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ΜΗΝΥΜΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

Ο
απολογισμός πεπραγμένων του 2016 αποτελεί τη δεύτερη ετήσια λογοδοσία της Περιφερειακής
Αρχής στους πολίτες, σε υλοποίηση της σταθερής μας βούλησης για διαφάνεια και δημοκρατία.
Για εμάς ο απολογισμός δεν αποτελεί απλή υποχρέωση, όπως απορρέει από το νομικό πλαίσιο,
αλλά κορυφαία πράξη ευθύνης της Περιφερειακής Αρχής και συμμετοχής και ενημέρωσης των

θεσμικών οργάνων, των φορέων και πολιτών. 

Η χρονιά που πέρασε ήταν χρονιά ολοκλήρωσης θεσμικών αλλαγών και πρωτοβουλιών, μια χρονιά που
με μεγάλη και συνεχή προσπάθεια των αιρετών συναδέλφων και των συνεργατών μας στις υπηρεσίες της
Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, με προσήλωση στη στρατηγική που έχουμε χαράξει και στους στόχους που
έχουμε θέσει, κατορθώσαμε να πετύχουμε τους στόχους μας.

Με την εμπειρία που αποκομίσαμε από το πρώτο έτος ανάληψης των καθηκόντων μας προχωρήσαμε
στη δημιουργία μιας νέας φιλοσοφίας διοίκησης και εφαρμοσμένης πολιτικής με στόχο να καταστήσουμε
τα Ιόνια Νησιά «Ελκυστικό Προορισμό & Βιώσιμο Τόπο», με
1.τη διαφοροποίηση του παραγωγικού συστήματος & προτύπου με αναφορά στην «έξυπνη εξειδίκευση», 
2.την ενίσχυση του κοινωνικού ιστού, με γνώμονα την παροχή «ίσων ευκαιριών»,  και
3. τη διαχείριση του περιβάλλοντος & του χώρου, στην κατεύθυνση της «βιωσιμότητας»

Αναμφίβολα κληθήκαμε να λειτουργήσουμε σε ένα έντονα δυσμενές περιβάλλον - κυρίως οικονομικό -
παρά ταύτα θεωρούμε ότι πολλά έγιναν και μένουν να γίνουν ακόμη και άλλα. 
Στη νέα χρονιά που διανύουμε μας δίνεται η ευκαιρία να δημιουργήσουμε ένα πιο ανταγωνιστικό
παραγωγικό σύστημα με ισχυρές διαπεριφερειακές διασυνδέσεις και να αντιμετωπίσουμε τις δυσκολίες
που προκλήθηκαν από την παρατεταμένη κρίση και τις επιπτώσεις στις τοπικές κοινωνίες από τις πολιτικές
προσαρμογής.

Τα πεπραγμένα μας για το 2016 κατατίθενται ενώπιον όλων, επιζητώντας την καλόπιστη κριτική, τη
δημιουργική συζήτηση και σύνθεση ιδεών, προτάσεων και απόψεων. Δεσμευόμαστε ότι το 2017 θα
συνεχίσουμε να εργαζόμαστε με την ίδια ορμή και επιμονή για την ολοκλήρωση του σχεδιασμού μας, προς
όφελος των πολιτών της Ιόνιας Περιφέρειας.

Ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων

Θεόδωρος Γαλιατσάτος  
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Τ
ο 2016 μπορεί να χαρακτηρισθεί ως

η ετήσια περίοδος της ολοκλήρω-

σης μιας σειράς σημαντικών σχεδια-

σμών και πρωτοβουλιών της Περιφέρειας

Ιονίων Νήσων που αποτελούν προαπαι-

τούμενα για την υλοποίηση των προγραμ-

ματικών στόχων της Περιφερειακής

Αρχής.

1/ Εγκρίθηκε από το ΠΣ το 5ετές Στρατη-

γικό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, στο

οποίο αποτυπώνονται οι εφαρμοστέες πο-

λιτικές και συγκεκριμένα: 

-Ο αναπτυξιακός σχεδιασμός της ΠΙΝ

(λαμβανομένης υπόψη της οικονομικής

συγκυρίας) με στόχο την ανάσχεση της

ανεργίας, τη διεύρυνση της παραγωγικής

βάσης, τη δημιουργία νέων θέσεων εργα-

σίας και νέων παραγωγικών δραστηριοτή-

των.

-Κοινωνική Οικονομία με επίκεντρο την

ανάδειξη της Κοινωνίας των Πολιτών σε

τομείς όπως η υγεία, η παιδεία και επιμόρ-

φωση, η κοινωνική αλληλεγγύη, ο πολιτι-

σμός, οι ήπιες μορφές τουρισμού, οι

ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η διαχεί-

ριση απορριμμάτων, αποβλήτων και υδά-

τινων πόρων κ.α.

-Προώθηση της ιδιαιτερότητας του νησιω-

τικού χώρου και εισαγωγή και επικαιρο-

ποίηση της έννοιας του περιβάλλοντος

στον σχεδιασμό της Περιφέρειας.

-Η ενίσχυση του διεθνούς ρόλου της Περι-

φέρειας στο πλαίσιο της διαρκούς αναδια-

μόρφωσης της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής

Αδριατικής – Ιονίου.

-Τουριστική Ανάπτυξη της ΠΙΝ. Στο επίκεν-

τρο τίθεται ο δραστικός περιορισμός της

μεμονωμένης προβολής της κάθε Περιφε-

ρειακής Ενότητας και του κάθε νησιού και

αντικατάστασή της με την συνολική προ-

βολή του νησιωτικού συμπλέγματος.

-Η βελτιστοποίηση της οργάνωσης και της

διοικητικής λειτουργίας των υπηρεσιών για

Σχεδιασμοί και πρωτοβουλίες
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την ποιοτικότερη, ταχύτερη και αποτελε-

σματικότερη εξυπηρέτηση των πολιτών,

επενδυτών και εξυπηρετούμενων.

2/ Εγκρίθηκε από το ΠΣ και εκδόθηκε η

σχετική ΚΥΑ (63085/5401/Β/α.φ 4317/30-

12-2016) για τον Περιφερειακό

Σχεδιασμό Διαχείρισης  Αποβλήτων

(ΠΕΣΔΑ) στα Ιόνια Νησιά. Ανοιξε έτσι ο

δρόμος για την σχεδιασμένη και

προγραμματισμένη χρονικά και

χρηματοδοτικά εφαρμογή της

Ολοκληρωμένης Διαχείρισης.

3/ Ιδρύθηκε με απόφαση του ΠΣ η μη

κερδοσκοπική εταιρεία «Αγροδιατροφική

Σύμπραξη Ιονίων Νήσων» με στόχο την

υλοποίηση ενεργών πολιτικών στον

πρωτογενή τομέα της οικονομίας και την

υποβοήθηση των παραγωγών, ιδιαίτερα

των μικρών και μικρομεσαίων εξ αυτών. 

4/ Ιδρύθηκε με απόφαση του ΠΣ και του

ΔΣ του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης

Ιονίων Νήσων η εταιρεία ειδικού σκοπού

«Εταιρεία Ανάπτυξης Επιχειρηματικού

Πάρκου Κέρκυρας Α.Ε» με στόχο την

χωροθέτηση, χρηματοδότηση και

κατασκευή του Επιχειρηματικού Πάρκου

μέσης και χαμηλής όχλησης στην

Κέρκυρα. Στην εταιρεία συμμετέχουν το

Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης, ο Δήμος

Κέρκυρας, το Εμποροβιοτεχνικό

Επιμελητήριο Κέρκυρας, η Ομοσπονδία

Επαγγελματιών Βιοτεχνών Κέρκυρας και

η Ιόνιος Ομοσπονδία Εμπορίου και

Επιχειρηματικότητας.

5/ Εγκρίθηκε από το Π.Σ. το Επιχειρη-

σιακό Σχέδιο Τουριστικής Προβολής

βάσει του οποίου οριοθετούνται οι στόχοι,

οι προτεραιότητες και οι δράσεις της Περι-

φέρειας Ιονίων Νήσων έως το 2020. 

Διαβούλευση στην Επιτροπή Πα-
ρακολούθησης ΧΥΤΑ Τεμπλονίου

Ημερίδα για το Επιχειρημα-
τικό Πάρκο και τη Γεωβάση
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Όπως είναι γνωστό, στις 31/08/2014 η

ΠΙΝ βρισκόταν στην τελευταία θέση μεταξύ

των 13 Περιφερειών της χώρας ως προς

την απορρόφηση και την αξιοποίηση των

κοινοτικών πόρων και ιδίως του προγράμ-

ματος ΕΣΠΑ 2007-2013. Με ένταση προ-

σπαθειών επετεύχθησαν υπερδιπλάσιοι

ρυθμοί απορρόφησης των πόρων σε ετή-

σια βάση και οδηγήσαμε την 31/12/2015

στην πλήρη αξιοποίηση της κοινοτικής

συνδρομής για το ΠΕΠ Ιονίων Νήσων με

υπερκάλυψη 105,9%. Τώρα και μέχρι το

τέλος Μαρτίου οδεύουμε και στο τυπικό

κλείσιμο του προγράμματος αυτού.

Η νέα πρόκληση του 
ΠΕΠ Ιονίων Νήσων 2014-2020

Όπως είναι γνωστό η εκκίνηση της υλο-

ποίησης του ΕΣΠΑ 2014-2020 και, κατ’

επέκταση, του ΠΕΠ Ιονίων Νήσων 2014-

2020, πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο του

2015, οπότε και έλαβε χώρα η 1η συνε-

δρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης

του προγράμματος αυτού στην Κέρκυρα.

Το Νοέμβριο του 2016 έλαβε χώρα, επί-

σης στην Κέρκυρα, η 2η Επιτροπή Παρα-

κολούθησης του προγράμματος, η οποία

και καθόρισε την περαιτέρω διαδικασία για

την υλοποίηση και ολοκλήρωσή του.

Το ΠΕΠ Ιονίων Νήσων είναι ένα από τα 13

περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμ-

ματα, όσα και οι περιφέρειες της χώρας.

Το ύψος της συνολικής του χρηματοδότη-

σης ανέρχεται σε 226.924.697,50€, από

τα οποία 181.539.758€ αφορούν στην κοι-

νοτική συνδρομή και τα 45.384.939,50€

στην εθνική συμμετοχή.

Οι άξονες του ΠΕΠ Ιονίων Νήσων

Το πρόγραμμα υλοποιείται μέσα από επτά

άξονες προτεραιότητας που είναι:

1.Ενίσχυση της περιφερειακής ανταγωνι-

στικότητας με ανάπτυξη της επιχειρηματι-

κότητας, της καινοτομίας και των

τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινω-

νιών: 29.719.578,75€.

2.Προστασία του περιβάλλοντος και αει-

φόρος ανάπτυξη:  89.207.400€.

3.Ενίσχυση υποδομών και μεταφορών:

35.295.230€.

4.Ενίσχυση υποδομών εκπαίδευσης,

υγείας και πρόνοιας: 42.618.348,75€.

5.Κοινωνική ένταξη, ανάπτυξη ανθρώπι-

νου δυναμικού και καταπολέμηση της

φτώχειας και των διακρίσεων:

31.908.612,5€.

6.Τεχνική βοήθεια ΕΤΠΑ: 3.578.241,25€

7.Τεχνική βοήθεια ΕΚΤ: 598.286€

Εξειδίκευση προγράμματος               212.852.721€ 93,8%

Έκδοση προσκλήσεων ενδιαφέροντος 167.835.968€ 74%

Ένταξη δράσεων και έργων               78.432.751€ 34,6%

Έχουν γίνει συμβάσεις σε                    55.031.955€ 24,3%

Έχουν πληρωθεί δαπάνες                   17.369.272 € 7,7%

Η σημερινή εικόνα των ποσοτικών στοιχείων της υλοποί-

ησης του προγράμματος είναι η εξής:

Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
Ιονίων Νήσων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020
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Γήπεδο Καραβόμυλου, Κεφαλονιά

Έργο οδικής ασφάλειας Ζακύνθου
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Ανακατασκευή οδού 
Εθν. Αντιστάσεως, Κέρκυρα

Εγκαίνια νέου σχολικού συγκροτήματος 
1ου και 2ου Λυκείου Αργοστολίου, στην 
περιοχή Φαραώ, Σεπτέμβριος 2016
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Υπερκάλυψη του εθνικού στόχου

Το τελευταίο αυτό στοιχείο αποτελεί ση-

μαντική επιτυχία γιατί η ΠΙΝ υπερκάλυψε

τον εθνικό στόχο που είχε τεθεί 7% απορ-

ρόφηση των πόρων την 31/12/2016.

ΠΕΤΥΧΑΜΕ ΤΟΝ ΣΤΟΧΟ ΜΑΣ... 

ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ

Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων με το 7,7%

ως ποσοστό απορρόφησης των πόρων

βρέθηκε πάνω από τον εθνικό μέσο όρο

των 13 περιφερειακών προγραμμάτων

που η απορρόφηση τους ανήλθε στο

7,6% περίπου.

Το γεγονός αυτό καταδεικνύει ακόμη τις

μεγάλες δυνατότητες για επωφελή αξιο-

ποίηση των διατιθέμενων πόρων στον

βαθμό που επιτευχθεί συντονισμός και

συνεργασία όλων των εμπλεκομένων

μερών.

Εξαιτίας της διαπιστωμένης δυσχέρειας

των δικαιούχων (Δήμων και Νομικών Προ-

σώπων) των προγραμμάτων, να αντεπε-

ξέλθουν και να ανταποκριθούν στην

κατάθεση προτάσεων εντός των καθορι-

ζομένων χρονικών πλαισίων, η Περιφέ-

ρεια Ιονίων Νήσων ανέλαβε πρωτοβουλία

και πραγματοποίησε κύκλο επαφών με

τους Δήμους της ΠΙΝ για να καθοριστούν

οι περαιτέρω κινήσεις και οι προτεραιότη-

τες. 

Η συνεχής κατάθεση αιτημάτων από τους

δικαιούχους για παράταση του χρόνου

υποβολής προτάσεων, όπως αυτός έχει

καθοριστεί από τις εκδοθείσες προσκλή-

σεις έργων και δράσεων, εκτιμούμε ότι θα

έχει αρνητικό αποτέλεσμα στο κλείσιμο

του προγράμματος και επιβάλλεται

σκληρή δουλειά και συνέπεια από όλους

για την αποφυγή του. 

Έργο διαπλάτυνσης διαύλου Λευκάδας
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Έργο οδικής αποκατάστα-
σης, Γαστούρι Κέρκυρας

Επαρχιακό οδικό δίκτυο
Ιθάκης Μπροστά Αετός
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Γέφυρα Χάρακα, Κεφαλονιά

Παράκαμψη Αυλωτών,
Κέρκυρα
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T
o 2016 η ΠΙΝ ενεργοποιήθηκε ώστε

να ανταποκριθεί στοχευμένα και με

αποτελεσματικότητα σε όλες τις

προσκλήσεις για υποβολή προτάσεων

στο πλαίσιο ευρωπαϊκών προγραμμάτων

εδαφικής συνεργασίας.

Συγκεκριμένα η ΠΙΝ υπέβαλε προτάσεις

σε διάφορες θεματικές στρατηγικού ενδια-

φέροντος  στα ακόλουθα χρηματοδοτικά

πλαίσια Interreg: ADRION, BalkanMed,

Greece- Italy, Greece- Albania (2 προ-

σκλήσεις).

Σε σύνολο 5 προσκλήσεων υπεβλήθησαν

47 προτάσεις  οι θεματικές των οποίων

επικεντρώνονται στους τομείς του Περι-

βάλλοντος, του Τουρισμού και Πολιτισμού,

των Μεταφορών, της Απασχόλησης και

του Πρωτογενούς Τομέα.

Συγκεκριμένα, κατατέθηκαν 14 προτάσεις

στον τομέα του Περιβάλλοντος όπου συμ-

περιλαμβάνονται τόσοι οι φυσικές κατα-

στροφές όσο και δράσεις που σχετίζονται

με τον πρωτογενή τομέα αλλά και τον του-

ρισμό. Επίσης 10 προτάσεις που αφο-

ρούν τον πρωτογενή τομέα και την

αγροδιατροφή σε συνδυασμό τόσο με την

προστασία του περιβάλλοντος και των φυ-

σικών πόρων, όσο και με την απασχό-

ληση και την εκπαίδευση των

επαγγελματιών (νέοι αγρότες κλπ). 

Η ανάδειξη των πολιτιστικών αλλά και φυ-

σικών πόρων της Περιφέρειας αποτέλεσε

επίσης στρατηγική προτεραιότητα με του-

λάχιστον 18 προτάσεις, συμπεριλαμβανο-

μένων και προτάσεων που συνδέουν όχι

μόνο τον τουρισμό αλλά και τον πολιτισμό

με την απασχόληση και την κοινωνική οι-

κονομία (3 προτάσεις). Τέλος, μία στοχευ-

μένη πρόταση επικεντρώθηκε στις 

Ευρωπαϊκά Προγράμματα Εδαφικής Συνεργασίας

Με τον Περιφερειάρχη
Απουλίας στο Μπάρι
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Μεταφορές και συγκεκριμένα στις φιλικές

προς το περιβάλλον μεταφορές όπου πε-

ριλαμβάνονται δράσεις ενίσχυσης του δι-

κτύου των υδατοδρομίων.

Κλείνοντας, θα πρέπει να αναφερθεί η επι-

τυχία της ΠΙΝ στην 1η πρόσκληση για

Στρατηγικά Έργα όπου και οι 3 υποβλη-

θείσες προτάσεις εγκρίθηκαν με επιτυχία

και η υλοποίηση τους αναμένεται να ξεκι-

νήσει στα μέσα του 2017. 

Συγκεκριμένα εγκρίθηκαν:

1. Πρόταση « WASTE RREACT» με

στόχο τη διαχείριση στερεών  αποβλήτων.

Περιλαμβάνεται καμπάνια ενημέρωσης

και ευαισθητοποίησης σχετικά με την ολο-

κληρωμένη διαχείριση στερεών αποβλή-

των και δημιουργία green spot στην

Κέρκυρα και τη Ζάκυνθο.

Προϋπολογισμός 500.000€.

2.Πρόταση SAVE WATER με στόχο την

ανάπτυξη έξυπνου συστήματος καταγρα-

φής, παρακολούθησης και διαχείρισης πό-

σιμου νερού στην οποία περιλαμβάνονται

και ενέργειες συντήρησης του υπάρχοντος

δικτύου ύδρευσης.

Προϋπολογισμός 530.000€.

3. Πρόταση TACTICAL TOURISM με

στόχο τη διαχείριση πολιτιστικών πόρων

για την τουριστική ανάπτυξη και περιλαμ-

βάνει έργα υποδομής και συντήρησης κτι-

ρίων πολιτιστικού ενδιαφέροντος.

Συγκεκριμένα πρόκειται να ενταχθεί το

Μουσείο Ιατρικής Ιστορίας, Εθνικής Αντί-

στασης και Εθνικής Συμφιλίωσης στη Νη-

σίδα Λαζαρέτο Κέρκυρας, με ενέργειες

συντήρησης, βελτίωσης της προσβασιμό-

τητας (πλωτή εξέδρα βαρέως τύπου και

ράμπα ΑΜΕΑ) και μουσειολογική μελέτη

αλλά και κτίριο 100 τμ ιδιοκτησίας της ΠΙΝ

στη Παλιά Πόλη της Λευκάδας με στόχο να

αναδειχθεί ως πολιτιστικό κέντρο της ευ-

ρύτερης περιοχής.  

Προϋπολογισμός: 600.000€.

Με τη δήμαρχο Μπρίντιζι
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ΠΙΝ και Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων

Στο πλαίσιο

του Ετήσιου

Π.Δ.Ε για το

2016 

εγκρίθηκαν

ετήσιες πι-

στώσεις για

νέα έργα

αλλά και για

επαναλαμβα-

νόμενες δρά-

σεις, όπως

παρουσιάζον-

ται στον πί-

νακα:

Ιδιωτικές επενδύσεις και σχέδια

Σ
τις 30 Ιανουαρίου 2017, μετά από δύο παρατά-

σεις, έληξε η προθεσμία υποβολής επενδυτι-

κών σχεδίων, στα πλαίσια του αναπτυξιακού

νόμου 4399/2016 και, συγκεκριμένα, για τις Προκη-

ρύξεις των καθεστώτων ενίσχυσης «Γενικής Επιχει-

ρηματικότητας» και «Νέων ανεξάρτητων

Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων». 

Για τα δύο άλλα καθεστώτα ενισχύσεων που προ-

κηρύχθηκαν, «Μηχανολογικού εξοπλισμού» και

«Μείζονος μεγέθους», η προθεσμία λήγει στις 28

Απριλίου 2017 και για τα οποία στο μεν καθεστώς

«Μηχανολογικού εξοπλισμού» δεν έχει υποβλη-

θεί ακόμη στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων αίτηση

υπαγωγής, στο   δε καθεστώς   «Μείζονος μεγέ-
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θους» οι υποβολές γίνονται, ανάλογα τον τόπο

εγκατάστασης, στο Υπουργείο Ανάπτυξης ή στο

πρώην Υπουργείο Μακεδονίας – Θράκης (υπα-

γόμενο σήμερα στο Υπουργείο Εσωτερικών).

Στα πρώτα δύο καθεστώτα ενισχύσεων, οι συνο-

λικές αιτήσεις υπαγωγής που υποβλήθηκαν είναι

δεκαεννέα (19) , εκ των οποίων οι δεκατρείς (13)

υποβλήθηκαν στο καθεστώς «Γενικής Επιχειρη-

ματικότητας» και οι έξι (6) στο καθεστώς «Νέων

ανεξάρτητων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων».

Οι αιτήσεις αυτές συνοδεύονται από υποβολή

στοιχείων επενδυτικού κόστους (προσφορές) και

αιτούμενο χρηματοδοτικό σχήμα επένδυσης (ίδια

συμμετοχή, δανεισμός, επιχορήγηση – φορολο-

γική απαλλαγή). 

Το συνολικό κόστος των υποβληθέντων επεν-

δυτικών σχεδίων ανέρχεται σε 25.380.598,69

€ και η συνολική αιτούμενη ενίσχυση ανέρχε-

ται σε 8.907.082,92 € (35,09%), εκ των οποίων

τα 6.285.738,20 € αφορούν σε επιχορήγηση

και τα 2.621.344,72 € σε φορολογική απαλ-

λαγή.

Από τα 19 υποβληθέντα επενδυτικά σχέδια, τα

10 έχουν ως τόπο εγκατάστασης την Κέρκυρα, τα

7 την Ζάκυνθο και τα 2 την Κεφαλονιά. 

Ως προς τον κλάδο δραστηριότητας, τα 14 αφο-

ρούν τουρισμό (ιδρύσεις – επεκτάσεις – εκσυγ-

χρονισμοί ξενοδοχειακών μονάδων), τα 4

αφορούν παραγωγή / μεταποίηση αγροτικών

προϊόντων και το 1 αφορά υπηρεσίες (αθλητικές

δραστηριότητες).

Καταβολή 1.030.064,09€ ευρώ 

σε εγκεκριμένα επενδυτικά σχέδια

Επιπλέον των υποβληθέντων επενδυτικών σχε-

δίων υπογράψαμε την καταβολή

Υπογράψαμε την καταβολή  τμήματος της επιχο-

ρήγησης επενδυτικών σχεδίων υπαχθέντων στο

Ν. 3299/2004 και στο Ν.3908/2011 (επενδυτικός

νόμος) και το ΕΣΠΑ, προκειμένου 4 επενδυτικά

σχέδια στην Κέρκυρα, 3 στη Ζάκυνθο και 1 στη

Λευκάδα να συνεχίσουν την υλοποίηση και την

ολοκλήρωσή τους.

Τα επενδυτικά αυτά σχέδια είναι:

Κέρκυρα

1.Εκσυγχρονισμός ολοκληρωμένης μορφής ξε-

νοδοχειακού συγκροτήματος KONTOKALI BAY

ξενοδοχείο, (3/7 της εγκριθείσας επιχορήγησης

από το Ν.3908/2011).

2. Επέκταση και εκσυγχρονισμός ξενοδοχείου

“ΘΕΡΕΤΡΟ ΥΔΑΤΙΝΟΠΑΡΚΟ ΙΙ” με αναβάθμιση

σε 4* ξενοδοχείο (1/7 της εγκριθείσας επιχορήγη-

σης με το Ν. 3908/2011).

3. Εκσυγχρονισμός ολοκληρωμένης μορφής της

ξενοδοχειακής μονάδας “ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΣΑ”

στην Παλαιοκαστρίτσα Κέρκυρας ξενοδοχείο,

(1/7 της εγκριθείσας επιχορήγησης  του Ν.

3908/2011).

4. Ίδρυση μονάδας ετοίμου σκυροδέματος (ΕΡ-

ΓΟΜΠΕΤΟΝΚΒ ΑΕΒΕ) (1/7 της εγκριθείσας επι-

χορήγησης του Ν. 3908/2011).

Λευκάδα

Εκσυγχρονισμός υφιστάμενης ξενοδοχειακής μο-

νάδας 2* η οποία έχει παύσει τη λειτουργία της

και αναβάθμισή της σε 3* (Θ. Μίγκος και ΣΙΑ ΕΕ),

(1/7 της εγκριθείσας επιχορήγησης  του Ν.

3908/2011).

Ζάκυνθος

1. Εκσυγχρονισμός ελαιοτριβείου (ΜΑΡΓΑΡΗΣ Λ.

ΣΙΑ ΟΕ) (1/7 της εγκριθείσας επιχορήγησης Ν.

3908/2011)

2. Εκσυγχρονισμός ξενοδοχειακής μονάδας

“GOLDEN BAY” 4* αστέρων (2/7 της εγκριθείσας

επιχορήγησης του Ν. 3908/2011.

3. Εκσυγχρονισμός ολοκληρωμένης μορφής της

ξενοδοχειακής μονάδας “ΜΕΝΑΔΡΟΣ” 4* αστέ-

ρων μέσω ΕΣΠΑ.

Συνολικό ποσό που θα λάβουν -σε αυτήν την

τμηματική καταβολή- τα εγκεκριμένα επενδυ-

τικά σχέδια είναι 1.030.064,09 ευρώ. 

Με τη νέα νομοτεχνική βελτίωση, η Περιφέρεια

Ιονίων Νήσων ξεπάγωσε τα επενδυτικά σχέδια

που είχαν εγκριθεί από το 2011 και ξεκίνησε την

καταβολή δόσεων, με αποπληρωμή που θα κα-

θοριστεί από την πορεία ολοκλήρωσης και ελέγ-

χου του κάθε επενδυτικού σχεδίου.
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Η
Περιφέρεια Ιονίων Νήσων δίνοντας ιδιαί-

τερη βαρύτητα στην τουριστική οικονομία

έχει συστήσει και λειτουργεί υποδειγμα-

τικά Αντιπεριφέρεια Τουρισμού και Τουριστικής

Προβολής, με στόχο την τόνωση της τουριστικής

οικονομίας και την μετατροπή της ΠΙΝ σε πόλο

τουριστικής ανάπτυξης στην ΝΑ Ευρώπη. 

Επαγγελματισμός, 

διαφάνεια & συμμετοχή όλων

Τον Μάιο του 2016 παρουσιάσαμε την στρατη-

γική μας για τον τουρισμό και την τουριστική προ-

βολή για την προγραμματική περίοδο 2014-2020

σε πολύ επιτυχημένη εκδήλωση που πραγματο-

ποιήθηκε στην Κέρκυρα με την συμμετοχή του

ΣΕΤΕ και της Marketing Greece, εταίρους της

ΠΙΝ στην τουριστική προβολή. 

Κάναμε σαφές ότι επιλογή μας είναι η στροφή

στις νέες τεχνολογίες και η υλοποίηση στοχευμέ-

νων δράσεων για την αναβάθμιση και τον εμ-

πλουτισμό του τουριστικού προϊόντος, σε

υλοποίηση των συναντήσεων διαβουλεύσεων σε

όλα τα νησιά, την ανταλλαγή προτάσεων και την

συναπόφαση της νέας στρατηγικής και των δρά-

σεων ενημέρωσης και τουριστικής προβολής, η

οποία αποτυπώθηκε σε γραπτές εισηγήσεις –

προτάσεις που κατατέθηκαν και συμπεριελήφθη-

σαν στην τελική στρατηγική της ΠΙΝ. 

Επιχειρησιακό Σχέδιο 

Τουριστικής Προβολής

Τον Φεβρουάριο του 2017 ψηφίστηκε από το Πε-

ριφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νήσων το Επιχει-

ρησιακό Σχέδιο Τουριστικής Προβολής, το οποίο

εισηγήθηκε ο Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού και

Τουριστικής Προβολής Σπύρος Γαλιατσάτος, για

το οποίο ελήφθησαν υπόψη το γενικό και το του-

ριστικό προφίλ της ΠΙΝ, οι προτάσεις των φο-

ρέων στο πλαίσιο της διαβούλευσης, οι στόχοι

που θέτει η Περιφέρεια έως το 2020 και οι προ-

τεραιότητες και δράσεις.

Όσον αφορά στη διαβούλευση που διεξήχθη (ζη-

τήθηκε από τους φορείς να καταθέσουν απόψεις

στο διάστημα από τον Απρίλιο έως τον Ιούλιο του

2016) κατέθεσαν προτάσεις οι εξής:

Δήμος Κέρκυρας, Ένωση Ξενοδόχων Κέρκυρας,

Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Τουριστικών Καταλυμά-

των, ΑΟCTA-Ομοσπονδία Τουριστικών Πρακτό-

ρων Κέρκυρας, Εμπορικό & Βιοτεχνικό

Επιμελητήριο Κέρκυρας, Δήμος Παξών, Δήμος

Λευκάδας, Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λευκάδας,

Δήμος Κεφαλονιάς, Ένωση Ξενοδόχων Κεφαλο-

νιάς Ιθάκης, Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Κεφαλη-

νίας-Ιθάκης, Δήμος Ιθάκης, Σύλλογος Ξενοδόχων

Νομού Ζακύνθου.

Οι στόχοι της ΠΙΝ

Αφού λάβαμε υπόψη το ψηφισμένο από το Περ.

Τουρισμός - Τουριστική προβολή

Παρουσίαση της στρατηγικής για
τον τουρισμό με τη συμμετοχή του
ΣΕΤΕ και της Marketing Greece

Στην τουριστική έκθεση
Βελιγραδίου
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Συμβούλιο Στρατηγικό Σχέδιο για τον Τουρισμό,

θέσαμε τους εξής συγκεκριμένους στόχους :

Α) Η ΠΙΝ να καταστεί ελκυστική σε νέες επενδύ-

σεις .

Β) Να καταστεί ελκυστική στον εκσυγχρονισμό

ενός τεράστιου επενδυμένου κεφαλαίου .

Γ) Να έχουμε διάχυση των ωφελειών του τουρι-

σμού στην κοινωνία.

Αυτοί οι στόχοι εξυπηρετούνται από τον στόχο

«ομπρέλα» ο οποίος είναι η ποιοτική διαφορο-

ποίηση του τουριστικού ρεύματος , μέσω του

οποίου θα οδηγηθούμε σε καλύτερα οικονομικά

αποτελέσματα και αποδοτικότητα για τις τουρι-

στικές επιχειρήσεις και τους προορισμούς, άμ-

βλυνση της εποχικότητας και αυξημένο

επενδυτικό ενδιαφέρον».

Κορυφαίος είναι ο ρόλος της προώθησης δια-

φήμισης για την προσέλκυση τουρισμού. Η του-

ριστική προβολή της ΠΙΝ το 2016 κόστισε

περίπου 65.000ευρώ, ποσό πολύ μικρό σε

σχέση με τις δράσεις που έγιναν (καταχωρίσεις

στα ΜΜΕ του εξωτερικού, συμμετοχή στις Του-

ριστικές Εκθέσεις, φιλοξενία ξένων δημοσιογρά-

φων, αφιερώματα και προώθηση στα Μέσα

Κοινωνικής Δικτύωσης, συνεργασία με την Mar-

keting Greece και διαδράσεις).

Συνεχίζουμε την επιτυχημένη 

πορεία και υιοθετούμε νέες δράσεις

Στα σχέδια της ΠΙΝ εκτός από τη συνέχιση της

προβολής μέσω internet, κοινωνικών σελίδων δι-

κτύωσης και καταχωρίσεις σε μεγάλα ΜΜΕ του

εξωτερικού, περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων:

1. Δημιουργία Ενιαίας Επικοινωνιακής Πλατφόρ-

μας η οποία θα χρησιμοποιηθεί ως όχημα προ-

βολής της Περιφέρειας και των τουριστικών

προϊόντων της.

2. Δημιουργία θεματικών κειμένων για τους προ-

ορισμούς και τις εμπειρίες για αξιοποίηση σε στο-

χευμένες ενέργειες προώθησης

3. Δημιουργία φωτογραφικού αρχείου για αξιο-

ποίηση στην υλοποίηση καμπανιών, στα μέσα

κοινωνικής δικτύωσης και σε ενέργειες δημοσιό-

τητας

4. Δημιουργία θεματικών βίντεο για την ανάδειξη

των προορισμών και των εμπειριών στα νησιά

του Ιονίου με στόχο τη σπονδυλωτή προώθηση

στο διαδίκτυο

5. Σχεδιασμός κι ανάπτυξη ενιαίας ψηφιακής

πλατφόρμας για την προβολή της ενιαίας ταυτό-

τητας της Περιφέρειας και των προορισμών και

την προώθηση της καμπάνιας και του παραγόμε-

νου περιεχομένου

6. Έντυπες καταχωρήσεις και τηλεοπτικές διαφη-

μίσεις σε μεγάλα μέσα του εξωτερικού με σκοπό

την προσέλκυση διεθνούς κοινού.

Στην τουριστική έκθεση Βερολίνου με
την Υπουργό Τουρισμού Ε. Κουντουρά
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7. Πλάνο ψηφιακής προώθησης σε επιλεγμένα

sites επισκεψιμότητας & αναγνωσιμότητας των

βασικών αγορών της Αγγλίας, Γαλλίας και Γερμα-

νίας.

8. Συνεχίζουμε τις Διεθνείς συνεργασίες με ανα-

γνωρισμένα μέσα του εξωτερικού (Travel Chan-

nel, κ.α.) με σκοπό την προβολή και προώθηση

των προορισμών και εμπειριών.

9. Ταξίδια γνωριμίας και εξοικείωσης με συμμε-

τοχή εκπροσώπων των ΜΜΕ του εξωτερικού και

ειδικότερα δημοσιογράφων τουριστικού τομέα με

σκοπό τη δημιουργία, μετάδοση και αναπαρα-

γωγή θετικής δημοσιότητας

10. Υλοποίηση διαγωνισμών σε ραδιόφωνα ή

εφημερίδες / περιοδικά ή ιστοσελίδες υψηλής

αξίας στο εξωτερικό.

11. Συμμετοχή σε τουριστικές εκθέσεις με σκοπό

την προώθηση στοχευμένων τουριστικών προ-

ϊόντων

12. Διοργάνωση θεματικών εκδηλώσεων.

13. Ανάπτυξη εφαρμογής για κινητά τηλέφωνα με

στόχο τη μεγαλύτερη διάδραση με το κοινό.

Οι προσπάθειές μας έφεραν καρπούς

►Η ΠΙΝ συμμετείχε στις σημαντικότερες Διεθνείς

Τουριστικές Εκθέσεις στην Ελλάδα και στην Ολ-

λανδία, Αυστρία , Σερβία, Ιταλία , Γερμανία,

Εσθονία, Κύπρο, Αγγλία και Ρωσία, με έντυπο και

ηλεκτρονικό διαφημιστικό υλικό αλλά και τοπικά

προϊόντα της Ιόνιας γης. 

►Εκμεταλλευτήκαμε την υψηλή τηλεθέαση του

σήριαλ «Απόγονοι του Ήλιου» που προβλήθηκε

στην Κορεατική τηλεόραση, με γυρίσματα στη

Ζάκυνθο και το οποίο υπολογίζεται ότι προσέλ-

κυσε 1,5 δις τηλεθεατές (σε Κορέα, Κίνα, Ιαπω-

νία) και συμμετείχαμε με εξαιρετική επιτυχία στην

τουριστική έκθεση της Σεούλ τον Ιούνιο του 2016.

Στόχος το άνοιγμα των Ιονίων Νήσων σε νέες

αγορές και η προσέλκυση τουριστών από τις

χώρες της Άπω Ανατολής, αγορά που βρίσκεται

στα πλάνα προσέλκυσης και του Ελληνικού

Υπουργείου Τουρισμού.  

Αφιέρωμα δέκα σελίδων
στην Κέρκυρα από το γερ-
μανικό περιοδικό Bellvue



ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ σελίδα 19

►Σε συνεργασία της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων

(Π.Ι.Ν.) και της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ιο-

νίων Νήσων ( Π.Ε.Δ.Ι.Ν.), προβλήθηκαν δύο ει-

δικά τηλεοπτικά αφιερώματα μέσω του

MegaCosmos, για την Κέρκυρα και τους Παξούς,

στην ομογένεια σε Αμερική, Καναδά, Αυστραλία,

Νέα Ζηλανδία.

Είχε προηγηθεί άλλο ένα αφιέρωμα με θέμα

«Πάσχα στα Ιόνια Νησιά» που πραγματοποι-

ήθηκε τον Απρίλιο 2016 με αναφορά στις εκδη-

λώσεις και τα έθιμα της Κέρκυρας, των Παξών,

της Λευκάδας, του Μεγανησίου, της Κεφαλονιάς,

της Ιθάκης και της Ζακύνθου.

►Η, υψηλής τηλεθέασης, εκπομπή “LineaBlue”

του κρατικού ιταλικού καναλιού RAI1 φιλοξένησε

αφιερώματα για την Κεφαλονιά, Ιθάκη και Ζά-

κυνθο, που προβλήθηκαν στις 10/9 και

17/9/2016. Την εκπομπή παρακολουθούν περισ-

σότεροι από 3εκ. θεατές ενώ έχει και υψηλή τη-

λεθέαση μέσω διαδικτύου.

►Φιλοξενήσαμε σε όλα τα νησιά έγκριτους δημο-

σιογράφους του τουριστικού ρεπορτάζ, υπεύθυ-

νους δημοσίων σχέσεων και τουριστικούς

πράκτορες και διενεργήσαμε δράσεις προβολής

και εκδηλώσεις, ενώ επιμεληθήκαμε δημοσιεύ-

σεις και αποστείλαμε φωτογραφίες και βίντεο για

αφιερώματα σε ιστοσελίδες, περιοδικά και εφη-

μερίδες του εξωτερικού.

►Εντυπωσιακά ήταν τα στοιχεία της Marketing

Greece το διάστημα του Πάσχα 2016, όπου

υπήρχε ανταπόκριση εκατομμυρίων χρηστών του

internet στις σελίδες κοινωνικής δικτύωσης, τις

διαδραστικές δραστηριότητες και την σελίδα που

δημιουργήθηκε. Με «ομπρέλα» την ΠΙΝ στοχεύ-

σαμε στη συνολική διαφήμιση των νησιών  ως

“Ιόνια Νησιά” αλλά με εξειδίκευση ανά νησί και

έμφαση στα ξεχωριστά χαρακτηριστικά του. Η

προβολή και η στόχευση πραγματοποιήθηκαν

μέσω διαδικτύου, δημοσιογραφικών αποστολών

και διαφήμισης. 

►Στο πλαίσιο της «Στρατηγικής για την Έξυπνη

Εξειδίκευση» πραγματοποιήσαμε Θεματικά Ερ-

γαστήρια για τον τουρισμό σε όλα τα νησιά με

στόχο την καταγραφή καινοτόμων επενδυτικών

ιδεών. Η διαδικασία «επιχειρηματικής ανακάλυ-

ψης» στόχο έχει να φέρει σε επαφή τον επιχειρη-

ματικό κόσμο με τους φορείς της έρευνας και της

καινοτομίας (Πανεπιστήμια, ερευνητικούς και επι-

στημονικούς φορείς) και να καταλήξει σε συγκε-

κριμένες ιδέες και προτάσεις που θα

χρηματοδοτηθούν μέσω προσκλήσεων του Ε.Π.

Ιονίων Νήσων 2014-2020, στους τομείς προτε-

Αφιέρωμα της Rai-1 σε 
Κεφαλονιά, Ιθάκη, Ζάκυνθο
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ραιότητας της «Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευ-

σης» της Περιφέρειας.

ΠΕΤΥΧΑΜΕ ΤΟΝ ΣΤΟΧΟ ΜΑΣ... 

ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ

Τα Ιόνια Νησιά έκλεισαν την τουριστική πε-

ρίοδο 2016 ευρισκόμενα στην πρώτη θέση, με

άνοδο στο ποσοστό αφίξεων (σε σχέση με το

2015) κατά 13,20%.

Ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι ακόμη και τον Ιού-

λιο - Αύγουστο 2016, περίοδος αιχμής για τα

νησιά μας, σημειώθηκε άνοδος σε όλους τους

δείκτες. 

Συγκεκριμένα, η Κέρκυρα είχε αύξηση κατά

+10,30% στις αεροπορικές αφίξεις του εξωτερι-

κού, το Άκτιο +9,40%, η Κεφαλονιά +4,30% και η

Ζάκυνθος +13,50%.

Στις αεροπορικές αφίξεις από το εσωτερικό, η

Κέρκυρα είχε αύξηση +14,60%, το Άκτιο

117,40%, η Κεφαλονιά +32,30% και η Ζάκυνθος

+1%.

Επιπρόσθετα στην κατεύθυνση της επιμήκυνσης

της τουριστικής περιόδου τον Οκτώβρη του 2016

η Κέρκυρα σημείωσε άνοδο κατά 31,80 %, το

Άκτιο 84,20 %, η Κεφαλονιά 37,70% και η Ζάκυν-

θος 51,00% , γεγονός ελπιδοφόρο στην κατεύ-

θυνση αυτή.

Εξ ίσου σημαντικό είναι το γεγονός ότι ιδρύονται

νέες ξενοδοχειακές μονάδες υψηλών κατηγοριών

και εκσυγχρονίζονται υφιστάμενες.

Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων στο πλαίσιο της

εφαρμογής της στρατηγικής της, θα συνεχίσει τις

προσπάθειες τόσο για την επιμήκυνση της του-

ριστικής περιόδου, όσο και για τη βελτίωση και

εμπλουτισμό του τουριστικού μας προϊόντος, με

στόχο την αύξηση της καταναλωτικής δαπάνης

του τουρίστα-επισκέπτη και το μεγαλύτερο οικο-

νομικό και κοινωνικό όφελος.

Μια καλή τουριστικά χρονιά αποφέρει και τα αν-

τίστοιχα οφέλη, με τα πρώτα στοιχεία για την φε-

τινή τουριστική περίοδο να μας γεμίζουν

αισιοδοξία, τόσο από τις προκρατήσεις όσο και

από τα μηνύματα που έχουμε από τις Διεθνείς

Τουριστικές Εκθέσεις που συμμετέχουμε με δικό

μας περίπτερο. 

Απόδειξη αυτού είναι η αύξηση των προγραμμα-

τισμένων πτήσεων και η προσθήκη νέων, που

επισήμως μέχρι σήμερα είναι:

ΠΡΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑ: Από Μόναχο, Νορμανδία, Του-

λούζη, Βερολίνο, Νυρεμβέργη, Βιέννη, Ζυρίχη,

Σκωτία και Μιλάνο.

ΠΡΟΣ ΑΚΤΙΟ: Από Βιέννη, Μάνστεστερ, Μπολό-

νια, Μιλάνο. 

ΠΡΟΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ: Από Λονδίνο, Μάντσεστερ,

Κοπεγχάγη, Μπρόστολ, Μπολόνια, Λάρνακα και

Βενετία.

ΠΡΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟ: Από Λονδίνο, Στοκχόλμη,

Μπρατισλάβα, Βιέννη, Ζυρίχη και Γλασκώβη. 

Η ΠΙΝ έχει επιλέξει την οδό της συνεννόησης, της

συνεργασίας και της διαρκούς επικοινωνίας με

όλους, όσοι έχουν λόγο και αιτία να συνομολο-

γούν την ανάγκη για συνεχή βελτίωση και εμ-

πλουτισμό της ακολουθούμενης στρατηγικής. 

Οι συνεργασίες όπως αυτές με την ΠΕΔΙΝ και την

Marketing Greece, που στηρίζει με επαγγελματι-

σμό και επιστημοσύνη την προσπάθειά μας είναι

σε αυτήν ακριβώς την κατεύθυνση. 

Η διαρκής άνοδος στις τουριστικές αφίξεις, ο στό-

χος της επιμήκυνσης της τουριστικής περιόδου,

η προσέλκυση ποιοτικού τουρισμού και το

άνοιγμα στις νέες αγορές, προέκυψαν από σύν-

θεση απόψεων, συναπόφαση και υλοποίηση

πρωτότυπων και επιτυχημένων δράσεων.

Με το Επιχειρησιακό Σχέδιο Τουριστικής Προβο-

λής θέσαμε το πλαίσιο της δράσης μας, υλοποι-

ούμε και γινόμαστε ωφέλιμοι για τους πολίτες

που υπηρετούμε και τη διάχυση των ωφελημά-

των, για το φωτεινό μέλλον που ονειρευόμαστε. 

Άνοιγμα στη νέα τουρι-
στική αγορά της Κορέας
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Α
πό την ανάληψη των καθηκόντων μας κα-

ταστήσαμε σαφές ότι η μονοκαλλιέργεια

της παροχής υπηρεσιών στα νησιά μας

αποτελεί ένα στρεβλό μοντέλο αναπτυξιακής πο-

ρείας, η πιστή ακολουθία του οποίου δεν εξυπη-

ρετεί εντέλει  τους πολίτες των νησιών. 

Μονόδρομος για εμάς αποτέλεσε η ανάπτυξη,

προώθηση και παροχή κινήτρων για την ουσια-

στική ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα, με συλ-

λογική προσπάθεια παραγωγικής ανασυγκ-

ρότησης και στόχο την ισόρροπη ανάπτυξη με-

ταξύ τουρισμού και πρωτογενούς τομέα, σχεδια-

σμό της αγροτικής παραγωγής, προστασία και

ανάπτυξη των παραγωγών και συνεταιρισμών

των νησιών μας και προσπάθεια παροχής κινή-

τρων για προσέλκυση νέων παραγωγών και

αγροτών.

Προώθηση των τοπικών προϊόντων

Τα τοπικά προϊόντα της Ιόνιας γης, ποιοτικά και

ελκυστικά, ξέφυγαν από τις τοπικές αγορές και με

όχημα την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, προβάλ-

λονται και προσελκύουν το ενδιαφέρον πιθανών

αγοραστών από την Ελλάδα και το εξωτερικό. 

ΠΕΤΥΧΑΜΕ ΤΟΝ ΣΤΟΧΟ ΜΑΣ... 

ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ

►Το 2015 ανοίξαμε το δρόμο για την εξωστρέ-

φεια των προϊόντων της Ιόνιας γης συμμετέχον-

τας στις κυριότερες εκθέσεις πρωτογενούς τομέα. 

Το 2016 ενδυναμώσαμε τη συμμετοχή μας στις

εκθέσεις Τροφίμων και Ποτών, με δικό μας περί-

πτερο σε τρεις εκθέσεις την ΕΧΠΟΤΡΟΦ και την

ΟΙΝΟΡΑΜΑ στην Αθήνα και την DETROP στη

Θεσσαλονίκη στις οποίες συμμετείχαν περισσό-

τεροι από 40 παραγωγοί των νησιών του Ιο-

νίου, συμμετοχή που βαίνει αυξανόμενη, καθώς

κερδίζουμε συνεχώς την εμπιστοσύνη τους. 

►Οι ιδιαίτερες γεύσεις και τα τοπικά προϊόντα

βρίσκονται συνεχώς στις συζητήσεις του Περιφε-

ρειάρχη σε όλες τις αποστολές και επίσημες επι-

σκέψεις που πραγματοποιεί στο εξωτερικό, με

αποκλειστικό στόχο την ενδυνάμωση της το-

πικής οικονομίας.

Με πολύτιμο σύμμαχο τους ομογενείς μας στον

Πρωτογενής τομέας
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Καναδά και την Νέα Υόρκη επιχειρούμε να θέ-

σουμε τις βάσεις για μια σημαντική εξαγωγική

προσπάθεια κυρίως στο μέλι, το λάδι και το

κρασί. 

►Στο πλαίσιο του σχεδιασμού μας επίσης προ-

γραμματίζουμε, για τον επόμενο μήνα, τη διορ-

γάνωση Διημερίδας Προώθησης των

τοπικών προϊόντων, με τη συμμετοχή των Εμ-

πορικών Ακολούθων των εν Ελλάδι Πρεσβειών,

τους οποίους θα φέρουμε σε επαφή με τους το-

πικούς παραγωγούς, συνεισφέροντας έτσι στην

προβολή και στήριξη των προϊόντων.

Δημιουργία της Αγροδιατροφικής 

Σύμπραξης Ιονίων Νήσων

Η στενή συνεργασία με τους παραγωγούς και συ-

νεταιρισμούς προέκυψε, όπως όλες οι ενέργειες

της ΠΙΝ, μετά από διαβούλευση σε διημερίδα

που διοργανώθηκε στη Λευκάδα, τον Απρίλιο του

2016, όπου κατατέθηκαν απόψεις και προτάσεις

για την ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα. 

Συσκέψεις πραγματοποιήθηκαν στη συνέχεια σε

όλα τα νησιά της ΠΙΝ και οι τελικές αποφάσεις

οδήγησαν στη δημιουργία της Αγροδιατροφικής

Σύμπραξης Ιονίων Νήσων.

Η Αγροδιατροφική Σύμπραξη Ιονίων Νήσων σκο-

πεύει  να αποτελέσει τον κύριο μοχλό υλοποίησης

του Στρατηγικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Ιο-

νίων Νήσων, όπως αυτός ψηφίστηκε από το Πε-

ριφερειακό Συμβούλιο,  με κύριους στόχους:

α) την αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Προγραμμά-

των και ιδιαίτερα του Προγράμματος Αγροτικής

Ανάπτυξης της Ελλάδας της τρέχουσας προ-

γραμματικής περιόδου, β) την δημιουργία του Ιό-

νιου Συμφώνου Ποιότητας και συνακόλουθα του

Ιόνιου Σήματος Ποιότητας με τον τίτλο «Προϊόντα

Ιόνιας Γης», γ) την ανάδειξη της Επτανησιακής

Κουζίνας και της Μεσογειακής Διατροφής ως

πρότυπο βιώσιμης καταναλωτικής κουλτούρας

και δ) την σύνδεση του Παραγωγικού Τομέα της

Οικονομίας των νησιών μας με τον Τουρισμό ο
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οποίος άλλωστε αποτελεί και το μεγάλο ανταγω-

νιστικό μας πλεονέκτημα.

Στο σχηματισμό του κεφαλαίου της Αγροδιατρο-

φικής σύμπραξης συμμετέχουν η Περιφέρεια Ιο-

νίων Νήσων με 80 εταιρικές μερίδες, ο Δήμος

Λευκάδας, ο Ενιαίος Αγροτικός Συνεταιρισμός Κε-

φαλλονιάς – Ιθάκης με 16 εταιρικές μερίδες, ο

Δήμος Κεφαλονιάς με 10 εταιρικές μερίδες, η

εταιρεία Ιχθυοκαλλιέργειες Κέρκυρας ΑΣ με 8

εταιρικές μερίδες, το Εμπορικό Επιμελητήριο Ζα-

κύνθου με 5 εταιρικές μερίδες, το Ιόνιο Πανεπι-

στήμιο, ο Δήμος Παξών, οι Αγροτικοί

Συνεταιρισμοί Αργυράδων Κέρκυρας και Νότιας

Κέρκυρας, η επιχείρηση Α & Γ Μαυρομμάτης ΟΕ

με 4 εταιρικές μερίδες, ο Δήμος Ζακύνθου, ο

Αγροτικός Συνεταιρισμός Γυναικών Ζακύνθου «οι

Μελισσιώτισες», οι Αγροτικοί Συνεταιρισμοί Λευ-

κίμμης Κέρκυρας και Μέσης Κέρκυρας , ο Ενιαίος

Αγροτικός Συνεταιρισμός Ζακύνθου, οι επιχειρή-

σεις Σούλης – Νίκος Χαϊκάλης και Τσιτσιμπύρα

Χειμαριός με 2 εταιρικές μερίδες, ο Δήμος Ιθάκης,

το ΤΕΙ Ιονίων Νήσων, τα Εμπορικά Επιμελητήρια

Κεφαλληνίας – Ιθάκης και Λευκάδας, το Παράρ-

τημα Ηπείρου – Νήσων του ΓΕΩΤΕΕ, οι Αγροτι-

κοί Συνεταιρισμοί Κάτω Κορακιάνας και

Αυλιωτών Κέρκυρας, οι επιχειρήσεις Διας Μελισ-

σοκομική Κεφαλλονιάς, Μελισσοκομική Κέρκυ-

ρας Βασιλάκης, Κερκυραϊκή Ζυθοποιεία ΑΕ με

μία εταιρική μερίδα.

Άντληση πόρων από 

το ΠΕΠ Ιονίων Νήσων και το Interreg

Στο πλαίσιο της «Έξυπνης Εξειδίκευσης»

πραγματοποιήθηκαν σε όλα τα νησιά ημερίδες

συζήτησης από παραγωγούς ελαιολάδου και

κρασιού, οι οποίες στέφθηκαν από επιτυχία και

οδήγησαν στην έκδοση από τη Διαχειριστική

Αρχή της πρώτης πρόσκλησης για υποβολή προ-

Παρόντες στις εκθέσεις
για τον πρωτογενή τομέα
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τάσεων στο ΠΕΠ Ιονίων Νήσων που αφορά την

Αγροδιατροφή.

Επίσης υποβλήθηκαν δέκα προτάσεις προς

υλοποίηση στο πλαίσιο των διασυνοριακών

προγραμμάτων Interreg Ελλάδα- Ιταλία και Ελ-

λάδα- Αλβανία, που αφορούν κυρίως ή κατά προ-

τεραιότητα τον πρωτογενή τομέα.

Στήριξη των αγροτών, 

ισονομία Ιονίου & Αιγαίου

Γνωρίζουμε ότι το αποτέλεσμα της χρόνιας εγκα-

τάλειψης της γης και της κτηνοτροφίας στα νησιά

μας χρειάζεται επίπονες προσπάθειες για να ανα-

στραφεί. 

Ο Περιφερειάρχης έχει ήδη ζητήσει από το

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

τη  διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής του Κανο-

νισμού 229/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

ώστε να συμπεριληφθούν οι αγροτικές επιχει-

ρήσεις των Ιονίων Νήσων στους δικαιούχους

επιδότησης προϊόντων, όπως ισχύει στα νησιά

του Αιγαίου, με σκοπό την αντιμετώπιση των δυ-

σχερειών, οι οποίες προκαλούνται από τη νησιω-

τικότητα, τη μικρή έκταση και την απόσταση από

τις αγορές των μικρών νησιών.

Οι νέοι αγρότες και η παροχή κινήτρων

Στην κατεύθυνση της προσέκλυσης και της πα-

ροχής κινήτρων η ΠΙΝ καταβάλλει προσπάθειες

να καταστήσει γνωστό σε όλους τους νέους και

τις νέες των Ιονίων Νήσων το πρόγραμμα για

τους «Νέους αγρότες» που εκπονείται από το

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

(ΥΠΑΑΤ).

Για το 2016, σύμφωνα με τα στοιχεία της Γενικής

Δ/νσης Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και

Κτηνιατρικής της ΠΙΝ ο συνολικός αριθμός αιτή-

σεων που υποβλήθηκαν για ένταξη στο πρό-

γραμμα «Ενισχύσεις εκκίνησης επιχείρησης από

Νέους Γεωργούς», για το οποίο η ΠΙΝ έχει στη

διάθεσή της 6.500.000€, ανήλθαν στις 87 (ΠΕ

Κέρκυρας: 6, ΠΕ Λευκάδας:8, ΠΕ Κεφαλονιάς:70

και ΠΕ Ζακύνθου:3). 

Ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων Θ. Γαλιατσάτος

έχει ήδη ζητήσει από τον Υπουργό Αγροτικής

Ανάπτυξης και Τροφίμων την συνδρομή του,

ώστε εξειδικευμένα στελέχη να στηρίξουν την εκ-

στρατεία ενημέρωσης που προτίθεται να ξεκινή-

σει η ΠΙΝ για τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται

μέσα από το πρόγραμμα ενίσχυσης νέων αγρο-

τών.
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Ανθρωποκεντρική προσέγγιση με στόχο

την «Αντιμετώπιση της φτώχειας και του

κοινωνικού αποκλεισμού»

Η
πολιτική προτεραιότητα της Περιφέρειας

Ιονίων Νήσων προσανατολίζεται απόλυτα

στον άξονα της μείωσης των επιπτώσεων

της οικονομικής και κοινωνικής κρίσης που πλήτ-

τει τους πολίτες της.

Με στόχο την «Αντιμετώπιση της φτώχειας και

του κοινωνικού αποκλεισμού», επιδιώκουμε την

άμβλυνση του αρνητικού φαινομένου και την ανα-

κούφιση των ευάλωτων στην φτώχεια και τον κοι-

νωνικό αποκλεισμό ομάδων (φτωχοί, άνεργοι,

μετανάστες, ΑμΕΑ, Ρομά κ.α.).

Δημιουργία Κοινωνικών Δομών 

και στήριξη των υπαρχόντων

Κάνοντας πράξη την κεντρική μας στόχευση κα-

ταφέραμε και εξασφαλίσαμε σε διαβούλευση με

το Υπουργείο και την ΕΕ 6.285.020€ για:

·Δομές υποστήριξης γυναικών και καταπο-

λέμησης της βίας, 

·Κοινωνικά Φαρμακεία, 

·Κοινωνικά Παντοπωλεία και Συσσίτια, 

·Κέντρα Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας

ΑμΕΑ με παράλληλη εξέταση της υλοποίησης

Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης ΑμΕΑ

·Κέντρα Ημέρας Αστέγων με δυνατότητα

συνδυασμού με υπνωτήρια αστέγων

·Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων 

ΠΕΤΥΧΑΜΕ ΤΟΝ ΣΤΟΧΟ ΜΑΣ... 

ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ

Καταφέραμε, επιπροσθέτως του στόχου μας

να εξασφαλίσουμε, μέσω ιδίων πόρων και

χρηματοδοτικών προγραμμάτων ακόμη

1.491.312,18 €, φτάνοντας την χρηματοδότηση

των Κοινωνικών Δομών στην Περιφέρεια Ιονίων

Νήσων στο ποσό των 7.776.332,18€, παρέχον-

τας επιπλέον χρηματοδότηση σε σταθερή βάση

στα Κέντρα Πρόληψης στα Ιόνια Νησιά, δημιουρ-

γώντας μια νέα κοινωνική δομή τα Κέντρα Κοινό-

τητας και δίνοντας ανάσα σε εκατοντάδες μη

δυνάμενους συμπολίτες μας. 

ΜΙΛΑΜΕ ΜΕ ΕΡΓΑ

Συγκεκριμένα:

1/ Εντάχθηκαν 7 πράξεις συνολικού προϋπολο-

γισμού 2.520.776,56€ για την υποστήριξη των

γυναικών και την καταπολέμηση της βίας για τη

λειτουργία δομών και υπηρεσιών προς όφελος

των γυναικών και τα Κέντρα Συμβουλευτικής

Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας στην Κέρ-

κυρα, τη Κεφαλονιά και τη Ζάκυνθο, καθώς και

τον Ξενώνα Φιλοξενίας στο Δήμο Κέρκυρας. 

Μέσω των Συμβουλευτικών Κέντρων παρέχονται

Κοινωνική Πολιτική

Συνάντηση με εκπρο-
σώπους εθελοντικών
οργανώσεων
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στις γυναίκες:  Ψυχοκοινωνική και νομική στή-

ριξη, Προώθηση στην αγορά εργασίας, Ενημέ-

ρωση και Ευαισθητοποίηση για την πρόληψη και

καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών ενώ

προβλέπεται και Δικτύωση των Συμβουλευτικών

Κέντρων μεταξύ τους και με άλλες συναφείς

δομές.   

Μέσω του Ξενώνα προσφέρεται:  Φιλοξενία των

γυναικών θυμάτων βίας και των παιδιών τους,

Κοινωνική στήριξη, Ψυχολογική στήριξη και Προ-

ώθηση στην αγορά εργασίας καθώς και Δι-

κτύωση των συναφών δομών.  

2/ Εκδόθηκαν 3 προσκλήσεις του ΕΠ Ιονίων

Νήσων 2014-2020 συνολικού ύψους 1.804.955€

για βρεφονηπιακούς σταθμούς και την υποστή-

ριξη μαθητών ΑμΕΑ.

Αφορούν:

α)  στην εκπαιδευτική υποστήριξη για την ένταξη

μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές

ανάγκες για τα σχολικά έτη 2016-2017 και 2017-

2018

β) στην παροχή σε ωφελούμενα άτομα (γυναίκες

και άνδρες) θέσης φροντίδας και φιλοξενίας βρε-

φών, νηπίων, παιδιών σε δημόσιους και ιδιωτι-

κούς βρεφικούς σταθμούς, Βρεφονηπιακούς

Σταθμούς Ολοκληρωμένης Φροντίδας, Παιδικούς

Σταθμούς, Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης

Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.) στην Περιφέρεια Ιονίων

Νήσων. 

γ) στην παροχή σε ωφελούμενα άτομα (γυναίκες

και άνδρες που έχουν την επιμέλεια ανηλίκων),

θέσης φροντίδας και φιλοξενίας βρεφών, νηπίων,

παιδιών για το σχολικό έτος 2016 - 2017, σε δη-

μόσιους και ιδιωτικούς Βρεφικούς Σταθμούς, Βρε-

φονηπιακούς Σταθμούς, Βρεφονηπιακούς

Σταθμούς Ολοκληρωμένης Φροντίδας, Παιδικούς

Σταθμούς, Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης

Παιδιών με Αναπηρία (Κ.Δ.Α.Π.-Μ.Ε.Α.) στην Πε-

ριφέρεια Ιονίων Νήσων. 

3/ Εντάχθηκαν στο ΕΠ Ιονίων Νήσων 2014-2020

πέντε νέα έργα συνολικού προϋπολογισμού

1.338.480,00€, που αφορούν σε έξι κοινωνικές

δομές παροχής βασικών αγαθών (Κοινωνικά

παντοπωλεία και συσσίτια) στην Κέρκυρα, Λευ-

κάδα και Ζάκυνθο δηλ.:

-Κοινωνικό Παντοπωλείο και παροχή συσσιτίου

στην Πόλη του Δήμου Κέρκυρας με δικαιούχο το

ΚΟΙΣΠΕ

-Κοινωνικό Παντοπωλείο και παροχή συσσιτίου

στην περιφέρεια του Δήμου Κέρκυρας με δι-

καιούχο το ΚΟΙΣΠΕ

-Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Λευκάδας με δι-

καιούχο το Δήμο Λευκάδας.

-Δομή παροχής συσσιτίου Δήμου Λευκάδας με δι-

καιούχο την Equal Society

-Κοινωνικό Παντοπωλείο και παροχή συσσιτίου

Δήμου Ζακύνθου με δικαιούχο το «Ευρωπαϊκό

Πολιτιστικό και Ερευνητικό Κέντρο Αθηνών». 

Οι δομές αυτές θα λειτουργούν για τρία χρόνια

(2017-2019) προσφέροντας βασικά αγαθά σε

άτομα που βρίσκονται σε κατάσταση φτώχειας ή

απειλούνται από φτώχεια, παρέχοντας τρόφιμα

και είδη παντοπωλείου, ένδυσης και υπόδησης

καθώς και είδη ψυχαγωγίας (Κοινωνικά Παντο-

πωλεία) και γεύματα (Δομές συσσιτίων). Ωφελού-

μενοι θα είναι σε καθημερινή βάση 400

νοικοκυριά από τα Κοινωνικά Παντοπωλεία και

ακόμη 400 ωφελούμενοι από τα συσσίτια. 

4/ Εντάχθηκε η ίδρυση και λειτουργία των Κέν-

τρων Κοινότητας, μιας νέας δομής  που αποτελεί

σημείο αναφοράς για την υποδοχή, εξυπηρέτηση

και διασύνδεση των πολιτών που έχουν αυξημέ-

νες ανάγκες κοινωνικής προστασίας με όλα τα

κοινωνικά προγράμματα και υπηρεσίες που υλο-

ποιούνται στην περιοχή λειτουργίας τους.

Εν ολίγοις η νέα αυτή κοινωνική δομή θα είναι ένα

ΚΕΠ για τις ευάλωτες, οικονομικά και κοινωνικά,

ομάδες πολιτών, όπως άστεγοι, άποροι, ΑμΕΑ,

Ρομά και μετανάστες. 

Τα 4 νέα Κέντρα Κοινότητας δημιουργούνται στη

Λευκάδα, Ζάκυνθο, Κέρκυρα και Κεφαλονιά με

συνολική δαπάνη 972.000€, δικαιούχους τους

Δήμους της ΠΙΝ και χρηματοδότηση από το ΠΕΠ

Ιονίων Νήσων. 

Η λειτουργία των Κέντρων Κοινότητας ορίζεται

για τρία χρόνια, ενώ εκτός του οφέλους για τις οι-

κονομικά και κοινωνικά ευάλωτες ομάδες πληθυ-

σμού αναμένεται να δημιουργηθούν και 17 νέες

θέσεις εργασίας.

5/Επιχορηγήθηκαν με 120.719,12€ τα Κέντρα

Πρόληψης στα Ιόνια Νησιά, σε υλοποίηση σχετι-

κής απόφασης του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων

Θεόδωρου Γαλιατσάτου, ο οποίος στην 1η Συ-

νάντηση των Κέντρων Πρόληψης στη Λευκάδα

(23/9/2015) είχε δεσμευτεί για στήριξη σε στα-

θερή βάση. Να υπενθυμίσουμε ότι τα Κέντρα

Πρόληψης παρουσίαζαν μεγάλα προβλήματα

λόγω –κυρίως – της υποχρηματοδότησης και της

έλλειψης σταθερής φροντίδας από την ΠΙΝ τα

προηγούμενα χρόνια. Γίνεται πράξη με αυτό τον

τρόπο η εξαγγελία για χρηματοδότηση των Κέν-
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τρων κατά προτεραιότητα και κάθε χρόνο, εξαλεί-

φοντας το υπ’ αριθμόν ένα πρόβλημα που είχαν

θέσει στον Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων οι εκ-

πρόσωποι των δομών.

Τα Κέντρα Πρόληψης που επιχορηγούνται από

την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων (με ποσά που

προκύπτουν από τους προϋπολογισμούς, τα

απολογιστικά στοιχεία και τις προγραμματικές

συμβάσεις τους είναι: 

-ΔΗΜΟΠ «Νίκος Μώρος» στην Περιφερειακή

Ενότητα Κέρκυρας 

-Κέντρο Πρόληψης «Η Στοργή» στην Περιφερει-

ακή Ενότητα Ζακύνθου 

-Κέντρο Πρόληψης Κεφαλονιάς και Ιθάκης «Από-

πλους» στην Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλονιάς 

-Κέντρο Πρόληψης Λευκάδας «ΔΙΑΥΛΟΣ» στην

Περιφερειακή Ενότητα Λευκάδας 

6/ Εντάχθηκε το έργο «Ανοικτό Κέντρο Ημέρας

Αστέγων» στην Κέρκυρα με ωφελούμενους 200

μη δυνάμενους συμπολίτες μας και παράλληλη

δημιουργία 12 νέων θέσεων εργασίας, προϋπο-

λογισμού 771.120€.

Η νέα αυτή δομή θα λειτουργεί στην περιοχή της

Σπηλιάς, σε χώρο απόλυτα προσβάσιμο και λει-

τουργικό για τα ΑμΕΑ και θα παρέχονται υπηρε-

σίες ημερήσιας παραμονής σε ασφαλή και

κλιματιζόμενο χώρο, ατομική υγιεινή και παροχή

ειδών ατομικής υγιεινής καθώς και ειδών ένδυσης

και υπόδησης, παροχή ροφημάτων και μικρογευ-

μάτων, φαρμακευτική αγωγή και συναντήσεις με

εξειδικευμένα στελέχη του Κέντρου για τη διερεύ-

νηση των αναγκών τους και αντιμετώπιση των

προβλημάτων τους. 

Η δομή αυτή μπορεί να συνδέεται πιλοτικά με

υπνωτήρια αστέγων. Πρόκειται για ενοικίαση μι-

κρών διαμερισμάτων των 2 -3 ατόμων εντός της

πόλης της Κέρκυρας για τα οποία είναι δυνατή η

κάλυψη δαπανών στέγασης (ενοίκιο και τυχόν

πάγιες λειτουργικές δαπάνες). 

7/ Συνέχιση της λειτουργίας τριών «Κέντρων Ημε-

ρήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ)» σε Κε-

φαλονιά, Κέρκυρα και Λευκάδα, με συνολικό

προϋπολογισμό 248.281,5€, και δικαιούχους

τους αντίστοιχους Δήμους.  

Ειδικότερα, οι πράξεις αφορούν στη συνέχιση λει-

τουργίας για 1 έτος των Κέντρων, με την κάλυψη

της στελέχωσής τους με 16 συνολικά άτομα,

καθώς και του κόστους των απαιτούμενων λει-

τουργικών δαπανών τους, για την παροχή υπη-

ρεσιών ημερήσιας φροντίδας σε ηλικιωμένα

άτομα  μη δυνάμενα να αυτοεξυπηρετηθούν από-

λυτα. Πρόκειται για 70 συνολικά ωφελούμενους.

Διαβούλευση και ανοικτή γραμμή

Παράλληλα με τη δημιουργία και ενίσχυση των

Κοινωνικών Δομών, η Αντιπεριφέρεια Κοινωνικής

Πολιτικής, συναντήθηκε με το σύνολο των εθε-

λοντικών οργανώσεων, συνομιλήσαμε μαζί τους

και καταγράψαμε τις ανάγκες και τις ιδέες τους με

στόχο την ίδρυση του «Εθελοντικού Δικτύου Ιο-

νίων Νήσων», το οποίο ξεκινάει τη δραστηριό-

τητά του το 2017 με σκοπό α) την προώθηση της

ιδέας του Εθελοντισμού στα Ιόνια Νησιά, β) την

προαγωγή, την συνεργασία, τη διασύνδεση και

υποστήριξη των εθελοντικών φορέων και των

εθελοντών πολιτών καθώς και γ) για το συντονι-

σμό του εθελοντικού έργου στη βάση κοινά απο-

δεκτών προτεραιοτήτων.

Επίσημη ανακοίνωση της 
δημιουργίας Εθελοντικού Δικτύου
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Συναντήσεις επίσης έγιναν με τους Συλλόγους

Πολυτέκνων σε όλα τα νησιά, προκειμένου να

υπάρξει το επόμενο διάστημα δικτύωση της πο-

λύτεκνης οικογένειας με τις νέες Κοινωνικές

Δομές που θα λειτουργήσουν με χρηματοδότηση

της η ΠΙΝ σε όλα τα νησιά του Ιονίου.

Ιόνια Συμμαχία κατά της Φτώχειας

Στο πλαίσιο της «Ιόνιας Συμμαχίας κατά της Φτώ-

χειας», όπου η ΠΙΝ είναι επικεφαλής εταίρος, συνε-

χίζουμε την υλοποίηση του προγράμματος δωρεάν

διανομής τροφίμων στους δικαιούχους συμπολίτες

μας, μετά από προβλεπόμενους ποιοτικούς και πο-

σοτικούς ελέγχους και με σεβασμό στην αξιοπρέπεια

και την ιδιωτικότητα ενός εκάστου.

Σχεδιασμός για το προσφυγικό ζήτημα

Πραγματοποιήσαμε συσκέψεις με τους Δήμους

της ΠΙΝ και την Εκκλησία για τη διαχείριση του

προσφυγικού ζητήματος, όταν αυτό προέκυψε με

σφοδρότητα, τους χειρισμούς που πρέπει να γί-

νουν και το συντονισμό των απαιτούμενων δρά-

σεων. Ήμασταν έτοιμοι σε περίπτωση ανάγκης

να φιλοξενήσουμε και να υποδεχθούμε τους πρό-

σφυγες με όρους ανθρώπινης αξιοπρέπειας και

αλληλεγγύης αλλά και με προσοχή ώστε να μην

υπάρξουν επιπτώσεις στην κοινωνική συνοχή και

την τοπική οικονομία. 

Παράλληλα είχαμε καταθέσει αίτημα τόσο στην

κυβέρνηση, μέσα και από την ΕΝΠΕ, όσο και στα

θεσμικά όργανα της ΕΕ, μέσω της διεθνούς μας

παρουσίας στη CPMR (Συνδιάσκεψη Παράκτιων

Περιφερειών) ώστε να υπάρξει θεσμική κατοχύ-

ρωση των δράσεων της αυτοδιοίκησης σε σχέση

με το προσφυγικό και εξασφάλιση επαρκούς χρη-

ματοδότησης.    

Κοινωνική ένταξη των Ρομά

Η Περιφέρεια Ιόνιων Νησιών σε συνεργασία με

το Ιατροκοινωνικό Κέντρο Κέρκυρας ( Πρώην

ΠΙΚΠΑ ) πραγματοποιεί πρόγραμμα για τον

έλεγχο της εμβολιαστικής κάλυψης  και του εμβο-

λιασμού  βρεφών, παιδιών και εφήβων  συνδυα-

ζόμενο με ομιλίες και παρουσιάσεις που αφορούν

την Υγεία των πολιτών «Αγωγή Υγείας για όλους

στα Ιόνια Νησιά». Στο πλαίσιο αυτό έχουν επίσης

ομιλίες στο χώρο του καταυλισμού των Ρομά στο

Λιβάδι Ρόπα Κέρκυρας.

Οι ενέργειες αυτές εντάσσονται στο Επιχειρη-

σιακό Σχέδιο Δράσης για την Κοινωνική ένταξη

των Ρομά το οποίο κινείται σε πέντε άξονες:

«ΣΤΕΓΑΣΗ – ΥΠΟΔΟΜΕΣ»

«ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ»

«ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡ-

ΤΙΣΗ»

«ΥΓΕΙΑ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ» και 

«ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑ-

ΣΕΙΣ».

Συναντήσεις για την κοι-
νωνική ένταξη των Ρομά
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Ε
κτός από την σταθερή και συνεχιζό-

μενη προσπάθεια για την αποκατά-

σταση των συνεπειών του σεισμού

σε Κεφαλονιά, Ιθάκη και Λευκάδα, η ΠΙΝ

βρέθηκε αντιμέτωπη με πλημμυρικά φαι-

νόμενα και κατολισθήσεις κυρίως σε Κέρ-

κυρα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο.

Η Πολιτική Προστασία και το σύνολο των

υπηρεσιών ανταποκρίθηκαν στις κρίσιμες

συνθήκες που διαμορφώθηκαν και βοήθη-

σαν καθοριστικά στην ανακούφιση των

συνεπειών τις πρώτες ώρες, στην κατα-

γραφή των ζημιών και στην τάχιστη απο-

κατάσταση της κοινωνικής και οικονομικής

λειτουργίας.

Οι περιοχές Κεφαλονιάς, Ιθάκης και Ζα-

κύνθου έχουν κηρυχθεί από τον Περιφε-

ρειάρχη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Για την πιο ολοκληρωμένη προστασία των

περιοχών που πλήττονται από πλημμυ-

ρικά φαινόμενα προωθείται η κατάρτιση

ενδεικτικών μελετών με χρηματοδότηση

των έργων από πιστώσεις της ΠΙΝ , του

ΠΔΕ της ΠΙΝ και του ΠΕΠ 2014-2020.    

Εν τω  μεταξύ η Δ/νση Πολιτικής Προστα-

σίας προώθησε τον σχεδιασμό που απο-

φάσισε η Περιφερειακή Αρχή και προέβη

στην αναθεώρηση των τοπικών σχεδίων

«Ξενοκράτης» ενώ δημιούργησε και λει-

τουργεί τις επιτροπές πολιτικής προστα-

σίας για τα κέντρα των πόλεων της ΠΙΝ.

Πραγματοποιήθηκε επίσης για δεύτερη

συνεχή χρονιά η Πανιόνια Άσκηση για

Σεισμό , σε συνεργασία με τον ΟΑΣΠ και

την Πυροσβεστική Υπηρεσία. 

Η άσκηση είχε το κωδικό όνομα «Λευκά-

διος 2016» και γεωγραφική εφαρμογή

στην Λευκάδα.    

Αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών
Πολιτική προστασία

Με γοργούς ρυθμούς η αποκα-
τάσταση των ζημιών από τους
σεισμούς, Αθάνι Λευκάδας
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Η
ΠΙΝ συνεχίζει να στη-

ρίζει ενεργά και με

συνέπεια τις λαϊκές

κινητοποιήσεις απέναντι στις

νεοφιλελεύθερες και μνημο-

νιακές πολιτικές και υπερα-

σπίστηκε τις δίκαιες

διεκδικήσεις κοινωνικών

ομάδων, φορέων και πολι-

τών.

►Πιστοί στο δημοκρατικό

καθήκον μας για την ενημέ-

ρωση του κοινού γύρω από

τη διείσδυση του φασιστι-

κού φαινομένου στη δημό-

σια ζωή της χώρας

πραγματοποιούμε ετήσιες

διημερίδες με μεγάλη επιτυ-

χία ενώ εξετάζουμε την πρόταση για την θεσμο-

θέτηση ετήσιου Πολιτικού Συνεδρίου με

θεματολογία της τρέχουσας κοινωνικής και πολι-

τικής ζωής.

Η άρνησή μας για την παραχάραξη της ιστορίας

της χώρας μας και η επιμονή μας στην ανάδειξη

της συμβολής του ελληνικού λαού στους αγώνες,

μας οδήγησαν αντιμέτωπους με τη δικαιοσύνη,

μετά από αλλεπάλληλες μηνύσεις της Χρυσής

Αυγής στον Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων και τον

Πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου. Και σ’

αυτό το σημείο θέλουμε να ευχαριστήσουμε τα

πολιτικά κόμματα, με λίγες εξαιρέσεις, τους φο-

ρείς και σωματεία που εξέφρασαν πανελλαδικά

την υποστήριξή τους και καταδίκασαν τέτοιου εί-

δους πρακτικές.

►Σταθερά και αταλάντευτα επιμένουμε στην

εναντίωσή μας στην ιδιωτικοποίηση των κοινό-

χρηστων πραγμάτων της περιοχής και της χώρας

με τον αγώνα κατά της ιδιωτικοποίησης των

αεροδρομίων να έχει εξέχουσα θέση. 

Πρωτοβουλίες, κινηματικές δράσεις

Πανιόνια άσκηση «Λευκάδιος 2016»

Συμπαράσταση στον Περιφερειάρχη στη μήνυση
που κατέθεσε εναντίον του η Χρυσή Αυγή
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Πρωτοστατούμε και διατρα-

νώνουμε το δίκαιο του

αγώνα μας με συμμετοχή

στην πανελλήνια «Κοινή

Πρωτοβουλία ενάντια στην

ιδιωτικοποίηση των 14 αερο-

δρομίων», με την κατάθεση

δικαστικής προσφυγής στο

ΣτΕ, την ανάδειξη της ετερο-

βαρούς για τα συμφέροντα

των πολιτών συμφωνίας με

όλα τα πρόσφορα μέσα, την

συνεπή –μετά τη λαϊκή εν-

τολή που λάβαμε – άρνησή

μας να προσφέρουμε γη και

ύδωρ στην Fraport και το

ΤΑΙΠΕΔ.

Στηρίζουμε τον αγώνα:

►Ενάντια στην εκποίηση του Ιστορικού Ψυχια-

τρείου Κέρκυρας, όπου σήμερα στεγάζονται

δομές παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας

καθώς και δομές δημόσιας παιδείας (Ιόνιο Πανε-

πιστήμιο) αποτελώντας μια πρωτοποριακή και

πολύ επιτυχημένη «συγκατοίκηση», που θα πρέ-

πει να συνεχιστεί και μαζί με άλλους φορείς

έχουμε καταθέσει προσφυγή στο ΣτΕ.

►Ενάντια στην τσιμεντοποίηση του Ερημίτη, του

Ίσσου (στην Κέρκυρα), το ξεπούλημα του Κα-

στέλο Κέρκυρας με απόφαση του Περιφερειακού

Συμβουλίου, του Πλατύ Γιαλού στην Κεφαλονιά

και στην τήρηση των περιβαλλοντικών όρων στις

επενδύσεις.

►Στηρίζουμε τους εργαζόμενους και είμαστε στο

πλευρό τους για την τήρηση των εργασιακών

νόμων και την καταβολή των δεδουλευμένων

τους, σε συνεργασία με το Εργατικό Κέντρο και

τα πρωτοβάθμια σωματεία τους. 

Συζήτηση με τους φορείς ενάντια στην 
εκποίηση του ιστορικού Ψυχιατρείου Κέρκυρας

Συνάντηση με το Εργα-
τικό Κέντρο Κέρκυρας
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Τα συλλογικά όργανα της Περιφέρειας

Ιονίων Νήσων λειτούργησαν ικανοποι-

ητικά , σε συνθήκες δημοκρατικού διαλό-

γου, διαφάνειας και ουσιαστικής αποτελε-

σματικότητας  επ’ ωφελεία των πολιτών. 
Συγκεκριμένα:

Εξέλιξη του έμψυχου δυναμικού της ΠΙΝ

Λειτουργία συλλογικών οργάνων

Σ
υνεχίστηκε η διαρροή και απομεί-

ωση του έμψυχου  δυναμικού των

υπηρεσιών της ΠΙΝ. 

Συγκεκριμένα :

Υπηρετούντες 

υπάλληλοι          31/12/2015     31/12/2016

ΠΕ Κερκυρας 141 137 -4                           

ΠΕ Λευκάδας 65 65 0

ΠΕ Κεφαλληνιας/Ιθακης 76 71 -5

ΠΕ Ζακύνθου 81 82 +1

363 355 -8

Η περαιτέρω συρρίκνωση του αριθμού

των εργαζομένων δημιούργησε πρόσθε-

τες δυσκολίες στην ικανοποίηση των υπο-

χρεώσεων των υπηρεσιών απέναντι

στους πολίτες αλλά και γενικότερα στη

διαδικασία κατανόησης και προώθησης

των στόχων της τρέχουσας Περιφερειακής

πολιτικής, παρά τις φιλότιμες προσπά-

θειες που καταβλήθηκαν.

Η στόχευση για εξυγίανση και εκδημοκρα-

τισμό των υπηρεσιών αντιμετωπίσθηκε

εχθρικά, προσωποποιήθηκε από μερίδα

των εργαζομένων ,κατανοήθηκε ως προ-

σπάθεια αφαίρεσης προνομίων και τελικά

δεν ολοκληρώθηκε. 

Η εξεύρεση της «χρυσής τομής» έχοντας

υπ όψη τις αρμοδιότητες της ΠΙΝ, το απαι-

τούμενο εξειδικευμένο προσωπικό, την

διαπιστωμένη υποστελέχωση, ώστε να

επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή παροχή ποι-

οτικών υπηρεσιών στους πολίτες και την

κοινωνία ,συνεχίζει να αποτελεί ζητού-

μενο.

Σε κάθε περίπτωση, η νέα προσπάθεια

για την αναδιοργάνωση των υπηρεσιών

που βρίσκεται σε εξέλιξη διέπεται από τον

πλήρη σεβασμό στα εργασιακά δικαιώ-

ματα.

Συνεδρίαση Περιφερειακού
Συμβουλίου στη Ζάκυνθο
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Η
Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, μια μικρή σε

έκταση, νησιωτική Περιφέρεια της Ελλά-

δας, παρά τις δυσχέρειες και τα προβλή-

ματα λόγω της οικονομικής δυσπραγίας της

χώρας μας, της έλλειψης προσωπικού και της

σκληρής γραφειοκρατίας που στέκεται εμπόδιο

στην υλοποίηση ιδεών και προτάσεων, κατάφερε

να ξεφύγει από τα στενά πλαίσια και την εσω-

στρέφεια και να διοργανώσει εκδηλώσεις που

προέβαλαν τα νησιά μας και τους ανθρώπους

μας, να λάβει μέρος σε σημαντικές συναντήσεις

και αντιπροσωπείες και να υποδεχθεί προσωπι-

κότητες, αναβαθμίζοντας την εικόνα και το ρόλο

της και αποκτώντας πολύτιμες επαφές.

Συμμετέχουμε στα Διεθνή Φόρα & στα

Κέντρα Λήψης αποφάσεων 

Ενισχύσαμε τη δυναμική παρουσία μας στις δια-

δικασίες της Μακροπεριφέρειας Αδριατικής – Ιο-

νίου και της CPMR με σημείο αναφοράς την

εκλογή του Περιφερειάρχη στο Πολιτικό Γραφείο

της Διαμεσογειακής Επιτροπής των Παράκτιων

Περιφερειών της Ευρώπης. 

Ο Περιφερειάρχης Θεόδωρος Γαλιατσάτος, μαζί

με τους Περιφερειάρχες Δυτικής Ελλάδας Από-

στολο Κατσιφάρα και Πελοποννήσου Πέτρο Τα-

τούλη εκλέχθηκαν ως τακτικά μέλη της

Επιτροπής Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητι-

κής Ανασυγκρότησης για την αναθεώρηση του

Καλλικράτη.

Τιμή στους ανθρώπους του αθλητισμού &

του πολιτισμού

►Διοργανώσαμε ειδικές τελετές επιβράβευσης 

·Το Περιφερειακό Συμβούλιο συγκλήθηκε
και συνεδρίασε 28 φορές και εξέδωσε 265
αποφάσεις.  

·Η Οικονομική Επιτροπή συνεδρίασε 56
φορές και εξέδωσε 1010 αποφάσεις.

·Η Επιτροπή Πολιτισμού-Αθλητισμού-
Παιδείας  και Επιστημών συνεδρίασε 27
φορές και εξέδωσε 107 αποφάσεις.

·Η Επιτροπή Νησιωτικής Πολιτικής

συνεδρίασε 2 φορές και έλαβε 2
αποφάσεις

·Η Εκτελεστική Επιτροπή συνεδρίασε 7
φορές

·Η Περιφερειακή Επιτροπή Διαβούλευσης
συγκλήθηκε 1 φορά και γνωμοδότησε για
τον ΠΕΣΔΑ. 

·Η Επιτροπή Ισότητας των Φύλων
συνεδρίασε 2 φορές

Δημόσιες Σχέσεις - Εξωστρέφεια

Επιτροπή Ισότητας
των Φύλων της ΠΙΝ
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των αθλητών μας στην Κέρκυρα, αποδίδοντας

τιμή στον Ολυμπιονίκη μας Σπύρο Γιαννιώτη και

στη Ζάκυνθο, με τη συμμετοχή του θρύλου του

μπάσκετ Παναγιώτη Γιαννάκη και διακεκριμέ-

νων αθλητών. Και οι δύο τελετές έτυχαν καθολι-

κής αποδοχής από τους πολίτες που γέμισαν

ασφυκτικά τις αίθουσες της διοργάνωσης. Για

εμάς ήταν οφειλόμενη τιμή στους αθλητές μας,

μια τιμή που πρώτη φορά – δυστυχώς – πραγ-

ματοποιήθηκε στα νησιά μας. Έπονται ανάλογες

εκδηλώσεις στην Κεφαλονιά και την Λευκάδα.

►Τιμώντας τους ανθρώπους του πολιτισμού,

τους δώσαμε φωνή και δυνατότητα παρέμβασης

στη διαμόρφωση του πολιτισμού μας. Διοργανώ-

σαμε την 1η Πανιόνια Πολιτιστική Συνάντηση

στη Λευκάδα, θέτοντας τις βάσεις για μια αμφί-

δρομη επικοινωνία και μια δυναμική σχέση πολι-

τιστικών σωματείων και ΠΙΝ.  

Στις εργασίες του Πολιτικού
Γραφείου της Διαμεσογειακής
Επιτροπής CPMR , Βαρκελώνη

Βράβευση του Ολυμπιο-
νίκη Σπύρου Γαννιώτη



ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ σελίδα 35

►Διοργανώσαμε με επιτυχία, και προσδοκούμε

να τη θεσμοθετήσουμε σε ετήσια βάση, τη διορ-

γάνωση του 1ου Τουρνουά Ποδοσφαίρου Ιονίων

Νήσων, σε συνεργασία με τις Ενώσεις Ποδο-

σφαιρικών Σωματείων των νησιών και τη συμμε-

τοχή αθλητών ηλικίας 15-18 ετών. 

►Ομοίως συμμετείχαμε στη διοργάνωση του

Παιδικού Φεστιβάλ Χορωδιών, που διοργανώ-

θηκε στα Παλαιά Ανάκτορα Κέρκυρας, στο οποίο

έλαβαν μέρος χορωδίες από όλα τα νησιά καθώς

και στο Διαγωνιστικό Φεστιβάλ Χορωδιών της In-

terkultur, με τη συμμετοχή δεκάδων Χορωδιών

από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Ενεργοποιούμε τη 

δυναμική των ομογενών

Συσφίξαμε τις σχέσεις μας με τους ομογενείς, το

δυναμικό κύτταρο των νησιών μας, που είναι

κοντά μας, δημιουργικό και δραστήριο. Η υπο-

δοχή του Περιφερειάρχη, με συνένωση για

πρώτη φορά όλων των Επτανησιακών σωμα-

τείων της Νέας Υόρκης, ήταν παραπάνω από

συγκινητική, το ίδιο και στον Καναδά. 

Μια συνεργασία και μια νέα σελίδα στις σχέσεις

της ΠΙΝ με τους απόδημους από τα νησιά μας

που ήδη έχει προσφέρει τους πρώτους καρπούς,

αφού στάθηκαν στο πλευρό μας και χρηματοδό-

τησαν απευθείας την μελέτη για την αφαλά-

τωση του Μαθρακίου με 7.000 δολάρια. 

Προγραμματίζουμε ακόμη ανταλλαγές φοιτητών

από πανεπιστήμια του Καναδά με τη στήριξη  του

Ιονίου Πανεπιστημίου καθώς και την συνεργασία,

μέσω των επαφών μας, με το Πανεπιστήμιο Rut-

gers του New Jersey για να εφαρμόσουν και στα

Ιόνια Νησιά το πρόγραμμα που εκπονούν με

στόχο την επιστροφή της νεολαίας στον πρωτο-

γενή τομέα και την προώθηση των τοπικών προ-

ϊόντων.

Στο πλαίσιο της επίσκεψής μας στην Νέα Υόρκη

συναντηθήκαμε με την Δ/ντρια του ΕΟΤ Αμερικής

& Καναδά Γκρέτα Καματερού, με την οποία συ-

ζητήσαμε τις πιθανότητες συνεργασίας για την

προβολή των Ιονίων Νήσων, με τον Γενικό Πρό-

Στη Διοικούσα Επιτροπή
του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων
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ξενο της Ελλάδας στη Νέα Υόρκη Δρ. Κωνσταντίνο

Κούτρα για την πιθανότητα εξαγωγής τοπικών

προϊόντων από τα Ιόνια Νησιά στις Η.Π.Α., με τον

Πρύτανη του Πανεπιστημίου Rutgers Richard

L.Edwards για τις προοπτικές συνεργασίας της

Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και του Αμερικανικού

Πανεπιστημίου.

Ενώ στο πλαίσιο της επίσκεψής μας στο Μόν-

τρεαλ συναντηθήκαμε με την Επιτροπή Συμπαρά-

στασης Παιδικών Ιδρυμάτων της Ελλάδας

«MagicMission» που έχει προσφέρει 14.000

ευρώ για τα σχολεία της Κεφαλονιάς που

επλήγησαν από τους σεισμούς, με τον Πρόξενο

της Ελλάδας στο Μόντρεαλ Νικόλαο Σιγάλα, τον

Πρόεδρο της Ελληνικής Κοινότητας Μείζονος Μον-

τρεαλ Νικόλα Παγώνη, τον Πρέσβη της Ελλάδας

στον Καναδά Γιώργο Μαρκαντωνάτο και την αντι-

δήμαρχο Μόντρεαλ Μαίρη Ντέρος. Το σύνολο των

επαφών καλύφθηκε από όλα τα ΜΜΕ της ομογέ-

νειας, που επί σειρά ημερών παρουσίαζαν τα Ιόνια

Νησιά και τις ομορφιές τους.

Με το Γενικό Πρόξενο της Ελλάδας
στη Νέα Υόρκη, Δρ. Κων/νο Κουτρα

Με τον Πρέσβη της Ιταλίας στα
εγκαίνια του Corfu Beer Festival
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Στη Σύγκλητο του
Ιονίου Πανεπιστημίου

Με τη διευθύντρια του ΕΟΤ Αμερικής
και Καναδά, Γκρέτα Καματερού και
τον πρόεδρο της Πανιόνιας Ομο-
σπονδίας Νέας Υόρκης Νίκο Μπάρδη

Με το Γ.Γ. του Παγκό-
σμιου Οργανισμού
Τουρισμού, Taleb Rifai

Στην τελετή λήξης του επιτυχημένου
τουρνουά ποδοσφαίρου Ιονίων Νήσων
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Σημαντικές επαφές

►Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης

Παυλόπουλος μας τίμησε με την παρουσία του

στις εκδηλώσεις της επετείου της 21ης Μαΐου στην

Κεφαλονιά, αποδεχόμενος σχετική πρόσκλησή

μας.

Μετά την πρώτη επικοινωνία μας ο Πρόεδρος της

Δημοκρατίας μας δέχθηκε στο Προεδρικό Μέ-

γαρο και στάθηκε στο πλευρό μας για τις εκδη-

λώσεις που προγραμ-

ματίζουμε, προκειμένου

να αποδοθούν οι τιμές

που αναλογούν στον

Ιωάννη Καποδίστρια.

►Αξιοποιώντας την εμ-

πειρία μας στην τουρι-

στική προβολή,

συμμετέχουμε με την Αν-

τιπεριφέρεια Τουρισμού

στις μεγάλες διοργανώ-

σεις του Υπ. Τουρισμού

όπου προσφάτως είχαμε

την ευκαιρία να συνομι-

λήσουμε με τον ΓΓ του

Παγκόσμιου Οργανι-

σμού Τουρισμού Taleb

Rifai.

►Εγκαινιάσαμε το Κέν-

τρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe Direct

της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και του Περιφε-

ρειακού Ταμείου Ανάπτυξης, το οποίο παρέμενε

κλειστό για 3 χρόνια, με την παρουσία του Ανα-

πληρωτή επικεφαλής της Αντιπροσωπείας

της ΕΕ στην Ελλάδα Άρη Περουλάκη.

►Ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων μαζί  με τον

Πρέσβη της Ιταλίας εγκαινίασαν το 3ο Corfu

Beer Festival και σε κατ΄ ιδίαν συνάντηση συζη-

Συνάντηση στο Προεδρικό Μέγαρο με τον
Πρόεδρο της Δημοκρατίας για τις εκδηλώ-
σεις τιμής στον Ιωάννη Καποδίστρια

Στην Ελληνική Κοινότητα Μείζονος
Μόντρεαλ με τον πρόδρο Νικόλα Πα-
γώνη και τον πρόεδρο των Κεφαλλή-
νων Καναδά Απόστολο Αγγούρια
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τήθηκε συνεργασία στον τουρισμό, τον πολιτισμό

και τα τοπικά προϊόντα, ενώ πιθανότητες συνερ-

γασίας εξετάστηκαν και στη συνάντηση που είχε

με την Πρέσβειρα του Ισραήλ και τον Εμπορικό

Ακόλουθο της Πρεσβείας Πολωνίας.

►Ακόμη ο Περιφερειάρχης συναντήθηκε με τον

Περιφερειάρχη Απουλίας (Ν. Ιταλία)  στο

Μπάρι, όπου είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν

για την από κοινού προώθηση στρατηγικών επι-

λογών στον τομέα των μεταφορών με επίκεντρο

την επέκταση του δικτύου των υδατοδρομίων. Δε-

σμεύτηκαν δε για τη συγκρότηση κοινής ομάδας

εργασίας για το συντονισμό ενεργειών για τα αερο-

δρόμια και τα μικρά λιμάνια αλλά και την περαιτέρω

συνεργασία στο πλαίσιο του προγράμματος Εδαφι-

κής Συνεργασίας «Ελλάδα- Ιταλία».

►Επίσης με πρωτοβουλία του Περιφερειάρχη Ιο-

νίων Νήσων πραγματοποιήθηκε συνάντηση στην

οποία συμμετείχαν επίσης οι Περιφερειάρχες

Αργυρόκαστρου, Μπεράτι, Κορυτσάς και Αυ-

λώνα όπου συζητήθηκαν οι στρατηγικές προτε-

ραιότητες των Περιφερειών με στόχο την από

κοινού κατάθεση προτάσεων στο πλαίσιο της δι-

μερούς συνεργασίας Ελλάδας – Αλβανίας. 

Εγκαίνια του Κέντρου Ευρωπαϊκής Πλη-
ροφόρησης Europe Direct παρουσία του
Αν. Επικεφαλής της αντιπροσωπείας της
Ε.Ε. στην Ελλάδα Άρη Περουλάκη

Επίσκεψη στο Πανεπιστήμιο
Rutgers του New Jersey και
συνάντηση με τον Πρύτανη


