (7 
έτη). 

3 Ερευνητικό πρόγραμμα 
για την ολοκληρωμένη 
διερεύνηση και 
παρακολούθηση της 
ποιότητας της 
ατμόσφαιρας, των 
υπογείων υδάτων, των 
κτηνοτροφικών και των  
ελαιουργικών 
προϊόντων στην 
ευρύτερη περιοχή του 
ΧΥΤΥ Κεφαλονιάς - 
Εκπόνηση σχεδίου 
δειγματοληψιών, 
διενέργεια 
εξειδικευμένων 
χημικών αναλύσεων, 
χρήση υπολογιστικών 
εργαλείων 
προσομοίωσης 
διασποράς ρύπων 

Αυτοτελείς πόροι της ΠΙΝ 78.306,00 € 

(Η υλοποίηση της 
δράσης θα 
πραγματοποιηθεί μέσω 
Προγραμματικής 
Σύμβασης με το Εθνικό 
Κέντρο Έρευνας 
Φυσικών Επιστημών 
«Δημόκριτος») 

 Περιγραφή: Κατόπιν της πυρκαγιάς που ξέσπασε στις 05-09-2020 στο ΧΥΤΥ Κεφαλονιάς, 
και λόγω της μεγάλης της έκτασης και διάρκειά της, κρίθηκε απολύτως απαραίτητη η σύναψη 
Προγραμματικής Σύμβασης με το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών 
«Δημόκριτος», προκειμένου να διενεργηθεί ολοκληρωμένη επιστημονική διερεύνηση των 
επιπτώσεων της ανωτέρω πυρκαγιάς στην ποιότητα της ατμόσφαιρας, των υπογείων υδάτων, 
των κτηνοτροφικών και των ελαιουργικών προϊόντων στην ευρύτερη περιοχή μέσω 
εξειδικευμένων αναλύσεων. 
Η ανωτέρω έρευνα θα έχει χρονική διάρκεια 24 μηνών και συνοπτικά  περιλαμβάνει δράσεις: 
 Α) Μελέτης, Σχεδιασμού και Προκαταρκτικές Εργασίες εντοπισμού και καταγραφής των 
σημείων δειγματοληψίας για τη διεξαγωγή των μετρήσεων ποιότητας ατμόσφαιρας, υπόγειων 
υδάτων, Δειγματοληψίες αέρα στα επιλεγμένα σημεία και Χημικές αναλύσεις δειγμάτων αέρα,  
 Β) Επιλογή 6 γεωτρήσεων περιμετρικά του ΧΥΤΥ με βάση την χωροθέτηση των οικισμών και 
την τοπογραφία και δειγματοληψίες υπογείων υδάτων στα επιλεγμένα σημεία, Χημικές 
αναλύσεις δειγμάτων ύδατος, καταγραφή όλων των κτηνοτροφικών  μονάδων στην ευρύτερη 



περιοχή γύρω από το ΧΥΤΥ αλλά και οικισμών με οικόσιτα ζώα. Στα πλαίσια του ελέγχου 
αυτού θα διενεργηθούν Δειγματοληψίες κτηνοτροφικών προϊόντων, Χημικές αναλύσεις 
δειγμάτων αιγοπρόβειου γάλακτος, κρέατος, πουλερικών και αυγών. 
Γ) Καταγραφή όλων των ελαιουργικών μονάδων στην ευρύτερη περιοχή γύρω από το ΧΥΤΥ, 
με Δειγματοληψίες ελαιουργικών προϊόντων και Χημικές αναλύσεις δειγμάτων. 
Επιπλέον, βρισκόμαστε σε συνεχή επικοινωνία με το ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» προκειμένου να 
διαμορφωθεί ένα σχέδιο δράσης  για την παρακολούθηση και διερεύνηση της επιβάρυνσης  
του περιβάλλοντος στην ευρύτερη περιοχή του Τεμπλονίου, μέσω δειγματοληψιών και 
εξειδικευμένων αναλύσεων ατμοσφαιρικού αέρα, εδάφους, επιφανειακών και υπογείων 
υδάτων καθώς και φυτικών και ζωικών τροφίμων. 

4 Σύσταση Ενεργειακών 
Κοινοτήτων 
 

Διερεύνηση της σύστασης και λειτουργίας Ενεργειακών 
Κοινοτήτων καθώς και του νομικού πλαισίου που τις διέπει, σε 
κάθε ΠΕ σε συνεργασία με το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών & 
Εξοικονόμησης Ενέργειες (ΚΑΠΕ) και τη συμμετοχή 
διαφόρων φορέων της Περιφέρειάς μας, όπως πχ Δήμοι, 
Επιμελητήρια, Ιόνιο Πανεπιστήμιο, στοχεύοντας με τον τρόπο 
αυτό στην εξοικονόμηση ενέργειας με τη χρήση ΑΠΕ καθώς 
και στην αντιμετώπιση της ενεργειακής ένδειας. Ειδικότερα 
για την ΠΕ Κέρκυρας, υπάρχει ήδη ένας υποψήφιος χώρος 
στον οποίο θα μπορούσε να εγκατασταθεί η ενεργειακή 
κοινότητα. 

5 Ενεργειακή αυτονόμηση 
μικρών νησιών 

Βρισκόμαστε σε συνεχή επικοινωνία με τη Γενική Γραμματεία 
Ενέργειας & Ορυκτών Πρώτων Υλών για ζητήματα που 
αφορούν στην ενεργειακή αυτονόμηση των μικρών νησιών με 
σκοπό την υλοποίηση ενός προγράμματος που θα αφορά σε 
«Πράσινα Νησιά» ακολουθώντας μια ολοκληρωμένη και 
ολιστική προσέγγιση με ενδεικτικές δράσεις που θα 
σχετίζονται με την ανάπτυξη υβριδικών συστημάτων ΑΠΕ, τον 
εξηλεκτρισμό του στόλου των οχημάτων, την έξυπνη 
διαχείριση απορριμμάτων και νερού κτλ. με γνώμονα την 
εξοικονόμηση ενέργειας, ενεργειακή αποδοτικότητα και το 
μετριασμό των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής. 

 
 

ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ & ΔΡΑΣΕΙΣ 
 
 
A/A ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΗΓΗ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

1 Δράσεις Ενημέρωσης 
και ευαισθητοποίησης 
για την ολοκληρωμένη 
διαχείριση στερεών 
αποβλήτων της ΠΙΝ 

ΠΕΠ «Ιόνια Νησιά 2014-
2020» 
Άξονας Προτεραιότητας 
«Προστασία 
Περιβάλλοντος και 
Αειφόρος Ανάπτυξη» 

170.609,53 € 

2 “LIFE-IP AdaptInGR - 
Boosting the 
implementation of 
adaptation policy across 

ΕΕ/Πράσινο Ταμείο/Ιδία 
συμμετοχή 

Συνολικός Π/Υ: 
14.189.548,00 € 
Π/Υ πιλοτικής δράσης 



Greece” 
Πιλοτική δράση ΠΙΝ: 
“Αποτύπωση, 
παρακολούθηση και 
καταγραφή της 
διάβρωσης των ακτών 
στην Περιφέρεια Ιονίων 
Νήσων με τη χρήση μη 
επανδρωμένων 
ιπτάμενων οχημάτων 
(Unmanned Aerial 
Vehicles-UAVs)” 

ΠΙΝ: 1.011.257,00 € 
(ΕΕ: 606.754,00 € 
ΠΤ: 250.000,00 € 
Ιδία συμμετοχή: 
154.503,00 €) 

 Παρατηρήσεις: Ολοκληρώθηκε η επιλογή των προς παρακολούθηση ακτών, επιλύθηκε το 
ζήτημα με την είσπραξη της προκαταβολής της 1ης δόσης του έργου, η οποία έχει πλέον 
ληφθεί, συμμετείχαμε σε τηλεδιασκέψεις με βασικούς εταίρους του έργου για την πορεία 
υλοποίησής του καθώς και σε Project meeting στο οποίο πραγματοποιήθηκε και 
οικονομικός έλεγχος των στοιχείων του έργου. Επιπλέον, αναρτήθηκε  η πρόσκληση 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη ενός ειδικού επιστήμονα με σύμβαση 
μίσθωσης έργου και εντός του Ιανουαρίου του 2021 αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί η 
διαδικασία της πρόσληψης.   

3 Κέντρο Προβολής 
Βιοποικιλότητας και 
Προστατευόμενων 
Περιοχών 

ΠΕΠ «Ιόνια Νησιά 2014-
2020» 
Άξονας Προτεραιότητας 
«Προστασία 
Περιβάλλοντος και 
Αειφόρος Ανάπτυξη» 

500.000,00 € 

4 Προστασία και 
ανάδειξη 
βιοποικιλότητας, 
οικοσυστημάτων  και  
περιοχών φυσικού 
κάλλους 

 

ΠΕΠ «Ιόνια Νησιά 2014-
2020» 
Άξονας Προτεραιότητας 
«Προστασία 
Περιβάλλοντος και 
Αειφόρος Ανάπτυξη» 

875.458,35 € 

 
 

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΛΑΤΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ 
 
 
Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ 
Σημαντικό βήμα για τον καθορισμό Λατομικής Περιοχής στην Κέρκυρα 
πραγματοποιήθηκε κατά την τελευταία συνεδρίαση της Λατομικής Επιτροπής, η 
οποία έλαβε χώρα στις 22-23/10/2020 κατόπιν πρόσκλησης του Αντιπεριφερειάρχη 
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Χωροταξίας. Η Επιτροπή εισηγήθηκε τον καθορισμό 
λατομικής περιοχής σε έκταση 65,571 στρ. στη θέση «Κακότραφος» Σωκρακίου, 
ΔΕ Φαιάκων του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, κατόπιν 
εξέτασης σχετικού αιτήματος από ιδιώτη, υπεγράφη δε και η σχετική απόφαση 



καθορισμού λατομικής περιοχής στη συγκεκριμένη θέση, η οποία θα αποσταλεί εντός 
των προσεχών ημερών στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης για δημοσίευση. Επιπλέον, 
υπάρχουν αιτήματα για καθορισμό λατομικής περιοχής και από άλλους ιδιώτες, των 
οποίων αναμένει η Υπηρεσία, την προσκόμιση των λοιπών δικαιολογητικών, που 
έκρινε απαραίτητο να προσκομισθούν, για την πλήρη συμπλήρωση του φακέλου. 
 
 
Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ 
Βρίσκεται σε τελικό στάδιο η απόφαση για τον καθορισμό λατομικών περιοχών σε 
δυο θέσεις στην ΠΕ Κεφαλονιάς, που θα ορισθούν σε συνεδρίαση της Λατομική 
Επιτροπή, που προγραμματίζεται το αμέσως προσεχές διάστημα, ενώ υπάρχει 
ενδιαφέρον και από άλλους δυο ιδιώτες, οι οποίοι όμως δεν έχουν υποβάλει ακόμα 
σχετικό αίτημα. 
 
 
Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ 
Με την υπ’ αριθμ οικ. 49275/8606 Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Περιβάλλοντος, 
Ενέργειας και Χωροταξίας (ΦΕΚ 599/ΥΟΔΔ/07.08.2020) συστάθηκε Επιτροπή 
καθορισμού λατομικών περιοχών ΠΕ Ζακύνθου, καθώς υπάρχει ενδιαφέρον από 2-3 
ιδιώτες για δημιουργία λατομικής περιοχής (οι οποίοι όμως δεν έχουν υποβάλει 
ακόμα σχετικό αίτημα ώστε να γίνει σύγκλιση της Επιτροπής για την εξέταση των εν 
λόγω αιτημάτων). 
 
  

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΩΝ 
 

Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Περιφέρεια Ιονίων 
Νήσων είναι τα απόβλητα των ελαιοτριβείων. Κατόπιν συναντήσεων και συνεχών 
επικοινωνιών με το ΥΠΕΝ, είμαστε πλέον στο σημείο το οποίο έχει βρεθεί επενδυτής 
καθώς και οικόπεδο προκειμένου να κατασκευαστεί εργοστάσιο επεξεργασίας των 
αποβλήτων των ελαιοτριβείων στην Π.Ε Κέρκυρας, αναμένεται δε η κατάθεση 
φακέλου στη Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της ΠΙΝ για την 
έγκριση άδειας χωροθέτησης. Επιπλέον, στους άμεσους στόχους μας είναι να 
πραγματοποιηθεί αντίστοιχος τρόπος διαχείρισης των αποβλήτων και στην ΠΕ 
Ζακύνθου. Με τον παραπάνω τρόπο επεξεργασίας θα λυθούν σημαντικά προβλήματα 
ρύπανσης, αλλά και θα προωθηθεί η κυκλική οικονομία μέσω της παραγωγής 
εδαφοβελτιωτικού, η οποία αποτελεί κι έναν από τους βασικούς στόχους του Εθνικού 
Προγράμματος Ανάπτυξης της περιόδου 2021-2025. 

 

 

 

 

 



ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
 

 
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ: ΝΙΚΟΣ ΜΗΛΙΩΤΗΣ 

 
 

Συντονισμένη πολιτική για μία Ασφαλή Περιφέρεια 
 
 
 

 Για πρώτη φορά θεσπίστηκε στην Περιφερειακή Αρχή, Θέση 
Αντιπεριφερειάρχη  Πολιτικής Προστασίας 

 
 Ολοκληρώθηκε η διαδικασία ορισμού Συντονιστή Πολιτικής 

Προστασίας 
 

1. Οργανώθηκαν τα Γραφεία Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειακών Ενοτήτων, 
με στόχο την συντονισμένη δράση προληπτικά, αλλά και για  την αντιμετώπιση 
των φυσικών καταστροφών με την συνεργασία και τις οδηγίες των Χωρικών 
Αντιπεριφερειαρχών. 

 

2. Πραγματοποιήθηκαν τακτικές συνεδριάσεις των Συντονιστικών Οργάνων 
Πολιτικής Προστασίας (ΣΟΠΠ), σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα, με θέματα που 
αφορούσαν την αντιπυρική προστασία, τα πλημμυρικά φαινόμενα, ζητήματα 
ακτογραμμών και την αντισεισμική θωράκιση. 

 

3. Συντάχθηκαν τα Επιχειρησιακά Σχέδια, "ΙΟΛΑΟΣ" (πυροπροστασία), 
"ΔΑΡΔΑΝΟΣ" (πλημμυρικά φαινόμενα) και "ΕΓΚΕΛΑΔΟΣ" (διαχείριση 
συνεπειών των σεισμών ), με στόχο την άμεση και συντονισμένη ενέργεια όλων 
των Φορέων (Περιφέρεια, Δήμοι, Κρατικές Υπηρεσίες). Τα Σχέδια αυτά, 
εγκεκριμένα από το Περιφερειακό Συμβούλιο, απεστάλησαν στη Γενική 
Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, για ένταξη στον Εθνικό Σχεδιασμό 
Διαχείρισης Κρίσεων. 

 

4. Υπήρξε φυσική παρουσία των Χωρικών Αντιπεριφερειαρχών και των υπευθύνων 
της Πολιτικής Προστασίας, σε κάθε Περιφερειακή ενότητα, με ενεργό ρόλο, 
σύμφωνα με όσα ισχύουν, σε κάθε συμβάν, με την διάθεση των αναγκαίων μέσων 
(υδροφόρες, μηχανήματα έργων κλπ.), που αιτήθηκαν κατά περίπτωση οι 
Κρατικές Αρχές. 



 
Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται, στον μεγάλο αριθμό πυρκαγιών στην Περιφερειακή 
Ενότητα Κεφαλληνίας -Ιθάκης, καθώς και στην μεγάλη δασική πυρκαγιά στον 
ορεινό όγκο της Ζακύνθου, στην περιοχή του "Ναυαγίου", όπου απειλήθηκαν 
κατοικημένες περιοχές και αποτεφρώθηκαν 1.500 στρέμματα δασικής έκτασης. 
 
Επίσης σημαντική κινητοποίηση υπήρξε στην περίπτωση του καιρικού 
φαινομένου "ΙΑΝΟΣ", που έπληξε στις 17, 18 και 19/ 9/2020 τα Νησιά μας 
(Ζάκυνθο, Κεφαλονιά, Ιθάκη και Λευκάδα). 
 

Σε αυτή την περίπτωση, με την συνεργασία των Χωρικών Αντιπεριφερειαρχών, 
προηγήθηκαν οργανωτικές συνεδριάσεις των Συντονιστικών Οργάνων Πολιτικής 
Προστασίας (Σ.Ο.Π.Π.), με κοινή συνεδρίαση και των τεσσάρων (4) 
Περιφερειακών Ενοτήτων, για την λήψη άμεσων προληπτικών ενεργειών και 
δράσεων. 

 
Υπήρξε συνεργασία με τον Υφυπουργό Διαχείρισης Κρίσεων κ. Χαρδαλιά, τη 
Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, τους Χωρικούς και θεματικούς 
Αντιπεριφερειάρχες, τους Δήμους, τις αρμόδιες Κρατικές Υπηρεσίες 
(Πυροσβεστική, Αστυνομία, Λιμενικό κλπ), καθώς και την  ενεργοποίηση των 
τοπικών Εθελοντικών Οργανώσεων. 

 
Η σφοδρότητα αυτού του φαινομένου, αποτυπώνεται στις συνέπειες και τις ζημιές 
σε οικίες, επιχειρήσεις, ζωικό και φυτικό κεφάλαιο, αλιευτικά καταφύγια, πλωτά 
μέσα και στις υποδομές των Νησιών μας, ιδιαίτερα στην Κεφαλονιά και την 
Ιθάκη. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ – 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 

 

ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ: ΚΩΣΤΑΣ ΖΟΡΜΠΑΣ 

 
 

Ανταποκριθήκαμε στις προκλήσεις της πανδημίας 
 
Το 2020 ήταν ένα έτος αναστοχασμού και σημαντικών κοινωνικών προκλήσεων. 
Δοκιμάστηκαν οι αντοχές, τα αντανακλαστικά όλων των συστημάτων υγείας 
παγκοσμίως. Οι συνθήκες λόγω της πανδημίας του COVID-19 ήταν πρωτόγνωρες, 
όμως καταφέραμε να ανταποκριθούμε σε πολλές προκλήσεις και σήμερα μπορούμε 
να παρουσιάσουμε μια σειρά από δράσεις, έργα και προτάσεις, στο πλαίσιο των 
αρμοδιοτήτων της Αντιπεριφέρειας Κοινωνικής Συνοχής Δημόσιας Υγείας & 
Απασχόλησης. 
 
Ξεπεράσαμε αρκετά εμπόδια, όπως η έλλειψη προσωπικού, και δρομολογήσαμε έργα, 
που αναδεικνύουν το περιεχόμενο και την έμπνευση της Περιφερειακής Αρχής. 
 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ 
 

1. Ενεργοποίηση του Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης 
Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (έχει τελειώσει η διαδικασία της αυτεπιστασίας 
και βρίσκεται στον ΑΣΕΠ για να διενεργηθεί ο διαγωνισμός για τις 
προσλήψεις. Μηχανισμός αποτύπωσης κοινωνικά ευπαθών ομάδων και 
Βελτίωση της ποιότητας και αποτελεσματικότητας της Κοινωνικής 
Φροντίδας, Ενδυνάμωσης και ¨Ένταξης των Ευπαθών Ομάδων μέσω 
δικτύωσης των Επιστημονικών Στελεχών πεδίου των Κοινωνικών Δομών της 
ΠΙΝ και της υιοθέτησης κοινών εργαλείων και μεθόδων διάγνωσης των 
αναγκών των Ευπαθών ομάδων σε επίπεδο ατόμου και οικογένειας καθώς και 
της κατάρτισης αντιστοίχων «πλάνων» κοινωνικής ένταξης. 

       

2. Επανενεργοποιήθηκε το ΤΕΒΑ 2016 – Επισιτιστικό Πρόγραμμα Βασικής και 
Υλικής Συνδρομής για άτομα και οικογένειες που αντιμετωπίζουν 
προβλήματα διαβίωσης (Διενεργούνταν διανομές και  κατά τη διάρκεια της 
καραντίνας). Υπολείπονται δύο διανομές για να κλείσει και έχουμε 
προχωρήσει τις διαδικασίες για το  επόμενο (απομένει από το Τμήμα 
Προμηθειών να γίνουν οι διαδικασίες έτσι ώστε να τεθούν οι όροι για να 
κατατεθούν προτάσεις). Ο διαγωνισμός θα έχει αναρτηθεί έως το πρώτο 
δεκαήμερο του Φεβρουαρίου 2021. 

 

3. Στο πλαίσιο των εορτών (Πάσχα και Χριστούγεννα) η ΠΙΝ δημιούργησε 
δράσεις που αφορούσαν τις ευπαθείς κοινωνικά ομάδες (Πολύτεκνοι , 



Τρίτεκνοι . ΑΜΕΑ –Ειδικό Νηπιαγωγείο Δημοτικό, Χαμόγελο του παιδιού , 
Ορφανοτροφείο) δράσεις πολύ σημαντικές την περίοδο που διανύουμε.    

 
 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 
 

1. Βρίσκεται σε εξέλιξη το Περιφερειακό Πρόγραμμα Κατάρτισης ανέργων και 
μακροχρόνια ανέργων που εκπονεί η Περιφέρεια μέσω του ΚΕΚ Ζακύνθου 

 

2. Δύο ακόμη προγράμματα κατάρτισης ανέργων (ΙΟΝ 87 ΚΑΙ ΙΟΝ 88) έχουν 
αξιολογηθεί και εγκριθεί και βρίσκονται στη διαδικασία των προτάσεων στο  
ένα εξ αυτών ΙΟΝ 87 Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων μέσω του Τμήματος Διά 
Βίου Μάθησης θα είναι Φορέας Διαχείρισης 

 
 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ 
 

1. Εξασφάλισε σε συνεργασία με τον Αντιπεριφερειάρχη Ευρωπαϊκών 
Προγραμμάτων από διασυνοριακό πρόγραμμα Ελλάδας – Ιταλίας (Interreg) το 
ποσό των 800.000  ευρώ για τις άμεσες ανάγκες των Νοσοκομείων το οποίο 
έχει και αύξηση του ποσού - έχουν λάβει γνώση οι Διοικητές των 
νοσοκομείων και έχουν αυξήσει τον προϋπολογισμό τους. Το ποσό θα 
ξεπεράσει το 1.000.000 ευρώ. 
 

2. Έχει εκδοθεί Πρόσκληση από τη Διαχειριστική Αρχή με λήξη την 28 
Φεβρουαρίου 2021 για την επισκευή των 12 Κέντρων Υγείας της ΠΙΝ και 
Προμήθεια Ιατρικού και Ξενοδοχειακού εξοπλισμού των ΚΥ και των 
Νοσοκομείων της Περιφέρειας 10.000.000 ευρώ. 
 
 

3. Χρηματοδότηση υποδομών για το ΕΚΑΒ, από την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων 
για να αναλάβει την διαγωνιστική διαδικασία σχετικά με την προμήθεια εννέα 
(9) ασθενοφόρων, (5 «μικρών» για τον αστικό ιστό και 4 μεγαλύτερων τύπου 
4Χ4) μετά από δεύτερη πρόταση του ΕΚΑΒ με νέο αίτημα για τον 
διπλασιασμό των οχημάτων, το οποίο έγινε δεκτό, δηλαδή 18 οχήματα στο 
σύνολο, με προϋπολογισμό 1.400.000 ευρώ. 
 

4. Προμήθεια δύο πλωτών ασθενοφόρων (το πρώτο ήδη κατασκευάζεται) σε 
συνεργασία με το ΕΚΑΒ και το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας για τους 
κατοίκους των απομακρυσμένων νησιών μας υπεγράφη από την κυρία 
Περιφερειάρχη και η σχετική μετάβαση στο ΕΣΠΑ. 
 
 

5. Χρηματοδότησε με πρόγραμμα ΕΣΠΑ ποσό 11.000.000 ευρώ το κόστος 
μισθοδοσίας επί δύο έτη του επικουρικού προσωπικού που προσελήφθη από 
τις δομές υγείας των νησιών μας (Νοσοκομεία – Κέντρα Υγείας) λόγω 
COVID 19. 

 



ΠΑΝΔΗΜΙΑ COVID-19 
 

1. Προμήθεια όλων των νοσοκομείων της Περιφέρειας με ISOBOX για την 
ασφαλή αντιμετώπιση  των ύποπτων κρουσμάτων για την COVID-19. 

2. Προέβη σε συνεργασία με τον Αντιπεριφερειάρχη Επιχειρηματικότητας στην 
εκπαίδευση επαγγελματιών του τουρισμού, επιχειρηματιών και 
εργαζομένων στα υγειονομικά πρωτόκολλα του ΕΟΔΥ για την λήψη της 
αναγκαίας εξασφάλισης του  σήματος «Health First» του Υπουργείου Υγείας. 
 

3. Διοργάνωσε εκπαιδευτικές ομιλίες, στοχευμένη ενημέρωση επί των 
υγειονομικών πρωτοκόλλων στους πολίτες, πριν αλλά και κατά τη διάρκεια 
της τουριστικής περιόδου.  
 

4. Σύμβαση κι ανάληψης κόστους των υπηρεσιών μεταφοράς των 
επιβεβαιωμένων κρουσμάτων από τα καταλύματά τους στο ξενοδοχείο 
απομόνωσης. 
 
 

5. Ενεργοποίησε άμεσα γραμμή (τηλεφωνική και μέσω ηλεκτρονικής 
πλατφόρμας SKYPE) ιατρικής  και ψυχολογικής υποστήριξης σε συνεργασία 
με ΓΝΚ και την ομάδα του "ΔΙΑΠΛΟΥΣ" για όλο το Ιόνιο, η 
οποία επανενεργοποιήθηκε άμεσα λόγω του δεύτερου εγκλεισμού (lock down) 
που  διάγουμε. 
 

6. Διοργάνωσε και συμμετείχε στην αποστολή με τα  Κ.ΟΜ.Υ.  (Κινητές 
Ομάδες Υγείας) πολλαπλών  δράσεων για την διενέργεια Rapid Test COVID-
19 στα Ιόνια νησιά. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 
 
 

ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΛΕΞΑΚΗΣ 
 

 

Προετοιμασία επιχειρήσεων και στήριξη επαγγελματιών και 
εργαζομένων εν μέσω της πανδημίας 

  
 
Η υγειονομική κρίση με τις τεράστιες αρνητικές επιπτώσεις στην οικονομική 
δραστηριότητα και στον χώρο της εργασίας στην Περιφέρεια μας, έστρεψε μεγάλο 
μέρος της προσπάθειας μας προς την προετοιμασία επιχειρήσεων για την 
αντιμετώπιση του Covid, όπως και την στήριξη επαγγελματιών και εργαζομένων. 
Παράλληλα, δημιουργήσαμε προϋποθέσεις για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων και 
την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας. 
 

ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 
 

1. Παρουσίαση Οδηγού Δημιουργίας Οργανισμού Διαχείρισης Προορισμού (DMO), 
σε συνεργασία με την EBRD / Ιανουάριος 2020:Πραγματοποιήθηκε ενημερωτική 
ημερίδα και παρουσίαση των επιστημονικών δεδομένων και αποτελεσμάτων της 
πρωτοβουλίας της EBRD για την δημιουργία DMO σε προορισμούς της χώρας  
με στρατηγική τουριστική σημασία. Εκπρόσωποι φορέων και επαγγελματίες του 
τουρισμού στην ΠΙΝ είχαν την ευκαιρία να διατυπώσουν τις απόψεις τους και να 
ενημερωθούν μέσω της παρουσίασης του Οδικού Χάρτη που εκπονήθηκε για την 
ΠΙΝ από εξειδικευμένη ομάδα εργασίας. 
 

2. Κύκλος επαφών με συλλογικούς φορείς επιχειρηματικότητας για την εκπόνηση 
υπομνήματος προτεινόμενων μέτρων ενίσχυσης επιχειρήσεων και 
απασχολουμένων που επλήγησαν από την πανδημία / Μάρτιος 2020: 
Η ραγδαία εξάπλωση του ιού covid19, που εξελίχθηκε σε πανδημία, επέβαλλε την 
λήψη και εφαρμογή αυστηρών περιορισμών, με στόχο την προστασία της 
δημόσιας υγείας. Ταυτόχρονα όμως αυτή η νέα τάξη πραγμάτων οδήγησε σε 
οικονομική στασιμότητα και δυσπραγία πολλές επιχειρήσεις, ενώ πλήθος 
εργαζομένων αντιμετώπισε μείωση εισοδήματος, εργασιακή και κοινωνική 
ανασφάλεια. Μέσα σε αυτό το κλίμα κρίθηκε σκόπιμο να συσπειρωθούν οι 
θεσμικοί και κοινωνικοί εταίροι της ΠΙΝ, προκειμένου να προκύψει ένα ενιαίο 
πλαίσιο στήριξης που να αποτυπώνει τις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας, 
ώστε να διασφαλιστεί η μέγιστη απορρόφηση των κραδασμών. 

 
3. Εκπόνηση και υποβολή υπομνήματος μέτρων στήριξης επιχειρήσεων και 

απασχολουμένων που επλήγησαν από την πανδημία / Μάρτιος – Μάιος  2020: 



Αποτέλεσμα των παραπάνω διαβουλεύσεων ήταν η εκπόνηση πλήρους 
υπομνήματος προτεινόμενων μέτρων στήριξης, το οποίο απεστάλη στα αρμόδια 
Υπουργεία και στο οποίο ενσωματώνονταν όσες εισηγήσεις λαμβάνονταν από 
όλους τους συλλογικούς φορείς επιχειρήσεων και εργαζομένων. 
 

4. Υλοποίηση Ταχύρυθμου Προγράμματος Επιμόρφωσης στα Υγειονομικά 
Πρωτόκολλα σε συνεργασία με το ΚΕΔΙΒΙΜ του Πανεπιστημίου Δυτικής 
Αττικής/Ιούλιος 2020: Κομβικό σημείο για την επανεκκίνηση της οικονομίας, 
αποτέλεσε η έναρξη της τουριστικής περιόδου, με την άρση των ταξιδιωτικών και 
λοιπών περιορισμών. Η λειτουργία των τουριστικών καταλυμάτων, των χώρων 
εστίασης και γενικότερα όλες οι εμπλεκόμενες δραστηριότητες, υπηρεσίες και 
υποδομές, υπόκειντο στην υποχρέωση εφαρμογής υγειονομικών πρωτοκόλλων, 
για την ασφάλεια επαγγελματιών, κατοίκων και επισκεπτών των περιοχών 
υποδοχής. Ως εκ τούτου κρίθηκε επιβεβλημένη  η κατάρτιση των επαγγελματιών 
του τουριστικού κλάδου και η ΠΙΝ, σε συνεργασία με το ΚΕΔΙΒΙΜ του 
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, διοργάνωσε και υλοποίησε Ταχύρυθμο 
Πρόγραμμα Κατάρτισης στα Υγειονομικά Πρωτόκολλα, το οποίο 
παρακολούθησε πλήθος ενδιαφερομένων από όλες τις Περιφερειακές Ενότητες. 
 
 

5. Υποστήριξη δικαιούχων για την απόκτηση του Σήματος “Health First” μέσω της 
πλατφόρμας του Υπουργείου Τουρισμού/ Ιούλιος 2020: Μία από τις υποχρεώσεις 
των τουριστικών καταλυμάτων ήταν η απόκτηση του ειδικού σήματος 
λειτουργίας “Health First”, βάσει του οποίου δήλωναν την τήρηση των 
υγειονομικών πρωτοκόλλων που είχαν θεσπιστεί. Το Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη 
Επιχειρηματικότητας και Ανταγωνιστικότητας, ανέλαβε την υποστήριξη όσων 
αντιμετώπιζαν δυσκολίες κατά την διαδικασία απόκτηση του σήματος, ενώ 
παράλληλα υπήρξε τακτική επικοινωνία με στελέχη του Υπουργείου για την 
άμεση επίλυση τεχνικών και λοιπών προβλημάτων. 
 

6. Συνεργασία με το Υπουργείο Τουρισμού για τον κατεπείγοντα ορισμό του 
ξενοδοχείου καραντίνας/ Ιούλιος 2020. 
 
 

7. Διαρκείς επαφές με θεσμικούς και συλλογικούς φορείς της Περιφέρειας καθ’ όλη 
την διάρκεια της τουριστικής περιόδου για την βέλτιστη διαχείριση της εισροής 
επισκεπτών, την τήρησης των υγειονομικών  μέτρων, με παρεμβάσεις όπου 
κρίθηκε αναγκαίο για την αντιμετώπιση σημαντικών προβλημάτων/ Ιούλιος – 
Οκτώβριος 2020. 
 

8. Επεξεργασία της Πρόσκλησης ΙΟΝ 97 “Ενίσχυση Επιχειρήσεων που επλήγησαν 
από την πανδημία” / Σεπτέμβριος – Οκτώβριος 2020. Από την πρώτη στιγμή της 
επιβολής των περιοριστικών μέτρων, το Γραφείο μας είχε εισηγηθεί την ανάγκη 



χορήγησης κεφαλαίου κίνησης σε όσες επιχειρήσεις επλήγησαν  από την 
πανδημία, γεγονός που τελικά υλοποιήθηκε με πόρους του Περιφερειακού 
Προγράμματος, μέσω ειδικού καθεστώτος της Ε.Ε. Στο πλαίσιο προκήρυξης της 
δράσης, το Γραφείο μας παρείχε συνεχή υποστήριξη στους δικαιούχους του 
προγράμματος και ενημέρωση για όλες τις εξελίξεις. 
 

9. Παρουσίαση Σχεδίου ΠΙΝ για την δημιουργία Ολοκληρωμένων Περιοχών 
Ανάπτυξης Προσβάσιμου Τουρισμού, κατά την διάρκεια της 10ης Συνεδρίασης 
του Περιφερειακού Συμβουλίου Τουρισμού. 
 

10.  Συμμετοχή και παρουσίαση προτάσεων στην διαβούλευση της μελέτης «Σχέδια 
Δράσης για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της διαρθρωτικής 
προσαρμογής του τουριστικού τομέα», με φορέα υλοποίησης το ΙΝΣΕΤΕ. 
 

11.  Προετοιμασία webinar για την ανάλυση των επιπτώσεων της υγειονομικής 
κρίσης / Δεκέμβριος 2020. 
 

12.  Προετοιμασία webinar για την αξιοποίηση επιχειρηματικών ευκαιριών 
καινοτόμου και νεοφυούς χαρακτήρα. 
 

13.  Προετοιμασία νέας Πρόσκλησης Ενίσχυσης Επιχειρήσεων που επλήγησαν από 
την πανδημία/ Δεκέμβριος 2020. Μετά την λήξη της Πρόσκλησης ΙΟΝ97 
“Ενίσχυση Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία”, κρίθηκε σκόπιμο να 
δημοσιευτεί μια νέα πρόσκληση για την χορήγηση μη επιστρεπτέας 
προκαταβολής σε μεγαλύτερο ποσοστό πληττόμενων επιχειρήσεων. Στην δεύτερη 
πρόσκληση υπάρχει το χρονικό περιθώριο, ώστε να ενσωματωθούν οι ανάγκες 
της πλειοψηφίας των μικρομεσαίων και πολύ μικρών επιχειρήσεων της ΠΙΝ με 
την εξειδίκευση των προϋποθέσεων ένταξης και των κριτηρίων επιλογής. Το ύψος 
του προϋπολογισμού της νέας πρόσκλησης διαμορφώνεται στα 16 εκ. ευρώ, όπου 
αθροιστικά με τα 14 εκ. ευρώ της πρώτης πρόσκλησης, έχουμε συνολικά 30 εκ 
ευρώ για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στα Ιόνια Νησιά, εν μέσω 
πανδημίας. Το Γραφείο μας έχει αποστείλει σχετική επιστολή προς την ΕΥΔ 
ΠΕΠ, με προτάσεις για την διαμόρφωση του πλαισίου ένταξης των δυνητικών 
δικαιούχων. 
Κλείνοντας την συνοπτική παρουσίαση των δράσεων που υλοποιήθηκαν κατά την 
διάρκεια του προηγούμενου έτους, θα θέλαμε να επισημάνουμε το γεγονός ότι 
πρόκειται για την πρώτη συντονισμένη προσπάθεια αναπτυξιακής προσέγγισης 
και υποστήριξης της επιχειρηματικότητας στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων.  
Η ένταξη νέων δράσεων στον προϋπολογισμό της ΠΙΝ για το έτος 2021, 
αποτυπώνει εν πολλοίς την στρατηγική της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για την 
τόνωση της επιχειρηματικότητας και την προώθηση νέων προοπτικών και 
ευκαιριών ανάληψης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών.  
 



Δυστυχώς βρεθήκαμε αντιμέτωποι με εξαιρετικά αντίξοες συνθήκες και 
πρωτόγνωρες συγκυρίες, αλλά και με την πρόκληση της χάραξης πολιτικής  μέσα 
σε ένα περιβάλλον στο οποίο τα τελευταία χρόνια δεν σημειώθηκε θεαματική 
πρόοδος και αποτελούσε για μεγάλο χρονικό διάστημα tabula rasa μιας άνυδρης 
θεσμικής διαδρομής στον τομέα αυτόν. 
Σημείωση: Παρατίθενται όλες οι δράσεις σε συνοπτικό πίνακα 

 
α/α ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ – 

ΔΡΑΣΗΣ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Π/Υ (ΕΥΡΩ) ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ 
ΕΡΓΟΥ 

1.  ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 
ΟΔΗΓΟΥ 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ 
DMO ΣΕ 
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ 
EBRD. 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 
2020 

200,00 ΝΕΟ 

2.  ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΜΕ 
ΤΗΝ ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΑ 
ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 
ΦΟΡΕΑ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ, 
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ 
ΣΤΗΝ 
ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ 
ΜΕΣΩ ΤΟΥ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ 
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ 
ΠΛΑΙΣΙΟΥ 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ 
ΕΘΝΙΚΟΥ 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ 
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 
ΚΑΤ΄ΕΠΈΚΤΑΣΗ 
ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 
ΤΟΥ 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ 
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ. 
 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ  
2020 

 ΝΕΟ  



3.  ΕΚΠΟΝΗΣΗ 
ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΟΣ 
ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
ΚΑΙ 
ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝ
ΩΝ ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΤΗΣ 
ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ 

ΜΑΡΤΙΟΣ 2020  ΝΕΟ 

4.  ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ 
ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΟΣ 
ΜΕΤΡΩΝ ΕΝΟΨΕΙ 
ΤΗΣ 
ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗΣ 
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ – 
ΜΑΪΟΣ 2020 

 ΝΕΟ 

5.  ΕΠΑΦΕΣ ΜΕ 
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥΣ 
ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ 
ΕΚΕΘΣΗΣ 
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΩΝ 
ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΩ
Ν ΜΕΤΡΩΝ 
ΣΤΗΡΙΞΗΣ 

ΙΟΥΝΙΟΣ 2020  ΝΕΟ 

6.  ΕΚΘΕΣΗ 
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 
ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΝΟΨΕΙ 
ΤΗΣ ΝΕΑΣ 
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ 
ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ 
ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΟΣ 
ΜΕ ΝΕΑ 
ΠΡΟΤΕΙΜΕΝΑ 
ΜΕΤΡΑ. 

ΙΟΥΝΙΟΣ 2020  ΝΕΟ 

7.  ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 
ΤΑΧΥΡΥΘΜΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ 
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ 
ΣΕ 

ΙΟΥΛΙΟΣ 2020 25.000,00 ΝΕΟ 



ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ 
ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, 
ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 
ΜΕ ΤΟ ΚΕΔΙΒΙΜ 
ΤΟΥ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

8.  ΔΙΑΡΚΕΙΣ ΕΠΑΦΕΣ 
ΜΕ ΘΕΣΜΙΚΟΥΣ 
ΚΑΙ 
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥΣ 
ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΘ΄ΟΛΗ 
ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ 
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ 
ΠΕΡΙΟΔΟΥ, ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΣΤΗ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ 
ΕΙΣΡΟΗΣ 
ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ, ΤΗΣ 
ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ 
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΜΕΤΡΩΝ, ΜΕ 
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ 
ΟΠΟΥ ΚΡΙΘΗΚΕ 
ΑΝΑΓΚΑΙΟ 
ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ 
ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΜΕ 
ΣΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ 
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ  

ΙΟΥΛΙΟΣ-
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 

2020 

  

9.  ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ 
ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ 
ΕΠΙΛΥΣΗ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑ 
ΙΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ 
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ 
ΠΟΥ 
ΕΝΤΟΠΙΣΤΗΚΑΝ 
ΣΤΗΝ 
ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ 
ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΟΥ 
ΣΗΜΑΤΟΣ 
“HEALTH FIRST” 

ΙΟΥΛΙΟΣ 2020   

10.  ΣΕΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΙΟΥΛΙΟΣ 2020   



ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ 
ΤΟΝ 
ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΑ 
ΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ 
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ 
ΚΑΡΑΝΤΙΝΑΣ  

11.  ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ 
ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 
ΔΙΑΡΚΗΣ 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ 
ΟΛΑ ΤΑ 
ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ 
ΑΝΕΚΥΠΤΑΝ ΣΤΟ 
ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΝΑΡΞΗΣ 
ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ 
ΠΕΡΙΟΔΟΥ 

ΜΑΪΟΣ – 
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 

2020 

  

12.  ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 
“ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΜΕ 
ΤΗΣ ΠΙΝ ΠΟΥ 
ΕΠΛΗΓΗΣΑΝ ΑΠΟ 
ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ 
ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΕΠ 
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ” 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 
2020 

14.000.000,00 ΝΕΟ 

13.  ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 
ΜΕΣΩ ΤΟΥ 
ΓΡΑΦΕΙΟΥ 
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡ
ΧΗ ΚΑΙ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩ
Ν ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 
ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 
“ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΜΕ 
ΤΗΣ ΠΙΝ ΠΟΥ 
ΕΠΛΗΓΗΣΑΝ ΑΠΟ 
ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ 
ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΕΠ 
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ” 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ – 
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 

2020 

 ΝΕΟ 

14.  ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ  ΝΕΟ 



ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΙΝ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩ
Ν ΠΕΡΙΟΧΩΝ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΥ 
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΣΤΗΝ 
1ΟΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 
ΤΟΥ 
ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ  

2020 

15.  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 
ΣΤΗΝ 
ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ 
ΤΟΥ ΙΝΣΕΤΕ ΣΤΟ 
ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ 
ΕΡΓΟΥ «Σχέδια 
Δράσης για την 
ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας 
και της διαρθρωτικής 
προσαρμογής του 
τουριστικού τομέα» 

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 
2020 

 ΝΕΟ 

16.  ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ 
WEBINAR ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ 
ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΗΣ 
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ 
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 
ΟΔΗΓΟΥ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ
Σ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ  

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 
2020 

 ΝΕΟ 
 
 
 
 
 

 

17.  ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ 
WEBINAR ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩ
Ν ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ 
ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥ ΚΑΙ 
ΝΕΟΦΥΟΥΣ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ. 

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 
2020  

 ΝΕΟ  

 
 
 



ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 
 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ:  ΡΟΔΗ ΚΡΑΤΣΑ-ΤΣΑΓΚΑΡΟΠΟΥΛΟΥ 

 

Προετοιμασία για την επανεκκίνηση 

   

Το 2020 δεν έγιναν εκθέσεις τουρισμού λόγω παγκόσμιας υγειονομικής κρίσης και 
για το λόγο αυτό η Περιφέρεια δεν είχε την δυνατότητα δυναμικής παρουσίας στις 
διεθνείς εκθέσεις όπως την  προετοίμαζε σε συνεργασία με παραγωγικούς φορείς. 

Δεν είχε επίσης την ευκαιρία να υλοποιήσει το πρόγραμμα διαφημιστικής καμπάνιας 
στις μεγάλες αγορές της Ευρώπης (παραδοσιακές και νέες), και στοχευόμενη 
καμπάνια στις αγορές των βαλκανικών χώρων και δεν ολοκλήρωσε την διαφημιστική 
καμπάνια σε έντυπα του εξωτερικού την όποια είχε ξεκινήσει. 

Με τις νέες συνθήκες που διαμορφωθήκαν η Περιφέρεια από τις αρχές του 2020:    

 Δημιούργησε δίκτυο επικοινωνίας με τους τουριστικούς φορείς σε όλα τα νησιά 
για την συνεχή ενημέρωση και παρακολούθηση των εξελίξεων σε σχέση με την 
υγειονομική κατάσταση και τις προβλέψεις για την τουριστική καλοκαιρινή 
σαιζόν. 

 Παράλληλα η Περιφέρεια συμμετείχε σταθερά και δημιουργικά στο 
Περιφερειακό Συμβούλιο Τουρισμού, υπό την προεδρία του Υπουργού, κ. Χάρη 
Θεοχάρη, για την συνδιαμόρφωση της τουριστικής συμπεριφοράς και 
προετοιμασίας εν μέσω των ειδικών συνθηκών, υγειονομικής κρίσης και 
αναμονής «μερικού τουριστικού ανοίγματος». 

 Η  Περιφέρεια διατήρησε τις επαφές με τους μεγάλους τουριστικούς πράκτορες 
διεθνώς και έχει ολοκληρώσει την προετοιμασία της τουριστικής καμπάνιας 
αναμένοντας την επανεκκίνηση. 

 Φυλλάδια τουριστικών προορισμών, video μικρό και μεγάλο. 
 Τροποποίηση της δράσης ΕΣΠΑ με τίτλο «Δράσεις προβολής φυσικών και 

πολιτιστικών πόρων» (Τουριστική προβολή) για ν΄ ανταποκριθεί στις νέες 
ανάγκες και δεδομένα. 

 Έκανε ιδιαίτερη καμπάνια στην εσωτερική αγορά ως ακολούθως: 

1. «Ανάθεση στην εταιρεία PRISMA REPORTS LTD για τη διαφημιστική προβολή 
της ΠΙΝ στο διεθνούς φήμης περιοδικό Foreign Policy, στο ForeignPolicy.com και 
www.prismareports στα πλαίσια υλοποίησης του ΥΠΟΕΡΓΟΥ 6: με τίτλo 
ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ, του έργου με τίτλο «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ 
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2020» 

 

 



ΕΝΤΥΠΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ 

1) Μισή σελίδα αφιέρωμα με περιεχόμενο στα Ιόνια Νησιά. 

2) (1 x pull out quote) Μια υπογραμμισμένη αναφορά –φράση κλειδί η οποία μπήκε 
στο editorial για τα Ιόνια Νησιά. 

3) 1 φωτογραφία με απεικόνιση από τα Ιόνια νησιά. 

4) Λεζάντα of 6-8 words κάτω από τη φωτογραφία. 

5) Καταχώρηση διαφημιστικής λωρίδας (strip of page - μπάνερ) με την περιοχή των 
Ιονίων Νήσων ενσωματωμένη στη δημοσίευση. 

6) 25 αντίγραφα της έκδοσης θα αποσταλούν στην ΠΙΝ για χρήση σε εκδηλώσεις της 
ΠΙΝ. 

7) Σχεδιασμός γραφικών δωρεάν. 

ONLINE 

1) Κάλυψη της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων στο αφιέρωμα για την Ελλάδα στο 
ForeignPolicy.com και www.prismareports.com (για απεριόριστο διάστημα) 

2) Δημοσίευση ειδικού διαφημιστικού banner της περιοχής στο prisma-reports.com 
για 12 εβδομάδες με σύνδεση στην ιστοσελίδα των Ιονίων Νήσων 

3) Ανάρτηση 2λεπτου βίντεο της περιοχής των Ιονίων Νήσων στο prismareports.com 
για 12 εβδομάδες. Επιπροσθέτως υπήρχε δωρεάν συνέντευξη με την Περιφερειάρχη 
Ιονίων Νήσων στο www.prisma-reports.com για απεριόριστο χρόνο.  Κόστος: 
19.950,00 € 

2. «Διαφημιστική προβολή της ΠΙΝ στο ειδικό ένθετο για τον τουρισμό στην Ελλάδα 
της εφημερίδας NATIONAL HERALD του Εθνικού Κήρυκα  της Νέας Υόρκης στα 
πλαίσια του New York Times Travel Show, 24-26 Ιανουαρίου 2020 στη Νέα Υόρκη, 
στα πλαίσια υλοποίησης του ΥΠΟΕΡΓΟΥ 6: με τίτλo ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ, 
της πράξης «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ» 

Α) Ολοσέλιδη καταχώρηση σε έγχρωμη μορφή μεγάλο σχήμα (28,8cm χ53 cm). 

Β) Κείμενα και φωτογραφίες της Π.Ι.Ν. τα οποία αναρτήθηκαν στο site της 
εφημερίδας και ανάρτηση  στα social media www.thenationalherald.com.    Κόστος:  
2.480,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ   

3. Ανάθεση για  διαφημιστική προβολή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων στη 
γερμανική και ρωσική έκδοση του περιοδικού «MONEY AND TOURISM». 

Συγκεκριμένα:  



Δημοσίευση δύο ολοσέλιδων τετράχρωμων διαφημιστικών καταχωρήσεων, στην 
γερμανική και ρωσική έκδοση οι οποίες διανεμήθηκαν στις εκθέσεις ITB 2020 
(Βερολίνο 4-8/3/2020) και  MITT 2020 (Μόσχα 17-19/3/2020) καθώς και:  

 στα γραφεία του Ε.Ο.Τ. στη Γερμανία  και τη Ρωσία 
 σε Γερμανικούς και Ρωσικούς Τour Operators  
 στους εκθέτες  
 στους επισκέπτες των εκθέσεων   Κόστος:  4.000 € συν ΦΠΑ 

4. Ανάθεση στην εταιρεία Tourist Guide of Greece (Τουριστικός Οδηγός της 
Ελλάδος ΙΚΕ) ύψους μέχρι το ποσό των 19.000,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 
στο πλαίσιο της υλοποίησης του ΥΠΟΕΡΓΟΥ 3 με τίτλο «Μεταφορά Τουριστικού 
Υλικού» του έργου «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ»  

5. Ανάθεση στο Ραδιόφωνικό Σταθμό Λάμψη 103,3  της Πάτρας  για  τη 
διαφημιστική προβολή της ΠΙΝ» στο πλαίσιο της υλοποίησης του ΥΠΟΕΡΓΟΥ 6: με 
τίτλo ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ, της πράξης «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ» 

 Διάρκεια Διαφημιστικού Μηνύματος  :  60”  
 Ένταση Διαφημιστικού Μηνύματος  :  20 ημερησίως 
 Διάρκεια Διαφημιστικού Προγράμματος             : 90 ημέρες αρχομένης 

από την παροχή  σύμφωνης γνώμης από τον ΕΟΤ 

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΛΥΨΗΣ: ΑΧΑΙΑ – ΗΛΕΙΑ – ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ – ΤΜΗΜΑ 
ΤΗΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ  Κόστος 2.194,80€  συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 

6. Ανάθεση στην εταιρεία "ΕΞΕΡΕΥΝΗΤΗΣ ΕΞΠΛΟΡΕΡ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ 
ΑΕΕΕΕ" για  τη διαφημιστική προβολή της ΠΙΝ  στη συλλεκτική έκδοση GREECE 
IS που θα κυκλοφορήσει μαζί με την  εφημερίδα «Καθημερινή της Κυριακής» στις 
5/7,  στα πλαίσια του ΥΠΟΕΡΓΟΥ 6: ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ της Πράξης 
«ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ». Συγκεκριμένα,  η 
διαφημιστική προβολή περιλάμβανε τη δημιουργία ενός δισέλιδου (αριστερά κείμενα 
της Περιφέρειας και δεξιά καταχώρηση με μακέτα της Περιφέρειάς απέναντι από την 
ολοσέλιδη ύλη με κείμενα της Περιφέρειας  Ιονίων Νήσων).  Κόστος: 4.000 € + 
ΦΠΑ  

7. Ανάθεση στην εταιρεία GRAFIMA ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ για  
τη διαφημιστική προβολή της ΠΙΝ» στο πλαίσιο της υλοποίησης του ΥΠΟΕΡΓΟΥ 6: 
με τίτλo ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ, της πράξης «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ». Συγκεκριμένα,  η διαφημιστική προβολή έγινε 
με  καταχώριση σε σαλόνι με μακέτα της ΠΙΝ στο περιοδικό ΔΙΑΚΟΠΕΣ που θα 
κυκλοφορήσουν με την εφημερίδα το ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ την Κυριακή 21 
Ιουνίου. Η προβολή των Ιονίων Νήσων έγινε στοχευμένα προκειμένου να ενισχυθεί η 
επιθυμία επίσκεψης και διαμονής του Έλληνα τουρίστα στα Ιόνια Νησιά αλλά και 
όσων ξένων είχαν πρόθεση  να επισκεφθούν φέτος την Ελλάδα. Κόστος:  2.000 € + 
ΦΠΑ 



8. Ανάθεση στην εταιρεία στην εταιρεία ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΕΚΔΟΤΙΚΗ 
Α.Ε για  τη διαφημιστική προβολή της ΠΙΝ  στο περιοδικό GALA που κυκλοφόρησε 
μαζί με την  εφημερίδα ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ στις 5/7,  στα πλαίσια του ΥΠΟΕΡΓΟΥ 6: 
ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ της Πράξης «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ». Συγκεκριμένα, η διαφημιστική προβολή 
περιλάμβανε ολοσέλιδη καταχώριση με μακέτα της ΠΙΝ. Η προβολή των Ιονίων 
Νήσων έγινε στοχευμένα προκειμένου να ενισχυθεί η επιθυμία επίσκεψης και 
διαμονής του Έλληνα τουρίστα στα Ιόνια Νησιά αλλά και όσων ξένων είχαν πρόθεση 
να επισκεφθούν φέτος την Ελλάδα. Κόστος  2.490 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 

9. Δημιουργία και παραγωγή οπτικοακουστικού υλικού προβολής (video) για την 
προώθηση του τουριστικού προϊόντος στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου με 
τίτλο: «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΕΤΟΥΣ 
2020», προϋπολογιζόμενης αξίας Δώδεκα χιλιάδων ευρώ (€12.000,00) 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 

10. Διαφημιστική προβολή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων στο Μετρό Αθήνας στο 
πλαίσιο της υλοποίησης του έργου με τίτλο: «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΕΤΟΥΣ», προϋπολογιζόμενης αξίας δεκαεννέα 
χιλιάδων ευρώ (€19.000,00) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 

11. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΛΙΚΟΥ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΙΝ ΣΕ 
ΕΝΤΥΠΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ», στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου 
με τίτλο: “ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΕΤΟΥΣ 
2020», προϋπολογιζόμενης αξίας Δώδεκα χιλιάδων ευρώ (€12.000,00) 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 

12. Ανάθεση στην εταιρεία "Πελοπόννησος  Πατρών –Εκδόσεις ΑΕ " για  τη 
διαφημιστική προβολή της ΠΙΝ στην εφημερίδα Πελοπόννησος στο πλαίσιο της 
υλοποίησης του ΥΠΟΕΡΓΟΥ 6: με τίτλo ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ, της πράξης 
«ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 

13. Αποστολή video στο Ελληνοελβετικό Επιμελητήριο 

14. Ανάθεση στην εταιρεία  “Μαρία Μουστάκη & Σια ΟΕ” για την προμήθεια 60 
αντιτύπων του λευκώματος “ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ” του Δεσύλλα Νίκου (εκδόσεις 
Μίλητος) ύψους 2.400,26 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ στο πλαίσιο της 
υλοποίησης του Υποέργου 2 με τίτλο: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ, 
ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ 
ΥΛΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ του έργου με τίτλο: «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ 
ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2020» 

15. Ανάθεση  στην εφημερίδα  Ναυτεμπορική 

16.  Συμμετοχή στις κάτωθι τουριστικές εκθέσεις στις παρακάτω χώρες: 

 



Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ 2020 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 

 Vakantiebeurs, Ουτρέχτη, Ολλανδία 14-19 
 Ferienmesse, Βιέννη, Αυστρία 16-19 
 Fitur Μαδρίτη Ισπανία 22-26 • FESPO Ζυρίχη, Ελβετία 30/1-2/2 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 

 Salon de Vacances, Βρυξέλλες, Βέλγιο 6-9 
 International Fair of Tourism, Βελιγράδι, Σερβία 20-23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΑΙΘΡΟΥ 

 

ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ: ΣΩΤΗΡΗΣ ΚΟΥΡΗΣ 

 

Στήριξη στον πρωτογενή τομέα των Ιονίων Νήσων και στην ανάπτυξη 
των αγροτικών περιοχών 

 

Ως Περιφερειακή Αρχή των Ιονίων Νήσων από την πρώτη στιγμή της ανάληψης 

των καθηκόντων μας θέσαμε σε προτεραιότητα τον πρωτογενή τομέα και την 

ανάπτυξη της υπαίθρου των νησιών διότι θελήσαμε αφενός να στηρίξουμε τον ήδη 

υπάρχοντα και φθίνοντα αγροτικό τομέα και αφετέρου επιθυμούμε να δώσουμε 

νέες προοπτικές με αναπτυξιακή διάσταση σε όλες τις περιοχές.  

Ο σχεδιασμός που έχουμε θέσει αποβλέπει κυρίως στον παράγοντα άνθρωπο, 

αγρότη, κτηνοτρόφο, αλιέα στηρίζοντας τον, για να αντλήσει δύναμη και 

αξιοπρέπεια. Στόχος είναι να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις δίδοντας  κίνητρα 

στους νέους έτσι ώστε να ασχοληθούν με τον αγροτικό τομέα αλλά και να 

παρέχουμε τις απαραίτητες υποδομές για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας των 

υφιστάμενων αγροτικών εκμεταλλεύσεων.  

Στις προτεραιότητές μας είναι επίσης και η ανάδειξη των τοπικών αγροτικών 

προϊόντων ενισχύοντας όλη την παραγωγική τους αλυσίδα. 

Από την ανάληψη των καθηκόντων μας και μέχρι σήμερα έχουμε μεριμνήσει τόσο 

για την κατάρτιση ενός ολοκληρωμένου Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης για 

την Περιφέρειά μας, τόσο για την εφαρμογή του αλλά και για την επιμελή άσκηση 

των αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας στον τομέα της Αγροτικής Οικονομίας και 

Κτηνιατρικής. 

Υλοποιήσαμε ένα πρόγραμμα συχνών επισκέψεων στα μεγάλα και μικρά νησιά 

της Περιφέρειας προκειμένου να υπάρξει συχνή επικοινωνία και επαφή τόσο με τις 

αποκεντρωμένες υπηρεσίες αρμοδιότητάς μας (ΔΑΟΚ ΠΕ) αλλά με τους φορείς 

που εκπροσωπούν τον αγροτικό τομέα (αγροτικοί και κτηνοτροφικοί 

συνεταιρισμοί, ενώσεις αγροτών κλπ) προκειμένου να αφουγκραστούμε τα 



προβλήματα και τις ανησυχίες και να προγραμματίσουμε τις ενέργειες τις 

περιφέρειας για την αντιμετώπισή τους.  

Διατηρήσαμε συχνή επαφή και επικοινωνία με τους Δημάρχους και τους φορείς 

τοπικής αυτοδιοίκησης της Περιφέρειάς μας και δημιουργήσαμε το κατάλληλο 

πλαίσιο συνεργασίας ώστε να έχουμε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα στη 

συνεργασία μας και στην υλοποίηση  προγραμμάτων και δράσεων τα οποία θα 

διαχειριστούμε στο μέλλον. 

Επιδιώξαμε και πετύχαμε άμεση και στενή συνεργασία με την ηγεσία του ΥΠΑΑΤ 

και στελέχη των διευθύνσεων ώστε να έχουμε στήριξη σε θέματα που απασχολούν 

τον πρωτογενή τομέα. 

Συμμετείχαμε στην πρωτοβουλία συνεργασίας μεταξύ των Αντιπεριφερειαρχών 

Αγροτικής ανάπτυξης της χωράς με αντικειμενικό σκοπό την αντιμετώπιση από 

κοινού προβλημάτων  και την ανάπτυξη δράσεων κοινού ενδιαφέροντος. Στα 

πλαίσια αυτά υπήρξαν μηνιαίες συναντήσεις με τον Υπουργό Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίμων και στελέχη του Υπουργείου ώστε να δρομολογηθούν 

λύσεις σε κοινά προβλήματα. 

Πετύχαμε στενότερη συνεργασία με τις Διαχειριστικές Αρχές τόσο της 

Περιφέρειάς μας όσο και του ΥΠΑΑΤ για να έχουμε άμεση και ουσιαστική λύση 

θεμάτων και προβλημάτων τα οποία θα αντιμετωπίζαμε κατά τη διάρκεια 

υλοποίησης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Αρμοδιότητάς μας (ΠΑΑ, CLLD Leader 

κλπ). 

Ειδικότερα υλοποιήθηκαν οι κάτωθι δράσεις ανά τομέα προγραμματισμού μας: 

ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

 Μεριμνήσαμε για την έγκαιρη και ορθή υλοποίηση του προγράμματος 

Δακοκτονίας σε όλες τις περιοχές ενδιαφέροντος γεγονός που πετύχαμε σε 

μεγάλο ποσοστό, ενώ λήφθηκαν αποφάσεις για την βελτίωση των 

διαδικασιών έτσι ώστε τα επόμενα έτη να μην παρεκκλίνουμε από τον αρχικό 

σχεδιασμό μας σε όλα τα νησιά. Σχεδιάζουμε ένα τριετές πρόγραμμα 

Δακοκτονίας το οποίο θα δώσει προοπτική και καλύτερα αποτελέσματα και 

υλοποιούμε καινοτόμες και επιστημονικές πιλοτικές δράσεις στη διαχείρισή 

του με τη στήριξη του Ιονίου Πανεπιστημίου (ηλεκτρονικές δακοπαγίδες κλπ) 



 Διατυπώσαμε αίτημα στο ΥΠΑΑΤ για την χρηματοδότηση και υλοποίηση 

προγράμματος βιολογικής καταπολέμησης του Επιβλαβούς οργανισμού 

καραντίνας Aleurocanthus spiniferus (Μαύρος ακανθώδης αλευρώδης των 

εσπεριδοειδών) με την υποστήριξη του Μπενακείου Φυτοπαθολογικού 

Ινστιτούτου και αναμένουμε την εφαρμογή του από το ΥΠΑΑΤ. 

 Προτείναμε στο άτυπο δίκτυο των Αντιπεριφερειαρχών Αγροτικής Ανάπτυξης 

της χώρας τη διοργάνωση ενημερωτικής ημερίδας για τον επιβλαβή 

οργανισμό Xylella fastidiosa η οποία πραγματοποιήθηκε με επιτυχία  τον 

Ιούλιο του 2020 με σημαντικά συμπεράσματα και με την προοπτική της 

συνεργασίας Περιφερειών και Πανεπιστημίων ώστε να έχουμε συνολική 

άμεση αντιμετώπιση σε περίπτωση εμφάνισης του οργανισμού στη χώρα.  

 Προετοιμάσαμε και προτείναμε τη δημιουργία ενός Κέντρου Ζωονόσων και 

Φυτονόσων το οποίο με έδρα την Περιφέρειά μας θα διαχειρίζεται τον έλεγχο 

και τη διακίνηση φυτών και ζώων και θα ερευνά τις ασθένειές τους. 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΕΞΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ 

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΣΤΑ ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 

 Έναρξη του προγράμματος αγροτικού εξηλεκτρισμού αφουγκραζόμενοι τις 

ανάγκες των κτηνοτρόφων και των αγροτών για εκσυγχρονισμό των 

επιχειρήσεων τους. 

 

ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΩΝ 

ΟΜΒΡΟΔΕΞΑΜΕΝΩΝ 

 Αναζητήσαμε στο αρχείο της περιφέρειας τις μελέτες που υπάρχουν για 

εγγειοβελτιωτικά έργα, λιμνοδεξαμένες, φράγματα κλπ καταγράψαμε τις 

μελέτες, την ωριμότητα στην οποία βρίσκονται και τις μελέτες και 

αδειοδοτήσεις που απαιτούνται και στείλαμε συγκεκριμένη πρόταση στο 

ΥΠΑΑΤ υλοποίησης εγγειοβελτιωτικών έργων ποσού 70.000.000€ στην 

Περιφέρειά μας προκειμένου να συμπεριληφθούν αυτά στο σχεδιασμό του 

Υπουργείου για ωρίμανση και εκτέλεση. 

 

 



ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 
 

ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ:  ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΟΘΩΝΑΙΟΥ 

 

 

Έτος οργάνωσης και καινοτομιών 

 

 
Το 2020 ήταν έτος οργάνωσης και εισαγωγής καινοτομιών στην οικονομική 
διαχείριση της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. Προωθήθηκαν οι παρακάτω δράσεις: 

 

1.     Δόθηκε μεγάλη έμφαση στην εφαρμογή του διπλογραφικού συστήματος το οποίο 
θα λύσει τα χρόνια και διαρκή προβλήματα παρακολούθησης των οικονομικών της 
Περιφέρειας. Με την εφαρμογή του διπλογραφικού συστήματος  θα καταστεί δυνατή 
η άμεση έκδοση αναφορών, η μηνιαία αναφορά στοχοθεσίας, η εκπόνηση του 
ισολογισμού και του απολογισμού και η αποτελεσματική παρακολούθηση των 
δαπανών, από την 1η διοικητική πράξη κάθε δαπάνης που είναι η ανάληψη 
υποχρέωσης μέχρι την εξόφλησή της από το Ταμείο. Με αυτό τον τρόπο θα 
αντιμετωπιστεί τόσο η δυσκολία εκπόνησης του οικονομικού απολογισμού κάθε 
έτους όσο και η επίλυση προβλημάτων που σχετίζονται με την πολυπλοκότητα των 
διοικητικών διαδικασιών για την εκκαθάριση και την ενταλματοποίηση των δαπανών. 

 

2.     Επιλύθηκε το πρόβλημα της εμπλοκής των δαπανών της ΠΕ Κέρκυρας με εκείνες 
τις δαπάνες που αφορούν όλη την Περιφέρεια. Όλα τα προηγούμενα έτη, η 
οικονομική υπηρεσία της ΠΕ Κέρκυρας δεν διέκρινε, πλήρωνε και αντλούσε από 
τους ίδιους Κωδικούς του Προϋπολογισμού τις δαπάνες της ΠΕ Κέρκυρας και τις 
δαπάνες που είχαν περιφερειακή εμβέλεια. Δημιουργούταν με αυτόν τον τρόπο το 
εξής οξύμωρο: η Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Κέρκυρας, με τον ρόλο της ως διατάκτης 
να διαχειρίζεται και να εγκρίνει δαπάνες που αφορούσαν την Περιφερειάρχη, τους 
άλλους χωρικούς και θεματικούς αντιπεριφερειάρχες και όλες τις δράσεις που είχαν 
χωρική εμβέλεια όλη της Περιφέρεια. Λύσαμε αυτό το πρόβλημα με διαχωρισμό των 
ΚΑΕ που διαχειρίζεται η οικονομική υπηρεσία της έδρας σε αυτούς αφορούν την ΠΕ 
Κέρκυρας και σε αυτούς που αφορούν όλη την Περιφέρεια. Τους πρώτους 
εξακολουθεί να τους διαχειρίζεται η Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Κέρκυρας και τις 
δεύτερες η ίδια η Περιφερειάρχης. 

 

 



3.     Ξεκίνησε η καταγραφή της ακίνητης περιουσίας της Περιφέρειας και η μελέτη 
της βέλτιστης αξιοποίησής της. 

 

4.     Παρά το γεγονός ότι ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός 2016/679 για 
το GDPR (προσωπικά δεδομένα) είχε υποχρεωτική εφαρμογή από τις 25/5/2018, 
εμείς αναλάβαμε την υιοθέτησή του από τις υπηρεσίες της Περιφέρειας. Βρίσκεται σε 
εξέλιξη η σχετική σύμβαση με σύμβουλο που θα καταγράψει τις λειτουργίες όλων 
των υπηρεσιών σε σχέση με τη διαχείριση προσωπικών δεδομένων και θα 
υποστηρίξει τη συμμόρφωσή τους με τον Κανονισμό. 

 

5.     Προκαλέσαμε νομοθετική ρύθμιση που αντιμετώπιζε το έλλειμμα που 
παρουσίαζε ο νόμος 3852/2010 (Καλλικράτης) σε σχέση με τις μετακινήσεις των 
Περιφερειακών Συμβούλων από μια Περιφερειακή Ενότητα σε μια άλλη. 
Υπενθυμίζουμε ότι, μέχρι την τροποποίηση της νομοθεσίας που προκαλέσαμε εμείς, 
προβλέπονταν μόνο μετακινήσεις προς την έδρα της Περιφέρειας και όχι προς άλλες 
Περιφερειακές Ενότητες. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ 
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ 

 

Έμφαση στη διασυνοριακή συνεργασία 

 

Σε πρωτόγνωρες για όλους συνθήκες λόγω της πανδημίας του covid-19 καταφέραμε 
να ανταποκριθούμε σε πολλές προκλήσεις και σήμερα να μπορούμε να 
παρουσιάσουμε μια σειρά από δράσεις, έργα και προτάσεις στο πλαίσιο των 
αρμοδιοτήτων της Αντιπεριφέρειας Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης.  
 
Ξεπεράσαμε αρκετά εμπόδια όπως η έλλειψη προσωπικού και δρομολογήσαμε έργα 
που αναδεικνύουν το περιεχόμενο και την έμπνευση της Περιφερειακής Αρχής. 
 
Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων υλοποιεί συνολικά 15 έργα στα Προγράμματα 
Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας.  
 
Συγκεκριμένα, στο Πρόγραμμα Ελλάδα- Ιταλία (ordinary Call) 5 έργα, ενώ στο 
πρόγραμμα Ελλάδα-Ιταλία στην πρόσκληση των στρατηγικών έργων, υλοποιούνται 
επίσης 5 έργα, με πιο πρόσφατα ενταγμένο το AETHER που αφορά την  πολιτική 
προστασία και την προστασία του περιβάλλοντος. 
 
Στο Πρόγραμμα Ελλάδα- Αλβανία (ordinary call) υλοποιείται ένα έργο με 
αντικείμενο τον πολιτισμό και στο πρόγραμμα Ελλάδα- Αλβανία στο πλαίσιο της 
πρόσκλησης για τα στρατηγικά προγράμματα υλοποιούνται 3 έργα με κύριο 
αντικείμενο τη διαχείριση του περιβάλλοντος.  
 
Τέλος στο πρόγραμμα ADRION εντάχθηκε πρόσφατα μία επιπλέον πρόταση. 
 

1. INTERREG V/A GREECE – ITALY 2014-2020 [ORDINARY CALL] 
 

i. OCTaNE – «Open City TechNology Enabler» 
 

 Σύντομη περιγραφή του έργου: 

Το έργο στοχεύει στην ενίσχυση της τουριστικής εμπειρίας των επισκεπτών, μέσω 
της δημιουργίας μιας εφαρμογής κινητής τηλεφωνίας, που θα επιτρέπει στον 
επισκέπτη να περπατήσει στην πόλη, σαν να ήταν σε «ανοιχτό» μουσείο.  
Προϋπολογισμός ΠΙΝ: 160.710,00€ 



Ημερομηνία Έναρξης: 1 Μαΐου 2018 
Ημερομηνία Λήξης: 31 Μαρτίου 2021 μετά από παράταση  

 
 Ολοκληρωμένες ενέργειες έως σήμερα (από 1 Ιανουαρίου έως σήμερα) 
 

 Ο διαγωνισμός για το σύμβουλο διοικητικής και οικονομικής διαχείρισης, 
προϋπολογισμού 14.000,00€. 

 Ο διαγωνισμός για τις δράσεις δημοσιότητας του έργου, προϋπολογισμού 
34.543,00€.  

 Ο διαγωνισμός για τις δράσεις ψηφιοποίησης του έργου προϋπολογισμού, 
55.950,00€.  

 Σύμβαση Επαληθευτή για την πιστοποίηση των δαπανών στο έργο 
3.000,00€ 

Τους 12 τελευταίους μήνες έχει δημοπρατηθεί το 65,02% του έργου. Σημειώνουμε 
ότι πριν από τις ενέργειες αυτές δεν είχε γίνει καμία δημοπράτηση στο έργο.  
 
 Επόμενες Ενέργειες  

   
 Δημοπράτηση του διαγωνισμού για την προμήθεια των QR codes, 

συνολικού προϋπολογισμού 25.000,00.   
 Δημοπράτηση προμήθειας υπολογιστών προϋπολογισμού 9.730,00€. 

Με την ολοκλήρωση αυτών διαγωνισμών ολοκληρώνονται και όλες αναθέσεις στο 
πλαίσιο του έργου. 
  
 

ii. Polysemi - Park of literary travels in Greece and Magna Graecia 
 

 Σύντομη περιγραφή του έργου: 

Στόχος του έργου είναι η εισαγωγή της έννοιας της «Λογοτεχνικής Εβδομάδας» και 
την υιοθέτηση των σχετικών εορτασμών [π.χ., περιοδικές εκθέσεις, θεατρικές 
δράσεις, εκδηλώσεις, αναγνώσεις (όπου θα κληθούν να συμμετέχουν συγγραφείς, 
κριτικοί, ηθοποιοί, κλπ ...)]. 
 
Συνολικός Προϋπολογισμός ΠΙΝ: 59.000,00€ 
Ημερομηνία Έναρξης: 14/2/2018 
Ημερομηνία Λήξης: 31/12/2020 μετά από παράταση  
 
 Ολοκληρωμένες ενέργειες έως σήμερα (από 1 Ιανουαρίου έως σήμερα) 
 
 Προκηρύχθηκε και συμβασιοποιήθηκε ένας διαγωνισμός ο οποίος περιλάμβανε 

την οικονομική και διοικητική διαχείριση του έργου, τις δράσεις δημοσιότητας 
(διοργάνωση ημερίδων ενημέρωσης) και τη διοργάνωση του τελικού συνεδρίου 
στο έργο, συνολικού προϋπολογισμού 32.512,80€. 

 Απευθείας ανάθεση υπολογιστών προϋπολογισμού 3.600,00€ 
 Σύμβαση Επαληθευτή για την πιστοποίηση των δαπανών στο έργο 3.000,00€ 



Το έργο ολοκληρώθηκε στις 31 Δεκεμβρίου με απορρόφηση μεγαλύτερη από 66,29% 
στο σύνολο του έργου. Το ποσό που δεν κατάφερε να απορροφηθεί αντιστοιχεί 
κυρίως σε δαπάνες μετακίνησης. 
Στο συγκεκριμένο έργο πρέπει να σημειωθεί ότι έπρεπε να γίνει τροποποίηση του 
τρόπου υλοποίησης των συναντήσεων, ημερίδων και του τελικού συμποσίου 
πολιτισμού λόγω covid -19. 
 
 
iii. CIAK - Common Initiatives to AcKnowledge and valorize tourism 

potential of the programme area 
 
 Σύντομη περιγραφή του έργου 

Το έργο CIAK στοχεύει στην προώθηση της αξιοποίησης των εμπλεκόμενων 
περιοχών που συμμετέχουν σε αυτό, υλοποιώντας διακρατικές πρωτοβουλίες που 
συνδέονται με τον οπτικοακουστικό τομέα και την ευαισθητοποίηση σχετικά με 
την αξιοποίηση της εικόνας αυτών των περιοχών. Ο σκοπός του έργου είναι να 
επιτευχθεί η απαραίτητη κρίσιμη μάζα για να προσελκυσθούν οι μεγάλοι διεθνείς 
παίκτες που επενδύουν στην κινηματογραφική βιομηχανία και να δημιουργηθεί 
Film Office στην Έδρα της ΠΙΝ. 
 
Συνολικός Προϋπολογισμός ΠΙΝ: 81.000,00€ 
Ημερομηνία έναρξης: 16/04/2018 
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης:  28/02/2021 μετά από παράταση 

 
 Ολοκληρωμένες ενέργειες για το 2020 (Πριν  την 1 Σεπτεμβρίου 2019 είχε 

πραγματοποιηθεί μόνο η ανάθεση του σύμβουλου διαχείρισης ποσού 
7.440,00€) 

 
 Προκήρυξη συνολικού ποσού 66.440,00€ για τη δημιουργία του film office  
 Σύμβαση Επαληθευτή για την πιστοποίηση των δαπανών στο έργο 1.540,00€ 

Το έργο έχει συμβασιοποιηθεί στο σύνολό του, χωρίς να υπάρχουν 
εκκρεμότητες σε μη προκηρυγμένους διαγωνισμούς. Έχει ολοκληρωθεί και η 
1η πιστοποίηση των δαπανών από τον επαληθευτή. Το προσεχές διάστημα 
και πριν την ολοκλήρωση του έργου θα έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες 
κατασκευής του γραφείου, το οποίο βρίσκεται στην οδό Βελισάριου στην 
Κέρκυρα. Η ανακαίνιση του οποίου χρηματοδοτήθηκε από πόρους της 
Περιφέρειας Ιονίων Νήσων μετά από απόφαση του Π.Σ, καθώς δεν είχε 
προβλεφθεί στις χρηματοδοτούμενες δράσεις του προγράμματος. 

 
 
iv. InnoNets- Innovative Networks for the Agrifood sector 

 
 
Το έργο υλοποιείται από τη Δ/νση Αγροτ. Οικονομίας & Κτηνιατρικής ΠΕ 
Κεφαλλήνιας & Ιθάκης. 
 
 Σύντομη περιγραφή του έργου  



Στο πλαίσιο του έργου θα σχεδιαστεί και θα δημιουργηθεί ένα Κέντρο 
Διασυνοριακής Διαμεσολάβησης για την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης της 
Καινοτομίας στις Μικρές και Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) στον 
Αγροδιατροφικό Τομέα. 
Προϋπολογισμός ΠΙΝ: 260.102,11€ 
Ημερομηνία έναρξης:  15/05/2018 
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης:  28/02/2021 μετά από παράταση 
 
 Ολοκληρωμένες ενέργειες για το 2020 
 
Σχεδόν όλες οι εργασίες/ενέργειες στο έργο είχαν δημοπρατηθεί τον Αύγουστο 
του 2019. Η προκήρυξη ήταν συνολικού ποσού 208.319,06 € παρόλα αυτά το έργο 
είχε κολλήσει στις πληρωμές του αναδόχου. Κατόπιν ενεργειών μας προχώρησαν οι 
πληρωμές, έγινε η σύμβαση με τον επαληθευτή για την πιστοποίηση των δαπανών 
3.720,00. 
 
Καθώς στο έργο επιτύχαμε την απορρόφησή του σε ποσοστό 100% αρκετά πριν την 
αρχική ημερομηνία ολοκλήρωσης στο έργο (31/12/2020) η διαχειριστική 
Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων μας έδωσε επιπλέον παράταση και το δικαίωμα να 
προκηρύξουμε τρία επιπλέον παραδοτέα που δεν υπήρχαν στην αρχική πρόταση του 
έργου.  
 
Συνεπώς στο έργο το επόμενο διάστημα πρέπει να δημοπρατηθεί συνολικά το ποσό 
των  38.148,60€ (ποσό που συγκεντρώθηκε από τις εκπτώσεις αναδόχων στο πλαίσιο 
δημοπράτησης ενεργειών στο ‘έργο) για την υλοποίηση των κάτωθι υποπαραδοτέων: 
 
 Υπηρεσίες μάρκετινγκ για τον Ευρωπαϊκού Ομίλου Εδαφικής Συνεργασίας 

(ΕΟΕΣ) ποσού ανάθεσης των δέκα χιλιάδων εκατόν ογδόντα εννέα ευρώ είκοσι 
πέντε λεπτών (10.189,25€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% .  

 Υπηρεσίες εμπειρογνώμονα για την αξιολόγηση των αναγκών του τομέα 
αγροδιατροφής στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων και την διαμόρφωση προτάσεων 
για την προγραμματική περιόδου 2021-2027,ποσού ανάθεσης έντεκα χιλιάδων 
εκατόν εξήντα ευρώ (11.160,00 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. 

 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα διαχείρισης αναφορικά με την ίδρυση 
και λειτουργία Ευρωπαϊκού Οργανισμού Εδαφικής Συνεργασίας υπό την αιγίδα 
της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, ποσού ανάθεσης των έντεκα χιλιάδων 
τετρακοσίων εβδομήντα τεσσάρων ευρώ δύο λεπτών (11.474,02.€) 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. 

 
 

v. MobiLab - Strengthening innovation and competitiveness of dairy 
enterprises through Mobile Laboratories of quality control 

 
 
Το έργο υλοποιείται από τη Δ/νση Αγροτ. Οικονομίας & Κτηνιατρικής ΠΕ 
Κεφαλλήνιας & Ιθάκης.  
 
 Σύντομη περιγραφή του έργου  



Το έργο Mobilab στοχεύει στην Αύξηση της παραγωγής, της παραγωγικότητας και 
της ποιότητα των γαλακτοκομικών προϊόντων. 
Συνολικός Προϋπολογισμός ΠΙΝ: 134.720,00€ 
Ημερομηνία Έναρξης: 15/01/2018 
Ημερομηνία Λήξης: 31/12/2020 

 
 Ενέργειες που ολοκληρώθηκαν το 2020 
 Στο έργο έχουν προκηρυχθεί όλοι οι διαγωνισμοί συνολικού ποσού 111.380,00€ 

και έχουν παραδοθεί στην Π.Ε. Κεφαλληνίας οι προμήθειες. 
 Έγινε Σύμβαση με τον Επαληθευτή δαπανών και ολοκληρώθηκε η πρώτη 

πιστοποίησης δαπανών ποσού 64.482,36€ 

Συνολικά στο έργο έχει γίνει οικονομική απορρόφηση ποσοστού 82,68%. 
 

 
2. INTERREG V/A GREECE – ITALY 2014-2020 [STRATEGIC CALL] 

 
Στις στρατηγικές προσκλήσεις η ΠΙΝ έχει εντάξει τέσσερα (4) έργα τα οποία όμως 
λόγω χωρικής αρμοδιότητας υλοποιούνται από τα κατά τόπους Τμήματα 
Προγραμματισμού.  
 
Πρόκειται για τα έργα:  
 

i. AI SMART / Adriatic Ionian Small Port Network  
 
 Υλοποιείται από το Τμήμα Προγραμματισμού Π.Ε. Λευκάδας  
 
 Σύντομη περιγραφή του έργου: Στο πλαίσιο του έργου θα υλοποιηθεί η 

κατασκευή του έργου «ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΝΥΔΡΙΟΥ 
ΛΕΥΚΑΔΑΣ» καθώς και Πλατφόρμα Πληροφοριακού Συστήματος που θα 
διευκολύνει τη διασυνοριακή ανταλλαγή πληροφοριών, θα παρακολουθεί 
συνεχώς τη θαλάσσια κίνηση του τουρισμού και θα δημιουργήσει ένα νέο 
χαρτοφυλάκιο λιμενικών υπηρεσιών επενδύοντας στη σύγχρονη τεχνολογία 
μαρίνας. Η ΠΙΝ έχει αναθέσει στο Πανεπιστήμιο Πατρών δράσεις ύψους 
140.000,00€ μέσω προγραμματικής σύμβασης. Έχει εκδοθεί η υπ’ αρ. 
οικ107589/44512/5-12-19 [ΑΔΑ: ΩΧ0Π7ΛΕ-ΤΦΥ] Απόφαση Σύστασης ΟΔΕ 
του έργου. 

Προϋπολογισμός ΠΙΝ: 3.600.000,00 € 
Ημερομηνία έναρξης: 1/07/2019 
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 11/07/2022 
 
 Ενέργειες που ολοκληρώθηκαν το 2020 
 
Το έργο υλοποιείται από την Π.Ε. Λευκάδας: 
 
Για την ΠΕ Λευκάδας, κατά τη διάρκεια του 2020, και στα πλαίσια του 
προγράμματος, δρομολογήθηκαν όλες οι διοικητικές διαδικασίες για την πρόσληψη 
έκτακτου προσωπικού και ολοκληρώθηκε η πρόσληψη 2 επιστημόνων με 



χρηματοδότηση του Προγράμματος, για πρώτη φορά στα χρονικά της Περιφέρειας 
Ιονίων Νήσων. 
 
Επιπλέον, έχουν ήδη ολοκληρωθεί οι διαδικασίες συμβασιοποίησης και υλοποιούνται 
οι υπηρεσίες των 2 εξωτερικών συμβούλων που αφορούν τις Υπηρεσίες Διαχείρισης 
της πράξης αλλά και τις Υπηρεσίες Επικοινωνίας, ενώ βρίσκεται στο στάδιο 
δημοπράτησης για τις Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου. 
 
Επιπρόσθετα, και από τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το Project Manual, για 
progress reports, επικοινωνία και συνεργασία με τον leader (Περιφέρεια Puglia), 
συμμετείχε σε μια σειρά από τεχνικά meetings είτε με όλους τους εταίρους Ελλάδας 
και Ιταλίας, είτε ως συντονιστής των Ελλήνων εταίρων. Επίσης πραγματοποίησε 
σειρά συναντήσεων με τον μελετητή του Τουριστικού Καταφυγίου Σκαφών του 
Νυδριού προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εκκρεμότητες αδειοδοτήσεων, καθώς και 
με τον επιστημονικό συνεργάτη της ΠΙΝ, το Πανεπιστήμιο Πατρών, προκειμένου να 
δρομολογηθούν και υλοποιηθούν οι εργασίες που απορρέουν από την 
Προγραμματική Σύμβαση της ΠΙΝ με το Παν. Πατρών.  
 
Τέλος, έπειτα από την προέγκριση των Τευχών Δημοπράτησης του έργου της 
κατασκευής του Τουριστικού Καταφυγίου Νυδριού από την Διαχειριστική Αρχή, η 
υπηρεσία είναι σχεδόν έτοιμη (με την εκκρεμότητα μια τελευταίας αδειοδότησης από 
την ΕΥΠΑΤΕ του Υπ. Τουρισμού), να προχωρήσει στη δημοπράτηση του έργου του 
Αγκυροβολίου. 
 

ii. The Rout_Net / Thematic Routes & Networks  
 
Υλοποιείται από το Τμήμα Προγραμματισμού Π.Ε. Κεφαλληνίας  
Η Πρόταση της ΠΙΝ αφορά την ανέγερση ενός «Ανοιχτού Θεάτρου» σε οικόπεδο 
ιδιοκτησίας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων στην Π.Ε. Κεφαλληνίας στην Κεφαλονιά 
(Κτήμα Λαυράγκα) και την ανέγερση κτιριακής υποδομής υποστήριξης της 
λειτουργίας του. Επιπλέον θα γίνει αποκατάσταση της παλαιάς διατηρητέας εξοχικής 
κατοικίας του μουσουργού Δ. Λαυράγκα. Έχει εκδοθεί η υπ’ αρ. οικ502/229/7-1-20 
[ΑΔΑ: Ψ70Ν7ΛΕ-Μ4Π] Απόφαση Σύστασης ΟΔΕ του έργου. 
Έχει έρθει σε συμφωνία η ΠΕ Κεφαλλονιάς με την ΔΕΠΑΝ για να αναλάβει το έργο 
ως εξωτερικός συνεργάτης και να παραδώσει την μελέτη κατασκευής του νέου 
θέατρου της ανακατασκευής του σπιτιού του μουσουργού. Βρισκόμαστε σε αναμονή. 
Προϋπολογισμός ΠΙΝ: 2.600.000,00€ 
Ημερομηνία Έναρξης: 27/09/2018 
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 26/09/2022 
Το έργο υλοποιείται από την Π.Ε Κεφαλληνίας. 
 
iii. CREATIVE HUB’s /Holistic networking of creative industries via 

incubation 
 

Υλοποιείται από το Τμήμα Προγραμματισμού Π.Ε. Ζακύνθου.  
 
 Σύντομη περιγραφή του έργου: Δράσεις Έργου (ενδεικτικά): Δημιουργία Studio 

Ηχογράφησης, 4 Φεστιβάλ Παιδικών Χορωδιών (1 ετησίως), δημιουργία Ομάδων 
Πολιτιστικών Φορέων (Clusters) που θα υποστηρίζει την Πολιτιστική και 



Δημιουργική Βιομηχανία, Υποστήριξη καλλιτεχνών, Υποστήριξη πολιτιστικών 
δράσεων, , Δράσεις Διεθνοποίησης του Προγράμματος (Δημιουργία Φεστιβάλ), 
Δράσεις Επικοινωνίας.  

Προϋπολογισμός ΠΙΝ: 700.000,00€ 
Ημερομηνία Έναρξης: 01/07/2019 
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 19/08/2022 
 
 Ενέργειες που ολοκληρώθηκαν το 2020 
 

 Ανατέθηκε η σύμβαση  «Παροχής  Υπηρεσιών Διοικητικής και Διαχειριστικής 
Υποστήριξης του Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου του έργου. 

 Επιλογή χώρου και σύναψη προγραμματική με τον Δήμου Ζακύνθου για 
δημιουργία του studio Ηχογράφησης στο Μουσικό Γυμνάσιο-Λύκειο 
Ζακύνθου. 

 Δημοπράτηση Διαγωνισμού εξοπλισμού αξίας 300.000,00€ για την αγορά της 
προμήθειας του στούντιο ηχογράφησης και εκκρεμεί η εκδίκαση 
Προδικαστικής Προσφυγής 

 Τροποποίηση φυσικού αντικειμένου του έργου ώστε να μπορεί να διατεθεί το 
ποσό των 80.000€ και η υλοποίηση του παραδοτέου να μπορεί να 
περιλαμβάνει δράσεις διαμόρφωσης (τοποθέτηση μονωτικού υλικού) της 
υπάρχουσας υποδομής για την υλοποίηση του στούντιο ηχογράφησης.  

 Ανάθεση σε επαληθευτή για την πιστοποίηση των δαπανών  
 

Κατά το 1ο Τρίμηνο του 2021: 
 

Προβλέπεται να δημοπρατηθεί ο συνοπτικός διαγωνισμός για «Υπηρεσίες 
Συμβουλευτικής Υποστήριξης για την Ανάπτυξη, Οργάνωση και Λειτουργία του 
Συνεργατικού Χώρου-Κόμβου Δικτύωσης (Hub) για Δημιουργικές Επιχειρήσεις 
της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων». 

 
iv. BEST / Integrated Environmental Management - Completion of tourist 

infrastructures in order to promote biodiversity.  
 
 Σύντομη περιγραφή του έργου: 

Καταγραφή Ξενικών Ειδών, Δημιουργία Τράπεζας Σπόρων, Αξιοποίηση 
Μονοπατιών, Αξιοποίηση περιοχών Natura 
Προϋπολογισμός ΠΙΝ: 1.200.000,00€ 
Ημερομηνία Έναρξης: 01/07/2019 
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 30/06/2022 

 
 Ενέργειες που ολοκληρώθηκαν το 2020 
 
 Ανάθεση διαγωνισμού και υπογραφή σύμβασης με το σύμβουλο διοικητικής 

υποστήριξης αξίας 70.000,€. 
  Στην υποβολή της πρότασης είχε γίνει προγραμματική με το Ιόνιο Πανεπιστήμιο 

αξίας 190.000,00€, το οποίο έχει καταθέσει μέρους των παραδοτέων του 



 Σύμβαση με Επαληθευτή για τη πιστοποίηση των δαπανών 

 
Γίνονται συνεχώς συζητήσεις με τους εμπλεκόμενους προκειμένου να συμφωνηθούν 
απαιτούμενες αλλαγές τόσο στο έργο όσο και στις σχετικές μελέτες. 
  
Οι επόμενες ενέργειες αφορούν στη δημοπράτηση του διαγωνισμού για πρόσληψη 
προσωπικού και ο διαγωνισμός των προμηθειών  
 

v. AETHER  
 
Το πρόγραμμα AETHER είναι νέα πρόταση με ημερομηνία έναρξης 1 Νοεμβρίου 
2020. 
 
 Σύντομη περιγραφή: Το πρόγραμμα αφορά την πολιτική προστασία και την 

προστασία του περιβάλλοντος. Αγορά DRONE για τις ΠΕ με σκοπό για 
καταγραφή πιθανών περιβαλλοντικών  κίνδυνων.  

Προϋπολογισμός ΠΙΝ: 600.000 ευρώ 
Ημερομηνία Έναρξης: 1/11/2020 
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 31/10/2023 
 
 Ενέργειες που ολοκληρώθηκαν το 2020 
 
  Έγινε προγραμματική με το  Ιόνιο Πανεπιστήμιο αξίας 190.000,00€ 

 
Επιπλέον Δράσεις που συνδέονται με τα προγράμματα INTERREG ΕΛΛΑΔΑ-

ΙΤΑΛΙΑ 
 
 Για το INTERREG ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ συντάξαμε και εγκρίθηκε από την 

Οικονομική επιτροπή και βρίσκεται στην διαδικασία ελέγχου νομιμότητας, 
διαγωνισμός για πρόσληψη 3 ατόμων 

 Επίσης έχει εγκριθεί η συμμέτοχη μας σε άλλο ένα πρόγραμμα στο 
INTERREG ΕΛΛΑΔΑΣ-ΙΤΑΛΙΑΣ  

 Σημαντικό να αναφερθεί επίσης ότι Συμμετείχαμε ως Περιφέρεια Ιονίων 
Νήσων στις Διαβουλεύσεις που πραγματοποιούνται για τις Δράσεις του 
INTERREG ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ για την περίοδο 2021-2027. 

 Συμβάλαμε στην ένταξη των Νοσοκομείων της ΠΙΝ στο Πρόγραμμα Interreg 
ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ για την απόκτηση εξοπλισμού για την αντιμετώπιση της 
πανδημίας με ακρωνύμιο “COOFHEA”. Ο συνολικός προϋπολογισμός 
ανέρχεται στο ποσό των 540.000 ευρώ και κατανέμεται ως εξής: Κέρκυρα 
200.000 ευρώ, Ζάκυνθος 200.000 ευρώ, Κεφαλονιά 70.000 ευρώ 
 και Λευκάδα 70.000 ευρώ. 
 

3. INTERREG IPA GREΕCE – ALBANIA 2014-2020 [ORDINARY CALL] 
 



i. IN CLUST - Local Clusters & Social Enterprises Incubators In The 
Fields Of Culture/Tourism & Folk Tradition  

 
 Σύντομη περιγραφή του έργου Τα αποτελέσματα του έργου εστιάζονται στην 

προώθηση και δημιουργία των επιχειρήσεων σχετικά με:  

→ την οργάνωση καλλιτεχνικών εκδηλώσεων,  
→ τη διαχείριση χώρων πολλαπλών χρήσεων,  
→ τη διοργάνωση εκθέσεων, 
→ το φεστιβάλ και καλλιτεχνικές υπηρεσίες,  
→ τον πολιτιστικός τουρισμός κλπ.  
 
Συνολικός Προϋπολογισμός ΠΙΝ: 103.500,00 € 
Ημερομηνία Έναρξης: 30/01/2018 
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 31/12/2020 
 
 Ενέργειες που ολοκληρώθηκαν το 2020 
 
Το πρόγραμμα είχε κολλήσει εξαιτίας ένστασης του διαγωνισμού 89.422,00€ και η 
σχετική επιτροπή περίπου για 10 μήνες δεν προχωρούσε τις διαδικασίες ως όφειλε. 
Κατόπιν ενεργειών μας και πίεσης προς την επιτροπή πριν από 10 ημέρες έγιναν 
τελικά οι αξιολογήσεις των τελικών προσφορών και ο διαγωνισμός προχώρησε 
κανονικά με τον ορισμό του αναδόχου.  
 
Η υλοποίηση του έργου θα συνεχίσει μέχρι τον χρονικό ορίζοντα που μας επιτρέπουν 
από την διαχειριστική Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και στο βαθμό της απορρόφησης 
που μπορούμε να έχουμε δεδομένου του χρονικού περιορισμού.  
 

 Ανάθεση στο σύμβουλο του διαγωνισμού των 89.422,00€.  
 Ζητήθηκε και δόθηκε παράταση στο έργο μέχρι τον Απρίλιο 2021 

 
4. INTERREG IPA GRECE – ALBANIA 2014-2020 [STRATEGIC CALL] 

 
 

i. SAVE WATER- “Improving water management and supply 
infrastructure via smart technologies, policies and tools”.  

 
 Σύντομη περιγραφή του έργου: Το έργο αποσκοπεί στην ανάπτυξη έξυπνου 

συστήματος καταγραφής, παρακολούθησης και διαχείρισης πόσιμου νερού στην 
οποία περιλαμβάνονται και ενέργειες συντήρησης του υπάρχοντος δικτύου 
ύδρευσης. Η πρόταση αυτή εστιάζεται στο Δήμο Κέρκυρας και το Δήμο 
Λευκάδας για υλοποίηση άμεσων παρεμβάσεων στο υπάρχον δίκτυο, όπως 
εγκατάσταση μονάδων αντίστροφης όσμωσης, εκσυγχρονισμός αντλητικών 
συστημάτων και εγκατάσταση κατάλληλων υδρομέτρων. Για την υλοποίηση των 
συγκεκριμένων δράσεων, κρίθηκε αναγκαία η σύναψη προγραμματικής 
συμφωνίας μεταξύ της ΠΙΝ και της ΔΕΥΑΚ αλλά και του Δήμου Λευκάδας. 

 



Προϋπολογισμός ΠΙΝ: 530.000 € 
Ημερομηνία Έναρξης: 01/03/2018 
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 28/02/2021 
 
Ολοκληρωμένες ενέργειες έως σήμερα (από 1 Ιανουαρίου 2020 έως σήμερα) 
 
 Ολοκληρώθηκε ο συνοπτικός διαγωνισμός για την υλοποίηση δράσεων 

επικοινωνίας και διάδοσης και για τη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων του 
έργου (Π=72.353,00€). 

 Ολοκληρώθηκε η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Απευθείας 
Ανάθεση της Υπηρεσίας με τίτλο: «Εξωτερικός Εμπειρογνώμονας για την 
Υλοποίηση των Παραδοτέων 4.1.2, 5.1.1, 5.1.2 και 5.1.3 της Πράξης SAVE-
WATER στα Πλαίσια του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Interreg 
IPA CBC “Greece-Albania 2014-2020”» (Π=23.000,00€). Τα παραδοτέα έχουν 
ολοκληρωθεί και έχουν κατατεθεί στην υπηρεσία. Τα παραδοτέα έχουν 
ολοκληρωθεί και έχουν κατατεθεί στην υπηρεσία. 

 Βρίσκονται σε εξέλιξη οι δυο διαγωνισμοί σε ΠΕ Κέρκυρας και Λευκάδας για 
απόκτηση υδρομέτρων αξίας 215.000,00€ και 150.000,00€ αντίστοιχα 

 Έχει γίνει τροποποίηση προγραμματικής για την ΠΕ Λευκάδας  
  Έχει σταλεί έγγραφο προς του χωρικούς Αντιπερειφερειαρχες για να πιέσουν 

στην έκδοση των διαγωνισμών. 
 Έχει ολοκληρωθεί η  προκήρυξη για πρόσληψη προσωπικού στο έργο συνολικού 

ποσού 3.960,00€ και το προσεχές διάστημα θα γίνει η συμβασιοποίηση 
 Το Τμήμα Προγραμματισμού, κατόπιν συνεννόησης με τον Κύριο του Έργου, 

που είναι ο Δήμος Λευκάδας, ολοκλήρωσε τις τεχνικές προδιαγραφές και 
προχώρησε στη σύνταξη τευχών για την προμήθεια έξυπνων μετρητών ύδρευσης 
που θα χρησιμοποιηθούν στο δίκτυο ύδρευσης του Δήμου Λευκάδας. 

 Έχει γίνει σύμβαση για με τον επαληθευτή δαπανών στο έργο και έχει 
ολοκληρωθεί η πρώτη επαλήθευση συνολικού ποσού 15.357,15€. 

 
ii. WASTE RREACT- “Integrated waste management facilities for boosting 

recycling and composting in 7 Regions through cross-border activities  
 
 Σύντομη περιγραφή του έργου : Το έργο στοχεύει στην διαχείριση στερεών 

αποβλήτων. Περιλαμβάνεται καμπάνια ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης 
σχετικά με την ολοκληρωμένη διαχείριση στερεών αποβλήτων και δημιουργία 
green spots στην Κέρκυρα και τη Ζάκυνθο. Η συνεργασία με τους Δήμους 
ορίζεται λεπτομερώς μέσω Προγραμματικών Συμβάσεων. Η Προγραμματική 
σύμβαση μεταξύ ΠΙΝ & Δ. Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων 
(καθολικός διάδοχος του Δ. Κέρκυρας) υπεγράφη την 19/8/2019 [ΑΔΑ: 
6ΟΡΣ7ΛΕ-ΑΓ4], και η αντίστοιχη μεταξύ ΠΙΝ & Δ. Ζακύνθου την 21/8/2019 
[ΑΔΑ: ΨΡΔΣ7ΛΕ-4ΨΑ].  
 

Προϋπολογισμός ΠΙΝ: 472.020,00 ευρώ. 
Ημερομηνία Ένταξης: 01/01/2018 
Ημερομηνία Λήξης: 28/02/2021 



 
Συνοπτικά κατά το έτος 2020 έγιναν τα εξής: 

 
 Υπογράφηκε η τροποποίηση της Προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου και 

Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για την Δημιουργία Πράσινου σημείου στο Δήμο  
Ζακύνθου. 

 Αναμένεται η χωροθέτηση του χώρου  και η έγκριση περιβαλλοντικής 
αδειοδότησης  για την δημιουργία του Πράσινου σημείου στο Δήμο  Ζακύνθου. 

 Εγκρίθηκε από την Οικονομική Επιτροπή της Π.Ι.Ν η διεξαγωγή συνοπτικού 
διαγωνισμού για τον  εξοπλισμό Πράσινου σημείου στο Δήμο  Ζακύνθου. 

 Τροποποίηση των δράσεων δημοσιότητας του έργου λόγω της πανδημικής 
κατάσταση. 

 Έχει ολοκληρωθεί η  προκήρυξη για πρόσληψη προσωπικού στο έργο συνολικού 
ποσού 21.000,00€ και το προσεχές διάστημα θα γίνει η συμβασιοποίηση. 

 Έχει γίνει η σύμβαση με τον επαληθευτή δαπανών στο έργο και έχει ολοκληρωθεί 
η πρώτη πιστοποίηση των δαπανών του έργου, ποσού 17.563,80€. 

 
Κατά το 1ο Τρίμηνο του 2021: 
 
 Προβλέπεται να δημοπρατηθεί η Προμήθεια του Εξοπλισμού για την οποία 

έχουν εγκριθεί οι τεχνικές προδιαγραφές από την Οικονομική Επιτροπή. 
Επιπλέον θα δημοπρατηθεί η δημιουργία και του έργου  για την δημιουργία  
του Πράσινου σημείου στο Δήμο Ζακύνθου, μετά από έγκριση 
περιβαλλοντικής αδειοδότησης του χώρου που έχει επιλεγεί.  
 

 
iii. TACTICAL TOURISM- “Targeted actions for the preservation, 

rehabilitation and promotion of historical, cultural and natural assets 
encouraging tourism, in the entire GR-AL cross-border area” 

 
 Σύντομη Περιγραφή Του Έργου: Ανακατασκευή κτιρίου 100 τμ ιδιοκτησίας 

της ΠΙΝ στη Παλιά Πόλη της Λευκάδας (οδός Οδυσσέως) με στόχο να 
αναδειχθεί ως πολιτιστικό κέντρο της ευρύτερης περιοχής. Όσον αφορά το 
έργο της Λευκάδας υλοποιείται από το Τμ. Προγραμματισμού Π.Ε. Λευκάδας 
και την εκεί Δ/νση Τεχν. Έργων. H προθεσμία ολοκλήρωσης του έργου είναι 
μέχρι 28/02/2021. 
 

Προϋπολογισμός ΠΙΝ: 599.120 € 
Ημερομηνία Ένταξης: 01/03/2018 
Ημερομηνία Λήξης: 28/02/2021 
 
Ολοκληρωμένες ενέργειες έως σήμερα 
 Τα έργο για την ΠΕ Κέρκυρας αφορούσε ενέργειες συντήρησης, βελτίωσης της 

προσβασιμότητας (πλωτή εξέδρα βαρέως τύπου και ράμπα ΑΜΕΑ) και 
μουσειολογική μελέτη για  το Μουσείο Ιατρικής Ιστορίας, Εθνικής Αντίστασης 
και Εθνικής Συμφιλίωσης στη Νησίδα Λαζαρέτο Κέρκυρας. 



 
Ως προς τις δράσεις που αφορούσαν το Λαζαρέτο, καθώς κρίθηκε ανέφικτη η 
υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου λόγω των ανωριμότητας μελετών και 
απαιτούμενων εγκρίσεων, ανέλαβε το Υπουργείο Πολιτισμού, την υλοποίηση του 
έργου «Διαμόρφωση προσβάσεων για ΑμεΑ σε επιλεγμένα σημεία του Παλαιού 
Φρουρίου και της Παλαιάς Πόλης της Κέρκυρας». Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων 
προχώρησε σε μεταφορά ποσού από τον προϋπολογισμό της, και μετά από 
συνεννοήσεις με τη Διαχειριστική Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων στο εταιρικό 
σχήμα του προγράμματος προστέθηκε η Εφορία Αρχαιοτήτων Κέρκυρας, η οποία 
έχει ώριμες μελέτες για το έργο. Στο έργο έγινε modification για να μπει στο 
εταιρικό σχήμα νέος εταίρος. 
 

 Έχει ολοκληρωθεί η  προκήρυξη για πρόσληψη προσωπικού στο έργο συνολικού 
ποσού 7.000,00€ και το προσεχές διάστημα θα γίνει η συμβασιοποίηση. 
 

 Έχει γίνει σύμβαση με το επαληθευτή δαπανών στο έργο. 
 

 Το Τμήμα Προγραμματισμού ολοκλήρωσε, δημοπράτησε και υλοποιεί τις 
υπηρεσίες τεχνικής βοήθειας οι οποίες θα συνεισφέρουν στις απαραίτητες 
τεχνικές προδιαγραφές και εγκρίσεις (Οικοδομική Άδεια, Εγκρίσεις επιτροπών 
κά) καθώς και την ολοκλήρωση των τευχών δημοπράτησης για την κατασκευή 
του έργου του Πολιτιστικού Κέντρου στην πόλη της Λευκάδας 

 
Δράσεις που συνδέονται με τα προγράμματα INTERREG ΕΛΛΑΔΑ-ΑΛΒΑΝΙΑ 

 
 
Προγραμματικές Συμβάσεις στην Π.Ε. Λευκάδας 
 
Κατά τη διάρκεια του έτους 2020, το Τμ. Προγραμματισμού Π.Ε. Λευκάδας 
ασχολήθηκε με τη σύνταξη και διεκπεραίωση Προγραμματικών Συμβάσεων με: 
 

 το Δήμο Λευκάδας (για έργα συντήρησης σχολικών μονάδων, αλλά και 
εργασιών συντήρησης δικτύου ύδρευσης) 
 

 με το Πανεπιστήμιο Πατρών (για υπηρεσίες επιστημονικού συμβούλου) 
 

 με την 6η Υγειονομική Περιφέρεια (για έργο κτηρίων Κέντρων Υγείας) 
 

 με το Λιμενικό Ταμείο Λευκάδας (για την υλοποίηση του έργου του 
Τουριστικού Αγκυροβολίου Νυδριού) 
 

5) INTERREG V-B Adriatic-Ionian ADRION Programme 2014-2020 
 

i. ProNaCul - Promotion of natural and cultural heritage to develop 
sustainable tourism in protected areas.  

 



 Σύντομη Περιγραφή έργου: Η ιδέα του ProNaCul εστιάζεται στην 
προώθηση και διατήρηση της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς και 
υποστηρίζει την ανάπτυξη διεθνικών στρατηγικών για την από κοινού 
προώθηση της περιοχής της Αδριατικής ως τουριστικού προορισμού. Θα 
δημιουργηθεί σχετική πλατφόρμα (champer) προβολής των πολιτιστικών 
διάδρομων των επιλέξιμων περιοχών. 

Προϋπολογισμός ΠΙΝ: 170.079,96 
Ημερομηνία Έναρξης: 01.04.2020 
Ημερομηνία Λήξης: 30.09.2022 
 
Το έργο βρίσκεται σε πολύ αρχικό στάδιο υλοποίησης. Δεν έχει γίνει ακόμη η 
εγγραφή του στο ΠΔΕ, συνεπώς δεν μπορούμε ακόμη να δημοπρατήσουμε κάποια 
δράση. Παρόλα αυτά έχει κατατεθεί το Communication Plan που θα χρησιμοποιηθεί 
στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου. Επίσης η ΠΙΝ έχει συμμετάσχει στις 
διαδικτυακές  εταιρικές συναντήσεις. 

 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Π.Ι.Ν. – CPMR ΓΙΑ ΤΟ 2020 

Το 2020 υπήρξε μια πολύ δύσκολη χρονιά για τις ευρωπαϊκές δημόσιες σχέσεις της 
Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, καθώς η πανδημία της Covid-19 οδήγησε στην ακύρωση 
σχεδόν όλων των δια ζώσης εκδηλώσεων και συναντήσεων. Ωστόσο, οι ευρωπαϊκοί 
φορείς και εταίροι, με τους οποίους συνεργάζεται η ΠΙΝ, κατόρθωσαν να 
προσαρμοστούν στις νέες συνθήκες, με αποτέλεσμα στο δεύτερο εξάμηνο του 2020 
να διεξαχθεί μια πληθώρα διαδικτυακών συναντήσεων, με πολύ σημαντικά θέματα 
και μαζική συμμετοχή από όλους τους εμπλεκόμενους, τοπική και περιφερειακή 
αυτοδιοίκηση, εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, εκπροσώπους οργανώσεων, 
πανεπιστημίων και επιχειρήσεων κ.ά. Αξίζει να σημειωθεί πως όλες οι γενικές 
συνελεύσεις της CPMR και των Επιτροπών της, αλλά και η φετινή Ευρωπαϊκή 
Εβδομάδα Περιφερειών και Πόλεων έγιναν διαδικτυακά, όπως θα παρουσιαστούν 
αναλυτικά και παρακάτω.  

Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, δια της Περιφερειάρχη και του αρμόδιου εκπροσώπου 
της σε Ευρωπαϊκά θέματα κ. Καποδίστρια συμμετείχε σε μια σειρά συναντήσεων, 
στο πλαίσιο της πλατφόρμας της CPMR, στην οποία η ΠΙΝ έχει ενεργή δράση πάνω 
από δέκα χρόνια. Οι εκδηλώσεις αυτές στόχευαν στην ενημέρωση της περιφερειακής 
αρχής για τις εξελίξεις στον τομέα των ευρωπαϊκών πολιτικών που την αφορούν, 
αλλά και στη στήριξη συνεργειών μεταξύ περιφερειών από όλη την επικράτεια της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, με στόχο την προώθηση κοινών συμφερόντων και προτάσεων, 
σχετικά με τις πολιτικές της ΕΕ, ιδιαίτερα στον τομέα της Περιφερειακής και 
παράκτιας, θαλάσσιας πολιτικής.  

Πεδία όπως το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο της ΕΕ και το εύρος 
χρηματοδότησης που θα αφιερωθεί στην πολιτική συνοχής, η Πράσινη Συμφωνία, το 
Ταμείο Ανάκαμψης, το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης αλλά και η ευρωπαϊκή 
στρατηγική για την μακροπεριφέρεια Αδριατικής Ιονίου EUSAIR, επηρεάζουν και 
εντέλει διαμορφώνουν την στρατηγική της ΠΙΝ για την ανάπτυξη και την 
αντιμετώπιση των περιφερειακών ανισοτήτων. Για τον λόγο αυτό, έχει κριθεί από την 



αρχή της θητείας της παρούσας περιφερειακής αρχή η ανάγκη παρακολούθησης των 
εξελίξεων στα πεδία αυτά και κατά το δυνατό η άσκηση πίεσης για τη διασφάλιση 
των συμφερόντων της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.  

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ 

H ΠΙΝ δια του αρμόδιου σε ευρωπαϊκά θέματα εκπροσώπου της κ Καποδίστρια 
συμμετείχε στις παρακάτω δράσεις: 

 Διαδικτυακή συνάντηση (webinar) της Επιτροπής των Νήσων (Islands 
Commission) σχετικά με την πολιτική συνοχής, τον μηχανισμό ανάκαμψης και τα 
δημοσιονομικά ζητήματα σε σχέση με τις προτεραιότητες των νησιωτικών 
περιφερειών της Ένωσης – 02/07/20 

 Διαδικτυακή συνάντηση της ομάδας εργασίας «Νερό και Ενέργεια» της 
Διαμεσογειακής Επιτροπής με θέμα την ενεργειακή απόδοση σε κτίρια στη 
Μεσόγειο μέσω της κεφαλαιοποίησης του έργου SHERPA, της φωτοβολταϊκής 
εκμετάλλευσης και της χρηματοδότησής της, καθώς και της διαχείρισης λυμάτων 
όσον αφορά την ανίχνευση ιών όπως το Covid-19 – 09/07/20. 

 Διαδικτυακή συνάντηση της ομάδας εργασίας «Εδαφική Συνεργασία και 
Μακροπεριφερειακές Στρατηγικές» της Διαμεσογειακής Επιτροπής, με θέμα τα 
νέα προγράμματα συνεργασίας που θα προκύψουν στην επόμενη προγραμματική 
περίοδο 2021-2027, στρατηγικές και πρωτοβουλίες στη Μεσόγειο, πιθανές 
δράσεις για την περίοδο προσαρμογής μετά την COVID-19 – 10/07/20. 

 Ειδική τηλεδιάσκεψη μεταξύ των εκπροσώπων της ΠΙΝ και των υπαλλήλων της 
CPMR, με στόχο την εξατομικευμένη ενημέρωση της ΠΙΝ για θέματα που την 
αφορούν άμεσα. Ήταν η πρώτη φορά που διοργανώθηκε μία συνάντηση 
αποκλειστικά για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, προκειμένου να ενημερωθούν 
τα στελέχη της ΠΙΝ για τη δομή και τα όργανα της CPMR, για τις 
δραστηριότητες και τον τρόπο λειτουργίας της CPMR, για τις θέσεις 
εκπροσώπησης στα όργανα της CPMR, καθώς και για τις εξελίξεις στον χώρο των 
ευρωπαϊκών πολιτικών, κυρίως της πολιτικής συνοχής– 09/09/20. 

 Macro-Regions Task Force: Διαδικτυακή συνάντηση εργασίας με εκπροσώπους 
της DG Regio και της DG Mare, του συντονιστή πολιτικής για τις 
μακροπεριφέρειες, των αρμοδίων της CPMR, καθώς και των αιρετών 
εκπροσώπων των μελών της CPMR, με θέμα τις στρατηγικές για τις θαλάσσιες 
λεκάνες μετά το 2020, την ενσωμάτωση των στρατηγικών στα Διαρθρωτικά 
Ταμεία, και τη χρηματοδότηση των μακροπεριφερειών στην επόμενη 
προγραμματική περίοδο – 09/09/20. 

 Συμμετοχή σε έρευνα για τον αντίκτυπο της πανδημίας COVID-19 στην 
τουριστική βιομηχανία της ΕΕ και της Μεσογείου, που διοργανώθηκε από τη 
Διαμεσογειακή Επιτροπή, τον Σεπτέμβριο του 2020. Αναμένεται η δημοσίευση 
των αποτελεσμάτων της έρευνας αυτής, με τη μορφή μελέτης που θα παρέχει όχι 
μόνο ακριβή και έγκαιρη ανάλυση σχετικά με τις προκλήσεις της τουριστικής 
βιομηχανίας, αλλά και συστάσεις πολιτικής σε περιφερειακό και ευρωπαικό 



επίπεδο για την καλύτερη υποστήριξη της τουριστικής βιομηχανίας για την 
αντιμετώπιση των επαχθών επιπτώσεων της πανδημίας. 

 Γενική Συνέλευση της Επιτροπής Νήσων της CPMR – 20/10/20 

 Γενική Συνέλευση της Διαμεσογειακής Επιτροπής της CPMR –26/10/20 

 Γενική Συνέλευση της Επιτροπής Βαλκανίων & Μαύρης Θάλασσας – 27/10/20 

 Γενική Συνέλευση της CPMR – 29/10/20. 

 Διαδικτυακό σεμινάριο με θέμα «Ευκαιρίες για την εφαρμογή μοντέλων πλήρους 
κυκλικής οικονομίας μέσω διαχείρισης αποβλήτων στα νησιά» -  23/11/20. 

 CPMR Intermediterranean Commission Youth Council Meeting | Ο ρόλος της 
νεολαίας της Μεσογείου στη δράση για το κλίμα: εργαλεία & ευκαιρίες. Στο 
πλαίσιο της 25ης επετείου της Διαδικασίας της Βαρκελώνης, το Συμβούλιο 
Νεολαίας της Διαμεσογειακής Επιτροπής CPMR, διοργάνωσε εκδήλωση για τον 
τρόπο με τον οποίο οι νέοι και οι περιφερειακές αρχές μπορούν να συνεργαστούν 
για την ανάληψη αποτελεσματικής δράσης για το κλίμα, επισημαίνοντας 
ευκαιρίες και στρατηγικές για τον μετριασμό και την προσαρμογή (mitigation & 
adaptation) – 15/12/20.  

Στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας των Περιφερειών & των Πόλεων, η 
ΠΙΝ έλαβε μέρος στα παρακάτω workshops: 

 Πολιτικές της ΕΕ στα νησιά της Μεσογείου: προκλήσεις και λύσεις, με τη 
συμμετοχή των αρχών του Gozo, της Κορσικής, της Σαρδηνίας και των 
Βαλεαρίδων Νήσων – 05/10/20 

 Μελλοντικές προοπτικές για τις μακροπεριφέρειες της ΕΕ, με τη συμμετοχή της 
Γενικής Γραμματέα της CPMR, Ελένη Μαριάνου – 14/10/20 

 Πολιτιστικά και δημιουργικά περιφερειακά οικοσυστήματα (CCRE-S3) που 
οργανώθηκαν σε συνεργασία με την CPMR  - 14/10/20 

 Δυνατότητες ανάπτυξης για νησιά, ορεινές και αραιοκατοικημένες περιοχές της 
ΕΕ στο πλαίσιο της Πολιτικής Συνοχής μετά το 2020 – 15/10/20 

 Κυκλική οικονομία και νησιωτική έρευνα – 15/10/20 

 Ενημέρωση ανά θεματική ενότητα. 

Προϋπολογισμός της ΕΕ – Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 

Στις 11 Ιουνίου 2020, τα μέλη του Πολιτικού Γραφείου της CPMR συγκεντρώθηκαν 
ουσιαστικά για να συζητήσουν υψηλά θέματα στην περιφερειακή ατζέντα και να 
καθορίσουν τις μελλοντικές πολιτικές προτεραιότητες και κατευθυντήριες γραμμές 
εργασίας για την CPMR. Πραγματοποιήθηκε ειδική σύνοδος για το μέλλον του 



ευρωπαϊκού προϋπολογισμού, με τις παρεμβάσεις του Γενικού Διευθυντή της DG 
REGIO, Marc Lemaître από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και του προέδρου της 
επιτροπής REGI του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Younous Omarjee. Το Σχέδιο 
Ανάκαμψης και το αναθεωρημένο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2021-2027 
συζητήθηκαν, μετά τη διαφορετική ανάλυση που πραγματοποιήθηκε από τη Γενική 
Γραμματεία της CPMR. 

Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης (Just Transition Fund) 

Στις 6 Ιουλίου 2020, η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου (REGI) ψήφισε υπέρ της δημιουργίας του Ταμείου Δίκαιης 
Μετάβασης. Στο πλαίσιο της απόφασης αυτής, δημιουργήθηκε ένας ειδικός φάκελος 
για τις εξόχως απόκεντρες περιοχές και νησιά μέσω του νέου «μηχανισμού 
οικολογικής ανταμοιβής». Πράγματι, το άρθρο 3Γ των Τελικών Συμβιβαστικών 
Τροποποιήσεων του Ταμείου Μετάβασης διασφαλίζει ότι το 1% των συνολικών 
ποσών του μηχανισμού οικολογικής επιβράβευσης θα είναι μια ειδική κατανομή για 
τα νησιά και το 1% - θα είναι μια ειδική κατανομή για τις εξόχως απόκεντρες 
περιοχές, όπως ορίζεται στο άρθρο 349 ΣΛΕΕ. Επιπλέον, το πεδίο στήριξης του 
Ταμείου διευρύνθηκε, ώστε να περιλαμβάνει δραστηριότητες που οδηγούν στη 
δημιουργία θέσεων εργασίας, όπως βιώσιμες επενδύσεις σε πολύ μικρές επιχειρήσεις, 
βιώσιμος τουρισμός, κοινωνικές και πράσινες υποδομές, τεχνολογίες αποθήκευσης 
ενέργειας και έξυπνη και βιώσιμη κινητικότητα, μεταξύ άλλων, βασικές 
προτεραιότητες που έχουν ήδη προσδιοριστεί από την Επιτροπή των Νήσων. Η 
CPMR χαιρέτισε την ψηφοφορία της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και κάλεσε τα μέλη της να υποστηρίξουν την πρόταση 
της REGI, ενώπιον των εθνικών τους κυβερνήσεων, προκειμένου να εξασφαλίσουν 
την υποστήριξη του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την ολοκλήρωση της 
νομοθετικής διαδικασίας.  

Μακροπεριφέρειες: Κύριες προκλήσεις κατά την περίοδο μετά το 2020 

Από το 2009, Η ΕΕ έχει υιοθετήσει τέσσερις μακροπεριφερειακές στρατηγικές, μία  
εκ των οποίων είναι  η στρατηγική της ΕΕ για την Αδριατική και το Ιόνιο (EUSAIR, 
2014). Αυτές οι στρατηγικές αντιπροσωπεύουν ένα καινοτόμο και ολοκληρωμένο 
πλαίσιο για τη χάραξη πολιτικής και τον συντονισμό ενεργειών. Ακολουθούν ένα 
πρωτότυπο μοντέλο διακυβέρνησης που περιλαμβάνει φορείς και παράγοντες από 
τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Οι μακροπεριφέρειες έχουν 
κερδίσει το ενδιαφέρον των εμπλεκόμενων φορέων, ωστόσο το δυναμικό τους απέχει 
πολύ από την πλήρη αξιοποίηση. Μέχρι σήμερα, οι στρατηγικές έχουν αντιμετωπίσει 
σημαντικές προκλήσεις όπως την έλλειψη διαθεσιμότητας επαρκούς 
χρηματοδότησης, αδυναμίες όσον αφορά την οργάνωση και τον συντονισμό, καθώς 
και την ισχνή πολιτική δέσμευση. Η CPMR έλαβε διάφορες πρωτοβουλίες για να 
προτείνει τρόπους βελτίωσης και για να συμβάλει στις συζητήσεις για το μέλλον των 
μακροπεριφερειακών στρατηγικών κατά την περίοδο 2021-2027. 

 

 



ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 

 

ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ: ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΟΘΩΝΑΙΟΥ 

 

Αναδείξαμε την πολιτιστική παράδοση των νησιών μας παρά  τα 
περιοριστικά μέτρα λόγω πανδημίας 

 

Σε μια περίοδο όπου οι συνθήκες για την πρόληψη εξάπλωσης του covid19 άλλαξαν 

την καθημερινότητα μας και περιόρισαν αρκετά τη δυνατότητα πραγματοποίησης 

εκδηλώσεων, λόγω της εφαρμογής των απαραίτητων μέτρων, καταφέραμε να 

διατηρήσουμε την παρουσία των πολιτιστικών συλλόγων και να αναδείξουμε την 

πολιτιστική παράδοση των Ιονίων Νήσων. 

 

Παράλληλα, νέα έργα εντάχθηκαν στο ΕΣΠΑ, ωρίμασαν προς ένταξη στο ΕΣΠΑ ή 

στο ΠΔΕ. 

 

Παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίσαμε μπορέσαμε να συνδιοργανώσουμε τις 

παρακάτω πολιτιστικές εκδηλώσεις που τόσο ανάγκη είχαν οι πολίτες των Ιονίων 

Νήσων. Επίσης για τις περισσότερες φορές διασφαλίσαμε την μετάδοση τους μέσω 

live streaming. 

 

Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ 

 12ος /2019: Πολιτιστικός Σύλλογος «ΜΑΝΩΛΙΕΣ» Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση 

στο θέατρο Σαρακινάδου. 

 7ος-9ος /2020: Πολιτιστικός Σύλλογος «ΙΟΝΙΟ ΚΥΜΑ» Μουσική εκδήλωση 

«ΕΝΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ» 

 8ος /2020: Μη κερδοσκοπική εταιρεία «ΘΕΑΤΡΟ ΤΣΗ ΖΑΚΥΝΘΟΣ» Θεατρική 

παράσταση «ΛΥΣΙΣΤΡΑΤΗ» 

 8ος /2020: Πολιτιστικός σύλλογος «ΧΟΡΩΔΙΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ «Η 

ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗ», Μουσικές εκδηλώσεις «ΣΕΡΓΙΑΝΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ» 



 8ος /2020: «ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΝΕΩΝ» Μουσική εκδήλωση «ΜΙΚΡΑ ΠΑΙΔΙΑ 

ΜΕΓΑΛΑ ΟΝΕΙΡΑ», πλατεία Σολωμού 

 10ος /2020: Πολιτιστικός σύλλογος «ΧΟΡΩΔΙΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ «Η 

ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗ» συμμετοχή στο Φεστιβάλ χορωδιών στο Αγρίνιο. 

Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ 

 15ο Χορωδιακό Φεστιβάλ, στις 23-11-2019 

 14η Μουσική Εβδομάδα Λευκάδας, από 18 έως 25-7-2020 

Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

 Συμμετοχή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων σε πρόγραμμα των Εμπορικών 

Επιμελητηρίων της Ιταλίας, Γαλλίας , Ελλάδας, Ισπανίας, Βουλγαρίας και 

Κροατίας το οποίο διοργάνωσε στην πόλη ΜΑΤΕΡΑ της Ιταλίας η Ένωση 

«Mirabilia Network», μαζί με τη Φιλαρμονική Εταιρία Μάντζαρος 

 Συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων Π.Ε Κέρκυρας με τον 

Κερκυραϊκό Όμιλο Αγωνιστικού Μπρίτζ για τη διεξαγωγή αγώνων Μπρίτζ από 

25 – 28 Οκτώβριου 2020. 

 Συνδιοργάνωση με τον Κόρισσο Περιβαλλοντικό Αθλητικό Πολιτιστικό Σύλλογο 

στην εκδήλωση με τίτλο 8ος Κόρισσος – Αγώνας δρόμου στην άμμο, η οποία 

πραγματοποιήθηκε στις 12 Σεπτεμβρίου 2020 στον Ίσσο. 

 Συνδιοργάνωση με το Ιόνιο Πανεπιστήμιο / Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας 

στην επετειακή εκδήλωση χαρτογραφικής προβολής με αφορμή την αλλαγή της 

νέας χρονιάς και την έναρξη των εκδηλώσεων των 200 χρόνων από την 

επανάσταση του 1821. Η χαρτογραφική προβολή υλοποιήθηκε σε κεντρικό 

σημείο της πόλης της Κέρκυρας στις 31Δεκεμβρίου 2020 και την 1 η Ιανουαρίου 

2021. 

Π.Ε ΚΕΦΑΛΗΝΙΑΣ 

 
 Συνδιοργάνωση «Διημέρου πολιτιστικών εκδηλώσεων με τον Δήμο Ληξουρίου» 

τον Αύγουστο του 2020 
 
 «Πολιτιστικής  εκδήλωσης σε συνδιοργάνωση με την  ΔΙΑ-ΚΕΔΗΚΕ» τον 

Σεπτέμβριο του 2020 
 



 «Πολιτιστικής εκδήλωσης σε συνδιοργάνωση με τον πολιτιστικό σύλλογο 
 “ΤΕΤΡΑΠΟΛΙΣ” τον Αύγουστο του 2020 

 

Έργα Πολιτισμού ενταγμένα, ή (και) νέες εντάξεις στο ΕΣΠΑ (2014-2020) 
και στο Π.Δ.Ε. (κατάλογοι όχι τελικός) 

 
 Αποκατάσταση Ιεράς Μονής Στροφάδων 

 
 Παρεμβάσεις στον Πύργο της Αναφωνήτριας 

 
 Αποκατάσταση Αγίας Αικατερίνης Κήπων 

  
 Ενετικό Κάστρο Ζακύνθου 

 
 Καμπαναριό Σκουλικάδου  

 
 Ιερός Ναός Αγίας Μαύρας 

 
 Αρχοντικό Ρώμα 

 
 Κόκκινη Εκκλησία  στη Λευκάδα 

 
 Κάστρο Λευκάδας 

 
 Θέατρο Λευκάδας 

 
 Αρχαίο Θέατρο Λευκάδας 

 
 Μνημείο Μαγεμένου στη Λευκάδα 

 
 Αποκατάσταση εκκλησιαστικών και πολιτιστικών μνημείων σε Ζάκυνθο, 

Κεφαλλονιά, Ιθάκη και Λευκάδα που επλήγησαν από τον “Ιανό” 
 

 Αποκατάσταση Καθολικού παλαιάς Μονής Σισίων Κεφαλονιάς 
 

 Στερέωση και αποκατάσταση του Καθολικού της Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου 
στους Σκάρους Λευκάδας 
 

 Αποκατάσταση του Κωδωνοστασίου του πρώην Καθολικού Ιερού Ναού 
Ευαγγελίστριας “Annunziata” στην παλαιά πόλη της Κέρκυρας 

 
 Δημιουργία σύγχρονου ψηφιακού Οδυσσειακού Κέντρου στο Δήμο Ιθάκης 

 
 
 

 



ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 

 

ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΜΕΝΙΑΚΟΣ 

 

Αθλητισμός στην ζωή μας. Εγκαταστάσεις για τον Αθλητισμό 
 
Οι αθλητικές εγκαταστάσεις στα Ιόνια Νησιά έχουν περιέλθει σε κατάσταση 
εγκατάλειψης και αδιαφορίας επί σειρά ετών. 

 
Σήμερα αναβαθμίζονται όλες οι αθλητικές εγκαταστάσεις για να αποδοθούν στην 
τοπική κοινωνία, όπως και στην αθλητική οικογένεια, ενώ δημιουργούνται νέες. 

 

Ήδη συνεχίζονται και ολοκληρώνονται τα δρομολογημένα έργα. Έχουμε ένα 
μεγάλο πρόγραμμα εξωραϊσμού και αναβάθμισης στις εγκαταστάσεις μας. Δεν 
είναι εύκολη υπόθεση γιατί υπάρχουν εγκαταστάσεις που στερούνται της βασικής 
επάρκειας 

 

Έργα σε εξέλιξη 
 
 Ανάληψη – έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για κατασκευή γηπέδου 

5x5 στα Κρητικά (Αναμονή – Στάδιο Δημοπράτησης) 
 

 Ανάληψη – έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης 100.000€ για 
κατασκευή αίθουσας Καποδίστρια στις Νυμφές (Στάδιο Δημοπράτησης) 

 
 Ανάληψη – έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης 60.000€ για 

κατασκευή γηπέδου 5x5 στις Κυνοπιάστες (Στάδιο Δημοπράτησης) 
 

 Ανάληψη – έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης 60.000€ για 
συντήρηση γηπέδου Περιβολιού (Αναμονή ολοκλήρωσης μελέτης) 

 
 Αναζήτηση – έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης 110.000€ για 

κατασκευή κερκίδας στο στάδιο Πετρίτη (Αναμονή προσκόμισης μελέτης 
από Δήμο Ν. Κέρκυρας) 

 
 Αποκατάσταση χλοοτάπητα Αχαράβης πίστωσης 200.000€ 

(Δημοπρατήθηκε με προσωρινό ανάδοχο) 
 
 Αποκατάσταση χλοοτάπητα Κοντοκαλίου πίστωσης 200.000€. 
 

 



Προγραμματισμένα έργα και δράσεις 
 
 Πανιόνιο τουρνουά Ποδοσφαίρου 

 
 Πανιόνιο τουρνουά Μπάσκετ 

 
 Επιχορήγηση Αθλητικών Σωματείων Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για 

συμμετοχή σε αγώνες εκτός έδρας 
 

 Βελτίωση γηπέδου μπάσκετ Τοπικής Κοινότητας Πάγων δημοτικής 
ενότητας Αγ. Γεωργίου Βόρειας Κέρκυρας 

 
 Επισκευή - συντήρηση γηπέδου στους Οθωνούς 

 
 Αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων γηπέδου 5x5 στην Κρήνη Κέρκυρας 

 
 Επισκευή - συντήρηση γηπέδου μπάσκετ στην Ερείκουσα 

 
 Επισκευή αγωνιστικού στίβου ταρτάν Μπάσκετ στον Κερκυραϊκό 

Γυμναστικό Σύλλογος 
 

 Αντικατάσταση Χλοοτάπητα Γηπέδων Καρουσάδων, Αυλιωτών και Αγίου 
Ματθαίου Κέρκυρας 
 

 Λειτουργική και  ενεργειακή αναβάθμιση ανοικτών και κλειστών 
γυμναστηρίων ΠΕ Λευκάδας 

 
 Μελέτη Αθλητικού Κέντρου Λευκάδας 

 
 Προγραμματική Σύμβαση με Δήμο Αργοστολίου για τον εκσυγχρονισμό 

γηπέδων μπάσκετ – τένις στις αθλητικές εγκαταστάσεις Δήμου Αργοστολίου 
 

 Επισκευή - συντήρηση γηπέδου τένις Γυμνασίου - Λυκείου Ιθάκης 
 

 Αναβάθμιση ποδοσφαιρικών αθλητικών εγκαταστάσεων ΠΕ Ζακύνθου 
 

 Κατασκευή κλειστού Γυμναστηρίου (Τ11) Ζακύνθου 
 

Σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα διατίθεται ειδικός κωδικός για έργα αθλητισμού.  

Επίσης δρομολογούνται τεχνικά δελτία για αθλητικά έργα που θα κατατεθούν στο 
Πρόγραμμα Δημοσίων Έργων 

 
 

 
 



Οι στόχοι της Περιφερειακής Αρχής και τα βασικά έργα περιλαμβάνονται στο 
Μνημόνιο Συνεργασίας που υπέγραψε η Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων Ρόδη 

Κράτσα – Τσαγκαροπούλου και ο Υφυπουργός Αθλητισμού κ. Λευτέρης 
Αυγενάκης 

 

Το Μνημόνιο αφορά στην: 

 Παροχή τεχνικής συνδρομής προς την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων για τη 
μελέτη και την κατασκευή έργων στις αθλητικές εγκαταστάσεις των 
Περιφερειακών Ενοτήτων και η κατά προτεραιότητα ενεργειακή αναβάθμιση 
του Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Κέρκυρας (Ε.Α.Κ.Κ.), για να αποδοθούν, τόσο 
στην αθλητική οικογένεια όσο και στην τοπική κοινωνία, ως ασφαλείς και 
λειτουργικοί χώροι άθλησης και αναψυχής, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην 
καλλιέργεια και ανύψωση του αθλητισμού και στην αναβάθμιση του επιπέδου 
ζωής των πολιτών

 

 Παραχώρηση προς την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων (Περιφερειακή Ενότητα 
Λευκάδας), έκτασης 12 στρεμμάτων στην Περιοχή “Κάτω Αλυκών” Λευκάδας, 
για τη μελέτη και κατασκευή υπερτοπικών αθλητικών εγκαταστάσεων, ώστε να 
αποδοθεί ένα σημαντικό αθλητικό έργο, ένας σύγχρονος χώρος άθλησης, τόσο 
ιδίως για την Λευκάδα όσο και για την ευρύτερη περιοχή

 

 Αναβάθμιση και επέκταση των αθλητικών εγκαταστάσεων, σε όλες τις 
Περιφερειακές Ενότητες, καθώς εξυπηρετούν τόσο τον πρωταθλητισμό, όσο και 
την “άθληση για όλους”, αλλά και τον αθλητικό τουρισμό παράλληλα με την 
αξιοποίηση των κατάλληλων χρηματοδοτικών εργαλείων προκειμένου να 
εξασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία τους.

 

Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων συμμετέχει στο πρόγραμμα της Γενικής 
Γραμματείας Αθλητισμού “Ζήσε Αθλητικά” 

 

Πιστοποιήθηκε η συμμετοχή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων στο Πρόγραμμα 
«Αθλητισμός για όλους» της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, στην κατάθεση 
προγράμματος για αθλητικές συνδιοργανώσεις όπου ατυχώς η πανδημία του 
κορωνοϊού εμπόδισε την πρόοδο του. 
 

Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Εθελοντικού καθαρισμού 
των Ακτών και την ευρύτερη προσπάθεια ευαισθητοποίησης πολιτών για τα 
απορρίμματα σε ακτές και θάλασσες, σε συνεργασία με την Ελληνική Προστασία 
Θαλάσσιου Περιβάλλοντος (Helmepa), πραγματοποίησε συμβολικό καθαρισμό του 
βυθού από τα απορρίμματα στην περιοχή του Παλιού Λιμανιού Κέρκυρας, στα 
«Καΐκια». 

 
 

 



 

ΑΓΡΟΤΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ 
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΝΙΚΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ 
 

Συνδρομή στην αποτελεσματική αντιμετώπιση των προβλημάτων 
του αγροτικού κόσμου και δημιουργία αναπτυξιακών προοπτικών 

 
Η Αγροδιατροφική Σύμπραξη Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, η οποία συστάθηκε το 
2017, είναι μια Συνεργατική Σύμπραξη στην οποία συμμετέχουν, πέραν της Π.Ι.Ν., οι 
περισσότεροι από τους Α’ Βαθμού Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησής της, καθώς 
και Επιμελητήρια, το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, ενώ συμμετέχουν και Συλλογικές 
Αγροτικές Οργανώσεις, και Μεταποιητικές Επιχειρήσεις Αγροδιατροφικών 
Προϊόντων. 
 
Στο σύντομο χρονικό διάστημα που έχω αναλάβει Πρόεδρος της Σύμπραξης, από τον 
Νοέμβρη 2019, έχουν γίνει σοβαρές και εντατικές προσπάθειες για εξεύρεση πόρων 
και οριοθέτηση νέων αναπτυξιακών στόχων της Σύμπραξης, ούτως ώστε να 
ισχυροποιήσει την θέση της και να αποτελέσει «παράδειγμα» μετατόπισης του 
πολιτικού λόγου και της εφαρμοσμένης πολιτικής από το θυμικό στο πραγματικό. 
 
Στόχος μας είναι να συνδράμει όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικά στην 
αντιμετώπιση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο αγροτικός κόσμος της περιοχής 
μας, αλλά και στη δημιουργία αναπτυξιακών προοπτικών, οι οποίες θα αποτελέσουν 
την κινητήριο δύναμη για τον εκσυγχρονισμό και την αύξηση της καινοτομίας στον 
αγροτικό τομέα. Οι προοπτικές αυτές θα πρέπει να υποστηριχτούν με μια δέσμη 
ενεργειών και πρωτοβουλιών χρηματοδοτικής υποστήριξης από την Περιφέρεια, η 
οποία μπορεί να συμβάλλει ουσιαστικά είτε μέσω των δικών της υπηρεσιών είτε 
παρεμβαίνοντας πολιτικά στα αρμόδια Υπουργεία. 
 
Επίσης, η ίδια η Σύμπραξη θα πρέπει να δείξει μεγαλύτερη εξωστρέφεια και να 
συνάψει συνεργασίες με Ερευνητικά ιδρύματα, Αγροτικούς συνεταιρισμούς κ.α. 
θέτοντας σαφείς στόχους ως προς τους ποιοτικούς και ποσοτικούς δείκτες, για να 
έχουμε στην πορεία μετρήσιμα αποτελέσματα. 
 

ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
 

Η Σύμπραξη έχει αναλάβει εξ’ ολοκλήρου την ενημέρωση, οργάνωση και συντονισμό 
των παραγωγών για την συμμετοχή τους σε εκθέσεις προβολής αγροτικών προϊόντων 
στην Ελλάδα και το εξωτερικό, με περίπτερα της Περιφέρειας. Σε αυτές τις  
Εκθέσεις, παρουσιάζουν τα προϊόντα τους παραγωγοί της Ιόνιας Γης, οι οποίοι  έχουν 
την ευκαιρία να αξιοποιήσουν τις διοργανώσεις αυτές και να προωθήσουν τα δικά 
τους προϊόντα  με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και με προστιθέμενη αξία. 
 
Αναλυτικά, έγινε συντονισμός με τις αρμόδιες εταιρείες διοργάνωσης εκθέσεων και 
του παραγωγούς των Ιονίων, για τις κάτωθι εκθέσεις: 



 
- 4o GREEK FOOD SHOW στην Βαρσοβία, 7- 8 Δεκεμβρίου 2019 
- EXPOTROF 2020 στην Αθήνα, 24-26 Ιανουαρίου 2020 
- AGROTICA 2020 στην Θεσσαλονίκη, 30 Ιανουαρίου- 02 Φεβρουαρίου 2020 
- DETROP  BOUTIQUE στην Θεσσαλονίκη, 22-24 Φεβρουαρίου 2020  
 
Σημ. : Πολλές προγραμματισμένες εκθέσεις ακυρώθηκαν λόγω πανδημίας. 
                   
 

ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΠΡΟΒΟΛΗ του επενδυτικού προφίλ  και των εξαγώγιμων 
προϊόντων της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων 

 
Με στόχο την προσέλκυση επενδύσεων στα Ιόνια Νησιά αλλά και την προώθηση των 
τοπικών προϊόντων σε ξένες αγορές, η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων σε συνεργα-σία με 
την Αγροδιατροφική Σύμπραξη ΠΙΝ και την «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και 
Εξωτερικού Εμπορίου» (Enterprise Greece), διοργάνωσε τον Σεπτέμβρη 2020 την 
πρώτη ψηφιακή δράση “Synergassia@IonianIslands”. 
Στόχος της διαδικτυακής αυτής εκδήλωσης ήταν η τόνωση της εξωστρέφειας, η 
προβολή των επιχειρηματικών ευκαιριών της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και των 
ανταγωνιστικών εξαγώγιμων προϊόντων της. 
Στην εκδήλωση συμμετείχαν ως εγγεγραμμένοι, εκπρόσωποι από 18 ξένες Πρεσβείες 
και 26 εκπρόσωποι Γραφείων ΟΕΥ και ελληνικών Πρεσβειών στο εξωτερικό , όπως : 
Αιγύπτου, Αυστρίας, Βελγίου, Βοσνίας και Ερζεγοβίνης, Βουλγαρίας, Γαλλίας, 
Γερμανίας, Δανίας, Ελβετίας, Εσθονίας, Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, Ηνωμένου 
Βασίλειου, Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής , Ιράν, Ιρλανδίας, Ισπανίας, Ιταλίας, 
Καναδά, Κόσσοβου, Κύπρου, Νοτίου Αφρικής, Νότιου Κορέας, Πορτογαλίας, 
Ρωσίας, Σιγκαπούρης, Σλοβακίας, Σλοβενίας, Ταϊλάνδης, Τσεχίας κ.α 
Το πρόγραμμα Synergassia, αναδεικνύει την ελληνική Περιφέρεια και το συγκριτικό 
της πλεονέκτημα. Υλοποιείται από την Enterprise Greece σε συνεργασία με τις 
Περιφέρειες, τα Επιμελητήρια και άλλους τοπικούς φορείς και περιλαμβάνει, μεταξύ 
άλλων δράσεων, τη διοργάνωση επιτόπιων διπλωματικών αποστολών, Β2Β 
συναντήσεων με ελληνικές εταιρείες και εξειδικευμένων δράσεων δικτύωσης των 
τοπικών κοινωνιών με την διεθνή επιχειρηματική κοινότητα. 
 

ΜΝΗΜΟΝΙΑ  &  ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 

Προς όφελος του αγροδιατροφικού τομέα της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και στα 
πλαίσια δράσεων εξωστρέφειας, η Αγροδιατροφική Σύμπραξη Περιφέρειας Ιονίων 
Νήσων, προχώρησε στην υπογραφή Μνημονίων και Πρωτοκόλλων Συνεργασίας με 
διάφορους φορείς: 
 
Α. Πρωτόκολλο συνεργασίας υπέγραψε η Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων, Ρόδη 
Κράτσα – Τσαγκαροπούλου, με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Ελληνικής Εταιρείας  
Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου (Enterprise Greece), Γεώργιο Φιλιόπουλο, και 
τον Πρόεδρο του Δ.Σ. της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης και του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Ιονίων Νήσων, Νικόλαο Μουζακίτη.  
 



Στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας υλοποιήθηκε το “Synergassia@IonianIslands” 
που αποτελεί την πρώτη ψηφιακή δράση του προγράμματος και μία από τις πρώτες 
δράσεις με την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων  
 
Β. Μνημόνια Συνεργασίας 
Η Αγροδιατροφική Σύμπραξη Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, προχώρησε επίσης στην 
υπογραφή Μνημονίων  Συνεργασίας με δύο διαφορετικά τμήματα του Ιονίου 
Πανεπιστημίου:  
 
α. το Εργαστήριο Υπολογιστικής Μοντελοποίησης και  
β. το Εργαστήριο Τεκμηρίωσης Πολιτιστικής και Ιστορικής Κληρονομιάς   
με στόχο: 
• την ανάληψη πρωτοβουλιών για την ανάπτυξη και οργάνωση δράσεων 
σχετικών με την κοινή υποβολή ευρωπαϊκών και ερευνητικών προγραμμάτων σε 
επιστημονικά πεδία κοινού επιστημονικού ενδιαφέροντος. 
• τη συνδιοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων, επιστημονικών ημερίδων, 
συνεδρίων, θεματικών ομάδων συζήτησης / working groups, θεματικών εκδηλώσεων, 
συμποσίων κ.λπ., σε ζητήματα κοινού ερευνητικού ενδιαφέροντος. 
• την ανάπτυξη κοινών ερευνητικών δραστηριοτήτων και μεταφορά 
τεχνογνωσίας. 
 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ 
 

Α. Συνεργασία με το ΜΕΤΣΟΒΕΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ για σύναψη Σχεδίου 
Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και του Εθνικού 
Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ)/Εργαστήριο Ανάλυσης και Σχεδιασμού Διεργασιών 
για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «Ταυτοποίηση ποικιλιών αμπέλου των Ιονίων 
Νήσων». 
 
Η παρούσα Προγραμματική Σύμβαση έχει ως αντικείμενο την υλοποίηση  πιλοτικού 
έργου με τίτλο «Ταυτοποίηση ποικιλιών αμπέλου των Ιονίων Νήσων με σκοπό την 
προστασία των τοπικών αυθεντικών αγροτικών προϊόντων, σύμφωνα με τον 
κοινοτικό κανονισμό για FoodSafety (2020) προκειμένου να διασφαλιστούν οι 
προϋποθέσεις της πιστοποίησης των προϊόντων αυτών, και να εφαρμοστούν 
μεθοδολογίες ταυτοποίησης υψηλής αξιοπιστίας. 
 
Β. Συνεργασία με ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ Πανεπιστήμιο και ΕΑΣ Κεφαλληνίας και Ιθάκης, 
για συμμετοχή στο Πρόγραμμα ΙΟΝ 86 : “Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Οργανισμούς 
Έρευνας και Διάδοσης Γνώσεων στους τομείς εξειδίκευσης της RIS3 της 
Περιφέρειας Ιονίων Νήσων” με Τίτλο Έργου : Ολοκληρωμένη και ευφυής διαχείριση 
γεωργικής παραγωγής για τη νήσο Κεφαλληνία  με χρήση ψηφιακής τεχνολογίας 
Συμμετέχοντες φορείς : Ενιαίος Αγροτικός Συνεταιρισμός Κεφαλληνίας και Ιθάκης 
(ΕΑΣΚΙ), Green Projects (GP), Αγροδιατροφική Σύμπραξη ΠΙΝ, Μπενάκειο 
Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο (ΜΦΙ) 
 
Το αντικείμενο του έργου είναι η δημιουργία μιας ολοκληρωμένης πλατφόρμας 
διαχείρισης της γεωργικής παραγωγής (Agri-ADMIN), η οποία θα βασίζεται σε ένα 
ευφυές σύστημα υποστήριξης αποφάσεων (Agri-DSS) με σύγχρονα συστήματα 
παραγωγής και διαχείρισης προϊόντων από την καλλιέργεια μέχρι τη διανομή και θα 
επιτρέπει τον σχεδιασμό, την υλοποίηση και τον έλεγχο ολοκληρωμένων 



προσεγγίσεων στον τομέα της γεωργικής παραγωγής. Το ευφυές σύστημα θα 
υποστηρίζει την αξιοποίηση επιστημονικής-έμπειρης γνώσης και την εφαρμογή 
εργαλείων σε συνδυασμό με καινοτόμες τεχνολογίες στη λήψη βέλτιστων αποφάσεων 
σε όλο το φάσμα της παραγωγής, τυποποίησης και διάθεσης προϊόντων δύο 
χαρακτηριστικών καλλιεργειών της νήσου Κεφαλληνίας. Οι καλλιέργειες για τις 
οποίες θα αναπτυχθεί και θα εφαρμοστεί η πλατφόρμα είναι το αμπέλι, με τοπικό 
προϊόν τη ελιά με τοπικό προϊόν το ελαιόλαδο. 
 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ 
 

Συνεργασία και συνεχή επικοινωνία με ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ για απαραίτητες ενέργειες 
έναρξης υλοποίησης δύο έργων, στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής 
Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014 – 2020, Μέτρο 16.1 - 16.2 /”ΊΔΡΥΣΗ ΚΑΙ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ 
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ 
ΓΕΩΡΓΙΑΣ». 
 
Στο πλαίσιο του εν λόγω έργου, υποβλήθηκαν στη -ΔΡΑΣΗ 1: «Ίδρυση (δυνητικών) 
Επιχειρησιακών Ομάδων της ΕΣΚ για την παραγωγικότητα και βιωσιμότητα της 
γεωργίας»,  από την Αγροδιατροφική Σύμπραξη σε συνεργασία  με τον ΕΛΓΟ-
ΔΗΜΗΤΡΑ δύο έργα : 
 
1. ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΦΑΡΜΕΣ Εφαρμογή καινοτόμου συστήματος εκτροφής 

προβάτων και παραγωγής τυροκομικών προϊόντων στη Ζάκυνθο 
 
2. BEST RUMIN Εφαρμογή καινοτόμου συστήματος διαχείρισης 

αιγοπροβατοτροφικών εκμεταλλεύσεων για την παραγωγή ζώων απαλλαγμένων 
από νοσήματα στην Κεφαλονιά, αναβίωση παραδοσιακών τυριών 

 
Σε συνεργασία με τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, η Αγροδιατροφική ως εν δυνάμει 
δικαιούχος, αρχικά προχώρησε στην αποστολή των απαραίτητων δικαιολογητικών, 
που έπρεπε να υποβληθούν στην Ε.Υ.Δ. Ε. Π. ΠΙΝ, σχετικά με την «Έγκριση 
αποτελεσμάτων αξιολόγησης των αιτήσεων στήριξης που υποβλήθηκαν στην ΕΔΑ – 
ΠΙΝ για το Υπομέτρο 16.1 – 16.2 του ΠΑΑ 2014-2020», ενώ ήταν και σε συνεχή 
επαφή με την ΕΔΑ ΠΙΝ για την πορεία αξιολόγησης των προτάσεων. 
 
Τελική απόφαση ένταξης έργου : Ιανουάριος 2021 
 

WEB SERVICES (Ψηφιακές υπηρεσίες) 
 

1. Δημιουργία NEWSLETTER/ μηνιαίου ηλεκτρονικού εντύπου για ενημέρωση 
/πληροφόρηση των παραγωγών. Ένα έντυπο μέσο, με πλούσια και ποικίλη 
θεματολογία, που με την βοήθεια της τεχνολογίας , με μια ανάρτηση σε ελάχιστο 
χρόνο και μηδαμινό κόστος, έχει ταξιδέψει σε όλη την Περιφέρεια. 

 
2. Συνεχή πληροφόρηση μέσα από την ιστοσελίδα της Σύμπραξης για νέες 

προσκλήσεις ΕΣΠΑ 2014-2020/  ΠΕΠ Ι.Ν., ΠΑΑ 2014-2020, κ.α 
 

 



ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ «ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ» ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ  
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΙΟΝΙΑΣ  ΓΗΣ 

 
Στο πλαίσιο διοργάνωσης διαδικτυακού Webinar “Synergassia Ionia” από την  
Περιφέρεια Ιονίων Νήσων και την Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού 
Εμπορίου Α.Ε. (Enterprise Greece), η Αγροδιατροφική Σύμπραξη Ιονίων Νήσων 
ανέλαβε εκ μέρους της Περιφέρειας Ι.Ν, την όλη διοργάνωση και συντονισμό, σε 
συνεργασία με την Enterprise Greece, δημιουργώντας τα παρακάτω «ψηφιακά 
εργαλεία»: 
1. Δημιουργία βίντεο με επιχειρήσεις και παραγωγούς τοπικών προϊόντων ΠΙΝ 
 
- Επικοινωνία με τοπικές επιχειρήσεις και ενημέρωση σχετικά με WEBINAR 
 
- Αναζήτηση έτοιμων βίντεο από επιχειρήσεις και επιλογή, ανάλογα με την  ευκρίνεια 
και ποιότητα αυτών 
 
- Αναζήτηση τεχνικού για την δημιουργία βίντεο 
 
- Συνεχή επικοινωνία με τον τεχνικό για την ορθή υλοποίηση και επίβλεψη  
δημιουργίας του βίντεο 
 
2. Δημιουργία παρουσίασης με τίτλο «ΠΡΟΦΙΛ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ 
ΝΗΣΩΝ» σε power point στην αγγλική γλώσσα, η οποία  παρουσιάστηκε στους 
ξένους διπλωμάτες από εξειδικευμένο εισηγητή, με τις παρακάτω θεματικές ενότητες: 
α. Τομέας τουρισμού 
β. Επενδυτικές ευκαιρίες στην ΠΙΝ 
γ. Τομέας αγροδιατροφής και τοπικά προϊόντα 
 
Για την δημιουργία και σύνταξη της παραπάνω παρουσίασης έγινε: 
 
- Συλλογή στατιστικών πληροφοριών και δεδομένων που αφορούν τον πρωτογενή και 
τριτογενή τομέα  της ΠΙΝ, συλλογή και τεκμηρίωση τους/ Επεξεργασία αυτών σε 
μορφή excel / Επεξεργασία αυτών σε μορφή διαγράμματος για οπτική παρουσίαση 
τους (πηγή : ΕΛΣΤΑΤ) 
 
- Αναφορά σε επενδυτικά προγράμματα που υλοποιούνται στην ΠΙΝ μέσα από το 
ΠΕΠ Ιονίων και το  ΕΣΠΑ 2014-2020 
 
- Αναζήτηση προϊόντων ανά περιφερειακή ενότητα Ιονίων βάση την παράδοση και 
την καινοτομία αυτών 
 
- Επιλογή αντιπροσωπευτικού φωτογραφικού υλικού της Ιόνιας Γης  και 
ενσωμάτωση αυτού στο power point, το οποίο είχε ιδιαίτερη σημασία και 
βαρύτητα στην παρουσίαση 
 
3. Σύνταξη profile παραγωγών στα αγγλικά που συμμετείχαν στο webinar, με 
λεπτομερή περιγραφή της εταιρείας και των προϊόντων τους, σε ειδικό έντυπο που 
δημιούργησαν τα στελέχη της Αγροδιατροφικής στην αγγλική γλώσσα 
 

 



ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ—ΣΤΟΧΟΙ 
 
Ο αγροδιατροφικός τομέας, είναι ένας από τους δύο βασικούς πυλώνες ανάπτυξης 
στη χώρα μας και αναμφισβήτητα, ακόμα και σε περιόδους κρίσης – όπως είναι αυτή 
που βιώνουμε τώρα – μπορεί να λειτουργήσει εξισορροπητικά στην οικονομία.  
 
Μόνο όμως με  τη συνεργασία και τη συμπόρευση, θα επιτευχθούν τα προσδοκώμενα 
αποτελέσματα, δηλαδή η εδραίωση των τοπικών μας προϊόντων σε παραδοσιακές και 
νέες αγορές, η «απόκτηση» της προστιθέμενης αξίας τους, προς όφελος των 
παραγωγών της Περιφέρειάς μας, άρα και η ανάκαμψη της τοπικής οικονομίας.  
 
Ειδικότερα μετά την πανδημία covid 19 και τις πρωτόγνωρες αρνητικές επιπτώσεις 
που είχε παγκοσμίως, έγινε σαφές ότι οφείλουμε να αναπτύξουμε νέες μορφές 
συνεργασιών και να επενδύσουμε στην ποιότητα ούτως ώστε να είμαστε έτοιμοι για 
την νέα ανταγωνιστική πραγματικότητα που διαμορφώθηκε. 
 
Για τον πρωτογενή τομέα της Περιφέρειας μας υπάρχουν σημαντικά περιθώρια 
αναπτυξιακών δυνατοτήτων που αξίζουν ενίσχυσης. Ενδεικτικά αναφέρουμε: 
 
- παραγωγή, τυποποίηση και διακίνηση οικολογικών προϊόντων 
 
- παραγωγή Προϊόντων Ονομασίας Προέλευσης 
 
- παραγωγή προϊόντων αγροκτήματος 
 
- παραγωγή προϊόντων με τοπικό σήμα ποιότητας 
 
- ανασυγκρότηση οικοτεχνίας – χειροτεχνίας  (μικρής κλίμακας χωρική τυποποίηση) 
 
Επίσης, η ενίσχυση των δεσμών μεταξύ του τομέα του τουρισμού και του τομέα της 
αγροδιατροφής, οι συνέργειες και η διασύνδεσή τους, θα προσφέρει νέες ευκαιρίες 
εισοδήματος και προοπτικές βιώσιμης ανάπτυξης των τοπικών κοινωνιών.  
 
Είναι σημαντικό να ενισχύσουμε τη διασύνδεση του τουρισμού με την αγροδιατροφή. 
Κι αυτό θα το πετύχουμε αναδεικνύοντας τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα που 
διαθέτει η περιοχή μας, με αιχμή του δόρατος τα προϊόντα και τον πολιτισμό μας, 
καθώς έχουμε άφθονους πόρους για να το κάνουμε.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 
 

 
ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

 
ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΑΝΑΦΟΡΩΝ 
 

 
1. Κατάρτιση προϋπολογισμού ΠΙΝ οικ. Έτους 2021. 
2. 17 Αναμορφώσεις προϋπολογισμού ΠΙΝ έτους 2020  
3. Αναλήψεις υποχρεώσεων δαπανών παρελθόντων ετών και έτους 2020 με τις 

αντίστοιχες αναρτήσεις, ανακλήσεις – ανατροπές δαπανών λόγω λήξης 
διαχειριστικής χρήσης οικ. έτους 2020  (με αναρτήσεις στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ  ή και 
ΚΗΜΔΗΣ) σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα: 

 

 Αναλήψεις 2020 Ανακλήσεις 2020 Ανατροπές 2020 

Συνολικός αριθμός 646*  585* 

Συνολικό ποσό 33.480.500,00 €* 588.735,58 € 13.750.444,73 €* 

ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ  

 Αναλήψεις 2020 Ανακλήσεις 2020 Ανατροπές 2020 

Συνολικός αριθμός 328 6 216 

Συνολικό ποσό 3.780.679,12 € 28.940,00 € 1.239.544,32 € 

ΠΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & 
ΙΘΑΚΗΣ 

 

 Αναλήψεις 2020 Ανακλήσεις 2020 Ανατροπές 2020 

Συνολικός αριθμός 532 76 442 

Συνολικό ποσό 7.814.790,91 € 954.028,57 € 2.808.571,30 € 

ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ  

 Αναλήψεις 2020 Ανακλήσεις 2020 Ανατροπές 2020 

Συνολικός αριθμός 439 62 285 

Συνολικό ποσό 8.164.773,65 € 293.519,01 € 4.042.126,33 € 

 
*Συμπεριλαμβάνεται η ανάληψη με α/α 741, ύψους 15.000.000,00€  και η ανατροπή με 
α/α/ 121, ύψους 5.860.526,29 €, οι οποίες, αποτυπώνουν λογιστικά στον προϋπολογισμό 
της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων τα έσοδα-δεσμεύσεις και έξοδα-πληρωμές έργων της 
Περιφέρειας Ιονίων Νήσων από το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης. 
4. Υποβολή μηνιαίων στατιστικών δελτίων. 



5.  Σύνταξη τριμηνιαίων  δελτίων παρακολούθησης εκτέλεσης προϋπολογισμού (Γ΄ 
τρίμηνο  2019 και Δ  ́τρίμηνο 2019. 

6.  Σύνταξη καταστάσεων δαπανών στο πρόγραμμα οικονομικής διαχείρισης χρήσης 
2020, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα: 
 
 

  
ΕΔΡΑ - ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΠΕ ΚΑΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΑΣ

  

ΑΠΟΛΥ
ΤΟΙ 

ΑΡΙΘΜ
ΟΙ 

% 
ΑΠΟΛΥΤΟΙ 
ΑΡΙΘΜΟΙ 

% 
ΑΠΟΛΥΤΟΙ 
ΑΡΙΘΜΟΙ 

% 
ΑΠΟΛΥΤΟΙ 
ΑΡΙΘΜΟΙ 

% 
ΑΠΟΛΥΤΟΙ 
ΑΡΙΘΜΟΙ

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

1.464 41,98% 451 12,93% 983 28,19% 589 16,89% 3.487 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ 
10.573.
513,70 

€ 
49,44% 2.541.134,30 € 11,88%    4.423.305,86 €  20,68%   3.848.022,57 €  17,99% 

21.385.976,43 

 
 

ΤΜΗΜΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ 
 

1. Εκκαθάριση μισθοδoσίας του  μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
αορίστου χρόνου προσωπικού  της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας(Σύνολο 120 
υπαλλήλων για 12 μήνες).  

2. Εκκαθάριση μισθοδοσίας των Αιρετών, Προέδρου Περιφερειακού Συμβουλίου,  
Εκτελεστικού γραμματέα, Επιστημονικών συνεργατών, Ειδικών συμβούλων, 
Δημοσιογράφων, αποσπασμένων, περιφερειακών συμβούλων με αρμοδιότητες. 
(Σύνολο 50 ατόμων μηνιαίως).  

3. Εκκαθάριση αμοιβών μελών Συλλογικών Οργάνων με βάση την εκάστοτε νομοθεσία, 
όπως ισχύει.(Σύνολο 40 μελών). 

4. Εκκαθάριση  μισθοδοσίας υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
ορισμένου χρόνου, όπως ωφελουμένων στα πλαίσια της Προώθησης της 
απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, προσλήψεις λόγω 
έκτακτων αναγκών covid κ.λ.π. (περίπου 100 υπαλλήλων για οχτάμηνο η τετράμηνα 
αναλόγως το είδος της σύμβασης). 

5. Έκδοση  οικονομικών στοιχείων  όλων των υπαλλήλων της Π.Ε. Κέρκυρας. 
6. Προσδιορισμός αποδοχών για τη διαδικασία πρόσληψης με συλλογή σχετικής 

νομοθεσίας (ανάλογα με τις προσλήψεις). 
7. Έκδοση μηνιαίων εκκαθαριστικών σημειωμάτων μισθοδοτούμενων υπαλλήλων για 

χρήση σε πιστωτικά ιδρύματα κλπ. 
8. Έκδοση Φύλλων Διακοπής Μισθοδοσίας, μετατασσόμενων μονίμων και με σχέση 

εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλων. 
9. Περικοπή αποδοχών για οικονομικές εκκρεμότητες του προσωπικού της Περιφέρειας 

(απεργίες, στάσεις, αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά). 
10. Έκδοση βεβαιώσεων φόρου Μισθωτών της Π.Ε. Κέρκυρας,(περίπου 350 ατόμων για 

την Π.Ε. Κέρκυρας και περίπου 600 ατόμων  για όλη την ΠΙΝ. 
11. Συμπλήρωση και αποστολή Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων του πάσης φύσεως 

προσωπικού της Περιφέρειας, καθώς και των Αιρετών στο ΕΦΚΑ, με ηλεκτρονικό 
αρχείο, 350 ατόμων  μηνιαίως. 

12.  Εκκαθάριση πρόσθετων αποδοχών του προσωπικού της Περιφερειακής Ενότητας 
(υπερωριών, ωρών προς συμπλήρωση υποχρεωτικής εβδομαδιαίας εργασίας 
νυχτερινών – εξαιρέσιμων).  

13. Συμπλήρωση και αποστολή Υπεύθυνων δηλώσεων με τα οικονομικά στοιχεία των 
υπαλλήλων στο Ελεγκτικό συνέδριο ανά 6μηνο σύμφωνα με το Ν.1256/1982. 

14. Έκδοση δικαιολογητικών συνταξιοδότησης για τους υπαλλήλους που πρόκειται να 
συνταξιοδοτηθούν καθώς και συμπλήρωση των οικονομικών στοιχείων στο 
ΔΑΥΚ.(Ανάλογα με τους αποχωρήσαντες υπαλλήλους).  



 
ΤΜΗΜΑΤΑ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  

Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ, Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ,  
Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ, Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ 

 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ 
ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΠΟΙ

ΗΘΕΙΣΩΝ 
ΔΑΠΑΝΩΝ 

 

  
ΕΔΡΑ -  

ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 
ΠΕ ΚEΦΑΛΛΗΝΙΑΣ  

& ΙΘΑΚΗΣ 
ΠΕ 

ΖΑΚΥΝΘΟΥ 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΑΠΟΛΥΤΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ 10.009.775,65 € 2.541.134,30 € 4.052.191,04 € 3.828.656,31 € 20.431.757,30 
ΠΟΣΟΣΤΟ  
ΕΠΙ ΤΟY ΣΥΝΟΛΟΥ 48,99% 12,44% 19,83% 18,74% 100,00% 

 
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΤΜΗΜΑΤΩΝ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 

2020 

 

ΕΔΡΑ - ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ  

  

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 
ΠΟΥ ΠΕΡΙΗΛΘΑΝ 

ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ 
ΤΟ ΕΤΟΣ 2020 
(ΔΑΠΑΝΕΣ + 

ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ) 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΕΛΕΧΘΕΝΤΩΝ 

ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ 
ΕΤΟΣ 2020 

ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΠΟIΗΘ
ΕΙΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

ΕΤΟΥΣ 2020 

ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΟΠΟΙΕΣ ΕΣΤΑΛΗ 
ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΤΙΣ 

ΑΡΜΟΔΙΕΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ 
ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩ
Ν 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 
Ή ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΩΝ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  

ΔΑΠΑΝΕΣ ΟΙ 
ΟΠΟΙΕΣ ΕΣΤΑΛΗΣΑΝ 

ΓΙΑ ΑΔΥΝΑΜΙΑ 
ΕΝΤΑΛΜΑΤΟ-

ΠΟΙΗΣΗΣ 

ΕΚΚΡΕΜΕΙΣ 
ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣ 

ΕΛΕΓΧΟ 

 

        
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  
ΔΑΠΑΝΗΣ 

1.399 1.328 1.290 22 16 71  

 
(1.371 ΔΑΠΑΝΕΣ 

+ 28 
ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ) 

(1.300 ΔΑΠΑΝΕΣ 
+             28 

ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ) 

1262                                  
ΔΑΠΑΝΕΣ 

28        
ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ 

  

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟ 

ΠΟΣΟ  
ΕΝΤΑΛΜΑΤΟ- 
ΠΟΙΗΘΕΝΤΩΝ 

ΔΑΠΑΝΩΝ 

    9.984.190,34 € 25.585,31 € 125.766,95 € 93.219,42 € 

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ     2.191.400,14 € 0,00 €     
ΠΟΣΟ 

ΠΛΗΡΩΜΗΣ  
ΣΤΟΥΣ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ 

    7.792.790,20 € 25.585,31 €     

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ 
ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΠΟΙΗ-
ΘΕΙΣΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 

    10.009.775,65 €       
 

  
 
 
 
 

 

  
ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ  



  

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 
ΠΟΥ ΠΕΡΙΗΛΘΑΝ 

ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ 
ΤΟ ΕΤΟΣ 2020 
(ΔΑΠΑΝΕΣ + 

ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ) 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΕΛΕΧΘΕΝΤΩΝ 

ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ 
ΕΤΟΣ 2020 

ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΠΟIΗΘ
ΕΙΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

ΕΤΟΥΣ 2020 

ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΟΠΟΙΕΣ ΕΣΤΑΛΗ 
ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΤΙΣ 

ΑΡΜΟΔΙΕΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ 
ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩ
Ν 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 
Ή ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΩΝ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

ΔΑΠΑΝΕΣ ΟΙ 
ΟΠΟΙΕΣ ΕΣΤΑΛΗΣΑΝ 

ΓΙΑ ΑΔΥΝΑΜΙΑ 
ΕΝΤΑΛΜΑΤΟ-

ΠΟΙΗΣΗΣ 

ΕΚΚΡΕΜΕΙΣ 
ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣ 

ΕΛΕΓΧΟ 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  

ΔΑΠΑΝΗΣ 
475 451 451 1 0 24  

 
(463 ΔΑΠΑΝΕΣ + 

12 
ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ) 

(439 ΔΑΠΑΝΕΣ +  
12 

ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ) 

439                                
ΔΑΠΑΝΕΣ 

12       
ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ 

  

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟ 

ΠΟΣΟ  
ΕΝΤΑΛΜΑΤΟ- 
ΠΟΙΗΘΕΝΤΩΝ 

ΔΑΠΑΝΩΝ 

    2.533.086,60 € 8.047,70 €     

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ     790.171,35 € 0,00 €     
ΠΟΣΟ 

ΠΛΗΡΩΜΗΣ  
ΣΤΟΥΣ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ 

    1.750.962,95 € 8.047,70 €     

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ 
ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΠΟΙΗ-
ΘΕΙΣΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 

    2.541.134,30 €       
 

  
  
  

ΠΕ  ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 
& ΙΘΑΚΗΣ 

 

  

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 
ΠΟΥ ΠΕΡΙΗΛΘΑΝ 

ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ 
ΤΟ ΕΤΟΣ 2020 
(ΔΑΠΑΝΕΣ + 

ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ) 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΕΛΕΧΘΕΝΤΩΝ 

ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ 
ΕΤΟΣ 2020 

ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΠΟIΗΘ
ΕΙΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

ΕΤΟΥΣ 2020 

ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΟΠΟΙΕΣ ΕΣΤΑΛΗ 
ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΤΙΣ 

ΑΡΜΟΔΙΕΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ 
ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩ
Ν 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 
Ή ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΩΝ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

ΔΑΠΑΝΕΣ ΟΙ 
ΟΠΟΙΕΣ ΕΣΤΑΛΗΣΑΝ 

ΓΙΑ ΑΔΥΝΑΜΙΑ 
ΕΝΤΑΛΜΑΤΟ-

ΠΟΙΗΣΗΣ 

ΕΚΚΡΕΜΕΙΣ 
ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣ 

ΕΛΕΓΧΟ 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  

ΔΑΠΑΝΗΣ 
983 812 812 0 6 165  

 
(976 ΔΑΠΑΝΕΣ + 

7 
ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ) 

(805 ΔΑΠΑΝΕΣ + 
7 

ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ) 

805                                  
ΔΑΠΑΝΕΣ 

7         
ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ 

  

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟ 

ΠΟΣΟ  
ΕΝΤΑΛΜΑΤΟ- 
ΠΟΙΗΘΕΝΤΩΝ 

ΔΑΠΑΝΩΝ 

    4.043.641,04 € 8.550,00 €   7.838,20 € 

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ     934.022,60 € 0,00 €     
ΠΟΣΟ 

ΠΛΗΡΩΜΗΣ  
ΣΤΟΥΣ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ 

    3.109.618,44 € 8.550,00 €     



ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ 
ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΠΟΙΗ-
ΘΕΙΣΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 

    4.052.191,04 €       
 

  
ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ  

  

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 
ΠΟΥ ΠΕΡΙΗΛΘΑΝ 
ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ 
ΤΟ ΕΤΟΣ 2020 
(ΔΑΠΑΝΕΣ + 
ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ) 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΕΛΕΧΘΕΝΤΩΝ 
ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ 
ΕΤΟΣ 2020 

ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΠΟIΗΘ
ΕΙΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 
ΕΤΟΥΣ 2020 

ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΟΠΟΙΕΣ ΕΣΤΑΛΗ 
ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΤΙΣ 
ΑΡΜΟΔΙΕΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ 
ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩ
Ν 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 
Ή ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΩΝ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

ΔΑΠΑΝΕΣ ΟΙ 
ΟΠΟΙΕΣ ΕΣΤΑΛΗΣΑΝ 
ΓΙΑ ΑΔΥΝΑΜΙΑ 
ΕΝΤΑΛΜΑΤΟ-
ΠΟΙΗΣΗΣ 

ΕΚΚΡΕΜΕΙΣ 
ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣ 
ΕΛΕΓΧΟ 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  

ΔΑΠΑΝΗΣ 
589 580 579 

8 (1 εκ των οποίων 
δεν έχει επιστρέψει 
για 
ενταλματοποίηση) 

1 9 
 

 
(573 ΔΑΠΑΝΕΣ + 
16 
ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ) 

(564  ΔΑΠΑΝΕΣ +       
16 
ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ) 

563                               
ΔΑΠΑΝΕΣ 

16        
ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ 

  

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟ 

ΠΟΣΟ  
ΕΝΤΑΛΜΑΤΟ- 
ΠΟΙΗΘΕΝΤΩΝ 

ΔΑΠΑΝΩΝ 

    3.816.693,24 € 11.963,07 € 1.362,80 € 6.500,00 € 

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ     982.035,44 € 0,00 €     
ΠΟΣΟ 

ΠΛΗΡΩΜΗΣ  
ΣΤΟΥΣ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ 

    2.834.657,80 € 11.963,07 €     

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ 
ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΠΟΙΗ-
ΘΕΙΣΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 

    3.828.656,31 €       
 

 
 

ΘΕΜΑΤΑ ΕΣΟΔΩΝ, ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

 
ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 
1. Πληρωμές Χρηματικών Ενταλμάτων και Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής ύψους 
10.001.846,97€ 
3.  Είσπραξη Εσόδων από επιχορηγήσεις  και Ιδία Έσοδα  σύμφωνα με τον παρακάτω 
πίνακα:         
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΣΟΔΟΥ ΠΟΣΟ ΣΕ €    

ΚΑΠ Λειτουργικά 3.484.396,61      
ΚΑΠ για επενδυτικές  δαπάνες 3.914.120,00    
Μεταφορά μαθητών 2.663.898,15    
Πρόγραμμα καταπολέμησης του Δάκου της ελιάς (Δακοκτονία) 557.163,00    
Μισθοδοσία τακτικού προσωπικού 6.148.294,76    
Covid 554.167,50    
Προνοιακά Ιδρύματα 51.905,00    
Ανταποδοτικά τέλη 2.947,54    



 Ευρωπαϊκά, συγχρηματοδοτούμενα   Προγράμματα  486.795,04    
Λοιπές επιχ/σεις( vodafone) 51.509,69    
Ίδια Έσοδα 644.536,89    
Επιστροφές ΧΕΠ-Αποδοχών 6.003,10    
Έσοδα από τόκους  208.481,61    
Εργοδοτικές εισφορές  ωφελούμενων Προγραμμάτων 
Κοινωφελούς Χαρακτήρα 46.455,80    
ΣΥΝΟΛΟ 18.449.232,69    
     

5.  Απόδοση κρατήσεων  Χρηματικών Ενταλμάτων για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων 
6.  Υποβολή φορολογικού αρχείου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων 
7.  Έκδοση βεβαιώσεων για πληρωμές απαλλοτριώσεων για την  Π.Ε. Κέρκυρας. 
8.  Συμφωνία Λογιστικού Ισοζυγίου  έτους 2020.   
10.  Εκτύπωση extrait για καταχώρηση εσόδων της ΠΙΝ & ΠΕ Κέρκυρας του μήνα 
11.  Δημιουργία αρχείων για πληρωμή μισθοδοσίας προσωπικού και αντιμισθίας αιρετών, 
οδοιπορικών και λοιπών αποζημιώσεων οδοιπορικών μέσω Ενιαίας Αρχής  Πληρωμών 
(ΕΑΠ). 
12.  Έκδοση καταστάσεων δαπανών, καταχώρηση και αποστολή τους στο Τμήμα 
Εκκαθάρισης. 
13. Επεξεργασία αιτήσεων  και έκδοση βεβαιώσεων που αφορούν στις απαλλοτριώσεις  
οικοπέδων, 
14. Καταχώρηση ημερομηνίας εξόφλησης επιταγών στο πρόγραμμα Λογιστικής Διαχείρισης 
15. Λογιστική τακτοποίηση τραπεζικών λογ/σμων και χρηματικών ενταλμάτων (μεταφορές 
μεταξύ τραπεζικών λογαριασμών). 
16. Έλεγχος και διασταύρωση στοιχείων στο τέλος κάθε μήνα 
17. Εκκαθάριση και προετοιμασία  προς μεταφορά του αρχείου παλαιότερων ετών της 
υπηρεσίας. 
 
ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 
 

Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ 

1 Επιχορηγήσεις από Κ.Α.Π. για κάλυψη:     

  1. Λειτουργικών αναγκών 441.480,61 441.920,57 

  2. Επενδυτικού Προγράμματος 291.170,06 54.416,47 

  3. Μεταφορών Μαθητών 283.673,85 281.391,08 

  4. Δακοκτονίας 52.016,40 58.296,55 

  5. Λειτουργικά για COVΙD 79.836,75 13,230,00 

  6. Εκλογικές δαπάνες   

  7. Μισθοδοσία 1.662.980,99 1.647.378,16 

2 Επενδυτικού Προγράμματος από άλλες πηγές   

  1. Λοιπές επενδύσεις από ίδια έσοδα  139.994,00 9.630,87 



  2. ΤΕΟ ΑΕ   

  3. Προγράμματος ΟΣΚ ΑΕ  15.034,73 

  4. Συγχρηματοδοτούμενα   

  
5. Λοιπές Επενδ. Από Επιχορηγήσεις άλλων 
Υπουργείων ή Φορέων   

3 Επιχορηγούμενες από άλλους Φορείς   

  1. Τακτικού Προϋπολογισμού    

  α. Αμοιβές γιατρών  

  β. Λοιπές επιχορηγήσεις 13.183,06 13.835,87 

  2. Λειτουργικές ανάγκες από ίδια έσοδα 23.079,91 

4 Επιχορηγήσεις Προνοιακών Ιδρυμάτων  6.000,00 6.000,00 

5 
Λογαριασμός Ιατρικής Αντίληψης (από μεταφορά 
λογαριασμού που έκλεισε)   

6 Λοιπά Έσοδα (τόκοι, επιστροφές ΧΕΠ κλπ.) 42732,36  

    

 Σύνολα: 3.036.147,99 2.541.134,30

    
 

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ   
 
ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ       
         

1. Απευθείας αναθέσεις: 137 - Συνολικός Προϋπολογισμός: 431.781,79€ 
2. Διεθνείς διαγωνισμοί  

 Ηλεκτρονικός διεθνής διαγωνισμός για την ανάδειξη εργολάβων για τον από 
εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιόδεντρων στα πλαίσια του Προγράμματος 
Συλλογικής Καταπολέμησης του δάκου της Ελιάς στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων 
- Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρας για το έτος 2020 – Προϋπολογισμός: 
439.556,44€ 

 Διαγωνισμός για τη μεταφορά μαθητών για τα σχολικά έτη 2019-2020 και 2020-
2021 – Προϋπολογισμός: 5.147.081,28€ 

3. Συνοπτικοί διαγωνισμοί  
 Διαγωνισμός για την ανάθεση εργασιών καθαριότητας στα κτίρια που 

στεγάζονται οι Υπηρεσίες της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων με έδρα την Κέρκυρα 
και των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας – Προϋπολογισμός 
41.658,54€ 

 Διαγωνισμός για την ανάθεση υλοποίησης του έργου «Καταπολέμηση 
Κουνουπιών στην Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρας για τα έτη 2020 και 2021» - 
Προϋπολογισμός: 55.304,00€ 



 Διαγωνισμός για προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, tablet και φορητών 
υπολογιστών – Προϋπολογισμός: 49.200,00€ 

 Διαγωνισμός για προμήθεια ειδών ατομικής υγιεινής και μέσων συλλογικής 
προστασίας, προκειμένου να διασφαλιστεί η Δημόσια Υγεία εξαιτίας του 
COVID19 – Προϋπολογισμός: 53.406,80€ 

Συνολικός Προϋπολογισμός: 199.569,34€ 
Γενικό σύνολο: 6.217.988, 

 
ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 
 
1. Κατάρτιση και υλοποίηση του Προγράμματος Προμηθειών 2020 της Π.Ε. Λευκάδας. 
2.  Όλες τις απαραίτητες ενέργειες από το πρωτογενές αίτημα έως  την ανάθεση  για την 
προμήθεια υλικών και την παροχή υπηρεσιών  για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών 
των υπηρεσιών της Π.Ε. Λευκάδας και των Περιφερειακών Υπηρεσιών του Υπουργείου 
Παιδείας όπως: εργασίες καθαρισμού των κτιρίων των υπηρεσιών ΠΕ Λευκάδας, των 
Δ/νσεων Π/θμιας, Δ/θμιας Εκπ/σης και του ΚΕΣΥ, προμήθεια ανταλλακτικών και εργασίες 
επισκευής φωτοαντιγραφικών, εκτυπωτών και Η/Υ, υλικών καθαριότητας, υπηρεσίες 
ταχυμεταφοράς (courier), συντήρηση, επισκευή και ασφάλιση υπηρεσιακών αυτοκίνητων και 
μηχανημάτων έργου, ετήσια συντήρηση του ανελκυστήρα στο Διοικητήριο, προμήθεια 
μηχανολογικού εξοπλισμού Δ/σης Ανάπτυξης, προμήθεια ψυχρής ασφάλτου, υλικών 
διαγράμμισης οδών και λοιπών ειδών για την αποκατάσταση βλαβών και τον καθαρισμό του 
Ε.Ο.Δ. από την Δ/νση Τεχνικών Έργων, μυοκτονία – εντομοκτονία, συντήρηση 
μηχανολογικού εξοπλισμού ΚΤΕΟ, συντήρηση και επανατοποθέτηση της συσκευής για την 
αυτόνομη πρόσβαση ατόμων με αναπηρία στην θάλασσα (SEATRAC) κατά την θερινή 
περίοδο έτους 2020 καθώς και της απεγκατάστασης της μετά το πέρας της θερινής περιόδου, 
κλπ. 
3. Εισήγηση στην Οικονομική Επιτροπή για την έγκριση έκδοσης ΧΕΠ και έγκριση  και 
εξειδίκευσης πιστώσεων για μετακινήσεις του Αντιπεριφερειάρχη και των υπαλλήλων της 
ΠΕ Λευκάδας. 
4. Συγκρότηση επιτροπών ΠΕ Λευκάδας Οικον. Έτους 2020. 
5. Α)Παράταση των συμβάσεων, των αδιάθετων από τον διαγωνισμό, δρομολογίων 
μεταφοράς μαθητών που ήταν σε ισχύ στις 30-06-2020, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
33 του  Ν.4713/2020 (ΦΕΚ 147 Α΄) και την αριθ. 731-35/26-08-2020 (ΑΔΑ: 99ΕΟ7ΛΕ-64Σ) 
Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. 
    Β) Τροποποίηση συμβάσεων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών για το σχολ. έτος 2020-
2021 σύμφωνα με τα επικαιροποιημένα στοιχεία των σχολικών μονάδων. 
   Γ) Ανάθεση νέων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών για το σχολ. έτος 2020-2021 με την 
διαδικασία της διαπραγμάτευσης. 
   Δ) Προμήθεια ειδικών μαθητικών δελτίων για την μεταφορά μαθητών με τακτική 
συγκοινωνία κατά το σχολ. έτος 2020-2021. 
 
6. Σύνταξη διακηρύξεων και  διενέργεια των παρακάτω διαγωνισμών: 
   
Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΫΠ/ ΣΜΟΣ ΣΤΑΔΙΟ 
1. Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός, του έργου   «Παροχή 

υπηρεσιών για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό 
ελαιοδέντρων στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής 
Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς, για το έτος 2020, στην 
ΠΕ Λευκάδας»  

89.496,00 € ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

2. Συνοπτικός Διαγωνισμός  με κριτήριο κατακύρωσης την 
πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, 
αποκλειστικά βάση τιμής (χαμηλότερη τιμή) σε ευρώ για την 
υλοποίηση του έργου :«Καταπολέμηση κουνουπιών στην 
περιφερειακή ενότητα Λευκάδας για τα έτη 2020-2021». 

35.000,00€ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 



3. Συνοπτικός Διαγωνισμός, για την προμήθεια υγρών καυσίμων 
θέρμανσης και κίνησης για τις ανάγκες της ΠΕ Λευκάδας και 
των περιφερειακών υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, 
Έρευνας & Θρησκευμάτων και του ΕΚΑΒ – ΤΟΜΕΑ 
ΛΕΥΚΑΔΑΣ, για το έτος 2020 

48.469,35€ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ
ΠΑΡΑΤΑΣΗ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

4. Συνοπτικός Διαγωνισμός, με κριτήριο κατακύρωσης την 
πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά 
αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή),  για την 
προμήθεια φωτοαντιγραφικών χαρτιών , γραφικής ύλης και 
λοιπών συναφών υλικών για τις υπηρεσίες της Περιφερειακής 
Ενότητας Λευκάδας Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, των 
Δ/νσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  
και του ΚΕΣΥ  Νομού Λευκάδας 

18.900,00€ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

5. Ανοικτός Συνοπτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια 
ηλεκτρονικού εξοπλισμού για την κάλυψη αναγκών της 
Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας, με κριτήριο 
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής 
άποψης προσφορά με βάσει τη τιμή 

32.600,00€ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

6. Επαναληπτικός Ηλεκτρονικός Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός 
σε ΕΥΡΩ με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα 
από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή 
(χαμηλότερη τιμή - υψηλότερο ποσοστό έκπτωσης) για το 
έργο: «Μεταφορά μαθητών δημοσίων σχολείων χωρικής 
αρμοδιότητας ΠΕ Λευκάδας για τα σχολικά έτη  2019-2020 &  
2020-2021»,  προϋπολογισμού εκατόν δεκατεσσάρων 
χιλιάδων επτακοσίων δεκαεννέα ευρώ και πενήντα εννέα 
λεπτών  (114.719,59 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% 
και εξήντα δύο χιλιάδων εξακοσίων πενήντα τεσσάρων ευρώ 
και πενήντα πέντε λεπτών (62.654,55 €) δικαιωμάτων 
προαίρεσης  (20% για τροποποίηση δρομολογίων συν 
τετράμηνης παράτασης εώς 31-12-
2021)συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%. 

177.374,14 €  ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

 
 
ΠΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 
 
Α. Κατά το Οικονομικό Έτος 2020 διενεργήθηκαν οι κάτωθι διαγωνισμοί: 
 

α/
α 

Φυσικό Αντικείμενο / Περιγραφή 
Διαγωνισμού 

Οικονομικό Αντικείμενο /  
Ύψος Συμβασιοποίησης 

Βαθμό 
Ολοκλήρωσης / 
Παρατηρήσεις 

1 

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Δημόσιου 
Διαγωνισμού ανάδειξης εργολάβων εργασιών 
ψεκασμών δακοκτονίας έτους 2020 στην 
Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλληνίας της 
Περιφέρειας Ιονίων Νήσων με κριτήριο 
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομικής άποψης προσφορά με βάσει την 
τιμή και προϋπολογισμό 113.350,07€ 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 13%. 

Προϋπολογισμό 113.350,07€ 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 
13%. 

Καλύφθηκαν δεκαέξι 
από τις δεκαεπτά 
περιοχές. 

2 

Επιλογή αναδόχων σύμβασης για την ανάθεση 
υλοποίησης του έργου: «Καταπολέμηση 
κουνουπιών CPV: 90922000-6 για το 
οικονομικό έτος 2020 και συγκεκριμένα για το 

Υπογράφτηκε σύμβαση ύψους 
18.564,00€ ευρώ μη 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 
Η δαπάνη θα βαρύνει τις 

 



χρονικό διάστημα από την υπογραφή της 
σύμβασης μέχρι και 31.12.2020. Η 
προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται είκοσι 
τέσσερις χιλιάδες οκτακόσια ευρώ 
(24.800,00€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 
24% με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομικής άποψης 
προσφορά με βάσει τη τιμή ανά ψεκαστικό 
κύκλο 

πιστώσεις της ΣΑΕΠ 522, Κ.Ε. 
2019ΕΠ52200003, με υπόλογο 
Διαχειριστή το Περιφερειακό 
Ταμείο Ανάπτυξης Ιονίων 
Νήσων 

3 

Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για την 
προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, 
περιφερειακών & συναφών υλικών (30213000-
5 Προσωπικοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές, 
30237200-1 Εξαρτήματα ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, 30230000-0 Εξοπλισμός 
ηλεκτρονικών υπολογιστών) 

Ο προϋπολογισμός είναι 
17.688,00€ 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 
και κριτήριο κατακύρωσης είναι 
η πλέον συμφέρουσα από 
οικονομικής άποψης προσφορά 
με βάσει τη τιμή. 

Υπογράφτηκαν 
συμβάσεις ύψους 
13.013,80 και 
2.475,04 αντίστοιχα 
και ολοκληρώθηκε 
προμήθεια  

4 

Μίσθωση Ακινήτου για τις ανάγκες στέγασης 
του Κέντρου Εκπαιδευτικής και 
Συμβουλευτικής Υποστήριξης του Νομού 
Κεφαλληνίας 

Ολοκληρώθηκε η έγκριση του 
πρακτικού της Επιτροπής 
Καταλληλότητας από την 
Οικονομική Επιτροπή 

Ολοκληρώθηκε ο 
διαγωνισμός του 
Ιανουάριο του 2021 με 
1.500,00 μηνιαίο 
μίσθωμα και η 
Υπηρεσία αναμένεται 
να μετακομίσει από 
1.4.2021 

5 

Προσκλήσεις για την ανάθεση μεταφοράς 
μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας των 
Περιφερειακών Ενοτήτων Κεφαλληνίας και 
Ιθάκης για το σχολικά έτη 2019-2020 και 
2020-2021. 

Πραγματοποιήθηκαν οκτώ 
προσκλήσεις για 
διαπραγμάτευση στο πλαίσιο 
των ειδικών διατάξεων που 
ίσχυσαν 

 

 
Β. Λοιπές Προσκλήσεις Υποβολής Προσφορών: 

 
1. Για την ασφάλιση Υπηρεσιακών οχημάτων της Π.Ε. Κεφαλληνίας 

CPV: 66514110-0 – Υπηρεσίες ασφάλισης μηχανοκίνητων οχημάτων 
2. Για τον έλεγχο καλής λειτουργίας, χημικό καθαρισμό και συμπλήρωση φρέον 

όπου χρειάζεται σε έως 85 κλιματιστικά των Υπηρεσιών της Π.Ε. 
Κεφαλληνίας και των περιφερειακών γραφείων του Υπουργείου Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων CPV: 45331000-6 Εργασίες εγκαταστάσεων 
θέρμανσης, αερισμού και κλιματισμού 

3. Για την παροχή υπηρεσιών ταχυμεταφοράς δεμάτων στο εσωτερικό  
4. Για την τακτική συντήρηση-τεχνική υποστήριξη του ανελκυστήρα του κτιρίου 

της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών και του κτιρίου στέγασης του 
Διοικητηρίου της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας 

5. Για την για την εκτύπωση φωτοτυπιών σχεδίων και εγγράφων Α4 
6. Για την προμήθεια ειδών καθαριότητας - CPV: 39830000-9 Προϊόντα 

καθαρισμού 



7. Για την προμήθεια χαρτιού για τις ανάγκες των Π.Ε. Κεφαλληνίας και Ιθάκης  
και των Περιφερειακών Γραφείων του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων CPV: 30197643-5 φωτοαντιγραφικό χαρτί 

8. Για την προμήθεια τόνερ για εκτυπωτές λέιζερ/συσκευές τηλεομοιοτυπίας 
(30125110-5), για εκτυπωτές Inkjet 30192113-6 (φύσιγγες μελάνης) και 
λοιπών συναφών υλικών για τις ανάγκες των Π.Ε. Κεφαλληνίας και Ιθάκης 
και των Περιφερειακών Γραφείων του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας & 
Θρησκευμάτων 

9. Για την προμήθεια των αναγκαίων ειδών για τη διενέργεια των προσεχών 
αυτοδιοικητικών εκλογών καθώς των εκλογών και για την ανάδειξη των 
μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του Μαΐου 2019 

10. Για την προμήθεια τόνερ για φωτοαντιγραφικές μηχανές (30125120-8) και 
λοιπών συναφών υλικών για τις ανάγκες των Π.Ε. Κεφαλληνίας και Ιθάκης 
και των Περιφερειακών Γραφείων του Υπουργείου Παιδείας & 
Θρησκευμάτων 

11. Για την προμήθεια γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών  
για τις ανάγκες των Π.Ε. Κεφαλληνίας και Ιθάκης και των Περιφερειακών  
Γραφείων του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 

 

ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 

 Ολοκλήρωση προμήθειας μηχανογραφικού εξοπλισμού έγγραφες 
σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια τεχνολογικού εξοπλισμού για τις 
ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε Ζακύνθου, σύμφωνα με την υπ΄αριθ 55796 
/9676/3- 8-2020 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 

 Η υπογραφείσα σύμβαση έχει υπογραφεί στις 2-9-2020 με την εταιρεία Ν& Γ 
Θεοδωρίτσης ΟΕ, ποσού είκοσι χιλιάδων τριακοσίων τριάντα ευρώ 
(23.330,00 €). συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

 Ολοκλήρωση Διεθνούς Ανοικτού Ηλεκτρονικού Δημόσιου Διαγωνισμού, 
σύμφωνα με την υπ΄αριθμ 60938/11501/12-7-2019 Διακήρυξη με 
σφραγισμένες προσφορές για την ανάθεση της υπηρεσίας μεταφοράς 

 μαθητών δημόσιων σχολείων, Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης από τον τόπο κατοικίας τους στη σχολική τους μονάδα και 
αντίστροφα για όλες τις ημέρες λειτουργίας των σχολείων για τα σχολικά έτη 
2019-2020 και 2020-2021. 

 Ολοκλήρωση διαδικασίας απευθείας ανάθεσης μεταφοράς μαθητών Ειδικού 
Σχολείου Ν.Ζακύνθου με ταξί το 

 χρονικό διάστημα από 1-6-2020 έως 26-6-2020 για την αποτροπή και τον 
περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19,σύμφωνα με την υπ΄ 
Αρ. Πρωτ 36184 / 6423/29-5-2020 Απόφαση. 

 Ολοκλήρωση της υπ΄αριθ. 57341 / 9930/7-8-2020 διακήρυξης συνοπτικού 
διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχων σύμβασης για την ανάθεση 
μεταφοράς μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης χωρικής 
αρμοδιότητας της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου για το σχολικό έτος 
2020-2021 και συγκεκριμένα για το χρονικό διάστημα από την υπογραφή της 
από 17-9-2020 σύμβασης μέχρι και 31.12.2020 μεταφοράς μαθητών 
ΕΝΕΕΓΥΛ Ν. Ζακύνθου για το σχολικό έτος 2020-2021. 

 Τα νέα δρομολόγια μεταφοράς μαθητών που προέκυψαν μετά την προκήρυξη 
του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διεθνή Διαγωνισμού. 



 Ολοκλήρωση της υπ΄αριθ. 79828 /13908/15-10-2020 πρόσκλησης για 
διαπραγμάτευση για την επιλογή αναδόχων σύμβασης για την ανάθεση 
μεταφοράς μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης χωρικής 
αρμοδιότητας της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου για το σχολικό έτος 
2020-2021 και συγκεκριμένα για το χρονικό διάστημα από την υπογραφή της  
μέχρι και 31.6.2021μεταφοράς μαθητών ΕΝΕΕΓΥΛ Ν.Ζακύνθου για το 
σχολικό έτος 2020-2021. 

 Τα νέα δρομολόγια μεταφοράς μαθητών που προέκυψαν μετά την προκήρυξη 
του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διεθνή Διαγωνισμού 

 Ολοκλήρωση του Ηλεκτρονικού Aνοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού (αριθ. 
39556/7109/10-6-2020 διακήρυξης) με έγγραφες και σφραγισμένες 
προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την ανάδειξη 
εργολάβων στα πλαίσια του Προγράµµατος Συλλογικής Καταπολέµησης του 
∆άκου της Ελιάς έτους 2020 στην Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου και 
συγκεκριμένα : 

 Α)Απόφαση ανάθεσης εκτέλεσης των εργασιών για τον Απο εδάφους 
δολωµατικό ψεκασµό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του Προγράμματος 
Συλλογικής Καταπολέμησης του ∆άκου της Ελιάς στην Περιφέρεια Ιονίων 
Νήσων - Περιφερειακή Ενότητας Ζακύνθου για το έτος 2020» 
προϋπολογισμού 198.840,02 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. στον 
ΠλαστουργόςΜιχαήλ του Παναγιώτη, κάτοικο Πύργου αντί του ποσού των 
187.045,96€ (υπογραφείσα σύμβαση 25/9/2020). 
Β)Απόφαση Απευθείας ανάθεσης εκτέλεσης των εργασιών για την «Παροχή 
για τον έλεγχο των 
δακοπληθυσµών µε τη μέθοδο της παγιδοθεσίας µε παγίδες τύπου McPhail 
στους ελαιώνες στα πλαίσια του Προγράµµατος Συλλογικής Καταπολέµησης 
του ∆άκου της Ελιάς έτους 2020 στην Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου» 
προϋπολογισμού 30.132,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α, στον 
Αγγελόπουλο Ιωάννη του Φωτίου , κάτοικος Αρχαίας Ολυμπίας Ν.Ηλείας , 
αντί του ποσού των 16.780,50€ με ΦΠΑ (υπογραφείσα σύμβαση 16/9/2020). 

 Ολοκλήρωση Ανοικτού Συνοπτικού Διαγωνισμού, σύμφωνα με την 35849 / 
6332/29-5-2020 Διακήρυξη για την προμήθεια χαρτιού, γραφικής ύλης και 
λοιπών συναφών υλικών για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας 
Ζακύνθου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, των Περιφερειακών Γραφείων του 
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και του ΚΕΔΔΥ, μέχρι 
31/12/2020, με δικαίωμα της ΠΙΝ για παράταση του χρόνου ισχύος της για 
τρείς ακόμη μήνες μονομερώς με τους ίδιους όρους και τιμές. Οι 
υπογραφείσες συμβάσεις έχουν υπογραφεί ως εξής: 

 α) Στις 25-8-2020 με την εταιρεία «ΑΦΟΙ ΖΥΡΙΧΙΔΗ Ο.Ε» , εδρεύει στην 
οδό Ηροδότου 33 , στην Θεσσαλονίκη με Α.Φ.Μ. 091282761 ι Δ.Ο.Υ 
Καλαμαριάς με το ποσό 4022,56 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 
24%.για την προμήθεια γραφικής ύλης και β) Στις 20-8-2020 με την εταιρεία 
«ΠΛΕΣΣΑΣ Δ.ΑΛΟΪΣΙΟΣ» , που εδρεύει στην οδό Αλεξάνδρου Ρώμα 47, 
στην πόλη Ζακύνθου με Α.Φ.Μ. 039201199 και Δ.Ο.Υ Ζακύνθου με το ποσόν 
19.570,05 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.για την Προμήθεια Τόνερ 
για εκτυπωτές λέιζερ/συσκευές τηλεομοιοτυπίας, Τόνερ για 
φωτοαντιγραφικές μηχανές. 

 Ολοκλήρωση της Προμήθειας υλικών για τον Εκσυγχρονισμό, βελτίωση 
αθλητικών εγκαταστάσεων κλειστού γυμναστηρίου Παναγούλας (Δ.Ε 
Ζακυνθίων) σύμφωνα με την από 17-7-2018 προγραμματική σύμβαση μεταξύ 



του Δήμου Ζακύνθου και της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου, με την 
υπογραφή σύμβασης στις 25/9/2020 και την παραδοση και τοποθετηση των 
υλικών ως εξής: 
από την Εταιρεία με την επωνυμία “VEGGA SPORT Ε.Π.Ε.”, Χονδρικό –
Λιανικό Εμπόριο Ειδών Γυμναστικής & Αθλητισμού ,25ης Μαρτίου 17, 
Ν.Ευκαρπία, Θεσσαλονικης αντί του συνολικού ποσού των 18439,30 € 
(συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.) από την “DELTA SOLUTION SERVICES 
Ι.Κ.Ε .” ,Ιδιωτική Επιχείρηση Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας, Εμπορία 
Συστημάτων Ασφαλείας, Τερτσέτη 21, Ζάκυνθος, αντί του συνολικού ποσού 
των 500,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

 Ολοκλήρωση της υπ΄αριθμ 26446 / 4560/10-4-2020 πρόσκλησης εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος για την υλοποίησης του έργου της ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ 2020 στην 
Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου από την εταιρεία ΕΝΤΟΜ GROUP Ι.Κ.Ε 
ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΕΙΣ ΜΥΟΚΤΟΝΙΕΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ, Μπόχαλη (Βαρρές),Ζάκυνθος, αντί 
του συνολικού ποσού των 17.364,95€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

 Ολοκλήρωση της υπ΄αριθμ 26437 / 4555/10-4-2020 πρόσκλησης εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος εργασιών υλοποίησης του έργου της «Εντομοκτονίας 
Κουνουπιών στην Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου 2020» από την εταιρεία 
ΕΝΤΟΜ GROUP Ι.Κ.Ε ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΕΙΣ ΜΥΟΚΤΟΝΙΕΣ 
ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ, Μπόχαλη 
(Βαρρές),Ζάκυνθος,αντί του συνολικού ποσού των 10.989,99 € 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 

 Ολοκλήρωση Προμήθειας ψηφιακού συστήματος ταχυδρομείου, ζύγισης, 
αυτόματου υπολογισμού τελών και γραμματοσήμανσης για της ανάγκες της 
Γραμματείας της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου από την εταιρεία 
ΠΑΠΑΚΟΣΜΑΣ Ντατατέχνικα ΕΠΕ,Δεληγιώργη 55-59 Πλατεία 
Καραϊσκάκη 10437 Αθήνα, αντί του συνολικού ποσού των 1.964,16€ 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

 Ολοκλήρωση της υπ΄αριθ. 41731/7447/17-6-2020, διακήρυξης του Ανοικτού 
Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την προμήθεια υγρών καυσίμων θέρμανσης και 
κίνησης για τις ανάγκες της ΠΕ Ζακύνθου και των περιφερειακών υπηρεσιών 
του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων, για το έτος 
2020, μέχρι 31/12/2020, με δικαίωμα της ΠΙΝ για παράταση του χρόνου ισχύος 
της για διατηρεί δικαίωμα παράτασης της σύμβασης μέχρι το πρώτο εξάμηνο 
του επόμενου οικονομικού έτους τρείς ακόμη μήνες μονομερώς με τους ίδιους 
όρους και τιμές μετον Τσουράκη Νικόλαο ,Αμπελόκηποι Ζάκυνθος αντί του 
ποσού των 24.997,96 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

 Ολοκλήρωση διαφόρων δαπανών για τις ανάγκες των υπηρεσιών της 
Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου για λόγους προφύλαξης και διασφάλισης 
Δημόσιας Υγείας έναντι του Κορωνοιού όπως : 
-Μίσθωση λεωφορείου με οδηγό για την μεταφορά επιβεβαιωμένων 
κρουσμάτων Covid 19 από τα τουριστικά καταλύματα στο ξενοδοχείο 
Καραντίνας/Αναφοράς της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου 
-Μεταφορά οικίσκου στο χώρο του παλαιού Νοσοκομείου, 
-Προμήθεια τροφίμων σε ευπαθείς ομάδες, 
-Προμήθεια χειρουργικών μασκών και υφασμάτινων μασκών πολλαπλών 
χρήσεων 
-Προμήθεια ειδών καθαρισμού και απολύμανσης 



-Προμήθεια  προστατευτικών plexi glass για τα γραφεία των υπηρεσιών της 
ΠΕ Ζακύνθου. 
-Προμήθεια υγειονομικού υλικού όπως 10 θερμομέτρων  μετώπου 
υπερύθρων με lazer . 
-Δαπάνης απολύμανσης & μικροβιοκτονίας κτηρίου Διοικητηρίου 
Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου, για λόγους προφύλαξης και διασφάλισης 
Δημόσιας Υγείας έναντι του Κορωνοιού. 

 Τροποποίηση των συμβάσεων των μισθωμένων ακινήτων που λήγουν στις 31-
12-2020 με την λήψη αποφάσεων παράτασης για ένα ετος μεχρι να 
πραγματοπιηθεί η μεταστέγαση τους στο κτίριο του παλαιού νοσοκομείου. 

 Ολοκλήρωση απευθείας ανάθεσης διαφόρων δαπανών που αφορούν 
πολιτιστικές εκδηλωσεις που πραγματοποιήθηκαν κατά την διάρκεια του 
καλοκαιριού και συγκεκριμένα: 

 Απόφαση απευθείας ανάθεσης δαπανών συνδιοργάνωσης με το Πολιτιστικό 
Σωματείο «ΙΟΝΙΟ ΚΥΜΑ», μουσικών εκδηλώσεων με τίτλο “Ένα τραγούδι 
για όλους”, στο νομό Ζακύνθου από 19 Ιουλίου έως 06 Σεπτεμβρίου 2020. 

 Απόφαση απευθείας ανάθεσης δαπανών της θεατρικής παράστασης 
«ΛΥΣΙΣΤΡΑΤΗ» στα πλαίσια συνδιοργάνωσης της ΠΕ Ζακύνθου με την μη 
κερδοσκοπική εταιρεία «Θέατρο τση Ζάκυνθος-Επαγγελματική Σκηνή» στις 
18-8-2020. 

 Απόφαση απευθείας ανάθεσης δαπανών συνδιοργάνωσης μουσικών 
εκδηλώσεων με τίτλο «ΣΕΡΓΙΑΝΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ» της ΠΕ Ζακύνθου 
με το πολιτιστικό σωματείο Χορωδία Ζακύνθου «Η Φανερωμένη» στις 19 και 
26 Αυγούστου 2020. 

 Παροχή Τεχνικής υποστήριξη από το Τμήμα Προμηθειών σε περίπτωση 
έλλειψης τεχνογνωσίας στη διαμόρφωση των τευχών μιας διακήρυξης ή στην 
ολοκλήρωση ενός διαγωνισμού ,για την πραγματοποίηση των διαγωνισμών 
που αφορούν τα ευρωπαϊκά προγράμματα, τα οποία ανήκουν στην 
αρμοδιότητα του Τμήματος Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων της Διεύθυνσης 
Αναπτυξιακού Προγραμματισμού και δεν διενεργούνται από τα Τμήματα 
Προμηθειών, προκειμένου να ολοκληρωθούν εμπρόθεσμα τα έργα 
INTERREG. 

 Ολοκλήρωση διαφόρων δαπανών που αφορούν ετήσιες τακτικές δαπάνες όπως 
ασφάλιση οχημάτων, απολύμανση χώρου στο ΚΤΕΟ Ζακύνθου, φύλαξη από 
ιδιωτική εταιρεία του χώρου παλαιού νοσοκομείου ,συντήρηση και επισκευή 
κτιριακών εγκαταστάσεων, ετήσια συντήρηση ανελκυστήρων των κτιριακών 
εγκαταστάσεων της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου 2020,αναγόμωση 
πυροσβεστήρων, προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή-συντήρηση του 
οχημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου, προμήθεια ειδών 
καθαριότητας για το έτος 2020, ανάθεση εργασιών καθαρισμού των κτιρίων 
των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου, των Δ/σεων 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης και του Κέντρου Εκπαίδευσης 
και Συμβουλευτικής Υποστήριξης Ζακύνθου (ΚΕΣΥ) για το έτος 2020 κλπ 
δαπάνες. 

 

Το Τμήμα Προμηθειών υλοποίησε διάφορα αιτήματα των υπηρεσιών μετά την 
έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από την Οικονομική Επιτροπή με την έκδοση 
προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την συγκέντρωση προσφορών και την 
ολοκλήρωση αναθέσεων προμηθειών ,εργασιών και υπηρεσιών που αφορούν την 



Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου και την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των 
υπηρεσιών και διακινήθηκαν 535 έγγραφα (εισερχόμενα και εξερχόμενα ),σύμφωνα 
με το βιβλίο πρωτοκόλλου της υπηρεσίας. 
 
 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

 
 

ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 
 
ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
 

1. Εκπόνηση μελέτης “ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 5Χ5 ΣΤΟΥΣ ΚΥΝΟΠΙΑΣΤΕΣ” 
προυπολογισμου 60.000€ 

2. Εκπόνηση μελέτης “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ 
ΑΓ. ΜΑΤΘΑΙΟΥ (ΙΣΟΓΕΙΟ ΚΑΙ Α΄ ΟΡΟΦΟΣ)” προυπολογισμου 100.000€ 

3. Εκπόνηση μελέτης “ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ” προυπολογισμου 
426.000,00€ 

4. Εκπόνηση μελέτης “ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΣΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ” προυπολογισμου 
426.000,00€ 

5. Εκπόνηση μελέτης “ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ” προυπολογισμου 
426.000,00€ 

6. Εκπόνηση μελέτης “ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 
ΑΥΛΙΩΤΩΝ” προυπολογισμου 30.000,00€ 

7. Δημοπράτηση έργου “ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΕΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ” προυπολογισμου 450.000€ 
8. Δημοπράτηση έργου “ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ 

ΑΧΑΡΑΒΗΣ” προυπολογισμου 200.000€ 
9. Δημοπράτηση έργου “ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ Π.Υ. & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ” προυπολογισμου 223.500€ 
10. Επίβλεψη έργων Πολιτικής Προστασίας 
11. Επίβλεψη αναθέσεων εργασιών “ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΡΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟ 

ΑΥΤΟΦΥΗ ΒΛΑΣΤΗΣΗ & ΦΕΡΤΕΣ ΥΛΕΣ” 
12. Επίβλεψη αναθέσεων εργασιών “ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΧΘΕΩΝ ΠΟΤΑΜΩΝ - 

ΡΕΜΑΤΩΝ” 
13. Επίβλεψη αναθέσεων εργασιών “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ 

ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ” 
14. Επίβλεψη έργου “ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΡΩΗΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ 

ΚΕΡΚΥΡΑΣ” 
15. Επίβλεψη έργου “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ” 
16. Επίβλεψη έργου “ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Δ. ΠΑΞΩΝ- 1η 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ” 
17. Επίβλεψη έργου “ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ 

ΠΑΞΩΝ - 1η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ” 
18. Επίβλεψη έργου “ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ - ΠΟΤΑΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΠΗ  

ΔΕΝΤΡΩΝ” 
19. Επίβλεψη έργου “ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΠΟΤΑΜΩΝ, ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ, ΡΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. 
ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2017-2018 / ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ” 



20. Ωρίμανση μελέτης – τεύχη δημοπράτησης του έργου “ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ” 

 
 
 
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ 
 

1. Εκπόνηση μελέτης “ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΡΟΥΣ 
ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ” προυπολογισμου 4,5 εκ.€ 

2. Εκπόνηση μελέτης “ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΚΕΡΚΥΡΑ ΚΑΒΟΣ ΚΑΙ 
ΔΕΥΤΕΡΥΟΝΤΟΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΟΤΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ” προυπολογισμου 
3,03 εκ.€ 

3. Εκπόνηση μελέτης “ΒΕΛΤΙΩΣΗ Ε. ΟΔΟΥ ΤΖΑΒΡΟΥ ΠΑΛΑΙΚΑΣΤΡΙΤΣΑΣ 
ΣΥΝΔΕΤΗΡΙΩΝ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕΣΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ” 
προυπολογισμου 4,58 ΕΚ.  

4. Εκπόνηση μελέτης “ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΣΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ 
ΚΕΡΚΥΡΑΣ” προυπολογισμου 3,88 εκ. € 

5. Εκπόνηση μελέτης “ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΞΩΝ” προυπολογισμου 
440 χιλ.€ 

6. Εκπόνηση μελετης “ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΑΝΤΙΠΑΞΩΝ” προυπολογισμου 400 χιλ. € 
7. Εκπόνηση μελέτης “ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΦΩΤΕΙΝΩΝ 

ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ” προυπολογισμου 1,7 εκ. € 
8. Δημοπράτηση έργου “ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΦΩΤΕΙΝΩΝ 

ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ” προυπολογισμου 1,7 εκ. € 
9. Δημοπράτηση έργου  “ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΡΟΥΣ 

ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ” προυπολογισμου 4,5 εκ.€ 
10. ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΟΥ “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Μ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ” προυπολογισμου 135 χιλ. € 
11. Εκπόνηση μελέτης “ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΠ 17 ΠΕΡΙΟΧΗ 

ΜΠΑΡΜΠΑΤΙΟΥ” προυπολογισμου” προυπολογισμου 120χιλ. € 
12. Δημοπράτηση έργου “ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΠ 17 ΠΕΡΙΟΧΗ 

ΜΠΑΡΜΠΑΤΙΟΥ” προυπολογισμου 120χιλ. € 
13. Δημοπράτηση έργου  “ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΚΕΡΚΥΡΑ ΚΑΒΟΣ ΚΑΙ 

ΔΕΥΤΕΡΥΟΝΤΟΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΟΤΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ” προυπολογισμου 
3,03 εκ.€ 

14. Δημοπράτηση έργου  “ΒΕΛΤΙΩΣΗ Ε. ΟΔΟΥ ΤΖΑΒΡΟΥ ΠΑΛΑΙΚΑΣΤΡΙΤΣΑΣ 
ΣΥΝΔΕΤΗΡΙΩΝ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕΣΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ” 
προυπολογισμου 4,58 ΕΚ.  

15. Δημοπράτηση έργου  “ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΣΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ 
ΚΕΡΚΥΡΑΣ” προυπολογισμου 3,88 εκ. € 

16. Δημοπράτηση  έργου “ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΝΗΣΟΥ ΑΝΤΙΠΑΞΩΝ” προυπολογισμου 410 
χιλ. € 

17. Δημοπράτηση  έργου “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠ.ΟΔΟΥ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.6” 
προυπολογισμου 1.004 χιλ. € 

18. Σύνταξη τευχών μελέτης  τεχνικού συμβούλου Γέφυρας Ποταμού 
19. Σύνταξη τευχών μελέτης τεχνικού συμβούλου έργων οδοποιίας  
20. Δημοπράτηση Τεχνικού συμβούλου Ποταμού  
21. Δημοπράτηση Τεχνικού Συμβούλου έργων Οδοποιίας  
22. Συμπλήρωση βελτίωση μελέτης του έργου “ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ 

ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΣΠΗΛΙΑΣ” 
23. Ωρίμανση φακέλου αδειοδοτήσεων υποβολή πρότασης στο ΕΣΠΑ, ένταξη και 

υποβολή αιτήματος δημοπράτησης του έργου “ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ 
ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΣΠΗΛΙΑΣ” προυπολογισμου 9,5 εκ. € 



24. Ωρίμανση φακέλου αδειοδοτήσεων υποβολή πρότασης στο ΕΣΠΑ, ένταξη και 
υποβολή αιτήματος δημοπράτησης του έργου “ΒΙΛΑ ΡΟΣΣΑ” προυπολογισμου 
4,80εκ. € 

25. Δημοπράτηση του έργου “ΒΙΛΑ ΡΟΣΣΑ” προυπολογισμου 4,80εκ. € 
26. Εκπόνηση μελέτης του έργου “ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΞΟΝΑ 

ΠΕΡΑΜΑ ΜΩΡΑΪΤΙΚΑ” προυπολογισμου 4,1 εκ. € 
27. Ωρίμανση φακέλου αδειοδοτήσεων υποβολή πρότασης στο ΕΣΠΑ, του έργου 

“ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΞΟΝΑ ΠΕΡΑΜΑ ΜΩΡΑΪΤΙΚΑ” 
προυπολογισμου 4,1 εκ. € 

28. Συμπλήρωση βελτίωση μελέτης του έργου “ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΑΡΓΥΡΑΔΩΝ” προϋπ. 
7 εκ. € 

29. Ωρίμανση φακέλου αδειοδοτήσεων υποβολή πρότασης στο ΕΣΠΑ του έργου 
“ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΑΡΓΥΡΑΔΩΝ” προυπολογισμου 7 εκ. € 

30. Δημοπράτηση μελέτης “Επικαιροποίηση μελετών του έργου 3 Γεφύρια Βρυώνη” 
προυπολογισμου 248 χιλ. € 

31. Εκπόνηση τευχών δημοπράτησης της μελέτης “ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ 
ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΣΚΡΙΠΕΡΟΥ” προυπολογισμου 200χιλ. € 

32. Εκπόνηση τευχών δημοπράτησης της μελέτης “ΜΕΛΕΤΗ ΚΥΚΛΙΚΩΝ ΚΟΜΒΩΝ” 
προυπολογισμου 200χιλ. € 

 
Επίβλεψη έργων: 

1. “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ” προυπολογισμου 600 
χιλ. € 

2. “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕΣΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ” προυπολογισμου 600 
χιλ. € 

3. “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ” προυπολογισμου 738 χιλ. € 
4. “ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΠΑΞΩΝ” προυπολογισμου 250 χιλ. € 
5. “ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ε.Ο. ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΣΑΣ- 

ΣΟΛΑΡΙ” προυπολογισμου 3,75 εκ. € 
6. “ΕΡΓΑ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ” προυπολογισμου 600χιλ.€ 
7. “ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ” προυπολογισμου 300 χιλ. € 
8. “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ” 

προυπολογισμου 130 χιλ. € 
9. Επίβλεψη έργων Πολιτικής Προστασίας 
10. Επίβλεψη αναθέσεων εργασιών επούλωσης λακκούβων και άμεσων παρεμβάσεων  

 
Και επιπλέον: 

 Κυκλοφοριακές συνδέσεις 
 Άδειες τομής Οδών  
 Τεχνικά Δελτία προτάσεων ΠΔΕ 
 Αιτήματα πολιτών αυτοψίες απαντήσεις 
 Επικοινωνία με κοινό 
 Επιθεώρηση τμημάτων Οδικού δικτύου και συντονισμός εκτάκτων παρεμβάσεων 
 Διαχείριση προβλημάτων ολοκληρωμένων εργολαβιών (Προσήνεμος, Σπηλιά, 

Αυλιώτες) 
 Υποβοήθηση Πολιτικής Προστασίας 
 Συμμετοχή σε επιτροπές 
 Διεξαγωγή διαγωνισμών Π.Ε. Κέρκυρας και λοιπών Φορέων 
 Διεκπεραιώθηκαν από 02/01/2020 έως 30/12/2020 1.471 υποθέσεις. 

 
ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 

 



Η Διεύθυνση κατά το έτος 2020 ασχολήθηκε κυρίως με την υλοποίηση του Τεχνικού 
Προγράμματος δημοσίων έργων και μελετών. Επίσης ασχολήθηκε με τα τρέχοντα ζητήματα 
αιτημάτων απαλλοτριώσεων, καταλήψεων και φθορών Επαρχιακού Οδικού Δικτύου, 
καθαρισμούς χειμάρρων, αδειών μηχανημάτων έργων και λοιπών τρεχόντων ζητημάτων. Είχε 
την ευθύνη λειτουργίας της πλωτής γέφυρας Λευκάδας καθ’ όλο το 24ωρο με το προσωπικό 
της. 
 
Αναλυτικότερα για την πορεία των Τεχνικών  Έργων σας γνωρίζουμε τα παρακάτω: 
 
ΕΡΓΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ 
 
1 ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΩΝ 
 

 Μελέτη που αφορά το έργο “Καταφύγιο τουριστικών σκαφών Νυδρίου Λευκάδας” 
έχει ενταχθεί στο INTEREG Πρόγραμμα Ελλάδα - Ιταλία “I Smart” αναμονή 
έγκρισης Οικ. Άδειας από ΕΙΠΑΤΕ. προυπολογισμού 3.680. 00,00 € 

 Η μελέτη “ΑΝΑΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΙΚΟΥ 
ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ (ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ) & ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΧΡΟΝΙΩΣ 
ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ & ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟΝ ΟΙΚΟ 
ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ”. Δημοπρατήθηκε - Προυπολογισμός 2.500.000,00 € 

 Η μελέτη “Επισκευή – Αποκατάσταση Εκκλησίας Αγίου Σπυρίδωνα Λευκάδας” 
εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ 2014-2021. Προυπολογισμού 700.000,00 € 

 Η μελέτη “Επισκευή – Αποκατάσταση Εκκλησίας Αγίου Γεωργίου Λευκάδας” 
εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ 2014-2021. Προυπολογισμού 500.000,00 €. 

 ΣΕΙΣΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΤΗΣ 17-11-2015: Συντάσσονται οι υπόλοιπες μελέτες για 
να εκτελεσθούν έργα αποκατάστασης ζημιών στις υποδομές του Νομού.  

 Για την μελέτη “Αποκατάσταση δρόμου Άγιο Νικήτα – Καλαμίτσι” προυπολογισμού 
3.500.000,00€ Εκτελείται επικαιροποίηση Περιβαλλοντικής Μελέτης και εκκρεμεί η 
απόκτηση γης. 

 
2. ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΙ  (Κ.Α.Π.) 
 
Α. ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ 
 
1. Το κόστος συντήρησης οδοστρώματος με στοιχειώδη διάστρωση  ασφαλτικής 
ισοπεδωτικής στρώσης μέσου πάχους 5εκ.. είναι 18€ / Μ² περίπου και σε μήκος οδού 1Κm με 
μέσω πλάτος 7μ. το κόστος είναι 130.000€ περίπου. 
2. Το κόστος συντήρησης οδοστρώματος ανά τ.μ. που περιλαμβάνει καθαρισμό ερεισμάτων, 
διάστρωση ασφαλτικής ισοπεδωτικής στρώσης μέσου πάχους 3εκ. διάστρωση τάπητα 
κυκλοφορίας πάχους 5εκ. και διαγράμμιση είναι 30€ περίπου. Το κόστος των εργασιών αυτών 
σε μήκος οδού 1Κm με μέσω πλάτος 7μ. Είναι 210.000€ περίπου. 
Διαγράμμιση οδοστρώματος Επαρχιακού οδικού δικτύου  
Υλοποιήθηκε με ίδια μέσα, αυτοκινούμενο μηχάνημα διαγράμμισης και προσωπικό της Π.Ε. 
Λευκάδας. Μήκος επέμβασης 80 Km.    
 
 
3. ΕΡΓΑ ΠΔΕ 
 
ΝΕΑ ΕΡΓΑ Π.Δ.Ε. 
“ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 
– 2015” και “ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΙΝ 2015” του Π.Δ.Ε. – ΣΑΕΠ 522 έτους 2016-2018 



 

ΕΡΓΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΠΔΕ - ΣΑΕΠ 522_ΕΤΟΥΣ 2016 

ΕΡΓΟ / ΥΠΟΕΡΓΑ    Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ    

Α/Α 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ι.Ν. 2015 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
προϋπολογισμός  Φάση έργου 

Χρηματ/τηση 

 

1 
Κατασκευή τεχνικών έργων και 
αποκατάσταση βλαβών οδικού δικτύου  
Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ 

ΤΟΙΧΟΙ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ 
- ΕΠΕΝΔΕΔΥΜΕΝΗ 
ΤΑΦΡΟΣ-ΕΡΕΙΣΜΑΤΑ 

600.000,00 
Ολοκληρώθηκε 2014 

ΣΑΕΠ52200002

2 

Κατασκευή τεχνικών έργων και 
Συντήρηση Επαρχιακού οδικού 
δικτύου  Π.Ε. Λευκάδας. 

 

ΤΟΙΧΟΙ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ 
- ΕΠΕΝΔΕΔΥΜΕΝΗ 
ΤΑΦΡΟΣ 
ΑΣΦΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ 

1.060.000,00 

Δημοπρατήθηκε 2016 

ΣΑΕΠ522 

3 
Επείγουσες εργασίες αποκατάστασης 
επαρχιακού οδικού δικτύου Π.Ε. 
Λευκάδας   

ΤΟΙΧΟΙ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ 
- ΕΠΕΝΔΕΔΥΜΕΝΗ 
ΤΑΦΡΟΣ 
ΑΣΦΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ 

200.000,00 

Ολοκληρώθηκε 2016 

ΣΑΕΠ522 

4 

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ 
ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. 
ΛΕΥΚΑΔΑΣ 

ΤΟΙΧΟΙ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ 
- ΕΠΕΝΔΕΔΥΜΕΝΗ 
ΤΑΦΡΟΣ 
ΑΣΦΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ 

1.160.000,00 

Ολοκληρώθηκε 2016 

ΣΑΕΠ522 

5 
Συντηρήσεις αποκαταστάσεις 
αντιπλημμυρικών έργων ΠΙΝ 
αρμοδιότητας ΠΕ Λευκάδας  

Καθαρισμοί ρεμάτων, 
αντιδιαβρωτικά έργα 750.000,00 

Δημοπρατήθηκε 2018 ΣΑΕΠ022

00009 

   ΣΥΝΟΛΟ 3.770.000,00    

 
4. ΕΡΓΑ ΣΑΕΠ 022, K.E.2015EΠ02200006 (Σεισμός 17-11-2015) 
1. ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΛΟΓΩ ΣΕΙΣΜΟΥ  ΣΤΟ 5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 
(Δημοπρατήθηκε): 450.000,00€ 
2. ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΛΟΓΩ ΣΕΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΚΤΕΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ (υπό Μελέτη): 170.000,00 € 
3. ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΛΟΓΩ ΣΕΙΣΜΟΥ  ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ (Δημοπρατήθηκε): 
450.000,00€ 
4. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ,  ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ 
ΟΙΚΙΣΜΟ ΤΣΟΥΚΑΛΑΔΩΝ ΕΩΣ ΠΕΥΚΟΥΛΙΑ ΛΟΓΩ ΣΕΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 17-11-2015 (υπό 
Μελέτη): 500.000,00 
5. ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧ. ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΛΟΓΩ ΤΟΥ 
ΣΕΙΣΜΟΥ 17-11-2015 (υπό Μελέτη): 713.070,69 € 
5.  ΕΡΓΑ ΣΑΕΠ 022, K.E.2018EΠ02200008 - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΠΙΝ: 
74.400,0€ - Δημοπρατήθηκε 
6. ΕΡΓΑ ΣΑΕΠ 571 
Δεξαμενισμός Συντήρηση πλωτής Γέφυρας Λευκάδας Αγία Μαύρα: 2.500.000,00€- 
Ολοκληρώθηκε  
7. ΛΟΙΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΟΣΚ 
 

 Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1 Συντήρηση Σχολικών Μονάδων – Π.Ε. Λευκάδας 63.000,00 Μελετήθηκε προς Δημοπράτηση 

 



8. ΕΡΓΑ ΕΣΠΑ 2014-2021 
“ΑΝΑΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΙΚΟΥ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 
ΛΕΥΚΑΔΑΣ (ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ) & ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΧΡΟΝΙΩΣ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ & 
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟΝ ΟΙΚΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ”. 
Προυπολογισμος 2.500.000,00 € - Δημοπρατήθηκε. 

     
ΠΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 
 
1.ΕΡΓΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ 
Η Διεύθυνση υλοποίησε και συνεχίζει να υλοποιεί και εντός του 2021) έργα, δυνάμει 
Προγραμματικών Συμβάσεων με άλλους φορείς, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα: 
 

Τίτλος έργου Π/Υ 

“Εκσυγχρονισμός-Βελτίωση Αθλητικών Εγκαταστάσεων Γηπέδου Σκάλας)” Δήμου 
Αργοστολίου  -ολοκληρώθηκε εντός του 2020 200.000,00 € 

“Εκσυγχρονισμός-Βελτίωση Αθλητικών Εγκαταστάσεων Γηπέδου Μακρυώτικων”)” Δήμου 
Σάμης  -ολοκληρώθηκε εντός του 2020 200.000,00€€ 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΟ ΣΕΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ Φ.Ο. ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 
ΑΓ. ΘΕΚΛΗΣ- ολοκληρώθηκαν τα τεύχη δημοπράτησης και το έργο είναι έτοιμο για 
δημοπράτηση 

750.000,00 € 

 
2. ΕΡΓΑ ΣΑΕΠ 522 
Η Διεύθυνση εκτέλεσε, ολοκλήρωσε εντός του 2020 και συνεχίζει να εκτελεί, έργα του 
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων – Εθνικό Σκέλος ΣΑΕΠ 522 2015-2016-2017-2018 
με τις κάτωθι κατανομές χρηματοδότησης έργων για την Π.Ε. Κεφαλληνίας:  
 

Κατανομή χρηματοδότησης Π/Υ 
“ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΙΘΑΚΗΣ” –ολοκληρώθηκε εντός του 2020 100.000,00 € 

“ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ 
ΚΛΑΔΩΝ ΤΟΥ ΥΔΡΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΙΘΑΚΗΣ”-ολοκληρώθηκε εντός του 
2020 

53.805,85 € 

Καθαρισμός και Συντήρηση Τεχνικών Έργων και Κλάδων του Υδρογραφικού Δικτύου 
Κεφαλληνίας-Ολοκληρώθηκε εντός του 2020 186.194,15.€  

Αντιπλημμυρικές Παρεμβάσεις Έκτακτης Ανάγκης- Ολοκληρώθηκε η διαδικασία του 
Διαγωνισμού και η κατακύρωση εντός του 2020 354.000,00€ 

Αντιπλημμυρικές Παρεμβάσεις στην Περιοχή Παλλικής- Ολοκληρώθηκαν τα τεύχη 
δημοπράτησης εντός του 2020, και το έργο βαίνει προς δημοπράτηση 185.000,00€ 

 
Β. ΜΕΛΕΤΕΣ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ 
«ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ & ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΣΙΜΩΤΑΤΩΝ  ( π/υ: 
267.520,33€) πλέον του ΦΠΑ. ολοκληρώθηκε εντός του 2020 το σχέδιο του πρακτικού της 



επιτροπής διαγωνισμού που αφορά το μεγαλύτερο τμήμα των εργασιών της επιτροπής και 
εντός του Ιανουαρίου 2021 αναμένεται η έγκριση αυτού από την Οικονομική Επιτροπή. 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ της ΜΕΛΕΤΗΣ 
ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΑΓ.ΕΥΦΗΜΙΑΣ: ολοκληρώθηκε εντός του 2020 
το σύνολο του φυσικού αντικειμένου της μελέτης ενώ ολοκληρώθηκε και ένα επιπλέον 
αντικείμενο το οποίο περιελήφθη σε ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών, που αφορά στο 
master plan της περιοχής 
ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΥΛΑΡΟΥ: Ολοκληρώθηκε εντός του 
2020 η προετοιμασία για την ένταξη της   εν λόγω μελέτης, στην χρηματοδότηση  του  
Υπουργείου Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, 
 
Άλλα αντικείμενα 

1. Πληθώρα αυτοψιών κατόπιν αιτήσεων πολιτών που αφορούν αρμοδιότητες του 
τμήματος, όπως έλεγχος υδρογραφικού δικτύου, κλπ 

2. Εμπειροτεχνικά πτυχία, αντικείμενο που διεκεπραιώνεται από το τμήμα 
3. Παροχή εντός του 2020 –πάντα- 5 τουλάχιστον προσωρινών οριοθετήσεων ρεμάτων 

σε ιδιώτες, και μία μόνιμη 
4. Συμμετοχή υπαλλήλων του τμήματος  σε επιτροπές άλλων υπηρεσιών της Π.Ε. 

Κεφαλληνίας (π.χ. επιτροπές προμηθείων, επιτροπές Ιανού, κλπ) αλλά και άλλων 
φορέων (Επιτροπές Διαγωνισμών Έργων Δημου Αργοστολίου, Δήμου Ιθάκης, 
Επιτροπή Επικινδύνως Ετοιμόρροπων Κατασκευών) 

5. Ενεργή συμμετοχή υπαλλήλων του Τμήματος σε άλλα συλλογικά όργανα, όπως 
Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής 

6. Εισηγήσεις  από την Υπηρεσία, που αφορούν το Νομικό Πλαίσιο  διαφόρων έργων, 
προς Υπουργεία  ή Διοικητικά Εφετεία, πολύ παλαιότερων εργολαβιών, με επιτυχή 
έκβαση εντός του 2020, ( πχ.ΔΗΜΕΡ) 

7. Επίσης η Υπηρεσία μας, έχει επιφορτιστεί με ένα αντικείμενο αυστηρά 
πολεοδομικού χαρακτήρα, που είναι τα παραχωρητήρια, αντικείμενο το οποίο 
διεκπεραιώνει αποκλειστικά υπάλληλος του Τμήματος Κτιριακών & Υδραυλικών 
Έργων.  

 
ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 
 
1. Έργα που δημοπρατήθηκαν εντός του 2020 
 
Κατά το έτος 2020 συντάχθηκαν οι μελέτες, ελήφθησαν οι αναγκαίες αδειοδοτήσεις και 
δημοπρατήθηκαν έντεκα (11) έργα, συνολικού προϋπολογισμού 3.495.128,69 €. 

 
Α/
Α ΕΡΓΟ Π/Y ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΕΚΠΤΩΣΗΣ

1 

Καθαρισμός τάφρων 
Επαρχιακού και Εθνικού 
οδικού δικτύου Π.Ε. 
Ζακύνθου 2019-2020. 

200.000,00 € 17/2/2020 ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΙΠΡΑΣ 65,00% 

2 

Εργασίες συντήρησης 
Επαρχιακού & Εθνικού 
οδικού δικτύου Ζακύνθου 
2019-2020. 

735.000,00 € 20/2/2020 ΑΝΤΑΙΟΣ ΑΕ 48,98% 

3 

Επείγουσες εργασίες 
αποκατάστασης 
Επαρχιακού οδικού δικτύου 
Ζακύνθου 2019-2020. 

300.000,00 € 13/3/2020 Γ.Χαλβατζάρας & Σια Ο.Ε. 45,00% 



4 Συντήρηση οδικού δικτύου 
Π.Ε. Ζακύνθου 2019 65.128,69 € 9/4/2020 Γ.Χαλβατζάρας & Σια Ο.Ε. 6,00% 

5 

Επισκευή και συντήρηση 
φωτεινών σηματοδοτών και 
φωτιστικών σωμάτων 
Επαρχιακού οδικού δικτύου 
Ζακύνθου 2019-2020. 

200.000,00 € 23/4/2020 3Κ Τεχνική Α.Ε. 21,00% 

6 

Τεχνικά έργα 
αντιπλημμυρικής 
θωράκισης  Π.Ε. Ζακύνθου  
2019-2020. 

350.000,00 € 8/5/2020 Γ.Χαλβατζάρας & Σια Ο.Ε. 48,22% 

7 

Καθαρισμός και συντήρηση 
υδραυλικής ικανότητας των 
χειμάρρων Ξιφίτα, 
Σκούρτη, Τσιρογιάννη και 
Σμπόρα της νήσου 
Ζακύνθου. 

350.000,00 € 20/5/2020 Γ.Χαλβατζάρας & Σια Ο.Ε. 68,00% 

8 

Επείγουσες εργασίες 
αντιπλημμυρικής 
προστασίας  Π.Ε. Ζακύνθου 
2019-2020. 

200.000,00 € 29/5/2020 ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΙΠΡΑΣ 51,16% 

9 

Κατασκευή των λιμενικών 
έργων πρόσβασης στη νήσο 
Σταμφάνη του 
συμπλέγματος των 
Στροφάδων Νήσων. 

800.000,00 € 30/7/2020 
NEW MILLENIUM 
CONSTRUCTIONS 
Εμπορική Εταιρεία 

5,18% 

10 
Κατασκευή 
αντιπλημμυρικών τεχνικών 
έργων στην Π.Ε.Ζακύνθου 

295.000,00 € 19/10/2020 Χρήστος Τσίπρας  45,42% 

11 
Έργα καθαρισμού και 
διευθέτησης υδατορεμάτων 
Π.Ε. Ζακύνθου. 

400.000,00 € 16/11/2020 Γ.Χαλβατζάρας & Σια Ο.Ε. 48,00% 

ΣΥΝΟΛΟ 3.495.128,69 €    

 
2. Έργα που υλοποιήθηκαν εντός του 2020 
 
Κατά το έτος 2020 ολοκληρώθηκε η εκτέλεση δέκα (10) έργων, συνολικού ποσού 
προϋπολογισμού 3.894.500,00 € ή αντίστοιχου ποσού συμβάσεων 1.822.615,19 €.  
 

Α/Α ΕΡΓΟ Π/Y ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΕΚΠΤΩΣΗΣ 

ΠΟΣΟ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1 
Τεχνικά έργα 
αντιπλημμυρικής 
θωράκισης Π.Ε.Ζακύνθου 

350.000,00 € Χρήστος Τσίπρας  50,36% 173.747,96 € 

2 Δρόμος Αλυκές-Ξύγκια, 
Τμήμα Α΄ 700.000,00 € Γ.Χαλβατζάρας & Σια Ο.Ε. 41% 412.999,98 € 



3 Συντήρηση Εθνικής Οδού 
Ζακύνθου-Κερίου 365.000,00 € Γ.Χαλβατζάρας & Σια Ο.Ε. 55,17% 163.634,08 € 

4 

Καθαρισμός, συντήρηση 
τεχνικών έργων και 
εργασίες αντιπλημμυρικής 
προστασίας αρμοδιότητας 
Π.Ε.Ζακύνθου 

200.000,00 € Ανταίος Τεχνικών Κατασκευών 38,94% 122.128,13 

5 

Επισκευή και συντήρηση 
φωτεινών σηματοδοτών 
και φωτιστικών σωμάτων 
επαρχιακού οδικού 
δικτύου Ζακύνθου 2017-
2018. 

100.000,00 € Μάριος Σπαθης του Νικολάου 12% 88.000,00 € 

6 

Βελτιώσεις επαρχιακού 
οδικού δικτύου 
Π.Ε.Ζακύνθου 2017-
2018. 

600.000,00 € Ανταίος  Τεχνικών Κατασκευών 50,40% 297.574,08 € 

7 

Εργασίες συντήρησης 
επαρχιακού οδικού 
δικτύου Π.Ε. Ζακύνθου 
2017-2018 

700.000,00 € Γ.Χαλβατζάρας & Σια Ο.Ε. 56,11% 307.245,19 € 

8 Ανακαίνιση κτιρίου 
Γηροκομείου Ο.Δ.Α.Ζ. 266.000,00 € 3Κ Τεχνική Α.Ε. 43,01% 157.650,87 € 

9 

Εκσυγχρονισμός - 
βελτίωση αθλητικών 
εγκαταστάσεων 
δημοτικού γηπέδου 
Αμπελοκήπων Ζακύνθου 

293.500,00 € Μοσχοβίτης Παναγιώτης του 
Κοσμά 29,32% 207.432,62 € 

10 

Εργασίες αποκατάστασης 
του κτιρίου του 
Διοικητηρίου της Π.Ε. 
Ζακύνθου, μετά τον 
σεισμό της 26ης 
Οκτωβρίου 2018. 

320.000,00 € 
Πατίκας Ν. - 
Ριζόπουλος Γ. 
Ο.Ε. 

40,69% 189.776,36 € 

 ΣΥΝΟΛΟ 3.894.500,00 € 

 

 
3. Μελέτες που υλοποιούνταν κατά το 2020 

 
Κατά το έτος 2020 συνεχίστηκε από την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων η επίβλεψη της 
εκπόνησης δυο (2) μελετών, συνολικού προϋπολογισμού 417.756,41 €. 



 

Α/Α ΕΡΓΟ ΑΝΑΔΟΧΟΣ Π/Υ 

1 

Μελέτη προστασίας από κατολίσθηση των πρανών 
στην θέση «Κόκκινος Βράχος», στο Ακρωτήρι 
Ζακύνθου, μετά τον σεισμό της 26ης Οκτωβρίου 
2018. 

Γεώγνωση Α.Ε., Δημαράς 
Κων/νος, Γεωργακάκος 
Ιωάννης, Τσάτσος 
Νικόλαος 

137.245,28 € 

2 

Υποστηρικτικές μελέτες έργων βελτίωσης 
λειτουργικότητας προστασίας και ασφάλειας 
ναυσιπλοΐας λιμένος Ζακύνθου και Αγίου 
Νικολάου Βολιμών Ζακύνθου. 

Σβορώνος Διονύσιος, 
Γεωργιλάς Αθανάσιος, 
Αθανασίου-Αργυράκης 
Ο.Ε., Ι.Κουγιανός-
Δ.Τρωϊάνος, Γεωτεχνικές 
Έρευνες ΑΤΕ 

280.511,13 € 

  ΣΥΝΟΛΟ   417.756,41 € 

 
4. Μελέτες που δημοπρατήθηκαν κατά το 2020 

 
Κατά το έτος 2020 δημοπρατήθηκαν τρείς (3) μελέτες συνολικού προϋπολογισμού 
717.194,65 €. 

 

Α/Α ΕΡΓΟ Π/Y ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ 

1 Μελέτη βελτιώσεων Επαρχιακού και 
Εθνικού Οδικού Δικτύου Ζακύνθου 180.000,00 € 26/11/2020 

2 Μελέτη δρόμος Αλυκές - Ξύγκια, Τμήμα 
Β' 37.194,65 € 6/12/2020 

3 
Μελέτη αποκατάστασης κτιρίου Παλιού 
Νοσοκομείου Ζακύνθου, μετά τον 
σεισμό της 26ης Οκτωβρίου 2018. 

500.000,00 € 20/10/2020 

  ΣΥΝΟΛΟ 717.194,65 €   
 

5. Έργα που αναμένεται να δημοπρατηθούν εντός Α’ Τριμήνου του 
2021 
 
Ο προγραμματισμός της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων για το 1ο τρίμηνο τους 2021 
περιλαμβάνει την δημοπράτηση τριών (3) έργων συνολικού προϋπολογισμού 9.424.000,00 € 
και μιας (1) μελέτης προϋπολογισμού 49.600,00 €.  
Ωστόσο, επισημαίνεται ότι αναμένεται εντός του 1ου τριμήνου η ολοκλήρωση της αλλαγής 
του νομοθετικού πλαισίου του Ν.4412/2016 που ενδεχομένως να διαφοροποιήσει τον 
ανωτέρω προγραμματισμό. 
 

 

Α/Α ΕΡΓΟ Π/Y 



1 Έργα βελτίωσης λειτουργικότητας προστασίας και ασφάλειας 
ναυσιπλοΐας λιμένος Αγίου Νικολάου Βολιμών Ζακύνθου. 8.800.000,00 € 

2 

Παρεμβάσεις για την αποκατάσταση και την άρση επικινδυνότητας 
στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο και σε οικιστικές περιοχές μετά τον 
μεσογειακό κυκλώνα με την ονομασία «ΙΑΝΟΣ» στην 
Π.Ε.Ζακύνθου. 

550.000,00 € 

3 Επισκευή στέγης μουσείου (παλιού σχολείου) Αγαλά και 
διαμόρφωση προαυλίου χώρου. 74.000,00 € 

4 Τεχνικός Σύμβουλος για την αποκατάσταση των κτιρίων των 
κέντρων Υγείας Περιφέρειας Ιονίων Νήσων-Π.Ε. Ζακύνθου. 49.600,00 € 

 ΣΥΝΟΛΟ 9.473.600,00 € 
 

6. Συνδρομή του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. 
Ζακύνθου στην αντιμετώπιση διαφόρων επικινδυνοτήτων 
 
Κατά την διάρκεια όλου του έτους 2020 η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων παρείχε τεχνική 
υποστήριξη στο Τμήμα Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση πλημμυρικών 
φαινομένων, καταπτώσεων πρανών επί του οδικού δικτύου αρμοδιότητας της Περιφέρειας 
Ιονίων Νήσων καθώς και συνδρομή στην αντιμετώπιση κάθε άλλου είδους επικινδυνότητας 
με την ανάγκη τεχνικής πραγματογνωμοσύνη. Στο πλαίσιο αυτό υποδείχθηκαν οι αναγκαίες 
εργασίες για την αντιμετώπιση των επικινδυνοτήτων και επιβλέφτηκε η υλοποίηση τους. 
Πρέπει ιδιαιτέρως να επισημανθεί ο μεγάλος όγκος εργασίας που επιτελέστηκε για την άρση 
των επικινδυνοτήτων στο πλαίσιο της Πολιτικής Προστασίας, αμέσως μετά από την 
καταστροφική διέλευση από την Π.Ε. Ζακύνθου του μεσογειακού κυκλώνα «Ιανός», την 17-
18 Σεπτεμβρίου 2020, όσο και η μελέτη των αναγκαίων έργων για την οριστική 
αποκατάσταση από την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων και η ανάθεση των σχετικών έργων. 
 
 
7. Λοιπός σχεδιασμός για το 2021 
 

1. Εντός του έτους 2021 θα γίνει η μελέτη και θα εκκινήσει η δημοπράτηση των 
έργων συντήρησης των οδοστρωμάτων 2021-2022 αρμοδιότητας της Π.Ε. 
Ζακύνθου, στο πλαίσιο της χρηματοδότησης ύψους 7.000.000 € που της 
κατανεμήθηκε από την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων από την ΣΑΕΠ 522. 

2. Εντός του έτους 2021 θα γίνει η μελέτη και θα εκκινήσει η δημοπράτηση των 
έργων συντήρησης - αποκατάσταση αντιπλημμυρικών έργων 2021-2022 
αρμοδιότητας της Π.Ε. Ζακύνθου, στο πλαίσιο της χρηματοδότησης ύψους 
1.500.000 € που της κατανεμήθηκε από την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων από 
την ΣΑΕΠ 522. 

3. Επίσης, εντός του έτους 2021 αναμένεται η υλοποίηση όλων των αναγκαίων 
προπαρασκευαστικών εργασιών για την δημοπράτηση των μελετών: 
 “Μελέτη περιφερειακής οδού νότιου τμήματος πόλεως Ζακύνθου με 

διαμόρφωση των συγκοινωνιακών κόμβων “Αγίου Χαραλάμπη”, 
“Λούμπας” και απευθείας σύνδεση τους», προϋπολογισμού 350.000,00 €. 

 “Μελέτη παράκαμψης Αγίου Δημητρίου, νήσου Ζακύνθου”, 
προϋπολογισμού 300.000,00 €. 

 “Νέα οδός σύνδεσης Τηγάνια-Αλυκών με την 6η Επαρχιακή οδό 
Ζακύνθου-Βολιμών”, προϋπολογισμού 300.000,00 €. 

 



 
 

 
8. Λοιπά καθήκοντα Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων 
Πέραν των ανωτέρω η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων είναι αρμόδια και για την 
εκτέλεση ενός πλήθους άλλων εργασιών, όπως η έκδοση αδειών κυκλοφορίας 
μηχανημάτων έργων, άδειες τομών επί των οδών αρμοδιότητάς Π.Ε.Ζακύνθου, 
εγκρίσεις κυκλοφοριακών συνδέσεων επιχειρήσεων με το οδικό δίκτυο, έκδοση 
χιλιομετρικών βεβαιώσεων, απαντήσεις σε πλήθος αιτημάτων των πολιτών που έχουν 
σχέση με το επαρχιακό και εθνικό οδικό δίκτυο, κ.λ.π. Τέλος, τα στελέχη της 
Υπηρεσίας συμμετείχαν ως μέλη σε επιτροπές άλλων υπηρεσιών όπως η Δ/νση 
Διοικητικού – Οικονομικού, η Δ/νση Υγείας και η Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης, η 
Επιτροπή Αρχιτεκτονικού Ελέγχου, το ΣΥΠΟΘΑ και σε επιτροπές δημοπρασιών 
έργων του Δήμου Ζακύνθου, μέσω των ηλεκτρονικών κληρώσεων του ΚΗΜΔΗΣ. 
 
9. Δομή και στελέχωση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων 
Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων διαρθρώνεται από τα εξής τρία τμήματα: α) το Τμήμα 
Συγκοινωνιακών Έργων με αρμοδιότητα μεταξύ άλλων την υλοποίηση των οδικών 
και λιμενικών έργων, β) το Τμήμα Κτιριακών & Υδραυλικών Έργων με αρμοδιότητα 
την υλοποίηση των υδραυλικών, εγγειοβελτιωτικών, αντιπλημμυρικών, οικοδομικών, 
περιβαλλοντικών και λοιπών αρχιτεκτονικών έργων και γ) το Τμήμα Εργαστηρίου με 
αρμοδιότητα τον ποιοτικό έλεγχο των παραπάνω έργων που υλοποιεί η Διεύθυνση. 
Η Υπηρεσία στελεχώνονταν το 2020 κατά μέσω όρο με δέκα (10) υπαλλήλους 
(συμπεριλαμβανομένων των προϊσταμένων), από τους οποίος δυο (2) είχαν 
παράλληλα καθήκοντα σε άλλες υπηρεσίες (Τμήμα Προγραμματισμού και Τμήμα 
Περιβάλλοντος αντίστοιχα). 
 
10. Έργα στο οδικό δίκτυο 
Κατά το έτος 2020 ολοκληρώθηκε το 1ο Τμήμα, μήκους 1.000 m, του έργου “Δρόμος 
Αλυκές-Ξύγκια”, το οποίο αποτελεί μια νέα οδό και παράλληλα προωθήθηκε η 
ανάθεση των αναγκαίων μελετών για την ολοκλήρωση και του υπόλοιπου τμήματος 
της οδού. 
Εκτελέστηκαν εργασίες συντήρησης των οδοστρωμάτων του οδικού δικτύου 
αρμοδιότητας της Π.Ε Ζακύνθου, με εφαρμογή νέων ασφαλτοταπήτων σε τμήματα 
της Εθνικής Οδού Ζακύνθου – Κερίου, καθώς και των Επαρχιακών Οδών εντός των 
Τοπικών Κοινοτήτων:  
1) Βασιλικού, 2) Καλαμακίου, 3) Πλάνου, 4) Τραγακίου, 5) Κυψέλης και 6) 
Αμπελοκήπων. 
Έγινε επαναδιαγράμμιση περίπου 70 χιλιομέτρων, από το σύνολο των 226 
χιλιομέτρων του οδικού δικτύου αρμοδιότητας της Π.Ε. Ζακύνθου. Επίσης 
τοποθετήθηκαν στοιχεία κατακόρυφης σήμανσης και ασφάλειας. 
Τέλος εκτελέστηκαν διάφορα αναγκαία τεχνικά έργα για την αντιστήριξη του οδικού 
δικτύου και των παρακείμενων σε αυτό πρανών στις Τοπικές Κοινότητες: 1) 
Βανάτου,  
2) Αγίου Δημητρίου, 3) Φιολιτίου, 4) Αγίας Μαρίνας, 5) Κυψέλης και 6) Αργασίου. 
 

 
 
 



 
 
 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
 
Σας αναφέρουμε συνοπτικά τις ενέργειες που υλοποιήθηκαν ανά κατηγορία, από το Τμήμα 
Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Π.Ε. Κέρκυρας, όπου συμπεριλαμβάνονται σχετικά 
στοιχεία από τα αντίστοιχα Τμήματα που εδραιώνονται στα νησιά Λευκάδα, Κεφαλονιά και 
Ζάκυνθο για το διάστημα από 01-01-2020 έως και 31- 12-2020. 
 
1.ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ:Αφορά στην υπαγωγή σε Πρότυπες 
Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις Δραστηριοτήτων, στην Έκδοση Πρόσθετων Όρων σε Περιοχές 
Natura 2000 και στην έκδοση βεβαιώσεων απαλλαγής από περιβαλλοντική αδειοδότηση. 
Σύνολο υποθέσεων ίσο με εκατόν ογδόντα-δύο (182),οι οποίες αφορούν ζητήματα σχετικά 
με: χορήγηση βεβαίωσης Απαλλαγής Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης για διάφορες 
δραστηριότητες/έργα(για παράδειγμα φωτοβολταϊκών σταθμών), ιδιωτικά και δημόσια έργα 
όπως έργα οδοποιίας, καθώς και υπαγωγή για ΠΠΔ. 
 
2.ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ για την ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ και ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΛΙΚΩΝ 
ΑΜΙΑΝΤΟΥ: Εγκρίθηκαν δέκα(10)σχέδια. 
 
3.ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ή/και ΠΡΟΣ 
ΑΔΕΙΟΔΟΤΟΥΣΕΣ ΑΡΧΕΣ - Συντάχθηκαν  είκοσι-επτά (27) γνωμοδοτήσεις. 
 
4.ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ 
Η υπηρεσία προέβη στη διενέργεια εβδομήντα-οκτώ (78) και επτά(7 που αφορούν -
πρόσκληση ΚΕΠΕ) ελέγχων καθώς και 69 έγγραφα διαβίβασης ελέγχων αυτοψίας και 5 
επαναδιαβίβασης εκθέσεων αυτοψίας. 
 
5.ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ 
Πραγματοποίηση συμμετοχής ως όργανο ελέγχου εγκαταστάσεων για την αντιμετώπιση 
κινδύνων μεγάλων ατυχημάτων σχετιζόμενων με επικίνδυνες ουσίες (SEVESO). 
 
6.ΑΛΛΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ/ΕΡΓΑΣΙΕΣ: 
1. Είδος των δεκατέσσερα (14) σε αριθμό ενεργειών που πραγματοποιήθηκαν: υποθέσεις 
προσφυγών κατά της Π.Ι.Ν., ολοκλήρωση διαδικασίας εύρεσης δικηγόρου και σύνταξη 
εισηγήσεων για την έγκριση εξειδίκευσης διάθεσης πίστωσης και απευθείας ανάθεσης για 
παράσταση δικηγόρου, προς την Οικονομική Επιτροπή Ολοκληρώθηκε η διαδικασία 
πληρωμής δικηγόρου για παλαιότερη υπόθεση. 
2. Διεκπεραίωση εκατόν-οκτώ (108) περιπτώσεων που σχετίζονταν με: ανοιχτές υποθέσεις 
που εκκρεμούσαν από το 2019, εισηγήσεις επιβολής διοικητικών κυρώσεων, σύνταξη 
αποφάσεων προστίμου και εκθέσεων βεβαίωσης παραβάσεων. 
3. Σύνταξη ενενήντα-τεσσάρων (174) διοικητικών εγγράφων διαφόρων υποθέσεων. 
 
Παρακάτω συμπεριλαμβάνεται/παρουσιάζεται συγκεντρωτικός Πίνακας με τον απολογισμό 
για το έτος 2020. 
 
Πίνακας 1. Συγκεντρωτικά στοιχεία απολογισμού Τμημάτων Περιβάλλοντος της Περιφέρειας 
Ιονίων Νήσων για το έτος 2020. 
 
Κατηγορία Σύνολο υποθέσεων  

που πραγματοποιήθηκαν 

Σημειώσεις/Σχόλια 



 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ 

 

182 

 

 

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ 
ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΥΛΙΚΩΝ ΑΜΙΑΝΤΟΥ 

 

10 

 

 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ & 
ΑΔΕΙΟΔΟΤΟΥΣΕΣ ΑΡΧΕΣ 

 

27 

 

 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ 

78 

 

 

 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΟΙ ΣΕ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ 

  1 

 

 

 

ΑΛΛΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ/ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

 Γενικά: αναρτήσεις στο ΗΠΜ 
γνωμοδοτήσεων και 
παρακολούθηση για νέες 
χρεώσεις υποθέσεων, ανάρτηση 
αποφάσεων στη Διαύγεια, 
βεβαιώσεις προστίμων στην 
εφορία, εξυπηρέτηση πολιτών.

 

ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΚΑΤΑ 
ΤΗΣ ΠΙΝ 

 

14 

 

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ & 

ΣΥΝΤΑΞΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 
ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ 

 

108 

 

6.3 ΛΟΙΠΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 174 Περιλαμβάνονται: απαντήσεις σε 
πολίτες και άλλες Υπηρεσίες π.χ. 
για παροχή πληροφοριών 
σχετικά με διάφορα θέματα, 
έγγραφα για διοικητικά θέματα, 
διεκπαιρεωτικά έγγραφα για 
υποθέσεις Χωρικού Σχεδιασμού 
κ.α. 

 
 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
 

ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 
 



Αναφορικά με τα πεπραγμένα   της Διευθυνσης Μεταφορών & 
Επικοινωνιών για το έτος 2020 σας γνωρίζουμε τα εξής για έκαστο 
τμήμα της  Διευθυνσης 
 

 ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΟ και ΑΔΕΙΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
Σύνολο 10334 εισερχομένων αιτημάτων  για οχήματα  
74 έγγραφα οίκοθεν και εκκρεμούν 1251 αιτήματα  
Διεκπεραιώθηκαν  

 4653 αιτήματα μεταβίβασης οχημάτων 
 4053 αιτήματα αδειών κυκλοφορίας 
 594 αιτήματα διαγραφής οχημάτων 
 450 αιτήματα άρσης παρακράτησης κυριότητας οχημάτων  
 176 αιτήματα χορήγησης βεβαιώσεων 
 591 αιτήματα χορήγησης αντιγράφων αδειών κυκλοφορίας  

λόγω φθοράς, απώλειας , καταστροφής  
 455 αιτήματα για αντικατάσταση πινακίδων κυκλοφορίας 
 79 αποστολές φακέλων σε άλλες Περιφέρειες λόγω 

αρμοδιότητας 
 
20 αιτήματα για χορήγηση και ανανέωση αδειών οδικού 
μεταφορέα το 2020. 

 Διεκπεραιώθηκαν 15 αιτήματα έτους 2020 και προγενέστερων 
ετών που εκκρεμούσαν.  

 
35 αιτήματα για πρατήρια , αναγγελίας έναρξης επαγγέλματος και 
έναρξης συνεργείων 

 Εκκρεμούν λόγω μη τοποθέτησης υπαλλήλου ειδικότητας 
μηχανολόγου στη Δ/νση 

 
10 εισερχόμενα αιτήματα ραδιοερασιτεχνών 

 Διεκπεραιώθηκαν 2 αιτήματα 
 
Επιπλέον αλληλογραφία με φορείς για ορισμό μελών σε επιτροπές 
ελέγχου οχημάτων, ΤΑΧΙ, και πειθαρχικά συμβούλια . 
 

 ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ 
Σύνολο εισερχομένων 7814  
οίκοθεν 67 έγγραφα 
Διεκεραιώθηκαν 

 3039 Ανανεώσεις αδειών οδήγησης 
 283 μετατροπές αδειών ξένων χωρών 
 373   αντικαταστάσεις και αντίγραφα αδειών 
 2306 νέα δελτία  (ΔΕΕ) και μετατροπές δελτίων και 324 

προγράμματα εκπαίδευσης 



 55 αποστολές φακέλων Α.Ο σε άλλες Περιφέρειες λόγω 
αρμοδιότητας  

 
ΤΜΗΜΑ ΚΤΕΟ  
33 έγγραφα οίκοθεν και 13 ανενέργητα 
Συνημμένη κατάσταση του τμήματος για τον αριθμό οχημάτων που 
ελέγχθηκαν και τα έσοδα που προέκυψαν ανά μήνα Για σύνολο 
οχημάτων 5393 εισπράχθηκαν 320432 ευρώ 
Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η υπολειτουργία της υπηρεσίας λόγω 
σοβαρής υποστελέχωσης , και έλλειψης εξεταστών οδήγησης και λόγω 
Κορονοιού. 
 
ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 

 
Α. Τομέας αδειών κυκλοφορίας 

1. Νέες άδειες κυκλοφορίας οχημάτων: δικύκλων, Ε.Ι.Χ., Φ.Ι.Χ. κ.λ.π. 
τετρακόσιες τριάντα πέντε (435) 

2. Μεταβιβάσεις οχημάτων χίλιες διακόσιες σαράντα έξι (1246) 
3. Λοιπές πράξεις χίλιες τριακόσιες σαράντα εννιά (1349) 

 
Β. Τομέας αδειών οδήγησης 

 Νέες άδειες οδήγησης τριακόσιες τριάντα μία (331) 
 Επεκτάσεις αδειών οδήγησης τριακόσιες πενήντα τέσσαρες (354) 
 Μετατροπές, αναθεωρήσεις, αντικαταστάσεις & αντίγραφα χίλιες τριάντα 

επτά (1037) 
 
Γ. Τομέας ΚΤΕΟ 

 Έλεγχοι ελαφρών οχημάτων χίλιοι διακόσιοι ογδόντα εννιά (1289) 
 Έλεγχοι βαρέων οχημάτων οκτακόσιοι εξήντα έξι (866) 

 
Δ. Τεχνικός τομέας 

 Πρατήρια (επεκτάσεις, μεταβολές κ.λ.π.) πέντε (5) 
 Συνεργεία αυτοκινήτων δύο (2) 
 Σταθμοί αυτοκινήτων μηδέν (0) 
 Ραδιοεπικοινωνίες μηδέν (0) 

 
Ε. Οικονομικός απολογισμός εσόδων Π.Ε. Λευκάδας 

1. Τέλη ταξινόμησης - μεταβίβασης οχημάτων εκατόν τριάντα εννιά χιλιάδες 
εννιακόσια ενενήντα τέσσερα (139.994,00) ευρώ 

2. Πρόστιμα Μ.Κ.Ε. οχημάτων μηδέν (0,00) ευρώ 
3. Τέλη τεχν. ελέγχου Κ.Τ.Ε.Ο. εκατόν δύο χιλιάδες οκτακόσια εξήντα 

(102.860,00) ευρώ 
4. Παράβολα αδειών οδήγησης & αδειών εγκαταστάσεων (κατ΄ εκτίμηση) 

εκατόν τριάντα πέντε χιλιάδες εννιακόσια εβδομήντα (135.970,00) ευρώ. 
 
 
ΣΤ. Διακίνηση πρωτοκόλλου 

1. Τμήμα Τεχνικό & Αδειών Κυκλοφορίας τρείς χιλιάδες εκατόν τριάντα επτά 



(3.137) 
2. Τμήμα χορήγησης Αδειών Οδήγησης χίλια διακόσια τριάντα (1.230) 
3. Κ.Τ.Ε.Ο. ογδόντα ένα (81) 
4. Τμήμα Γραμματείας εκατόν πέντε (105). 

 
 
ΠΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 
 
Για το έτος 2020, ο απολογισμός των υπηρεσιών ανά τμήμα είναι : 
Το τεχνικό τμήμα και αδειών κυκλοφορίας (ΑΚ) επεξεργάστηκε τις ακόλουθες 
κατηγορίες υπηρεσιών σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα. 

 
ΚΑΤHΓΟΡΙΑ Ποσότητα Μεταβολή από 

2019 
Χρόνος διεκπεραίωσης 

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 1584 -28% Αυθημερόν συνήθως 
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 258 -55% 2-3 ημέρες 
ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΔΕΙΑΣ 

ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

790 -11% Αυθημερόν συνήθως 

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟΧΑΡ/ΣΜΟΣ ΑΚΙΝΗΣΙΑ 625 -11% Αυθημερόν συνήθως 
ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΦΑΚΕΛΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 95 -21% 2-3 ημέρες 
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 20 -25%  

ΘΕΜΑΤΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ 

ΟΧΗΜΑΤΩΝ (πρατήρια – συνεργεία) ΨΗΦΙΑΚΟ 
ΜΗΤΡΩΟ 

69 -23% 15 – 50 ημέρες 

12 αποφ/σεις πρατηρίων, 5 

συνεργείων, 1 ΙΚΤΕΟ 
ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ 14 -18% 15 ημέρες 
ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΣΑΡΤΗΣΗΣ 

ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ 

35 -38% 7-15 ημέρες 

ΧΟΡ/ΣΗ – ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΚΑΡΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΟΥ 

ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ 

89 35% Επεξεργασία 7 ημέρες – 

έκδοση 2-6 μήνες 
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΚΕΚ 30 -9% Αυθημερόν, χορ/καν 3300 

κάρτες μικρών και 180 

μεγαλων 
ΧΟΡ/ΣΗ - ΑΝΑΝ/ΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΔΟΚΙΜΗΣ 15 +25% 7-15 ημέρες 
ΧΟΡ/ΣΗ - ΑΝΑΝ/ΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΟΔΙΚΟΥ 

ΜΕΤΑΦΟΡΕΑ 

19 -62% 15 – 50 ημέρες 

ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 189 -33%  

ΣΥΝΟΛΟ 3832 -25%  

 

Από τον Ιούνιο 2020 έχει θεσπιστεί ηλεκτρονικό ραντεβού για την είσοδο πολιτών 
στην υπηρεσία. Οι πολίτες προσέρχονται ενημερωμένοι πλήρως (τηλεφωνικώς, 
διαδικτυακά ή με e-mail) για τα δικαιολογητικά. Οι περισσότερες διαδικασίες 
έκδοσης άδειών κυκλοφορίας συνήθων οχημάτων λόγω μεταβίβασης – ταξινόμησης 



– αντιγράφου - αντικατάστασης πινακίδων ολοκληρώνονται αυθημερόν. Ο χρόνος 
αναμονής είναι περίπου 10 ημέρες μέσω ΚΕΠ. 

Έχει δοθεί και η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής δικαιολογητικών είτε μέσω e-
mail είτε μέσω του ιστότοπου https://sites.google.com/view/metaforon-kefalonias. Η 
υποβολή των αιτήσεων προϋποθέτει έκδοση υπεύθυνων δηλώσεων από το gov.gr ή 
ψηφιακή υπογραφή ή θεώρηση του γνησίου της υπογραφής. 
Το τμήμα αδειών οδήγησης επεξεργάστηκε τις ακόλουθες κατηγορίες υπηρεσιών 
σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα. 

 

ΚΑΤHΓΟΡΙΑ Ποσότητα 

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΟ 204 

ΑΝΑΝΕΩΣΕΙΣ ΑΔΕΙΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ 1122 

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ, ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ, 

ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ, ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΕΣ ΑΟ 

379 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΑΟ 268 

ΕΙΔΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΤΑΞΙ 37 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΔΕΕ 95 

ΛΟΙΠΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ, ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ, ΧΟΡ/ΣΕΙΣ ΑΟ 15 

ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΙ 50 

Νέα ΔΕΕ (υποψήφιοι οδηγοί) 870 

Σύνολο 3070 
 

Συνολικά εστάλησαν προς εκτύπωση 2000 άδειες οδήγησης. 
Οι πολίτες προσέρχονται με ραντεβού ενημερωμένοι πλήρως (τηλεφωνικώς, ή με e-
mail) για τα δικαιολογητικά. Ο χρόνος αναμονής για την έκδοση άδειας οδήγησης το 
πρώτο τετράμηνο είχε μειωθεί στον ένα μήνα. Στην συνέχεια λόγω αυξημένων 
συμμετοχών εξετάσεων, ανανεώσεων, ανταλλαγών λόγω BREXIT έφθασε να είναι 4 
μήνες. Επίσης το προσωπικό δεν είναι επαρκές και μέρος αυτού συμμετέχει σε 
επιτροπές λόγω ΙΑΝΟΥ, με αποτέλεσμα την μείωση έκδοσης αδειών οδήγησης. 
Με δεδομένη την υπάρχουσα κατάσταση λειτουργίας θέτουμε στόχο πάνω από 90 
εκτυπώσεις ανά εβδομάδα, για το επόμενο τρίμηνο και μέχρι της 31/03/2020. 
Με αυτό τον ρυθμό θα πέσει ο χρόνος αναμονής έκδοσης αδειών οδήγησης εντός 
ενός μηνός από την αίτηση. 
Το τμήμα γραμματείας έχει πρωτοκολλήσει συνολικά 6357 εισερχόμενα και 
εξερχόμενα έγγραφα έχοντας πτώση σε σχέση με το 2019 κατά 22,7% περίπου, 
προφανώς λόγω πανδημίας. 
Επίσης έχει προγραμματίσει περίπου 48 επιτροπές θεωρητικών εξετάσεων με 
συνολικό αριθμό υποψηφίων οδηγών 1200 άτομα και 150 επιτροπές πρακτικών 
εξετάσεων υποψηφίων οδηγών με συνολικό αριθμό υποψηφίων οδηγών 700 άτομα. 
Γενικότερα η πτώση κατά 20% – 30% επί των διαδικασιών οφείλεται στην πανδημία 
και κρίνεται ικανοποιητική. 



 
ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 
 
Σας στέλνουμε αναλυτικά τα ποσοτικά στοιχεία από τις δραστηριότητες της 
υπηρεσίας μας το έτος 2020 κατά τομέα ήτοι: 
 
Α. Τομέας αδειών κυκλοφορίας 

 Νέες άδειες κυκλοφορίας οχημάτων: δικύκλων, Ε.Ι.Χ., Φ.Ι.Χ. κ.λ.π. 
τετρακόσιες τριάντα πέντε (435) 

 Μεταβιβάσεις οχημάτων χίλιες διακόσιες σαράντα έξι (1246) 
 Λοιπές πράξεις χίλιες τριακόσιες σαράντα εννιά (1349) 

 
Β. Τομέας αδειών οδήγησης 

 Νέες άδειες οδήγησης τριακόσιες τριάντα μία (331) 
 Επεκτάσεις αδειών οδήγησης τριακόσιες πενήντα τέσσαρες (354) 
 Μετατροπές, αναθεωρήσεις, αντικαταστάσεις & αντίγραφα χίλιες τριάντα 

επτά (1037) 
 
Γ. Τομέας ΚΤΕΟ 

 Έλεγχοι ελαφρών οχημάτων χίλιοι διακόσιοι ογδόντα εννιά (1289) 
 Έλεγχοι βαρέων οχημάτων οκτακόσιοι εξήντα έξι (866) 

 
Δ. Τεχνικός τομέας 

 Πρατήρια (επεκτάσεις, μεταβολές κ.λ.π.) πέντε (5) 
 Συνεργεία αυτοκινήτων δύο (2) 
 Σταθμοί αυτοκινήτων μηδέν (0) 
 Ραδιοεπικοινωνίες μηδέν (0) 

 
Ε. Οικονομικός απολογισμός εσόδων Π.Ε. Λευκάδας 

 Τέλη ταξινόμησης - μεταβίβασης οχημάτων εκατόν τριάντα εννιά χιλιάδες 
εννιακόσια ενενήντα τέσσερα (139.994,00) ευρώ 

 Πρόστιμα Μ.Κ.Ε. οχημάτων μηδέν (0,00) ευρώ 
 Τέλη τεχν. ελέγχου Κ.Τ.Ε.Ο. εκατόν δύο χιλιάδες οκτακόσια εξήντα 

(102.860,00) ευρώ 
 Παράβολα αδειών οδήγησης & αδειών εγκαταστάσεων (κατ΄ εκτίμηση) 

εκατόν τριάντα πέντε χιλιάδες εννιακόσια εβδομήντα (135.970,00) ευρώ. 
 
ΣΤ. Διακίνηση πρωτοκόλλου  

 Τμήμα Τεχνικό & Αδειών Κυκλοφορίας τρείς χιλιάδες εκατόν τριάντα επτά 
(3.137) 

 Τμήμα χορήγησης Αδειών Οδήγησης χίλια διακόσια τριάντα (1.230) 
 Κ.Τ.Ε.Ο. ογδόντα ένα (81) 
 Τμήμα Γραμματείας εκατόν πέντε (105) 

 
 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 

 



Η Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 24 του Π.Δ. 147 /23-12-2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας 
Ιονίων Νήσων» (Φ.Ε.Κ. 240/Α΄ 27-12-2010)», όπως αυτός τροποποιήθηκε με την 
αριθ. 181/16.09.2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων, και 
εγκρίθηκε με την αριθ. πρωτ.  276433/2017 απόφαση του Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (ΦΕΚ 
4083/Β΄/23-11-2017) είναι αρμόδια για το συντονισμό, την παρακολούθηση της 
λειτουργίας όλων των οργανικών μονάδων που υπάγονται σ' αυτή, την εξασφάλιση 
της εύρυθμης λειτουργίας τους και την αντιμετώπιση των προβλημάτων και των 
υποθέσεων αρμοδιότητάς τους, ιδιαίτερα στους τομείς προαγωγής και προστασίας 
της δημόσιας υγείας του τοπικού πληθυσμού, της καταπολέμησης της φτώχειας και 
του αποκλεισμού, της προώθησης  της κοινωνικής συνοχής και της  προάσπισης 
ευπαθών ομάδων μέσα από ένα αποτελεσματικό δίκτυο υπηρεσιών κοινωνικής 
μέριμνας και αλληλεγγύης. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με τα καθ’ 
ύλην αρμόδια Υπουργεία για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των 
υποθέσεων αρμοδιότητάς τους. 
 
Στη Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας υπάγονται οι 
παρακάτω οργανικές μονάδες: 
Α. Γραφείο Γραμματειακής Υποστήριξης Γενικής Διεύθυνσης.  
Β. Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας ΠΕ Κέρκυρας. 
Γ. Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Περιφερειακής Ενότητας 
Κεφαλληνίας και Ιθάκης.  
Δ. Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Περιφερειακής Ενότητας 
Ζακύνθου. 
Ε. Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Περιφερειακής Ενότητας 
Λευκάδας. 
Σημειώνουμε ότι η Δ/νση Δημόσιας Υγείας και  Κοινωνικής Μέριμνας της ΠΕ 
Κέρκυρας, λειτουργεί ταυτόχρονα,  και ως οργανική μονάδα της έδρας της 
Περιφέρειας για την αντιμετώπιση θεμάτων της αρμοδιότητας των Διευθύνσεων 
Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας των Περιφερειακών Ενοτήτων. 
 
Οι αυξημένες απαιτήσεις της Γενικής Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής 
Μέριμνας, προκύπτουν από τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στον οργανισμό της 
Υπηρεσίας και την φύση των αντικειμένων αυτής. 
 
Για το έτος 2020, η  Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας 
κλήθηκε να αντιμετωπίσει και την επείγουσα κατάσταση του κορωνοϊού COVID-19. 
Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας στις 30 Ιανουαρίου 2020 κήρυξε «Επείγουσα 
κατάσταση δημόσιας υγείας διεθνούς ενδιαφέροντος». Όρισε υπεύθυνη και την 
υπηρεσία μας με σημαντικές αρμοδιότητες,  ήτοι για την λήψη μέτρων και την 
αντιμετώπιση των εκτάκτων  και εξαιρετικά κατεπειγουσών αναγκών που έχουν 
προκύψει από την εξάπλωση την πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 στην χώρα 
μας.  
 
Α. ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ 
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ: 

 Συντονισμός και εποπτεία των υπηρεσιακών μονάδων της Γενικής Διεύθυνσης. 



 Συνεχής συνεργασία και επικοινωνία  με τα αρμόδια καθ’ ύλην Υπουργεία:  
Εσωτερικών, Υγείας,  Εργασίας και λοιπές υπηρεσίες ή  φορείς για την εξασφάλιση 
της αποτελεσματικότερης λειτουργίας της Υπηρεσίας. 

 Συνεργασία και επικοινωνία με τους πολίτες για την επίλυση των υποθέσεών τους, 
ιδίως κατόπιν καταγγελιών τους, τηρώντας τους κανόνες και την προβλεπόμενη, 
κατά περίπτωση, νομοθεσία.  

 Σύνταξη κατευθυντήριων οδηγιών προς τις υποκείμενες οργανικές μονάδες. 
 Επικοινωνία με τις συναρμόδιες υπηρεσίες για υπηρεσιακά θέματα που σχετίζονται 

με τα αντικείμενα αρμοδιοτήτων της Γενικής Διεύθυνσης. 
 Αποστολή εισηγήσεων και Υπηρεσιακών – Ενημερωτικών Σημειωμάτων θεμάτων 

της Υπηρεσίας στην Περιφερειακή Αρχή (κ. Περιφερειάρχη, Περιφερειακό  
Συμβούλιο, Αντιπεριφερειάρχες, Εκτελεστικό Γραμματέα, κ.λ.π.). 

 Ενέργειες και διαχείριση των αποσταλμένων πινάκων  από τον ΕΟΔΥ με τα 
κρούσματα λοίμωξης COVID-19 με άκρως εμπιστευτικά στοιχεία, σύμφωνα με τις 
πράξεις νομοθετικού περιεχομένου. 

 Συνεχής ενημέρωση και παροχή γνώσεων διοικητικού δικαίου, σε εισηγητές και   
προϊσταμένους. 

 Παροχή οδηγιών και κατευθύνσεων για το χειρισμό ουσιωδών υποθέσεων. 
 Άσκηση αρμοδιοτήτων Γενικού Διευθυντή, όπως αυτές προβλέπονται από διατάξεις 

του Υπαλληλικού Κώδικα, του Πειθαρχικού Δικαίου, του Ν. Νόμου 4440/2016 κ.λ.π.  
 Σύνταξη διοικητικών πράξεων  επί  εμπιστευτικών θεμάτων της υπηρεσίας.  
 Αξιολόγηση προϊσταμένων Διευθύνσεων και Τμημάτων. 

 
Β. ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ: 
 
Παρατίθενται πίνακες με αναλυτικά στοιχεία απολογισμού κατά υπηρεσία όπως αυτά 
εστάλησαν από τις υπηρεσίες. 
 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ   
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 
 
Πίνακας : ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΘHΣΩΝ  ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020 
 

 
Α/Α 

 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

 

 
ΑΡ. 

ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
1  ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ 

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ   
32 

2 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ 14 
3 ΠΡΟΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 2 
4 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΤΡΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΛΟΙΩΝ 

& ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
100 

5 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

57 

6 ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ 
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ (ΕΝΤΥΠΟ Δ9) 

- 

7 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

48 



8 ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΕΣ ΝΕΡΩΝ - 
9 ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΣΕ ΠΛΑΝΟΔΙΟΥΣ ΠΩΛΗΤΕΣ - 
10 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ (ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΑ - ΧΥΤΑ – ΠΤΗΝ/ΚΕΣ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ – ΘΕΑΤΡΑ & ΚΙΝ/ΦΟΙ – ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ 
ΙΔΡΥΜΑΤΑ 

20 

11 ΑΔΕΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΟΡΩΝ 31 
 ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΟΣΤΩΝ 1 

12 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΩΝ ΕΣΤΙΩΝ 55 
13 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 4  

   14 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΓΓΡΑΦΑ (ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ-ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ-ΛΙΜΕΝΙΚΟ –ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙA-
ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Κ.Λ.Π 

 

45 

 

 
Για την Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρας εκτελέστηκαν επτά εκ των δώδεκα ψεκαστικών 
κύκλων του Προγράμματος Καταπολέμησης Κουνουπιών. Σημειώνουμε ότι η ποσοτική 
διαφορά με τα προηγούμενα έτη, οφείλεται στην εφαρμογή των μέτρων προστασίας της 
Δημόσιας Υγείας από τον κίνδυνο διασποράς του κορωνοϊού COVID-19. 
 

             ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ  ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ 
ΥΓΕΙΑΣ 

 
Χορήγηση Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος  

 
1. Οδοντοτεχνιτών 1 
2. Φυσικοθεραπευτών 4 
3. Ψυχολόγων 11 
4. Αισθητικών  2 
5. Διαιτολόγων 3 
6. Νοσηλευτών 8 
7. Βοηθών Νοσηλευτών 5 
8. Φαρμακοποιών 3 
9. Μαιευτών  2      
10. Λογοθεραπευτών  2 
11. Διασώστης-Πλήρωμα Ασθενοφόρου  1 
12. Επόπτες Δημοσίας Υγείας  1  
13. Τεχνολόγοι Ιατρικών Εργαστηρίων  12 

 
Ανακλήσεις Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος: 
       1.   Βοηθών Νοσηλευτών 2 
 
Έλεγχος Γνησιότητας Αδειών Άσκησης Επαγγελμάτων Υγείας: 40 
 
Χορήγηση Ελέγχου Γνησιότητας σε άλλες Υπηρεσίες: 49                      
 
Χορήγηση Βεβαίωσης Λειτουργίας: 
           1. Φυσικοθεραπευτηρίων 1 
           2. Διαιτολογικών  Γραφείων 3 



           3. Εργαστηρίων Αισθητικής 1 
           4. Οδοντοτεχνικών Εργαστηρίων 1 (ανάκληση) 
           5. Καταστημάτων Οπτικών Ειδών & Τμήματος Φακών Επαφής  - 
           6. Μονάδας Χρόνιας Αιμοκάθαρσης εκτός Νοσοκομείων & Κλινικών 
“ΝΕΦΡΟΞΕΝΙΑ” 
 
Άδειες  Σκοπιμότητας σε Εργαστήρια:     

 Χορήγηση έγκρισης άδειας  σκοπιμότητας εγκατάστασης Συστήματος  σε 
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ στην θέση Βρυώνη Δήμου 
Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων. 

 
Ορισμός Επιστημονικά Υπευθύνων σε Εργστήρια: 

 Έγκριση ορισμού Επιστημονικού Υπεύθυνου στο Εργαστήριο 
Μαγνητικής Τομογραφίας Ιδιωτικής  κλινικής  

 
Φαρμακεία: 

 Χορήγηση Άδειας Ίδρυσης Φαρμακείων: 7 
 Χορήγηση Άδειας Λειτουργίας Φαρμακείων: 10 
 Συστεγάσεις Φαρμακείων:  2 
 Μεταφορές Φαρμακείων: 2 
 Ανακλήσεις Φαρμακείων: 4 
 Κενές Θέσεις Φαρμακείων: 2 (αποφάσεις)   
 Άδεια απουσίας Φαρμακοποιών: 8 
 Έγκριση Αντικατάστασης Υπ/νου Φαρμακοποιού σε φαρμακείο: 1 
 Διευρυμένο Ωράριο Φαρμακείων: 6 (αποφάσεις) 
 Πάγια Άδεια Αγοράς Ναρκωτικών Φαρμάκων Φαρμακοποιών:   - 
 Αποστολή Παραγγελιών Ναρκωτικών Φαρμάκων Γ.Ν.Κ.: 4 
 Αποστολή Τριμηνιαίων Καταστάσεων Κατανάλωσης Ναρκωτικών Φαρμάκων  

Γ.Ν.Κ:   4 
 
Αποστολή Δικαιολογητικών Ειδικευόμενων Ιατρών για διορισμό:  

1. Ακτινοδιαγνωστική - 
2. Γενική Ιατρική 2 
3. Μαιευτική – Γυναικολογία 1 
4. Μικροβιολογία – Βιοπαθολογία - 
5. Ορθοπεδική 1 
6. Παιδιατρική 3 
7. Παθολογία 5 
8. Χειρουργική - 
9. Ψυχιατρική 2 
10. Πνευμονολογία – Φυματολογία - 

 
Χορήγηση Βεβαιώσεων:  

1. Αγροτικών Ιατρών  2 
2. Λίστα Ειδικοτήτων    - 
3. Good   Standing   -  

 
Μνημονιακές Υποχρεώσεις – Στατιστικά: 4  (εισόδοι-εξόδοι φαρμακείων)  



Πρακτική Άσκηση Φοιτητών (φαρμακοποιοί  / β. φαρμακοποιών) 1  / 4  
Επικυρώσεις Ένορκων Βεβαιώσεων 3 
 
Αποστολή Δικαιολογητικών για συμμετοχή σε εξετάσεις - 
 
Συγκρότηση Επιτροπών Ελέγχου: 

1. Συγκρότηση Επιτροπής Ελέγχου & Χορήγησης Άδειας Ίδρυσης –Λειτουργίας 
Ιδιωτικών Κλινικών 

2. Συγκρότηση Επιτροπής Ελέγχου & Χορήγησης ‘Άδειας Λειτουργίας  
3. & ελέγχου Μονάδων Ημερήσιας Νοσηλείας (Μ.Η.Ν.) 
4. Συγκρότηση Επιτροπής Ελέγχου & Χορήγησης Λειτουργίας Μονάδων 

Χρόνιας Αιμοκάθαρσης εκτός Νοσοκομείων & Κλινικών 
5. Συγκρότηση Επιτροπής Ελέγχου Οδοντιατρικών Εργαστηρίων 
6. Συγκρότηση Επιτροπής Ελέγχου καταστημάτων Οπτικών Ειδών 

 
Συνταγολόγια >20 
 
Tαξιδιωτική Ιατρική: 
Εφαρμογή Διεθνούς Υγειονομικού Κανονισμού (Ενημερωτικά Φυλλάδια κ.α.) 
Εμβολιασμοί: 

 24 Εμβόλια κίτρινου πυρετού,  
 1  αντιλυσσικού,  
 14  τυφοειδούς πυρετού. 

  
Παραλαβή από ΥΥ, Κατανομή  και  Διανομή   Βιβλιαρίων  Υγείας  Παιδιού (ΒΥΠ): 
Κατανομή των ΒΥΠ στις Π.Ε . και ακολούθως η διάθεσή τους σε μαιευτικές,  
νεογνολογικές κλινικές και μονάδες του Δημοσίου(Γ.Ν.Κ.)και Ιδιωτικού Τομέα  του 
Νομού μας. ( ΠΕ Κέρκυρας 800)  
Διάφορα Αιτήματα (χορήγηση αντιγράφων, ιατρικός σύλλογος, κ.α.) 
 
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 
        

1. Ολοκλήρωση διαγωνισμού μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κέρκυρας. 

2. Προσφυγή σε διαδικασία διαπραγμάτευσης για την ανάδειξη νέων αναδόχων 
υπηρεσιών  μεταφοράς μαθητών (επεξεργασία-κατάρτιση πινάκων νέων 
δρομολογίων) 

3. Επικοινωνία με την εκπαιδευτική κοινότητα (υπηρεσίες εκπαίδευσης, 
σχολεία, σύλλογοι γονέων και κηδεμόνων) για την εξυπηρέτηση των αναγκών 
της μεταφοράς μαθητών. 

4. Παρακολούθηση της εκτέλεσης και της αποζημίωσης του μεταφορικού έργου. 
5. Υποβολή Πρότασης Χρηματοδότησης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων στο 

πλαίσιο της Πρόσκλησης της Ειδικής Υπηρεσίας  Διαχείρισης Ε.Π. 
Περιφέρειας Ιονίων Νήσων με κωδ. ΙΟΝ87 (Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 4148) και 
τίτλο «Δράσεις για την Επαγγελματική και Κοινωνική ένταξη ευπαθών 
κοινωνικά ομάδων στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων». 

6. Πραγματοποίηση διαβούλευσης με εργοδοτικούς φορείς σε περιφερειακό 
επίπεδο για εκτίμηση των αναγκών μετάκλησης πολιτών από τρίτες χώρες με 



σκοπό την απασχόληση στον πρωτογενή και τριτογενή τομέα της τοπικής 
οικονομίας. 

7. Εποπτεία σε ερασιτεχνικές Σχολές Χορού για το καθεστώς λειτουργίας τους. 
8. Αποφάσεις συγκρότησης επιτροπών (Τοπική Διοικητική Επιτροπή ΕΦΚΑ, 

Σχολές καλλιτεχνικής εκπαίδευσης), λειτουργίας καταστημάτων, ορισμού 
ιατρού στο ειδικό εξεταστικό κέντρο πανελληνίων εξετάσεων κα. 

9. Συνεργασία με τις υπόλοιπες Περιφερειακές Ενότητες  για διαχείριση 
θεμάτων στο επίπεδο της ενημέρωσης, της υποστήριξης και τυποποίησης 
διαδικασιών. 

 
 

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ- 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ  
 
 

 
Α/Α 

 
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 

 
ΑΡ. ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

1 ΔΕΛΤΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΑΜΕΑ(έκδοση, θεώρηση, 
έλεγχος δικαιολογητικών) 

86  ΕΚΔΌΣΕΙΣ 

 ΚΑΙ 596 ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ (ΈΤΗ 2019-2020) 

 

2 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ –
ΦΟΡΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΤΗΣ Π.Ι.Ν.  

7 ΦΟΡΕΙΣ 

3 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΩΝ 
ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ 
ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ Π.Ι.Ν. 

4 ΚΕΝΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ 

4 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ  ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ 
ΑΚΙΝΗΤΩΝ – ΕΞΑΛΕΙΨΕΙΣ ΥΠΟΘΗΚΩΝ- 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ- 
ΜΙΣΘΩΜΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

12 ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ 

5 ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΚΑΙ  

 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ  

60 ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ 

6 ΥΙΟΘΕΣΙΕΣ( μέσω ιδρυμάτων,διακρατικές, χωρίς τη 
μεσολάβηση ιδρύματος) - ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ  
ΥΙΟΘΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ-
ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΙΣ ΡΙΖΩΝ- ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 

40 ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ 

7 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΘΕΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ( 
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΘΕΣΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΕΡΕΥΝΑΣ ) 

  12 ΥΠΟΘΈΣΕΙΣ  (24 ΆΤΟΜΑ ) 

8 ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 
ΘΕΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ( ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 30 
ΩΡΩΝ) 

2 ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ 30 ΩΡΩΝ ΤΟ ΚΑΘΕΝΑ  



9 ΑΔΕΙΕΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ- ΚΕΝΤΡΩΝ 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ /ΑΜΕΑ- 
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ 

 

8 ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ  

10 ΑΔΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΕΞΟΧΩΝ 

 

3 ΑΔΕΙΕΣ 

11 ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ 
ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΚΟΥ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 

 

12 ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΙΕΚ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 

 

13 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 
ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΥΙΟΘΕΣΙΑΣ 

 

14 ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΜΕΑ  ΧΩΡΙΣ ΕΜΠΟΔΙΑ ΣΤΙΣ 
ΠΑΡΑΛΙΕΣ 

( NO  BARRIER) 

 

15 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  «Περιφερειακού 
Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης Ιονίων Νήσων» 

 

 

 

16 ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ « Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής 
Συνδρομής (TEBA )» 

1.ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ 3 ΔΙΑΝΟΜΩΝ 
ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

2. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 

3. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΗΜΕΡΙΔΑΣ 

ΜΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ Π.Ε. 

ΤΗΣ Π.Ι.Ν. 

4.ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
2018-2019 

17 ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ- ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ( σε 
θέματα πρόληψης και προαγωγής της υγείας στην τοπική 
κοινότητα σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες) 

 

 

 

18 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ 

2 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

19 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΚΥΨΑΝ ΛΟΓΩ 
ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ COV-19 

 

     
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ 



ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΜΕΡΙΜΝΑΣ   
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ 
ΥΓΕΙΑΣ 
 
Π.Ε ΚΕΦΑΛΗΝΙΑΣ 

ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ 485

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ 5 

ΟΙΚΟΘΕΝ 46 

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ 

-Ανακοίνωση κενών θέσεων   (Δελτία τύπου)  
-Διαβίβαση λειτουργούντων  φαρμακείων 

-Άδεια  ίδρυσης –λειτουργίας –συστέγαση  -μεταφορά φαρμακείου 
-Προσκλήσεις επιτροπής 

- Αποφάσεις σχετικά με ωράριο λειτουργίας, Διημερεύσεις -Διανυκτερεύσεις 
- Απαλλαγή από υποχρέωση Διημερεύσεων-Διανυκτερεύσεων 

 

32 

 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ 

 -Χορήγηση βεβαιώσεων ασκήσεως επαγγέλματος 
-Διαβίβαση πίνακα βεβαιώσεων επαγγελμάτων υγείας στο Υπουργείο 

-Ερωτήματα προς το Υπουργείο Υγείας  -Τμήμα Επαγγελμάτων Υγείας 
- Επιβεβαιώσεις γνησιότητας σχετικά με επαγγέλματα υγείας 

-Αυτεπάγγελτη αναζήτηση Δικαιολογητικών  
-Έλεγχος εγκυρότητας πτυχίων 

ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΙ- ΒΟΗΘΟΙ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΙ 
-Εγγραφή στο βιβλίο πρακτικής άσκησης 

-Επικύρωση πρακτικής άσκησης 
-Διαβίβαση αιτήσεων για τη συμμετοχή σε εξετάσεις 

64 

ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ 
-Διαβίβαση αιτημάτων αγοράς ναρκωτικών φαρμάκων  Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων Νομού 

- Διαβίβαση τριμηνιαίων καταστάσεων ναρκωτικών φαρμάκων . Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων Νομού 
-Διαβίβαση ετήσιων   καταστάσεων  ναρκωτικών φάρμακων  ιδιωτικών φαρμακείων του Νομού 

18 



ΙΑΤΡΟΙ-ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ 
-Χορήγηση Πιστοποιητικών υφιστάμενης κατάστασης ιατρών 

-Χορήγηση βεβαιώσεων για σύνταξη  
-Αποστολή δικαιολογητικών για τοποθέτηση στα νοσηλευτικά ιδρύματα σε κενές θέσεις 
ειδικευομένων ιατρών 
-Ανάρτηση  κατάστασης κενών θέσεων ειδικευομένων    

17 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ  ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ 
ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 
-Χορήγηση  βεβαίωσης  λειτουργίας επαγγελματικών χώρων 

- Έλεγχοι  καταγγελιών  
- ( Προσκλήσεις Επιτροπής )  

17 

 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ 
-Οργάνωση προγράμματος ( επικοινωνία με 6η ΥΠΕ, πρωτοβάθμια εκπαίδευση  Κεφαλληνίας, 
διευθυντές Δημοτικών σχολείων) 
- Επισκέψεις σε σχολεία 

16 

ΘΕΜΑΤΑ  ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 
-Ταξιδιωτική Ιατρική 

- Διερεύνηση Λοιμώδους Νοσήματος  
-Προμήθεια βιβλιαρίων υγείας 

-Προμήθεια εμβολίων 

26 

Αλληλογραφία για πληροφόρηση  μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ( με πολίτες 

Επαγγελματικούς φορείς,  Πανεπιστήμια κ.α.)  

450

ΔΙΑΥΓΕΙΑ 8 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ 38 

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ COVID 19 
Συνεργασία με λιμεναρχείο σχετικά με το χειρισμό περιπτώσεων για περιστατικά covid 19 

Συνεργασία με τους υπευθύνους του αεροδρομίου σχετικά με το χειρισμό περιστατικών covid 19 
Έλεγχοι: (Φαρμακείων .καταστημάτων οπτικών Ειδών, Εργαστηρίων Αισθητικής, Διαιτολογικών 
Γραφείων) σχετικά με τα μέτρα για αποφυγή συγχρωτισμού λόγω covid 19 
Αποστολή αφισών (μέτρα προστασίας για covid) 

Συνεργασία- Επικοινωνία με τους Δ/ντες Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης σχετικά   COVID-19. 
 Αναστολή λειτουργίας σχολείων 

60 

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΘΥΡΙΔΑ 
 

115

 
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ  



& ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Π.Ε  ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 
 
Εισερχόμενη αλληλογραφία      668 

-Υγειονομικός έλεγχος παραπόνων-Καταγγελιών για: μη νόμιμη λειτουργία 
επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος, μη τήρηση υγειονομικών όρων 
λειτουργίας, υπέρβαση δυναμικότητας, μη νόμιμη παροχή υπηρεσιών 
υγειονομικού  ενδιαφέροντος (περιποίηση άκρων),  
- ανθυγιεινές εστίες από διατήρηση ζώων, διαρροή λυμάτων, απορρίμματα, 
ανθυγιεινές συνθήκες διαβίωσης 
- Διαβίβαση καταγγελιών σε συναρμόδιους φορείς για ενημέρωση και 
ενέργειες 
- Οδηγίες για λήψη μέτρων 

- Χορήγηση στοιχείων για πραγματοποιηθείσες  
   αυτοψίες 

- Επανέλεγχος συμμόρφωσης 

35 

- Εξέταση Εισαγγελικών  Παραγγελιών  

- Εκθέσεις υγειονομικής επιθεώρησης (εισήγηση επιβολής ποινικών κυρώσεων 
για υγειονομικές παραβάσεις)   

12 

Έλεγχος οχημάτων για τήρηση των υγειονομικών προϋποθέσεων μεταφοράς 
τροφίμων ή νερού 

Χορήγηση βεβαιώσεων καταλληλότητας  οχημάτων  για τροφίμων / νερού – 
καντινών 

Συστάσεις διαμόρφωσης οχήματος  
Επανέλεγχοι 

 11 

- Υγειονομικός  έλεγχος επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος 
- Έλεγχος γνωστοποιήσεων λειτουργίας καταστημάτων 

- Παροχή οδηγιών ορθής υγιεινής πρακτικής και λειτουργίας επιχειρήσεων 
υγειονομικού ενδιαφέροντος 

- Αποστολή στατιστικών στοιχείων στο Υπουργείο Υγείας 
-Εισήγηση – καθορισμός προδιαγραφών προμήθειας μπλοκ προτυποποιημένων 
εντύπων ελέγχου επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος 

 
86 

-Υγειονομικός έλεγχος – παρακολούθηση λειτουργίας    
   κολυμβητικών δεξαμενών 

-Χορήγηση γνωμοδότησης για άδεια έκδοση άδειας λειτουργίας  

 
1 

-Πιστοποιητικά  απαλλαγής μέτρων υγειονομικού ελέγχου πλοίων 

- Οδηγίες λήψης μέτρων στα πλοία - απολυμάνσεις 

26 

- Δειγματοληπτικός έλεγχος υδάτων (πόσιμου-θαλάσσιου)  

- Εισήγηση για ένταξη ακτών κολύμβησης στο δίκτυο παρακολούθησης 

8 



ποιότητας υδάτων κολύμβησης 
- Εποπτικός έλεγχος δημοτικών δικτύων ύδρευσης 

- Υγειονομικές αναγνωρίσεις δικτύου 
- Ενέργειες προμήθειας  φωτομέτρου για την  Π.Ε. Ιθάκης 

Έλεγχοι εφαρμογής των μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον 
κίνδυνο διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 σε Επιχειρήσεις Υγειονομικού 
Ενδιαφέροντος, Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, Μονάδες Φροντίδας 
Ηλικιωμένων, Υπηρεσιών Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας, κ.λ.π. 
Οδηγίες -  διευκρινίσεις - συστάσεις σε επαγγελματίες και πολίτες για την 
εφαρμογή των μέτρων 
Ενημέρωση συναρμόδιων ελεγκτικών αρχών 

Συγκρότηση επιτροπής εξέτασης ενστάσεων κατά επιβαλλόμενων προστίμων 
για μη τήρηση μέτρων COVID-19 - ανάρτηση στο σύστημα «Διαύγεια» 

Εισήγηση για προμήθεια μπλοκ επιβολής προστίμου για μη τήρηση μέτρων 
COVID-19 

Διαβίβαση τριπλότυπων καταστάσεων προστίμων στη Δ.Ο.Υ. για βεβαίωση 
αυτών 

Συνεργασίες με συναρμόδιες υπηρεσίες για την διαδικασία διαγραφής 
προστίμου 
Καταγραφή και ενημέρωση για λειτουργικά  

προβλήματα του Τμήματος κατά τους ελέγχους –  
Εισηγήσεις για πρόσληψη προσωπικού      
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-  Διαδικασίες εισήγησης & οργάνωσης     

   προγράμματος καταπολέμησης κουνουπιών 
-  Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης &  

   παραλαβής του έργου  
-  Συμμετοχή στην επιτροπή παρακολούθησης & παραλαβής του έργου 

-  Δελτία τύπου ενημέρωσης κοινού 
-  Βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης εργασιών 

-  Σύνταξη Πρακτικών επιτροπής παρακολούθησης & παραλαβής του έργου  
-  Διευκρινίσεις - παροχή οδηγιών σε πολίτες,    φορείς, ανάδοχο εταιρεία 

 

57 

Επιτροπή ελέγχου λειτουργίας παιδικών σταθμών -Καταλληλότητας δομών 
παιδικής προστασίας  

- Αλληλογραφία με Δήμους  για συγκρότηση επιτροπής εξέτασης 
καταλληλότητας και επιλογής χώρων για ανέγερση διδακτηρίων Α΄/θμιας και 
Β΄/θμιας Εκπαίδευσης. 

5 

Παροχή στοιχείων στη Νομική Υπηρεσία της Π.Ε. Κεφαλληνίας για 
κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος 

1 



 
 
 
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ  
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ  Π.Ε ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 
 

       Εισερχόμενη αλληλογραφία      387 

Έκδοση καταστάσεων Δαπάνης για πληρωμές τιμολογίων μεταφοράς μαθητών 
(αναδόχων και επιδομάτων γονέων) 

368 

Άδειες Αλλοδαπών  12 

Τροποποίηση επιτροπής ΕΦΚΑ  1 

Αλληλογραφία για σχολές χορού  6 
 

              ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
 

- Συμμετοχή σε κλιμάκια ελέγχων (ΚΕΠΠΕ)   
- Επιτροπή Σταυλισμών 

- Αλληλογραφία για συγκρότηση Επιτροπής 
   Σταυλισμών και Γνωμοδοτικής Επιτροπής για  

   Ίδρυση Ενδιαιτημάτων Ζώων 

7 

Άδειες μεταφοράς  οστών   2 

Έλεγχοι επιχειρήσεων για χρήση μουσικής  

Παροχή οδηγιών  
Ερώτημα  στο Υπουργείο Υγείας 

Ενημέρωση συναρμόδιας υπηρεσίας για ηχορύπανση  

5 

Έλεγχοι  καπνίσματος  

Ενημέρωση πολιτών & φορέων – Παροχή Οδηγιών 
Ερώτημα στο Υπουργείο Υγείας για διευκρινίσεις νομοθεσίας  

14 

Επιβολή προστίμου για παραβάσεις της αντικαπνιστικής νομοθεσίας 1 

-Δειγματοληψία υγρών αποβλήτων από  

  Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων 
- Έλεγχος Λειτουργίας Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας 

    Λυμάτων – Ενημέρωση αρμοδίων φορέων 

3 

Συμμετοχή στην Επιτροπή Παραλαβής Προμηθειών 

Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής υλικής συνδρομής για το Ταμείο 
Ευρωπαϊκής Βοήθειας 

για τους Απόρους (Τ.Ε.Β.Α) 

4 



Πρωτόκολο- Εισερχόμενα: 194 
Εμπιστευτικό Πρωτόκολο: 19        
    

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

 

ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ (e-mail, 
κ.λ.π) 

 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ 1 
 ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΕΛΤΙΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΑMEA   8 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ 
ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ(ΕΒΥΣ) ΤΟΥ ΤΕΒΑ 
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ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ π.χ.: διενέργεια ελέγχων κ.λ.π. 40 
 ΜΟΝΑΔΕΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ 27 
ΚΕΝΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ 
ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 

1 

ΚΕΝΤΡΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 13 
ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΤΟΜΩΝ 9 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 41 

ΑΝΑΔΟΧΕΣ-ΥΙΟΘΕΣΙΕΣ 69 

ΛΑΪΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ 7 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 

8 

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ 9 

ΣΤΕΓΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ 3 

ΘΕΜΑΤΑ ΡΟΜΑ 5 

ΔΙΑΥΓΕΙΑ 1 
ΠΟΙΝΙΚΑ ΜΗΤΡΩΑ 12 

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ 2 

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ 22 

Επισημαίνεται ότι το τμήμα λειτούργησε και διεκπεραίωσε υποθέσεις κοινωνικής φύσεως 
χωρίς να υπηρετεί σε αυτό  μόνιμος/η  Κοινωνικός/η Λειτουργός. 

 
 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ  
& ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Π.Ε ΙΘΑΚΗΣ  

 



                                                     
Εισερχόμενα 29
Έλεγχος οχημάτων για τήρηση των υγειονομικών προϋποθέσεων μεταφοράς τροφίμων ή νερού 
Χορήγηση βεβαιώσεων καταλληλότητας  οχημάτων  για τροφίμων / νερού – καντινών 

Συστάσεις διαμόρφωσης οχήματος  

 
 

1
 

1
 Λήψη συσκευής φωτομέτρου στην Π.Ε. Ιθάκης 1

Έλεγχοι εφαρμογής των μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο διασποράς του 
κορωνοϊού COVID-19 σε Επιχειρήσεις Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, Υπηρεσιών Περιφερειακής 
Ενότητας Κεφαλληνίας, κ.λ.π. 

Οδηγίες -  διευκρινίσεις - συστάσεις σε επαγγελματίες και πολίτες για την εφαρμογή των μέτρων 
Έλεγχοι εφαρμογής των μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο διασποράς του 
κορωνοϊού COVID-19 σε Σχολικές Μονάδες όλων των βαθμίδων στην Π.Ε. Ιθάκης 

111
 
 
 
 
7

-  Διαδικασίες εισήγησης & οργάνωσης προγράμματος καταπολέμησης κουνουπιών 

-  Συμμετοχή στην επιτροπή παρακολούθησης & παραλαβής του έργου 
-  Σύνταξη Πρακτικών επιτροπής παρακολούθησης & παραλαβής του έργου  

10
 
7
 
2

Παροχή στοιχείων στη Νομική Υπηρεσία της Π.Ε. Κεφαλληνίας για κατάστημα υγειονομικού 
ενδιαφέροντος 

1

- Συμμετοχή σε κλιμάκια ελέγχων (ΚΕΠΠΕ)   2

Συμμετοχή στην Επιτροπή Παραλαβής Προμηθειών Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής 
υλικής συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (Τ.Ε.Β.Α) 

3

 
 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 
  

Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ  
 

ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 
 

-Έκδοση (19) δεκαεννιά Βεβαιώσεων Άσκησης Επαγγελμάτων Υγείας. 
-Αποστολή στατιστικών στοιχείων σχετικά με τα φαρμακεία στο Υπουργείο Υγείας. 
-Έλεγχος γνησιότητας πτυχίων και βεβαιώσεων άσκησης επαγγέλματος και μέσω του 
πληροφοριακού ευρωπαϊκού συστήματος ευρωπαϊκής σύστημα αγοράς (IMI). 
-Χορήγηση δύο αδειών απουσίας φαρμακοποιών. 
-Χορήγηση άδειας προσωρινού κλεισίματος φαρμακείου. 
-Διάθεση βιβλιαρίων υγείας παιδιού και λοιπού έντυπου ενημερωτικού υλικού. 
-Παράδοση καρτών Προληπτικού ελέγχου νεογνών στο ΓΝΖ. 
-Διαχείριση εμβολίων του Ινστιτούτου Παστέρ για την εφαρμογή Υπηρεσιών 
Ταξιδιωτικής Ιατρικής. 
-Ενασχόληση με εκκρεμείς υποθέσεις φαρμακείων. 
-Συγκρότηση επιτροπής ιδιωτικών κλινικών. 
-Υποβολή καταστάσεων ναρκωτικών φαρμάκων του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου στο 
Υπουργείο Υγείας. 
-Έγκριση αγοράς ναρκωτικών φαρμάκων του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου. 



-Τοποθέτηση οκτώ ιατρών για ειδίκευση στη γενική χειρουργική, στην παθολογία και στη 
μαιευτική κλινική του γενικού νοσοκομείου Ζακύνθου. 
-Αναζήτηση Ποινικών Μητρώων. 
-Ανάρτηση κενών θέσεων φαρμακείων. 
-Καταχώρηση ετησίων καταστάσεων ναρκωτικών φαρμάκων των φαρμακείων του Νομού 
Ζακύνθου. 
-Παροχή οδηγιών σχετικά με τα μέτρα πρόληψης κατά της διασποράς λοίμωξης από τον 
κορωνοϊό στις σχολικές μονάδες και φορείς που προσφέρουν εκπαιδευτικές υπηρεσίες. 
-Παροχή οδηγιών σε ξενοδοχεία και λοιπά καταλύματα ταξιδιωτών σχετικά με τον κορωνοϊό. 
- Ενημέρωση κρατικού αερολιμένα και λιμεναρχείου σχετικά με περιοριστικά μέτρα των 
ταξιδιωτών με σκοπό τον περιορισμό διάδοσης του κορωνοϊού. 
-Έκδοση απόφασης ωραρίου λειτουργίας των φαρμακείων του Νομού Ζακύνθου. 
-Έγκριση Διενέργειας αρχαιρεσιών του φαρμακευτικού Συλλόγου Ζακύνθου 
-Καθορισμός νέου ωραρίου λειτουργίας φαρμακείου στην ΠΕ Ζακύνθου λόγω κορωνοϊού. 
-Έγκριση πρακτικής άσκησης φαρμακοποιού σε φαρμακείο. 
-Διακοπή λειτουργίας Εργαστηρίου Αισθητικής 
-Χορήγηση άδειας ίδρυσης φαρμακείου για συστέγαση με ήδη λειτουργούν φαρμακείο. 
 
Για την εύρυθμη λειτουργία του Τμήματος είναι αναγκαία η στελέχωσή του με επιστημονικό 
προσωπικό της κατηγορίας Επαγγελμάτων Υγείας, κατά προτίμηση ιατρού. 
 

ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ 
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

 
- Έλεγχοι εφαρμογής των μέτρων για την προστασία της Δημόσιας Υγείας από την εξάπλωση 
του COVID-19:περί τους 472. 
-Παρακολούθηση του έργου της Μυοκτονίας. 
-Παρακολούθηση του έργου της Εντομοκτονίας. 
-Έλεγχοι για την έκδοση Πιστοποιητικών πλοίων(και επανέλεγχοι): περί τους 15. 
- Έλεγχοι γα την έκδοση Βεβαιώσεων καταλληλότητας αυτοκινήτων για την μεταφορά 
τροφίμων και ποτών (και επανέλεγχοι) : περί τους 55. 
-Υγειονομικοί έλεγχοι – αυτοψίες σε ανθυγιεινές εστίες, επιχειρήσεις υγειονομικού 
ενδιαφέροντος, σχολεία, ξενοδοχεία, νοσοκομείο, κλπ : περί τους 140. 
-Δειγματοληψίες θαλασσινού νερού και χλωριομετρήσεις πόσιμου νερού : περί  τις 87. 
-Έλεγχοι καπνίσματος : περί τους 120. 
-Διεκπεραίωση διαφόρων εγγράφων, αποστολή στατιστικών, συμμετοχή σε επιτροπές και 
εξυπηρέτηση πολιτών που καθημερινά απευθύνονται στην Υπηρεσία μας. 
 
Για την εύρυθμη λειτουργία του Τμήματος είναι αναγκαία η στελέχωσή του με τουλάχιστον δύο 
(2) μόνιμους Επόπτες Δημ. Υγείας, ώστε να μπορούν να καλυφθούν επαρκώς οι αρμοδιότητές 
του και οι ανάγκες προστασίας και διασφάλισης της Δημόσιας Υγείας, όπως οι ανάγκες ελέγχου 
των περίπου 5.000 επιχειρήσεων και δραστηριοτήτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, πόσιμου 
νερού & νερών κολύμβησης, ελέγχου καπνίσματος, ανθυγιεινών εστιών, ελέγχων σχετικών με 
λεγεωνέλλα κ.ά. 
 

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
 

-Συμβουλευτική υποστήριξη ατόμων-οικογενειών. 
-Διασύνδεση με την κοινότητα για πρόληψη και αντιμετώπιση κοινωνικών 
Προβλημάτων. 
-Συνεργασία με φορείς (κοινωνικές υπηρεσίες δήμου, Κέντρο Ψυχικής Υγείας, ΟΔΑΖ, 
Κέντρο Πρόληψης) για την αντιμετώπιση συγκεκριμένων περιπτώσεων 
εξυπηρετούμενων. 
-Συμμετοχή σε πρόγραμμα εκπαίδευσης εκπαιδευτών υποψήφιων θετών/αναδόχων. 



-Ενημέρωση σε θέματα που αφορούν την υιοθεσία δυο ενδιαφερομένων οικογενειών στο 
πλαίσιο του ν. 4538/2018. 
-Συστηματικές συμβουλευτικές συναντήσεις με μια θετή οικογένεια. 
-Χειρισμός Π/Σ στο πλαίσιο του ν. 4538/2018. 
-Κοινωνική έρευνα για την διεξαγωγή πέντε υιοθεσιών στην Ζάκυνθο. 
-Ενέργειες σχετικές με τη σύνδεση ανηλίκων με τους υποψήφιους θετούς γονείς (μια 
περίπτωση). 
-Ενέργειες σχετικές με την εποπτεία των Προνοιακών Ιδρυμάτων της ΠΕΖ (χορήγηση 
βεβαιώσεων υποβολής στοιχείων σε τρεις φορείς). 
-Ενέργειες σχετικές με την επιχορήγηση των Προνοιακών Ιδρυμάτων της ΠΕΖ. 
-Ενέργειες σχετικά με την Πιστοποίηση και Αξιολόγηση Φορέων του Ιδιωτικού Τομέα μη 
Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα: Εισήγηση για την σκοπιμότητα πιστοποίησης ενός φορέα.  
-Ενέργειες για τη χρηματοδότηση του Κέντρου Πρόληψης της ΠΕΖ. 
-Ενέργειες σχετικές με το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Επισιτιστική και Βασική Υλική 
Συνδρομή για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ/ FEAD)": τρεις 
διανομές. 
-Έκδοση δυο Βεβαιώσεων Άσκησης Επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού. 
-Ενέργειες σχετικά με την πρόληψη της διασποράς του κορωνοϊού: αποστολή 
ενημερωτικών εγκυκλίων σε φορείς, επικοινωνία με ΕΟΔΥ κλπ. 
-Επικαιροποίηση μητρώου δικαιούχων δελτίων μετακίνησης ΑΜΕΑ. 
-Διεκπεραίωση διοικητικών θεμάτων. 
 

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

 
-Έκδοση Απόφασης για το ωράριο λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων 
καταστημάτων Θερινής περιόδου από 01/02/2020 έως 30/09/2020 (αρ. Πρωτ. 
31005/5444/15-05-2020, ΑΔΑ: 60ΙΞ7ΛΕ-ΗΒΡ). 
-Εκδοση Απόφασης για το ωράριο λειτουργία πρατηρίων υγρών καυσίμων 
καταστημάτων Χειμερινής περιόδου από 01/10/2020 έως 30/04/2021 (αρ. πρωτ. 
70885/12163/23-09-2020, ΑΔΑ: 6ΩΠΓ7ΛΕ-69Υ). 
-Εκδοση Απόφασης για κατ’ εξαίρεση λειτουργία καταστημάτων την Κυριακή και τις 
αργίες κατά τη θερινή – τουριστική περίοδο στο Νομό Ζακύνθου (αρ. πρωτ. 
23047/4020/29-06-2020 ΑΔΑ:6ΧΣΧ7ΛΕ-672). 
-Εκδοση Απόφασης για ορισμό Ιατρών για τα εξεταστικά κέντρα Περιφερειακής 
Ενότητας Ζακύνθου των Πανελληνίων Εξετάσεων, έτους 2020 (αρ. πρωτ. 
37705/6733/09-06-2020 ΑΔΑ: 90ΥΓ7ΛΕ-ΣΨΥ). 
 
Επίσης το Τμήμα Δια Βίου Μάθησης εξυπηρετεί ένα μεγάλο μέρος από τις 
μεταφορές μαθητών Α΄θμιας και Β΄θμιας εκπαίδευσης Π.Ε Ζακύνθου με την 
χαρτογράφηση των Δρομολογίων, την άμεση επικοινωνία με του φορείς, την 
παραλαβή των τιμολογίων, την έκδοση καταστάσεων πληρωμής και την συνεργασία 
με το Τμήμα Προμηθειών σχετικά με τους ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς που αφορούν 
την μεταφορά μαθητών.  
 
Πεπραγμένα Περιφερειακού ΚΕΚ Δ.Β.Μ., Π.Ε. Ζακύνθου από 
01/01/2020 
 
1) Ένταξη της Πράξης «Περιφερειακή Δράση για την Απασχόληση και την οινωνική 
ένταξη ευπαθών ομάδων στα Ιόνια Νησιά» με Κωδικό ΟΠΣ 5034543 στο 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά 2014-2020». Μετά την έγκριση της υπ' 



αριθμ. οικ 2728/13-12- 2018 απόφασης ένταξης του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων 
σχετικά με το πρόγραμμα: 
Περιφερειακή δράση για την απασχόληση και την κοινωνική ένταξη ευπαθών 
ομάδων στα Ιόνια Νησιά οι εργασίες που προκύπτουν είναι πάρα πολλές. Το 
πρόγραμμα αφορά και τα 4 νησιά του Ιονίου, είναι συνολικά 22 προγράμματα για 500 
ανέργους (αριθμός πρακτικού περιφερειακού συμβουλίου: 7-1/2019) για το φυσικό 
αντικείμενο καθώς και δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την εγγραφή των 
500 ανέργων. Το έργο προκηρύχθηκε σε δύο φάσεις. Η 1η φάση αφορούσε την 
προκήρυξη με τίτλο: «Συμβουλευτική – Κατάρτιση – Πιστοποίηση για την 
Απασχόληση και την κοινωνική ένταξη ευπαθών ομάδων στα Ιόνια Νησιά» και 
εγκρίθηκε από τη Διαχειριστική Αρχή με το υπ’ αριθμ. οικ. 806/28-03-2019 (αριθ. 
διακήρυξης 1/2019, αρ. πρωτ. 01/18-04-2019 
και ΑΔΑ: 752Δ7ΛΕ-07Η). Η επιλογή των ανέργων και ο έλεγχος του Προγράμματος 
θα γίνεται από το Περιφερειακό ΚΕΚ Δ.Β.Μ. καθ όλη τη διάρκεια υλοποίησης της 
Πράξης μέχρι το 2021. 
- Στις 17/01/2020 ξεκίνησε η Α΄ Φάση υλοποίησης με την ένταξη 161 ωφελουμένων 
σε όλους τους Νομούς της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων στα Προγράμματα κατάρτισης 
(Συμβουλευτική – Κατάρτιση – Πιστοποίηση) όπου και ολοκληρώθηκε στις 
05/10/2020 μετά την αναστολή των Προγραμμάτων λόγω COVID-19. 
- Στις 22/09/2020 ξεκίνησε η Β΄ Φάση υλοποίησης με την ένταξη των ωφελουμένων 
στα Προγράμματα κατάρτισης τα οποία όμως και ανεστάλησαν λόγω της πανδημίας. 
- Παράλληλα έχει ξεκινήσει η υποβολή αιτήσεων των ενδιαφερόμενων ωφελούμενων 
για τον Γ΄ κύκλο όπου η αξιολόγηση θα πραγματοποιηθεί από το Περιφερειακό ΚΕΚ 
ΔΒΜ ΠΕ Ζακύνθου. 
Τα προγράμματα υλοποιούνται πρωινές και απογευματινές ώρες, συνεπώς η 
υπηρεσία λειτουργεί από 08:00 π.μ. έως 20:00 μ.μ. 
Η 2η φάση αφορούσε την προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την Επιλογή 
Αναδόχου Παροχής Υπηρεσιών του έργου με τίτλο: «Υλοποίηση Ενεργειών 
Δημοσιότητας της Πράξης: “Περιφερειακή Δράση για την Απασχόληση και την 
κοινωνική ένταξη ευπαθών ομάδων στα Ιόνια Νησιά” με Κωδικό ΟΠΣ 5034543» (αρ. 
Διακήρυξης 2/2019, αρ. πρωτ. 43/28-06-2019 και 
 ΑΔΑ: ΩΨ6Τ7ΛΕ – Λ7Ε) και εγκρίθηκε από τη Διαχειριστική Αρχή με το υπ’ αριθμ. 
οικ. 1828/19-08-2019 έγγραφό της. 
Έχουν τυπωθεί 600 φυλλάδια, 150 αφίσες, δημιουργία λογοτύπου και ιστοσελίδας. 
Έχει δημοσιευτεί η πράξη στον ηλεκτρονικό και έντυπο τύπο, σε όλες τις εφημερίδες 
και τα ραδιόφωνα της Περιφέρειας, μέσω σποτ. Επίσης έχουν πραγματοποιηθεί δύο 
ημερίδες, στη Ζάκυνθο και στην Κέρκυρα με τη συμμετοχή του Περιφερειακού ΚΕΚ 
και όλων των φορέων των νησιών. 
2) Επιπλέον το Περιφερειακό ΚΕΚ Π.Ε. Ζακύνθου υλοποιεί μεσημεριανές και 
απογευματινές ώρες τα σεμινάρια Επιμόρφωσης Εργοδοτών και Εργαζομένων για 
θέματα άσκησης καθηκόντων Τεχνικού Ασφαλείας σε Επιχειρήσεις Β΄και Γ΄ 
Κατηγορίας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης (για τον Νομό Ζακύνθου μόνο το Περιφερειακό ΚΕΚ διεξάγει τα 
σεμινάρια που είναι απαραίτητα για κάθε επιχείρηση). 
3) Το Περιφερειακό ΚΕΚ Δ.Β.Μ. Π.Ε. Ζακύνθου, προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι 
αγρότες του Νομού Ζακύνθου, έχει πιστοποιηθεί από το Υπουργείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων ως το μοναδικό εξεταστικό κέντρο του Νομού Ζακύνθου 
για τη Χορήγηση Πιστοποιητικού Γνώσεων Ορθολογικής Χρήσης Γεωργικών 
Φαρμάκων σύμφωνα με την 2009/128/ΕΚ Ευρωπαϊκή Οδηγία. Έγιναν οι απαραίτητες 
ενέργειες (παραλαβή αιτήσεων, 



πληρωμή παραβόλου στην Τράπεζα, δημιουργία τμημάτων και απόκτηση ατομικών 
κωδικών από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, έκδοση  Πιστοποιητικών ) 
προκειμένου να διεξαχθούν οι σχετικές εξετάσεις. 
4) Το Περιφερειακό ΚΕΚ Δ.Β.Μ. είναι επίσης πιστοποιημένο Εξεταστικό Κέντρο 
γνώσης χειρισμού Η/Υ. 
 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 
 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΜΕΡΙΜΝΑΣ   

 
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ  

Α/Α ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

01 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΙΔΡΥΣΗΣ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ – ΣΥΣΤΕΓΑΣΗΣ – ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ & 
ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ: 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΙΔΡΥΣΗΣ: 04 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ: 03 

07 

02 ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ: 

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΙΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ: 01 

01 

03 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΟ ΩΡΑΡΙΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ: 06 06 
04 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ: 02 
05 ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ: 

ΑΙΣΘΗΤΙΚΩΝ: 01 

ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ: 02 

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ: 01 

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ: 01 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ: 04 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ: 01 

ΑΝΑΚΛΗΣΕΙΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 

ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ: 02 

 

 

 

12 

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΙΔΡΥΣΗΣ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ – ΣΥΣΤΕΓΑΣΗΣ – ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ & 
ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΙΑΤΡΕΙΩΝ: 

ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΑΤΡΕΙΩΝ: 04 

04 

06 ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν.Λ. 04  
07 ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΓΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ 01 
08 ΘΕΩΡΗΣΗ ΜΠΛΟΚ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ:  

09 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ: 

 ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: 14 

14 

10 ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΠΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ: 01 01 



11 ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ: 01 01 
12 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ: 38 
13 ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΕΣΩ ΙΜΙ: 02 02 
14 ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ: 30 30 
15 ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΙΒΛΙΑΡΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ: 109 ΒΙΒΛΙΑΡΙΑ 109

16 ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΑΡΤΩΝ ΕΝΖΥΜΩΝ: 100 ΚΑΡΤΕΣ 100

17 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 

(Εμβόλια Κίτρινου πυρετού – Τύφου – Λύσσας) 

04 

18 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ – ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ 
(Παρακολούθηση υλοποίησης του έργου και ενέργειες για την εξόφληση τιμολογίων) 

 

02 
 
 

ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 
 ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

 
Α/Α ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

01 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  17  

02 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ  

37 

03 ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 
ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ 
ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ  COVID -19, 

89 

04 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ 01 
05 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΒΑΘΜΙΔΩΝ 24 
06 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΩΝ ΕΣΤΙΩΝ ΠΑΡΑΠΟΝΑ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ 56  
07 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ & ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 08 
08 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΤΡΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΛΟΙΩΝ 09 
09 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΕ ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ  2 
10 ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ  09 
11 ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΕ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ  03 
12 ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΕΣ ΝΕΡΩΝ (πόσιμου δικτύου μικροβιολογικές αναλύσεις)  δείγματα 10 

13 ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΕΣ ΝΕΡΩΝ (πόσιμου δικτύου φυσικοχημικές αναλύσεις) δείγματα 10 

14 ΜΕΤΡΗΣΗ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΟΥ ΧΛΩΡΙΟΥ ΣΕ ΒΥΤΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ  11 
15 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΟΣΟ ΤΩΝ ΛΕΓΕΩΝΑΡΙΩΝ 02 
16 ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΕΣ ΓΙΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΛΕΓΕΩΝΕΛΛΑΣ (μικροβιολογικές αναλύσεις)   δείγματα 20

17 ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΕΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ SARS-CοV-2 (μικροβιολογικές 
αναλύσεις) 

δείγμα 01



18 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ 01 
19 ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΟΣΤΩΝ  01 
20 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ 01 

21 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΚΛΙΜΑΚΙΑ ( ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΑ –ΧΥΤΑ – 
ΠΤΗΝΟΚΤΗΝΟΤΡΙΦΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ – ΘΕΑΤΡΑ & 
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΙ -  ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΑ – ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ – ΛΙΜΕΝΙΚΟ -  ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ 
ΙΔΡΥΜΑΤΑ-ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ-ΚΔΑΠ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ) 

12 

22 ΕΓΓΡΑΦΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ COVID - 19 53 
23 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΩΝ 40 
24 ΛΟΙΠΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΕ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 81 

 
           ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

 

Α/Α ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

01 ΚΑΡΤΕΣ ΑΜΕΑ 0 
02 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΩΩΝ ΕΞΑΡΓΗΣΕΩΝ & ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ 

ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ Π.Ι.Ν. 
01 

03 ΑΠΟΦΑΣΗ ΙΔΡΥΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΔΑΠ 02 
04 ΥΙΟΘΕΣΙΕΣ 08 
05 ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ 13 
06 ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΕ ΑΤΟΜΑ & ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ 40 
07 ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ 08 

 ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ – ΕΞΑΛΕΙΨΕΙΣ 
ΥΠΟΘΗΚΩΝ 

0 

08 ΑΠΟΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ 01 
09 ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ - ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΠΟΛΙΤΩΝ - ΑΙΤΗΜΑΤΑ 20 
10 ΕΝΑΡΞΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΣΕ ΑΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ 

ΕΚΠΑΙΔ. ΟΜΙΛΟ ΑΛΦΑ 
01 

11 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ & ΒΑΣΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ (ΤΕΒΑ) -
ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΕΙΔΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ 120 ΑΤΟΜΑ ΣΤΗΝ Π.Ε. 
ΛΕΥΚΑΔΑΣ    

03 ΔΙΑΝΟΜΕΣ

12 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ – ΦΟΡΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΤΗΣ 
Π.Ι.Ν. 

01 

 
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 
 

Α/Α ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ



1 ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ 
ΣΤΗ ΧΩΡΑ  ΥΠΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΑΝΑΒΟΛΗΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ, ΣΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

2 

2 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ 
ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΚΥΡΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΑΡΓΙΕΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 

1 

3 ΜΕΤΑΚΛΗΣΕΙΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ  1 
4 ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 2 
5 ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΤΑΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 1 
6 

 

ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟ  ΔΙΚ/ΚΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΙΚΩΝ ΔΕΛΤΙΩΝ 6 

 

7 

 

ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟ  ΔΙΚ/ΚΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ 
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ  

 

8 

 

ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟ  ΔΙΚ/ΚΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΙΚΩΝ 
ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΤΩΝ  ΜΑΘΗΤΩΝ  

2 

9 

 

ΠΑΡΟΧΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ 
ΕΤΟΣ 2019-2020 ΚΑΙ 2020-2021 ΠΡΟΣ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

4 

10 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟ 
ΥΨΟΣ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 

1 

11 

 

 

ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ 
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥΣ. 

1 

 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

 
ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 

 

• Έγιναν πάνω από 500 κινήσεις ελέγχων 
• Χορηγήθηκαν 60 άδειες/βεβαιώσεις τεχνιτών 

• Χορηγήθηκαν 60 βεβαιώσεις επαγγελματιών 
• Οριστικοποιήθηκε το μητρώο Ανωνύμων με πάνω από 100 εγκρίσεις για το 

ΓΕΜΗ 
• Πληρώθηκαν αποζημιώσεις των σεισμών 

• Καταγράφηκαν οι ζημίες του τυφώνα «Ιανού» 
• Έγιναν 30 έλεγχοι της βιομηχανίας/βιοτεχνίας 

• Πληρώθηκαν οι δράσεις του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 



• Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η δακοκτονία 
• Υλοποιήθηκαν τα κτηνιατρικά προγράμματα 

• Στο χώρο του πολιτισμού έγιναν ελάχιστες εκδηλώσεις συνδιοργάνωσης λόγω 
της πανδημίας. Στον τουρισμό συμμετείχαμε σε 5 εκθέσεις το 2020. 


