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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 Γ’ 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 Π 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 Λευκάδας 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 Λευκάδας. 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 
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.

Στηρίζουμε τον τουρισμό, ειδικά στο νομό Λευκάδας, που 
παρουσιάζει πολύ ευοίωνες προοπτικές. Με δημόσια δαπάνη 19 
εκ.
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εκτελούμε έργα ύψους 1,2 εκ. ευρώ.

Στο τομέα του πολιτισμού ολοκληρώσαμε εργασίες στερέωσης 
και διαμόρφωσης χώρου έκθεσης στο Κάστρο Αγίας Μαύρας, ενώ 
σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή του Θεάτρου της Λευκάδας και 
του Εκκλησιαστικού Μουσείου της Φανερωμένης, δύο μεγάλων 
έργων που θα υποστηρίξουν τις πολιτιστικές εκδηλώσεις του 
Νομού και θα αναδείξουν το ιστορικό απόθεμα της Λευκάδας.

Με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα «ΕΛΛΑΔΑ 2004» 
ολοκληρώθηκε το Κλειστό Γυμναστήριο Λευκάδας. Συνολικά το 
πρόγραμμα χρηματοδοτεί 15 έργα συνολικού προϋπολογισμού 4 
εκατ. ευρώ σε όλους τους δήμους και τις κοινότητες του νομού, 
μεταξύ των οποίων και το έργο της «γενικής διαμόρφωσης του 
δημοτικού αθλητικού κέντρου Λευκάδας», που υλοποιείται.

Στον τομέα των μεταφορών στοχεύουμε στην κατασκευή έργων 
που συμβάλλουν στις εσωτερικές συνδέσεις σε κάθε νησί, αλλά και 
στις συνδέσεις τόσο μεταξύ των νησιών όσο και με άλλες 
Περιφέρειες της χώρας. Τα Ιόνια, πρέπει να επωφεληθούν των 
μεγάλων έργων που ολοκληρώθηκαν και υλοποιούνται. Το λιμάνι 
Ηγουμενίτσας και η κυκλοφοριακή σύνδεσή του με την Εγνατία 
Οδό, τα λιμάνια Πάτρας-Κέρκυρας-Κυλλήνης, η Εγνατία Οδός και 
ο Δυτικός Οδικός Άξονας πρέπει να αξιοποιηθούν από όλα τα 
Ιόνια νησιά. Ειδικά η Λευκάδα, πρέπει να αδράξει αυτή την 
ευκαιρία για αναβάθμιση των τουριστικών της υπηρεσιών 
επωφελούμενη από τη ζεύξη Ακτίου-Πρέβεζας, το νέο αεροδρόμιο
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του Ακτίου και το λιμάνι της Ηγουμενίτσας, την ολοκλήρωση της 
Εγνατίας οδού και αργότερα του Δυτικού Άξονα.

Κατά τα τελευταία πέντε έτη (1998-2003) υλοποιήθηκαν έργα 
ύψους 31,7 εκ. € στα αεροδρόμια της Περιφέρειας. Για ενίσχυση 
της επικοινωνίας με την ηπειρωτική Ελλάδα και τις άλλες 
Περιφέρειες, στις επιδοτούμενες πτήσεις Θεσσαλονίκης -  
Κέρκυρας προστέθηκαν η κυκλική διαδρομή Κέρκυρα-Άκτιο- 
Κεφαλονιά-Ζάκυνθος και Άκτιο-Σητεία (από Απρίλιο 2003), με 2 
πτήσεις την εβδομάδα το χειμώνα και 3 το καλοκαίρι.

Για την ανάπτυξη των θαλάσσιων μεταφορών ολοκληρώθηκε το 
έργο της διαμόρφωσης της χερσαίας ζώνης στο λιμάνι Καλάμου, 
ενώ πολλά οδικά έργα έγιναν και κατασκευάζονται (συνολικού Π/Υ 
5,5 εκ. €) για βελτίωση του επαρχιακού δικτύου και των συνθηκών 
κυκλοφορίας. Μεταξύ αυτών, ολοκληρώθηκε ο επαρχιακός 
δρόμος Βλυχό - διασταύρωση προς Σύβρο.

Η κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού αποτελεί άμεση 
προτεραιότητα. Υλοποιούνται 21 προγράμματα κατάρτισης για 
συνολικά 300 ανέργους και 50 εργαζόμενους ή 
αυτοαπασχολούμενους. (Π/Υ 1,4 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 Λευκάδας. Ήδη έχουμε πετύχει να 
λειτουργούν όλα τα σχολεία του νομού σε πρωινή βάρδια. 
Λειτουργούν συνολικά 22 ολοήμερα δημοτικά και νηπιαγωγεία 
με 760 μαθητές, ενώ 21 σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
είναι συνδεδεμένα στο διαδίκτυο και 290 εκπαιδευτικοί στο νομό 
επιμορφώθηκαν στις νέες τεχνολογίες. Συνεχίζουμε με την 
εγκατάσταση 55 ηλεκτρονικών υπολογιστών σε δημοτικά και 
νηπιαγωγεία και με τον εξοπλισμό 14 σχολείων της 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με εργαστήρια πληροφορικής. Για 
την επίλυση του στεγαστικού προβλήματος του Μουσικού 
Σχολείου, βρίσκεται σε εξέλιξη η κατασκευή νέου κτιρίου.



Στον τομέα της υγείας εξοπλίζεται το Γενικό Νοσοκομείο, ενώ 
διερευνώνται με μελέτες τα ενδεχόμενα της επέκτασής του ή της 
ανάπτυξης νέου.

Πιστεύουμε στην πολλαπλή ωφέλεια των κοινωνικών δομών 
πρόνοιας. Παρέχουν υποστήριξη σε πολίτες που την έχουν 
ανάγκη, επιτρέπουν την είσοδο των συγγενών ατόμων στην αγορά 
εργασίας αλλά και δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας. Στο Νομό 
λειτουργούν από τις δημοτικές επιχειρήσεις των Ο.Τ.Α. 9 
προγράμματα κοινωνικών δομών (βοήθεια στο σπίτι, παιδικοί 
σταθμοί, κέντρα δημιουργικής απασχόλησης) με συνολικό 
προϋπολογισμό 2,5 εκ. ευρώ.

Παρέχουμε κοινωνική προστασία στον πολίτη τόσο σε τακτική 
βάση όσο και για την αντιμετώπιση έκτακτων φαινομένων, όπως οι 
σεισμοί του περασμένου Αυγούστου. Αντιμετωπίζουμε την 
αποκατάσταση και στήριξη των σεισμοπλήκτων με 
συστηματικότητα, υπευθυνότητα και κοινωνική ευαισθησία. Έχουν 
γίνει πολλά, θα γίνουν και πολλά άλλα. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν 
θα υπάρχουν κάποια προβλήματα. Παρακολουθούμε από κοντά 
την εξέλιξη όλων των μέτρων που εφαρμόζουμε και προσπαθούμε 
συνεχώς να λύνουμε τα προβλήματα.

Έχουν εκδοθεί όλες οι αναγκαίες Αποφάσεις και έχουν 
δρομολογηθεί όλα τα σημαντικά μέτρα. Έχουμε δώσει τη 
δυνατότητα προσωρινής στέγασης με επιδότηση ενοικίου ή σε 
μεταφερόμενους οικίσκους. Έχουμε δώσει τη δυνατότητα για 
άτοκο δάνειο και κρατική αρωγή για ανακατασκευή κτιρίων, 
στεγαστική συνδρομή για επισκευές κτιρίων, ή τη δυνατότητα για 
αγορά έτοιμης κατοικίας. Ξεκινήσαμε τη διαδικασία για την 
κατεδάφιση των παλαιών πολυκατοικιών και διασφαλίσαμε τις 
αναγκαίες πιστώσεις, ύψους 2,1 εκατ. ευρώ, από το Πρόγραμμα 
Δημοσίων Επενδύσεων και άλλων 2,5 εκατ. ευρώ που θα 
δεσμευθούν και θα εκχωρηθούν από τους δικαιούχους δανείων. 
Υλοποιούμε έργα υποδομής και ολοκληρώνονται μελέτες για άλλα. 
Αν στην πορεία διαπιστωθεί ότι χρειάζεται να λάβουμε και 
πρόσθετα μέτρα, θα το κάνουμε.

Στον τομέα του περιβάλλοντος, ολοκληρώνονται έργα μεγάλης 
σημασίας για την αποχέτευση και το βιολογικό καθαρισμό



Βασιλικής, καθώς και επείγοντα αντιπλημμυρικά έργα του Νομού, 
συνολικού προϋπολογισμού 3,5 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, 
λειτουργεί η Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων της πόλης της 
Λευκάδας, ενώ θεσμοθετήθηκε και το Χωροταξικό Σχέδιο για τα 
Ιόνια.

Στον αγροτικό τομέα ενθαρρύνουμε τη στροφή στη βιολογική 
γεωργία και τη βιολογική κτηνοτροφία, τη βελτίωση του ζωικού 
κεφαλαίου, τον εκσυγχρονισμό της αλιείας. Την τρέχουσα 
τετραετία ολοκληρώθηκε η κατασκευή των αλιευτικών καταφυγίων 
Επισκοπής και Αθερινού. Για τη βελτίωση της πρόσβασης στις 
καλλιέργειες εκτελούμε έργα αγροτικής οδοποιίας (Π/Υ 1,75 εκ. €) 
σε 8 δήμους και κοινότητες του Νομού, αλλά και δασικά έργα για 
πρόληψη και προστασία από φυσικές καταστροφές.

Για την εξυπηρέτηση του πολίτη και τη βελτίωση της 
καθημερινότητας, στο νομό Λευκάδας λειτουργούν ήδη 8 ΚΕΠ, 
που έχουν εξυπηρετήσει περίπου 12.000 πολίτες.

Η ανάγκη ανάπτυξης και υποστήριξης των μικρών για την άρση 
της απομόνωσης εξυπηρετείται με ειδικό πρόγραμμα για τα 
μικρά νησιά. Έργα οδοποιίας, λιμενικά και ύδρευσης στο 
Μεγανήσι, στην Κάλαμο, και στην Καστό (Π/Υ 4,0 εκ. €) 
υποστηρίζουν τις υποδομές των μικρών νησιών.

Η εξασφάλιση σημαντικών πόρων από το Δ’ ΚΠΣ, η 
διαπραγμάτευση του οποίου εισέρχεται πια σε εντατική φάση, θα 
μας επιτρέψει να συνεχίσουμε την δυναμική αναπτυξιακή μας 
πολιτική για τα νησιά και μετά το 2007, ενώ η επιτυχής 
διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων το καλοκαίρι θα 
προκαλέσει θετικές επιπτώσεις στον ελληνικό τουρισμό για το 
σύνολο της χώρας.

Οι Κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ, όπως έκαναν μέχρι σήμερα, θα 
θέτουν πάντα ως προτεραιότητα της πολιτικής περιφερειακής 
ανάπτυξης της χώρας την ειδική μέριμνα για τον ελληνικό 
νησιωτικό χώρο, ενώ παράλληλα θα συνεχίσουν να προωθούν τη 
θέσπιση ειδικών πολιτικών προς όφελος των νησιών στο πλαίσιο 
της ΕΕ.


