χρόνια αγώνα
και δημιουργίας
για τα Ιόνια Νησιά
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Η Περιφερειακή Ένωση Δήμων

ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΠΕΔ-ΙΝ

Ιονίων Νήσων (ΠΕΔ-ΙΝ) είναι

Την περίοδο 2011-2019 στην ΠΕΔ-ΙΝ
συμμετείχαν οι Δήμοι που λειτουργούσαν στην
Περιφέρεια Ιονίων Νήσων και συγκεκριμένα:
1. Δήμος Κέρκυρας
2. Δήμος Παξών
3. Δήμος Λευκάδας
4. Δήμος Μεγανησίου
5. Δήμος Κεφαλλονιάς
6. Δήμος Ιθάκης
7. Δήμος Ζακύνθου
Μετά τη δημιουργία και τη λειτουργία νέων
Δήμων (Ν.4600/2019) στην Περιφέρεια
Ιονίων Νήσων, τα μέλη της ΠΕΔ-ΙΝ για την
περίοδο 2019-2023 είναι:
1. Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας
και Διαποντίων Νήσων
2. Δήμος Βόρειας Κέρκυρας
3. Δήμος Νότιας Κέρκυρας
4. Δήμος Παξών
5. Δήμος Λευκάδας
6. Δήμος Μεγανησίου
7. Δήμος Αργοστολίου
8. Δήμος Ληξουρίου
9. Δήμος Σάμης
10. Δήμος Ιθάκης
11. Δήμος Ζακύνθου

Φορέας

των

Οργανισμών

Πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης

της

Περιφέρειας

Ιονίων Νήσων.
Αποτελεί

Νομικό

Πρόσωπο

Ιδιωτικού

Δικαίου, συστάθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις
του Π.Δ.75 ΦΕΚ 182 Α/22-11-2011 και
αποτελεί καθολικό διάδοχο των τεσσάρων
(4) Τοπικών Ενώσεων Δήμων και Κοινοτήτων
(ΤΕΔΚ), που λειτουργούσαν στην Περιφέρεια
Ιονίων Νήσων και ήταν:
1. Η Τοπική Ένωση Δήμων
και Κοινοτήτων Κέρκυρας
2. Η Τοπική Ένωση Δήμων
και Κοινοτήτων Λευκάδας
3. Η Τοπική Ένωση Δήμων
και Κοινοτήτων Κεφαλλονιάς-Ιθάκης
4. Η Τοπική Ένωση Δήμων
και Κοινοτήτων Ζακύνθου
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ΤΟΠΙΚΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
Στο πλαίσιο της ΠΕΔ-ΙΝ λειτουργούν Τοπικά
Παραρτήματα με αντίστοιχα γραφεία σε
όλους τους Νομούς των Ιονίων Νήσων και
συγκεκριμένα:
1. Τοπικό Παράρτημα Κέρκυρας
2. Τοπικό Παράρτημα Λευκάδας
3. Τοπικό Παράρτημα Κεφαλλονιάς-Ιθάκης
4. Τοπικό Παράρτημα Ζακύνθου

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ
ΔΟΜΗ
Η οργανωτική δομή της ΠΕΔ-ΙΝ
περιλαμβάνει:
Διεύθυνση,
Τμήμα Ανάπτυξης και Προγραμματισμού,
Τμήμα
Οικονομικής
και
Διοικητικής
Υποστήριξης,
Γραφείο Έρευνας, Τεχνολογίας και Ανάπτυξης,
Γραφείο Επιμόρφωσης, Επικοινωνίας και
Δημοσίων Σχέσεων.
Κύριες δραστηριότητες της ΠΕΔ-ΙΝ είναι:
• Η προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των
φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και η
συλλογική αντιμετώπιση των προβλημάτων
τους.
•
Η συμμετοχή στις διαδικασίες, στις
λειτουργίες και στις δραστηριότητες της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης της χώρας μας.
•
Η
συντονισμένη
προώθηση
των
διεκδικήσεων, των αιτημάτων και των
επιδιώξεων των φορέων Πρωτοβάθμιας
Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Περιφέρειας
μας.
•
Η εξασφάλιση της παροχής κάθε είδους
υποστήριξης προς τους φορείς της
Πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης με
ενημέρωση, πληροφόρηση, τεχνογνωσία,
επιμόρφωση και κατάρτιση, έρευνα και
μελέτη.
• Η κατάρτιση Αναπτυξιακών Προγραμμάτων
χρηματοδότησης έργων της Πρωτοβάθμιας
Αυτοδιοίκησης.

• Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση Ευρωπαϊκών
και Εθνικών Προγραμμάτων με στόχο
την οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική
ανάπτυξη των νησιών μας.
• Η Προβολή των νησιών μας και η ανάδειξη
των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους με την
έκδοση εντύπων και βιβλίων, τη συμμετοχή
σε Συνέδρια, Εκθέσεις κλπ.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Δ.Σ. ΠΕΔ-ΙΝ
Η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Ιονίων Νήσων
προκειμένου να πετύχει αυτούς τους στόχους,
ανέπτυξε μια σειρά από δραστηριότητες, έλαβε
αποφάσεις και πραγματοποίησε παρεμβάσεις
για σημαντικά θέματα, που αφορούν τους
Δήμους και την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων:
•
Για τα θέματα Παιδείας και για την
αντιμετώπιση προβλημάτων στη Δημόσια
Εκπαίδευση.
• Για τα θέματα Υγείας και την αντιμετώπιση
των προβλημάτων στον Τομέα της Υγείας
των νησιών μας.
•
Συζήτησε τις διαδικασίες ενοποίησης του
Ιόνιου Πανεπιστήμιου και του ΑΤΕΙ Ιονίων
Νήσων.
• Ζήτησε με αποφάσεις και παρεμβάσεις την
αντιμετώπιση και επίλυση των προβλημάτων
λειτουργίας των Υπηρεσιών τους για
τους φορείς της Πρωτοβάθμιας Τοπικής
Αυτοδιοίκησης.
• Τοποθετήθηκε για το θέμα της Συνταγματικής
Αναθεώρησης σε σχέση με την Τοπική
Αυτοδιοίκηση. Ειδικότερα το θέμα αυτό
συζητήθηκε σε συνεδρίαση του Δ.Σ. της
ΠΕΔ-ΙΝ στις 8/3/2019 με τη συμμετοχή
του κ.Γιώργου Καμίνη Δημάρχου Αθηναίων,
Προέδρου της Επιτροπής της ΚΕΔΕ για τη
Συνταγματική Αναθεώρηση.
• Ζήτησε την απόδοση του φόρου διαμονής
στου Δήμους.
• Πήρε αποφάσεις για τα προβλήματα σχετικά
με τις διαδικασίες παραχώρησης των
παραλιών στους Δήμους.
•
Συζήτησε και έκανε παρεμβάσεις για την
αντιμετώπιση των προβλημάτων των μικρών
νησιών και συγκεκριμένα: για θέματα και

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2014-2019

προβλήματα του Δήμου Μεγανησίου, του
Δήμου Παξών και του Δήμου Ιθάκης.
•
Έλαβε αποφάσεις για τη βελτίωση των
θαλάσσιων συγκοινωνιών στα νησιά μας,
για την ακτοπλοϊκή σύνδεση των Παξών, για
την ένταξη του Μεγανησίου στην ακτοπλοϊκή
γραμμή σύνδεσης των Ιονίων Νήσων.
•
Απαίτησε την εφαρμογή μειωμένου ΦΠΑ
στα Ιόνια Νησιά.
• Συζήτησε το θέμα της επιχώριας περιουσίας
των Ιονίων Νήσων.
• Έλαβε απόφαση σχετικά με τις διατλαντικές
συμφωνίες εμπορίου TTIP-CETA-TISA και
τις συνέπειες τους στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.
•
Τοποθετήθηκε σχετικά με την εξόρυξη
υδρογονανθράκων στο Ιόνιο.
•
Πήρε απόφαση και έκανε παρέμβαση
για το θέμα της απόρριψης χημικών και
ραδιενεργών αποβλήτων στο Ιόνιο.
•
Έλαβε απόφαση για τη συνεργασία με
την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων για θέματα
αντιπλημμυρικής προστασίας.
Ο Πρόεδρος και οι εκπρόσωποι της
Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ιονίων
Νήσων έλαβαν μέρος στα Τακτικά
Συνέδρια της Κεντρικής Ένωσης Δήμων
Ελλάδας (ΚΕΔΕ), καθώς και στα Συνέδρια
και στις συναντήσεις για συζήτηση, λήψη
αποφάσεων και ενέργειες σχετικά με όλα

τα κρίσιμα θέματα που αντιμετωπίζει η
Τοπική Αυτοδιοίκηση της χώρας.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
ΣΕ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ,
ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΚΑΙ
ΦΟΡΕΙΣ
Οι εκπρόσωποι της ΠΕΔ-ΙΝ συμμετέχουν:
•
Στην
Επιτροπή
Παρακολούθησης
του
Περιφερειακού
Επιχειρησιακού
Προγράμματος (ΠΕΠ) Ιονίων Νήσων.
•
Στην
Επιτροπή
Παρακολούθησης
του
Περιφερειακού
Επιχειρησιακού
Προγράμματος (ΠΕΠ) Δυτικής ΕλλάδαςΠελοποννήσου-Ιονίων Νήσων 2007-2013.
• Στην Περιφερειακή Επιτροπή Αναπτυξιακού
Σχεδιασμού ΕΣΠΑ Ιονίων Νήσων.
• Στην Ομάδα Ελέγχου προόδου υλοποίησης
έργων-δράσεων ΠΕΠ Ιονίων Νήσων και
ανταπόκρισης δικαιούχων στις υποχρεώσεις
τους.
• Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Καινοτομίας
Ιονίων Νήσων.
•
Στην Περιφερειακή Επιτροπή Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.
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• Στην Περιφερειακή Επιτροπή Ισότητας των
φύλων Ιονίων Νήσων.
• Στο Συμβούλιο Νησιωτικής Πολιτικής
• Στην Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης
και Αυτοδιοίκησης Α.Ε. (Ε.Ε.Τ.Α.Α.)
•
Στο Τοπικό Συμβούλιο Μνημείων Ιονίων
Νήσων.
•
Στο Φορέα Διαχείρισης Αμβρακικού
κόλπου-Λευκάδας.
• Στο Φορέα Διαχείρισης Καλαμά-ΑχέρονταΚέρκυρας.
•
Στο Φορέα Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας
Μεσολογγίου.
•
Στην
Αναπτυξιακή
Ιονίων
ΝήσωνΑναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ (ΑΝΙΟΝ).
•
Στο Ενιαίο Κέντρο Επαγγελματικής
Κατάρτισης
Τοπικής
Αυτοδιοίκησης
Κεφαλλονιάς-Ιθάκης Α.Ε.
Οι εκπρόσωποι της ΠΕΔ-ΙΝ συμμετέχουν
σε Επιτροπές και Συμβούλια με
αρμοδιότητες θέματα και προβλήματα
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των Ιόνιων
Νησιών.
Συμμετέχουν επίσης σε επιτροπές για την
πραγματοποίηση διαγωνισμών και την
υλοποίηση μεγάλων έργων στα Ιόνια Νησιά
(Οδοποιία, Ύδρευση, Αποχέτευση, Διαχείριση
Απορριμμάτων, Λιμενικά Έργα κλπ.).

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΤΗΣ ΠΕΔ-ΙΝ
Η ΠΕΔ-ΙΝ στα θέματα οικονομικής
διαχείρισης ακολουθεί το διπλογραφικό
σύστημα και η οικονομική της υπηρεσία είναι
μηχανογραφημένη. Είναι ενταγμένη στους
Φορείς Γενικής Κυβέρνησης και ακολουθεί το
γενικό πλαίσιο και το τυπικό που εφαρμόζεται
για τους Φορείς αυτούς.
Η οικονομική διαχείριση της ΠΕΔ-ΙΝ
πραγματοποιείται κάθε χρόνο σύμφωνα με τις
αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και
τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της.
Παράλληλα, σύμφωνα με τις αποφάσεις του
Εποπτικού Συμβουλίου και του Διοικητικού
Συμβουλίου, παρακολουθείται η πορεία

εκτέλεσης του προϋπολογισμού στη διάρκεια
του έτους.
Το Εποπτικό Συμβούλιο της ΠΕΔ-ΙΝ στη
συνεδρίαση του στις 11 Ιουλίου 2019
ενέκρινε την έκθεση οικονομικής διαχείρισης,
τον απολογισμό εσόδων-εξόδων 2018 και
τον Ισολογισμό 2018.
Στη συνέχεια, με την υπ.αριθ.4-3/11-7-2019
απόφαση, εγκρίθηκε από το Δ.Σ. της ΠΕΔΙΝ η έκθεση οικονομικής διαχείρισης,
απολογισμός εσόδων-εξόδων 2018 και έγινε
η έγκριση Ισολογισμού 2018.
Το Εποπτικό Συμβούλιο της ΠΕΔ-ΙΝ επίσης,
στη συνεδρίαση του στις 11 Ιουλίου 2019
ενέκρινε τα αποτελέσματα εκτέλεσης
του προϋπολογισμού και την οικονομική
διαχείριση Α΄ και Β΄ Τριμήνου 2019.
Στη συνέχεια, σύμφωνα με την υπ. αριθμ.
4-4/11-7-2019 απόφαση του Δ.Σ. ΠΕΔ-ΙΝ,
έγινε συζήτηση και εγκρίθηκε η πορεία
εκτέλεσης του προϋπολογισμού και της
οικονομικής διαχείρισης Α΄και Β΄ Τριμήνου
2019.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Πρόγραμμα
“Αναδιοργάνωση
και
διοικητική μεταρρύθμιση της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ βαθμούΑπλούστευση
και
προτυποποίηση
διαδικασιών λειτουργίας ΟΤΑ Α΄ και Β΄
Βαθμού - Πιλοτική λειτουργία”.
Το Πρόγραμμα έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημόσιου
Τομέα 2014-2020» και για την υλοποίηση
του έχει υπογραφεί Προγραμματική Σύμβαση
ανάμεσα στο Υπουργείο Εσωτερικών, την
ΚΕΔΕ και την Ένωση Περιφερειών Ελλάδας
(ΕΝΠΕ).
Το Πρόγραμμα υλοποιείται σε συνεργασία της
ΠΕΔ-ΙΝ με την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής
Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ).
Στόχος του Προγράμματος είναι η ενίσχυση
της αποτελεσματικότητας των Δήμων και
των Περιφερειών, η παροχή σύγχρονων και
ολοκληρωμένων υπηρεσιών προς πολίτες
και επιχειρήσεις, η ενίσχυση της διαφάνειας
και της συμμετοχής συνδυάζοντας δράσεις
απλούστευσης διαδικασιών με σύγχρονα
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εργαλεία πληροφορικής και επικοινωνιών.
Για την υλοποίηση του Προγράμματος
έχουν ορισθεί, για κάθε μία από τις
λειτουργικές περιοχές:
✓✓Υπηρεσιακοί Προϊστάμενοι των Δήμων ως
υπεύθυνοι για τα θέματα λειτουργίας και
οργάνωσης των σχετικών υπηρεσιών,
✓✓
Ένας αιρετός σε κάθε Δήμο, ως
πολιτικά υπεύθυνος της υλοποίησης του
Προγράμματος αναδιοργάνωσης.
Παράλληλα συγκροτήθηκε Περιφερειακή
Ομάδα Εργασίας Δήμων (Π.Ο.Ε.Δ.) για
τις τρεις νησιωτικές περιφέρειες (Ιονίων
Νήσων, Νοτίου και Βορείου Αιγαίου), για την
υλοποίηση δράσεων του Προγράμματος.
Λειτουργία
δικτύου
οριζόντιας
υποστήριξης των Δήμων και των φορέων
τους ως δυνητικών δικαιούχων του Τομέα
Περιβάλλοντος
του
Επιχειρησιακού
Προγράμματος “Υποδομές Μεταφορών,
Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη
(ΥΜΕΠΕΡΑΑ) 2014-2020”
Το Πρόγραμμα υλοποιείται σε συνεργασία της
ΠΕΔ-ΙΝ με την ΕΕΤΑΑ και χρηματοδοτείται
από
το
Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα
“Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και
Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020”. Σκοπός

του Προγράμματος είναι η υποστήριξη των
Δήμων, των ΔΕΥΑ και του Δικτύου Φορέων
Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ),
για την αξιοποίηση των πόρων του ΕΣΠΑ και

του Ταμείου Συνοχής για έργα περιβάλλοντος.
Για το σκοπό αυτό δημιουργήθηκε δίκτυο
εξωτερικών συνεργατών, που για τα Ιόνια
Νησιά αποτελείται από τρεις (3) επιστήμονες,
με εμπειρία σε έργα του τομέα περιβάλλοντος.
Έργο των εξωτερικών συνεργατών είναι:
• Η τακτική ενημέρωση των Δήμων, των ΔΕΥΑ
και των ΦΟΔΣΑ σχετικά με προσκλήσεις
του τομέα περιβάλλοντος.
•
Η συνεργασία με τα αρμόδια στελέχη
των Δήμων για τις προϋποθέσεις κάθε
πρόσκλησης

και

την

εξέταση

των

προτεινομένων δράσεων.
•
Η καταγραφή των προβλημάτων και των
αναγκών των Δήμων για την εκτέλεση έργων
στον τομέα περιβάλλοντος.
• Επίσης η καταγραφή των ώριμων έργων τους
που δεν έχουν μέχρι σήμερα χρηματοδότηση
και η σύνταξη εισηγήσεων προς τις αρμόδιες
διαχειριστικές αρχές για την εξειδίκευση
των προγραμμάτων, ώστε να καλύψουν τις
ανάγκες που έχουν εντοπιστεί.
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διακυβέρνησης.
Στο πλαίσιο του Προγράμματος, οργανώθηκε
από την ΠΕΔ-ΙΝ και την ΕΕΤΑΑ Ημερίδα
για την ενημέρωση των νέων Δημάρχων
για θέματα οργάνωσης και λειτουργίας των
Δήμων. Η Ημερίδα πραγματοποιήθηκε στην
Αθήνα στις 16/9/2019, με εισηγητές στελέχη
του Υπουργείου Εσωτερικών και της ΕΕΤΑΑ.
Η διάρκεια του Προγράμματος είναι μέχρι 31
Δεκεμβρίου 2020.

Επιχειρησιακά Προγράμματα
Δήμων 2014-2019
Η ΠΕΔ-ΙΝ σε συνεργασία με την ΕΕΤΑΑ
υλοποίησε
Συλλογικό
Πρόγραμμα
Υποστήριξης των Δήμων για τη σύνταξη
των Επιχειρησιακών τους Προγραμμάτων
περιόδου 2014-2019.
Στο πλαίσιο του Προγράμματος έγινε
ενημέρωση και κατάρτιση στελεχών των
Δήμων και αιρετών καθώς και παροχή
συμβουλευτικής υποστήριξης.
Πραγματοποιήθηκε ημερίδα στη Ζάκυνθο στις
19-2-2015, με θέμα “Επιχειρησιακά Προγράμματα Δήμων-Στρατηγικός Σχεδιασμός”.
Ακολούθησε νέα συνάντηση στις 20-3-2015
στα γραφεία της ΕΕΤΑΑ στην Αθήνα για τα
υπηρεσιακά στελέχη και τους αιρετούς των
Δήμων, με θέμα “Επιχειρησιακά Προγράμματα
Δήμων-Επιχειρησιακός Προγραμματισμός”.

Πρόγραμμα επιμόρφωσης και
Συμβουλευτικής Υποστήριξης
των Δήμων των Ιονίων Νήσων
Το Πρόγραμμα υλοποιείται σε συνεργασία με
την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και
Αυτοδιοίκησης Α.Ε. (ΕΕΤΑΑ) σύμφωνα με
Προγραμματική Σύμβαση.
Περιλαμβάνει:
Επιμορφωτικές συναντήσεις σε θέματα
οργάνωσης και λειτουργίας των Δήμων.
Δράσεις για ενημέρωση, επιμόρφωση και
υποστήριξη του προσωπικού των Δήμων και
ιδιαίτερα του προσωπικού των οικονομικών
υπηρεσιών.
Παροχή ενημερωτικού, επιμορφωτικού και
υποστηρικτικού υλικού.
Συμβουλευτική υποστήριξη των Δήμων
σε θέματα οργάνωσης, λειτουργίας και

Πρόγραμμα “ΛΑΕΡΤΗΣ”
Καινοτόμο
Επιχειρησιακό
Σύστημα
Διαχείρισης Φυσικών Κινδύνων στην
Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, στο πλαίσιο
του
Επιχειρησιακού
Προγράμματος
«ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ» - Άξονας Προτεραιότητας
2 - «Προστασία του Περιβάλλοντος και
Αειφόρος Ανάπτυξη», με τίτλο δράσης
“Παρεμβάσεις
αντιμετώπισης
και
πρόληψης πλημμυρικών φαινομένων,
πυρκαγιών και φαινομένων διάβρωσης
εδάφους”.
Η ΠΕΔ-ΙΝ συμμετέχει ως εταίρος στην
υλοποίηση της δράσης και συγκεκριμένα
στην υλοποίηση του υπο-έργου «Δράσεις
εκπαίδευσης εμπλεκόμενων φορέων».
Ο συνολικός Προϋπολογισμός της πράξης
είναι 2.807.269 ευρώ, ενώ στην υλοποίησή
της συμμετέχουν εκτός από την ΠΕΔ-ΙΝ, η
Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, το Πανεπιστήμιο
Αθηνών, το Ιόνιο Πανεπιστήμιο και το
Περιφερειακό Τμήμα Κέρκυρας του Τεχνικού
Επιμελητηρίου Ελλάδας.

H πράξη περιλαμβάνει:
✓✓
την εκτίμηση και αξιολόγηση φυσικών
κινδύνων μέσα από την ανάλυση
δεδομένων και πληροφοριών με καινοτόμες
μεθοδολογίες.
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✓✓
την εκπόνηση προτάσεων «έξυπνων»
παρεμβάσεων (αντιπλημμυρικών αντιδιαβρωτικών / αντιπυρικών), για οριοθετήσεις
υδατορεμάτων, ειδικές σημάνσεις σε
επικίνδυνες περιοχές, και στοχευμένες
παρεμβάσεις μείωσης του κινδύνου.
✓✓
την εκπόνηση Επιχειρησιακών Σχεδίων
και την πιλοτική εφαρμογή Συνδυασμένων
Ασκήσεων Ετοιμότητας.
✓✓
την υλοποίηση δράσεων ΕνημέρωσηςΕκπαίδευσης
και
Ευαισθητοποίησης.
την προμήθεια του αναγκαίου ειδικού
εξοπλισμού για επεμβάσεις πρόληψης και
καταστολής κινδύνων, διασωστικό έργο και
παροχή βοήθειας σε συμβάντα φυσικών
καταστροφών.

να ξεναγούνται στις διαδρομές που θα

CULTURALION

περιφερειακό τουριστικό προϊόν και να

«Σχεδιασμός Νησιωτικών και Διανησιωτικών Θεματικών Πολιτιστικών Διαδρομών
και Ανάπτυξη Εφαρμογής Διαδραστικής
Τουριστικής Ξενάγησης των Ιονίων
Νήσων».
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
«Ιόνια Νησιά 2014-2020».
Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Πράξης:
246.511,00€
Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός ΠΕΔ-ΙΝ:
237.251,00€
Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Εφορείας
Αρχαιοτήτων Κέρκυρας: 9.260,00€
Ημερομηνία έναρξης Πράξης: 01/01/2019
Ημερομηνία λήξη Πράξης: 30/06/2022
Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του
Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας
Ιονίων Νήσων με την αριθμ. πρωτ. 1476/1102-2019, αποφάσισε την ένταξη της Πράξης
«CULTURALION» στο Ε.Π. «Ιόνια Νησιά
2014-2020».
Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
(ΕΤΠΑ) και υλοποιείται σε συνεργασία με την
Εφορία Αρχαιοτήτων Κέρκυρας.
Το έργο CULTURALION αναπτύσσει για
πρώτη φορά στα Ιόνια Νησιά τριάντα (30)
ολοκληρωμένες νησιωτικές & διανησιωτικές
πολιτιστικές διαδρομές. Παρέχει παράλληλα,
με την ανάπτυξη μίας καινοτόμου ψηφιακής
εφαρμογής, τη δυνατότητα στους επισκέπτες

παρουσιάσει τα Ιόνια Νησιά ως ένα μοναδικό

δημιουργηθούν on-the-go ή at-home από τις
κινητές τους συσκευές ή από τον υπολογιστή
τους.
Όλο το πολιτιστικό απόθεμα των Ιονίων Νήσων
θα αξιοποιηθεί για να δημιουργηθούν νέες
ελκυστικές πολιτιστικές διαδρομές και μία
ψηφιακή υπηρεσία στον τομέα του πολιτισμού
– τουρισμού.
Οι δράσεις αυτές ενισχύουν το τοπικό
τουριστικό προϊόν και προσελκύουν νέο
διεθνές εναλλακτικό τουριστικό ρεύμα.
Το

έργο

φιλοδοξεί

να

απογειώσει

το

εναλλακτικό διεθνή τουριστικό προορισμό.

Ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών για
την ανάδειξη της χλωρίδας των Ιονίων
Νήσων-DIGIFLORA
Εντάσσεται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού
Προγράμματος “Ιόνια Νησιά 2014-2020”
(πρόσκληση ΙΟΝ49).
Υλοποιείται σε συνεργασία με το Ιόνιο
Πανεπιστήμιο με επιστημονικά υπεύθυνη την
καθηγήτρια κα Ειρήνη Κατσαλήρου.
Η πράξη αφορά την ανάπτυξη ψηφιακών
εφαρμογών

εικονικής

πραγματικότητας
των,

ιδιαίτερου

και

για
φυσικού

ενισχυμένης

την

ανάδειξη

κάλλους

και

ενδιαφέροντος, οικοτόπων των Ιονίων Νήσων.
Το ψηφιακό υλικό και οι εφαρμογές που θα
προκύψουν από την υλοποίηση αυτής της
πράξης, θα είναι διαθέσιμα για την προβολή
αυτών των οικοτόπων.
Τα αποτελέσματα και το υλικό αυτό θα
διανεμηθούν επίσης από την ΠΕΔ-ΙΝ και
στους Δήμους με σκοπό να διατεθούν στη
συνέχεια στους ενδιαφερόμενους αποδέκτες.
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Ionian Islands

Zakynthos

Corfu | Paxoi | Lefkas | Meganisi | Ithaca | Kefalonia | Zakynthos

A lifetime experience

Corfu

Lefkas

Paxoi

Kefalonia

Ithaca

Meganisi

Exotic beaches with turquoise waters, awarded and famous all over the world. Fairytale castles, which stand
proudly for centuries, imposing medieval buildings and Byzantine monasteries. Picturesque settlements,
mountainous villages, cosmopolitan ports, caves, lakes and wetlands make up the mosaic of Ionian Islands, an
earthly paradise that invites and challenges the traveler.
Kefalonia, Corfu, Zakynthos, Lefkada, Ithaca, Paxos, Meganisi, a dot of land on the map, so unique, so magic.
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ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
Η στήριξη των τουριστικών δραστηριοτήτων
αποτελεί μεγάλης σημασίας προτεραιότητα
για όλους του Οργανισμούς Τοπικής
Αυτοδιοίκησης των Ιονίων Νήσων.
Η ΠΕΔ-ΙΝ σε συνεργασία με την Περιφέρεια,
τους Δήμους και τους επαγγελματικούς φορείς
των Ιονίων Νήσων, στήριξε και προώθησε την
τουριστική προβολή των νησιών μας.
Έγινε συζήτηση στο Δ.Σ. της ΠΕΔ-ΙΝ και
ελήφθησαν αποφάσεις για το θέμα: «Πολιτική
ανάπτυξης
προβολή».

του

τουρισμού-Τουριστική

Με πρωτοβουλία της ΠΕΔ-ΙΝ έγινε
συνάντηση Δημάρχων των Ιονίων Νήσων με
τον Περιφερειάρχη κο. Θ. Γαλιατσάτο και
συζητήθηκε το θέμα της τουριστικής προβολής
των νησιών του Ιονίου και η χάραξη κοινής
στρατηγικής.
Έλαβε μέρος σε συνεργασία με φορείς
των Ιονίων Νήσων στις ακόλουθες
Τουριστικές Εκθέσεις:
1. 
Διεθνής
Έκθεση
Τουρισμού
TTR,
Βουκουρέστι Ρουμανία, 12-15/3/2015.
2. Greek Travel Show, Αθήνα 19-21/5/2017.

ΠΕΔ ΙΝ
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Alexandras
Blvd,
GR49100,
Greece,
1313
Alexandras
Blvd,
GR49100,
Corfu,Corfu,
Greece,
13 Alexandras
Blvd,
GR49100,
Corfu, Greece,
Tel:
27823,
25657,
Fax: 2661081823,
Tel:2661049008,
2661049008,
27823,
25657,
Fax: 2661081823,
Tel: 2661049008, 27823,
25657,
Fax:
2661081823,
Email:
info@ped-in.gr
Email:
info@ped-in.gr

Email: info@ped-in.gr

REGIONAL UNION OF MUNICIPALITIES
R
EGIONAL UNION OF MUNICIPALITIES
OF
IONIAN ISLANDS
REGIONAL
UNION OF MUNICIPALITIES
OF IONIAN ISLANDS
OF IONIAN
ISLANDS
13 Alexandras
Blvd, GR49100, Corfu, Greece,

Tel: 2661049008, 27823, 25657, Fax: 2661081823,
13 Alexandras Blvd, GR49100,
Corfu, Greece,
Email: info@ped-in.gr

Tel: 2661049008,
27823,
Fax: 2661081823,
13 Alexandras
Blvd,25657,
GR49100,
Corfu, Greece,
Email: Fax:
info@ped-in.gr
Tel: 2661049008, 27823, 25657,
2661081823,
Email: info@ped-in.gr

3. Διεθνής Έκθεση Τουρισμού PANORAMA
R
U
M
WORLD
FESTIVAL
Σουηδίας,
IU
ΠΕΔ
ΙΝ RR I - Στοκχόλμη
M
U
M
ΠΕΔ ΙΝ
ΙΝ II II
16-18/2/2018.
ΠΕΔ
4. GreekR Travel
Show,
Αθήνα, 4-6/5/2018.
U
M
I
I
ΠΕΔ ΙΝ
R
U
M
5. 
Διεθνής
Τουριστική
Έκθεση
TTG
R I
UI
M
ΠΕΔ
ΙΝ
I
I EXPERIENCE,
ΠΕΔΡίμινι
ΙΝ Ιταλίας,
TRAVEL
10-12/10/2018.
6. 
Διεθνής Έκθεση Πολιτισμού-ΤουρισμούΓαστρονομίας-Οίνου, Ζάππειο Μέγαρο,
Αθήνα 19-21/10/2018, στο πλαίσιο
του 16ου Συνεδρίου του Ευρωπαϊκού
Συμβουλίου Αδελφοτήτων Γαστρονομίας
και Οίνου.
7. Διεθνής Τουριστική Έκθεση “Swiss International Holiday Exhibition-iViaggiatori”,
Λουγκάνο Ελβετίας, 1-4/11/2018.
8. Διεθνής Τουριστική Έκθεση BOOT 2019,
Ντίσελντορφ Γερμανίας, 19-27/1/2019.
9. Διεθνής Έκθεση Τουρισμού Borsa Internazionale del Turismo (BIT), Μιλάνο Ιταλίας,
10-12/2/2019.
10. 
Διεθνής Έκθεση East Med Yacht
Show 2019, Μαρίνα Ζέας, Πειραιάς,
10-13/5/2019.
11. 
Διεθνής Τουριστική Έκθεση TTG
TRAVEL EXPERIENCE, Ρίμινι Ιταλίας,
9-11/10/2019.
EGIONAL
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12. Διεθνής Τουριστική Έκθεση “Swiss International Holiday Exhibition-iViaggiatori”,
Λουγκάνο Ελβετίας, 1-3/11/2019.
Συμμετείχε

στην

οργάνωση

Συνεδρίου

Ιατρικού Τουρισμού στην Ιθάκη στις

26-28

Μαΐου 2017, σε συνεργασία με την ΚΕΔΕ και
τον Δήμο Ιθάκης.
Έγιναν δράσεις Τουριστικής Προβολής σε
συνεργασία με την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων,
σύμφωνα με πρόταση από την Marketing
Greece, εν όψει του Πάσχα 2016. Τα Ιόνια

ΕΚΘΕΣΕΙΣ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Κρασί-Μέλι-Λάδι & Ελιά - Η Αυθεντική
Ελλάδα.
Παρουσίαση από τοπικούς φορείς και
παραγωγούς τοπικών ποιοτικών προϊόντων
των Ιονίων Νήσων.
Άλσος Περιστερίου, Αθήνα 9-18/6/2017 σε
συνεργασία με το Δήμο Περιστερίου και την
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.
Άλσος Περιστερίου, Αθήνα 6-16/9/2018 σε
συνεργασία με το Δήμο Περιστερίου.

Νησιά είχαν μια εντυπωσιακή παρουσία
και προβολή στα Social Media και σε
τηλεοπτικούς σταθμούς, σε όλα τα μέρη του
κόσμου που υπάρχουν ομογενείς.
Με την ευκαιρία της Διεθνούς Τουριστικής
Έκθεσης World Travel Market (WTM) στο
Λονδίνο

4-6/11/2019

και

με

αφορμή

τα προβλήματα από την πτώχευση της
εταιρείας Thomas Cook, έγινε διαφημιστική
καταχώρηση των Ιονίων Νήσων στην Αγγλική
έκδοση του περιοδικού MONEY & TOURISM που κυκλοφορεί σε 12.000 αντίτυπα. Το
περιοδικό διανέμεται στους εκθέτες της WTM,
σε Tour Operators, στους επισκέπτες των
εκθέσεων κλπ.
Έγινε συζήτηση και ελήφθησαν αποφάσεις
σχετικά με πρόταση για την αξιοποίηση της
μυθιστορίας της Οδύσσειας με τίτλο:
ΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΗΣ ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ - THE ODYSSEY ISLANDS

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Τα Ιόνια Νησιά διακρίνονται για το υψηλό
πολιτιστικό τους επίπεδο και για τις
σημαντικές πολιτιστικές δραστηριότητες που
πραγματοποιούνται.
Η ΠΕΔ-ΙΝ συμμετείχε μαζί με άλλους
φορείς των Ιονίων Νήσων στη διοργάνωση
σημαντικών πολιτιστικών εκδηλώσεων όπως:
«1ο Χορευτικό Αντάμωμα των Νησιών του
Ιονίου».
Έγινε στην Ιθάκη στις 8/9/2016 μαζί με το
Δήμο Ιθάκης και το Χορευτικό και Πολιτιστικό
Σύλλογο “Χαρίλαος Τσιγώνιας”.
«Φεστιβάλ Φιλαρμονικών Ζακύνθου»
Έγινε στη Ζάκυνθο, 7-9/10/2016, σε
συνεργασία με το Δήμο Ζακύνθου και την
Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου.
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SeaNema Open Air Film Festival
Είχε διεθνή συμμετοχή και πραγματοποιήθηκε
σε συνεργασία με την ΚΕΔΗΚΕ, το Δήμο
Κεφαλλονιάς και την Περιφέρεια Ιονίων
Νήσων, Κεφαλλονιά, 8-11/8/2016,
31/7-3/8/2017, 30/7-2/8/2018

16/8/2018.
2ο Διεθνές Φεστιβάλ και Διαγωνισμός
Χορωδιών στην Κέρκυρα 12-16/9/2018,
σε συνεργασία με το Δήμο Κέρκυρας,
την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων και το Ιόνιο
Πανεπιστήμιο.
Πολιτιστικές
Εκδηλώσεις
με
τίτλο
“Χριστουγεννιάτικο Όνειρο” στο Αργοστόλι
15-30/12/2018, σε συνεργασία με την
ΚΕΔΗΚΕ.
Ενίσχυση δραστηριοτήτων Μουσείου
Ραδιοφώνου, Ασυρμάτου και Τηλεπικοινωνιακού υλικού στο Αργοστόλι.

Είναι το μοναδικό Φεστιβάλ κινηματογράφου
της Ελλάδας και ένα από τα μοναδικά
παγκοσμίως που οι προβολές των ταινιών δεν
φιλοξενούνται σε κινηματογραφικές αίθουσες,
αλλά σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους
δίπλα στη θάλασσα.
Το Φεστιβάλ αποτέλεσε ένα σημαντικό
σημείο συνάντησης διακεκριμένων αλλά και
νέων κινηματογραφιστών από όλο τον κόσμο,
που είχαν την ευκαιρία να προβάλλουν και
να απολαύσουν με ένα πολυπληθές κοινό το
έργο τους σε ένα ονειρικό περιβάλλον υπό
τον ήχο των κυμάτων του Ιονίου Πελάγους.
Το Φεστιβάλ είχε διθυραμβικές κριτικές και
έτυχε εκτενούς προβολής από εφημερίδες,
περιοδικά, τηλεοπτικές εκπομπές, Διαδίκτυο,
Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης κλπ.
Εορταστική εκδήλωση στη Βουλή των
Ελλήνων για την 153η επέτειο της Ένωσης
των Επτανήσων με την Ελλάδα.
Η εκδήλωση τελούσε υπό την αιγίδα της
Βουλής των Ελλήνων και πραγματοποιήθηκε
στις 15/5/2017, σε συνεργασία με την Ένωση
Επτανησίων Ελλάδας και την Περιφέρεια
Αττικής.
Φεστιβάλ Ζακύνθου σε συνεργασία με το
Δήμο Ζακύνθου και πολιτιστικούς φορείς
της Ζακύνθου το καλοκαίρι 2017.
Θεατρική Παράσταση σε συνεργασία με
την ΚΕΔΗΚΕ στον Πόρο Κεφαλλονιάς,
στις 30/7/2017.
Θεατρική Παράσταση στο Μεγανήσι σε
συνεργασία με το Δήμο Μεγανησίου στις

Μουσική
Εκδήλωση
στη
Σάμη
Κεφαλλονιάς 29/7/2019, σε συνεργασία
με την ΚΕΔΗΚΕ και την Ανοικτή Συνέλευση
Κεφαλλονιάς-Ιθάκης, ενάντια στην εξόρυξη υδρογονανθράκων.
Θεατρική παράσταση στο Μεγανήσι σε
συνεργασία με το Πολιτιστικό Κέντρο
“Ταφίων” του Δήμου Μεγανησίου, στις
12/8/2019.
Μουσική εκδήλωση στην Ιθάκη, σε
συνεργασία με τη Δημοτική κοινωφελή
Επιχείρηση Ιθάκης “Ο ΦΗΜΙΟΣ”, στις
19/8/2019.
Επετειακή Εκδήλωση για τη Ναυμαχία
της Ναύπακτου στη Ζάκυνθο στις 2930/9/2019 σε συνεργασία με το Δήμο
Ζακύνθου, το Μιλάνειο Ναυτικό Μουσείο,
πολιτιστικούς φορείς και τη συμμετοχή
Φιλαρμονικών Ζακύνθου, Κέρκυρας,
Κεφαλλονιάς και Λευκάδας.

ΕΚΔΟΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ
ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ
“300 χρόνια από την Πολιορκία της
Κέρκυρας 1716-2016”.
Επιμέλεια Έκδοσης: Νίκος Ε. Καραπιδάκης,
Αλίκη Δ.Νικηφόρου, Κέρκυρα 2016.
Η έκδοση έγινε σε συνεργασία με το Δήμο
Κέρκυρας.
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ΛΕΥΚΩΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ
ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
«Κέρκυρα, Ζάκυνθος, Κεφαλλονιά,
Λευκάδα, Παξοί, Ιθάκη, Μεγανήσι».
Στόχος της έκδοσης είναι να παρουσιάσει
συνοπτικά την ιστορία, την πολιτιστική
παράδοση, τους αρχαιολογικούς χώρους των
νησιών μας. Επίσης τη σύγχρονη μορφή τους,
τις τουριστικές υποδομές, τις πολιτιστικές
δράσεις, τα μουσεία, τις βιβλιοθήκες, τα
φεστιβάλ κλπ. Είναι μια εξαιρετική έκδοση
με πλούσιο φωτογραφικό υλικό, που είναι
χρήσιμη για την παρουσίαση και την προβολή
των νησιών μας.
Έκδοση της ΠΕΔ-ΙΝ 2019.

ΣΥΝΕΔΡΙΑ

ΟΘΩΜΑΝΙΚΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ
ΚΑΙ ΒΕΝΕΤΙΑ
Η πολιορκία της Κέρκυρας από τους
Οθωμανούς το 1716.
Πρακτικά Διεθνούς Επιστημονικού
Συνεδρίου.
Κέρκυρα 21-23 Οκτωβρίου 2016.
Η έκδοση έγινε σε συνεργασία με το Δήμο
Κέρκυρας,

ο ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΙΟΝΙΩΝ
1
ΝΗΣΩΝ
Αργοστόλι 23-24 Νοεμβρίου 2018.
Η ΠΕΔ-ΙΝ συμμετείχε στην οργάνωση του
Συνεδρίου, σε συνεργασία με την Περιφέρεια
Ιονίων Νήσων, το ΙΟΝΙΑΝ TV και την
εφημερίδα Πελοπόννησος.
ΙΑ΄ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΙΟΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
“Επτανησιακός βίος και πολιτισμός”.
Υπό την αιγίδα της Ακαδημίας Αθηνών.
Αργοστόλι 21-25/5/2018.
Η ΠΕΔ-ΙΝ υποστήριξε τις διαδικασίες
οργάνωσης του Συνεδρίου σε συνεργασία
με την Εταιρεία Κεφαλληνιακών Ιστορικών
Ερευνών.
“Τα Εκκλησιαστικά Αρχεία ως πηγή

ιστορίας
και
πολιτισμού
της
Κεφαλλονιάς”.
Συμμετοχή στην οργάνωση του Συνεδρίου που
έγινε 4-6 Οκτωβρίου 2018 στο Αργοστόλι σε
συνεργασία με:
Τα Γενικά Αρχεία του Κράτους-Αρχεία Νομού
Κεφαλληνίας.
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την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων-Περιφερειακή
Ενότητα Κεφαλληνίας,
την Ιερά Μητρόπολη Κεφαλληνίας,
την Ιακωβάτειο - Δημόσια Κεντρική
Βιβλιοθήκη - Μουσείο Ληξουρίου.
11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μικρών

Νησιών.
Ιθάκη 4-6/10/2019.
Σε συνεργασία με το Ελληνικό Δίκτυο Μικρών
Νησιών, το Δήμο Ιθάκης και την Κεντρική
Ένωση Δήμων Ελλάδας.

ΗΜΕΡΙΔΕΣ
Δράσεις Οργάνωσης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης
στους
Οργανισμούς
Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα Μεταρρύθμισης Δημόσιου
Τομέα.
Αργοστόλι 23/7/2016.
Σε συνεργασία με το Δήμο Κεφαλλονιάς και
την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας.
Σχολικός
Εκφοβισμός,
Ασφάλεια
Διαδικτύου.
Αργοστόλι, Απρίλιος 2019.
Σε συνεργασία με το 2ο Περιφερειακό
Κέντρο Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕΚΕΣ)
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Α΄θμιας και
Β΄θμιας Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων.

ΦΕΣΤΙΒΑΛ
ΛΕΥΚΑΔΙΤΙΚΗΣ
ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ
Η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Ιονίων
Νήσων είναι ένας από τους κύριους
εταίρους του Φεστιβάλ Λευκαδίτικης
Γαστρονομίας, που διοργανώνεται τα
τελευταία 6 χρόνια στην Λευκάδα με
πολύ μεγάλη επιτυχία, με συμμετοχή
χιλιάδων επισκεπτών και τις δυο ημέρες
της διοργάνωσης.
1ο Φεστιβάλ Λευκαδίτικης Γαστρονομίας
11-12 Ιουλίου 2014 - Αφιερωμένο στην
Λευκαδίτισσα συγγραφέα και μαγείρισσα,

Εύη Βουτσινά.
Διοργανωτές: Αναπτυξιακή Σύμπραξη “Τοπικό
Σχέδιο Απασχόλησης (ΤΟΠΣΑ)” Λευκάδας,
ΠΕΔ-ΙΝ, Εταιρεία Ανάπτυξης Επιμελητηρίου
Λευκάδας, Δημοτική Επιχείρηση Πολιτιστικής,
Οικονομικής, Κοινωνικής Ανάπτυξης Λευκάδας (ΔΕΠΟΚΑΛ) Δήμου Λευκάδας.
2ο Φεστιβάλ Λευκαδίτικης Γαστρονομίας
27-28 Ιουνίου 2015 - Αφιέρωμα στα «Όσπρια
της Λευκάδας».
Στη Μνήμη της Λευκαδίτισσας συγγραφέως
και μαγείρισσας, Εύης Βουτσινά.
Διοργανωτές: Α.Σ. ΤΟΠΣΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ,
ΠΕΔ-ΙΝ, Εταιρεία Ανάπτυξης Επιμελητηρίου
Λευκάδας, ΔΕΠΟΚΑΛ Δήμου Λευκάδας,
MKO Equal Society.
3ο Φεστιβάλ Λευκαδίτικης Γαστρονομίας
09-10 Ιουλίου 2016 - Αφιέρωμα στις
«Λευκαδίτικες Πίτες».
Διοργανωτές:
ΠΕΔ-ΙΝ,
Επιμελητήριο
Λευκάδας, ΔΕΠΟΚΑΛ Δήμου Λευκάδας,
Περιφερειακή Ενότητα Λευκάδας της
Περιφέρειας
Ιονίων
Νήσων
(ΠΙΝ),
Αναπτυξιακή Ιονίων Νήσων (ΑΝΙΟΝ) ΑΑΕ
ΟΤΑ, Ένωση Ξενοδόχων Λευκάδας και MKO
Equal Society.
4ο Φεστιβάλ Λευκαδίτικης Γαστρονομίας
01-02 Ιουλίου 2017 – Αφιέρωμα στα «Ψάρια
και τα θαλασσινά».
Διοργανωτές:
ΠΕΔ-ΙΝ,
Επιμελητήριο
Λευκάδας, ΔΕΠΟΚΑΛ Δήμου Λευκάδας,
ΑΝΙΟΝ ΑΑΕ ΟΤΑ, Ένωση Ξενοδόχων
Λευκάδας και MKO Equal Society.
5ο Φεστιβάλ Λευκαδίτικης Γαστρονομίας
14-15 Ιουλίου 2018 - Αφιέρωμα στο
«Λευκαδίτικο σαλάμι και τα αλλαντικά».
Διοργανωτές:
ΠΕΔ-ΙΝ,
Επιμελητήριο
Λευκάδας, ΔΕΠΟΚΑΛ Δήμου Λευκάδας,
Π.Ε. Λευκάδας (ΠΙΝ), Ένωση Ξενοδόχων
Λευκάδας και MKO Equal Society.
6ο Φεστιβάλ Λευκαδίτικης Γαστρονομίας
20-21 Ιουλίου 2019 - Αφιέρωμα στο
«Λευκαδίτικο μέλι».
Διοργανωτές:
ΠΕΔ-ΙΝ,
Επιμελητήριο
Λευκάδας, (ΔΕΠΟΚΑΛ) Δήμου Λευκάδας,
η Περιφερειακή Ενότητα Λευκάδας, οι
Μ.Κ.Ο. «Equal Society» και «Μονοπάτια
Αλληλεγγύης».
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Κατά την διάρκεια του Φεστιβάλ, οι
επισκέπτες έχουν την δυνατότητα να
γνωρίσουν τα λευκαδίτικα προϊόντα μέσα
από:
•
Τις γαστρονομικές δημιουργίες των
καταξιωμένων Chef.
•
Τις (live stage) μαγειρικές επιδείξεις και
τα κεράσματα από διάφορους φορείς της
Γαστρονομίας (Λέσχες Γαστρονομίας και
Ενώσεις Αρχιμαγείρων).
• Και φυσικά, να γνωρίσουν και να γευτούν
τα λευκαδίτικα προϊόντα στους πάγκους των
τοπικών παραγωγών.
Επιπρόσθετα, τα τελευταία 2 χρόνια υπάρχει
και η συμμετοχή εθελοντών από διάφορες
χώρες του εξωτερικού, στο πλαίσιο της
δράσης «Γεύσεις του Κόσμου», με την
υποστήριξη των Μονοπατιών Αλληλεγγύης και
του Προγράμματος Erasmus+. Προσφέρουν
μεγάλη βοήθεια στη διοργάνωση, δίνουν
χρώμα, ζωντάνια και μια διεθνή νότα και
διάσταση στο Φεστιβάλ, καθώς οι εθελοντές
παρουσιάζουν παραδοσιακά πιάτα και γεύσεις
από τις χώρες καταγωγής τους.
Το Φεστιβάλ Λευκαδίτικης Γαστρονομίας
είναι μια από τις ετήσιες πολιτιστικές
δραστηριότητες των φορέων του νησιού της
Λευκάδας και έχει ως σκοπό την ανάδειξη
της γαστρονομικής ταυτότητας της Λευκάδας,
των επιχειρήσεων που ασχολούνται με
τα τοπικά-παραδοσιακά προϊόντα και των
παραδοσιακών επαγγελμάτων που σχετίζονται
με την γαστρονομία.
Η Γαστρονομία είναι μέρος της Πολιτιστικής
μας Κληρονομιάς και το Φεστιβάλ
συμβάλει καθοριστικά στην οικονομική,
τουριστική, κοινωνική και πολιτιστική
ανάπτυξη της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

ΔΙΚΤΥΟ ΑΕΙΦΟΡΩΝ
ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ
“ΔΑΦΝΗ”
Το Δίκτυο Αειφόρων Νήσων ΔΑΦΝΗ έχει
μέλη νησιωτικούς Οργανισμούς Τοπικής
Αυτοδιοίκησης Α΄και Β΄ βαθμού.

Καταστατικός σκοπός του είναι η προώθηση
της αειφόρου ανάπτυξης στο χώρο του
Αιγαίου και του Ιονίου με κύριους άξονες
δραστηριότητας:
✓✓
Την ενδυνάμωση του ρόλου της
αυτοδιοίκησης.
✓✓Την προώθηση των νέων τεχνολογιών, της
καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας.
✓✓
Τη διατήρηση και προστασία του
περιβάλλοντος ως βασικό οικονομικό πόρο
σε τοπικό και εθνικό επίπεδο.
✓✓Τη στήριξη του ποιοτικού τουρισμού και των
μορφών εναλλακτικού τουρισμού.
✓✓Τη συμμετοχή σε διεθνείς οργανισμούς και
σχήματα.
Η ΠΕΔ-ΙΝ συμμετέχει στο Δίκτυο Αειφόρων
Νήσων ΔΑΦΝΗ και σε συνεργασία μαζί
του
πραγματοποιήθηκαν
σημαντικές
δράσεις και δραστηριότητες:
✓✓Συμμετοχή στο 1ο Ευρωπαϊκό Φόρουμ
“Έξυπνα Νησιά”, που πραγματοποιήθηκε
στην Αθήνα στις 21 και 22 Ιουνίου 2016 με
συμμετοχή 40 εκπροσώπων Ευρωπαϊκών
Νησιών από Ελλάδα, Κύπρο, Μάλτα, Ιταλία,
Γαλλία, Ισπανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Γερμανία,
Δανία, Σουηδία, Φινλανδία, Ολλανδία και
Κροατία. Η συνάντηση έγινε με πρωτοβουλία
του Δικτύου “ΔΑΦΝΗ” και συμμετείχαν
Δήμαρχοι Ελληνικών νησιών, στελέχη
νησιωτικών Περιφερειών και εκπρόσωποι της
ΚΕΔΕ η οποία ήταν και ένας από τους φορείς
που συνδιοργάνωσαν την εκδήλωση.
Στη συνάντηση συμμετείχαν εκπρόσωποι της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Ευρωπαϊκής
Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, της
Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Μικρών Νησιών,
της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Νησιωτικών
Επιμελητηρίων κλπ.
✓✓Συμμετοχή στην εκδήλωση «Έξυπνα
Νησιά-Χάραξη Νέων Δρόμων για τα Νησιά
της Ευρώπης», που πραγματοποιήθηκε στο

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις Βρυξέλλες στις
28 Μαρτίου 2017, όπου παρουσιάστηκε η
Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία “Έξυπνα Νησιά”
ενώπιον σημαντικών Ευρωπαϊκών φορέων.
Στη διάρκεια της εκδήλωσης 36 εκπρόσωποι
νησιωτικών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Δικτύων και Φορέων από όλη την
Ευρώπη, υπέγραψαν τη Διακήρυξη για τα
Έξυπνα Νησιά.
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Από την πλευρά της ΠΕΔ-ΙΝ τη Διακήρυξη
υπέγραψε ο Πρόεδρος της κος. Αλέξανδρος
Παρίσης, Δήμαρχος Κεφαλλονιάς.
Την εκδήλωση φιλοξένησαν και στήριξαν
ενεργά 11 Ευρωβουλευτές από κράτη-μέλη
με νησιά με επικεφαλής την κα Εύα Καϊλή.
Στη συνάντηση συμμετείχαν εκπρόσωποι και
ομιλητές από φορείς όπως η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, η Ευρωπαϊκή Οικονομική και
Κοινωνική Επιτροπή, η Επιτροπή των
Περιφερειών, η Διάσκεψη των Παράκτιων
και Νησιωτικών Περιφερειών (CRPM), η
EURELECTRIC αλλά και εκπρόσωποι της
αγοράς και της κοινωνίας των πολιτών.

✓✓3ο Διεθνές Συνέδριο «Λιμάνια, Θαλάσσιες
Μεταφορές & Νησιωτικότητα, ΠεριβάλλονΚαινοτομία-Επιχειρηματικότητα».

✓✓Συνάντηση εργασίας με θέμα: “Οδηγός για
Διαχείριση Μικρών και Νησιωτικών Λιμένων”.

Πειραιάς 19-20 Απριλίου 2018.
✓✓Καταγραφή δικτύου δημοτικού φωτισμού
στα μικρά νησιά. Η ΠΕΔ-ΙΝ σε συνεργασία

με το Δίκτυο ΔΑΦΝΗ προχώρησαν σε
γεωχωρική καταγραφή του δικτύου δημοτικού
φωτισμού στα μικρά νησιά της Περιφέρειας

✓✓Συμμετοχή στο «1ο Smart Island World
Congress», 20-21 Απριλίου 2017 στο νησί
της Μαγιόρκας στην Ισπανία.

Ιονίων Νήσων.

✓✓Διεθνές Συνέδριο «Έξυπνα Νησιά και
Έξυπνες Μικρές Πόλεις», 22-23 Φεβρουαρίου
2018 στην Αθήνα. Το Συνέδριο ήταν υπό την
αιγίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και
Ενέργειας και συμμετείχαν εκπρόσωποι από
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τη Γενική Διεύθυνση
Περιφερειακής και Αστικής Πολιτικής,
την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων,
το Ευρωπαϊκό Ταμείο για την Ενεργειακή
Αποδοτικότητα καθώς και εκπρόσωποι
Οργανισμών και φορέων από τη χώρα μας.

Καστό, Μεγανήσι, Ιθάκη, Παξούς, Αντίπαξους

Η καταγραφή πραγματοποιήθηκε σε Κάλαμο,
καθώς και στα Διαπόντια νησιά Μαθράκι,
Οθωνούς και Ερείκουσα.
Η καταγραφή αυτή παραδόθηκε στους
οικείους Δήμους και μπορεί στη συνέχεια να
χρησιμοποιηθεί για την υποβολή προτάσεων
και την ένταξη σε Προγράμματα αναβάθμισης
του δημοτικού φωτισμού των μικρών νησιών.
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ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Στο πλαίσιο της οργανωτικής δομής της
ΠΕΔ-ΙΝ λειτουργεί το Γραφείο Έρευνας
Τεχνολογίας & Ανάπτυξης (Γρ. Ε.Τ.Α.). Στο
αντικείμενο του γραφείου περιλαμβάνεται
η επιστημονική και τεχνική υποστήριξη των
στελεχών, των οργάνων και των Ο.Τ.Α. της
Π.Ε.Δ. Ιονίων Νήσων σε θέματα Τεχνολογιών
Πληροφορικής - Επικοινωνίας καθώς και σε
εξειδικευμένα επιστημονικά και τεχνολογικά
θέματα ειδικού ή ευρύτερου ενδιαφέροντος.

Τεχνολογίας και Ανάπτυξης και με την
υποστήριξη και συνεργασία των Τοπικών
Παραρτημάτων της Π.Ε.Δ.-Ι.Ν., υλοποιεί
δράσεις έρευνας και τεκμηρίωσης σε κάθε
Δήμο της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.
Στον πυρήνα της φιλοσοφίας σύστασης και
λειτουργίας του Δικτύου βρίσκεται η παγιωμένη
αντίληψη και πρακτική της Π.Ε.Δ.-Ι.Ν., που
επιτάσσει οι δράσεις, οι παρεμβάσεις και οι
υπηρεσίες που παρέχει, να απευθύνονται
σε όλους τους Δήμους της Περιφέρειας μας
προσεγγίζοντας τόσο τις εξατομικευμένες
ανάγκες κάθε Δήμου, όσο και την ανάγκη
οι Δήμοι της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων να
λειτουργούν ως ένα ενιαίο αρμονικό δίκτυο
συνεργασίας.

Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα
Δράσεων Δικτύου Έρευνας
& Τεκμηρίωσης

Δίκτυο Έρευνας & Τεκμηρίωσης
Ο ρόλος και οι δράσεις του Γραφείου
Έρευνας Τεχνολογίας & Ανάπτυξης της ΠΕΔΙΝ, απαιτούν την αμφίδρομη ανταλλαγή
πληροφοριών, τεκμηρίων και τεχνογνωσίας
και την διαρκή συνεργασία με ομάδες, φορείς
και υπηρεσίες, που κατανέμονται στο σύνολο
των Δήμων και των Νησιών της Περιφέρειας
Ιονίων Νήσων.
Για το σκοπό αυτό το Δ.Σ., με την 4-7 /2704-2015 απόφασή του, ενέκρινε την σύσταση
Δικτύου Έρευνας και Τεκμηρίωσης (Δ.Ε.Τ.)
της ΠΕΔ-ΙΝ.
Στόχος του δικτύου είναι ο σχεδιασμός, η
υποστήριξη, η υλοποίηση και η αξιοποίηση
και διάχυση των αποτελεσμάτων δράσεων
έρευνας και τεκμηρίωσης αποτελώντας
ταυτόχρονα το δίαυλο διασύνδεσης τοπικών
επαγγελματικών, επιστημονικών και παραγωγικών φορέων, φορέων της διοίκησης και
τοπικής αυτοδιοίκησης με Τ.Ε.Ι., Α.Ε.Ι.,
Ερευνητικούς Φορείς και Κέντρα Έρευνας
καθώς και με ερευνητές και ερευνητικές
ομάδες.
Το Δίκτυο Έρευνας και Τεκμηρίωσης της ΠΕΔΙΝ, τελεί υπό την λειτουργική και οργανωτική
ευθύνη και εποπτεία του Γραφείου Έρευνας

Για την αποτελεσματική οργάνωση και τον
συντονισμό των παρεμβάσεων του Δικτύου
Έρευνας & Τεκμηρίωσης το Γραφείο Έρευνας
Τεχνολογίας & Ανάπτυξης, εκπόνησε τετραετές
Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Δράσεων το
οποίο εγκρίθηκε με την 6-6/13.10.2017 του
Δ.Σ. της ΠΕΔ-ΙΝ.
Οι
δράσεις
του
Ολοκληρωμένου
Προγράμματος διαρθρώνονται σε 5
άξονες:
Άξονας 1: Υποδομές: Αφορά στην δημιουργία
των απαραίτητων υποδομών έρευνας και
τεκμηρίωσης σε κάθε παράρτημα της ΠΕΔΙΝ.
Άξονας 2: Ανθρώπινο Δυναμικό: Αφορά
την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού
(της ΠΕΔ-ΙΝ, των Δήμων και των πολιτών
γενικότερα).
Άξονας 3: Παιδεία - Πολιτισμός: Περιλαμβάνει
δράσεις και παρεμβάσεις σε θέματα παιδείας
και πολιτισμού.
Άξονας 4: Τουριστική Ανάπτυξη / Τουριστική
Προβολή: Αφορά στον τουρισμό, τόσο από

την οπτική της αναπτυξιακής πολιτικής, όσο και
από την οπτική της διαχείρισης προορισμών
και τουριστικής προβολής.
Άξονας 5: Έρευνα - Τεκμηρίωση: Εστιάζεται
στην έρευνα και τεκμηρίωση στο βαθμό που
αντίστοιχες δράσεις δεν εξειδικεύονται στους
άξονες 3 και 4.
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Στο
πλαίσιο
του
Ολοκληρωμένου
Προγράμματος έχουν υλοποιηθεί δράσεις
όπως, το Εργαστήριο Ψηφιακής Φωτογραφίας,
η ψηφιοποίηση αρχειακού υλικού πολιτιστικών
και άλλων φορέων, η δημιουργία ψηφιακού
αρχείου τουριστικής προβολής των Ιονίων
Νήσων κλπ., ενώ ταυτόχρονα βρίσκονται

υπό υλοποίηση ή σχεδιάζονται δράσεις
που καλύπτουν το σύνολο των αξόνων του
προγράμματος.

Εργαστήριο Ψηφιακής Φωτογραφίας
Το Εργαστήριο Ψηφιακής Φωτογραφίας είναι
μία από τις πρώτες δράσεις του Δικτύου
Έρευνας & Τεκμηρίωσης της ΠΕΔ-ΙΝ.
Την περίοδο 2017-2018 λειτούργησαν τα
Εργαστήρια Ψηφιακής Φωτογραφίας σε
συνεργασία με τους Δήμους Λευκάδας,
Ιθάκης και Κεφαλονιάς.

Εργαστήριο
Φωτογραφίας
Ψηφιακής

φωτογραφίας για την ανταλλαγή γνώσεων
και εμπειριών, αλλά και για την εκπόνηση
φωτογραφικών
δράσεων
ευρύτερου
ενδιαφέροντος.
Η συμμετοχή στα εργαστήρια ήταν ιδιαίτερα
μεγάλη, ενώ η ποιότητα του υλικού που
παράχθηκε στο πλαίσιο λειτουργίας του
ήταν ιδιαίτερα υψηλού επιπέδου και
ικανής ποσότητας για την έκδοση σχετικού
λευκώματος.
Τα Εργαστήρια Ψηφιακής Φωτογραφίας
παρέχουν στην ΠΕΔ-ΙΝ και τους
συνεργαζόμενους Δήμους την δυνατότητα
να έρθουν σε επαφή με τις ζωντανές και
δραστήριες φωτογραφικές κοινότητες
της Περιφέρειας μας και να αναπτύξουν
μαζί τους συνεργασίες, δράσεις και
πρωτοβουλίες για την τουριστική προβολή
και την ανάδειξη της ιστορικής και
πολιτιστικής κληρονομιάς των νησιών.

Δράσεις και παρεμβάσεις
Γρ. ΕΤ&Α και ΔΕΤ
Στο πλαίσιο της λειτουργίας και των
αρμοδιοτήτων του Γραφείου Έρευνας
Τεχνολογίας & Ανάπτυξης, αλλά και του
Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δράσεων
του Δικτύου Έρευνας & Τεκμηρίωσης, έχουν
επίσης υλοποιηθεί και οι ακόλουθες δράσεις:

Μηχανοργάνωση και διασύνδεση των
παραρτημάτων ΠΕΔ-ΙΝ
Δήλωση Συμμετοχής – Πληροφορίες:

net.ped-in.gr
ΠΕΔ ΙΝ
Κοινωφελής Επιχείρηση
Δήµου Κεφαλονιάς,
Δήµος Κεφαλονιάς

Εργαστήριο
Φωτογραφίας
Ψηφιακής

Δήλωση Συμμετοχής – Πληροφορίες:

net.ped-in.gr
ΠΕΔ ΙΝ
Δήµος
Ιθάκης

Δίκτυο Έρευνας
& Τεκµηρίωσης
Ιονίων Νήσων

Γραφείο Έρευνας Τεχνολογίας & Ανάπτυξης
& Τοπικό Παράρτηµα Λευκάδας
Περιφερειακή Ένωση Δήµων Ιονίων Νήσων

Δίκτυο Έρευνας
& Τεκµηρίωσης
Ιονίων Νήσων

Γραφείο Έρευνας Τεχνολογίας & Ανάπτυξης
& Τοπικό Παράρτηµα Κεφαλονιάς
Περιφερειακή Ένωση Δήµων Ιονίων Νήσων

Για την περίοδο 2018-2019 λειτούργησαν
τα Εργαστήρια Ψηφιακής Φωτογραφίας σε
συνεργασία με τους Δήμους Ζακύνθου,
Λευκάδας, Κεφαλονιάς και Κέρκυρας.

Η λειτουργία των Εργαστηρίων Ψηφιακής
Φωτογραφίας διοργανώνεται και υποστηρίζεται
από τον οικείο Δήμο, σε συνεργασία με το
Γραφείο Έρευνας Τεχνολογίας και Ανάπτυξης
και το Τοπικό Παράρτημα της Π.Ε.Δ.-Ι.Ν.
Το Εργαστήριο έχει στόχο να φέρει κοντά
επαγγελματίες και ερασιτέχνες της ψηφιακής

Εκτός από την έδρα της, η ΠΕΔ-ΙΝ έχει
Τοπικά Παραρτήματα στην Ζάκυνθο, στη
Λευκάδα και στην Κεφαλονιά, ενώ τα
Τμήματα, τα Γραφεία και οι λειτουργίες της
κατανέμονται και στα τέσσερα νησιά.
Η δομή αυτή δημιουργεί ιδιαίτερες προκλήσεις
και απαιτεί την εφαρμογή οργανωτικών και
τεχνολογικών μέτρων για την υποστήριξη της.
Αξιοποιώντας την τεχνογνωσία και την
υποδομή του Γρ. ΕΤ&Α, έχει επιτευχθεί η
πλήρης ψηφιακή διασύνδεση των τοπικών
παραρτημάτων της ΠΕΔ-ΙΝ, προκειμένου να
λειτουργούν ενιαία και σε διαρκή επαφή με την
έδρα της. Στο πλαίσιο αυτό υπάρχει διαρκής
μέριμνα για την υλικοτεχνική αναβάθμιση και
υποστήριξη της λειτουργίας των γραφείων.
Η εμπειρία, η τεχνογνωσία και οι πρακτικές
που έχουν αναπτυχθεί σε αυτό το πλαίσιο
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μπορούν να αξιοποιηθούν κατάλληλα για
την υποστήριξη των Δήμων και κυρίως των
νεοσύστατων Δήμων της Περιφέρειας Ιονίων
Νήσων.

Μηχανοργάνωση Οικονομικής
Υπηρεσίας
Η Οικονομική Διαχείριση της ΠΕΔ-ΙΝ
έχει πλήρως μηχανογραφηθεί με την
εφαρμογή διπλογραφικού συστήματος.
Το λογισμικό που χρησιμοποιείται φιλοξενείται
σε υποδομές υπολογιστικού νέφους (cloud)
και αναμένεται η άμεση μεταφορά του στις
υποδομές του G-Cloud της Κ.τ.Π. Α.Ε.,
προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι δαπάνες
συντήρησης του.
Την εκπαίδευση των χρηστών, την παροχή
απομακρυσμένης τεχνικής υποστήριξης,
την παρακολούθηση και συντήρηση της
εφαρμογής στο cloud και την εποπτεία των
ακολουθούμενων διαδικασιών έχει αναλάβει
το Γρ. ΕΤ&Α.

Εργαστήρια ΨηφιοποίησηςΠολυμέσων
Στο
πλαίσιο
του
Ολοκληρωμένου
Προγράμματος Δράσεων του Δικτύου
Έρευνας & Τεκμηρίωσης και σε
συνεργασία με το Δήμο Λευκάδας

βρίσκεται σε εξέλιξη πιλοτικό πρόγραμμα
ψηφιοποίησης του πολύτιμου αρχειακού
υλικού της Φιλαρμονικής Εταιρείας
Λευκάδας.
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της πιλοτικής
φάσης στόχος είναι η δημιουργία εργαστηρίων
ψηφιοποίησης, που με τη συνεργασία των
οικείων Δήμων θα έχουν στόχο την υλοποίηση
έργων για την ψηφιοποίηση, αρχειοθέτηση
και προβολή πολύτιμων ιστορικών και
πολιτιστικών τεκμηρίων που βρίσκονται στην
κατοχή τοπικών φορέων.

Δίκτυο Τουριστικής ΠληροφόρησηςΔικτυακός Τόπος Τουριστικής
Προβολής
Το Δίκτυο Τουριστικής Πληροφόρησης ως
επιμέρους δράση του Δικτύου Έρευνας &
Τεκμηρίωσης, στόχο έχει τη δημιουργία
ενός δικτύου ανταλλαγής πληροφόρησης
και υλικού για την υποστήριξη δράσεων
τουριστικού αναπτυξιακού σχεδιασμού και
προβολής.
Στο πλαίσιο αυτό έχει δημιουργηθεί
αποθετήριο ψηφιακού υλικού τουριστικής
προβολής το οποίο έχει ήδη αξιοποιηθεί
σε εκδόσεις της ΠΕΔ-ΙΝ, σε υλικό
τουριστικής προβολής και εκθέσεις.
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Επίσης, έχει τεθεί σε λειτουργία ο
δικτυακός
τόπος
ionianislands.net
με στόχο να αποτελέσει ένα κοινό
ψηφιακό σημείο αναφοράς των δράσεων
τουριστικής προβολής της ΠΕΔ-ΙΝ και των
Δήμων της Περιφέρειας μας.
Στόχος είναι μέσω της ενιαίας τουριστικής
πύλης για τα Ιόνια Νησιά να παρέχεται άμεση
πρόσβαση στους τουριστικούς δικτυακούς
τόπους των Δήμων.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
"ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΚΟ
ΔΙΚΤΥΟ ΠΕΔ-ΙΝ"
Η ΠΕΔ-ΙΝ διαθέτει το πληρέστερο δίκτυο
καταγραφής της σεισμικής δραστηριότητας
και συνακόλουθων φαινομένων στα
Ιόνια Νησιά. Έχουν εγκατασταθεί και
λειτουργούν δέκα σεισμολογικοί σταθμοί.
Οι εννέα (Λευκάδα, Κεφαλονιά, Κέρκυρα)
σε συνεργασία με τον Τομέα Γεωφυσικής
του
Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης και ένας (Ζάκυνθος) με
το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού
Αστεροσκοπείου Αθηνών. Όλοι οι
σεισμολογικού σταθμοί είναι ενταγμένοι
στο Εθνικό Δίκτυο Σεισμογράφων.

Επιπρόσθετα, μέσω του διασυνοριακού
έργου Interreg «OTRIONS» εγκαταστάθηκε 1
παλιρροιογράφος στην Κέρκυρα (Κασσιόπη).
Στα Ιόνια Νησιά είναι επίσης εγκατεστημένοι
συνολικά 8 σταθμοί GPS (Global Positioning
System) εκ των οποίων οι 4 σταθμοί έχουν
εγκατασταθεί από την Περιφερειακή Ένωση
Δήμων Ιονίων Νήσων σε συνεργασία με το
Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών.
Πιο συγκεκριμένα:
• 2 στη Λευκάδα (Σπανοχώρι και Βασιλική),
• 1 στην Ζάκυνθο (μέσω του προγράμματος
OTRIONS) στις Βολίμες.
• 1 στην Κέρκυρα (Κασσιόπη).
Το GPS (Global Positioning System),
Παγκόσμιο Σύστημα Στιγματοθέτησης, είναι
παγκόσμιο σύστημα εντοπισμού γεωγραφικής
θέσης, το οποίο βασίζεται σε σύστημα
δορυφόρων και επίγειων σταθμών.
Κάθε σταθμός GPS είναι εφοδιασμένος με
πομποδέκτες και μετράει με πολύ μεγάλη
ακρίβεια τις αποστάσεις από ένα αριθμό
δορυφόρων. Με τον τρόπο αυτό παρέχουν
ακριβείς πληροφορίες για τη θέση ενός
σημείου, το υψόμετρό του, την ταχύτητα και
την κατεύθυνση της κίνησής του.
Μέσω των GPS μπορούν να καταγραφούν
ακόμη
και
μικρές
μετατοπίσεις
/
παραμορφώσεις στην επιφάνεια της Γης, οι
οποίες σχετίζονται με τη διαδικασία γένεσης
των σεισμών. Οι πληροφορίες αυτές είναι
ιδιαίτερα χρήσιμες για την καταγραφή των
επιπτώσεων των σεισμών στα νησιά μας.
Από το σύνολο των σεισμών που έγιναν
στην περιοχή των κεντρικών Ιονίων για τον
προσδιορισμό των εστιακών τους παραμέτρων
χρησιμοποιήθηκαν δεδομένα από το δίκτυο
ΠΕΔ-ΙΝ σε ποσοστό 80% και ένα ποσοστό
μόλις 20% προέρχεται από τους υπόλοιπους
σεισμολογικούς σταθμούς, οι οποίοι είναι

Πιο συγκεκριμένα, οι θέσεις εγκατάστασης
είναι:
•
5 είναι εγκαταστημένοι στην Λευκάδα,
(Τσουκαλάδες - Κάβαλος - Δράγανο Νυδρί - Εύγηρος).
• 3 στην Κεφαλονιά (Δαμουλιανάτα - Πεσάδα
- Ρατζακλί Σκάλας).
• 1 στην Κέρκυρα (Λευκίμμη) και
• 1 στη Ζάκυνθο (Βολίμες).

εγκατεστημένοι στα κεντρικά Ιόνια ή στις
δυτικές ακτές της Στερεάς Ελλάδας και
Πελοποννήσου.
Πλέον του αριθμού των καταγραφών που
χρησιμοποιήθηκαν, οι μικρές επικεντρικές
αποστάσεις των σταθμών του δικτύου της
ΠΕΔ-ΙΝ είναι ιδιαίτερης σημασίας στον ακριβή
προσδιορισμό των εστιακών συντεταγμένων
των σεισμών.
Το σεισμολογικό δίκτυο της ΠΕΔ-ΙΝ βοηθάει
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τους επιστημονικούς φορείς να έχουν
πληρέστερη παρακολούθηση και εικόνα της
συμπεριφοράς των σημαντικότερων ρηγμάτων
Λευκάδας και Κεφαλονιάς, αλλά και της
υπόλοιπης περιοχής των Ιονίων Νήσων.
Τα επιστημονικά συμπεράσματα βοηθούν
με τη σειρά τους, στην επικαιροποίηση των
Σχεδίων Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών
των Φορέων Πολιτικής Προστασίας, στην
Εκτίμηση
Εδαφικών
Ενισχύσεων
και
Γεωτεχνικών Αστοχιών υπό Σεισμική Διέγερση
σε επικίνδυνες περιοχές και γενικότερα στην
Εκτίμηση Σεισμικής Επικινδυνότητας.

Σχ. 1. Κατανομή των επικέντρων των σεισμών που
έγιναν το 2018 στο χώρο των κεντρικών Ιονίων Νήσων.

ΔΙΚΤΥΟ ΠΕΔ-ΙΝ
«Wi-Fi hot spots»
Η ΠΕΔ-ΙΝ ολοκλήρωσε τα παρακάτω Έργα
της Ψηφιακής Σύγκλισης το 2015 και το 2017:
1) « Ανάπτυξη
Ευρυζωνικού
Δικτύου
Τοπικής Πρόσβασης στην ΤΕΔΚ Νομού
Λευκάδας»
συνολικής
Δημόσιας
Δαπάνης 209.904,10 €
(Απόφαση 151.505/ΨΣ1747-Β1 / 08.04.2015
του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών,

Ναυτιλίας & Τουρισμού)
2) 
«Προώθηση Ευρυζωνικών Υπηρεσιών
και Εφαρμογών με χρήση Wi-Fi
HOT SPOTS στην ΤΕΔΚ Λευκάδας»,
συνολικής
Δημόσιας
Δαπάνης
290.091,06 €.
(Απόφαση 151.208/ΨΣ115-Β 09.02.2017
του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης).
Με την υπ.αριθμ. 1-6α/17.02.2017 απόφαση,
το Δ.Σ. της ΠΕΔ-ΙΝ αποφάσισε, μετά την
παρέλευση πενταετίας από τις ημερομηνίες
παραλαβής των 2 έργων, την αύξηση της
χρησιμότητας και λειτουργικότητάς τους.
Συγκεκριμένα αποφασίστηκε η αποσύνδεση
των κεραιών του 1ου Έργου από το χαμηλής
εμβέλειας internet του “Σύζευξις” του Δήμου
και η ένταξή τους στο δίκτυο Wi-Fi, που
διατηρεί ήδη η ΠΕΔ-ΙΝ στο 2ο Έργο.
Με τον τρόπο αυτό αξιοποιούνται στο 100%
οι δυνατότητες όλων των κεραιών και των δυο
Έργων και παρέχονται καλύτερες υπηρεσίες.
Στο πλαίσιο της συγχώνευσης των έργων
«Ευρυζωνικών Δικτύων» και «Wi-Fi HOT
SPOTS» και της αναβάθμισή τους σε ένα
ενιαίο Έργο, με τίτλο: «ΠΕΔ-ΙΝ Wi-Fi hot
spots», σε Α΄ φάση, λειτούργησαν συνολικά
35 σημεία παροχής Wi-Fi internet σε Λευκάδα
και Μεγανήσι.
Στο πλαίσιο της Β΄ Φάσης αποφασίστηκε η
επέκταση του δικτύου Wi-Fi της ΠΕΔ- ΙΝ, στο
Αργοστόλι, το Ληξούρι και την Κέρκυρα.
Με το έργο αυτό θα δοθεί η δυνατότητα στους
πολίτες και τους επισκέπτες να έχουν δωρεάν
πρόσβαση σε ασύρματο (Wi-Fi) internet σε
επιλεγμένα σημεία των νησιών.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
INTERREG
CRAFT LAB - Residences on the way from
products to the Adri-Ionian design.
(Εργαστήρια Τέχνης. Διαδρομή από
τα προϊόντα στο σχέδιο (design) της
Αδριατικής- Ιονίου), Interreg V-A CBC
«Ελλάδα -Ιταλία 2014-2020».
Προϋπολογισμός Έργου: 889.606,00 €,
Προϋπολογισμός ΠΕΔ-ΙΝ: 205.200,00 €,
Διάρκεια Έργου: 24 μήνες 2018-2020,
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Έναρξη υλοποίησης: 16/04/2018.
Οι Εταίροι του Έργου CRAFT LAB είναι:
✓✓
Η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Ιονίων
Νήσων,
✓✓Επιμελητήριο Λευκάδας,
✓✓Ίδρυμα Pino Pascali - Μουσείο Σύγχρονης
Τέχνης, Ιταλία,
✓✓
Eθνική Συνομοσπονδία χειροτεχνών &
μικρομεσαίων επιχειρήσεων της Επαρχίας
Μπάρι, Iταλία,
✓✓Περιφέρεια Απουλίας - Τμήμα Οικονομικής
Ανάπτυξης, Kαινοτομίας, κατάρτισης και
απασχόλησης, Ιταλία,
✓✓Συνδεδεμένος εταίρος (Assosiated Partner):
η Δημοτική Πινακοθήκη Κέρκυρας.
Στο πλαίσιο του έργου η ΠΕΔ-ΙΝ θα
πραγματοποιήσει 2 εργαστήρια στα Ιόνια
Νησιά και συγκεκριμένα, ένα στην Κέρκυρα
(εργαστήρι κεραμικής) και ένα στην Κεφαλονιά
(εργαστήρι μωσαϊκού).
Επίσης, θα επιλεγούν από την ΠΕΔ-ΙΝ
συνολικά 20 νέοι καλλιτέχνες από την
Ελλάδα, 10 για κάθε εργαστήριο (κεραμικής/
πηλού στην Κέρκυρα και ψηφιδωτού στην
Κεφαλονιά), ηλικίας 18 έως 35 ετών.
Η συμμετοχή στα εργαστήρια είναι εντελώς
δωρεάν και θα καλυφθεί πλήρως το κόστος
μετακίνησης / διαμονής τους κατά τη
συμμετοχή τους στα διακρατικά σεμινάρια
ανταλλαγής, στην Απουλία της Ιταλίας, με
στόχο την ανταλλαγή τεχνικών, εμπειριών και
παραδόσεων, διάρκειας 2 ημερών.
Οι κύκλοι σεμιναρίων στο κάθε εργαστήριο
είναι διάρκειας 120 ωρών και προβλέπεται
να ξεκινήσουν τον Νοέμβριο του 2019.
Το έργο στοχεύει στην ενίσχυση της
πολιτιστικής και παραγωγικής διασυνοριακής
συνεργασίας, ενεργοποιώντας καινοτόμα
start-up εργαστήρια, που στοχεύουν στην
αναβίωση των παλιών τεχνών του πηλού, της
κεραμικής, του ψηφιδωτού και των υφαντών.
Η πρωτοβουλία θα δημιουργήσει 6 σημεία/
βάσεις όπου τα εργαστήρια θα εγκατασταθούν,
για να φιλοξενήσουν νέους καλλιτέχνες με
στόχο την προώθηση της επιχειρηματικότητας
των νέων και την ενίσχυση των επαγγελματικών
ευκαιριών.
Οι δράσεις αυτές αποσκοπούν στην κατάρτιση
ανθρώπινου δυναμικού, στη διατήρηση και

ενίσχυση παραδοσιακών τεχνικών και στην
υποστήριξη της τοπικής ανάπτυξης.
4PLUS - Public awareness, Preparedness,
Participation and Coordination for Civil
Protection for All. (Ευαισθητοποίηση
του κοινού, Ετοιμότητα, Συμμετοχή και
Συντονισμός για μια Πολιτική Προστασία
για όλους). Interreg ΙΡΑ II CBC «ΕλλάδαΑλβανία 2014-2020».
Προϋπολογισμός Έργου: 442.164,61€,
Προϋπολογισμός ΠΕΔ-ΙΝ: 84.672,50€,
Διάρκεια Έργου: 24 μήνες 2018-2020,
Έναρξη υλοποίησης: 24/05/2018.
Οι Εταίροι του Έργου 4PLUS είναι:
✓✓
ΕΣΑμεΑ (Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων
με Αναπηρία),
✓✓
Περιφερειακή Ένωση Δήμων Ιονίων
Νήσων,
✓✓
Περιφερειακή Ένωση Δήμων Δυτικής
Μακεδονίας,
✓✓Ένωση Δήμων Αλβανίας,
✓✓Municipality of Colonia, Αλβανία,
✓✓Urban Research Institute, Αλβανία.
Κυριότερες Δράσεις είναι:
1. 
Η Δημιουργία Web εφαρμογής και
εφαρμογής για κινητά.
2. Η ευαισθητοποίηση και η πραγματοποίηση
εργαστηρίων - ασκήσεων για τους φορείς
πολιτικής προστασίας.
Στόχος του έργου είναι:
✓✓
Η κατάρτιση ενός σχεδίου πολιτικής
προστασίας δημοτών και επισκεπτών με
αναπηρία και με μειωμένη κινητικότητα.
Επιδιώκεται η προστασία έναντι φυσικών
ή/και τεχνολογικών καταστροφών (με
έμφαση σε δασικές πυρκαγιές, καύσωνες,
ισχυρούς ανέμους & ασφάλεια λουομένων,
πλημμύρες κλπ.).
✓✓
Η αντιμετώπιση των επιπτώσεων από
σεισμούς, από ειδικά περιστατικά ρύπανσης
κλπ.
αξιοποιώντας
τις
Τεχνολογίες
Πληροφορικής και Επικοινωνιών για την
ενημέρωση, ειδοποίηση και υποστήριξη
των σχετικών ομάδων πληθυσμού.
✓✓
Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση
δοκιμαστικών
ασκήσεων
για
την
ενημέρωση, την προετοιμασία και την
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κινητοποίηση του πληθυσμού για τη μείωση
των επιπτώσεων και την αντιμετώπιση των
προβλημάτων.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
«SaveMedCoasts»
SAVEMEDCOASTS - Sea level rise
scenarios along the Mediterranean
coasts. (Σενάρια ανόδου της στάθμης
της θάλασσας κατά μήκος των ακτών
της Μεσογείου). Γενική Διεύθυνση
Ανθρωπιστικής Βοήθειας και Πολιτικής
Προστασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Προϋπολογισμός Έργου: 656.824,38€
Προϋπολογισμός ΠΕΔ-ΙΝ: 31.099,55€
Διάρκεια Έργου: 24 μήνες 2017-2018
Οι Εταίροι του Έργου SAVEMEDCOASTS
είναι:
• NGV - Εθνικό Ινστιτούτο Γεωφυσικής και
Ηφαιστειολογίας (Ιταλία) (LP),
• AUTH - Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο
Θεσσαλονίκης (Ελλάδα),
• CGIAM - Κέντρο Ολοκληρωμένης

Γεωμορφολογίας για την περιοχή της
Μεσογείου (Ιταλία),
• CMCC – Ευρωμεσογειακό Κέντρο για την
Κλιματική Αλλαγή (Ιταλία),
• ISOTECH – Περιβαλλοντική Έρευνα και
Συμβουλευτική (Κύπρος),
• PED-IN - Περιφερειακή Ένωση Δήμων
Ιονίων Νήσων (Ελλάδα).
Το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα SAVEMEDCOASTS χρηματοδοτήθηκε από τη Γενική
Διεύθυνση Ανθρωπιστικής Βοήθειας και
Πολιτικής Προστασίας της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής και έχει σαν στόχο την προστασία
των κατοίκων της Μεσογείου και της
περιουσίας τους από την ανύψωση της στάθμης
της θάλασσας, μέσα από την δημιουργία
σεναρίων για την αξιολόγηση και διαχείριση
των κινδύνων και απειλών.
Στα πλαίσια του έργου εξετάστηκαν 3
περιοχές:
1. 
Τα νησιά του Αιόλου (Aeolian Islands)
(Lipari) Βόρεια της Σικελίας.
2. Το Monterosso στην Βόρεια Ιταλία και
3. 
Η Λευκάδα. (Λιμνοθάλασσα, Δίαυλος,
Λιμάνι Βασιλικής).
Οι ανωτέρω περιοχές επιλέχτηκαν από τα
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Πανεπιστήμια, καθώς παρουσιάζουν το
μεγαλύτερο ενδιαφέρον από επιστημονικήγεωλογική πλευρά.
Επιπρόσθετα, δημιουργήθηκαν πιλοτικά
σενάρια για τις περιοχές αυτές, ενώ παράλληλα
πραγματοποιήθηκαν
και
εκπαιδευτικά
εργαστήρια και δραστηριότητες σε Ελλάδα
και Ιταλία.
Λόγω της αλλαγής του κλίματος, η παγκόσμια
μέση στάθμη της θάλασσας αναμένεται να
αυξηθεί 75-190 εκατοστά έως το 2100.
Αυτές οι τιμές θα είναι ακόμη μεγαλύτερες
για τις ακτές της Μεσογείου, κάτι το οποίο
συνεπάγεται εκτεταμένες περιβαλλοντικές
αλλαγές, υποχώρηση των ακτών, θαλάσσιες
πλημμύρες και απώλεια γης.
Η άνοδος της στάθμης της θάλασσας, θα
επιτείνει τις επιπτώσεις που ασκούνται από
ένα πλήθος κινδύνων όπως οι καταιγίδες, οι
πλημμύρες, η διάβρωση των ακτών και τα
τσουνάμι, στις υποδομές, στα κτήρια, στην
ασφάλεια και στην περιουσία των ανθρώπων
και στην πολιτιστική κληρονομιά.
Με το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα SAVEMEDCOASTS επιδιώκεται να μελετηθούν
και να αξιολογηθούν οι επιπτώσεις
των αλλαγών αυτών σε συγκεκριμένες
περιοχές, να εξαχθούν συμπεράσματα

και να διαμορφωθεί μεθοδολογία για το
μετριασμό των κινδύνων και την καλύτερη
προστασία των παράκτιων περιοχών και
των κατοίκων τους.

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ
Η νέα δημοτική περίοδος 2019-2023 έχει
σημαντικές προκλήσεις αλλά και σπουδαίες
προοπτικές για την ανάληψη πρωτοβουλιών και
δράσεων από όλους τους φορείς της Α΄θμιας
Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Για την Περιφερειακή
Ένωση Δήμων Ιονίων Νήσων σημαντικοί
τομείς ενδιαφέροντος που απαιτείται να
υπάρχει πάντοτε ιδιαίτερη μέριμνα είναι:
Οι νεοσύστατοι Δήμοι, σύμφωνα με τις
✓✓

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2014-2019

διατάξεις του Ν.4600/2019, σε Κέρκυρα
και Κεφαλονιά οι οποίοι χρήζουν κάθε
δυνατής υποστήριξης για να αντιμετωπίσουν
τα προβλήματα που προκύπτουν από
τη διάσπαση. Επίσης για να έχουν τη
δυνατότητα όσο το δυνατόν γρηγορότερα
να οργανωθούν και να λειτουργήσουν
αποτελεσματικά σε όλα τα επίπεδα.
Η νησιωτικότητα και η προσβασιμότητα
✓✓
αποτελούν για τα νησιά μας, τις
μεγαλύτερες προκλήσεις. Απαιτούν τη
χάραξη αναπτυξιακής πολιτικής αλλά και
την ανάληψη δράσεων και πρωτοβουλιών
με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής
των κατοίκων. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον,
φροντίδα και υποστήριξη απαιτείται πάντοτε
για τα μικρά νησιά.
✓✓Η προώθηση της καινοτομίας, της έρευνας
και τεχνολογίας και η πλήρης αξιοποίηση
των τεχνολογιών πληροφορικής και
επικοινωνιών για την αναβάθμιση των
δράσεων και των υπηρεσιών των φορέων
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης αποτελούν
σημαντική προτεραιότητα. Σε αυτή την
κατεύθυνση, σημαντικό ρόλο έχει η
ανάπτυξη συνεργασιών με πανεπιστημιακά
ιδρύματα και ερευνητικούς φορείς αλλά
και παραγωγικούς φορείς και ενώσεις που
θέτουν την καινοτομία και την έρευνα στο

επίκεντρο των προσπαθειών τους.
Η χάραξη αναπτυξιακής στρατηγικής σε
✓✓
περιφερειακό επίπεδο και η συμμετοχή
στην υλοποίηση έργων, προγραμμάτων
και πρωτοβουλιών αποτελούν τομείς με
ιδιαίτερη σπουδαιότητα. Στην κατεύθυνση
αυτή είναι σημαντικός ο ρόλος της ΠΕΔΙΝ για το συντονισμό και την υποστήριξη
των πρωτοβουλιών των Δήμων, τη
συμμετοχή στις θεσμικές διαδικασίες
και τη δημιουργική συνεργασία με την
Περιφέρεια, τις Διαχειριστικές Αρχές και
την κεντρική εξουσία. Σταθερή επιδίωξη
παραμένει η διεκδίκηση κεντρικού ρόλου
για την Τοπική Αυτοδιοίκηση Α΄ βαθμού
στη χάραξη περιφερειακής αναπτυξιακής
πολιτικής.

✓✓Σταθερός και πάντα σημαντικός παραμένει
ο στόχος για τη συνεχή και αποτελεσματική
υποστήριξη και εκπροσώπηση των Δήμων
των Ιονίων Νήσων. Μόνιμη επιδίωξη είναι
η άμεση αντιμετώπιση των προβλημάτων,
ο σχεδιασμός και ο προγραμματισμός
δράσεων και πρωτοβουλιών και η
παραγωγή έργου προς όφελος των τοπικών
κοινωνιών.
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“

Επιδιώκουμε και εργαζόμαστε σταθερά για μια Τοπική
Αυτοδιοίκηση δυναμική και αποτελεσματική που συμμετέχει
ενεργά στον αναπτυξιακό σχεδιασμό, υλοποιεί έργα, δράσεις
και πρωτοβουλίες και συμβάλλει στην άμεση αντιμετώπιση
των προβλημάτων και στην οικονομική, κοινωνική και
πολιτιστική ανάπτυξη του τόπου μας.

”
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ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΉΣ
ΕΝΩΣΗΣ ΔΗΜΩΝ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΡΙΣΗΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ
ΜΕΡΟΠΗ-ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΥΔΡΑΙΟΥ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΟΥΖΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΞΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΡΑΚΟΝΤΑΕΙΔΗΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΜΑΛΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΡΜΕΝΙΑΚΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΑΙΔΕΣΤΙΝΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΡΔΙΚΑΡΗΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΤΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ
ΑΝΤΙΟΧΟΣ-ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΑΛΙΑΚΡΑΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ
ΕΝΩΣΗΣ ΔΗΜΩΝ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΓΛΑΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΣΤΑΝΙΤΣΑΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΘΑΚΗΣ

ΕΥΓΕΝΙΟΣ-ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΣΠΙΩΤΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΠΑΥΛΟΣ ΚΟΛΟΚΟΤΣΑΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ
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5 χρόνια αγώνα & δημιουργίας για τα Ιόνια Νησιά

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

Στοιχεία επικοινωνίας της Π.Ε.Δ. Ιονίων Νήσων
Κεντρικά γραφεία:
Περιφερειακή Ένωση Δήμων Ιονίων Νήσων | Λ. Αλεξάνδρας 13, Τ.Κ. 49100, Κέρκυρα
Τηλ: 2661049008, 27823 | Fax: 2661081823 | z info@ped-in.gr
Παράρτημα Ζακύνθου:
Διον. Ρώμα 1, Ξενία 1ος όροφος, 29100, Ζάκυνθος | Τηλ: 2695023632 | Fax: 2695024794 | z zakynthos@ped-in.gr
Παράρτημα Κεφαλονιάς - Ιθάκης:
Λιθόστρωτο 27, 28100, Αργοστόλι | Τηλ: 2671026322, Fax: 2671025122 | z kefalonia@ped-in.gr
Παράρτημα Λευκάδας:
Φιλαρμονικής 23, 31100, Λευκάδα | Τηλ: 2645023330, Fax: 2645025260 | z lefkada@ped-in.gr

