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ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΘΑΚΗ

Η Περιφέρεια των Ιόνιων περιλαμβάνει -εκτός από τα μεγάλα 
νησιά- και μια σειρά από πολύ μικρότερα. Αυτά τα μικρά νησιά 
πρέπει να αντιμετωπίσουν ένα συνδυασμό προβλημάτων: την 
απομόνωση, την περιφερειακότητα, την πολύ μικρή έκταση και 
τους ελάχιστους κατοίκους τους. Γι αυτό κατοχυρώσαμε στο Ρ 
ΠΕΠ ειδικό πρόγραμμα για την ανάπτυξη και προστασία των 
μικρών νησιών συνολικού ύψους δημόσιας δαπάνης 15,4 εκατ. 
ευρώ.

Κάθε αναπτυξιακή προσπάθεια προϋποθέτει την άρση της 
απομόνωσης με κάθε τύπου υποδομές, μεταφορών ή τεχνολογίας. 
Για τα μικρά νησιά, τα έργα μεταφορών -ακόμα και όταν αφορούν 
τα μεγαλύτερα νησιά- αποτελούν έργα προτεραιότητας. Ειδικότερα 
τα τουριστικά καταφύγια και οι μαρίνες στα μεγαλύτερα νησιά 
αποτελούν μια σημαντική συμβολή στις τοπικές οικονομίες, 
διευκολύνοντας τη σύνδεση των νησιών μεταξύ τους και 
δημιουργώντας ένα δίκτυο θαλάσσιου τουρισμού στην Περιφέρεια. 
Ένα τέτοιο έργο είναι το αγκυροβόλιο τουριστικών σκαφών Αγ. 
Πελαγίας Σβορωνάτων (Π/Υ 2,4 εκ. €) που είναι στη διαδικασία 
δημοπράτησης, αλλά και έργα αναπλάσεων κοινόχρηστων χώρων 
που χρηματοδοτούνται, αποσκοπώντας σε καλύτερη εξυπηρέτηση 
επισκεπτών και κατοίκων.

Στο αεροδρόμιο Κεφαλονιάς υλοποιήθηκαν κατά τα οκτώ 
τελευταία έτη έργα ύψους 4,7 εκ. ευρώ, που περιλαμβάνουν 
μεταξύ άλλων την κατασκευή περιφερειακής οδού. Το πρόγραμμα 
του 2004 περιλαμβάνει επέκταση του κτιρίου του αεροσταθμού, για 
την οποία εκπονείται μελέτη, και βελτίωση χώρων και επέκταση 
αμαξοστασίου, που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Σημαντική είναι όμως και η υλοποίηση έργων ενδονησιωτικών 
μεταφορών τόσο στην Κεφαλονιά όσο και στην Ιθάκη. Για την 
οδική ασφάλεια του Νομού γίνονται παρεμβάσεις σε 204 χλμ. του 
κύριου επαρχιακού οδικού δικτύου (Π/Υ 4,5 εκ. €), ενώ εκτελείται 
και ο Περιφερειακός Αργοστολιού.

Έργο μεγάλης σημασίας για το περιβάλλον είναι η αποχέτευση 
και ο βιολογικός καθαρισμός της Σάμης (Π/Υ 11,9 εκ. €), που
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βρίσκεται σε εξέλιξη, καθώς και η επέκταση ΧΥΤΑ Κεφαλληνίας 
(Π/Υ 2,5 εκ. €) που βρίσκεται σε διαδικασία δημοπράτησης. Υπό 
κατασκευή βρίσκεται ο βιολογικός καθαρισμός Δήμου Σάμης. Για 
την προστασία και ανάδειξη της προστατευόμενης περιοχής του 
Αίνου ιδρύσαμε τον Εθνικό Δρυμό Αίνου του οποίου ο Φορέας 
λειτουργεί.

Η κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού αποτελεί άμεση 
προτεραιότητα και επιδιώκεται -μεταξύ άλλων- με 18 
προγράμματα κατάρτισης για συνολικά 220 ανέργους και 85 
εργαζόμενους ή αυτοαπασχολούμενους.

Στον τομέα της εκπαίδευσης, χρηματοδοτούνται παρεμβάσεις για 
βελτίωση των σχολικών υποδομών του Νομού. Μεταξύ αυτών, το 
έργο της προσθήκης και επέκτασης του Γυμνασίου - Λυκείου της 
Ιθάκης και ο εξοπλισμός σχολείων με εργαστήρια πληροφορικής. 
Ήδη έχουμε πετύχει να λειτουργούν όλα τα σχολεία του νομού σε 
πρωινή βάρδια. Λειτουργούν συνολικά 27 ολοήμερα δημοτικά 
σχολεία και νηπιαγωγεία, ενώ 44 σχολεία δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης είναι συνδεδεμένα στο διαδίκτυο και 223 
εκπαιδευτικοί στο νομό επιμορφώθηκαν στις νέες τεχνολογίες. 
Συνεχίζουμε με την εγκατάσταση 128 ηλεκτρονικών υπολογιστών 
σε δημοτικά και νηπιαγωγεία και με τον εξοπλισμό 15 σχολείων 
της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με εργαστήρια πληροφορικής.

Το 2003, με έδρα την πόλη του Αργοστολιού λειτούργησε για 
πρώτη φορά το Τ.Ε.Ι. Ιόνιων Νησιών ως ανεξάρτητο ίδρυμα με 4 
τμήματα. Από το ακαδημαϊκό έτος 2004-2005 θα λειτουργήσουν 
δύο ακόμη νέα Τμήματα με έδρα το Ληξούρι και το Αργοστόλι. 
Σήμερα, που το Τ.Ε.Ι. Ιόνιων Νησιών βρίσκεται σε εξέλιξη, έχει 
περίπου 1.500 φοιτητές. Σε πλήρη εξέλιξη, ο φοιτητικός 
πληθυσμός αναμένεται να φτάσει τους 5.000.

Ο αγροτικός τομέας του νομού εμφανίζει τάση ανάπτυξης 
βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας. Σε σχέση με την ενίσχυση 
ελαιολάδου, από τους 4.964 παραγωγούς που υπέβαλαν αίτηση 
ενίσχυσης, μέχρι σήμερα έχουν πληρωθεί 4.959. Από τις 35 
ενστάσεις που υποβλήθηκαν, 2 ικανοποιούνται και θα πληρωθούν 
άμεσα, ενώ οι υπόλοιπες είναι στη διαδικασία της εκδίκασης.

Στο τομέα του πολιτισμού έγινε και γίνεται σημαντικό έργο. 
Πραγματοποιείται το έργο της ανάπλασης και ανάδειξης των



αρχαιολογικών χώρων Κράνης, Σάμης, και Αλαλκομενών. 
Ολοκληρώθηκαν το Αρχαιολογικό Μουσείο Αργοστολιού, οι 
επεμβάσεις αποκατάστασης και ανάδειξης σε τρία μεταβυζαντινά 
μνημεία στο Περαχώρι Ιθάκης και το έργο της ανάδειξης του 
Κάστρου Άσου (Α’ φάση). Χρηματοδοτούνται τα έργα του 
Μουσείου Ληξουρίου και της Ιεράς Μονής Άτρου.

Στον τομέα του αθλητισμού, το πρόγραμμα «Ελλάδα 2004» 
χρηματοδοτεί 15 έργα συνολικού προϋπολογισμού 7,4 εκ. €. 
Έχουν ολοκληρωθεί 4 έργα και 7 βρίσκονται υπό κατασκευή. 
Μεταξύ των έργων που πραγματοποιούνται είναι το αθλητικό 
Κέντρο Παλικής (Ληξουρίου) και η βελτίωση αθλητικών 
εγκαταστάσεων Εθνικού Αθλητικού κέντρου Αργοστολιού και 
Δημοτικών Διαμερισμάτων.

Άλλος τρόπος άρσης της απομόνωσης είναι η σύνδεσή τους με τα 
δίκτυα υψηλής τεχνολογίας που μπορούν να βελτιώσουν τις 
ευκαιρίες απασχόλησης και την ποιότητα των παρεχόμενων 
υπηρεσιών στα μικρά νησιά, αλλά και να επεκτείνουν το εύρος των 
δραστηριοτήτων που μπορεί να αναπτυχθεί σε τέτοιες περιοχές. 
Χαρακτηριστικό παράδειγμα προσφέρει ο τομέας της Υγείας στο 
Νομό, του οποίου ο σχεδιασμός περιλαμβάνει τη λειτουργία 
Συστήματος Τηλεϊατρικής στο Κέντρο Υγείας Ιθάκης για σύνδεση 
με το Σισμανόγλειο Νοσοκομείο Αθηνών. Αντίστοιχο παράδειγμα 
που διευκολύνει τις σχέσεις κράτους -  πολίτη είναι τα 9 Κέντρα 
Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) που λειτουργούν και έχουν 
εξυπηρετήσει περίπου 14.000 πολίτες.

Από προγράμματα κοινωνικών δομών λειτουργούν 7 (βοήθεια 
στο σπίτι, παιδικοί και βρεφικοί σταθμοί, ΚΗΦΗ) με συνολικό 
προϋπολογισμό 1,47 εκ. €.


