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Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων έχει επιδείξει ιδιαίτερο δυναμισμό 
στην αναπτυξιακή της πορεία, καθώς το κατά κεφαλήν ΑΕΠ τους 
αυξήθηκε την περίοδο 1995-2001 με ρυθμό μεγαλύτερο του 
εθνικού μέσου όρου. Τα ποσοστά ανεργίας στην Περιφέρεια είναι 
από τα χαμηλότερα στη χώρα. Παρά τα προβλήματα με τα οποία 
ξεκινάει μια νησιωτική περιοχή, η Περιφέρεια των Ιονίων Νήσων 
έχει θεμελιώσει ένα σημαντικό αναπτυξιακό υπόβαθρο, που της 
επιτρέπει σήμερα να επιταχύνει τα βήματα για πραγματική 
σύγκλιση.

Κατά την κατανομή των πόρων του Π ΚΠΣ, η Κυβέρνηση 
εξασφάλισε για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων μια σημαντική 
αύξηση των πόρων του Περιφερειακού Επιχειρησιακού 
Προγράμματος (ΠΕΠ Ιόνιων Νησιών). Με πόρους ύψους 375 εκ. 
ευρώ διπλασιάσαμε σχεδόν τους πόρους που διατέθηκαν στο Β’ 
ΠΕΠ. Εξάλλου πρόσφατα ως αποτέλεσμα της ικανοποιητικής 
εξέλιξης του προγράμματος αυτού, αποφασίστηκε η ενίσχυσή του 
με πρόσθετους πόρους ύψους 19 εκ. ευρώ (δημόσια δαπάνη) από 
το αποθεματικό του ΚΠΣ.

Αλλά η Περιφέρεια δεν ωφελείται μόνο από αυτούς τους πόρους. 
Ωφελείται και από όλα τα έργα και τις δράσεις που
χρηματοδοτούνται από τα Τομεακά προγράμματα του Ρ ΚΠΣ, το 
Ταμείο Συνοχής, τις Κοινοτικές Πρωτοβουλίες (INTERREG III, 
LEADER III και EQUAL), τους εθνικούς πόρους του
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

Μέχρι σήμερα, μόνο για το Νομό Ζακύνθου έχουν ενταχθεί έργα 
και δράσεις συνολικού προϋπολογισμού ύψους άνω του 1,2 δισ. 
ευρώ. Αφορούν ένα πλέγμα πολιτικών, συνθέτουν μια 
ολοκληρωμένη αντιμετώπιση της ανάπτυξης της Περιφέρειας και 
της Ζακύνθου. Για μας η ανάπτυξη δεν είναι μόνο τα έργα 
οδοποιίας, είναι τα έργα υποδομής και οι δράσεις στην εκπαίδευση 
και την κοινωνία της πληροφορίας, είναι η ενίσχυση των 
Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και του Τουρισμού, της 
επιχειρηματικότητας και του ποιοτικού εκσυγχρονισμού, είναι οι 
υποδομές περιβάλλοντος, πολιτισμού και αθλητισμού, αλλά και η
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κατάρτιση, η εκπαίδευση και οι ενεργητικές πολιτικές μας για την 
απασχόληση, η αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού με την 
παράλληλη υποστήριξη κατάλληλων δομών, είναι η υποστήριξη 
του επιχειρηματία, αλλά και του αγρότη και του ψαρά, η 
εξυπηρέτηση του πολίτη.

Με δεδομένο ότι ο Νομός Ζακύνθου παρουσιάζει μία από τις 
μεγαλύτερες τουριστικές κινήσεις στα Ιόνια, στοχεύουμε στη 
βελτίωση -της εικόνας του νησιού, με έργα όπως είναι η 

'3ττεζυδρυμ^αήί:της οδού Αλεξάνδρου Ρώμα που ολοκληρώθηκε και 
δύο έργα υπό δημοπράτηση, η ολοκληρωμένη παρέμβαση στο 
ιστορικό κέντρο της πόλης και η ανάπλαση της παραλιακής ζώνης 
Αγ. Σώστη Λιθακιάς.

Ακόμα επιδιώκουμε την ανάπτυξη των εσωτερικών συνδέσεων σε 
κάθε νησί, αλλά και τις συνδέσεις τόσο μεταξύ των νησιών όσο και 
με άλλες Περιφέρειες της χώρας. Η Ζάκυνθος, πρέπει να αδρά§εμ 
αυτή την ευκαιρία ανάπτυξης των υποδομών και να επωφεληθεί 
από την τουριστική κίνηση στην ζώνη Κυλλήνης-Πάτρας-Αρχαίας 
Ολυμπίας, από τη βελτίωση των υποδομών του λιμένα Πάτρας και 
την ολοκλήρωση του Δυτικού Άξονα.

Κατά τα τελευταία πέντε έτη (1998-2003) υλοποιήσαμε έργα ύψους 
32 εκ. € στα αεροδρόμια της Περιφέρειας, ενώ ενισχύσαμε την 
αεροπορική επικοινωνία με την ηπειρωτική Ελλάδα και τις άλλες 
Περιφέρειες με προσθήκη επιδοτούμενων πτήσεων. Τα οκτώ 
τελευταία χρόνια, στο αεροδρόμιο Ζακύνθου έχουν υλοποιηθεί 
έργα αναβάθμισής του ύψους 17 εκ. ευρώ. Μέσα σε 10 χρόνια, 
ο αερολιμένας Ζακύνθου έχει τριπλασιάσει την επιβατική κίνηση. 
Προκειμένου να αντιμετωπισθεί αυτή η εξέλιξη άρχισε να 
υλοποιείται πρόγραμμα ανάπτυξης του αεροδρομίου. Ήδη με 
έργο τελικής δαπάνης 8,5 εκατ. ευρώ αυξήθηκε η χωρητικότητα 
των εγκαταστάσεων και βελτιώθηκε η ποιότητα και η αξιοπιστία 
των παρεχόμενων υπηρεσιών, ενώ με εργολαβία προβλεπόμενης 
δαπάνης 20 εκατ. ευρώ κατασκευάζεται νέο κτίριο αεροσταθμού. 
Σημαντικά είναι και τα υπό ένταξη έργα για το Λιμάνι Ζακύνθου και 
τη βελτίωση της εθνικής οδού προστχέλασης του αεροδρομίου. VI 51/-

Η ανάπτυξη του μαζικού τουρισμού όμως έχει και τις επιβαρύνσεις 
της στο περιβάλλον και την ασφάλεια. Στις αρχές του χρόνου 
δημοπρατήθηκε το έργο επέκτασης και αναβάθμισης του



υφιστάμενου ΧΥΤΑ Ζακύνθου. Λειτουργεί επίσης Κέντρο 
Ανακύκλωσης και Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων στη 
Ζάκυνθο. Για την προστασία του κόλπου Λαγανά και των
Στροφάδων Νήσων συστάθηκε φορέας διαχείρισης του Εθνικού< 
Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου^ Γ. Ον)Γΐ ^

Για αποτελεσματικότερη αστυνόμευση, την^πχρασ-μενη χρονιά 
ενισχύιίάνΐ^^τι^ τοπική Υά(όΙυνομία με μόνιμο π ροσ ω π ικό^ 
αστυνομικών και αντιμετωπίσαμ|*£τις αυξημένες ανάγκες της 
τουριστικής περιόδου με 30 αστυφύλακες και 50 δόκιμους 
αστυφύλακες που διατέθηκαν για πεζές και εποχούμενες 
περιπολίες και την εκτέλεση υπηρεσίας στο αεροδρόμιο της 
Ζακύνθου. Για το 2004 προβλέφθηκε η κάλυψη όλων των κενών 
οργανικών θέσεων μετά το πέρας των Ολυμπιακών Αγώνων. 
ΕπΜηςΙ^ρίσ'κέτΌΓ^^ διαδικασία γκχζτη—=λ£ΤΤσυρνία
Τ μήμιατσς^ίρθχσία^.

Στον τομέα του πολιτισμού προωθούνται τα έργα του Δημοτικού 
Θεάτρου και της αποκατάστασης της Παναγίας Σπηλιώτισας. Στον 
Νομό Ζακύνθου το πρόγραμμα «Ελλάδα 2004» χρηματοδοτεί 20 
έργα συνολικού προϋπολογισμού 6 εκατ. €. Σημαντικότερο από 
αυτά είναι το Κλειστό Γυμναστήριο Ζακύνθου (1,5 εκατ. €), που 
είναι στη φάση δημοπράτησης. Υπό κατασκευή βρίσκεται το 
Δημοτικό Κολυμβητήριο και το Κλειστό Γυμναστήριο Λαγανά.

Στηρίζουμε την ανταγωνιστικότητα του αγροτικού τομέα με μια 
σειρά από προγράμματα και έργα αγροτικής οδοποιίας. 
Εγκρίθηκαν οι αιτήσεις 32 νέων αγροτών, οι προτάσεις για 29 
σχέδια βελτίωσης φυτικής παραγωγής και για 7 επενδύσεις σε 
μονάδες μεταποίησης. Χρηματοδοτείται ακόμα πρόγραμμα 
βιολογικής γεωργίας με συνολικά 800 στρέμματα, ενώ 
ολοκληρώθηκε η κατασκευή του αλιευτικού καταφυγίου 
Τραγακίου..

Σχετικά με τις πληρωμές για το λάδι, στο νομό Ζακύνθου 
ελέγχθηκαν 7.619 παραγωγοί που υπέβαλαν αίτηση ενίσχυσης 
για το προϊόν. Μέχρι σήμερα έχουν πληρωθεί 6.782 και 
αναμένονται 713 που θα πληρωθούν τις επόμενες μέρες. Από 
1.264 ενστάσεις που υποβλήθηκαν, 844 ικανοποιούνται και θα 
πληρωθούν άμεσα. Οι υπόλοιπες είναι στη διαδικασία της 
εκδίκασης. Θέλω εδώ να τονίσω ότι η εξέταση των ενστάσεων



γίνεται με εξατομικευμένα κριτήρια για κάθε ελαιοπαραγωγό. Από 
τις αποζημιώσεις ΕΛΓΑ για το 2003, έχουν ήδη καταβληθεί πάνω 
από 380 χιλ. ευρώ, και μέχρι τα τέλη Μαρτίου θα έχουν 
ολοκληρωθεί οι πληρωμές.

Στον τομέα της υγείας και της πρόνοιας δημοπρατήθηκε το 
έργο της ανέγερσης του Νέου Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου και 
επιλέχθηκε ανάδοχος, ενώ χρηματοδοτήθηκε ο εκσυγχρονισμός 
και η αναβάθμιση των κτιριακών υποδομών και του εξοπλισμού 
των Περιφερειακών Ιατρείων, και η λειτουργία του Κέντρου Υγείας 
Κατασταρίου. Υπό δημοπράτηση είναι το έργο της κατασκευής 
νέων κτιριακών εγκαταστάσεων του Οργανισμού Δημόσιας 
Αντίληψης Ζακύνθου (ΟΔΑΖ) για να λειτουργήσει ως ξενώνας 
ηλικιωμένων.

Η κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού αποτελεί άμεση 
προτεραιότητα και επιδιώκεται -μεταξύ άλλων- με 22 
προγράμματα κατάρτισης για συνολικά 284 ανέργους και 68 
εργαζόμενους ή αυτοαπασχολούμενους. (Π/Υ 1,6 εκ. €).

Για την αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού ξεκινάμε τις 
δράσεις μας από την εκπαίδευση. Με την ανέγερση νέων 
σχολικών κτιρίων ή με προσθήκες σε παλαιά σχολεία βελτιώνουμε 
τις σχολικές υποδομές της Ζακύνθου. Ήδη έχουμε πετύχει να 
λειτουργούν όλα τα σχολεία του νομού με πρωινό ωράριο. 
Λειτουργούν συνολικά 30 ολοήμερα δημοτικά σχολεία και 
νηπιαγωγεία, ενώ 46 σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι 
συνδεδεμένα στο διαδίκτυο και 408 εκπαιδευτικοί στο νομό 
επιμορφώθηκαν στις νέες τεχνολογίες. Το Μουσικό Σχολείο 
σήμερα λειτουργεί με όλες τις τάξεις του Γυμνασίου και του 
Λυκείου, ενώ ολοκληρώθηκε και η αίθουσα εκδηλώσεών του.

Από τις δημοτικές επιχειρήσεις των Ο.Τ.Α. λειτουργούν 6 
προγράμματα κοινωνικών δομών (βοήθεια στο σπίτι, παιδικοί 
σταθμοί, κέντρα δημιουργικής απασχόλησης) με συνολικό 
προϋπολογισμό 1 εκ. €.

Για την εξυπηρέτηση των πολιτών, στο νομό Ζακύνθου 
υπάρχουν 7 ΚΕΠ που έχουν προσφέρει υπηρεσίες σε περίπου 
22.000 πολίτες. - ,
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