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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Α. Επιχειρησιακά Προγράμματα των Ο.Τ.Α. – Νομικό πλαίσιο
Στο πλαίσιο της διαδικασίας εκσυγχρονισμού της οργάνωσης και λειτουργίας της
πρωτοβάθμιας τοπικής αυτοδιοίκησης, με τα άρθρα 203-207 του Κώδικα Δήμων και
Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006), θεσμοθετήθηκε η υποχρέωση εκπόνησης Επιχειρησιακών
Προγραμμάτων από τους Ο.Τ.Α.
Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 266 του Ν. 3852/10, όπως έχει τροποποιηθεί και
ισχύει, για τον μεσοπρόθεσμο προγραμματισμό των Δήμων εκπονείται Τετραετές
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, το οποίο εξειδικεύεται κατ' έτος σε Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης,
μέρος του οποίου αποτελεί το ετήσιο Τεχνικό Πρόγραμμα.
Μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος επιτυγχάνεται η προσαρμογή του θεσμοθετημένου
εθνικού - περιφερειακού σχεδιασμού σε επίπεδο δήμου, μέσα από :
α) στρατηγικές επιλογές,
β) επιχειρησιακό σχέδιο και
γ) δείκτες παρακολούθησης και αξιολόγησης
Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης, τις δράσεις των Νομικών Προσώπων του
Δήμου, λαμβάνει υπόψη του τον σχεδιασμό των όμορων Δήμων και διασφαλίζει τον
συντονισμό των δράσεων υπερτοπικής ανάπτυξης μέσω διαδημοτικών κλπ συνεργασιών .
Για το πρώτο έτος κάθε δημοτικής περιόδου, μέχρι την κατάρτιση και έγκριση του Ετήσιου
Προγράμματος Δράσης, λογίζονται ως προσχέδιο αυτού ο ετήσιος προϋπολογισμός και το
αντίστοιχο τεχνικό πρόγραμμα. Το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης του 1ου έτους της δημοτικής
περιόδου οριστικοποιείται με την κατάρτιση και έγκριση του Τετραετούς Επιχειρησιακού
Προγράμματος.
Το νομικό πλαίσιο εκπόνησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των ΟΤΑ είναι το ακόλουθο:
1.

2.
3.
4.

5.

Π.Δ 185/2007 (ΦΕΚ Α’ 221/12.9.2007) «Όργανα και διαδικασία κατάρτισης,
παρακολούθησης και αξιολόγησης των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Ο.Τ.Α
α΄βαθμού»
Άρθρα 203 , 204, 205, 206, 207 του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ Α’ 114/8.6.2006) «Κώδικας Δήμων
και Κοινοτήτων»
Άρθρα 9, 63, 76, 86, 266 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’87/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»
Άρθρα 6, 175, 210 του N.4555/18 (ΦΕΚ Α΄133/19.07.2018') : « Μεταρρύθμιση του
θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση
της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α.
[Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»]Άρθρα 154 - 157 του Ν.4600/2019 "Εκσυγχρονισμός και Αναμόρφωση Θεσμικού
Πλαισίου Ιδιωτικών Κλινικών, Σύσταση Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, Σύσταση
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Εθνικού Ινστιτούτου Νεοπλασιών και λοιπές διατάξεις" (ΦΕΚ 43 τ.Α'/9.3.2019) περί της
διάσπασης του Δήμου Κέρκυρας
Άρθρο 9 του Ν. 4623/19 (ΦΕΚ 134 Α/9-8-2019): Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών,
διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα
ζητήματα.

Επικουρικά, ισχύουν :
1. ΥΑ 18183, ΦΕΚ 534, Β, 13/4/2007 στην οποία καθορίστηκε η δομή και το περιεχόμενο των
επιχειρησιακών προγραμμάτων των Ο.Τ.Α.
2. Εγκ. 45/58939/25-10-2006 ΥΠΕΣ για το σκοπό, τη διάρθρωση και τους στόχους των Ε.Π.
3. Εγκ.66/50837/14-9-2007 ΥΠΕΣ, σχετικά με τις διαδικασίες κατάρτισης των Επιχειρησιακών
Προγραμμάτων ΟΤΑ α΄ βαθμού.
4. ΥΑ 41179 /23.10.2014 καθορίστηκε το «Περιεχόμενο, δομή και τρόπος υποβολής των
Πενταετών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης
(O.T.A.) α’ βαθμού για τη δημοτική περίοδο 2014- 2019».

Β. Σκοπός των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων
Σκοπός των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των Δήμων είναι :
α) Η προώθηση της τοπικής ανάπτυξης
Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα κατά κύριο λόγο προσδιορίζει τις δραστηριότητες που θα
εκτελέσει ο Δήμος στο πλαίσιο των θεσμοθετημένων αρμοδιοτήτων του, με απώτερους
σκοπούς :
α) την προστασία και αναβάθμιση του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος της περιοχής
και τη διασφάλιση της ποιότητας ζωής, με παρεμβάσεις στους τομείς (ενδεικτικά):
- Της προστασίας και της αειφόρου διαχείρισης του φυσικού περιβάλλοντος
- Της βελτίωσης και διαχείρισης του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος
- Των τεχνικών υποδομών και των δικτύων εξυπηρέτησης
β) τη βελτίωση της κοινωνικής και οικονομικής ευημερίας των κατοίκων της περιοχής του,
με παρεμβάσεις στους τομείς (ενδεικτικά):
- Της Κοινωνικής Πολιτικής και της Κοινωνικής Ενσωμάτωσης
- Της Υγείας
- Της Παιδείας / Πολιτισμού / Αθλητισμού /Τουρισμού
- Ψηφιακής διακυβέρνησης / Εξυπηρέτησης του δημότη
γ) τη βελτίωση της τοπικής οικονομίας και απασχόλησης, με παρεμβάσεις στους τομείς
(ενδεικτικά):
- Των οικονομικών και παραγωγικών δραστηριοτήτων
- Της απασχόλησης
β) Η εσωτερική ανάπτυξη του Δήμου ως οργανισμού
Εκτός από τις δράσεις για την προώθηση της Δημοτικής και τοπικής ανάπτυξης το
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα περιλαμβάνει δράσεις για τη βελτίωση της διοικητικής ικανότητας
του Δήμου ως δημόσιου οργανισμού . Ειδικότερα οι σχετικές δράσεις αποσκοπούν :
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-

στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας των δραστηριοτήτων και
στην καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη

-

στη βελτίωση της παραγωγικής ικανότητας των υπηρεσιών, της ανάπτυξης του
υφιστάμενου προσωπικού, της μηχανοργάνωσης, της προμήθειας εξοπλισμού και της
εξασφάλισης κτιριακών εγκαταστάσεων

-

στη βελτίωση της οικονομικής κατάστασης του Δήμου, μέσω του μεσοπρόθεσμου
οικονομικού προγραμματισμού, της παρακολούθησης του κόστους των παρεχόμενων
υπηρεσιών και της ορθολογικότερης οικονομικής διαχείρισης

γ) Η ανάπτυξη των συνεργασιών του Δήμου ( εξωστρέφεια )
Ο ρόλος του Δήμου, πλέον των οριοθετημένων από το νομικό πλαίσιο αρμοδιοτήτων του, είναι
να μεριμνά για τη συνολική ευημερία της περιοχής του. Σ' αυτή την κατεύθυνση, για τη
συντονισμένη προώθηση της τοπικής ανάπτυξης και την από κοινού παροχή υπηρεσιών ή
υλοποίηση δράσεων και συμφωνιών, το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου εξετάζει τη
συμβολή που μπορούν να έχουν στην ανάπτυξή του συνεργασίες με άλλους φορείς, όπως
φορείς του ιδιωτικού, δημόσιου και κοινωνικού τομέα, πανεπιστήμια και ερευνητικά
ιδρύματα, επιστημονικοί οργανισμοί, σε τοπικό, διαπεριφε-ρειακό, εθνικό και διεθνές
επίπεδο.

Γ. Κύρια χαρακτηριστικά του Επιχειρησιακού Προγράμματος
Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου αποτελεί εργαλείο για την άσκηση του αναπτυξιακού
ρόλου του Ο.Τ.Α. σε εναρμόνιση με τους στόχους της δημοτικής αρχής για την περίοδο 2020 2023, με τα εξής χαρακτηριστικά :
α. Είναι ολοκληρωμένο πρόγραμμα τοπικής ανάπτυξης και βελτίωσης της διοικητικής
ικανότητας και αποτελεσματικότητας του ΟΤΑ. Αποτελεί πρόγραμμα αναπτυξιακών υποδομών
και τοπικών επενδύσεων, αλλά και πρόγραμμα για τη βελτίωση της υφιστάμενης λειτουργίας
των δημοτικών υπηρεσιών και των Νομικών προσώπων που εποπτεύονται από το Δήμο ή που
συμμετέχει ο Δήμος. Καλύπτει όλο το φάσμα των αρμοδιοτήτων του Δήμου.
β. Αποτελεί το τετραετές πρόγραμμα δράσης. Αντανακλά τη βούληση και το όραμα της
Δημοτικής Αρχής καθώς και τις προτεραιότητές της. Το όραμα της δημοτικής αρχής
αποτυπώνεται στο Στρατηγικό Σχεδιασμό και ακολούθως αναλύεται σε δράσεις στο
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα και στο ετήσιο πρόγραμμα δράσης .
γ. Κατά τη διαδικασία σύνταξής του συμμετέχουν :
- Αιρετά όργανα (Δημ. Συμβούλιο, Επιτροπές, Αντιδήμαρχοι, ΔΣ Νομικών Προσώπων,
Συμβούλια Κοινοτήτων)
- Υπηρεσιακές μονάδες ( Δ/νσεις, Αυτοτελή Τμήματα )
- Τοπικοί φορείς και ομάδες δημοτών με σημαντικό βαθμό συμβολής στην τοπική
ανάπτυξη ή/και στη λειτουργία του ΟΤΑ
- Φορείς του διοικητικού συστήματος της χώρας (πχ Περιφέρεια)
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δ. Αξιοποιεί δείκτες επίδοσης: Το επιχειρησιακό πρόγραμμα διατυπώνει μετρήσιμους
στόχους, η επίτευξη των οποίων παρακολουθείται μέσω της αξιοποίησης συστήματος δεικτών
επίδοσης.

Δ. Διαδικασίες κατάρτισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος
Η εκπόνηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος περιλαμβάνει τα ακόλουθα βήματα :
Φάσεις
Βήματα Σύνταξης Επιχειρησιακού Προγράμματος

Επιχ/κου
Προγράμματος

ΒΗΜΑ 1:
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ
ΒΗΜΑ 2:
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΌΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΒΗΜΑ 3:
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ -ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΒΗΜΑ 4:

Α΄ Φάση
Επιχειρησιακού
Προγράμματος
«Στρατηγικό
Σχέδιο»

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΟΜΟΡΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ

ΒΗΜΑ 5:
ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ
ΒΗΜΑ 6:
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ
ΒΗΜΑ 7:
ΤΕΤΡΑΕΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ
ΤΟΥ Ε.Π.

Β΄ Φάση
Επιχειρησιακού
Προγράμματος
«Επιχειρησιακό
Σχέδιο»

ΒΗΜΑ 8:
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΌΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ& ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΒΗΜΑ 9:
ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

«Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα»

Εικόνα 1: Επιμέρους βήματα σύνταξης Επιχειρησιακού Προγράμματος
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Βήμα 1: Προετοιμασία και οργάνωση
Σκοπός του βήματος είναι η προετοιμασία και οργάνωση της όλης διαδικασίας κατάρτισης του
Επιχειρησιακού Προγράμματος. Το βήμα ολοκληρώνεται με τις εξής ενέργειες :
-

Οργάνωση του έργου από την Υπηρεσία Προγραμματισμού και Ανάπτυξης και την δυνητική
σύσταση ομάδας έργου ή επιμέρους θεματικών ομάδων εργασίας, μία ανά θεματική
ενότητα («Περιβάλλον και ποιότητα ζωής», «Κοινωνική Πολιτική, Υγεία, Παιδεία,
Πολιτισμός και Αθλητισμός», «Τοπική Οικονομία και Απασχόληση» «Βελτίωση Διοικητικής
Ικανότητας του Δήμου»).

-

Διατύπωση των αρχικών κατευθύνσεων της Δημοτικής Αρχής

-

Προγραμματισμό του έργου

-

Ενημέρωση του προσωπικού των υπηρεσιών και των ΝΠ του Δήμου για τη διαδικασία
κατάρτισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Βήμα 2: Συνοπτική περιγραφή και αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης
Σκοπός του βήματος είναι η αποτύπωση και αξιολόγηση:
- της γενικής εικόνας της περιοχής του Δήμου και του Δήμου ως Οργανισμού.
- της περιοχής του Δήμου και των κάθετων υπηρεσιών στο θεματικό τομέα «Περιβάλλον και
ποιότητα ζωής».
- της περιοχής του Δήμου και των κάθετων υπηρεσιών στο θεματικό τομέα «Κοινωνική Πολιτική,
Υγεία, Παιδεία, Πολιτισμός και Αθλητισμός».
- της περιοχής του Δήμου και των κάθετων υπηρεσιών στο θεματικό τομέα «Τοπική οικονομία
και απασχόληση».
- του εσωτερικού περιβάλλοντος του Δήμου και των οριζόντιων υπηρεσιών.
Για το σκοπό αυτό, η Υπηρεσία Προγραμματισμού και Ανάπτυξης:
-

περιγράφει συνοπτικά τη γενική, μακροσκοπική εικόνα της περιοχής του Δήμου αλλά και
το Δήμο ως Οργανισμό

-

σε συνεργασία με τις υπηρεσίες του Δήμου και τα Νομικά του Πρόσωπα, όπου απαιτείται,
αναφέρει τα γεωγραφικά, πληθυσμιακά, κοινωνικά, οικονομικά, πολεοδομικά,
περιβαλλοντικά και αναπτυξιακά χαρακτηριστικά του Δήμου καθώς και των σχέσεων και
των αλληλεξαρτήσεών του με την ευρύτερη περιοχή. Σειρά πινάκων διευκολύνουν τη
συνοπτική και περιεκτική παρουσίαση των στοιχειών που απαιτούνται.

-

σε συνεργασία με τις υπηρεσίες του Δήμου και τα Νομικά του Πρόσωπα, μέσω
συμπλήρωσης ερωτηματολογίων περιγραφής και αξιολόγησης της κατάστασης από τις
υπηρεσίες και τα ΝΠ, προβαίνει σε εντοπισμό προβλημάτων για την τοπική ανάπτυξη σε
κάθε θεματικό τομέα («Περιβάλλον και ποιότητα ζωής», «Κοινωνική Πολιτική, Υγεία,
Παιδεία, Πολιτισμός και Αθλητισμός», «Τοπική Οικονομία και Απασχόληση»). Σειρά
πινάκων διευκολύνουν τη συνοπτική και περιεκτική παρουσίαση των στοιχειών που
απαιτούνται.
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σε συνεργασία με τις υπηρεσίες του Δήμου, μέσω συμπλήρωσης ερωτηματολογίων,
αποτυπώνει και παρουσιάζει συνοπτικά:
✓την οργανωτική δομή και τα συστήματα λειτουργίας
✓το ανθρώπινο δυναμικό
✓τις συνεργασίες
✓διαδικασίες, συστήματα
διακυβέρνηση

και

πρότυπα

που

υποστηρίζουν

την

Ηλεκτρονική

✓την κτιριακή υποδομή και τον τεχνικό εξοπλισμό
✓οικονομικά στοιχεία και περιουσία
Σειρά πινάκων διευκολύνουν τη συνοπτική και περιεκτική παρουσίαση των στοιχειών που
απαιτούνται.
-

σε συνεργασία με τις υπηρεσίες του Δήμου και τα Νομικά του Πρόσωπα, μέσω
συμπλήρωσης ερωτηματολογίων, για τους ανωτέρω αναφερόμενους προβαίνει σε
εντοπισμό προβλημάτων για την εσωτερική ανάπτυξη του Δήμου. Σειρά πινάκων
διευκολύνουν τη συνοπτική και περιεκτική παρουσίαση των στοιχειών που απαιτούνται.

Η αξιολόγηση της περιοχής του Δήμου και της οργάνωσης και λειτουργίας του περιλαμβάνει
τουλάχιστον:
-

Τα κρίσιμα ζητήματα ανάπτυξης (τοπικά και εσωτερικά), τα οποία είναι σκόπιμο να
αντιμετωπιστούν από το Δήμο μεσοπρόθεσμα, ιεραρχημένα κατά σειρά προτεραιότητας.

-

Τα μειονεκτήματα και τα πλεονεκτήματα της περιοχής του Δήμου ως προς τα κρίσιμα
ζητήματα, τις ανάγκες των πολιτών καθώς επίσης και την εκτιμώμενη ζήτηση για την
παροχή υπηρεσιών σε επίπεδο Δήμου.

-

Τις δυνατότητες και τις υφιστάμενες αδυναμίες των υπηρεσιών του Δήμου και των
Νομικών Προσώπων του, σε σχέση α) με τις λειτουργίες που επιτελούν, το ανθρώπινο
δυναμικό, την υλικοτεχνική τους υποδομή, τη ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, και
β) με την οικονομική κατάσταση του Δήμου και των Νομικών Προσώπων του.

-

Τις ευκαιρίες και τους περιορισμούς από εξωγενείς παράγοντες (όπως θεσμικό πλαίσιο,
εθνικές και ευρωπαϊκές πολιτικές και χρηματοδοτήσεις).

Βήμα 3: Καθορισμός της Στρατηγικής του Δήμου-Κατάρτιση Στρατηγικού Σχεδίου
Σκοποί του βήματος είναι:
-

η διατύπωση του οράματος

-

η διατύπωση των κατευθυντηρίων πολιτικών επιλογών της Δημοτικής Αρχής για την
επόμενη περίοδο

-

η επιλογή της στρατηγικής που θα ακολουθήσει ο Δήμος
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ο προσδιορισμός των Μέτρων (Αναπτυξιακές Προτεραιότητες) και των Στόχων, σύμφωνα
με τις οποίες θα διαρθρωθεί το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, λαμβάνοντας υπόψη τις εθνικές
(τομεακές και περιφερειακές) αναπτυξιακές προτεραιότητες.

Η στρατηγική του Δήμου οργανώνεται σε τέσσερις άξονες:
Άξονας 1ος «Περιβάλλον και ποιότητα ζωής»
Άξονας 2ος «Κοινωνική Πολιτική, Υγεία, Παιδεία, Πολιτισμός και Αθλητισμός»,
Άξονας 3ος «Τοπική Οικονομία και Απασχόληση»
Άξονας 4ος «Βελτίωση Διοικητικής Ικανότητας του Δήμου»
για κάθε έναν από τους οποίους εξειδικεύονται Μέτρα και Στόχοι
Oi Αναπτυξιακές προτεραιότητες του Δήμου αποτελούν γενικές κατευθύνσεις της Δημοτικής
Αρχής που καθοδηγούν τον προγραμματισμό των υπηρεσιών κατά την επιλογή των δράσεων.
Βήμα 4: Συνεργασία με όμορους Δήμους
Σκοπός του βήματος είναι η διασφάλιση του συντονισμού των δράσεων υπερτοπικής
ανάπτυξης και η προώθηση τυχόν διαδημοτικών συνεργασιών.
Το βήμα, εκτός των άλλων, στοχεύει επίσης στην αναβάθμιση του επιπέδου συνεργασίας του
Δήμου με όμορους Δήμους για τη συντονισμένη προώθηση της υπερτοπικής ανάπτυξης και την
από κοινού παροχή υπηρεσιών ή την υλοποίηση δράσεων και συμφωνιών.
Βήμα 5: Έγκριση του Στρατηγικού Σχεδίου και Διαδικασίες Διαβούλευσης
Το βήμα περιλαμβάνει τις εξής ενέργειες :
-

Έγκριση του Στρατηγικού Σχεδίου από το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από εισήγηση της
Εκτελεστικής Επιτροπής
Παρουσίαση του Στρατηγικού Σχεδίου στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης

-

Παρουσίαση του Στρατηγικού Σχεδίου μέσω των διαθέσιμων συστημάτων και
διαδικασιών επικοινωνίας (αρμόδια Όργανα του Δήμου, τα Συμβούλια Κοινοτήτων,
φορείς, τοπική κοινωνία) . Ο Δήμος για το σκοπό αυτό το δημοσιοποιεί τουλάχιστον επί
δύο (2) εβδομάδες και να αξιοποιήσει κάθε διαθέσιμο μέσο επικοινωνίας όπως τοπικά
ΜΜΕ, ιστοσελίδα κλπ

-

Σύνοψη των συμπερασμάτων των διαδικασιών διαβούλευσης και ενημέρωση της
Εκτελεστικής Επιτροπής και των αρμόδιων υπηρεσιών

-

Εφόσον κρίνεται απαραίτητο από την Εκτελεστική Επιτροπή, με βάση τα
συμπεράσματα της διαβούλευσης, αναθεωρούνται σημεία του Στρατηγικού Σχεδίου.
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Βήμα 6: Κατάρτιση Επιχειρησιακού Σχεδίου
Με σκοπό την εφαρμογή της στρατηγικής του Δήμου με δράσεις εφικτές από τις υπηρεσίες του
Δήμου και τα Νομικά του Πρόσωπα, στο βήμα αυτό, καταρτίζεται το Επιχειρησιακό Σχέδιο για
την επίτευξη κάθε αναπτυξιακής προτεραιότητας του Στρατηγικού Σχεδίου.
Στο βήμα αυτό, οι υπηρεσίες του Δήμου και των Νομικών του προσώπων, αφού λάβουν υπόψη
τους το εγκεκριμένο κείμενο στρατηγικού σχεδιασμού, το κείμενο με τα συμπεράσματα από τις
διαδικασίες διαβούλευσης και τις εισηγήσεις των συμβουλίων των Κοινοτήτων προτείνουν με
γραπτή εισήγησή τους τις δράσεις για την επίτευξη των στόχων.
Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα περιλαμβάνει Άξονες, Μέτρα, στόχους, όπως έχουν καθορισθεί
στη φάση κατάρτισης του Στρατηγικού Σχεδίου, και δράσεις που εξειδικεύουν τη στρατηγική
του Δήμου. Καταρτίζεται από την Υπηρεσία Προγραμματισμού και Ανάπτυξης σε συνεργασία
με την Υπηρεσία που είναι αρμόδια για το Μέτρο και το Στόχο. Για την επίτευξη των Στόχων του
κάθε Μέτρου σχεδιάζεται σειρά Δράσεων.
Για την κατάρτιση του Επιχειρησιακού Σχεδίου απαιτούνται οι εξής ενέργειες:
1. Εξειδίκευση των Μέτρων και των Στόχων σε Δράσεις
2. Συνοπτική περιγραφή του σχεδίου δράσης για κάθε αρμόδια υπηρεσία
Το Επιχειρησιακό Σχέδιο αναφέρεται τόσο σε δράσεις τοπικής ανάπτυξης όσο και σε δράσεις
εσωτερικής ανάπτυξης.
Βήμα 7: Τετραετής Προγραμματισμός των Δράσεων. Οικονομικός Προγραμματισμός του
Επιχειρησιακού Προγράμματος
Σκοποί του βήματος είναι:
-

Ιεράρχηση & προγραμματισμός των δράσεων: διάρκεια και χρονοδιάγραμμα, αρμόδια
υπηρεσία, φορείς υλοποίησης και χωροθέτηση, προτεραιότητα, προσδιορισμός των
αναγκαίων ανθρώπινων και υλικών πόρων για την υλοποίηση τους, εκροές, κλπ.

-

Εκτίμηση του προϋπολογισμού των δράσεων

-

Εκτίμηση των εσόδων και των πηγών χρηματοδότησης

-

Κατανομή των εσόδων στα έτη για την κάλυψη των δαπανών των δράσεων

Ο επιχειρησιακός και ο οικονομικός προγραμματισμός πραγματοποιούνται από την Υπηρεσία
Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, σε συνεργασία με την υπηρεσία που είναι αρμόδια για το
Μέτρο και το Στόχο.
Προκειμένου να αποκτηθεί η συγκεντρωτική εικόνα των δράσεων του Επιχειρησιακού αλλά και
η εικόνα για επιμέρους κατανομές, η Υπηρεσία Προγραμματισμού και Ανάπτυξης δημιουργεί
συγκεντρωτικούς πίνακες και τους ομαδοποιεί :
-

ανάλογα με την υπηρεσία που είναι υπεύθυνη για την υλοποίησή τους

-

ανάλογα με το είδος τους (λειτουργία, ενέργεια, επένδυση/έργο) (συνεχιζόμενη, νέα)

-

ανάλογα με την προτεραιότητα
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-

ανάλογα με τη χωροθέτηση (στο σύνολο της επικράτειας του Δήμου, ανά δημοτική τοπική
κοινότητα, διαδημοτική, διαβαθμιδική, π, κλ.)

-

ανάλογα με το έτος

-

ανάλογα με τη πηγή χρηματοδότησης και το έτος

Μέσω των προηγούμενων ομαδοποιήσεων διενεργούνται ποικίλοι έλεγχοι των δράσεων.
Τέλος συντάσσονται οι Χρηματοδοτικοί Πίνακες του Επιχειρησιακού Προγράμματος.
Βήμα 8: Προσδιορισμός Δεικτών Παρακολούθησης και Αξιολόγησης
Στο βήμα αυτό προσδιορίζονται οι δείκτες με βάση τους οποίους θα πραγματοποιείται η
παρακολούθηση και η αξιολόγησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος. Οι δείκτες
παρακολούθησης κατηγοριοποιούνται σε δείκτες εισροών, εκροών και αποτελέσματος.
Βήμα 9: Έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος & Τελικές Ενέργειες
Το βήμα περιλαμβάνει τις εξής ενέργειες:
-

έγκριση από το ΔΣ του κάθε Νομικού Προσώπου του Δήμου, εντός μιας (1) εβδομάδας από
την εισήγηση των υπηρεσιών του, των στόχων και των δράσεων του Επιχειρησιακού που το
αφορούν.

-

ολοκλήρωση του σχεδίου Επιχειρησιακού
Προγραμματισμού και Ανάπτυξης

-

υποβολή του σχεδίου Επιχειρησιακού Προγράμματος από την Εκτελεστική Επιτροπή στο
Δημοτικό Συμβούλιο, επισυνάπτοντας τις σχετικές αποφάσεις των Νομικών Προσώπων του
Δήμου για δράσεις/ σχέδια δράσης που τα αφορούν.

-

έγκριση του σχεδίου από το Δημοτικό Συμβούλιο

-

έλεγχο για τη νομιμότητα της διαδικασίας κατάρτισης του προγράμματος από την
Αποκεντρωμένη Διοίκηση (Αυτοτελής Υπηρεσία Εποπτείας ΟΤΑ), με υποβολή σχετικής
έκθεσης εγκεκριμένης από το Δημοτικό Συμβούλιο

-

δημοσιοποίηση του προγράμματος από το Δήμο.

Προγράμματος

από

την

Υπηρεσία
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EΝΟΤΗΤΑ 1 : ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 :
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

1.1

Η ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

1.1.1 Συνοπτική περιγραφή της φυσιογνωμίας του Δήμου
Ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων συστάθηκε με το Ν. 4600/2019 και
υφίσταται από 1η Σεπτεμβρίου 2019. Προήλθε από την διάσπαση του ενιαίου Δήμου
Κέρκυρας, ο οποίος είχε συσταθεί με το Ν. 3852/2010. Υπάγεται στην Περιφερειακή Ενότητα
Κέρκυρας (πρώην Νομαρχία Κέρκυρας) της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. Είναι νησιωτικός
Δήμος.
Αποτελείται από πέντε (5) δημοτικές ενότητες (Δ.Ε. Κερκυραίων, Αχιλλείων, Παρελίων,
Παλαιοκαστριτών και Φαιάκων) της νήσου Κέρκυρας, οι οποίες συνολικά αποτελούνται με την
σειρά τους από 43 Κοινότητες, καθώς και τα τρία Διαπόντια νησιά (Οθωνοί, Ερείκουσα,
Μαθράκι). Καταλαμβάνει την περιοχή της μέσης Κέρκυρας. Γειτνιάζει στα βόρεια με τον Δήμο
Βόρειας Κέρκυρας, ανατολικά μέσω του Ιονίου Πελάγους με τις δυτικές ακτές της Βαλκανικής
(Ηπειρωτικές ακτές, νοτιοδυτική Αλβανία), νότια με τον Δήμο Νότιας Κέρκυρας και δυτικά
μέσω της Αδριατικής Θάλασσας µε την νότια Ιταλία.
Βρίσκεται στην βορειοδυτική άκρη του Ελλαδικού χώρου και έχει συνολικό πληθυσμό 68.558
κατοίκους (μόνιμος πληθυσμός, απογραφή 2011 - ΦΕΚ 3465/Β/28.12.12). Έδρα του Δήμου
είναι η πόλη της Κέρκυρας. Έχει έκταση 259,5 τ.χλμ
Εικόνα 2: Χάρτης της Ελλάδας
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Εικόνα 3: Συγκρότηση Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων

Στον παρακάτω πίνακα απεικονίζονται οι Κοινότητες του Δήμου , με αναφορά στις Δημοτικές
Ενότητες (πρώην ΟΤΑ), καθώς και τα στοιχεία που αφορούν στο μόνιμο πληθυσμό ανά
Κοινότητα , σύμφωνα και την Αριθμ. 28549/19 (ΦΕΚ 1327 Β/17-4-2019) :
¨Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας,
σύμφωνα με το ν. 3852/2010, όπως ισχύει.¨ απόφαση ΥΠΕΣ, όπως τροποποιήθηκε με
την 32237/19 (ΦΕΚ 1487 Β/3-5-2019)
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Πίνακας 1 : Κοινότητες Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων
Δημοτική Ενότητα
Αχιλλείων

Κερκυραίων

Παλαιοκαστριτών

Παρελίων

Φαιάκων

Ερεικούσσης
Μαθρακίου
Οθωνών

Κοινότητες
Βιρού
Γαστουρίου
Κυνοπιαστών
Αγίου Προκοπίου
Αγίων Δέκα
ΆνωΓαρούνας
Βαρυπατάδων
Κακαφατιώνων
Καμάρας
Καστελλάνων Μέσης
Κάτω Γαρούνας
Κουραμάδων
Μπενιτσών
Σταυρού
Αλεπούς
Καναλίου
Κερκυραίων
Εβροπούλων
Λιαπάδων
Αλειμματάδων
Γαρδελάδων
Δουκάδων
Κρήνης
Λακώνων
Μακράδων
Σκριπερού
Σιναράδων
Αγίου Ιωάννου
Άφρας
Βάτου
Γιαννάδων
Κανακάδων
Κοκκινίου
Κομπιτσίου
Μαρμάρου
Πέλεκα
Άνω Κορακιάνας
Κάτω Κορακιάνας
Αγίου Μάρκου
Ζυγού
Σγουράδων
Σπαρτύλα
Σωκρακίου
Ερεικούσσης
Μαθρακίου
Οθωνών

Μόνιμος Πληθυσμός
(απογραφή 2011)
2.140
1.700
2.290
378
370
227
352
457
159
535
633
255
843
312
3.149
4.086
32.095
344
931
199
371
721
292
624
331
599
920
1.140
1.098
345
597
204
580
733
174
612
1.411
2.775
937
207
228
721
266
496
329
392

Σύνολο Πληθυσμού Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων

Σύνολο Πληθυσμού

10.651

39.674

4.068

6.403

6.545
496
329
392

68.558

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ. 2011
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Δημοτική Ενότητα Αχιλλείων
Εικόνα 4: Γεωγραφικά Όρια Δημοτικής Ενότητας Αχιλλείων

Η Δημοτική Ενότητα (ΔΕ) Αχιλλείων βρίσκεται στο κεντρικό τμήμα της Κέρκυρας και εκτείνεται
προς τον νότο έχοντας συνολική επιφάνεια 48,6 τ.χλμ. και 10.651 κάτοικους. Συνορεύει από
Βορρά με τη ΔΕ Κερκυραίων, βορειοδυτικά με τη ΔΕ Παρελίων και από το Νότο με τη ΔΕ
Μελιτειέων. Ανατολικά βρέχεται από το Ιόνιο Πέλαγος και δυτικά από την Αδριατική.
Αποτελείται από 14 Κοινότητες, ενώ διαχρονικά η εξέλιξη του πληθυσμού αποτυπώνεται ως
εξής:
Πίνακας 2: Εξέλιξη Πληθυσμού Δημοτικής Ενότητας Αχιλλείων1
Κοινότητα

1920

1928

1940

1951

1961

1971

1981

1991

2001

2011

Γαστουρίου
Αγ. Προκοπίου
Αγ.Δέκα
Άνω Γαρούνα
Βαρυπατάδων
Βιρού
Καλαφατιώνων
Καμάρας
Καστελλάνων
Μέσης
Κάτω Γαρούνα
Κυνοπιαστών
Μπενιτσών
Σταυρού
Κουραμάδων
Σύνολο

1163
508
860
375
636
458
798

1120
499
899
412
650
546
809
197

1120
497
925
477
674
602
781
264

1021
424
754
396
552
622
671
195

1115
413
687
359
504
772
633
197

941
338
625
278
438
779
513
177

992
260
551
252
351
896
458
153

1161
388
626
275
321
1402
507
197

1830
380
481
283
338
1635
471
210

1.700
378
370
227
352
2.140
457
159

1033

1071

827

655

576

489

487

518

586

535

575
1236
416
662
436
9156

666
1362
450
709
434
9824

757
1301
512
792
445
8854

757
1265
513
638
398
8861

786
1179
596
594
348
8759

681
912
598
519
285
6632

675
1011
676
452
227
6449

707
1503
1397
455
239
8535

679
1942
789
423
272
10319

633
2.290
843
312
255
10.651

1

Γουναρόπουλος Σ. – Μαλακούδη Γ., Ιστορική εξέλιξη δημιουργίας των Δήμων στην Κέρκυρα από την
ένωση μέχρι τον Καλλικράτη, Κέρκυρα 2013
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Η πλούσια γεωμορφολογία σε συνδυασμό με τις κλιματολογικές συνθήκες που επικρατούν
συνέβαλαν στη δημιουργία ενός μοναδικής ομορφιάς και βιοποικιλότητας φυσικού
περιβάλλοντος. Βασικά χαρακτηριστικά του αποτελούν τα καταπράσινα μέχρι τις κορυφές
βουνά, οι πολλές πηγές, οι καταπράσινες ελαιώνες και οι μοναδικές παραλίες. Στα όρια της
δημοτικής ενότητας εντάσσεται και η λιμνοθάλασσα Χαλικιόπουλου. Η λιμνοθάλασσα
Χαλικιόπουλου, μαζί και η παραλιακή ζώνη που εκτείνεται από τη χερσόνησο του Κανονιού έως
τον οικισμό της Μεσογγής, απαρτίζουν έναν οικότοπο πλούσιο σε χλωρίδα και πανίδα.
Οι δυτικές ακτές της δημοτικής ενότητας είναι πολύ απόκρημνες, ενώ οι ανατολικές περιοχές
είναι ομαλές . Οι φυσικοί σχηματισμοί που διακρίνουν το τοπίο της περιοχής και προσελκύουν
επισκέπτες, είναι οι μεγάλης έκτασης και ομορφιάς παραλίες και όρμοι. Οι παραλίες είναι
αμμώδεις και από τις πλέον όμορφες και γνωστές είναι δυτικά ο Αη Γόρδης και ανατολικά οι
μικρότερες διάσπαρτες παραλίες της περιοχής Περάματος και των Μπενιτσών.
Στο χωριό Γαστούρι βρίσκεται το ανάκτορο Αχιλλείου, το οποίο χτίστηκε στο τέλος του 19ου
αιώνα από την Αυτοκράτειρα της Αυστρίας Ελισσάβετ, το οποίο αποτελεί το πλέον επισκέψιμο
αξιοθέατο του νησιού της Κέρκυρας.

Δημοτική Ενότητα Κερκυραίων
Εικόνα 5: Γεωγραφικά Όρια Δημοτικής Ενότητας Κερκυραίων
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Η Δημοτική Ενότητα (ΔΕ) Κερκυραίων βρίσκεται στο ανατολικό κέντρο του νησιού, καλύπτοντας
συνολική επιφάνεια 41.905 στρ. και έχει 39.674 κάτοικους. Συνορεύει από βορρά με τη ΔΕ
Φαιάκων, από το Νότο με τη ΔΕ Αχιλλείων, δυτικά με τη ΔΕ Παρελίων και ανατολικά βρέχεται
από το Ιόνιο Πέλαγος. Αποτελείται από 4 Κοινότητες ενώ διαχρονικά η εξέλιξη του πληθυσμού
αποτυπώνεται ως εξής:
Πίνακας 3: Εξέλιξη Πληθυσμού ΔΕ Κερκυραίων2
Κοινότητα

1920

1928

1940

1951

1961

1971

1981

1991

2001

2011

Κερκυραίων
Αλεπούς
Εβροπούλων
Καναλίων
Σύνολο

30569
432
474
1091
32566

29896
540
539
1362
32337

31461
764
598
1567
34390

30811
788
572
1675
33846

29896
747
494
1525
32662

31461
787
355
1473
34076

36901
972
389
1868
40130

36293
1523
464
2686
40966

33886
1606
439
3556
39487

32095
3149
344
4086
39674

Ο δήμος διαχρονικά φιλοξενεί την πρωτεύουσα του νησιού, την πόλη της Κέρκυρας , στην
οποία χωροθετούνταν όλες οι κεντρικές κρατικές υπηρεσίες του νησιού, το αεροδρόμιο, το
λιμάνι, το νοσοκομείο .
Η πόλη της Κέρκυρας, έδρα του δήμου αλλά και της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας,
εντάσσεται στους αστικούς & τουριστικούς πόλους ανάπτυξης

εθνικής εμβέλειας

(ΥΠΕΝ/ΔΧΩΡΣ/4659/57 ¨Έγκριση αναθεώρησης του Περιφερειακού Χωροταξικού Πλαισίου της
Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και Περιβαλλοντική Έγκριση αυτού.¨- ΦΕΚ16ΑΑΠ/2019), όπως
φαίνεται στον παρακάτω Χάρτη :

2

Γουναρόπουλος Σ. – Μαλακούδη Γ., Ιστορική εξέλιξη δημιουργίας των Δήμων στην Κέρκυρα από την
ένωση μέχρι τον Καλλικράτη, Κέρκυρα 2013.
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Δημοτική Ενότητα Παλαιοκαστριτών
Εικόνα 6 : Γεωγραφικά Όρια Δημοτικής Ενότητας Παλαιοκαστριτών

Η Δημοτική Ενότητα (ΔΕ) Παλαιοκαστριτών βρίσκεται στη δυτική πλευρά της Κέρκυρας. έχει
έκταση 48,3 τ.χλμ., πληθυσμό 4.068 και συνορεύει βόρεια με τη ΔΕ Αγ. Γεωργίου, νότια με τη
ΔΕ Παρελίων, ανατολικά με τις ΔΕ Φαιάκων και Κερκυραίων και δυτικά βρέχεται από την
Αδριατική. Αποτελείται από οκτώ (8) Κοινότητες ενώ διαχρονικά η εξέλιξη του πληθυσμού
αποτυπώνεται ως εξής:
Πίνακας 4 : Εξέλιξη Πληθυσμού πρώην Δήμου Παλαιοκαστριτών 3
Κοινότητα
Αλειμματάδων
Γαρδελάδων
Δουκάδων
Κρήνης
Λακώνων
Λιαπάδων
Μακράδων
Σκριπερού
Σύνολο

1920
410
660
698
1040
934
894
4636

1928
460
729
329
736
1065
618
884
4821

1940
227
456
755
352
797
1103
566
887
5143

1951
225
431
701
319
718
1082
533
757
4766

1961
215
409
647
306
719
1084
486
677
4543

1971
142
313
502
290
697
931
409
594
3878

1981
115
355
492
253
733
1032
384
569
3933

1991
152
332
547
266
705
1070
345
580
3997

2001
208
338
689
256
755
1026
376
747
4395

2011
199
371
721
292
624
931
331
599
4068

Στην δημοτική ενότητα περιλαμβάνεται η παραλία της Παλαιοκαστρίτσας, διεθνές τουριστικό
θέρετρο, καθώς και η παραλία των Λιαπάδων.

3

Γουναρόπουλος Σ. – Μαλακούδη, Ιστορική εξέλιξη δημιουργίας των Δήμων στην Κέρκυρα από την
ένωση μέχρι τον Καλλικράτη, Κέρκυρα 2013
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Δημοτική Ενότητα Παρελίων
Εικόνα 7 : Γεωγραφικά Όρια Δημοτικής Ενότητας Παρελίων

Η Δημοτική Ενότητα (ΔΕ) Παρελίων βρίσκεται στη δυτική πλευρά της Κέρκυρας, έχει έκταση
48,9 τ.χλμ., πληθυσμό 6.403 και συνορεύει βόρεια με τη ΔΕ Παλαιοκαστριτών, νότια με τη ΔΕ
Αχιλλείων, ανατολικά με τη ΔΕ Κερκυραίων και δυτικά βρέχεται από την Αδριατική. Αποτελείται
από μια δέκα Κοινότητες, ενώ διαχρονικά η εξέλιξη του πληθυσμού αποτυπώνεται ως εξής:
Πίνακας 5 : Εξέλιξη Πληθυσμού πρώην Δήμου Παρελίων4
Κοινότητα
Αγ. Ιωάννου
Άφρας
Βάτου
Γιαννάδων
Κανακάδων
Κομπιτσίου
Μαρμάρου
Πέλεκα
Σιναράδων
Κοκκινίου
Σύνολο

1920

1928

1940

1951
315
1009
344
1186
290
414
335
938
1356
315
6502

1961
425
909
373
985
267
369
322
789
1316
326
6081

1971
364
772
341
831
213
452
233
605
1155
273
5239

1981
612
745
375
723
222
529
248
637
1019
269
5379

1991
778
793
482
798
275
641
234
715
1091
373
6180

2001
943
936
467
799
338
595
327
841
1218
733
7197

2011
1140
1098
345
597
204
733
174
612
920
580
6403

Στη δημοτική ενότητα συναντάμε την παραλία της Γλυφάδας, γνωστό τουριστικό θέρετρο με
διεθνείς αναφορές, καθώς και τις παραλίες του Κοντογιαλού, των Ερμόνων, του Αγ. Γορδίου
και της Μυρτιώτισσας, η οποία χαρακτηρίζεται ως ιδιαίτερου φυσικού κάλλους.
Λόγω της γειτνίασης με την πόλη της Κέρκυρας, παρουσιάζει αναπτυγμένη βιοτεχνική και
εμπορική δραστηριότητα. Επίσης, η τουριστική δραστηριότητα στις μοναδικές δυτικές
παραλίες, δίνει δυναμική ανάπτυξης του ποιοτικού τουρισμού, με πολλαπλασιαστικά
αποτελέσματα για την ανάπτυξη ολόκληρης της γύρω περιοχής.
4

Γουναρόπουλος Σ. – Μαλακούδη Γ., Ιστορική εξέλιξη δημιουργίας των Δήμων στην Κέρκυρα από την
ένωση μέχρι τον Καλλικράτη, Κέρκυρα 2013
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Δημοτική Ενότητα Φαιάκων
Εικόνα 8: Γεωγραφικά Όρια Δημοτικής Ενότητας Φαιάκων

Η Δημοτική Ενότητα (ΔΕ) Φαιάκων βρίσκεται στην ανατολική πλευρά της Κέρκυρας, έχει έκταση
53,8 τ.χλμ., πληθυσμό 6.545 και συνορεύει βόρεια με τις ΔΕ Αγ. Γεωργίου, Εσπερίων, Θιναλίων
και Κασσωπαίων, νότια με τη ΔΕ Κερκυραίων, δυτικά με τη ΔΕ Παλαιοκαστριτών και ανατολικά
βρέχεται από το Ιόνιο πέλαγος.
Η ΔΕ Φαιάκων αποτελείται από εφτά (7) Κοινότητες ενώ διαχρονικά η εξέλιξη του πληθυσμού
αποτυπώνεται ως εξής:
Πίνακας 6 : Εξέλιξη Πληθυσμού πρώην Δήμου Φαιάκων5
Κοινότητα

1920

1928

1940

1951

1961

1971

1981

1991

2001

2011

Αγίου Μάρκου
Άνω
Κορακιάνας
Ζυγού
Κοινότητα
Κάτω
Κορακιάνας
Σγουράδων
Σπαρτύλα
Σωκρακίου
Σύνολο

336

433

425

425

408

398

511

563

833

937

1360

1380

1412

1227

1197

1079

1027

1259

1169

1411

265
1920

484
1928

315
1940

314
1951

335
1961

295
1971

255
1981

302
1991

316
2001

207
2011

1020

1157

1247

1313

1209

1286

1599

3214

2639

2775

253
808
758
4800

285
825
789
5353

330
875
723
5327

319
799
678
5075

245
742
627
6724

246
638
521
4463

271
771
440
6855

282
774
483
6877

320
819
392
6488

228
721
266
6545

Στη δημοτική ενότητα και ιδιαίτερα στις περιοχές Ύψος-Δασιά-Μπαρμπάτι έχει αναπτυχθεί ο
τουρισμός επί δεκαετίες, και έχουν εγκατασταθεί μεγάλες τουριστικές μονάδες, παράγοντας
σημαντικό πλούτο.

5

Γουναρόπουλος Σ. – Μαλακούδη Γ., Ιστορική εξέλιξη δημιουργίας των Δήμων στην Κέρκυρα από την
ένωση μέχρι τον Καλλικράτη, Κέρκυρα 2013
19

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων

2020 -2023

Δημοτική Ενότητα Ερεικούσης
Εικόνα 9: Το νησί Ερείκουσα

Το νησάκι της Ερείκουσας βρίσκεται στη βορειοδυτική πλευρά του νησιού της Κέρκυρας, έχει
έκταση 4,4 τ.χλμ. και σύμφωνα με την απογραφή του 2011 έχει πληθυσμό 496 κάτοικους.
Πίνακας 7: Εξέλιξη Πληθυσμού Ερεικούσης6
Κοινότητα

1951

1961

1971

1981

1991

2001

2011

Ερεικούσσης

499

514

358

228

334

698

496

Το μοναδικό της λιμάνι, το Πόρτο, με θαυμάσια παραλία και αξιόλογες παραθεριστικές
εγκαταστάσεις, συνδέεται με το λιμάνι της Κέρκυρας και τους καλοκαιρινούς μήνες με τον Άγιο
Στέφανο Αυλιωτών .
Το όνομα της, το οφείλει στον θάμνο Ρείκι, που φύεται εδώ και ανθίζει τον μήνα Οκτώβρη με
ροζ μώβ άνθη που έχουν μια γλυκύτατη χαρακτηριστική μυρωδιά. Η ψηλότερη κορυφή του
νησιού είναι το Μεροβίγλι, με 120 μ. ύψος, πλησίον της οποίας είναι ο Ανεμόμυλος, μέρος με
εξαιρετική θέα. Το νησί είναι κατάφυτο από ελιές και κυπαρίσσια. Αξιοθέατα του νησιού είναι,
τα παραδοσιακά ελαιοτριβεία του, η εκκλησία της Αγ. Τριάδας με παλαιό πέτρινο καμπαναριό
και η εκκλησία του Αγ. Νικολάου με ενδιαφέρουσα αγιογραφία.
Συνολικά στην Ερείκουσα υπάρχουν έξι οικισμοί με είκοσι περίπου σπίτια ο καθένας.

6

Γουναρόπουλος Σ. – Μαλακούδη Γ., Ιστορική εξέλιξη δημιουργίας των Δήμων στην Κέρκυρα από την
ένωση μέχρι τον Καλλικράτη, Κέρκυρα 2013.
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Δημοτική Ενότητα Μαθρακίου
Εικόνα 10: Το νησί Μαθράκι

Το νησάκι του Μαθρακίου βρίσκεται στη βορειοδυτική πλευρά του νησιού της Κέρκυρας, έχει
έκταση 3,5 τ.χλμ. και σύμφωνα με την απογραφή του 2011 έχει πληθυσμό 329 κάτοικους.
Πίνακας 8: Εξέλιξη Πληθυσμού Μαθρακίου7
Κοινότητα

1951

1961

1971

1981

1991

2001

2011

Μαθρακίου

325

383

240

177

143

297

329

Το Μαθράκι είναι το μικρότερο από τα Διαπόντια νησιά. Βρίσκεται δυτικά της Κέρκυρας και
απέχει 4,5 ν.μ. από τον Αγ. Στέφανο. Λιμάνι του είναι οι Πλάκες που συνδέονται με την
Κέρκυρα, από το λιμάνι του Αγ. Στεφάνου των Αυλιωτών, και από το Σιδάρι.
Έχει ιδιαίτερα πυκνή βλάστηση, διάσπαρτους μικρούς οικισμούς που συνδέονται μεταξύ τους
με γραφικά μονοπάτια. Στην ανατολική του πλευρά, εκτός από το κύριο λιμάνι του, τις Πλάκες,
βρίσκεται και η χαρακτηριστική του νησιού αχανής αμμουδιά Πορτέλο, 3 χλμ μήκους με ρηχά
νερά. Ο τουρισμός δεν είναι ιδιαίτερα αναπτυγμένος, καθώς το νησί δέχεται τους λιγότερους
επισκέπτες από τα Διαπόντια. Υπάρχουν λίγα ενοικιαζόμενα δωμάτια. Oι ακτές του
σχηματίζουν ορμίσκους όπου οι δύο κυριότεροι, η Άμμος κι οι Απιδιές, χρησιμεύουν σα λιμάνια
για τη προσέγγιση των μικρών καϊκιών της συγκοινωνίας με την Κέρκυρα. Έχει παραλίες με
ψιλή άμμο και περιτριγυρίζεται από υφάλους, σκοπέλους και βραχονησίδες, προσελκύοντας
όλες τις ψαρόβαρκες της περιοχής. Στα δύο άκρα του νησιού είναι χτισμένα τα δυο χωριά του,
το Άνω και το Kάτω Mαθράκι.

7

Γουναρόπουλος Σ. – Μαλακούδη Γ., Ιστορική εξέλιξη δημιουργίας των Δήμων στην Κέρκυρα από την
ένωση μέχρι τον Καλλικράτη, Κέρκυρα 2013
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Δημοτική Ενότητα Οθωνών
Εικόνα 11: Το νησί Οθωνοί

Το νησάκι των Οθωνών βρίσκεται στη βορειοδυτική πλευρά του νησιού της Κέρκυρας, έχει
έκταση 10,1 τ.χλμ. και σύμφωνα με την απογραφή του 2011 έχει πληθυσμό 392 κάτοικους.
Πίνακας 9: Εξέλιξη Πληθυσμού Οθωνών 8
Κοινότητα

1951

1961

1971

1981

1991

2001

2011

Οθωνών

683

637

418

164

98

663

392

Οι Οθωνοί είναι το μεγαλύτερο από τα Διαπόντια νησιά και αποτελούν το δυτικότερο σημείο
της Ελληνικής επικράτειας, εκεί όπου είναι και τα θαλάσσια σύνορα Ελλάδας-Ιταλίας και το
Ελληνικό άκρο του Ιονίου Πελάγους. Απέχει 12 ν.μ. νότια από το ακρωτήριο Δράστη της
Κέρκυρας και συνδέεται μαζί της από το λιμάνι του Αγ. Στεφάνου των Αυλιωτών και από το
Σιδάρι. Λιμάνι του είναι η Άμμος που βρίσκεται στην ανατολική του πλευρά. Έχει δαντελωτές
ακτές με γαλαζοπράσινα νερά, εντυπωσιακούς γεωλογικούς σχηματισμούς, πυκνή βλάστηση,
μικρούς οικισμούς με πετρόχτιστα σπίτια και ένα ιδιαίτερα χαρακτηριστικό φυσικό ανάγλυφο.
Στα δυτικά είναι ο όρμος Φύκι με τον ομώνυμο οικισμό και θαυμάσια αμμουδερή παραλία.
Ανατολικά, δίπλα στο κεντρικό λιμάνι της Άμμου, είναι το Αυλάκι, αλιευτικό καταφύγιο, το
μοναδικό στο Νομό και νοτιότερα η Άσπρη Άμμος, απομονωμένη παραλία, επισκέψιμη μόνο με
βάρκα, όπου είναι και η ενδιαφέρουσα σπηλιά που ονομάζεται Καλυψώ.
Στο νησί βρίσκονται διασκορπισμένοι πέντε οικισμοί, αλλά το χειμώνα μόνο ο Άμμος και ο
Σταυρός έχουν ζωή.

8

Γουναρόπουλος Σ. – Μαλακούδη Γ., Ιστορική εξέλιξη δημιουργίας των Δήμων στην Κέρκυρα από την
ένωση μέχρι τον Καλλικράτη, Κέρκυρα 2013
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1.1.2 Δημογραφικά χαρακτηριστικά
Σύμφωνα με τα στοιχεία της πιο πρόσφατης απογραφής (2011) της Ελληνικής Στατιστικής
Αρχής, ο Μόνιμος πληθυσμός του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων είναι
68.558 κάτοικοι (ΦΕΚ 3465/Β/28.12.2012), ο De facto πληθυσμός είναι 75.111 (ΦΕΚ
699/Β/20.03.2014) και οι Νόμιμοι κάτοικοι 63.670 (ΦΕΚ 697/Β/20.03.2014)
Ο Μόνιμος Πληθυσμός αφορά τον αριθμό των ατόμων που έχουν τη συνήθη διαμονή τους
στην κάθε Περιφέρεια, Περιφερειακή Ενότητα, Δήμο, Δημοτική Ενότητα, Κοινότητα και οικισμό
της Χώρας. Στο Μόνιμο Πληθυσμό περιλαμβάνονται όλα τα άτομα ανεξαρτήτως υπηκοότητας
(ελληνικής ή άλλης χώρας), τα οποία κατά την Απογραφή Πληθυσμού δήλωσαν τόπο συνήθους
διαμονής τους εντός της Ελληνικής Επικράτειας
Ως De facto πληθυσμός ορίζεται ο συνολικός πληθυσμός που βρέθηκε και απογράφηκε στο
συγκεκριμένο αυτό τόπο, ανεξάρτητα από το αν διαμένει μόνιμα στον τόπο αυτό, ή αν είναι
προσωρινός ή περαστικός.
Ως Νόμιμος πληθυσμός θεωρείται ο αριθμός των δημοτών κάθε δήμου της χώρας, με την
υπηκοότητα της χώρας και που διαμένουν μόνιμα στην χώρα.
Ο αριθμός του μόνιμου πληθυσμού του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων
αντιπροσωπεύει το 32,98 % του συνολικού πληθυσμού της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων
(207.855 κάτοικοι) και το 0,63% περίπου του συνολικού πληθυσμού της χώρας (10.815.197
κάτοικοι).
Πίνακας 10: Μόνιμος πληθυσμός Δήμου Κέρκυρας 2001 – 2011
Δημοτική Ενότητα

2011

2001

Μεταβολή %

Δ.Ε. Αχιλλείων

10651

10319

3,22%

Δ.Ε. Κερκυραίων

39674

39487

0,47%

Δ.Ε. Παλαιοκαστριτών

4068

4395

-7,44%

Δ.Ε. Παρελίων

6403

7197

-11,03%

Δ.Ε. Φαιακών

6545

6488

0,88%

Κοιν. Ερεικούσσης

496

698

-28,94%

Κοιν. Μαθρακίου

329

297

10,77%

Κοιν. Οθωνών

392

663

-40,87%

68558

69544

-1.42%

207.855

212.984

-2,41%

10.815.197

10.964.020

-1,36%

Σύνολο
Περιφέρεια Ιονίων Νήσων
Σύνολο Χώρας

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ
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Την τελευταία δεκαετία παρατηρείται μείωση στο μόνιμο πληθυσμό του Δήμου, με τις
μεγαλύτερες ποσοστιαίες μεταβολές να παρατηρούνται στην Κοιν. Οθωνών (40.87%) , Κοιν.
Ερεικούσσης (29,94 %) και ΔΕ Παρελίων (11,03 %) , όπως απεικονίζεται παρακάτω :
Γράφημα 1: Μεταβολή πληθυσμού στις δημοτικές ενότητες

Το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού κατοικεί εντός της Δημοτικής Ενότητας Κερκυραίων
(57,87 %) και κυρίως στην πόλη. Γύρω από την Δ.Ε. Κερκυραίων παρουσιάζεται διαφορετική
πληθυσμιακή πυκνότητα, με το μόνιμο πληθυσμό να κυμαίνεται από 4.068 κατοίκους στην Δ.Ε.
Παλαιοκαστριτών έως τους 10.651 κατοίκους στην Δ.Ε. Αχίλλειων , η οποία είναι και η πλέον
πυκνοκατοικημένη ενότητα μετά την Δ.Ε. Κερκυραίων .
Γράφημα 2: Κατανομή πληθυσμού στις δημοτικές ενότητες
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Όσον αφορά στην γήρανση του πληθυσμού, ο νομός Κέρκυρας στην απογραφή του 2011
εμφάνιζε υψηλά ποσοστά μέσης και άνω ηλικίας και ελαφρώς μεγαλύτερη πληθυσμιακή
γήρανση με σε σχέση με το σύνολο χώρας :
Γράφημα 3Α: Ηλικιακή πυραμίδα Νομού Κέρκυρας και της χώρας 2011

Πηγή : ΕΛΣΤΑΤ

Επίσης , με βάση τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, η γήρανση κατά φύλλο σε επίπεδο χώρας φαίνεται
στο παρακάτω γράφημα :
Γράφημα 3Β: Ηλικιακή Πυραμίδα πληθυσμού της Χώρας κατά φύλο & ομάδες ηλικιών την 1/1/ 2019

Πηγή : ΕΛΣΤΑΤ
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1.1.3 Εκπαιδευτικό επίπεδο
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής για την απογραφή του πληθυσμού
2011, του ενιαίου Δήμου Κέρκυρας, 12.332 είναι ο αριθμός των αποφοίτων τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης, 40.214 δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ενώ 29.953 είναι απόφοιτοι
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.
Πίνακας 11: Διάρθρωση πληθυσμού πρώην Δήμου Κέρκυρας βάσει εκπαιδευτικού επιπέδου

Σύνολο
χώρας
ΠΙΝ
Δήμος
Κέρκυρας

10.816.286

1.809.087

502.079

2.532.396

1.428.490

2.524.345

1.343.534

Μη κτατατασσόμενοι (άτομα
γεννηθέντα μετά την 1/1/2005)

Εγκατέλειψαν το δημοτικό, αλλά
γνωρίζουν γραφήκαι
ανάγνωση/ολοκλήρωσαν την
προσχολική αγωγή/δε γνωρίζουν
γραφή και ανάγνωση

Απόφοιτοι Δημοτικού

Απόφοιτοι τριτάξιου Γυμνασίου και
πτυχιούχοι επαγγελματικών σχολών

Απόφοιτοι Λυκείου (Γενικού,
Εκκλησιαστικού, Επαγγελματικού
κλπ_

Πτυχιούχοι μεταδευτοροβάθμιας
εκπαίδευσης
(ΙΕΚ,Κολλέγια)

Κάτοχοι διδακτορικού ή
μεταπτυχιακού τίτλου/πτυχίουχοι
Παν/μίου-Πολυτεχνείου, ΑΤΕΙ,
ΑΣΠΑΙΤΕ, ανώτερων επαγγελματικών
και ισότιμων σχολών

Σύνολο

Τόπος μόνιμης διαμονής

Και των δύο φύλων

676.355

207.855

25.208

8.940

43.030

30.278

59.683

28.020

12.696

102.071

12.332

4.299

21.392

14.523

29.953

13.715

5.857

Πηγή ΕΛΣΤΑΤ 2011

Όσον αφορά στη θέση της Π.Ι.Ν. σε σχέση με το σύνολο της χώρας (στοιχεία 2019) ,
παρατηρείται υστέρηση στο ποσοστό ατόμων με ανώτατη εκπαίδευση . Στις ηλικίες 15-24 που
είναι εκτός εκπαίδευσης & απασχόλησης , η Π.Ι.Ν. είναι πάνω από τον μέσο όρο της χώρας :
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1.1.4 ΑΕΠ κατά κεφαλή σε ευρώ.
Η ελληνική οικονομία μετά την οικονομική κρίση που ξεκίνησε το 2009, με εμφανείς αρνητικές
επιπτώσεις στην οικονομική δραστηριότητα, στην απασχόληση (κατακόρυφη αύξηση
ανεργίας), στην παραγωγικότητα και στα δημόσια οικονομικά, φαίνεται να σταθεροποιείται
μετά το 2014 και να παρουσιάζει αργή αλλά σταθερή αυξητική τάση.
Η διαχρονική εξέλιξη του κατά κεφαλή Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) , που αποτελεί
το κατεξοχήν μετρήσιμο στοιχείο της οικονομικής δραστηριότητας και ανάπτυξης μιας
περιοχής, για το νομό Κέρκυρας, την περιφέρεια Ιονίων Νήσων και την χώρα κατά την
περίοδο 2000–2017, φαίνονται παρακάτω :
Πίνακας 12: Διαχρονική Εξέλιξη του ΑΕΠ της Κέρκυρας και της ΠΙΝ ως προς το σύνολο της χώρας τα έτη
2000-2017
Κατά κεφαλή ακαθάριστο εγχώριο προϊόν κατά περιφέρεια και νομό
Σε ευρώ. Σε τρέχουσες τιμές

'Ετη
2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

ΕΛΛΑΔΑ

13,071

14,011

14,994

16,371

17,683

18,134

19,769

21,061

21,845

Ιόνια Νησιά

13,135

14,216

14,323

16,418

17,456

18,332

19,474

20,669

21,759

Κέρκυρα

12,968

13,967

14,132

16,178

17,136

17,937

18,914

19,820

21,341

2009

2010

2011*

2012*

2013*

2014*

2015*

2016*

2017*

ΕΛΛΑΔΑ
Ιόνια Νησιά

21,386

20,324

18,643

17,311

16,475

16,402

16,381

16,378

16,757

20,153

19,106

16,633

15,621

14,746

15,007

15,143

15,182

15,464

Κέρκυρα

19,453

17,958

16,287

15,060

14,313

14,804

15,031

15,048

15,271

Περιφέρειες και νομοί

'Ετη
Περιφέρειες και νομοί

Πηγή : ΕΛΣΤΑΤ
Γράφημα 4.: Διαχρονική Εξέλιξη του ΑΕΠ της Κέρκυρας και της ΠΙΝ ως προς το σύνολο της χώρας τα
έτη 2000-2017
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Από την παράθεση των παραπάνω στοιχείων διαπιστώνεται ότι ο νομός Κέρκυρας, ακολουθεί
σε γενικές γραμμές τις τάσεις οικονομικής ύφεσης ή ανάκαμψης της χώρας, ωστόσο, το κατά
κεφαλή ΑΕΠ κυμαίνεται διαχρονικά σε ελαφρώς χαμηλότερα επίπεδα συγκριτικά με το κατά
κεφαλή ΑΕΠ της περιφέρειας Ιονίων Νήσων και το μέσο όρο της χώρας.
Επίσης, τα συγκριτικά στοιχεία του κατά κεφαλήν ΑΕΠ ανά περιφέρεια (τιμές € χιλ. 2018) ,
δίνουν την Π.Ι.Ν. στην 3η σειρά πανελλαδικά, ελάχιστα κάτω από το σύνολο της χώρας :

1.1.5 Υποδομές
Η θέση της Κέρκυρας επί του θαλάσσιου άξονα Αδριατικής - Ιονίου - Ανατολικής Μεσογείου,
αλλά και η εγγύτητά της με τους χερσαίους άξονες της Εγνατίας και της Ιόνιας οδού, που
εξυπηρετούν την πρόσβαση στο βόρειο και νότιο τμήμα της ηπειρωτικής χώρας, είναι
στρατηγική και πλεονεκτική.
Στην Κέρκυρα λειτουργεί διεθνής αερολιμένας που εξυπηρετεί τόσο τις εσωτερικές, όσο και τις
εξωτερικές μετακινήσεις, με σημαντική επιβατική κίνηση, ενώ έχουν κατασκευαστεί
ελικοδρόμια στα νησιά της Ερείκουσας και των Οθωνών.
Το λιμάνι της Κέρκυρας διασφαλίζει την ένταξη της Περιφέρειας στα διευρωπαϊκά δίκτυα
μεταφορών, ενώ υπάρχουν συνολικά 37 μικρά και μεγάλα λιμάνια διαφόρων τύπων.9
Αξίζει να σημειωθεί ότι έχει συσταθεί η εταιρία διαχείρισης υδατοδρομίων μεταξύ του ΟΛΚΕ
και της εταιρίας «Ελληνικά Υδατοδρόμια» για τη λειτουργία υδροπλάνων, τα οποία θα
συνδέουν την Κέρκυρα με τα Ιωάννινα, την Πάτρα και τα υπόλοιπα νησιά του Ιονίου αλλά και
με προορισμούς της ευρύτερης περιοχής της Αδριατικής.
9

Π.Ι.Ν., Σχέδιο Αναπτυξιακής Στρατηγικής της Π.Ι.Ν. για την Περίοδο 2014 – 2020, Μάιος 2013
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Πίνακας 13: Βασικές Υποδομές στην Κέρκυρα και τα Διαπόντια Νησιά
Υποδομές

Πλήθος

Αεροδρόμια
Κρατικός Αερολιμένας «Ιωάννης Καποδίστριας»
Σε λειτουργία από το έτος 1949, Διεθνής από το έτος 1972.
Ελικοδρόμια
Ελικοδρόμιο Οθωνών
Ελικοδρόμιο Ερείκουσας
Υδατοδρόμια Έχει συσταθεί η εταιρία διαχείρισης υδατοδρομίων μεταξύ του ΟΛΚΕ και της
εταιρίας «Ελληνικά Υδατοδρόμια» Στο Ιόνιο προβλέπονται 8 υδατοδρόμια σε
Κεφαλλονιά, Ιθάκη, Λευκάδα, Ζάκυνθο Μεγανήσι και σε Κέρκυρα, Παξούς και Πάτρα.
Λιμάνια
Ο Λιμένας Κέρκυρας αποτελεί την βασική πύλη εισόδου στο νησί, τόσο για άτομα όσο και
για εμπορεύματα. Είναι Ανώνυμη μετοχική εταιρεία (Ο.Λ.ΚΕ Α.Ε.), με μόνο μέτοχο το
Ελληνικό Δημόσιο, ενώ εποπτεύεται από το Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας
και Τουρισμού, που έχει στην αρμοδιότητά του τη Λιμενική πολιτική της χώρας].
Ερείκουσα (λιμάνι Ερείκουσας στα νότια & 1 μικρότερο δυτικά)
Μαθράκι
Οθωνοί ( λιμάνια Άμμου & Αυλακίων)
Μαρίνες
Γουβιών: Βρίσκεται 7 χλμ. Από την πόλη της Κέρκυρας και από τον Κρατικό Διεθνή
Αερολιμένα «Ιωάννης Καποδίστριας» και έχει δυνατότητα φιλοξενίας 1.235 σκαφών, ενώ
παρέχει πλήρη τεχνική υποστήριξη στα φιλοξενούμενα σκάφη.
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Οδικοί Άξονες:
Εθνικό Δίκτυο:
Ε.Ο 24 Κέρκυρας- Παλαιοκαστρίτσας
Ε.Ο 25 Κέρκυρας- Γύρος Αχιλλείου.
Ακαδημαϊκά Ιδρύματα
ΙόνιοΠανεπιστήμιο:
Ιδρύθηκε το έτος 1984 με έδρα την Κέρκυρα. Απαρτίζεται από 5 Σχολές και 12 Τμήματα, εκ
των οποίων 4 σχολές και 7 τμήματα είναι στον δήμο Κεντρικής Κέρκυρας.
Ερευνητικά Κέντρα και Ινστιτούτα
Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Θετικών Επιστημών & Εφαρμογών (ΕΙΘΕ). Ιδρύθηκε το έτος 2006,
με έδρα την Κέρκυρα και σκοπό την προαγωγή της ερευνητικής δραστηριότητας στην
ευρύτερη περιοχή των Θετικών Επιστημών & Εφαρμογών τους.
Νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας & Ιδιωτικές Κλινικές
Δημόσια: Νέο Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας. Λειτουργεί από το έτος 2010 και έχει
συνολική δυναμικότητα 299 κλινών.
Κέντρα Υγείας: Πόλης Κέρκυρας , Αγ. Μάρκου
Ιδιωτικές Κλινικές: (Γενική Κλινική Κέρκυρας "Αλέξανδρος Μάστορας" και ΘΕΡΑΠΕΙΑ Α.Ι.Ε
(μονάδα ημερήσιας νοσηλείας)
Τουριστική Υποδομή Δ.Κ.Κ & Δ.Ν. :
Κλίνες σε Ξενοδοχεία:

21644

Κλίνες σε ενοικιαζόμενα δωμάτια-διαμερίσματα:

15922

Καταλύματα Airbnb

3000
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1.1.6 Πολεοδομικός σχεδιασμός
Δεν υπάρχουν σημαντικά αστικά κέντρα, πέραν αυτού της πόλης της Κέρκυρας. Η παλιά πόλη
της Κέρκυρας έχει διατηρήσει σε μεγάλο βαθμό την αρχιτεκτονική της δομή, η οποία
περιλαμβάνει έντονες επιρροές από την περίοδο της Ενετοκρατίας, στοιχεία της Βυζαντινής
παράδοσης, συνδυασμό στοιχείων της Ελληνικής και Δυτικής αρχιτεκτονικής και για αυτό το
λόγο έχει χαρακτηριστεί τόσο από το Υπουργείο Πολιτισμού όσο και από την UNESCO ως
ιστορικό διατηρητέο μνημείο.
Το τμήμα της πόλης εκτός του ιστορικού κέντρου, περιλαμβάνει νεώτερες κατασκευές που σε
πολλές περιπτώσεις δεν εναρμονίζονται με την ιδιαίτερη αρχιτεκτονική δομή του νησιού.
Ωστόσο, σε όλο το νησί διατηρούνται κτίσματα και σε αρκετές περιπτώσεις ολόκληροι οικισμοί
με επιρροές από την Ενετοκρατία.
H πόλη της Κέρκυρας διαθέτει εγκεκριμμένο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο από το 1987 ( ΦΕΚ
55Δ/05-02-1987, όπως τροποποιήθηκε Με το ΦΕΚ 283/Δ’/20-06-2008 )
Σύμφωνα με τα στοιχεία του Τμ. Κέρκυρας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, έχουν
εκπονηθεί και εγκριθεί οι ακολουθες πολεοδομικές μελέτες :
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Στο Δήμο υφίστανται 26 παραδοσιακοί οικισμοί, με σκοπό τόσο την προστασία του φυσικού
περιβάλλοντος, όσο και τη διατήρηση και ανάδειξη του ιδιαίτερου πολεοδομικού, αισθητικού,
ιστορικού, λαογραφικού και αρχιτεκτονικού χαρακτήρα τους. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα
Προεδρικά Διατάγματα της 13-11-1978 (ΦΕΚ 594Δ’ 13-11-1978) και της 05-05-1980 (ΦΕΚ
274Δ’05-05-1980), ως παραδοσιακοί οικισμοί χαρακτηρίστηκαν οι εξής:
Πίνακας 14: Χαρακτηρισμένοι Παραδοσιακοί Οικισμοί
α/α

Παραδοσιακός
Οικισμός

ΦΕΚ

Δημοτική Ενότητα

Ημερομηνία.
ΦΕΚ

Είδος Απόφασης

1

Άγιοι Δέκα

594

Αχιλλείων

13/11/1978

Κήρυξη/Μεταβολή

2

Άγιος Μάρκος

594

Φαιάκων

13/11/1978

Κήρυξη/Μεταβολή

3

Άγιος Προκόπιος

594

Αχιλλείων

13/11/1978

Κήρυξη/Μεταβολή

4

Άνω Γαρούνα

594

Αχιλλείων

13/11/1978

Κήρυξη/Μεταβολή

5

Βαρυπατάδες

594

Αχιλλείων

13/11/1978

Κήρυξη/Μεταβολή

6

Βιρός

594

Αχιλλείων

13/11/1978

Κήρυξη/Μεταβολή

7

Γαρδελάδες

594

Παλαιοκαστριτών

13/11/1978

Κήρυξη/Μεταβολή

8

Γαστούριον

594

Αχιλλείων

13/11/1978

Κήρυξη/Μεταβολή

9

Γιαννάδες

594

Παρελίων

13/11/1978

Κήρυξη/Μεταβολή

10

Δουκάδες

594

Παλαιοκαστριτών

13/11/1978

Κήρυξη/Μεταβολή

11

Εβροπούλοι

594

Κερκυραίων

13/11/1978

Κήρυξη/Μεταβολή

12

Καλαφατιώνες

594

Αχιλλείων

13/11/1978

Κήρυξη/Μεταβολή

13

Καμάρα

594

Αχιλλείων

13/11/1978

Κήρυξη/Μεταβολή

14

Καστελλάνοι

594

Αχιλλείων

13/11/1978

Κήρυξη/Μεταβολή

15

Κάτω Γαρούνα

594

Αχιλλείων

13/11/1978

Κήρυξη/Μεταβολή

16

Κέρκυρα Παλαιά Πόλη

274

Κερκυραίων

5/5/1980

Κήρυξη/Μεταβολή

17

Κομιανάτα

594

Αχιλλείων

13/11/1978

Κήρυξη/Μεταβολή

18

Κουραμάδες

594

Αχιλλείων

13/11/1978

Κήρυξη/Μεταβολή

19

Κυνοπιάσται

594

Αχιλλείων

13/11/1978

Κήρυξη/Μεταβολή

20

Λάκωνες

594

Παλαιοκαστριτών

13/11/1978

Κήρυξη/Μεταβολή

21

Λιαπάδες

594

Παλαιοκαστριτών

13/11/1978

Κήρυξη/Μεταβολή

22

Λουκάτα

594

Αχιλλείων

13/11/1978

Κήρυξη/Μεταβολή

23

Πέλεκας

594

Παρελίων

13/11/1978

Κήρυξη/Μεταβολή

24

Ποταμός

594

Κερκυραίων

13/11/1978

Κήρυξη/Μεταβολή

25

Σιναράδες

594

Παρελίων

13/11/1978

Κήρυξη/Μεταβολή

26

Σκριπερόν

594

Παλαιοκαστριτών

13/11/1978

Κήρυξη/Μεταβολή
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1.1.7 SWOT Ανάλυση

Αξιολόγηση της Υφιστάμενης Κατάστασης
Δυνατά Σημεία
Η κεντρική γεωγραφική θέση στο διεθνή
άξονα Αδριατικής –Ιονίου
Η χωροθέτηση των μεταφορικών
υποδομών (διεθνές αεροδρόμιο, λιμάνι
κλπ), του Γενικού Νοσοκομείου είναι στο
Δήμο

Αδύνατα Σημεία
Αστικοποίηση και γήρανση πληθυσμού
Μη έγκαιρη εφαρμογή του
πολεοδομικού σχεδιασμού
Άναρχη & αυθαίρετη δόμηση
Μη οριοθέτηση χρήσεων γης

Η λειτουργία του Ιονίου Πανεπιστημίου
Η γεωμορφολογία και οι ποικίλοι φυσικοί
πόροι

Υψηλός κυκλοφοριακός φόρτος και
πρόβλημα στάθμευσης στην πόλη ,
λόγω και της χωροθέτησης των
βασικών υποδομών του νησιού

Ύπαρξη Γ.Π.Σ.

Φυσιογνωμία
του Δήμου

Δομημένο περιβάλλον στον αστικό ιστό με
υψηλή πολιτιστική αξία
Η διεθνής αναγνωρισιμότητα ως
δημοφιλούς τουριστικού προορισμού
Ευκαιρίες
Φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον
ελκυστικό για αποκέντρωση και
εγκατάσταση νέου πληθυσμού

Απειλές
Η ερήμωση των Διαποντίων Νήσων

Σχεδιασμός προγραμμάτων αναπλάσεων
(αστικών και υπαίθρου)

Αλλοίωση της αρχιτεκτονικής δομής
λόγω της έντονης ανοικοδόμησης
καθώς και της μη υιοθέτησης κοινών
αρχιτεκτονικών προτύπων ,ιδιαίτερα
στους παραθαλάσσιους οικισμούς.

Υφιστάμενες χρηματοδοτήσεις για
ολοκλήρωση & εφαρμογή υφιστάμενου
πολεοδομικού σχεδιασμού & σύνταξη
τοπικών χωρικών σχεδίων

Η μη θεσμοθέτηση χρήσεων γης
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1.2 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ
1.2.1 Φυσικοί Πόροι
1.2.1.1 Γενικά χαρακτηριστικά
Το νησί της Κέρκυρας γεωμορφολογικά διαιρείται σε τρεις ζώνες, το βόρειο τμήμα, το κεντρικό
και το νότιο. Στο βόρειο τμήμα εμφανίζονται οι υψηλότεροι ορεινοί όγκοι, με προεξέχουσες
κορυφές από τα ανατολικά προς τα δυτικά: Βίγλα (782μ.), Παντοκράτορας (914μ.),
Στραβοσκιάδι (849μ.) και Τσούκα (619μ.), Οι υπόλοιπες ορεινές εξάρσεις σπάνια ξεπερνούν το
υψόμετρο των 500μ. και γενικά παρατηρείται μείωση του υψομέτρου από τα βόρεια προς τα
νότια της νήσου. Χαρακτηριστικό του μεγαλύτερου τμήματος του νησιού είναι ένα ηπιότερο
ανάγλυφο με δεντρόφυτες λοφοσειρές που καταλήγουν συνήθως σε αμμώδεις ακτές.
Στο κεντρικό τμήμα του νησιού, στην ανατολική ακτή σχηματίζονται όρμοι και χερσόνησοι, σε
μια από τις οποίες, τη χερσόνησο της Ανάληψης, βρίσκεται η πόλη της Κέρκυρας. Το τμήμα
αυτό χαρακτηρίζεται ως πεδινό με σειρές από λοφίσκους. Η κεντρική ζώνη καλύπτεται από
βλάστηση ελαιώνων, εκτός από την άδενδρη κοιλάδα του ποταμού Έρμενου, γνωστή ως Λιβάδι
του Ρόπα.
Εικόνα 12: Ορεινοί Όγκοι της Κέρκυρας

Στο νότιο τμήμα του νησιού το ανάγλυφο
παρουσιάζεται ήπιο, με εξαίρεση την
ορεινή έξαρση του Χλωμού (240μ.).
Το ανάγλυφο των Διαπόντιων Νησιών
(Ερείκουσα, Μαθράκι, Οθωνοί) είναι
πεδινό. Το υψομετρικό εύρος των
ορεινών όγκων στα νησιά φτάνει τα 130
μ. (στην Ερείκουσα). Σε όλα τα νησιά
συναντώνται δυσπρόσιτες περιοχές,
κυρίως βραχώδεις ακτές στην βόρεια /
βορειοδυτική πλευρά.
Θαλάσσια σπήλαια συναντώνται στην
περιοχή της Παλαιοκαστρίτσας, των
Γιαννάδων, καθώς και στην Κληματιά
(«Ανθρωπόγραβα»).
Επίσης,
στα
Διαπόντια νησιά, και συγκεκριμένα στους
Οθωνούς, υπάρχει πλήθος ενάλιων σπηλαίων («γράβες»), όπως για παράδειγμα το σπήλαιο
της Καλυψούς.10
Το νησί της Κέρκυρας χαρακτηρίζεται ως μια περιοχή με σημαντικούς / πλούσιους φυσικούς
10

Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Διεύθυνση Χωροταξίας,
ΧΩΡΟ∆ΥΝΑΜΙΚΗ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ- ΑΝΑΠΤΥΞΗ, Έφη Καραθανάση και Συνεργάτες Ε.Ε., «Αξιολόγηση,
Αναθεώρηση και Εξειδίκευση Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου
Ανάπτυξης, Περιφέρεια Ιονίων Νήσων»,Φάση Β’, Στάδιο Β1,Τοπίο, Σεπτέμβριος 2014.
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πόρους. Περιλαμβάνει αρκετά και ενδιαφέροντα φυσικά οικοσυστήματα, καθώς έχει υψηλό
δείκτη βροχοπτώσεων και ήπιο κλίμα. Η θέση της νήσου (δυτικός διάδρομος μετανάστευσης
των πουλιών) έχει σαν αποτέλεσμα τα οικοσυστήματα αυτά να εμπλουτίζονται εποχιακά με
σπάνια και απειλούμενα διεθνώς είδη πτηνών και γενικότερα με σημαντικά είδη πανίδας.
Συναντώνται πολλά και αξιόλογα οικοσυστήματα (Περιοχές Δικτύου Natura 2000,
υγροβιότοποι ΕΚΒΥ – 1994 και λοιπά αξιόλογα οικοσυστήματα) σε όλα τα μήκη και πλάτη του
νησιού. Τα κυριότερα από αυτά , στην περιοχή του Δήμου, παρουσιάζονται στη συνέχεια:

1.2.1.2 Περιοχές Natura 2000
Το Δίκτυο Natura 2000, αποτελεί ένα Ευρωπαϊκό Οικολογικό Δίκτυο περιοχών, που
δημιουργήθηκε με κύριο σκοπό την προστασία και διατήρηση των φυσικών τύπων οικότοπων
των αυτοφυών ειδών χλωρίδας και των ειδών άγριας πανίδας που είναι σημαντικά σε
ευρωπαϊκό επίπεδο. Αποτελείται από δύο κατηγορίες περιοχών:
• τους Τόπους Κοινοτικής Σημασίας (ΤΚΣ), στους οποίους απαντούν τύποι οικότοπων του
Παραρτήματος Ι ή/ και είδη φυτών και ζώων του Παραρτήματος II της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ του
Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 1992, για τη διατήρηση των φυσικών οικότοπων, καθώς και της
άγριας πανίδας και χλωρίδας. Με βάση το άρθρο 5 παρ. 4.1 του Ν. 3937 «Διατήρηση της
βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 60/Α/31-03-11) οι ΤΚΣ χαρακτηρίζονται ως Ειδικές
Ζώνες Διατήρησης (ΕΖΔ.- Special Areas of Conservation).
• τις Ζώνες Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ), για την Ορνιθοπανίδα, όπως ορίζονται στην Οδηγία
79/409/EΟK του Συμβουλίου της 2ας Απριλίου 1979, περί της διατηρήσεως των αγρίων
πτηνών, όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την Οδηγία 2009/147/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ης Νοεμβρίου 2009 περί της διατήρησης των άγριων
πτηνών. Με βάση το άρθρο 5 παρ. 4.2 του Ν.3937, οι ΖΕΠ αποτελούν μέρος του δικτύου
προστατευόμενων περιοχών Natura 2000.
Στον παρακάτω πίνακα δίνονται στοιχεία για τις περιοχές δικτύου Natura του Δήμου :
Πίνακας 15: Περιοχές Δικτύου Natura 2000 Κέρκυρας
Κωδικός
περιοχής
GR2230005
GR2230008

Ονομασία περιοχής
Παράκτια Θαλάσσια Ζώνη από Κανόνι έως Μεσογγή
Διαπόντια Νησιά (Οθωνοί, Ερείκουσσα, Μαθράκι και
Βραχονησίδες)

ΕΖΔ

ΖΕΠ

√

Έκταση (ha)
888

√

10146,26

Στην εικόνα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι περιοχές Natura 2000 στο Νομό Κέρκυρας:
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Εικόνα 13:Περιοχές Natura 2000 Κέρκυρας

Πηγή: www.oikoskopio.gr

Η παράκτια θαλάσσια ζώνη από Κανόνι έως Μεσογγή (GR2230005):11
Η περιοχή GR2230005 – Παράκτια Θαλάσσια Ζώνη από Κανόνι Έως Μεσόγγη χαρακτηρίζεται
ως Ειδική Ζώνη Διατήρησης (ΕΖΔ ή Special Areas of Conservation ‐ SAC) και η συνολική της
έκταση ανέρχεται σε 8,88 km2.
Τμήμα της περιοχής Natura, έκτασης 0,35 km2, εμπίπτει στη λεκάνη Κέρκυρας ‐ Παξών (GR34)
του Υδατικού Διαμερίσματος Ηπείρου (GR05), ενώ το υπόλοιπο τμήμα της περιοχής (8,53 km 2)
εμπίπτει σε θαλάσσια περιοχή.
Όσον αφορά στο υψόμετρο της περιοχής, το ελάχιστο υψόμετρο ανέρχεται στα 0 m, το μέγιστο
είναι 112 m και το μέσο στα 15,03 m
Η περιοχή βρίσκεται στην ανατολική πλευρά της Κέρκυρας και περιλαμβάνει την παράκτια
περιοχή από Κανόνι έως Μεσογγή. Στην περιοχή του Κανονιού το νερό είναι αβαθές και ο
πυθμένας είναι εκτεθειμένος, με λείους βράχους σε βάθος 0,5 m. Το υπόστρωμα είναι
ψαμμιτικό. Μεταξύ των ανώτερων βράχων, το θαλάσσιο φανερόγαμο Cymodocea nodosa
αναπτύσσεται σε αμμώδες υπόστρωμα. Οι λειμώνες του είδους Posidonia oceanica εκτείνονται
11

Κοινοπραξία Διαχείρισης Υδάτων Θεσσαλίας, Ηπείρου και Δυτικής Στερεάς Ελλάδας, Κατάρτιση Σχεδίων
διαχείρισης των λεκανών Απορροής Ποταμών των Υδατικών Διαμερισμάτων, σύμφωνα με τις
προδιαγραφές της οδηγίας 2000/60/ΕΚ, κατ’εφαρμογή του Ν.3199/2003 και του Π.Δ 51/2007 , - Μητρώο
Προστατευόμενων Περιοχών
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σε βάθη κάτω από 1,5 m νότια του χωριού Μεσογγή. Σε αυτή την περιοχή, ο πυθμένας της
θάλασσας είναι βραχώδης, αλλά και αμμώδης με πέτρες και βράχους όλων των μεγεθών.
Κυριαρχούν τα Φαιοφύκη και οι φυτοκοινωνίες Cystoseiretum crinitae.
Η παρουσία του θαλάσσιου φανερόγαμου είδους Posidonia oceanica είναι μεγάλης
οικολογικής αξίας. Τα στρώματα που σχηματίζει αυτό το είδος αποτελούν το πιο σημαντικό
θαλάσσιο οικοσύστημα στη Μεσόγειο θάλασσα, αφού συμβάλλει σημαντικά στην πρωτογενή
παραγωγή χρησιμεύοντας σαν κατάλληλο μέρος για την εναπόθεση των αυγών των ψαριών και
αποτελώντας το ιδανικό ενδιαίτημα για πολλά ζωικά και φυτικά είδη.
Διαπόντια Νησιά (GR2230008)
Η περιοχή GR2230008 – Διαπόντια Νησιά (Οθωνοί, Ερεικούσσα, Μαθράκι και βραχονησίδες)
χαρακτηρίζεται ως Ζώνη Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ ή Special Protection Area ‐SPA) και η
συνολική της έκταση ανέρχεται σε 101,46 km2
Τμήμα της περιοχής Natura, έκτασης 10,82 km2, εμπίπτει στη λεκάνη Κέρκυρας ‐ Παξών (GR34)
του Υδατικού Διαμερίσματος Ηπείρου (GR05), ενώ το υπόλοιπο τμήμα της περιοχής(90,64 km2)
εμπίπτει σε θαλάσσια περιοχή.
Όσον αφορά στο υψόμετρο της περιοχής, το ελάχιστο υψόμετρο ανέρχεται στα 0 m, το
μέγιστο είναι 379 m και το μέσο στα 82 m.
Τρία κατοικημένα και πέντε ακατοίκητα μικρά νησιά τα οποία καλύπτονται κυρίως από
κωνοφόρα, ψηλά μακί και ελαιώνες. Τα νησιά Οθωνοί έχουν εκτεταμένες βραχώδεις ακτές και
πλαγιές (μέγιστο υψόμετρο 385 m). Οι περισσότερες από τις ακατοίκητες βραχονησίδες
καλύπτονται από χαμηλή βλάστηση σε βραχώδες υπόβαθρο, ιδανικό για φωλιές
θαλασσοπουλιών.

1.2.1.3 Υγροβιότοποι
Σύμφωνα με το ΠΔ 229/ΑΑΠ/19.06.2012 «Έγκριση καταλόγου μικρών νησιωτικών υγροτόπων
και καθορισμός όρων και περιορισμών για την προστασία και ανάδειξη των μικρών παράκτιων
υγροτόπων που περιλαμβάνονται σε αυτόν», στο δήμο Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων
Νήσων εντοπίζονται οι ακόλουθοι υγροβιότοποι που κρίνονται ως σημαντικοί και χρήζουν
προστασίας :
Πίνακας 16: Μικροί νησιωτικοί υγρότοποι του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων
Ονομασία Υγροτόπου
1
2
3
4
5
6
7

Εκβολή Ποταμού
Έλος Μαρίνας Γουβιών
Έλος ακρωτηρίου Τούρκο
Έλος Ανεμόμυλου
Λίμνη Σκοτεινή ( Δανίλια)
Λίμνη Μπερτζάνου ( Μπρεντάνου – Τεμπλόνι )
Έλος Γουβιών

Κωδικός
Υ222ΚΕR016
Υ222ΚΕR018
Υ222ΚΕR019
Υ222ΚΕR020
Υ222ΚΕR022
Υ222ΚΕR023
Υ222ΚΕR024

Έκταση
(στρ)
70
67
17
17
44
62
21
38
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Ονομασία Υγροτόπου
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Εκβολή και κανάλι Στραβοποτάμου
Γαυρολίμνη
Λίμνη Κουνουπίνα
Λίμνη Μπουτσουλή
Έλος Κοντοκαλίου
Οροπέδιο Καταπίνος
Λιμνίο ΧΥΤΑ
Λίμνη Κλουδάτικη
Έλος στους Κορήτους
Λίμνη Συβιλάτικα
Εποχιακό τέλμα Τεμπλονίου
Λίμνη Μπελενιώτη

2020 -2023

Κωδικός
Υ222ΚΕR025
Υ222ΚΕR027
Υ222ΚΕR029
Υ222ΚΕR043
Υ222ΚΕR044
Υ222ΚΕR048
Υ222ΚΕR049
Υ222ΚΕR050
Υ222ΚΕR052
Υ222ΚΕR053
Υ222ΚΕR054
Υ222ΚΕR056

Έκταση
(στρ)
54
52
19
33
20
37
9
18
21
15
44
11

Στο χάρτη που ακολουθεί παρουσιάζεται η εικόνα των υγροτόπων της Κέρκυρας :
Eικόνα 14: Υγρότοποι της Κέρκυρας

Πηγή: www.oikoskopio.gr
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1.2.1.4 Δασικά οικοσυστήματα
Νήσος Βίδο (με δάσος χαλέπιας πεύκης σε καλή κατάσταση), νήσος Λαζαρέτο (με συστάδες
χαλέπιας πεύκης και θαμνώνες με αείφυλλα πλατύφυλλα), Σταυρός, Γυαλισκάρι, Κομπίτσι.

1.2.1.5 Χλωρίδα και πανίδα
Όπως περιγράφεται στον Περιφερειακό Χωροταξικό Σχεδιασμό των Ιονίων Νήσων, ο Νομός.
Κερκύρας ανήκει στη ζώνη των αείφυλλων πλατύφυλλων και πιο συγκεκριμένα στην υπο ζώνη
της Αριάς (υγροβιότερη).
Όσον αφορά τη χλωρίδα, σύμφωνα με την εργασία της Georgiou (1988), τα ανώτερα φυτικά
taxa της νήσου Κέρκυρας υπολογίζονται σε 1379. Για τα Διαπόντια νησιά έχουν γίνει δύο
χλωριδικές εργασίες που αφορούν στην Ερείκουσα και τους Οθωνούς. Στην Ερείκουσα
αναφέρθηκαν 85 φυτικά taxa (Georgiades, 1985) και στους Οθωνούς 257 (Georgiades, 1983).
Ως προς την πανίδα, υπάρχει πληθώρα ψαριών και ζώων με ιδιαίτερη παρουσία, όπως η
αλεπού, ο λαγός, το κουνάβι, ο ασβός, η νυφίτσα, η περδικότσιχλα, ο κότσυφας, το τρυγόνι, το
ορτύκι, η αγριόπαπια, το αηδόνι, οι κόρακες, η κουκουβάγια, κ.λπ. καθώς και ψάρια του
γλυκού νερού όπως η Psendophoxinus stymphalinus (ντάσκα), Valencia hispanica (ζουρνάς) και
Knipowitschia goerneri (κερκυρογωβιός). Σημαντική είναι επίσης η παρουσία ορισμένων
χειρόπτερων ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος (μικρορινόλοφος, πτερυγονυχτερίδα, μικρομυωτίδα,
τρανομυωτίδα).

1.2.1.6 Μετεωρολογικά στοιχεία
Το κλίμα της Κέρκυρας ανήκει στον τύπο του θαλάσσιου Μεσογειακού με κύρια
χαρακτηριστικά τους ήπιους και υγρούς χειμώνες, σχετικά θερμά και ξηρά καλοκαίρια και
γενικά μακρές περίοδοι ηλιοφάνειας κατά την μεγαλύτερη διάρκεια του έτους.
Τα κλιματολογικά στοιχεία που παρουσιάζονται βασίζονται στη μελέτη δεδομένων του
μετεωρολογικού σταθμού Κέρκυρας της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας
(http://www.hnms.gr/emy) για την περίοδο 1955-2010 και θεωρούνται αντιπροσωπευτικά για
το κλίμα της Κέρκυρας.
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Γράφημα 5: Διακύμανση μηνιαίας θερμοκρασίας περιόδου 1955-2010

Πηγή : ΕΜΥ

Τα δεδομένα για τη διακύμανση της θερμοκρασίας στο νησί παρουσιάζουν ότι ο Ιούλιος είναι
ο μήνας με την υψηλότερη μέση μηναία θερμοκρασία (26,7) και ο Ιανουάριος είναι ο μήνας με
την χαμηλότερη μέση μηναία θερμοκρασία (9,8).
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Γράφημα 6 : Διακύμανση υετού

Τα δεδομένα για τη διακύμανση του υετού στο νησί παρουσιάζουν ότι ο Νοέμβριος και ο
Δεκέμβριος είναι οι μήνες με το μεγαλύτερο μέσο μηνιαίο ύψος υετού (187, 1 και 189,9
αντίστοιχα), ενώ οι θερινοί μήνες Ιούνιος, Ιούλιος και Αύγουστος παρουσιάζουν το
χαμηλότερο μέσο ύψος καθώς και το μέσο μηνιαίο αριθμό ημερών.
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Γράφημα 7 : Διακύμανση της υγρασίας στο Μ.Σ Κέρκυρας

Πηγή : EMY

Τα δεδομένα για τη διακύμανση της υγρασίας στο νησί παρουσιάζουν ότι ο Ιούλιος & ο
Αύγουστος είναι οι μήνες με τη μικρότερη υγρασία (61,7%) και ο Νοέμβριος ο μήνας με την
υψηλότερη υγρασία (77,5%).
Σύμφωνα με τα στοιχεία του Περιφερειακού Χωροταξικού Σχεδίου Ιονίων Νήσων, το χιόνι
(αρκετά σπάνιο στο νησί της Κέρκυρας) παρατηρείται στο διάστημα Δεκεμβρίου - Μαρτίου,
ενώ το χαλάζι (που εμφανίζεται πιο συχνά) παρατηρείται στο διάστημα Σεπτεμβρίου - Μαΐου.
Φαινόμενα παγετού στην περιοχή παρατηρούνται κατά την περίοδο Νοεμβρίου - Μαρτίου.
Όσον αφορά τη νέφωση, η κύμανσή της είναι παρόμοια με αυτή των κατακρημνίσεων,
εμφανίζοντας μέγιστη μέση τιμή κατά τους μήνες Φεβρουάριο και Δεκέμβριο (4,6) και
ελάχιστη κατά το μήνα Ιούλιο (1,2). Η μέση ετήσια τιμή της νέφωσης στο Ν. Κέρκυρας
εκτιμάται στο 3,39.
43

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων

2020 -2023

Γράφημα 8 : Άνεμοι στο Μ.Σ Κέρκυρας

Πηγή : EMY

Οι επικρατούντες άνεμοι στο νησί της Κέρκυρας είναι κυρίως Ν, ΝΑ κατευθύνσεων
(Σεπτέμβριος-Μάιος) και δευτερευόντως Δ κατά τους θερινούς μήνες (Ιούνιο, Ιούλιο και
Αύγουστο).
Στο παρακάτω γράφημα παρουσιάζονται οι ετήσιες συχνότητες του ανέμου στην Κέρκυρα,
όπως προκύπτουν από τα στοιχεία της Ε.Μ.Υ. κατά τα έτη 1955-2010.
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Γράφημα 9 : Άνεμοι στο Μ.Σ Κέρκυρας

Πηγή : EMY

Τέλος, στο παρακάτω διάγραμμα παρουσιάζονται τα στοιχεία τόσο του μηνιαίου υετού, όσο
και της μέσης μηνιαίας θερμοκρασίας.
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Γράφημα 10 : Ομβροθερμικό Διάγραμμα Κέρκυρας

Πηγή : EMY

Σύμφωνα με τον Κ.Εν.Α.Κ. (ΦΕΚ 407/9.4.2010), η ελληνική επικράτεια διαιρείται σε τέσσερις
κλιματικές ζώνες (Α,Β,Γ και Δ) με Α τη θερμότερη και Δ την ψυχρότερη. Ο δήμος Κεντρικής
Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων ανήκει στην Β κλιματική ζώνη, ενώ οι περιοχές του που
βρίσκονται σε υψόμετρο άνω των 500 μέτρων, εντάσσονται στην επόμενη ψυχρότερη
κλιματική ζώνη.

46

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων

2020 -2023

1.2.1.7 Υδάτινοι πόροι12
Η Κέρκυρα ανήκει στο Υδατικό Διαμέρισμα της Ηπείρου, το οποίο περιλαμβάνει τις Λεκάνες
Απορροής Αώου (GR 11), Καλαμά (GR 12), Αχέροντα και Λούρου (GR 13 & GR 46), Άραχθου (GR
14) και Κέρκυρας-Παξών (GR 34), όπως προσδιορίσθηκαν κατά την εφαρμογή του Άρθρου 3 της
Οδηγίας 2000/60/ΕΚ. Η συνολική επιφάνειά του είναι 631 Km2 (της νήσου Κέρκυρας 592 km2).
Η Κέρκυρα αποτελεί το μεγαλύτερο νησί του νησιωτικού τμήματος του Υδατικού
Διαμερίσματος και χαρακτηρίζεται από πολυάριθμες μικρές υπολεκάνες απορροής, τυπικές της
νησιωτικής μορφολογίας. Η τοποθέτηση της νήσου πάνω στον άξονα κίνησης των ομβροφόρων
ανέμων (ΒΔ προς ΝΑ), έχει ως αποτέλεσμα την καταγραφή σημαντικών υψών βροχόπτωσης,
ιδιαίτερα στο βόρειο τμήμα της νήσου. Τα κύρια επιφανειακά υδατικά συστήματα της ΠΕ
Κέρκυρας είναι η Φόνισσα με μήκος 7 km, ο Μεσάγγης με μήκος 7,5 km και το Ποτάμι με μήκος
2,1 km. Σύμφωνα με το «Σχέδιο Διαχείρισης Υδάτων του Υδατικού Διαμερίσματος Ηπείρου» η
ετήσια ζήτηση σε νερό ανά χρήση στη ΠΕ Κέρκυρας είναι 125 εκ.μ3 για άρδευση , 16 εκ.μ3 για
ύδρευση & τουρισμό, η δε ζήτηση από τη βιομηχανία και τη κτηνοτροφία είναι πολύ
μικρότερη.
Η Κέρκυρα έχει μεγάλο ύψος βροχόπτωσης και παρουσιάζει σημαντική υπόγεια υδροφορία.
Η υδροδότηση των περισσότερων περιοχών καλύπτεται με πηγές ή γεωτρήσεις. Παρά το
γεγονός ότι υφίσταται πλεονασματικό υδρολογικό ισοζύγιο, η υδροδότηση είναι δυσχερής,
αφενός λόγω της δυσκολίας στη συγκράτηση των νερών εξαιτίας της γεωμορφολογίας και
αφετέρου λόγω της κακής ποιότητας (σκληρότητα, ρύπανση) του υδροφόρου ορίζοντα.
Ιδιαίτερο πρόβλημα παρατηρείται τους θερινούς μήνες, λόγω της αυξημένης ζήτησης
(τουρισμός). Τόσο τα υπόγεια, όσο και τα επιφανειακά ύδατα δέχονται διάχυτες απορροές
επιβαρυντικών φορτίων (αγροτική δραστηριότητα) ή σημειακές (αστικά απόβλητα,
απορρίμματα, λοιπές εγκαταστάσεις). Στις παράκτιες ζώνες συναντώνται υψηλές τιμές
χλωριόντων λόγω θαλάσσιας διείσδυσης από υπεραντλήσεις και από φυσικά αίτια.
Σημαντικός στόχος είναι η αύξηση της ποιοτικής επάρκειας πόσιμου νερού μέσω της
εξοικονόμησης (μείωση διαρροών δικτύων ύδρευσης, αντικαταστάσεις & διαχείριση με
“έξυπνα συστήματα” αποδοτική χρήση πόρων) και της προστασίας/ορθής διαχείρισης του
υδροφόρου ορίζοντα.
Σε αυτή την κατεύθυνση, προχωρούν από το Υπ. Μεταφορών & Υποδομών οι μελέτες για τις
Εγκαταστάσεις Αποσκλήρυνσης υπόγειων Νερών (ΕAΝ) Χρυσηίδας που θα τροφοδοτούν την
Πόλη της Κέρκυρας με 15.000 m3 ημερησίως και της ΕΑΝ Κακότραφου που θα τροφοδοτεί με
10.000 m3 ημερησίως την δεξαμενή Ποταμού από την οποία προβλέπεται η υδροδότηση του
εσωτερικού δικτύου της πόλης Κέρκυρας και των Γουβιών.13

12

Κοινοπραξία Διαχείρισης Υδάτων Θεσσαλίας, Ηπείρου και Δυτικής Στερεάς Ελλάδας, Κατάρτιση
Σχεδίων διαχείρισης των λεκανών Απορροής Ποταμών των Υδατικών Διαμερισμάτων, σύμφωνα με τις
προδιαγραφές της οδηγίας 2000/60/ΕΚ, κατ’ εφαρμογή του Ν.3199/2003 και του Π.Δ 51/2007.
13
«ΥΔΡΕΥΣΗ ΝΗΣΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ. (Α’ ΦΑΣΗ: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΡΓΑ)
Συμπληρωματικές Μελέτες Έργων Ύδρευσης Κεντρικής και Νότιας Κέρκυρας».
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1.2.1.8 Καλύψεις γης
Το σύνολο των εκτάσεων του Δήμου ανέρχεται σε 259,10 χιλιάδες στρέμματα. Η κατανομή στις
βασικές κατηγορίες χρήσης/κάλυψης φαίνεται στον παρακάτω Πίνακα :
Πίνακας 17 : Κατανομή της έκτασης σε γενικευμένες κατηγορίες χρήσης/κάλυψης ανά Δ.Ε

Δ.Ε

Σύνολο
εκτάσεων

Καλλ/μενς
εκτάσεις
και
αγραναπαύσει
ς

Αχιλλείων
47,6
Κερκυραίων
41,3
Παλ/τών
48,3
Παρελίων
48,6
Φαιάκων
54,9
Ερεικούσσης
4,3
Μαθρακίου
3,5
Οθωνών
10,6
Δήμος
259,1
Κεντρικής
Κέρκυρας
&
Διαποντίων
Νήσων
Περιφέρεια
2303,1
Ιονίων Νήσων
Σύνολο
131982,2
Ελλάδας
Πηγή : ΕΛΣΤΑΤ, 2007

Βοσκότο
ποι

Εκτάσεις
καλυπτόμε
νες
από
νερά

Δάση

Εκτάσεις
οικισμών
(κτίρια,
δρόμοι κτλ)

Άλλες
εκτάσεις

40,7
30,8
39,8
44,9
34,7
0,2
0,0
0,1
191.2

0,0
0,0
1,3
0,0
4,2
0,0
0,0
0,0
5,5

3,5
0,1
6,5
2,0
13,3
2,8
0,0
9,2
37,4

0,7
0,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,9

2,7
9,6
0,7
1,7
2,7
0,0
0,0
0,2
17,6

0,0
0,6
0,0
0,0
0,0
1,3
3,5
1,1
6,6

1.103,7

239,0

711,6

9,6

64,1

175,1

50684,6

14451,6

57968,9

1790,1

2307,5

4779,6

1.2.2 Προβλήματα Ρύπανσης
Στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων δεν υπάρχουν συστηματικές καταγραφές της ποιότητας της
ατμόσφαιρας.
Στην Κέρκυρα οι κύριες πηγές επιβάρυνσης της ατμοσφαιρικής ποιότητας και υποβάθμισης του
φυσικού περιβάλλοντος είναι η οδική κυκλοφορία, η λειτουργία του αεροδρομίου, η
λειτουργία των λιμανιών, οι κεντρικές θερμάνσεις, καθώς και η υπάρχουσα (περιορισμένη)
βιομηχανική δραστηριότητα.
Γενικά μπορεί να λεχθεί ότι η Κέρκυρα, όπως και γενικότερα η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων δεν
αντιμετωπίζει ιδιαίτερο πρόβλημα ατμοσφαιρικής ρύπανσης, αφού η βιομηχανική
δραστηριότητα είναι στο μεγαλύτερο μέρος της μονάδες συσκευασίας - μεταποίησης
αγροτικών προϊόντων (σφαγεία, βιομηχανία γάλατος, κονσερβοβιομηχανίες φρούτων και
λαχανικών, ελαιοτριβεία). Η πλειοψηφία των μονάδων του δευτερογενούς τομέα είναι μικρές
και απευθύνονται κατά κύριο λόγο στις τοπικές αγορές της περιφέρειας.
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Οι κυριότερες πηγές ρύπανσης που διαπιστώνονται είναι οι ακόλουθες: 14
❖ Οι συνδεμένες δραστηριότητες με την οικονομία του τουρισμού και συγκεκριμένα:
• η έντονη ανάπτυξη των εγκαταστάσεων τουρισμού και αναψυχής και η άναρχη και
αυθαίρετη δόμηση που παρατηρείται σε αρκετές περιοχές και η άναρχη επέκταση των
οικισμών με την εκτός σχεδίου δόμηση α’ – β΄ κατοικία χωρίς τις ανάλογες
περιβαλλοντικές υποδομές, όπως πχ δίκτυα αποχέτευσης, εγκαταστάσεις επεξεργασίας
λυμάτων κτλ.
• η αυξημένη κίνηση στα λιμάνια κατά την τουριστική περίοδο με αποτέλεσμα τη
ρύπανση των θαλάσσιων υδάτων από πετρέλαιο, λύματα κλπ
• ο θαλάσσιος τουρισμός στο μέτρο που δε λαμβάνονται τα αναγκαία μέτρα προστασίας
(σκάφη που δε διαθέτουν απαραίτητες εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων)
❖ η αυξημένη κίνηση στα αεροδρόμια που προκαλεί ρύπανση της ατμόσφαιρας από τα
εκλυόμενα αέρια.
❖ Οι παραγωγικές δραστηριότητες που λόγω της επιφανειακής απόρριψης επιβαρύνουν τους
υδάτινους και εδαφικούς αποδέκτες στους οποίους καταλήγουν από την απόπλυση των
εδαφών με :
• λύματα από εργοστάσια (ειδικά ελαιουργεία) σφαγεία, κλπ. Τα ελαιοτριβεία (82%),
αποτελούν δραστηριότητα που έχει έντονη παρουσία στο νησί και που ασκεί εποχιακή
πίεση - κατά την ελαιοκομική περίοδο - με απορροές οργανικού φορτίου, συχνά
ελλιπούς επεξεργασίας.
• απόβλητα από τη σταβλισμένη κτηνοτροφία
• χημικά λιπάσματα, ζιζανιοκτόνα, παρασιτοκτόνα και φυτοφάρμακα από τις γεωργικές
εκμεταλλεύσεις
❖ Η αστικοποίηση και συγκεκριμένα :
• τα αστικά λύματα (εν μέρει έλλειψη δικτύων αποχέτευσης και μονάδων βιολογικού
καθαρισμού, απορροφητικοί βόθροι ). Ειδικότερα στο δήμο δεν υπάρχουν οικισμοί με
πληθυσμό άνω των 2.000 κατοίκων που να μη εξυπηρετούνται από εγκατάσταση
επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ). Συνολικά υφίστανται 5 ΕΕΛ.
• η διάθεση των απορριμμάτων σε ΧΥΤΑ. Στο δήμο υφίσταται o ΧΥΤΑ στην περιοχή
Ακροκέφαλος Τεμπλονίου, επιφάνειας 100 στρ. και εξυπηρετεί το σύνολο του νησιού.
Ελλείψει άλλης υποδομής εναπόθεσης απορριμμάτων, ο χώρος συνεχίζει να
υποδέχεται απορρίμματα, τα οποία είτε δεματοποιούνται και εναποτίθενται σε
διπλανό οικόπεδο , είτε μεταφορτώνονται και μεταφέρονται σε αδειοδοτημένη ΜΕΑ,
στην ηπειρωτική Ελλάδα.
• Η ύπαρξη ανενεργών λατομείων , με κυρίαρχο το λατομείο Τρουμπέτας τα οποία
χρήζουν αποκατάστασης με κατάλληλες φυτεύσεις & διαμορφώσεις.

14

Χωροδυναμική-Περιβάλλον-Ανάπτυξη Έφη Καραθανάση & Συνεργάτες Ε.Ε, ΣΜΠΕ της μελέτης
«Αξιολόγηση, αναθεώρηση και εξειδίκευση Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και
αειφόρου ανάπτυξης Περιφέρειας Ιονίων Νήσων» Σεπτέμβριος 2014.
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Βασικές υποδομές - δίκτυα

1.2.3.1 Οδικό δίκτυο
Το Δημοτικό οδικό δίκτυο είναι εξαιρετικά πυκνό, δεδομένης κυρίως της πληθυσμιακής
πυκνότητας του νησιού και των πολλών διάσπαρτων οικισμών. Τα βασικά προβλήματα του
εθνικού, επαρχιακού και δημοτικού οδικού δικτύου είναι: μικρό πλάτος, κακή χάραξη &
κατασκευή, φθορές στο οδόστρωμα, έλλειψη σήμανσης – υποδομών ασφαλείας – φωτισμού,
διέλευση επαρχιακών αξόνων μέσα από οικισμούς. Θετικό είναι ότι, σε επίπεδο νομού, η
Κέρκυρα παρουσιάζει μείωση των οδικών ατυχημάτων στην μεταξύ των ετών 2012-2017 15:

Το οδικό δίκτυο του δήμου σε επίπεδο πρωτευόντων και δευτερευόντων αξόνων περιλαμβάνει
δύο (2) οδούς που κατατάσσονται στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο (ΦΕΚ 735/Β/1995) :
Πίνακας 18: Εθνικό Οδικό Δίκτυο δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων

Ε.Ο 24 Κέρκυρα-Παλαιοκαστρίτσα
Ε.Ο 25 Κέρκυρα- Γύρος Αχιλλείου

Δευτερεύον Εθνικό Δίκτυο
Τριτεύον Εθνικό Δίκτυο

καθώς και τις εξής οδούς που κατατάσσονται στο επαρχιακό οδικό δίκτυο :
Πίνακας 19: Πρωτεύον Επαρχιακό Δίκτυο(Β.Δ 6/08.02.1956 ΦΕΚ 47Α)

1:
2:
3:

4:
5:
6:

«Λιμάνι Κέρκυρας- Κανόνι μέσω ανακτόρων, Ακταίου, Γαρίτσας, Ανεμομύλου, Μον Ρεπό,
Βασίλη»
«Κέρκυρα- Αλεπού- Αγ. Νικόλαος- Τρίκλινο- Πέλεκας»
«Μεσογγή (από Εθν. Οδό Κέρκυρας- Γύρου Αχιλλείου)-Μπενίτσες- Τσάκι- Αγ. Ιωάννης
Περιστερών- Μωραϊτικα-Βραγκανιώτικα- Αργυράδες- Περιβόλι- Ριγγλάδες- Λευκίμμη (και η
παράκαμψη Περιβολίου και Λευκίμμης)- Κάβος»
Στο τμήμα του: «Ποντή (συνάντηση με Εθν. Οδό Κέρκυρας-γύρου Αχιλλείου)- Παϊπέτη»
«Παϊπέτη (συνάντηση με Επαρχ. Οδό 5)- συνάντηση με Επαρχ. Οδό 7»
«Πέλεκας (συνάντηση με Επαρχ. Οδό 2) – Σιναράδες- Καστελλάνοι (συνάντηση με Επ. Οδό 6»

15

Κείμενο για την κατάσταση της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων στο πλαίσιο του σχεδιασμού της
Αναπτυξιακής Στρατηγικής 2021-2027
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7:

«Παλαιοκαστρίτσα (από Εθν. Οδό Κέρκυρας-Παλαιοκαστρίτσας)- Κοκκίνι- Πέλεκας
(συνάντηση με Επαρχ. Οδό 2), μέσω Παπαθανάτικων και Χαρτοποιίας»
8:
«Τζάβρος- Ύψος- Πυργί- Νησάκι- Σινιές- Κασιώπη- Πρ. Ηλίας- Αγ. Σπυρίδωνας (μέσω της νέας
χάραξης)- Αχαράβη- Σφακερά- Ρόδα- Καρουσάδες- Σιδάρι»
9
«Σκριπερό (από Εθν. Οδό Κέρκυρας- Παλαιοκαστρίτσας)- Τρουμπέτα- Αρκαδάδες-ΑγρόςΒελονάδες- Λιβάδι- Σιδάρι προς Περουλάδες, μέχρι τη συνάντησή της με την Επαρ. Οδό 31»
10: «Τρουμπέτα- Χωροεπίσκοποι (μέσω της παράκαμψης)- Ρεκίνι- Καβαλούρι- Καρουσάδες»
Τους υπόλοιπους δρόμους, που χαρακτηρίσθηκαν με το Β.Δ. 23/06-02-1956 Επαρχιακοί και δεν
αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο, ή τμήματα των Επαρχιακών Δρόμων που
αναφέρονται στην ίδια παράγραφο, που αντικαταστάθηκαν με νέες χαράξεις, κατατάσσονται στο
Δευτερεύον Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο του Νομού Κέρκυρας
Πίνακας 20 : Δευτερεύον Επαρχιακό Δίκτυο(Β.Δ 6/08.02.1956 ΦΕΚ 47Α)

1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
10:
11:
12:
13:
14:
15:
16:
17:

«Βρυώνη- Βαρυπατάδες- Άγιος Νικόλαος από Εθν. Οδό Κέρκυρας- γύρου Αχιλλείου & μέσω
Βιρού & Καλαφατιώνων στην Επαρχ. Οδό 2»
«Από Επαρχ. Οδό 6 (Παϊπέτη)- Άγιοι Δέκα- Στρογγυλή σε Επαρχ. Οδό 4 (Μέλισσα)»
« Από Επαρχ. Οδό 7 ( Καστελλάνοι)- Βουνιατάδες- Αγ. Ματθαίος- Επαρχ. Οδό 4 (Μέλισσα)»
«Σιναράδες- Καλαφατιώνες, από Επαρχ. Οδό 7 σε Επαρχ. Οδό 3»
« Άγιοι Θεόδωροι- Κάτω & Άνω Παυλιάνα- Πεντάτι από Επαρχ. Οδό 6»
«Κοκκίνι-Γιαννάδες- Λιβάδι Ρόπα μέσω Βάτου, Μαρμάρου & Κανακάδων, ως
παρακαμπτήριος Επαρχ. Οδού 4
« Άγιος Ηλίας Κέρκυρας- Ποταμός-Γιαννάδες μέσω Τεμπλονίου & Λιβαδιού Ρόπα, μέχρι
Επαρχ. Οδού 13»
«Ενωτική Εθνικής Οδού Κέρκυρας- Παλ/τσας & Επαρχ. Οδού 14, δυτικώς Ποταμού
« Γουβιά- Άφρα Άγιος Νικόλαος από Εθν. Οδό Κέρκυρας- Παλ/τσας, Επαρχ. Οδό 2»
«Πυργί- Επίσκεψη- Αχαράβη μέσω Σπαρτύλα, Σγουράδων & Παντελεήμονος
«Σγουράδες- Περίθεια- Προφ. Ηλίας, από Επαρχ. Οδό 18, μέσω Στρινίλλα, Πετάλειας,
Παντοκράτορα & Λουτσών, σε Επαρχ. Οδό 17»
«Πυργί-Άγιος Μάρκος- Κορακιάνα»
«Σγουράδες- Ζυγός»
«Δασιά- Κατωμέρι- Κορακιάνα, από Επαρχ. Οδό 24 σε Επαρχ. Οδό 20»
«Δουκάδες- Σκριπερό από 20ου χιλ. Εθν. Οδού Κέρκυρας-Παλαιοκαστρίτσας σε Επαρχ. Οδό 24
«Γύρος Κρατσάλου από Τρουμπέτα, μέσω Βίστωνα, Μακράδων, Λακώνων στο 22ο χιλ. της
οδού Κέρκυρας- Παλ/τσας»
«Αργυράδες- Πάγοι- Άγιος Γεώργιος μέσω Βατωνιών»

1.2.3.2 Δίκτυο Συγκοινωνιών
Ο Δήμος λόγω της θέσης του , μέσω του λιμένα Κέρκυρας, αποτελεί πύλη δικτύου μεταφορών
για την Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρας, τόσο για διεθνή μεταφορικά δίκτυα (Αλβανία και
Ιταλία) όσο και για εθνικά μεταφορικά δίκτυα (Ηγουμενίτσα- Ιόνια Οδός / Εγνατία Οδός, Άκτιο
- Αμβρακία - Ιόνια Οδός, Πάτρα - Ολυμπία Οδός / ΠΑΟΕ, και Κυλλήνη -Ολυμπία Οδός).
Ακτοπλοϊκή Συγκοινωνία
Το κεντρικό λιμάνι –πύλη εισόδου στο νησί - ανήκει στη διαχείριση του Οργανισμού Λιμένος
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Κέρκυρας (ΟΛΚΕ) και παρέχει σύνδεση με τα λιμάνια της Ηγουμενίτσας, της Πάτρας, της
Ιταλίας και της Αλβανίας. Στο Δήμο υπάρχουν επίσης και μικρά λιμάνια στα Διαπόντια νησιά
που διασφαλίζουν την τοπική συγκοινωνία και τις ανάγκες των αλιευτικών και τουριστικών
σκαφών. Τέλος, στο κέντρο της ανατολικής ακτογραμμής της Κέρκυρας, στη θέση Γουβιά,
λειτουργεί μαρίνα η οποία διαθέτει όλες τις αναγκαίες υπηρεσίες προς τους ελλιμενιζόμενους.
Πίνακας 21: Υποδομές & Χρήσεις Λιμανιών του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων

Λιμάνι

Χωροθέτηση

Χαρακτήρας

Διαθέσιμες θέσεις

Μπενίτσες

Κέρκυρα

Τουριστικό Καταφύγιο

96

Σπηλιά

Κέρκυρα

Λιμένας σκαφών αναψυχής

Πεντάτι
Έρμονες
Παλαιοκαστρίτσα

Κέρκυρα
Κέρκυρα
Κέρκυρα

Μικτός
Αλιευτικό καταφύγιο
Μικτός

Νέα μαρίνα υπό
κατασκευή
40
40

Γουβιά

Κέρκυρα

Μαρίνα

1235

Ύψος
Αυλάκια
Άμμος
Φύκι

Κέρκυρα
Οθωνοί
Οθωνοί
Οθωνοί

Αλιευτικό καταφύγιο
Αλιευτικό καταφύγιο
Όρμος
Όρμος
Αλιευτικό καταφύγιο &
Λιμένας σκαφών αναψυχής
Αλιευτικό καταφύγιο

300
70
-

Ερείκουσα

Ερείκουσα

Μαθράκι

Μαθράκι

100
15

Πηγή: Στοιχεία ΟΤΑ Ν. Κέρκυρας 2010, Ο.Λ.ΚΕ., Π.Ι.Ν. 2012, Ελληνική Ένωση Μαρίνων

Ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες Εξωτερικού:
Η Κέρκυρα συνδέεται με λιμάνια της Ιταλίας (Βενετία, Μπάρι, Ανκόνα, Μπρίντιζι), με πλοία που
ξεκινάνε από την Ηγουμενίτσα ή από την Πάτρα. Επίσης υπάρχουν δρομολόγια προς Αλβανία
Ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες Εσωτερικού:
Δραστηριοποιούνται 12 Ναυτικές Εταιρείες Ακτοπλοΐας Γραμμής (Κέρκυρας - ΗγουμενίτσαςΠαξών), ενσωματωμένες σε 2 κοινοπραξίες και μία (1) εταιρεία ακτοπλοΐας για τη γραμμή
Κέρκυρα – Διαπόντια νησιά.
•

Κέρκυρα – Ηγουμενίτσα: ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ

•

Κέρκυρα – Οθωνοί – Ερείκουσα – Μαθράκι: χειμώνας 3 φορές/εβδ.,
καλοκαίρι 4 φορές/εβδ.

•

Κέρκυρα – Παξοί: ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ

Οι γραμμές που συνδέουν τα Διαπόντια Νησιά με την Κέρκυρα ( λιμάνι Αγ. Στεφάνου Αυλιωτών
& Κέρκυρας) είναι τακτικές και τα δρομολόγια αυτών εξαρτώνται από τις επικρατούσες
καιρικές συνθήκες, αφού τις μεταφορές αυτές εξυπηρετούν μικρά πλοία.
Μέσω των λιμένων που χωροθετούνται στον Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων,
διακινείται περίπου το 30% των διακινηθέντων με πλοίο στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων.
Η εικόνα για το 2019 αποτυπώνεται παρακάτω :
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Πίνακας 22 : Διακινηθέντες μέσω λιμένων του ΔΚΚΔΝ το 2019
Διακινηθέντες εσωτερικού
ΔΙΑΚΙΝΗΘΕΝΤΕΣ ΚΑΤΑ
ΤΗΝ ΑΠΟΒΙΒΑΣΗ
(ΚΑΤΑΠΛΟΙ)
( ΕΠΙΒΑΤΕΣ ΜΕ Ε/Γ - Ο/Γ)

ΔΙΑΚΙΝΗΘΕΝΤΕΣ ΚΑΤΑ
ΤΗΝ ΕΠΙΒΙΒΑΣΗ
(ΑΠΟΠΛΟΙ) (ΕΠΙΒΑΤΕΣ
ΜΕ Ε/Γ - Ο/Γ)

ΣΥΝΟΛΑ
ΔΙΑΚΙΝΗΘΕΝΤΩΝ

761.204

756.007

1.517.211

Ερεικούσα

2.919

3.152

6.071

Μαθράκι

769

628

1.397

Οθωνοί

1.886

2.493

4.379

Λιμάνι
Κέρκυρας

Διακινηθέντες εξωτερικού
Κέρκυρας
Σύνολο ΔΚΚΔΝ
(εσωτ. + εξωτ.)
Σύνολο
Περιφέρειας

175.928

171.557

347.485

942.706

933.837

1.876.543

2.915.193

2.932.727

5.847.920

Πηγή: Ένωση Λιμένων Ελλάδος

Γράφημα 11 : Διακινηθέντες μέσω λιμένων ΔΚΚΔΝ - ΠΙΝ το 2019
ΣΥΝΟΛΑ ΔΙΑΚΙΝΗΘΕΝΤΩΝ
8.000.000

6.000.000
4.000.000
2.000.000
0

Σύνολο ΔΚΚΔΝ
Σύνολο ΔΚΚΔΝ

Σύνολο Περιφέρειας
Σύνολο Περιφέρειας

Το κεντρικό λιμάνι φιλοξενεί πλήθος κρουαζιερόπλοιων καθ’ όλο σχεδόν το χρόνο. Η συμβολή
της κρουαζιέρας είναι ιδιαίτερα σημαντική για τον τουρισμό της Κέρκυρας. Μέσα στο 2019
επισκέφτηκαν το νησί 767.673 τουρίστες μέσω κρουαζιέρας (ρεκόρ πενταετίας), σύμφωνα με
το ενημερωτικό που έδωσε στη δημοσιότητα η Ένωση Λιμένων της χώρας, γεγονός που
ανέδειξε το κερκυραϊκό λιμάνι ως τέταρτο στο σύνολο της χώρας, πίσω από Πειραιά, Σαντορίνη
και Μύκονο. Την τελευταία πενταετία συνολικά επισκέφτηκαν την Κέρκυρα 3.579.449
τουρίστες μέσω ης κρουαζιέρας. Σε αυτό συμβάλλει η ύπαρξη των κατάλληλων υποδομών. Στο
χώρο του νέου λιμένα, τον οποίο διαχειρίζεται ο ΟΛΚΕ ΑΕ, λειτουργεί Επιβατικός Σταθμός,
προσήνεμος μώλος για κρουαζιερόπλοια, υπήνεμος μώλος με τα κρηπιδώματα Ε/Γ – Ο/Γ
πλοίων εσωτερικού ώστε να διαχωριστούν πλήρως οι λειτουργίες του λιμανιού για καλύτερη
εξυπηρέτηση και των δύο (Κρουαζιέρα και πορθμειακές γραμμές). Για τον τομέα του γιώτιγκ,
εξελίσσεται η κατασκευή τουριστικού καταφυγίου περίπου 80 θέσεων για μικρά και μεσαία
σκάφη στο παλιό λιμάνι της Κέρκυρας (θέση Σπηλιά) ουσιαστικά μέσα στην καρδιά της πόλης.
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Τα στοιχεία της τελαυταίας 10ετίας αποικονίζονται στον παρακάτω πίνακα:
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Αεροπορική Σύνδεση
Στο Δήμο υπάρχει διεθνές αεροδρόμιο το οποίο βρίσκεται στην πόλη της Κέρκυρας.
Τον Δεκέμβριο του 2015 οριστικοποιήθηκε η ιδιωτικοποίηση του Αερολιμένα Κέρκυρας
¨ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ¨, μαζί με άλλους (13) περιφερειακούς αερολιμένες, μέσω της
υπογραφής παραχώρησης στην κοινοπραξία Fraport AG / Ομίλου Κοπελούζου από το Ταμείο
Αξιοποίησης Ιδωτικής Περιουσίας Δημοσίου (Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ). Σύμφωνα με τη σύμβαση, η
κοινοπραξία χειρίζεται τα (14) αεροδρόμια για 40 χρόνια ( +10 χρόνια επέκταση) ξεκινώντας
από τις 11 Απριλίου 2017.
Οι Αεροπορικές συνδέσεις εσωτερικού που εξυπηρετούν το Δήμο
Θεσσαλονίκη, Κέρκυρα – Πρέβεζα (Άκτιο) – Κεφαλονιά – Ζάκυνθος.

είναι: Αθήνα,

Παρακάτω παρουσιάζεται η κίνηση του αεροδρομίου τόσο στις πτήσεις του εσωτερικού όσο
και του εξωτερικού για τα έτη 2018 & 2019, όπου αποτελούν τα πιο πρόσφατα στοιχεία της
κίνησης προ του έτους 2020 και τα νέα δεδομένα της υγειονομικής κρίσης :

Σε επίπεδο αφίξεων το διεθνές αεροδρόμιο της Κέρκυρας εξυπηρετεί περίπου το 50 % των
διεθνών πτήσεων αφίξεων και το 63 % των εσωτερικών πτήσεων σε επίπεδο Περιφέρειας.

55

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας &
Διαποντίων Νήσων

2020 -2023

Πίνακας 23 : Αφίξεις στα αεροδρόμια της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων το 2019
Διεθνείς αεροπορικές αφίξεις

Ιανουάριος
Φεβρουάριος
Μάρτιος
Απρίλιος
Μάιος
Ιούνιος
Ιούλιος
Αύγουστος
Σεπτέμβριος
Οκτώβριος
Νοέμβριος
Δεκέμβριος

Ιανουάριος
Φεβρουάριος
Μάρτιος
Απρίλιος
Μάιος
Ιούνιος
Ιούλιος
Αύγουστος
Σεπτέμβριος
Οκτώβριος
Νοέμβριος
Δεκέμβριος

Άκτιο

Ζάκυνθος

Κέρκυρα

Κεφαλονιά

Σύνολο

300.698

856.538

1.457.420

330.329

2.944.985

0
0
248
4.444
31.678
58.891
75.183
65.780
53.100
11.348
26
0

0

0

0

0

0

0

0

0

150

508

0

906

10.538

62.690

7.606

85.278

106.219

176.333

41.022

355.252

161.632

263.264

62.848

546.635

204.052

317.577

76.809

673.621

200.245

309.733

77.555

653.313

146.825

237.129

53.098

490.152

26.877

89.576

11.391

139.192

0

465

0

491

0

145

0
145
Αεροπορικές αφίξεις εσωτερικού

Άκτιο

Ζάκυνθος

Κέρκυρα

Κεφαλονιά

Σύνολο

5.167

45.796

166.553

46.859

264.375

31
27
82
102
187
563
1.394
1.720
763
165
27
106

1.210

10.143

1.400

12.784

1.440

9.898

1.416

12.781

1.591

11.652

1.661

14.986

2.823

13.335

1.961

18.221

3.686

13.507

3.002

20.382

6.284

17.394

6.103

30.344

8.203

20.212

10.225

40.034

8.485

20.112

10.001

40.318

5.904

16.140

5.401

28.208

3.095

12.646

2.432

18.338

1.493

10.683

1.699

13.902

1.582

10.831

1.558

14.077

Πηγή: YΠΑ
Τέλος, υφίστανται και δύο ελικοδρόμια στα Διαπόντια Νησιά (Οθωνοί και Ερείκουσα). Η
συμβολή των ελικοδρομίων είναι σημαντική για την κάλυψη αεροδιακομιδών, για μεταφορά
ασθενών, για έκτακτες περιπτώσεις επικοινωνίας.
Αστικές – Υπεραστικές Συγκοινωνίες
Στον δήμο χωροθετούνται οι εγκαταστάσεις του Αστικού και του Υπεραστικού ΚΤΕΛ
Κέρκυρας.
Το Αστικό ΚΤΕΛ Κέρκυρας διαθέτει ολοκληρωμένο τηλεματικό σύστημα πληροφόρησης του
κοινού, έκδοσης εισιτηρίων από αυτόματους πωλητές, παρακολούθησης και διαχείρισης του
στόλου των λεωφορείων. Εξυπηρετεί τον δήμο με τοπική αστική συγκοινωνία στην περιοχή
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οικισμούς με 31 Αστικά λεωφορεία και

14 γραμμές

Με το Υπεραστικό ΚΤΕΛ Ν. Κερκύρας γίνονται μεταφορές επιβατών, μαθητών, πρωτοβάθμιας
και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ατόμων με ειδικές ανάγκες, τύπου, ταχυδρομικών σάκων
και δεμάτων. Συνδέει το Κέντρο της Πόλης με όλες τις περιοχές του νησιού αλλά και με
Αθήνα, Θεσσαλονίκη και πολλούς ενδιάμεσους προορισμούς, κατά μήκος των 2 βασικών
δρομολογίων. Διαθέτει 66 Υπεραστικά λεωφορεία και εξυπηρετεί 40 χειμερινά δρομολόγια
και 52 θερινά.
1.2.3.3 Υποδομές Ύδρευσης – Αποχέτευσης
Υποδομές Ύδρευσης
Η ύδρευση γίνεται κυρίως μέσω γεωτρήσεων, πηγαδιών ή δεξαμενών όμβριων. Ο πλούσιος
υπόγειος υδροφόρος ορίζοντας του νησιού οφείλεται τόσο στο υψηλό ετήσιο βροχομετρικό
ύψος, όσο και στα υδροπερατά πετρώματα που συντελούν στην απορρόφηση μεγάλου
όγκου υδάτων, αλλά και στον υψηλό συντελεστή κατείσδυσης του νερού στα πετρώματα
αυτά.16
Ωστόσο, υπάρχει πρόβλημα ύδρευσης του νησιού κυρίως κατά τους θερινούς μήνες, όπου η
προσέλευση τουριστών τριπλασιάζει σχεδόν τον μόνιμο πληθυσμό.
Επίσης, υπάρχει πρόβλημα με την ποιότητα του πόσιμου νερού, ιδιαίτερα έντονο στην πόλη
της Κέρκυρας λόγω της μεγάλης σκληρότητας που εμφανίζει, τις υψηλές συγκεντρώσεις
θειικών και την υφαλμύρυνση (λόγω της υπερεκμετάλλευσης ορισμένων γεωτρήσεων).
Στην ανεπάρκεια αλλά και στην κακή ποιότητα του νερού συντελεί η παλαιότητα των
συστημάτων και δικτύων ύδρευσης που, εκτός των άλλων, έχουν σαν αποτέλεσμα μεγάλες
απώλειες κατά τη μεταφορά.
Όσον αφορά στα Διαπόντια Νησιά, στους Οθωνούς εκτιμάται ότι υπάρχουν επαρκείς
ποσότητες υπόγειου νερού για την υδροδότηση του νησιού, αλλά δεν υπάρχει δίκτυο, με
αποτέλεσμα η ύδρευση να γίνεται από ιδιωτικές γεωτρήσεις, με προφανή κίνδυνο την
εξάντληση του υδροφόρου ορίζοντα. Η υδροδότηση της Ερείκουσας στηρίζεται επίσης σε
γεωτρήσεις και σε μια μικρή μονάδα αφαλάτωσης που δεν είναι συνδεδεμένη σε δίκτυο. Στο
Μαθράκι η υδροδότηση πραγματοποιείται μέσω γεώτρησης και από πηγή, όπου κατόπιν
επεξεργασίας (χλωρίωσης) τα νερά καταλήγουν σε πλαστική δεξαμενή και στη συνέχεια
διανέμονται στον οικισμό μέσω δικτύου ύδρευσης. Πρόσφατα στο Μαθράκι παραλήφθηκε
μονάδα αφαλάτωσης.
Υποδομές Αποχέτευσης
Όσον αφορά τη διαχείριση υγρών αποβλήτων, η ένταξη έργων σε κοινοτικά προγράμματα
συνέβαλε σημαντικά στη βελτίωση της κατάστασης την τελευταία 15ετία. Ωστόσο, παρά το
πλήθος των υλοποιημένων, υλοποιούμενων και προγραμματισμένων έργων που σχετίζονται
16

EEO GROUP, Στρατηγική μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ΠΕΠ Ιονίων Νήσων περιόδου 201420020, Κέρκυρα 2014
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με αποχετευτικά δίκτυα και μονάδες ΒΙΟ.ΚΑ. στο δήμο, παρατηρούνται αρκετές ελλείψεις
υποδομών, απαραίτητων για την ορθολογική διαχείριση του προβλήματος και κατ’ επέκταση
την προστασία του περιβάλλοντος.
Αποχετευτικά δίκτυα :
Μεγάλο μέρος του δήμου καλύπτεται από αποχετευτικό δίκτυο ( πόλη της Κέρκυρας,
Κανάλια, Ποταμός, Μπενίτσες, Κυνοπιάστες, Χρυσίδα, Λιαπάδες, Αγ. Μάρκος, Ύψος) . Οι
υπόλοιποι οικισμοί εξυπηρετούνται με απορροφητικούς – σηπτικούς βόθρους.
Οι βιολογικοί καθαρισμοί που λειτουργούν στο Δήμο καλύπτουν ένα σημαντικό μέρος της
συνολικής ανάγκης. Η μεταφορά των λυμάτων στις ΕΕΛ γίνεται μέσω αποχετευτικού δικτύου
αλλά και σε ορισμένες περιπτώσεις με μεταφορά βοθρολυμάτων με βυτία. Τα
επεξεργασμένα λύματα καταλήγουν σε επιφανειακούς αποδέκτες.
Πίνακας 24: ΒΙΟΚΑ στο Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων
Α/Α

ΒΙΟΚΑ

Παρατηρήσεις

1

Κέρκυρας

Σε λειτουργία

2

Μπενίτσες-Κυνοπιάστες

3

Σιναράδων – Πέλεκα

4

Λιαπάδες

Σε λειτουργία

5

Αγ.Μάρκου

Σε λειτουργία

Σε λειτουργία, χρειάζεται βελτίωση
Ολοκληρωμένο. Υπάρχει έλλειψη δικτύων

Πηγή : Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Κέρκυρας 2014-2019

Συνοπτικά οι εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ) αποτυπώνονται στον παρακάτω
πίνακα :
Πίνακας 25 : Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων
Θέση
ΕΕΛ

Ονομασία
ΕΕΛ

Εξυπηρετούμενοι
οικισμοί

Μπενιτσών

Μπενίτσες, Τσάκι

Κέρκυρα

Κυνοπιαστών

Παλαιοκαστρι
τών

Κυνοπιάστες,
Χρυσηίδα, τμήμα
πρώην Δ.Δ Βιρού
Λιαπάδες

Μέση
παροχή
λειτουργίας
(m3/d)
528

Αποδέκτης

Βαθμός
λειτουργί
ας

Θάλασσα

528

Ξηροπόταμ
ος

480

Θάλασσα

Κέρκυρας

Παλαιός Δήμος
Κέρκυρας

11.500

Θάλασσα

Αγ.Μάρκου

Αγ.Μάρκος

2.374

Θάλασσα

2-βάθμια
2-βάθμια

2-βάθμια
NP,
διύλιση
2-βάθμια
Ν
2-βάθμια
Ν

Ποσότητα
ιλύος
(tn/έτος)

Επεξεργασία
ιλύος

100

Φιλτρόπρεσσες

100

Φιλτρόπρεσσες

3

Σακκόφιλτρα

1.978

Μηχανική
πάχυνση –
αφυδάτωση
Αερόβια
χώνευση,
κλίνες
ξήρανσης

97

Πηγή: ΥΠΕΚΑ- Γραμματεία Υδάτων, Σχέδιο διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών του υδατικού
διαμερίσματος Ηπείρου
* N:απομάκρυνση αζώτου, Ρ:απομάκρυνση φωσφόρου
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1.2.3.4 Διαχείριση στερεών αποβλήτων
➢ Το παρόν σύστημα διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων περιορίζεται στη λειτουργία του
XYTA Κεντρικής Κέρκυρας ως χώρου δεματοποίησης & εναπόθεσης δεμάτων ή ως χώρου
μεταφόρτωσης και μεταφοράς των απορριμμάτων στην ηπειρωτική Ελλάδα. Η μεταφορά
των ΑΣΑ από το ΧΥΤΑ Τεμπλονίου ξεκίνησε τον Ιούλιο του 2020, προς τις εγκαταστάσεις της
ΜΕΑ Κοζάνης, κατόπιν προγραμματικής σύμβασης με την ΔΙΑΔΥΜΑ. Για τα επόμενα 3 έτη,
έως ότου κατασκευαστεί η ΜΕΑ Κέρκυρας και ΧΥΤΥ, θα συνεχιστεί η μεταφόρτωση και
μεταφορά των σύμμεικτων απορριμμάτων στη ΜΕΑ Κοζάνης όπου θα τύχουν επεξεργασίας,
κατόπιν σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης με την ΔΙΑΔΥΜΑ .
➢ Χ.Υ.Τ.Α Κεντρικής Κέρκυρας: Βρίσκεται στη θέση Ακροκέφαλος Τεμπλονίου σε οικόπεδο
επιφάνειας 152 στρεμμάτων και η λειτουργία του γίνεται από τον Σύνδεσμο Διαχείρισης
Στερεών Αποβλήτων (ΣΥΔΙΣΑ) Ν. Κερκύρας. Απέχει από την πόλη της Κέρκυρας 18,0 Km.
Ξεκίνησε τη λειτουργία του το 2003, με ετήσια ποσότητα των διατιθέμενων απορριμμάτων
67.000 τόνους ανά έτος περίπου. Η επεξεργασία των στραγγισμάτων είναι τριτοβάθμιου
επιπέδου. Η λειτουργία του ΧΥΤΑ έχει σταματήσει βάσει της 59695/23891/4-07-2018
Απόφασης Περιφερειάρχη Ιόνιων Νήσων (ΑΔΑ: Ψ166ΟΞΗ7-ΔΧΧ). Στο ΧΥΤΑ υφίσταται δίκτυο
απαγωγής και εκμετάλλευσης βιοαερίου (στο κύτταρο Α΄, δυναμικότητας μονάδας
παραγωγής ενέργειας 1 MW). Είναι σε εξέλιξη η εργολαβία αποκατάστασης των τριών
κυττάρων του ΧΥΤΑ (Α΄ , Β΄ & Γ’) , συμβατικής δαπάνης 3.478.200 €, χρηματοδοτούμενη από
το ΠΔΕ, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί έως τις 30/06/2021 .
Για την οριστική επίλυση του ζητήματος διαχείρισης των απορριμμάτων στο νησί,
υλοποιούνται από το ΣΥΔΙΣΑ τα ακόλουθα :
1. Οι «Μελέτες ωρίμανσης για την διαχείριση των αστικών αποβλήτων Κέρκυρας»
(χρηματοδότηση ΥΜΕΠΕΡΑΑ), με 1ο υποέργο την Τροποποίηση της μελέτης «ΜΕΛΕΤΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΑΠΟΔΟΜΗΣΙΜΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ» (ολοκληρωμένο) και
2ο Υποέργο τις ¨Μελέτες ωρίμανσης για τη δημιουργία νέου ΧΥΤΥ Κέρκυρας¨ ( υλοποιείται)
2. Η δημοπράτηση και η κατόπιν προσφυγών προετοιμασία επαναδημοπράτησης του
έργου «Κατασκευή Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ) Κέρκυρας», Π/Υ
29.132.756,83 € & ίδια συμμετοχή 951.282,25 €.
➢ Κ.Δ.Α.Υ. Κέρκυρας :Ανήκει στην Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (Ε.Ε.Α.Α) η
οποία και το λειτουργεί. Η δυναμικότητα του Κ.Δ.Α.Υ ανέρχεται στους τρεις (3) τόνους
ανακυκλώσιμων υλικών ανά ώρα. Η μέγιστη ημερήσια δυναμικότητα του, με την παραδοχή
ότι μπορεί να λειτουργεί ημερησίως σε δύο βάρδιες, ανέρχεται στους 42 τόνους. Ετησίως η
δυναμικότητα αυτή ανέρχεται στους 12.600 τόνους.
➢ Οι παλαιοί Χώροι Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων (Χ.Α.Δ.Α.), έχουν αποκατασταθεί .
Με την Πράξη 39 της 31.8.2020 : ¨ Έγκριση του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων
(Ε.Σ.Δ.Α.)¨ ΦΕΚ 185Α΄, εγκρίθηκε το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (Ε.Σ.Δ.Α.) για την
περίοδο 2020-2030, βάσει του οποίου πρέπει να αναμορφωθούν οι Περιφερειακοί
Σχεδιασμοί (ΠΕΣΔΑ) και τα Τοπικά Σχέδια Διαχείρισης ( ΤΣΔΑ) των ΟΤΑ.
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➢ Βάσει του άρθρου 93-¨Διαχείριση των στερεών αποβλήτων στα νησιά¨ του Ν. 4685/7-5-2020
(ΦΕΚ 92Α) ¨Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική
νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις¨, για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων στην
νησιωτική περιφέρεια των Ιονίων Νήσων, συστάθηκε Ειδικός Περιφερειακός Διαβαθμιδικός
Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, ως Ανώνυμη Εταιρία ΟΤΑ.
1.2.3.5 Ενέργεια
Ο Δήμος για την κάλυψη των αναγκών του σε ενέργεια εξαρτάται πλήρως από την
Ηπειρωτική Ελλάδα και είναι διασυνδεδεμένος με το σύστημα μεταφοράς μέσω υποβρύχιων
καλωδίων. Πιο συγκεκριμένα :
•

•
•

H Κέρκυρα συνδέεται με την ηπειρωτική χώρα μέσω τριών διασυνδέσεων : Μούρτος
–Κέρκυρα (Κάβος Λευκίμμης), Αετός Θεσπρωτίας – Λευκίμμη στα νότια και
Ηγουμενίτσα – Κέρκυρα στα βόρεια.
Τα διαπόντια νησιά Ερείκουσα και Οθωνοί διαθέτουν τοπικούς ατμοηλεκτρικούς
σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με καύσιμο το πετρέλαιο.
Τα λοιπά μικρά νησιά του δήμου (Μαθράκι, Βίδος), συνδέονται με την Κέρκυρα με
υποβρύχια σύνδεση μέσης τάσης.

Σε σχέση με τα προβλήματα που προκύπτουν, αυτά σχετίζονται τόσο με τη μειωμένη
χωρητικότητα της γραμμής διασύνδεσης με το ηπειρωτικό ενεργειακό δίκτυο της χώρας, όσο
και με τις ιδιαίτερες χαμηλές τάσεις στους Υ/Σ της Κέρκυρας (ιδιαίτερα στις περιπτώσεις
προγραμματισμένης συντήρησης των κυκλωμάτων).
Η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων ισοδυναμεί με το 1,9%
της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας στη χώρα (ΕΛΣΤΑΤ 2012). Η «εμπορική» και «οικιακή»
χρήση καλύπτουν αθροιστικά το 84,4% της συνολικής ενέργειας που καταναλώνεται στην ΠΙΝ
και το 46,9% αντιστοιχεί στην Κέρκυρα.
Στο πλαίσια της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου αλλά και με εθνικούς πόρους,
υλοποιούνται δράσεις ενεργειακής εξοικονόμησης σε επιχειρήσεις, κατοικίες και δημόσιες
υποδομές που αναμένεται να καλύψουν μικρό μέρος των ενεργειακών αναγκών. Η
προσπάθεια της χώρας για εξοικονόμηση ενέργειας έχει αναμένεται να ενταθεί, μέσω νέων
εθνικών & κοινοτικών χρηματοδοτήσεων.
1.2.3.6 Τηλεπικοινωνίες
Στον τομέα των τηλεπικοινωνιών ο Δήμος καλύπτεται από αυτόματο ψηφιακό τηλεφωνικό
δίκτυο του ΟΤΕ καθώς και από δίκτυα κινητής τηλεφωνίας. Λόγω του νησιωτικού χαρακτήρα
η ανάπτυξη νέων τεχνολογιών και ιδιαίτερα των ευρυζωνικών συνδέσεων έχει βαρύνουσα
σημασία γιατί συμβάλουν στην άρση της απομόνωσης.
Τα έργα σχετικά με τα δίκτυα τηλεπικοινωνιών που εντάχθηκαν για χρηματοδότηση από το
Δήμο Κέρκυρας είναι τα ακόλουθα :
•
•

Μητροπολιτικό δίκτυο οπτικών ινών
Ανάπτυξη ευρυζωνικού δικτύου παροχής ασύρματης πρόσβασης μέσω wi-fi hot spots
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Σύμφωνα με το γεωγραφικό σύστημα ευρυζωνικότητας της Εθνικής Επιτροπής
Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) παρουσιάζονται στη συνέχεια οι χάρτες κάλυψης
του νομού Κέρκυρας όπου : στην Εικόνα 16 με μπλέ χρώμα απεικονίζονται οι περιοχές όπου
παρέχεται ευρυζωνική υπηρεσία και με άσπρο χρώμα όπου δεν παρέχεται η υπηρεσία ενώ
στην Εικόνα 17 δίδεται με χρώμα η ενδεικτική ταχύτητα της υπηρεσίας ADSL.
Εικόνα 16 : Περιοχές ευρυζωνικής υπηρεσίας της Π.Ε. Κέρκυρας

Πηγή : http://mapsrv7.terra.gr/eettutilitiesSAS/
Εικόνα 17 : Χάρτης ενδεικτικών ταχυτήτων υπηρεσίας ADSL στην ΠΕ Κέρκυρας

:
Πηγή : http://mapsrv7.terra.gr/eettutilitiesSAS/

Από τους ανωτέρω χάρτες φαίνεται ότι το μεγαλύτερο ποσοστό του νησιού της Κέρκυρας
καλύπτεται επαρκώς από ευρυζωνικές υπηρεσίες. Οι ευρυζωνικές υπηρεσίες δεν παρέχονται
στα διαπόντια νησιά Οθωνοί, Μαθράκι και Ερείκουσα καθώς και στη βόρεια ορεινή περιοχή
της Κέρκυρας. Η ταχύτητα σύνδεσης είναι ανάλογη της απόστασης από τα τηλεπικοινωνιακά
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κέντρα, τα οποία φαίνεται να καλύπτουν επαρκώς όλες τις πυκνοκατοικημένες περιοχές του
νησιού με ταχύτητες άνω των 8Mbps.
1.2.3.7 Πολιτική προστασία
Η πολιτική προστασία αποβλέπει στην προστασία της ζωής, υγείας και περιουσίας των
πολιτών από φυσικές (ταχείας ή βραδείας εξέλιξης), τεχνολογικές (συμπεριλαμβανομένων
βιολογικών, χημικών και πυρηνικών συμβάντων) και λοιπές καταστροφές που προκαλούν
καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης κατά τη διάρκεια ειρηνικής περιόδου.
Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας
του Πολίτη, είναι ο εθνικός φορέας που μελετά, σχεδιάζει, οργανώνει και συντονίζει δράσεις
πολιτικής προστασίας. Παράλληλα στον τομέα αυτό δραστηριοποιούνται και Εθελοντικές
Οργανώσεις οι οποίες θεσμικά εντάσσονται στο σύστημα εθελοντισμού Πολιτικής
Προστασίας (Ν.3013/2002 & Ν.3613/2007).
Στην Περιφερειακή ενότητα Κέρκυρας έχουν ενταχθεί στο «Μητρώο Εθελοντικών
Οργανώσεων» της ΓΓΠΠ, τα κάτωθι νομικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων μη
κερδοσκοπικού χαρακτήρα που από το καταστατικό τους προκύπτει δραστηριοποίηση στον
τομέα αυτό:
• Λέσχη 4Χ4 Κέρκυρας
• Σωματείο Εθελοντών Δασοπυροσβεστών Άφρας
• Ελληνική Ομάδα Διάσωσης Νομού Κέρκυρας
• Ειδική Μονάδα Έρευνας και διάσωσης Κέρκυρας (Ε.Μ.Ε.Δ)
• Κερκυραίων Πρωτοβουλία – Πολιτών Εξουσία ΜΚΟ
• Κυνηγετικός Σύλλογος Κέρκυρας
(http://www.gscp.gr/ggpp/site/home/ws/units/primary+menu/ethelontismos/Mitroo+Ethel+Org.cs)

Σημαντικό τμήμα των δράσεων της πολιτική προστασίας όσον αφορά τις φυσικές
καταστροφές, κατέχουν οι δασικές πυρκαγιές. Σύμφωνα με δημοσιευμένη μελέτη του
Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας (Ε.Θ.Ι.Α.Γ.Ε) και της WWF Eλλάς για την περίοδο 19832005, το σύνολο των καμένων εκτάσεων του Νομού Κέρκυρας ανέρχεται σε 107.832 στρ. και
σε ετήσια βάση, κατά μέσο όρο, καίγονται 4.688 στρ. δασικής και γεωργικής γης. Ο Νομός
κατατάσσεται δεύτερος στο Γεωγραφικό Διαμέρισμα των Ιονίων Νήσων σε ό,τι αφορά το
σύνολο των καμένων εκτάσεών του. Στον πίνακα παρουσιάζονται τα δεδομένα που αφορούν
την περίοδο των ετών 1983-2005 :
Εικόνα 18: Δεδομένα πυρκαγιών ετών 1983-2005:

Πηγή : http://oikoskopio.gr/pyroskopio/
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Οι περισσότερες καμένες εκτάσεις (13.771 στρ.) του Νομού Κέρκυρας παρουσιάζονται το
έτος 1988 και αντιστοιχούν στο 12,7 % των συνολικών καμένων εκτάσεων του Νομού για όλη
την 23χρονη περίοδο μελέτης.
Γράφημα 12: Καμένες εκτάσεις του Νομού Κέρκυρας 1983-2005

Γράφημα 13: Περιστατικά πυρκαγιών 1983-2005

Όσον αφορά στα αίτια των δασικών πυρκαγιών, αυτά φαίνονται στο παρακάτω γράφημα :
Γράφημα 14: Αίτια περιστατικών πυρκαγιάς και ποσοτικά στοιχεία αυτών

Πηγή : http://oikoskopio.gr/pyroskopio/
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Επίσης, σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία του ευρωπαϊκού συστήματος πληροφοριών
δασικών πυρκαγιών European Forest Fire Information System (EFFIS), η συνολική έκταση των
καμένων εκτάσεων στη χώρα μας από 1/1 έως και 6/10/2020 ανέρχεται σε 132.840
στρέμματα και αντιστοιχεί στο 60% του μέσου όρου της περιόδου 2008 – 2019. Παράλληλα,
ενώ η συνολική έκταση των καμένων εκτάσεων είναι σημαντικά μικρότερη του μακροχρόνιου
μέσου όρου, ο αριθμός των πυρκαγιών από 1/1 έως 6/10/2020 εμφανίζεται σημαντικά
αυξημένος. Ειδικότερα, ο αριθμός των χαρτογραφημένων από το EFFIS πυρκαγιών για την
τρέχουσα αντιπυρική περίοδο παρουσιάζει αύξηση 56% σε σχέση με το μέσο όρο της
περιόδου 2008 – 2019 (61 συμβάντα το 2020 έναντι μέσου όρου 39).
Η αύξηση του αριθμού των πυρκαγιών, σε συνδυασμό με την μείωση των καμένων εκτάσεων,
σύμφωνα με το meteo, θα μπορούσε εν μέρει να αποδοθεί στην ταχύτερη απόκριση και
αποτελεσματικότητα των μηχανισμών πυρόσβεσης.
Η πολύ καλή απόκριση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας σε τοπικό επίπεδο ακολουθεί την
πανελλαδική εικόνα. Ο Δήμος συνδράμει με μηχανήματα έργου, υδροφόρες και μικρά
πυροσβεστικά οχήματα σε κάθε συμβάν.
Mε την αρ. 21-230/29-7-2020 ( ΑΔΑ 679Σ46ΜΓ2Α-ΔΕ6 ) , το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε
την «Έγκριση σχεδίου αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών εξαιτίας δασικών πυρκαγιών με την
ονομασία «ΙΟΛΑΟΣ», κατόπιν Αποφάσεως της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Κεντρικής
Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων».
Όσον αφορά στην αντιμετώπιση εκτάκτων πλημμυρικών φαινομένων, ο Δήμος έχει
εκπονήσει Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης
Συνεπειών από την εκδήλωση Πλημμυρικών φαινομένων, με την κωδική ονομασία
«ΔΑΡΔΑΝΟΣ», σύμφωνα με το Πρότυπο Σχέδιο του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη .
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1.2.4. SWOT Ανάλυση
Η αξιολόγηση του εξωτερικού και του εσωτερικού περιβάλλοντος του Δήμου
πραγματοποιήθηκε
με
τη μέθοδο
ανάλυσης
εσωτερικού
και εξωτερικού
περιβάλλοντος
SWOT
(Strengths,
Weaknesses,
Opportunities,
Threats).
Η
συγκεκριμένη μέθοδος εντοπίζει και καταγράφει τα εσωτερικά δυνατά (strengths) και
αδύνατα (weaknesses) σημεία του εξεταζόμενου «αντικειμένου» (οργανισμός,
γεωγραφική περιοχή, κλπ.) και τα συσχετίζει με τις ευκαιρίες (opportunities) και τις
απειλές (threats) που προκύπτουν από το εξωτερικό περιβάλλον του.

Αξιολόγηση της Υφιστάμενης Κατάστασης
Δυνατά Σημεία

Αδύνατα Σημεία
Έντονη τουριστική δραστηριότητα, με
άσκηση πιέσεων στο περιβάλλον

Εξαιρετικής κατάστασης και ιδιαίτερης αξίας
φυσικό περιβάλλον, με ενδιαφέροντα
οικοσυστήματα και εκτεταμένη και
ποικιλόμορφη ακτογραμμή
Απουσία μεγάλων βιομηχανικών μονάδων
Καθαρές προσβάσιμες παραλίες
Ήπιες κλιματολογικές συνθήκες

Έλλειψη στρατηγικής διατήρησης &
προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος
Αναποτελεσματική εφαρμογή της
περιβαλλοντικής νομοθεσίας
Μη ισορροπημένη ανάπτυξη του Δήμου
(έλλειψη υποδομών σε περιοχές του Δήμου
σε σχέση με άλλες)
Αυξανόμενες πιέσεις στους διαθέσιμους
φυσικούς πόρους (νερό, αδρανή υλικά)
Ανεπαρκές σύστημα διαχείρισης στερεών
αποβλήτων

Φυσικοί ΠόροιΠεριβάλλον
Ευκαιρίες
Αξιοποίηση ΤΠΕ και εισαγωγή τεχνογνωσίας
για την ανάπτυξη συστημάτων
αντιμετώπισης περιβαλλοντικών κινδύνων
Αξιοποίηση χρηματοδοτήσεων (ΕΣΠΑ, ΠΔΕ,
ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ, ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ)
Η ύπαρξη κρατικής πολιτικής συνολικής
περιβαλλοντικής διαχείρισης των υδάτινων
πόρων
Διεύρυνση της χρήσης ανανεώσιμων πηγών
ενέργειας

Απειλές
Υποβάθμιση από την ανθρωπογενή
δραστηριότητα των περιβαλλοντικών
πόρων και της κατάστασης των τοπικών
οικοσυστημάτων
Συχνότερη εμφάνιση ακραίων καιρικών
φαινομένων με συνέπεια φυσικές
καταστροφές
Οι ελλιπείς υποδομές για την προστασία
του περιβάλλοντος
Ρύπανση υπόγειων υδροφορέων

Εφαρμογή θεσμικού πλαισίου χρήσεων γης
Ελλιπές θεσμικό πλαίσιο χωρικού
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Αξιολόγηση της Υφιστάμενης Κατάστασης
Δυνατότητες διακρατικής συνεργασίας με
μεσογειακές χώρες σε τομείς έρευνας
και περιβάλλοντος - Δικτύωση και
αξιοποίηση διεθνών καλών πρακτικών στον
τομέα της πρόληψης

σχεδιασμού που συντελεί στη συσσώρευση
περιβαλλοντικών προβλημάτων

Εθνικός Σχεδιασμός Διαχείρισης Στερεών
Αποβλήτων
Εθνικός Σχεδιασμός για την Πολιτική
Προστασία
Ανάπτυξη εθελοντισμού
Δυνατά Σημεία

Αδύνατα Σημεία

Η κεντρική θέση στο διεθνή άξονα
Αδριατικής-Ιονίου και η γεωγραφική
χωροθέτηση με κατεύθυνση κεντρικές πύλες
εισόδου (Πάτρα-Ηγουμενίτσα)

Κακοσυντηρημένο οδικό δίκτυο

Η λειτουργία σημαντικών μεταφορικών
υποδομών (αεροδρόμιο, λιμάνι) που
διασφαλίζουν ενδο-διαπεριφερειακή
σύνδεση και σύνδεση με το εξωτερικό
Δρομολόγηση υδροπλάνων για την
συμπληρωματική ενδοπεριφερειακή και
διαπεριφερειακή επικοινωνία της ΠΙΝ, αλλά
και για την επικοινωνία με τις χώρες της
Αδριατικής
Υποδομές /
Δίκτυα

Παλαιότητα δικτύου ύδρευσης, βλάβες,
προβλήματα διαρροών
Η μη ύπαρξη επαρκούς οδικού άξονα
σύνδεσης Βορρά-Νότου, ικανού να μειώσει
το κόστος και το χρόνο μεταφοράς
Δυσχέρειες στην υδροδότηση λόγω
αυξημένης ζήτησης τους θερινούς μήνες
Μη κάλυψη του συνόλου των αναγκών με
υποδομές αποχέτευσης
Κορεσμός του υφιστάμενου ΧΥΤΑ

Λειτουργία Κέντρου Διαλογής και
Ανακύκλωσης Υλικών (ΚΔΑΥ)

Απουσία Μονάδας Επεξεργασίας
Απορριμμάτων

Ύπαρξη υποδομών ΒΙΟ.ΚΑ.
Καθυστερήσεις στην εφαρμογή του
πολεοδομικού σχεδιασμού
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Αξιολόγηση της Υφιστάμενης Κατάστασης
Ευκαιρίες

Απειλές

Δυνατότητα περαιτέρω αξιοποίησης των
θαλάσσιων και χερσαίων Διευρωπαϊκών
Δικτύων Μεταφορών & ΤΠΕ

Συνθήκες μειωμένης
προσπελασιμότητας λόγω
νησιωτικότητας

Δυνατότητα σύνδεσης της Κέρκυρας
με λιμένες των αδριατικών και δαλματικών
ακτών

Η συνεχιζόμενη οικονομική κρίση

Βελτίωση λιμενικών υποδομών στα
Διαπόντια

Η υποβάθμιση του περιβάλλοντος και της
ποιότητας ζωής των κατοίκων λόγω
ελλιπών υποδομών

Αξιοποίηση χρηματοδοτικών πόρων ΕΣΠΑ
κλπ για την αναβάθμιση των υποδομών
Βελτιώσεις και επεκτάσεις των
αποχετευτικών δικτύων - ΒΙΟΚΑ από
συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα
Αξιοποίηση επενδυτικού ενδιαφέροντος
στον τομέα της παραγωγής ενέργειας
Παρεμβάσεις αστικής κινητικότητας μέσω
των Σχεδίων Βελτίωσης Αστικής
Κινητικότητας (ΣΒΑΚ)
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1.3 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΥΓΕΙΑ, ΠΑΙΔΕΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
1.3.1 Υγεία
Οι υπηρεσίες υγείας στο νησί της Κέρκυρας παρέχονται μέσω του Γενικού Νοσοκομείου
Κέρκυρας, των τεσσάρων κέντρων υγείας : στην πόλη της Κέρκυρας, Αγ. Μάρκου, Αγ.
Αθανασίου-Αγρού και Λευκίμμης, καθώς και από σημαντικό αριθμό ιδιωτικών ιατρείων,
ιατρικών -διαγνωστικών κέντρων και κλινικών.
Το Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας «ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ», στην περιοχή του Κοντοκαλίου, λειτουργεί
από το Νοέμβριο του 2010. Παρέχει δευτεροβάθμιου επιπέδου φροντίδα και θεωρείται
μεσαίου μεγέθους.17 Υπάγεται στην 6η Υγειονομική Περιφέρεια «Πελοποννήσου, Ηπείρου,
Ιονίων Νήσων και Δυτικής Ελλάδας» και έχει τις ακόλουθες μονάδες :
• Ν.Μ. Παθολογικού Τομέα και Χειρουργικού Τομέα
• Μαιευτική Νοσηλευτική Μονάδα
• Παιδιατρική Νοσηλευτική Μονάδα
• Τμήμα Βρεφών και Προώρων
• Τμήμα Βραχείας Νοσηλείας
• Μ.Ε.Θ (μονάδα εντατικής θεραπείας)
• Μ.Α.Φ. ( μονάδα αυξημένης φροντίδας)
• Μ.Θ. Καρδιολογικής
• Μονάδα Τεχνητού Νεφρού
• Μονάδα Μεσογειακής Αναιμίας & Δρεπανοκυτταρικής Νόσου
• Νοσηλευτική Μονάδα AIDS
• Νοσηλεία κρατουμένων
Οι δημόσιες υποδομές υγείας στην Κέρκυρα είναι οι ακόλουθες :
Πίνακας 26 : Δημόσιες Υποδομές Υγείας στην Κέρκυρα (με έντονη γραφή όσα χωροθετούνται στο Δήμο
Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων )

Νοσοκομείο

Γενικό
Νοσοκομείο
Κέρκυρας

Κέντρα
Υγείας
Αγ.
ΑθανασίουΑγρού

Περιφερειακά Ιατρεία

Οθωνών, Βελονάδων, Γιαννάδων, Ερεικούσας,
Αυλιωτών, Δουκάδων, Καρουσάδων, Μαθρακίου,
Καστελλάνων, Μακράδων, Αγ. Δούλων, Μαγουλάδων

Ζυγού, Γιμαρίου, ΄Ανω Κορακιάνας, Επίσκεψης,
Κασσιώπης.
Άνω
Αγ. Ματθαίου, Περιβολίου, Πετριτή, Αργυράδων,
Λευκίμμης
Γαστουρίου, Στρογγυλής, Λευκίμμης, Κάτω Γαρούνας
Πηγή: 6η Υ.Π.Ε . http://www.dypede.gr/index.asp?a_id=339
Αγ. Μάρκου

Ειδικά
Περιφερειακά
Ιατρεία
Κρατικός
Αερολιμένας
Κέρκυρας
Φυλακές
Κέρκυρας

Στο Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντών Νήσων χωροθετείται και λειτουργεί το Κέντρο
Υγείας Κέρκυρας (στο κτίριο που στεγαζόταν στο πρώην ΙΚΑ), ως η βασική μονάδα
Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ) στον αστικό ιστό, παρέχοντας μία σειρά από ιατρικές
υπηρεσίες, (5) ημέρες την εβδομάδα, με συνεχή λειτουργία έως αργά το απόγευμα (για
επείγοντα περιστατικά).
17

Μεσαία νοσοκομεία : στην κατηγορία αυτή περιέχονται όλα τα νοσοκομεία της χώρας τα οποία δεν
είναι ταυτόχρονα και Κέντρα Υγείας και διαθέτουν μέχρι 400 κλίνες
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Συμπληρωματικά με τις ανωτέρω δομές από το έτος 2018 λειτουργεί στην πόλη της Κέρκυρας
(συστεγάζεται στο κτίριο του Κ.Υ. Κέρκυρας) η 1η Τοπική Μονάδα Υγείας Κέρκυρας (ΤΟΜΥ),
παρέχοντας υπηρεσίες ΠΦΥ στον πληθυσμό ευθύνης της, ενώ έχει ως πυρήνα τις υπηρεσίες
πρόληψης και προαγωγής της υγείας στον υγιή πληθυσμό, την ολοκληρωμένη φροντίδα
ασθενών με βαρύτητα στην αντιμετώπιση των χρόνιων νοσημάτων, καθώς και υπηρεσίες που
άπτονται της δημόσιας υγείας, όπως εμβολιασμούς, κλπ. Λειτουργεί επίσης (5) ημέρες την
εβδομάδα έως αργά το απόγευμα.
Επίσης στο Γ.Ν Κέρκυρας λειτουργεί νοσηλευτική μονάδα στον Ψυχιατρικό Τομέα . Το Δίκτυο
Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας Κέρκυρας περιλαμβάνει 18 :
o
•
•
•

Πρωτοβάθμιες Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας

Ψυχιατρικό Τμήμα Ενηλίκων
Ψυχιατρικό Τμήμα Παιδιών – Εφήβων
Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Κέρκυρας που παρέχει υπηρεσίες σε Κέντρα Υγείας,
Περιφερειακά Ιατρεία, σε σπίτια εφόσον της ζητηθεί σε συνεργασία με άλλους φορείς
και προγράμματα υγείας, όπως το πρόγραμμα "Βοήθεια στο Σπίτι".
o

Δευτεροβάθμιες Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας

•

Η Μονάδα Απεξάρτησης “ΔΙΑΠΛΟΥΣ” (ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ – ΑΛΚΟΟΛ – ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ – ΠΑΙΓΝΙΑ)
• Ενδιάμεσες δομές,το Νοσοκομείο Ημέρας και το Μετανοσοκομειακό Ξενώνα "Ν.Μώρος".
• Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία στο Κέντρο Ψυχικής Υγείας, αλλά και στο Γενικό Νοσοκομείο
Κέρκυρας.
o Δομές Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης
Ξενώνες, Οικοτροφεία, Προστατευόμενα διαμερίσματα, οι οποίες φιλοξενούν όλους τους
χρόνιους πρώην ασθενείς του ΨΝΚ.(ξενώνας «Αλκυόνα», οικοτροφείο «Τερψιχόρη» στις
Μπενίτσες, Οικοτροφείο «Κλειώ» στον άγιο Μάρκο, οικοτροφείο «Ερατώ» στα Γουβιά ,
οικοτροφείο Κέρκυρας «Ύψος»).
o Επαγγελματική Επανένταξη
• Κέντρο Προεπαγγελματικής και Επαγγελματικής Κατάρτισης που σκοπό έχει την
απόκτηση δεξιοτήτων και κατάρτισης από χρήστες υπηρεσιών ψυχικής υγείας.
• Το ΔΥΨΥ συμμετέχει στον Κοινωνικό Συνεταιρισμό Περιορισμένης Ευθύνης (ΚΟΙ.Σ.Π.Ε.)
"Νέοι Ορίζοντες" ως μέτοχος. Σκοπός του Συνεταιρισμού είναι η δημιουργία θέσεων
εργασίας για τους ψυχικά πάσχοντες και η προώθησή τους στην αγορά εργασίας.
Στον δήμο, λειτουργεί και η Ιατροχειρουργική Εταιρεία Κέρκυρας 19 , Επιστημονικό σωματείο
που ιδρύθηκε το 1897 από Κερκυραίους γιατρούς. Σκοπός της Eταιρείας, σύμφωνα με το
καταστατικό της, ήταν και είναι: “Η προαγωγή της ιατρικής επιστήμης εν Κερκύρα, η μελέτη
των ενδημικών νοσημάτων και των κατά καιρούς αναφαινομένων επιδημιών, η ανίχνευσις
των αιτιών αυτών και η υπόδειξις των προς πρόληψιν αυτών σχετικών μέσων, ..καθώς και η
ίδρυσις και η λειτουργία Ιατρείων, Σταθμών Πρώτων Βοηθειών κ.λ.π. δια την παροχήν
περιθάλψεως εις τας απόρους τάξεις …”. Σήμερα το “Ιατρείο” παραμένει σε λειτουργία
καθημερινά από τις 8 το πρωΐ μέχρι τις 10 το βράδυ, προσφέροντας τις υπηρεσίες του σε
όλους τους πολίτες της Κέρκυρας αντί συμβολικής αμοιβής και στους απόρους δωρεάν. Ο
ετήσιος αριθμός επισκέψεων ανέρχεται περίπου σε 15-20 χιλιάδες, παρέχοντας σημαντική
18
19

http://www.gnkerkyras.gr/
https://ixek.gr/
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βοήθεια στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας στον πληθυσμό της Κέρκυρας. Εκεί στεγάζεται
το μικρό ιατρικό, φαρμακευτικό, οδοντιατρικό, οικολογικό και λαϊκής υγιεινής, Μουσείο
‘Ανδρέας Γκούσης’. Σήμερα στεγάζονται σ’ αυτό όλοι οι υγειονομικοί φορείς της πόλης
(ιατρικός, οδοντιατρικός και φαρμακευτικός σύλλογος) και το Κοινωνικό Ιατρείο.
Επίσης στο κέντρο της πόλης, λειτουργεί η Δημοτική Μονάδα Πρόληψης «Νίκος Μώρος»
(ΔΗ.ΜΟ.Π. «Νίκος Μώρος») που ιδρύθηκε τον Ιούνιο 1997, ως αστική εταιρεία μη
κερδοσκοπικού χαρακτήρα, στην οποία συμμετέχουν οι Φορείς: Δήμος Κέρκυρας,
Περιφέρεια Ιονίων Νήσων – Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρας και Σύλλογος «ΣΤΗΡΙΞΗ»,
δίνοντας μορφή στο όραμα του ψυχιάτρου Νίκου Μώρου. Το έργο του Κέντρου Πρόληψης
καλύπτει ένα ευρύ φάσμα αναγκών, τόσο στον τομέα της πρόληψης και έγκαιρης
παρέμβασης, όσο και στον τομέα παροχής υψηλού επιπέδου υπηρεσιών συμβουλευτικής,
υποστήριξης και κινητοποίησης ατόμων και οικογενειών για την ένταξή τους σε θεραπευτικά
προγράμματα οικογενειακής θεραπείας και απεξάρτησης.
Τέλος, υπάρχει σημαντικός αριθμός ιδιωτικών ιατρείων, διαγνωστικών κέντρων και
κλινικών για την κάλυψη των αυξημένων αναγκών κυρίως κατά την θερινή περίοδο.

1.3.2 Κοινωνική Μέριμνα
1.3.2.1 Κοινωνικές δομές
Στον τομέα της κοινωνικής πρόνοιας και φροντίδας δραστηριοποιούνται : η Δ/νση Κοινωνικής
Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου, καθώς και ο Σύνδεσμος Κοινωνικής
Προστασίας και Παιδείας ( μετατράπηκε σε Σύνδεσμο με την 25233/24-2-2020 απόφ.
Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης (ΦΕΚ 669Β) .
Στο Δήμο υφίσταται δίκτυο δομών άμεσης αντιμετώπισης της φτώχειας ,που στοχεύει στην
υποστήριξη ομάδων του πληθυσμού που πλήττονται ή απειλούνται από τη φτώχεια και τον
κοινωνικό αποκλεισμό. Μέσω της λειτουργίας των δομών παρέχονται και υπηρεσίες
ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και πληροφόρησης με στόχο την ενδυνάμωση και κοινωνική
ενσωμάτωση των ωφελουμένων. Οι ωφελούμενοι των Κοινωνικών Δομών είναι οι άστεγοι,
οι άποροι (ασφαλισμένοι και μη ασφαλισμένοι) & οι άνεργοι (ασφαλισμένοι και μη
ασφαλισμένοι) οι οποίοι ανάλογα την κατηγορία στην οποία ανήκουν εξυπηρετούνται και
από τις αντίστοιχες κοινωνικές δομές.
Συγκεκριμένα λειτουργούν οι κάτωθι δομές :
o Κοινωνικό Παντοπωλείο
Το κοινωνικό παντοπωλείο ανταποκρίνεται στις ανάγκες των ευπαθών κοινωνικά ομάδων,
κινητοποιειώντας και ευαισθητοποιώντας τον πληθυσμό της πόλης μας καθώς και άλλους
συλλογικούς φορείς, ιδιώτες, τοπικές επιχειρήσεις κλπ. για να συνδράμουν στην προσπάθεια
στήριξης και αλληλεγγύης του κοινωνικού ιστού της πόλης μας. Προμηθεύει με προϊόντα
συγκεκριμένου κόστους κατ’ ελάχιστον τον μήνα, σε άτομα που έχουν κάρτα απόρου
προκειμένου να εξασφαλίζεται η ισονομία και η αξιοπρέπεια των ωφελουμένων.
o Κοινωνικό φαρμακείο
Το Κοινωνικό Φαρμακείο παρέχει δωρεάν φάρμακα, υγειονομικό υλικό και παραφαρμακευτικά προϊόντα σε άτομα, τα οποία έχουν ελάχιστη έως και μηδαμινή πρόσβαση στο Εθνικό
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Σύστημα Υγείας όπως: άνεργοι, ανασφάλιστοι, άποροι, υπερήλικες, χαμηλοσυνταξιούχοι,
άστεγοι, μετανάστες, μονογονεϊκές, πολύτεκνες οικογένειες, άτομα με αναπηρία κλπ.
o Δομή Παροχής Συσσιτίου
Στη δομή κοινωνικού συσσιτίου παρέχονται γεύματα σε απόρους, αστέγους, άτομα που
διαβιούν στο όριο ή κάτω από το όριο της φτώχειας, τα οποία προμηθεύονται πλήρη,
θρεπτικά γεύματα. Επιπλέον, μέσω της λειτουργίας της Δομής, παρέχονται υπηρεσίες
ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και πληροφόρησης με στόχο την ενδυνάμωση και κοινωνική
ενσωμάτωση των ωφελούμενων.
o Ανοιχτό Κέντρο Ημερήσιας Υποδοχής Αστέγων
Το Ανοιχτό Κέντρο Ημερήσιας Υποδοχής Αστέγων λειτουργεί ως δομή προσωρινής ημερήσιας
διαμονής αστέγων παρέχοντας: υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, υπηρεσίες
ψυχοκοινωνι-κής στήριξης, κοινωνικές υπηρεσίες, διευθέτηση και υποστήριξη στη
διεκπεραίωση κοινωνικο-προνοιακών και νομικών ζητημάτων), υπηρεσίες για τη φροντίδα
προσωπικής υγιεινής, αγωγή υγείας (επιμόρφωση, ενημέρωση), χώροι ξεκούρασης &
κοινωνικοποίησης, δράσεις ενημέρωσης & ευαισθητοποίησης του γενικού πληθυσμού.
Επίσης, στο πλαίσιο αντιμετώπισης της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού και
ιδιαίτερα των ειδικών ευπαθών ομάδων πληθυσμού λειτουργούν και οι ακόλουθες δομές :
o Ξενώνας Φιλοξενίας Γυναικών Θυμάτων Βίας
Ο ξενώνας πρέπει να λειτουργεί όλες τις ημέρες του έτους και όλο το εικοσιτετράωρο,
παρέχοντας στις γυναίκες–θύματα έμφυλης βίας και τα παιδιά τους, ασφαλή διαμονή και
ψυχοκοινωνική στήριξη, ώστε να αντιμετωπίσουν τόσο τα προβλήματα που προκύπτουν από
την εν λόγω συνθήκη, όσο και τις τραυματικές τους εμπειρίες. Στελεχώνεται με προσωπικό
για τη διοικητική λειτουργία καθώς και προσωπικό για την ψυχοκοινωνική υποστήριξη των
ωφελούμενων όπως : Κοινωνική Λειτουργό, Ψυχολόγο, Παιδοψυχολόγο.
o Κέντρο Κοινότητας
Η λειτουργία του χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ. Στόχος είναι η εφαρμογή πολιτικών
κοινωνικής προστασίας και η ανάπτυξη ενός τοπικού σημείου αναφοράς για την υποδοχή,
εξυπηρέτηση και διασύνδεση των πολιτών με όλα τα κοινωνικά προγράμματα και υπηρεσίες
που υλοποιούνται στην περιοχή του Δήμου .Το Κέντρο λειτουργεί στην έδρα του Δήμου στην
πόλη της Κέρκυρας (δημοτικό θέατρο) , ενώ το παράρτημα για τους ΡΟΜΑ λειτουργεί στην
ΔΕ Παρελίων. Ωφελούμενοι της πράξης είναι οι πολίτες που διαβιούν στην περιοχή
παρέμβασης των «Κέντρων Κοινότητας» και κατά προτεραιότητα άτομα και οικογένειες που
διαβιούν σε συνθήκες φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού, παιδιά που βιώνουν
καταστάσεις αποκλεισμού, οι ωφελούμενοι του Προγράμματος «Ελάχιστο Εγγυημένο
Εισόδημα», καθώς και μετανάστες, ΑμεΑ, Ρομά και γενικότερα ευπαθείς ομάδες πληθυσμού
όπως περιγράφονται στο «Εθνικό Στρατηγικό πλαίσιο για την Κοινωνική Ένταξη».
o Παιδικές κατασκηνώσεις
Στη νησίδα «Βίδο» υφίστανται εγκαταστάσεις δημοτικών κατασκηνώσεων, που χρήζουν
αναβάθμισης ώστε να αδειοδοτηθούν. Στο παρελθόν συμμετείχαν έως 310 παιδιά, σε τρείς
κατασκηνωτικές περιόδους, κατά τον μήνα Αύγουστο.
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Στον όρμο των Γουβών λειτουργούν οι παιδικές κατασκηνώσεις «ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΔΕΣΥΛΛΑΣ»,
επιχορηγούμενες κρατικού προγράμματος. Φιλοξενούν παιδιά ηλικίας 6-16 ετών που έχουν
ανάγκη για παραθερισμό και ειδικότερα παιδιά με αναπηρίες. Υπάρχει η δυνατότητα
λειτουργίας σε τέσσερις κατασκηνωτικές περιόδους, για συνολικά περίπου 150 άτομα .
Ο ΣΥΚΟΙΠΑ Δήμων Κέρκυρας είναι υπεύθυνος για τις παρακάτω λειτουργίες που
υλοποιούνται κυρίως μέσω συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων:
Βρεφονηπιακοί και Παιδικοί Σταθμοί - Κ.Δ.Α.Π - Κ.Δ.Α.Π. Μ.Ε.Α
Στο πλαίσιο του προγράμματος «Εναρμόνιση οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» που
χρηματοδοτείται από το ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» και το διαχειρίζεται η ΕΕΤΑΑ
ΑΕ, παρέχονται θέσεις φροντίδας και φιλοξενίας για παιδιά σε δομές και συγκεκριμένα σε
Βρεφικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς, Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Ολοκληρωμένης
Φροντίδας, Παιδικούς Σταθμούς, Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) και
Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (ΚΔΑΠ- ΜΕΑ).
o Κ.Α.Π.Η.
Το Κέντρο Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ) του Δήμου ιδρύθηκε και λειτουργεί
από το 1984 και είναι το μοναδικό σε επίπεδο Νομού. Αριθμεί 250 μέλη και διοικείται από
7μελές Διοικητικό Συμβούλιο με Πρόεδρό του τον εκάστοτε Δήμαρχο. Απασχολεί σε μόνιμες
θέσεις το εξής προσωπικό:
• Κοινωνική λειτουργό η οποία προΐσταται των υπηρεσιών.
• Γιατρό , Φυσιοθεραπευτή , Νοσηλεύτρια
• Οικογενειακές βοηθούς
Οι υπηρεσίες που παρέχονται είναι:
• Κοινωνική υπηρεσία στους ίδιους και στο άμεσο περιβάλλον τους.
• Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, Φυσικοθεραπεία
• Πολιτιστικά και Ψυχαγωγικά προγράμματα (Εκδρομές - συνεστιάσεις - κλπ.)
o Βοήθεια στο σπίτι
Το πρόγραμμα λειτουργεί από το έτος 1998 και έχει ως στόχο την παροχή συστηματικής και
οργανωμένης Πρωτοβάθμιας Κοινωνικής Φροντίδας προσπαθώντας να συμβάλλει στην
αυτόνομη και αξιοπρεπή διαβίωση των επωφελούμενων, να υποστηρίξει το οικογενειακό
περιβάλλον τους και τέλος να προωθήσει την απασχόληση ικανού και εξειδικευμένου
προσωπικού. Επωφελούμενοι του προγράμματος είναι : ηλικιωμένα άτομα και άτομα με
αναπηρία, με προτεραιότητα αυτά που ζουν μόνα τους ή δεν έχουν την πλήρη φροντίδα της
οικογένειας, ή που το εισόδημά τους είναι χαμηλό και δεν έχουν δυνατότητα να
εξασφαλίσουν τις απαιτούμενες υπηρεσίες.
Οι προσφερόμενες υπηρεσίες του προγράμματος είναι:
• Συμβουλευτική και συναισθηματική στήριξη
• Ιατρική φροντίδα με επισκέψεις στο σπίτι , Νοσηλευτική μέριμνα και φυσιοθεραπεία
• Οικογενειακή – Οικιακή Φροντίδα και ικανοποίηση πρακτικών αναγκών διαβίωσης
• Μικροαγορές, πληρωμή λογαριασμών , Συνοδεία στις διάφορες υπηρεσίες
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Συνολικά, στο Δήμο λειτουργούν οι παρακάτω δομές:
Πίνακας 27 : Κοινωνικές δομές Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων

Κοινωνικές Δομές
Αντιμετώπισης της
Φτώχειας

Α: Δομές Δήμου
Είδος Δομής
Κοινωνικό Παντοπωλείο
Κοινωνικό Φαρμακείο
Κοινωνικό Μαγειρείο (Παροχή Συσσιτίων)
Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας & αποδοχής αστέγων
Κέντρο Κοινότητας

Πλήθος Δομών
1
1
1
1
1+1

Β: Δομές ΣΥ.ΚΟΙ.Π.Α. στον δήμο ( έτη 2020-2021)

ΕΙΔΟΣ ΔΟΜΗΣ

ΠΛΗΘΟΣ

Λειτουργία με
χρηματοδότηση
ΕΣΠΑ
2

Εκτίμηση Πλήθους
Εξυπηρετούμενων
ανά Δομή
62

Βρεφικός Σταθμός
Βρεφονηπιακός Σταθμός
Παιδικός Σταθμός

2
1
7

1
7

30
174

Βοήθεια στο σπίτι
Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης
Παιδιών με Αναπηρία (Κ.Δ.Α.Π.-ΜΕ.Α)
ΚΑΠΗ

4
1

0
1

208
22 παιδιά

1

0

250 μέλη

1.3.2.2 Ευπαθείς ομάδες πληθυσμού
Μετανάστες, παλιννοστούντες, πρόσφυγες και ζητούντες άσυλο
Σύμφωνα με τα στοιχεία της τελευταίας Εθνικής Απογραφής 2011, ως προς την υπηκοότητα,
9.239 κάτοικοι έχουν αποκλειστικά ξένη υπηκοότητα. Πρόκειται για το 9,05% του μόνιμου
πληθυσμού. Όσον αφορά στα άτομα από χώρες της Ευρωπαικής Ένωσης , οι περισσότεροι
έχουν βρετανική υπηκοότητα ενώ από χώρες της λοιπής Ευρώπης, οι περισσότεροι έχουν
αλβανική υπηκοότητα.
Πίνακας 28 : Μόνιμος Πληθυσμός κατά ομάδες υπηκοοτήτων (ΕΛΣΤΑΤ)
Τόπος
Σύνολο
Ελλάδα
Σύνολο
Χώρες
Χώρες
Χώρες
Μόνιμης
(1)
ΕΕ
Λοιπής
Ασίας
διαμονής
Ευρώπης
Κέρκυρα &
102.071
92.832
9.239
2.862
Διαπόντια
ΠΕ
104.371
94.820
9.551
2.966
5.986
332
Κέρκυρας
ΠΙΝ
207.855 184.042
23.813
6.596
15.635
840
(1) Περιλαμβάνεται και ο πληθυσμός με διπλή υπηκοότητα (Ελληνική και άλλη)

Λοιπές χώρες/χωρίς
υπηκοότητα ή αδιευκρίνιστη
υπηκοότητα ή δε δήλωσε
6.377
267
742

Άτομα µε Αναπηρία (ΑµεΑ)
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Στην ομάδα των ατόμων με αναπηρία περιλαμβάνονται άτομα με σωματικές ή/ και ψυχικές,
ή/και νοητικές ή/και αισθητηριακές αναπηρίες.
Σε ό,τι αφορά τη στήριξη των παιδιών με αναπηρία, από τον ΣΥΚΟΙΠΑ λειτουργεί Κέντρο
Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (Κ.Δ.Α.Π.-ΜΕ.Α), καθώς επίσης και από την
Ιερά Μητρόπολη Κέρκυρας, Παξών & Διαποντίων Νήσων στους χώρους του Ιδρύματος Ι.Χ.Π.
«Η ΠΛΑΤΥΤΕΡΑ». Είναι ειδικά κέντρα δημιουργικής απασχόλησης για παιδιά και εφήβους με
Νοητική Υστέρηση και Κινητικές Αναπηρίες.
Περιθωριοποιημένες Κοινότητες-Ρομά
Οι Ρομά είναι μια από τις πιο περιθωριοποιημένες κοινωνικές ομάδες, η οποία υφίσταται
διακρίσεις και πολλαπλά κοινωνικά προβλήματα που σχετίζονται με την ανεπαρκή κατοικία,
υψηλή ανεργία, χαμηλό εκπαιδευτικό επίπεδο και φτωχή υγεία, με αποτέλεσμα τον
κοινωνικό αποκλεισμό.
Στην Κέρκυρα καταγράφεται ο μεγαλύτερος πληθυσμός στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων20 που
ανέρχεται σε 361 άτομα (174 άνδρες και 187 γυναίκες). Υπάρχουν καταγεγραμμένα 263
παιδιά, εκ των οποίων τα 121 είναι προσχολικής ηλικίας. Η πλειοψηφία του συνολικού
πληθυσμού διαμένει στη Δημοτική Ενότητα Παρελίων και είναι πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης,
καθώς, λόγω οικονομικών προβλημάτων παρατηρείται δυσκολία παραμονής των παιδιών
στα σχολεία. Ο ανδρικός πληθυσμός ασχολείται περιστασιακά, ενώ σημαντικός αριθμός
δηλώνει ότι δεν έχει εργασία. Ο πληθυσμός διαμένει κυρίως σε παράγκες και σπίτια, ενώ
υπάρχει και ένα μικρός σχετικά αριθμός οικογενειών που διαμένει σε παλαιά σπίτια και σε
αντίσκηνα. Συχνά, η κύρια πηγή εισοδήματος είναι κάποια μορφή επιδόματος που
δικαιούνται τα μέλη της κοινότητας.
Σύμφωνα με την εθνική στρατηγική για την κοινωνική ένταξη των Ρομά, στρατηγικός στόχος
είναι η άρση των όρων του κοινωνικού αποκλεισμού των Ρομά και η δημιουργία των
προϋποθέσεων της κοινωνικής ένταξής τους.
Λοιπές κατηγορίες ευπαθών κοινωνικών οµάδων
Ως ευπαθείς κοινωνικές οµάδες χαρακτηρίζονται οι πληθυσμιακές οµάδες από τις οποίες
αποτρέπεται η πλήρης συµµετοχή στην οικονοµική, κοινωνική, και πολιτική ζωή ενός τόπου ή η
πρόσβασή τους στην εκπαίδευση, στην αγορά εργασίας, σε εισοδήµατα και άλλους πόρους.
Εκτός των κατηγοριών που αναπτύχθηκαν παραπάνω, υπάρχουν και πολλές άλλες οµάδες
πολιτών, οι οποίες ανήκουν σε αυτές τις ειδικές πληθυσμιακές οµάδες όπως:
• τα θύµατα ενδοοικογενειακής βίας και trafficking: Με το άρθρο 21 του Νόμου 3500/2006
«Για την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας και άλλες διατάξεις» του Υπουργείου
Εσωτερικών, θεσμοθετήθηκε η υποστήριξη γυναικών θυμάτων βίας. Η
Γενική
Γραμματεία Ισότητας των Φύλων, ως αρμόδιος κυβερνητικός φορέας για την υλοποίηση
και εφαρμογή των πολιτικών ισότητας σε όλους τους τομείς, διαθέτει Συμβουλευτικά
Κέντρα για τη Βία κατά των Γυναικών, προσφέροντας δωρεάν υπηρεσίες πληροφόρησης
20

«Μελέτη για την καταπολέμηση της φτώχειας και προαγωγή της κοινωνικής Ένταξης στην
Περιφέρεια Ιονίων Νήσων για την περίοδο 2014-2020, ΕΥΔ ΠΙΝ, 2015»
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και συμβουλευτικής στις ενδιαφερόμενες γυναίκες. Στην Κέρκυρα, λειτουργεί αντίστοιχο
Συμβουλευτικό Κέντρο.
οι χρήστες και πρώην χρήστες ουσιών, τα άτοµα µε λοιπά προβλήματα εθισµού (π.χ. στο
αλκοόλ, στα τυχερά παιχνίδια, στα ηλεκτρονικά παιχνίδια και το διαδίκτυο κ.λπ.),
οι ανήλικοι παραβάτες: Στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων καταγράφεται χαμηλή
παραβατικότητα, σε σχέση με την υπόλοιπη χώρα.
οι φυλακισµένοι και αποφυλακισµένοι: Στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων λειτουργεί
σωφρονιστικό κατάστημα, οι Κλειστές Φυλακές Κέρκυρας, χωρητικότητας 160 ατόμων.
οι µακροχρόνια άνεργοι: Στην κατηγορία αυτή καταγράφονται όσοι αναζητούν εργασία
για χρονικό διάστημα πέραν του ενός έτους. Είναι μια από τις ομάδες που απειλούνται
περισσότερο από το φαινόμενο της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού.
οι ανασφάλιστοι υπερήλικες: Πρόκειται για άτομα ηλικίας άνω των 65 ετών, οι οποίοι
αποτελούν μια από τις πλέον ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.
Κάτοικοι μικρών νησιών: Ο Νόμος 4019/2011 ορίζει και κατηγοριοποιεί τις ευπαθείς
ομάδες του πληθυσμού σε «ευάλωτες» και «ειδικές». Στις ειδικές ομάδες
περιλαμβάνονται και οι κάτοικοι των απομακρυσμένων μικρών νησιών, δηλαδή οι
κάτοικοι των Διαποντίων Νήσων, Ερείκουσας, Μαθρακίου και Οθωνών

1.3.3 Παιδεία
Οι σχολικές μονάδες του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων, όπως
καταγράφονται από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Ιονίων
Νήσων είναι οι παρακάτω:
Νηπιαγωγείο :
α/α
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Ονομασία
10ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑ - ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
11ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
12ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
13ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
14ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
1ο ΕΙΔΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑ
4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
6ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
8ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑ
9ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΙ ΔΕΚΑ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΛΕΠΟΥΣ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΝΩ ΚΟΡΑΚΙΑΝΑ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΦΡΑΣ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΙΡΟY
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΑΣΤΟΥΡΙΟΥ

Ταχ. Διεύθυνση
ΝΑΥΣΙΚΑΣ 19
ΚΟΥΛΙΝΕΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΜΑΡΑΣΛΗ 34Α
ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΟΥ ΗΛΙΑ ΠΟΛΙΤΗ 30
ΔΑΙΡΠΦΕΛΔ 13
ΣΧΟΛΕΜΒΟΥΡΓΟΥ 20
ΜΑΡΑΣΛΗ 34
ΑΘΗΝΑΓΟΡΑ ΚΑΒΒΑΔΑ 7
ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΘΕΟΤΟΚΗ 97
ΚΥΠΡΟΥ 1
7Η ΠΑΡ. ΔΟΝ. ΔΗΜΟΥΛΙΤΣΑ 7
ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ 51
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ 12B
ΑΓΙΟΙ ΔΕΚΑ
ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΛΕΠΟΥ
ΑΝΩ ΚΟΡΑΚΙΑΝΑ
ΑΦΡΑ
ΒΙΡΟΣ
ΓΑΣΤΟΥΡΙ
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22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΙΑΝΝΑΔΩΝ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΟΥΒΙΩΝ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΟΥΚΑΔΩΝ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΝΑΛΙΩΝ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΣΤΕΛΛΑΝΩΝ ΜΕΣΗΣ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΤΩ ΓΑΡΟΥΝΑ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΤΩ ΚΟΡΑΚΙΑΝΑ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΚΚΙΝΙΟΥ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΝΤΟΚΑΛΙΟΥ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΥΝΟΠΙΑΣΤΩΝ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΚΩΝΩΝ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΊΟ ΛΙΑΠΑΔΩΝ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΠΕΝΙΤΣΩΝ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΛΑΙΑΣ ΠΟΛΗΣ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΟΤΑΜΟΥ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΙΝΑΡΑΔΕΣ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΠΑΡΤΥΛΑΣ
ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ
ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΑΤΟΥ
ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΕΜΠΛΟΝΙΟΥ

2020 -2023
ΓΙΑΝΝΑΔΕΣ
ΓΟΥΒΙΑ
ΔΟΥΚΑΔΕΣ
ΚΑΝΑΛΙΑ
ΚΑΣΤΕΛΛΑΝΟΙ ΜΕΣΗΣ
ΚΑΤΩ ΓΑΡΟΥΝΑ
ΚΑΤΩ ΚΟΡΑΚΙΑΝΑ
ΚΟΚΚΙΝΙ
6 ΧΛΜ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΣΑΣ
ΜΗΛΙΑ ΚΥΝΟΠΙΑΣΤΩΝ
ΛΑΚΩΝΕΣ
ΛΙΑΠΑΔΕΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΜΠΕΝΙΤΣΕΣ
2η ΠΑΡΟΔΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΔΗΜ.
ΚΟΛΛΑ 5
ΠΟΤΑΜΟΣ - ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΣΙΝΑΡΑΔΕΣ
ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ
ΒΑΤΟΣ
ΤΕΜΠΛΟΝΙ

Δημοτικά :
α/α
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Ονομασία
10ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
11ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
12ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
14ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΘΩΝΟΙ-ΚΕΡΚΥΡΑΣ
1ο ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ - ΑΘΗΝΑΓΟΡΕΙΟ
5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
7ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑ
9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΩΦΩΝ-ΒΑΡΗΚΟΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΕΠΟΥΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΦΡΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΙΡΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΑΣΤΟΥΡΙΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΙΑΝΝΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΟΥΒΙΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΟΥΚΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΣΤΕΛΛΑΝΩΝ ΜΕΣΗΣ

Δημοτική Ενότητα
ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ
ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ
ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ
ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ
ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ
ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ
ΟΘΩΝΩΝ
ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ
ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ
ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ
ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ
ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ
ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ
ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ
ΦΑΙΑΚΩΝ
ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ
ΠΑΡΕΛΙΩΝ
ΑΧΙΛΛΕΙΩΝ
ΑΧΙΛΛΕΙΩΝ
ΠΑΡΕΛΙΩΝ
ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ
ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΩΝ
ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ
ΑΧΙΛΛΕΙΩΝ
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38
39

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΩ ΓΑΡΟΥΝΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΩ ΚΟΡΑΚΙΑΝΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΥΝΟΠΙΑΣΤΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΚΩΝΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΙΑΠΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΘΡΑΚΙ-ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΝΤΟΥΚΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΠΕΝΙΤΣΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΛΙΑΣ ΠΟΛΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΙΝΑΡΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΠΑΡΤΥΛΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΓΙΟY ΙΩΑΝΝΗ
ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΡΕΙΚΟΥΣΑ-ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΝΤΟΚΑΛΙΟΥ
ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΤΑΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

2020 -2023
ΑΧΙΛΛΕΙΩΝ
ΦΑΙΑΚΩΝ
ΑΧΙΛΛΕΙΩΝ
ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΩΝ
ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΩΝ
ΜΑΘΡΑΚΙΟΥ
ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ
ΑΧΙΛΛΕΙΩΝ
ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ
ΠΑΡΕΛΙΩΝ
ΦΑΙΑΚΩΝ
ΠΑΡΕΛΙΩΝ
ΕΡΕΙΚΟΥΣΣΗΣ
ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ
ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ

Γυμνάσια
α/α

Ονομασία

Ταχυδρομική Διεύθυνση

1

1ο Γυμνάσιο

Ριζοσπαστών Βουλευτών 6

2
3
4

2ο Γυμνάσιο
3ο Γυμνάσιο
4ο Γυμνάσιο

Ν. Ζαμπέλη 1
Τέρμα Κολοκοτρώνη
Τέρμα Κολοκοτρώνη

5

5ο Γυμνάσιο

Ριζοσπαστών Βουλευτών 6

6
7
8

6ο Γυμνάσιο
7ο Γυμνάσιο
Μουσικό Γυμνάσιο

Ελ. Βενιζέλου 40
Άγιοι Θεόδωροι
Τζάβρου – Κ. Κοριακάνα

9

Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο

Άνω Κορακιάνα

10
11
12
13
14
15
Λύκεια
α/α
1
2
3
4
5
6
7

ΕΕΕΕΚ - Εργαστήρι Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης &
Κατάρτισης Κέρκυρας
Γυμνάσιο Αγ. Ιωάννη
Γυμνάσιο Καστελλάνων
Γυμνάσιο Λιαπάδων
Γυμνάσιο Σκριπερού
Γυμνάσιο Φαιάκων

Ονομασία
1ο ΓΕΛ
2ο ΓΕΛ
3ο ΓΕΛ
4ο ΓΕΛ
5ο ΓΕΛ
Εσπερινό ΓΕΛ
ΓΕΛ Καστελλάνων

Εθνική Λευκίμμης
Άγιος Ιωάννης
Καστελλάνοι Μέσης
Λιαπάδες
Σκριπερό
Δασιά – Κ. Κορακιάνα

Ταχυδρομική Διεύθυνση
Σπ. Ξύνδα 4
Σπ. Ξύνδα 4
Σπ. Ξύνδα 4
Παγκρατέικα
Ευαγ. Ναπολέοντος 12
Σπ. Ξύνδα 4
Καστελλάνοι Μέσης

ΕΠΑΛ
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α/α
1
2
3
4
5

Ονομασία
1ο ΕΠΑΛ
2ο ΕΠΑΛ
ΕΠΑΛ Κάτω Κορακιάνας
Εσπερινό ΕΠΑΛ
Σ.Ε.Κ.

2020 -2023
Ταχυδρομική Διεύθυνση
Ευαγγ. Ναπολέοντος 12
Παγκρατέικα
Κάτω Κορακιάνα
Ευαγγ. Ναπολέοντος 12
Ευαγγ. Ναπολέοντος 12

Δια Βίου Μάθηση
α/α

Ονομασία

Ταχυδρομική Διεύθυνση

Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ)
7η Παρ. Δονάτου Δημουλίτσα 7
1
Πηγή : Περιφερειακές Δ/νσεις Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων (2020)

Επίσης, στα πλαίσια της υποχρεωτικής δίχρονης προσχολικής αγωγής, εντάσσονται οι
ακόλουθες αίθουσες διδασκαλίας (προκατασκευασμένες) :
ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
α/α
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ΘΕΣΗ
1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ– θέση ΓΕΝΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ
8ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ– θέση ΓΕΝΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΛΑΙΑΣ ΠΟΛΗΣ– θέση ΓΕΝΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ
12ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ – θέση ΓΕΝΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΝΑΛΙΩΝ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΙΑΝΝΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΠΑΡΤΥΛΑ
7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
12ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
14ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ & ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΤΑΜΟΥ

Αριθμός αιθουσών
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
2

Σε επίπεδο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Κέρκυρα λειτουργεί το Ιόνιο Πανεπιστήμιο και στα
λοιπά ακαδημαικά, ερευνητικά ιδρύματα συγκαταλέγεται η λειτουργία του Ευρωπαϊκού
Ινστιτούτου Θετικών Επιστημών & Εφαρμογών (ΕΙΘΕ).
Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο ιδρύθηκε το 1984. Απαρτίζεται από πέντε (5) Σχολές και δώδεκα (12)
Τμήματα :21
1. Σχολή Ιστορίας & Μετάφρασης - Διερμηνείας,
1.1. Τμήμα Ιστορίας (Κέρκυρα)
1.2 Tμήμα Ξένων Γλωσσών, Mετάφρασης και Διερμηνείας (Κέρκυρα)
2. Σχολή Επιστήμης της Πληροφορίας & Πληροφορικής
2.1. Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας (Κέρκυρα)
2.2. Τμήμα Πληροφορικής (Κέρκυρα)
2.3. Τμήμα Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας (Αργοστόλι)
21

Ιόνιο Πανεπιστήμιο, https://ionio.gr/gr/studies/faculties/
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3. Σχολή Μουσικής & Οπτικοακουστικών Τεχνών
3.1. Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας (Κέρκυρα)
3.2. Τμήμα Μουσικών Σπουδών (Κέρκυρα)
3.3. Τμήμα Εθνομουσικολογίας (Ληξούρι)
4. Σχολή Περιβάλλοντος
4.1. Τμήμα Περιβάλλοντος (Ζάκυνθος)
4.2. Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων (Αργοστόλι)
5. Σχολή Οικονομικών Επιστημών
5.1. Τμήμα Περιφερειακής Ανάπτυξης (Λευκάδα)
5.2. Τμήμα Τουρισμού (Κέρκυρα)
Ενδεικτικά, οι εισακτέοι το 2020 ήταν 1769 φοιτητές , ως εξής ανά σχολή :

Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Θετικών Επιστημών & Εφαρμογών (ΕΙΘΕ)
Είναι αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία. Ιδρύθηκε το 2006 από το Ε.Μ.Π. και το Δήμο
Κερκυραίων, με έδρα την πόλη της Κέρκυρας. Στο Ινστιτούτο συμμετέχουν το ΕΚΕΦΕ
Δημόκριτος, και μερικά από τα πιο έγκυρα Ερευνητικά Κέντρα και Πανεπιστήμια της
Ευρώπης. Λειτουργεί ως επέκταση των δραστηριοτήτων ενός εξαιρετικά επιτυχημένου
προγράμματος με την επωνυμία Corfu Summer Institute on Elementary Particle Physics, ενώ
στους σκοπούς του είναι η προαγωγή της ερευνητικής δραστηριότητας στην ευρύτερη
περιοχή των Θετικών Επιστημών & Εφαρμογών τους.
ΙΕΚ τουριστικών επαγγελμάτων
Στο δήμο λειτουργεί υπό την εποπτεία του ΥΠΠΟ ΙΕΚ τουριστικών επαγγελμάτων, με
τμήματα Τεχνικού Μαγειρικής Τέχνης, Τεχνικού Τουριστικών Μονάδων και Τεχνικού
Αρτοποιίας – Ζαχαροπλαστικής.
Σχολή Ξεναγών
Από το 2020, λειτουργεί στο δήμο σχολή Ξεναγών, που το 1ο χρόνο λειτουργίας της θα
φιλοξενηθεί στο συνεδριακό χώρο του Δήμου στο Φαληράκι.
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1.3.4 Πολιτισμός
Στον τομέα του πολιτισμού, καταγράφεται μεγάλη συγκέντρωση πολιτισμικών πόρων στο
Δήμο. Μεταξύ των σημαντικότερων μνημείων και αξιοθέατων του νησιού είναι :
- Το Παλιό και το Νέο Φρούριο της πόλης της Κέρκυρας, το Αγγελόκαστρο, το Αχίλλειο, το
Μον Ρεπό, το Λιστόν, το Ανάκτορο των Αγίων Μιχαήλ και Γεωργίου κ.α.
- Πληθώρα μουσείων όπως το Αρχαιολογικό, Ασιατικής Τέχνης, Αντιβουνιώτισσας,
Σολωμού κ.α. αλλά και ορθόδοξων και καθολικών εκκλησιών, με σημαντικότερη αυτή της
Μητρόπολης και του Αγ. Σπυρίδωνα η οποία, χάρη στο σκήνωμα του Αγ. Σπυρίδωνα,
αποτελεί σημαντικό πόλο έλξης για επισκέπτες θρησκευτικού ενδιαφέροντος.
- Εμβληματικά κτίρια, κατάλληλα για την πραγματοποίηση πολιτιστικών εκδηλώσεων,
συνεδρίων κλπ (Δημοτικό Θέατρο, Ιόνιο Βουλή κλπ)
- Σημαντικοί πολιτιστικοί πόλοι έλξης αποτελούν το Κερκυραϊκό Πάσχα, οι Λιτανείες αλλά
και οι φιλαρμονικές εταιρίες, με συστηματική συμμετοχή σε διεθνή Φεστιβάλ και
αξιόλογη παρουσία στις εορταστικές εκδηλώσεις του νησιού. Εκτός των φιλαρμονικών
δραστηριοποιούνται και αρκετές ιδιωτικές μουσικές σχολές.
- Υπάρχουν πολιτιστικοί σύλλογοι σε κάθε δημοτική κοινότητα που δραστηριοποιούνται
κυρίως στη κατεύθυνση της αναβίωσης/διατήρησης των παραδόσεων και εθίμων της
κάθε περιοχής, πραγματοποιώντας πολιτιστικές εκδηλώσεις (πανηγύρια, ποιητικές
βραδιές, εκδηλώσεις λόγου, χορευτικές εκδηλώσεις, θεατρικές παραστάσεις κ.α)

Ο σημαντικότερος, ωστόσο, πολιτιστικός πόρος όλου του νησιού θεωρείται η πόλη της
Κέρκυρας. Η παλιά πόλη της Κέρκυρας αποτελεί τη μοναδική αυτού του μεγέθους Ελληνική
ιστορική πόλη που διατηρείται σχεδόν αναλλοίωτη μέχρι σήμερα. Οι πολιτιστικές αξίες του
μνημειακού χώρου της πόλης της Κέρκυρας έχουν αναγνωριστεί σε ελληνικό επίπεδο και
προστατεύονται μετά την με αρ. Υ.Α Φ18/46592/2305/24.7.79 (ΦΕΚ 52/Β/21.1.80), κήρυξη
της παλιάς πόλης της Κέρκυρας από το Υπουργείο Πολιτισμού, ως «ιστορικό διατηρητέο
Μνημείο», όπου εφαρμόζονται μια θεσμοθετημένη πολιτική προστασίας. Ακολούθησαν τα
νομοθετήματα:
✓

ΥΠ.ΠΟ (Υ.Α. Β1/Φ33/9952/828/27-05-80/ΦΕΚ 512/Β/04-06-80) που χαρακτηρίζει την
πόλη της Κέρκυρας ως “ιστορικό διατηρητέο μνημείο και τόπο που παρουσιάζει ιδιαίτερο
φυσικό κάλλος και ενδιαφέρον από άποψη αρχιτεκτονική και ιστορική”.
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✓ ΥΠΕΧΩΔΕ (ΠΔ 22-04-80/ΦΕΚ274/Δ/05-05-80) που χαρακτηρίζει την πόλη της Κέρκυρας ως
“παραδοσιακό οικισμό”
✓ ΥΠ.ΠΟ

(ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Β1/Φ52/43496/1384/ ΦΕΚ178/ΑΑΠ/15.5.2012)

με

την

κήρυξη– οριοθέτηση του ως ενιαίου αρχαιολογικού χώρου της Παλαιάς Πόλης της
Κέρκυρας και της Παλαιόπολης (Χερσονήσου του Κανονιού), για λόγους προστασίας,
έρευνας και ανάδειξης τόσο των πολυπληθών αρχαίων, βυζαντινών, µεταβυζαντινών και
νεώτερων µνηµείων, -ορατών και µη-, όσο και του συνόλου της περιοχής, στην οποία
αναπτύχθηκε διαχρονικά η πόλη της Κέρκυρας από την αρχαιότητα έως σήµερα.
Η παλιά πόλη της Κέρκυρας, αποτελεί τη μοναδική επτανησιακή πόλη που διατηρείται ως
οικιστικό σύνολο, τόσο ως προς τη δομή όσο και ως προς τη μορφή του. Από το 2007 η παλιά
πόλη της Κέρκυρας εντάχθηκε στον κατάλογο Μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς της
UNESCO (Απόφαση ένταξης: 31COM8B.40) και καθορίσθηκαν οι ζώνες προστασίας της .
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Εικόνα 19 : Ζώνες προστασίας παλιάς πόλης
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Αξίζει επισήμανσης η αυξανόμενη επισκεψιμότητα των μουσείων και των αρχαιολογικών
χώρων , όπως φαίνεται από τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για την Περιφερειακή Ενότητα
Κέρκυρας:
Πίνακας 29 : Επισκέπτες σε Μουσεία / Αρχαιολογικούς χώρους στην ΠΕ Κέρκυρας 2010-2019
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Μουσεία

51.419

52.347

46.819

44.236

49.835

53.855

52.603

54.464

61.686

66.836

Αρχαιολογικοί
χώροι

122.575

112.529

112.741

154.198

208.971

220.293

202.646

153.996

185.135

206.772

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ
Γράφημα 15 : Επισκεψιμότητα σε Μουσεία / Αρχαιολογικούς χώρους 2010-2019

1.3.4.1 Μουσεία22
Αρχαιολογικό Μουσείο
Το Αρχαιολογικό Μουσείο Κέρκυρας στεγάζει ευρήματα που προέρχονται αποκλειστικά από
το νησί της Κέρκυρας και αποκαλύπτεται με αυτά η πολιτισμική παρουσία του διαχρονικά
στον αρχαίο κόσμο.
Τα εκθέματα προέρχονται από:
•
Παλαιά συλλογή άγνωστης προέλευσης
•
Έργα από τις ανασκαφές της αρχαίας πόλεως της Κέρκυρας
•
Έργα από την Κερκυραϊκή Κασσιώπη
•
Έργα από τις ανασκαφές Θεσπρωτίας

22

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Κέρκυρας 2014-2019
83

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων

2020 -2023

Μουσείο Αντιβουνιώτισσας
Το Μουσείο στεγάζεται στον Ι. Ν. Παναγίας Αντιβουνιώτισσας. Ο ναός, αφιερωμένος στην
Υπεραγία Θεοτόκο Κυρά Αντιβουνιώτισσα, αποτελεί ένα από τα παλαιότερα και πλουσιότερα
εκκλησιαστικά μνημεία της πόλης και πιθανότατα κτίστηκε στο τέλος του 15ου αιώνα. Το
1979 οι κτητορικές οικογένειες Αλαμάνου, Μυλωνόπουλου, Ριζικάκη και Σκάρπα
αποφάσισαν να δωρίσουν το ναό, πλουσιότατο σε κειμήλια αλλά και σημαντικές φορητές
εικόνες, στο Ελληνικό Δημόσιο, με τον όρο να λειτουργήσει ως μουσείο. Το 1984 μετά από τις
απαραίτητες αναστηλωτικές εργασίες εγκαινιάστηκε το Μουσείο από την Μελίνα Μερκούρη.
Το 1994, μετά από τη δεύτερη και τελειωτική φάση αναστήλωσης του ναού έγινε η τελική
επανέκθεση των εικόνων. Οι εικόνες που εκτίθενται χρονολογούνται από το β΄ μισό του 15ου
έως και τον 19ο αιώνα και είναι ενδεικτικές του ρόλου που διαδραμάτισε η Κέρκυρα στην
εξέλιξη της ελληνικής εκκλησιαστικής ζωγραφικής, ιδιαίτερα μετά το 1664, οπότε έφθασαν
στην Κέρκυρα πολλοί Κρητικοί ζωγράφοι, είτε για να εγκατασταθούν εκεί, είτε στον δρόμο
τους προς τη Βενετία.

Mουσείο Ασιατικής Τέχνης
Το Μουσείο Ασιατικής Τέχνης της Κέρκυρας, το μοναδικό μουσείο στην Ελλάδα που είναι
αφιερωμένο αποκλειστικά στην τέχνη και τις αρχαιότητες της Άπω Ανατολής και της Ινδίας,
στεγάζεται στο Ανάκτορο των Αγίων Μιχαήλ και Γεωργίου. 23
Το νεοκλασικό αυτό κτίριο είναι κατασκευασμένο από πωρόλιθο Μάλτας και κτίστηκε
ανάμεσα στα 1818 και 1823 επί Sir Thomas Maitland (1759-1824), πρώτου Αρμοστή των
Ιονίων Νήσων, περίοδο κατά την οποία η Κέρκυρα τελούσε υπό βρετανική κατοχή (18141864). Ο Μαίτλαντ ήταν παράλληλα Μέγας Μάγιστρος του Τάγματος των Αγίων Μιχαήλ και
Γεωργίου. Στο Τάγμα αυτό οφείλει το όνομά του το Ανάκτορο. Το κτίριο, εκτός από μία
ευρύχωρη κατοικία για τον Αρμοστή, χρησιμοποιήθηκε βασικά ως το βρετανικό διοικητικό
κέντρο (Αρμοστεία). Παράλληλα, υπήρξε έδρα της Ιονίου Γερουσίας και, για κάποιο χρονικό
διάστημα, της Ιονίου Βουλής, κυρίως, όμως, του Τάγματος των Αγίων Μιχαήλ και Γεωργίου.
Το Ανάκτορο σχεδιάστηκε από τον στρατηγό Sir George Whitmore (1775-1862), μηχανικό του
αγγλικού στρατού και αρχιτέκτονα. Το 1864, μετά την Ένωση των Επτανήσων με την Ελλάδα,
πέρασε στην ιδιοκτησία του ελληνικού κράτους, και από το 1928 στεγάζει το Μουσείο
Ασιατικής Τέχνης. Κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου υπέστη πολλές φθορές. Το
1953 αποκαταστάθηκαν οι τρεις Μνημειακές Αίθουσες του πρώτου ορόφου. Το κτίριο
συντηρήθηκε ξανά στα τέλη του 1992, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί για τις ανάγκες της
Συνόδου Κορυφής των κρατών -μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης η οποία πραγματοποιήθηκε
στην Κέρκυρα το 1994.
Το Ανάκτορο αποτελείται από ένα τριώροφο οικοδόμημα σε σχήμα ''Π'', που ενώνεται, μέσω
του εξωτερικού δωρικού περιστυλίου και δύο αψίδων, με δύο πλαϊνές πτέρυγες. Η κύρια
είσοδος του Ανακτόρου οδηγεί στο ισόγειο, όπου επισκέψιμες είναι οι τρεις Αίθουσες των
περιοδικών εκθέσεων του Μουσείου, η αίθουσα προβολών, και μία πέμπτη, η Αίθουσα των
23

Υπουργείο Πολιτισμού, http://odysseus.culture.gr/h/1/gh151.jsp?obj_id=3347
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Συνεδριάσεων της Ιονίου Γερουσίας, με την αυθεντική της επίπλωση. Στον πρώτο όροφο
κυριαρχούν η Αίθουσα του Θρόνου, η Αίθουσα των Συμποσίων και η Κυκλική Αίθουσα
υποδοχής που τις ενώνει (Ροτόντα). Παράλληλα στις δύο πτέρυγες του πρώτου ορόφου
αναπτύσσονται οι μόνιμοι εκθεσιακοί χώροι του Μουσείου. Το μουσείο στεγάζει συλλογές
Κινεζικής Τέχνης, Ιαπωνικής Τέχνης, Τέχνης της ΝΑ Ασίας και Τέχνης της Κεντρικής Ασίας.

Μουσείο Καποδίστρια
Το Μουσείο Καποδίστρια - Κέντρο Καποδιστριακών Μελετών, ιδρύθηκε το έτος 1981.
Αποτελεί δωρεά της Μαρίας Δεσύλλα – Καποδίστρια, η οποία χρημάτισε Δήμαρχος
Κερκυραίων κατά την περίοδο 1956-1959. Η οικία και το κτήμα, βρίσκονται στην τοποθεσία
Κουκουρίτσα, του χωριού Ευρωπούλοι Κέρκυρας, και αποτελούν μέρος της περιουσίας της
οικογένειας του Κυβερνήτη, από την εποχή που ζούσε. Τα εκθέματα τα οποία φυλάσσονται
σε αυτό, είναι προσωπικά αντικείμενα του Ιωάννη Καποδίστρια και έπιπλα εποχής, που
υπήρχαν ήδη σε χρήση κατά τα χρόνια της ζωής του.

Μουσείο Σολωμού
Ο εθνικός μας ποιητής Διονύσιος Σολωμός έζησε κατά τα περισσότερα χρόνια της ζωής του
και μέχρι του θανάτου του (1798-1857) στην Κέρκυρα όπου έγραψε το μεγαλύτερο αλλά και
σπουδαιότερο μέρος του έργου του συμπεριλαμβανομένων και των "Ελεύθερων
Πολιορκημένων". Το σπίτι όπου έζησε, έγραψε και πέθανε ο ποιητής, αφού καταστράφηκε
από τους βομβαρδισμούς του Β΄ Παγκοσμίου πολέμου, αναστηλώθηκε αργότερα και
εξακολουθεί να υπάρχει μέχρι σήμερα. Στο σπίτι του Σολωμού ιδρύθηκε από την Εταιρεία
Κερκυραϊκών Σπουδών και λειτουργεί ως "Μουσείο Σολωμού" το Κέντρο Σολωμικών
Σπουδών.
Στο Μουσείο φυλάσσεται το γραφείο του ποιητή και ένα μικρό αυτόγραφό του. Παράλληλα
εκτίθεται φωτογραφικό υλικό, αναφερόμενο στους χώρους, στα πρόσωπα και στα γεγονότα
που έχουν σχέση με τη ζωή, το έργο, και την εποχή του Σολωμού. Υπάρχει επίσης πλούσια
Σολωμική βιβλιοθήκη, η οποία συνεχώς εμπλουτίζεται και η οποία περιλαμβάνει όλες τις
παλαιές εκδόσεις του "Ύμνου εις την Ελευθερίαν", αλλά και σειρά προσωπογραφιών του
Ποιητή και των μελών της λεγόμενης Σολωμικής Σχολής.

Μουσείο Χαρτονομισμάτων Ιονικής Τράπεζας
Μοναδικό στην Ελλάδα, και ένα από τα ελάχιστα σε παγκόσμια κλίμακα, το μουσείο
λειτουργεί από το 1981 στο κτίριο της Ιονική Τράπεζας του αρχιτέκτονα Ιωάννη Χρόνη.
Εκτίθενται μεγάλη συλλογή χαρτονομισμάτων, μήτρες εκτύπωσης, τραπεζικά έγγραφα,
φωτογραφίες και μακέτες με όλα τα στάδια παραγωγής των χαρτονομισμάτων: από το
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αρχικό σχέδιο και της παραγωγή του χαρτιού, έως την καταστροφή των παλαιών σε ειδικούς
κλίβανους.
Μεταξύ των εκθεμάτων υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός χαρτονομισμάτων όλων των αξιών
που τέθηκαν σε κυκλοφορία από την Ιονική Τράπεζα, από το 1839 έως το 1920, καθώς επίσης
και τα πρώτα χαρτονομίσματα που τέθηκαν σε κυκλοφορία στην απελευθερωμένη Ελλάδα το
1831.
Υπάρχουν ακόμη τα χαρτονομίσματα που κυκλοφόρησε η Εθνική Τράπεζα από το 1840 και τα
χαρτονομίσματα που κυκλοφόρησε η Τράπεζα της Ελλάδος από το 1932 και μετά.
Σερβικό Μουσείο
Το μουσείο εκθέτει υλικό που φαίνεται η τραγωδία των Σέρβων στρατιωτών κατά τον Α΄
Παγκόσμιο Πόλεμο. Τα λείψανα του Σερβικού στρατού, περίπου 150.000, μαζί και η
κυβέρνησή τους, βρήκαν καταφύγιο και στοργή στην Κέρκυρα μετά την κατάρρευση του
Σερβικού μετώπου ως αποτέλεσμα της πανωλεθρίας του Σερβικού στρατού από την
Αυστρογερμανική επίθεση της 6ης Οκτωβρίου 1915. Από τα τρία χρόνια παραμονής τους
στην Κέρκυρα εκτίθενται φωτογραφίες που αποτελούν το μεγαλύτερο εκθετικό υλικό αλλά
και άλλα εκθέματα, όπως στολές, όπλα και εξοπλισμοί Σέρβων στρατιωτών και αξιωματικών,
Σέρβικες σημαίες συνταγμάτων, εκκλησιαστικά άμφια και διάφορα άλλα αντικείμενα Σέρβων
ιερέων, ιατρικά εργαλεία Σέρβων ιατρών από το νησί Βίδο το 1916, διακριτικά παράσημα και
μετάλλια του Βασιλείου της Σερβίας και άλλα.

1.3.4.2 Αρχαιολογικοί χώροι24
Κηρυγμένοι χερσαίοι αρχαιολογικοί χώροι στην Κέρκυρα είναι οι εξής:
Ερείπια Ρωμαϊκής Έπαυλης με λουτρό στις Μπενίτσες (ΦΕΚ 35/Β/2-2-1962), Προϊστορικός
οικισμός στο λόφο « Έρμονες», (ΦΕΚ 168/Β/9-3-1967), προϊστορικός οικισμός στο λόφο
«Σιδάρι» (ΦΕΚ 168/Β/9-3-1967), Γράβα Γαρδικίου στον Άγιο Ματθαίο (ΦΕΚ 168/Β/21-21967).25
Παλαιόπολη
Η Παλαιόπολη αποτελεί τον κεντρικό πυρήνα της αρχαίας πόλης της Κέρκυρας και βρίσκεται
στο βόρειο άκρο της χερσονήσου του Κανονιού. Η χρήση του χώρου αρχίζει στα τέλη του 8ου
αι. π.Χ., εποχή του αποικισμού της Κέρκυρας από τους Κορίνθιους και φτάνει στα χριστιανικά
χρόνια. Τα λείψανα της παλαιοχριστιανικής Βασιλικής του Ιοβιανού, του 5ου αι.μ.Χ.,
δεσπόζουν τώρα στην περιοχή. Ακμή στην Παλαιόπολη σημειώνεται αρχικά κατά τους
αρχαϊκούς χρόνους και στη συνέχεια στους ύστερους ελληνιστικούς χρόνους επικεντρωμένη
στο χώρο της αγοράς και του λιμανιού. Εν μέρει άνθιση στον ίδιο χώρο παρατηρείται κατά
24

www.odysseus.culture.gr (Επίσημη Ιστοσελίδα Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού).
Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, «Αξιολόγηση, Αναθεώρηση και
Εξειδίκευση Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης, Περιφέρεια
Ιονίων Νήσων», Φάση Β’, Στάδιο Β1,Τοπίο, Σεπτέμβριος 2014.
25
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τους ρωμαϊκούς χρόνους, με την κατασκευή ωδείου και τη λειτουργία εκτεταμένου
λουτρικού συγκροτήματος.
Από το 1987 μέχρι σήμερα ο χώρος ανασκάπτεται συστηματικά.Την περίοδο αυτή
αποκαλύφτηκαν τα ρωμαϊκά λουτρά, τα νεώρια του λιμένος του Αλκινόου και σημαντικό
τμήμα του λίθινου πλακόστρωτου δαπέδου της αρχαίας αγοράς.Σημαντικά αναστηλωτικά
έργα πραγματοποιήθηκαν στο χώρο των ρωμαϊκών λουτρών, τα έτη 1994-1995.
Ιερά Mon-Repos
Σε χαμηλό ύψωμα προς το λόφο της Ανάληψης, στα βορειοδυτικά του ναού του Καρδακίου,
αποκαλύφθηκαν από τον Doerpfeld το 1914, και ανασκάφηκαν την δεκαετία του 1960, τα
λείψανα ιερού τεμένους με διάρκεια ζωής από τα αρχαϊκά έως τα ελληνιστικά χρόνια.
Δυστυχώς οι πολλαπλές καταστροφές του χώρου επέφεραν ολική σχεδόν καταστροφή στα
κτίρια του ιερού και ειδικότερα στον κυρίως ναό, που ήταν αφιερωμένος στην Ήρα.
Εντοπίστηκαν ανασκαφικά: Η κοίτη θεμελίωσης και ελάχιστοι κυβόλιθοι μεγαλοπρεπούς
ναού, που κατασκευάστηκε στα τέλη του 7ου αι. π.Χ. με επιβλητική πήλινη αρχιτεκτονική
κεράμωση. Στα τέλη του 5ου αι. π.Χ., πυρκαγιά κατέστρεψε τον ναό οπότε ανεγέρθηκε, νέος
περίπτερος με μαρμάρινη στέγη και αρκετές αθηναϊκές και ιταλιώτικες επιδράσεις. Έξω από
τον υστεροαρχαϊκό περίβολο του ιερού εντοπίστηκαν:
α) Μικρό υπαίθριο ιερό, που χρονολογείται στα τέλη του 6ου αι. π.Χ. και αποδίδεται στον
Απόλλωνα Κορκυραίο.
β) Μικρό διμερές κτίσμα με φρέαρ του 5ου αι. π.Χ.
γ) Κτίριο των ελληνιστικών χρόνων
δ) Τριμερές ελληνιστικό κτίριο με φρέαρ και πλακόστρωτο δάπεδο που χαρακτηρίζεται ως
αναπαυτήριο των προσκυνητών.
Η τελική καταστροφή του νεώτερου ναού και η εγκατάλειψη του ιερού επήλθαν κατά τους
τελευταίους ελληνιστικούς χρόνους.
Αγορά
Στην περιοχή της Παλαιόπολης, στο σημείο όπου βρίσκεται η παλαιοχριστιανική βασιλική της
Αγίας Κερκύρας, έχουν εντοπιστεί λείψανα της αγοράς των ρωμαϊκών χρόνων. Μεταξύ των
ευρημάτων ξεχωρίζουν το πλακόστρωτο δάπεδο της αγοράς, το τμήμα μιας στοάς, καθώς
επίσης και το τμήμα ενός καμπυλόγραμμου κτιρίου, πιθανότατα ελληνιστικών χρόνων, το
οποίο ταυτίστηκε με βουλευτήριο ή ωδείο.
Ρωμαϊκά λουτρά Παλαιόπολης
Τα Ρωμαϊκά Λουτρά του αρχαιολογικού χώρου της Παλαιόπολης Κέρκυρας βρίσκονται στο
δυτικό όριο της πόλης σε άμεση γειτονία με τον αρχαιολογικό χώρο του Mon- Repos, περιοχή
των ιερών της αρχαίας πόλης της Κέρκυρας. Οι πρώτες ενδείξεις χρήσης του χώρου
τοποθετούνται στους αρχαϊκούς χρόνους ενώ η ακμή του στη ρωμαϊκή εποχή.
Τα λουτρά κατασκευάστηκαν στα τέλη του 1ου αι. και στις αρχές του 2ου αι. μ.Χ. και
χρησιμοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του 2ου και 3ου αι. μ.Χ. Επισκευάστηκαν κατά τον 4ο
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και 5ο αι. μ.Χ. και πιθανόν ορισμένοι χώροι τους να λειτούργησαν τότε ως εργαστήρια. Τον
6ο αι. μ.Χ. καταστράφηκαν από σεισμούς.
Η έρευνα στο χώρο ξεκίνησε στο πλαίσιο σωστικής ανασκαφής.Στη συνέχεια ο χώρος
απαλλοτριώθηκε και ακολούθησε συστηματική ανασκαφική έρευνα έως τα μέσα της
προηγούμενης δεκαετίας. Στο βόρειο τμήμα του χώρου αυτού έχουν ανασκαφεί τα ρωμαϊκά
λουτρά, στο μέσο και νότιο τμήμα του κεντρικός αρχαίος αγωγός που διατρέχει το χώρο από
τα ανατολικά προς τα δυτικά και λείψανα κτιριακών εγκαταστάσεων διαφόρων εποχών.
Αγορά Αρχαίας Πόλης
Η αγορά αποτελεί το κέντρο της αρχαίας πόλης της Κέρκυρας και βρίσκεται δίπλα στο
πολεμικό λιμάνι της, γνωστό ως λιμάνι του Αλκινόου, και τα ιερά της πόλης. Οι ανασκαφές
του προηγούμενου αιώνα στα βαθύτερα στρώματα έδειξαν ότι η κατοίκηση στην περιοχή
αρχίζει στα τέλη του 8ου αι. π.Χ. με την εγκατάσταση εδώ των πρώτων αποίκων και
συνεχίζεται μέχρι τη παλαιοχριστιανική εποχή, οπότε οικοδομείται η βασιλική, η οποία
δεσπόζει στο χώρο. Ακμή σε αυτή την περιοχή της Κέρκυρας σημειώνεται κατά τους
ύστερους ελληνιστικούς χρόνους, οπότε αποκτά και το χαρακτήρα της αγοράς της πόλης.
Τα ερείπια των κτηρίων και τα λείψανα που σώζονται δεν επιτρέπουν παρά μια
αποσπασματική θεώρηση της ιστορίας του χώρου. Η πρώτη κατοίκηση του από την οποία
έχουν εντοπιστεί μόνο θραύσματα κεραμικής και τμήματα τοίχων τοποθετείται στον 8ο αι.
π.Χ. Κατόπιν, τα ευρήματα μας οδηγούν κατευθείαν στην ύστερη ελληνιστική περίοδο στην
οποία ανήκουν το πλακόστρωτο της αγοράς, καθώς και τα θεμέλια κτηρίων δημόσιου
χαρακτήρα. Η κατοίκηση κατά τους ρωμαϊκούς χρόνους επιβεβαιώνεται από τα θεμέλια
ωδείου των ρωμαϊκών χρόνων κάτω από την παλαιοχριστιανική βασιλική, καθώς και από τα
λείψανα ρωμαϊκών λουτρών και ρωμαϊκού βαλανείου.
Κεραμικά εργαστήρια αρχαίας πόλης
Το εργαστήριο κεραμικής της αρχαίας πόλης της Κέρκυρας βρίσκεται νότια της αρχαίας
Αγοράς, κοντά στην σημερινή λιμνοθάλασσα Χαλικιόπουλου, το αρχαίο εμπορικό λιμάνι της
πόλης της Κέρκυρας, τον Υλλαϊκό λιμένα. Οι αρχαιότητες αποκαλύφθηκαν στα πλαίσια
σωστικής ανασκαφής και ακολούθησε η απαλλοτρίωση του οικοπέδου.
Η ζωή του εργαστηρίου και η ακμή του τοποθετείται από το τέλος των αρχαϊκών χρόνων έως
τον 3ο αι. π.Χ., εποχή που η Κέρκυρα περνά, νωρίτερα από τον υπόλοιπο ελλαδικό χώρο,
στην επιρροή των Ρωμαίων, οπότε φαίνεται να σταματά η λειτουργία του.
Κεραμεικός - Φιγαρέτο
Ο αρχαιολογικός χώρος βρίσκεται στη σημερινή συνοικία Φιγαρέτο Κανονίου, που στην
αρχαιότητα ήταν η εργατοτεχνική συνοικία της αρχαίας Πόλεως. Η έρευνα απέδειξε ότι το
εργαστήριο κατασκεύαζε τους κερκυραϊκούς αμφορείς (ο πρώην λεγόμενος Κορινθιακός
τύπου Β αποδείχτηκε ότι είναι Κερκυραϊκός), ειδώλια και όλα τα απαραίτητα πήλινα οικιακά
είδη.

88

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων

2020 -2023

Τα σημαντικότερα μνημεία του χώρου είναι:
Οι έντεκα κεραμικοί κλίβανοι, οι οποίοι χρονολογούνται από το τέλος της υστεροαρχαϊκής
εποχής μέχρι την αρχή της Ρωμαϊκής, το πηγάδι με τον πήλινο αγωγό και τις λεκάνες για τον
καθαρισμό του πηλού, αποθέτες αμφορέων από την κλασική μέχρι και την ελληνιστική
εποχή, αποθέτης ειδωλίων, αποθέτης μητρών, εργαστηριακό ιερό μέσα στο οποίο
αποκαλύφθηκε λίθινο αρχαϊκό άγαλμα, πιθανώς της επικλιβανίου Αρτέμιδος.
Νεώρια
Σε έκταση του πρώην οικοπέδου Κοκκοτού επί της οδού Αθανασίου Καββαδά εντοπίστηκαν
λιμενικές εγκαταστάσεις, που εξυπηρετούσαν το λιμάνι του Αλκινόου. Συγκεκριμένα ήρθε
στο φως τμήμα νεωρίου, το οποίο διατηρείται σε μήκος 17,50μ. Με βάση τα ανασκαφικά
δεδομένα ο χώρος χρησιμοποιείται ως νεώσοικος ήδη από τον 5ο αιώνα π.Χ. έως και τους
ρωμαϊκούς χρόνους, οπότε η πόλη και το λιμάνι καταστράφηκαν από τα στρατεύματα του
Αγρίππα.
Λιμάνι
Ο χώρος, ο σημερινός κόλπος της Γαρίτσας αποτελεί τμήμα των εγκαταστάσεων στο λιμάνι
του Αλκινόου, του πολεμικού λιμανιού της αρχαίας πόλης της Κέρκυρας που έβλεπε προς την
Ήπειρο. Ο Αρχαιολογικός Χώρος του Λιμανιού της Κέρκυρας κατοικήθηκε από τους
αρχαϊκούς χρόνους έως τους ρωμαϊκούς, ενώ ακμή σημειώθηκε σε αυτόν κατά τους
ύστερους ελληνιστικούς χρόνους, όπως δηλώνεται και από το μνημειακό πλακόστρωτο της
αγοράς αυτή την εποχή.
Με βάση τα μέχρι στιγμής ανασκαφικά δεδομένα από την πρώτη χρήση - φάση του χώρου
στους αρχαϊκούς χρόνους, έχει αποκαλυφτεί στο βόρειο τμήμα του, τοίχος που πρέπει να
ανήκει στα τεχνικά έργα του λιμανιού. Κατά την κλασική περίοδο έχουμε στοιχεία και πάλι
μόνο γι' αυτό το τμήμα του χώρου ενώ στους ελληνιστικούς χρόνους ανήκει το τμήμα των
νεωρίων που έχει ανασκαφτεί, τα λείψανα των οικοδομημάτων νότια του μαζί με το
πλακόστρωτο της αγοράς. Η πόλη καταστράφηκε απ' τα στρατεύματα του Οκτάβιου το έτος
31 π.Χ., λίγο πριν τη ναυμαχία του Ακτίου και τα ερείπιά της χρησιμοποιήθηκαν για να
μπαζωθεί το λιμάνι στα τέλη του 1ου αι. π.Χ.

1.3.4.3 Φρούρια
Έργα κορυφαίων αρχιτεκτόνων και μηχανικών, το Παλαιό και Νέο Φρούριο, αποτελούν ένα
από τα σημαντικότερα αμυντικά συγκροτήματα που κατασκευάστηκαν στην Μεσόγειο και η
αποτελεσματικότητα τους αποδείχθηκε από τις διαδοχικές αποκρούσεις των Τούρκων. Πέρα
από την ιδιαίτερη σημασία τους για την εξέλιξη της πόλης της Κέρκυρας, αποτελούν αυτά
καθ' αυτά αξιόλογα παραδείγματα της στρατιωτικής αμυντικής τέχνης και οικοδομικής
τεχνικής της εποχής τους (15ο έως 18ο αιώνα).
Το Παλαιό Φρούριο στο σύνολό του, όπως σώζεται μέχρι σήμερα, αποτελεί ένα ξεχωριστό
χώρο περιδιάβασης, από τους λίγους στο είδος του, ενώ παράλληλα φιλοξενεί σειρά μόνιμων
και περιοδικών πολιτιστικών δραστηριοτήτων. Αντιστοιχεί στην Μεσαιωνική Πόλη της
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Κέρκυρας, που αναπτύχθηκε γύρω από το Βυζαντινό Κάστρο, στις αρχές τους 10ου αιώνα.
Είναι ο χώρος εκείνος που έχει υποστεί τις μεγαλύτερες μετατροπές στη διάρκεια του χρόνου
και προκειμένου να αποτελέσει ισχυρό οχυρό, αποκόπηκε από την ξηρά, με θαλάσσια
αμυντική τάφρο (την contrafossa).
Το Νέο Φρούριο, αντίθετα, κτίστηκε τον 16ο αι. για να υπηρετήσει εξ' αρχής αμυντικούς
σκοπούς. Κατασκευάστηκε από τον στρατιωτικό μηχανικό F. Vitelli και είναι αρθρωμένο σε
δύο επίπεδα: το χαμηλότερο προστάτευε το λιμάνι και το υψηλότερο την πλευρά της
υπαίθρου26. Εκτός από το ενδιαφέρον που παρουσιάζει για την αμυντική τεχνική και
αρχιτεκτονική του, προσφέρει πανοραμική θέα προς την ύπαιθρο, την Παλιά Πόλη, τα
Ιστορικά προάστια και τη θάλασσα.
Αγγελόκαστρο:
Σύμφωνα με την ΥΑΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ33/54861/17-10-2001 (ΦΕΚ 1471/Β/ 29-10-2001)
κηρύχθηκε ως αρχαιολογικός χώρος το φρούριο του Αγγελόκαστρου του 12ου αιώνα στο
λόφο της Παλαιοκαστρίτσας. Το Castel Michel Angelo ή Βυζαντινό Κάστρο Αρχαγγέλου,
χτίστηκε όταν το νησί αποτελούσε κτήση του Δεσποτάτου της Ηπείρου (1214- 1267), από τον
Μιχαήλ Ι, Δεσπότη της Ηπείρου. Βρίσκεται στην κορυφή απόκρημνου βράχου, ύψους 160μ.
και συνδέεται με την υπόλοιπη ακτή μέσω στενής λωρίδας γης. Το φρούριο στάθηκε
απόρθητο κατά τις 3 οθωμανικές πολιορκίες στα έτη 1537, 1571 και 1716, μέχρι που
εγκαταλείφθηκε από τους Βρετανούς. Αναφέρεται ότι 3.000 χωρικοί σώθηκαν επειδή
κατέφυγαν σε αυτό το φρούριο κατά την πολιορκία των Τούρκων, το 1537. Από την κορυφή
του φρουρίου, ο επισκέπτης απολαμβάνει τη μοναδική θέα, που φθάνει ως την πρωτεύουσα
του νησιού. Μέσα στο φρούριο υπάρχουν δύο εκκλησάκια, των Αρχαγγέλων Μιχαήλ και
Γαβριήλ και της Αγίας Κυριακής.
1.3.4.4 Ανάκτορα
Ανάκτορα Μιχαήλ και Γεωργίου
Το Ανάκτορο Αγ. Μιχαήλ και Γεωργίου χτίστηκε το 1819-1924 μ.Χ. επί του Άγγλου Αρμοστή
Τόμας Μαίτλαντ, από το αρχιτέκτονα G. Whitmore. Το σπουδαιότερο μνημείο της
αγγλοκρατίας, από τα πρώτα νεοκλασικού ρυθμού έργα στην Ελλάδα, κτισμένο από πέτρα
Μάλτας. Η ονομασία "Ανάκτορο Αγίων Μιχαήλ και Γεωργίου" δόθηκε, γιατί εκτός από
γραφεία και κατοικία των Άγγλων Αρμοστών, ήταν η έδρα του ομώνυμου τάγματος. Η όψη
του κοσμείται με δωρική κιονοστοιχία, που διακόπτεται από δύο μεγαλοπρεπείς πύλες
μορφής θριαμβευτικού τόξου και καμπυλώνεται στα άκρα της (οριοθετώντας το βόρειο άκρο
της Σπιανάδας). Το κεντρικό τμήμα πάνω από το γείσο διακοσμείται με ανάγλυφες
παραστάσεις των επτά νησιών του Ιονίου και στη μέση το κέρας της Αμάλθειας (Αγγλικό
Σύμβολο),έργα του Κερκυραίου γλύπτη Προσαλένδη. Στο εσωτερικό, οι τοίχοι και οι οροφές
των αιθουσών έχουν πλούσιο διάκοσμο, ανάγλυφο και ζωγραφικό.
Μετά την ένωση με την Ελλάδα (1864) χρησιμοποιήθηκε ως Βασιλικό Ανάκτορο. Σήμερα
στεγάζει το μουσείο Ασιατικής Τέχνης και τη Δημοτική Πινακοθήκη.
26

www. teekerk.gr (Eπίσημη ιστοσελίδα του ΤΕΕ, Τμήματος Κέρκυρας).
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Μον- Ρεπό – Παλαιόπολη
Βρίσκεται μέσα στο πάρκο του Μον Ρεπό, που έχει 258 στρέμματα έκταση σε ένα εξωτικό
κατάφυτο τοπίο από αιωνόβια έργα.
Την νεοκλασική έπαυλη αυτή έχτισε το 1831μ.Χ. ο Άγγλος αρμοστής Adams για θερινή
κατοικία, κυρίως για την κερκυραία σύζυγό του (το γένος Παλατιανού), με αρχιτέκτονα τον
κερκυραίο Ιωάννη Χρόνη. Έχει στεγάσει για λίγο επί Αγγλοκρατίας και το Ιεροσπουδαστήριο.
Μετά την ένωση με την Ελλάδα (1864 μ.Χ.) χρησιμοποιήθηκε ως θερινό Βασιλικό Ανάκτορο.
Στην Κατοχή (1940-44) ήταν θέρετρο για τον Ιταλό πολιτικό διοικητή των Ιονίων νησιών
Παρίνι. Σήμερα είναι επισκέψιμο για το κοινό, ενώ η έπαυλη έχει μετατραπεί σε μουσείο.

Ανακτορικό συγκρότημα Αχίλλειον
Το Αχίλλειο είναι το ανάκτορο που έκτισε η αυτοκράτειρα της Αυστροουγγρικής
Αυτοκρατορίας στην περιοχή του Γαστουρίου της Κέρκυρας στα τέλη του 19ου αιώνα. Το
ανάκτορο κτίστηκε στην πλαγιά του βουνού, σε κτήμα έκτασης 81.600τ.μ., που φθάνει μέχρι
τη θάλασσα. Η αρχιτεκτονική μελέτη του ανακτόρου έγινε από τους Ιταλούς αρχιτέκτονες
Raffaele Caritto και Αntonio Landi. Το ανάκτορο, κτίστηκε σε νεοκλασικό ρυθμό. Κύριο
χαρακτηριστικό του είναι το πλήθος των αγαλμάτων που απεικονίζουν μορφές της Ελληνικής
μυθολογίας και κοσμούν τον περιβάλλοντα χώρο και το εσωτερικό του ανακτόρου. Από την
βίλλα Boghese προέρχονται τα αγάλματα που κοσμούν το περιστύλιο στο επίπεδο του Α’
ορόφου (Απόλλωνος, τρεις χάριτες, εννέα μούσες). Τους εσωτερικούς χώρους του ανακτόρου
κοσμούν επίσης περίφημες τοιχογραφίες, έργα διάσημων καλλιτεχνών της εποχής. Στον κήπο
του ανακτόρου, ξεχωριστή θέση κατέχει το άγαλμα του «θνήσκοντος Αχιλλέα», έργο του
γερμανού γλύπτη Herter. Στον κήπο δεσπόζει επίσης το ορειχάλκινο άγαλμα του «νικώντος
Αχιλλέα», ύψους περίπου 8 μέτρων, που τοποθετήθηκε εκεί μετεγενέστερα από τον
αυτοκράτορα (Κάιζερ) της Γερμανίας Γουλιέλμο Β’ στην αρχική θέση του θνήσκοντος Αχιλλέα
και απεικονίζει τον ήρωα μεγαλόπρεπο και επιβλητικό. Το Αχίλλειο περιβάλλεται από
θαυμάσιους κήπους, με εξωτικά φυτά που εκτείνονται στην πλαγιά του βουνού μέχρι τη
θάλασσα. Εκεί υπάρχουν οι εγκαταστάσεις της μνημειώδους αποβάθρας, καθώς και η
μαρμάρινη γέφυρα που οδηγούσε τους επισκέπτες των αυτοκρατόρων από την θάλασσα στο
ανάκτορο.

1.3.4.5 Αρχεία – Βιβλιοθήκες
Γ.Α.Κ. Αρχεία Νομού Κέρκυρας
Τα Αρχεία της Κέρκυρας, εγκατεστημένα σήμερα στο κτίριο των πρώην αγγλικών στρατώνων
του Παλαιού Φρουρίου, καλύπτουν σποραδικά την περίοδο 1320 ως το 1537 και από το 1538
ως σήμερα, με αξιόλογη επάρκεια. Το αρχειακό υλικό τους, το οποίο συνεχώς αυξάνει με τις
προσκτήσεις δημόσιων και ιδιωτικών αρχείων, καταλαμβάνει περισσότερα από 8.000
γραμμικά μέτρα ράφια, είναι το πλουσιότερο σε ιστορικά έγγραφα και συγκαταλέγεται στα
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μεγαλύτερα αρχεία της χώρας. Διαθέτει πολύτιμες συλλογές ιστορημένων εγγράφων με
περγαμηνή, αρχιτεκτονικών σχεδίων, χαρτών και επιπεδογραφιών.
Δημόσια Βιβλιοθήκη Κέρκυρας
Η Δημόσια Βιβλιοθήκη Κέρκυρας είναι η αρχαιότερη Δημόσια Βιβλιοθήκη στην Ελλάδα.
Σήμερα στεγάζεται στους Αγγλικούς Στρατώνες του Παλαιού Φρουρίου και λειτουργεί ως
δανειστική, αλλά ο χώρος της χρησιμοποιείται και ως αναγνωστήριο για τη μελέτη εκδόσεων,
τευχών και περιοδικών, που λόγο παλαιότητας δε δανείζονται. Η Βιβλιοθήκη διοργανώνει
εκθέσεις βιβλίων και συνέδρια, διαθέτει δε περί τα 75.000 έντυπα. Σημαντική δραστηριότητα
αναπτύσσει η Βιβλιοθήκη στον τομέα της διάδοσης του βιβλίου, ειδικά μεταξύ των νέων.

1.3.4.6 Παλιά Πόλη - Πολεοδομία και Αρχιτεκτονική
Κύριο χαρακτηριστικό της πόλης της Κέρκυρας και ιδίως του ιστορικού της κέντρου είναι η
παρουσία κτιρίων, χώρων και ολόκληρων συνοικιών που φανερώνουν τους διαφορετικούς
πολιτισμούς που πέρασαν από το νησί και οι οποίοι συνέβαλαν στη σημερινή εικόνα της
Παλιάς Πόλης. Βυζάντιο, Βενετία, Γαλλία, Αγγλία και άλλες Μεσογειακές παρουσίες
διαπλέκονται κατά την ιστορική τους πορεία στην Κέρκυρα, μαζί με Εβραίους και κύματα
προσφύγων από την τουρκοκρατούμενη ηπειρωτική Ελλάδα και την Κρήτη ( μετά την πτώση
του Χάνδακα το 1669), καθιστώντας την πόλη τόπο παραδειγματικής συνθετότητας.
Χαρακτηριστικό αποτελεί η εγγύτητα και η αρμονική συνύπαρξη τριών διαφορετικών
θρησκευτικών κοινοτήτων στην Παλιά Πόλης της Κέρκυρας - της Ορθόδοξης, της Καθολικής
και της Εβραϊκής κοινότητας.
Η Πόλη χωρίζεται σε τρεις τομείς που χαρακτηρίζονται από τρία υψώματα. Το λόφο του
Αγίου Αθανασίου νοτιοδυτικά, που περιλαμβάνει και την ομώνυμη αμυντική πλατφόρμα, τον
λόφο του Καμπιέλο βορειοανατολικά, που φθάνει μέχρι την παραλιακή γραμμή και το λόφο
των Αγίων Πατέρων που βρίσκεται ανάμεσα στους δύο άλλους, στο τοπογραφικό κέντρο της
Πόλης και φθάνει ως τα δυτικά όρια της περιτειχίσεως. Το 1/3 περίπου της Πόλης
καταλαμβάνει ο ανοιχτός χώρος της Σπιανάδας, η οποία διαμορφώθηκε επί Ενετοκρατίας για
αμυντικούς λόγους.
Οι τρείς τομείς παρουσιάζουν μερικές διαφορές, με το Καμπιέλο να είναι ο πιο
πυκνοκατοικημένος, ενώ κάπως αραιότερη εμφανίζεται η πυκνότητα στα δύο άκρα της
πόλεως, στη νότια πλευρά και κοντά στο Νέο Φρούριο. Οι συνοικίες του ιστορικού κέντρου
αναπτύχθηκαν στους τρεις λόφους της και στις μικρές κοιλάδες ανάμεσά τους. Στο λόφο του
Καμπιέλο βρίσκονται οι συνοικίες της Αντιβουνιώτισσας, Ταξίαρχου Μιχαήλ, Παντοκράτορος,
Κρεμαστής, Αγίου Νικολάου, Αγίας Ελένης. Η θέση της περιοχής και τα πλεονεκτήματα που
αυτή συγκέντρωνε συγκέντρωσαν τις περισσότερες οικογένειες ευγενών και ακόμα και
σήμερα διατηρούνται εκεί μερικά από τα καλύτερα αρχιτεκτονικά παραδείγματα. Στο λόφο
των Αγίων Πατέρων βρίσκεται η ομώνυμη συνοικία που περιελάμβανε ως επί το πλείστον
λαϊκές συνοικίες, ενώ η Εβραϊκή συνοικία βρίσκεται χαμηλά μεταξύ του Νέου Φρουρίου και
της συνοικίας των Αγίων Πατέρων.
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Η διαρρύθμιση του οδικού δικτύου αν και φαίνεται δαιδαλώδης ανταποκρίνεται στη
διαμόρφωση του εδάφους. Οι δύο βασικότεροι δρόμοι της πόλεως, η Ευγενίου Βουλγάρεως
και η Νικηφόρου Θεοτόκη, είναι τοποθετημένοι στα χαμηλότερα σημεία ανάμεσα στους
τρείς λόφους και έχουν διεύθυνση περίπου από ανατολικά προς τα δυτικά. Η Νικηφόρου
Θεοτόκη ξεκινώντας από το κέντρο της Σπιανάδας και διασχίζοντας το κέντρο της παλιάς
πόλης οδηγεί αφ’ ενός στο Νέο Φρούριο και αφετέρου στο λιμάνι, περνώντας από την πύλη
της Σπηλιάς. Η Ευγενίου Βουλγάρεως ξεκινά επίσης από τη Σπιανάδα, στην αρχή σχεδόν
παράλληλη με τη Νικηφόρου Θεοτόκη, ενώ στη συνέχεια κάμπτεται προς νότια, διαπλατύνει
και φθάνει μέχρι τη θέση της Βασιλικής Πύλης. Οι δευτερεύοντες δρόμοι της παλιάς πόλης
σχηματίζουν ένα πυκνότατο και πολύπλοκο οδικό δίκτυο που ακολουθεί τις καμπύλες του
εδάφους και δίνει την εντύπωση λαβυρίνθου. Πολλές φορές, περνούν κάτω από καμάρες
(βόλτα), πάνω από τις οποίες συνεχίζονται οι κατοικίες. Τα πλάτη των δρόμων αυτών
κυμαίνονται από 1 έως 3 μέτρα. Η μορφή αυτή οφείλεται στην «πίεση» του τείχους που
ανάγκασε τους κατοίκους να εκμεταλλευτούν όσο το δυνατόν περισσότερο τον διατιθέμενο
σε αυτούς χώρο.
Επίσης σημαντικά στοιχεία της μορφής που παρουσιάζει σήμερα το ιστορικό κέντρο και τα
οποία συνδέονται άμεσα με τις ανάγκες της πόλης, ιδίως κατά την περίοδο της Ενετοκρατίας,
είναι οι πλατείες, οι στέρνες και τα δημόσια εμβληματικά κτίρια που κατασκευάστηκαν
εκείνη την περίοδο, αλλά και μεταγενέστερα. Σε ό,τι αφορά τις πλατείες του ιστορικού
κέντρου η Σπιανάδα είναι εκείνη που δεσπόζει, αποτελώντας τη μεγαλύτερη πλατεία όχι
μόνο της Ελλάδας, αλλά και των Βαλκανίων. Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω
διαμορφώθηκε για αμυντικούς λόγους και σήμερα αποτελεί ένα από τα δημοφιλέστερα
αξιοθέατα του νησιού, το οποίο χωρίζεται στα δύο από την οδό Στρατηγού Βίκτορος
Δουσμάνη: στο βόρειο μέρος, την Κάτω Πλατεία ή Πλατεία Γεωργίου Α’ και στο νότιο, την
Πάνω Πλατεία ή Πλατεία Ενώσεως. Μεγάλο της μέρος καλύπτεται από γκαζόν και δέντρα,
έργο των Γάλλων κατακτητών, ενώ εκεί βρίσκεται και το γήπεδο κρίκετ της Κέρκυρας,
κατάλοιπο της Αγγλοκρατίας που υιοθέτησαν οι Κερκυραίοι.
Επίσης σημαντική, η πλατεία Δημαρχείου, η οποία βρίσκεται στη διασταύρωση δύο
κεντρικών αρτηριών της πόλης, της Ευγενίου Βουλγάρεως και της Μιχαήλ Θεοτόκη. Εκεί
βρίσκεται και η Ενορία του Ιερού Καθολικού Μητροπολιτικού Ναού Κέρκυρας (DUOMO), ένα
κομψό κτίριο με δαντελωτό πύργο και ψηλό καμπαναριό. Οι υπόλοιπες πλατείες της πόλης
είναι πολύ μικρές, με σχήμα όχι κανονικό, ως επί το πλείστον μπροστά σε εκκλησίες.
Την περίοδο της Ενετοκρατίας κατασκευάστηκαν επίσης μερικά από τα σημαντικότερα
δημόσια κτίρια του ιστορικού κέντρου. Σήμερα, από αυτά σώζονται μόλις τέσσερα, οι δύο
στρατώνες (Grimmani και Σπηλιάς), η στοά των Ευγενών (Loggia) και η κατοικία του Λατίνου
Αρχιεπισκόπου στην πλατεία Δημαρχείου. Από την περίοδο της Αγγλοκρατίας διασώζονται
μέχρι σήμερα το Ανάκτορο των Αγίων Μιχαήλ και Γεωργίου, φτιαγμένο ολόκληρο από πέτρα
Μάλτας το 1824, η Ιόνιος Βουλή, ενώ την ίδια περίοδο ολοκληρώθηκε και το αρχιτεκτονικό
συγκρότημα του Λιστόν, η κατασκευή του οποίου ξεκίνησε κατά τη διάρκεια της Γαλλικής
κατοχής (1807-1814).
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Η πολεοδομική μορφή της Κέρκυρας είχε διαμορφωθεί πλήρως 80 περίπου χρόνια μετά την
περιτείχιση. Η μορφή αυτή διατηρήθηκε, περίπου ίδια, έως το τέλος της Ενετοκρατίας. Αλλά
και οι Άγγλοι και οι Γάλλοι δεν επέφεραν παρά ελάχιστες μόνο τροποποιήσεις. Ωστόσο, οι
βομβαρδισμοί του 1943 αλλοίωσαν την παλιά μορφή του ιστορικού κέντρου σε ορισμένες
θέσεις, ιδίως στην Εβραϊκή συνοικία και στον λόφο των Αγίων Πατέρων που υπέστησαν τη
μεγαλύτερη καταστροφή.
Σήμερα, η παλιά πόλη της Κέρκυρας αποτελεί το «ιστορικό κέντρο» μιας ευρύτερης πόλης,
που αναπτύσσεται στην ενδοχώρα, νότια και δυτικά της και επίσης είναι το διοικητικό,
κοινωνικό και οικονομικό κέντρο της περιοχής της, με σημασία για όλη την νησιώτικη
Περιφέρεια Ιονίων Νήσων.
Το ιστορικό κέντρο της πόλης συγκεντρώνει σημαντικό αριθμό δημόσιων υπηρεσιών,
πολιτιστικών και θρησκευτικών χώρων, καθώς και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, που συνθέτουν
το βαθμό εξάρτησης της δημόσιας, κοινωνικής και πολιτιστικής ζωής των κατοίκων του
νησιού με το ιστορικό κέντρο.
Οι κύριες δραστηριότητες, που αφορούν την εξυπηρέτηση των πολιτών από δημόσιες
υπηρεσίες, την πρόσβαση σε χώρους πολιτισμού και πολιτιστικές δραστηριότητες, περνούν
από την Παλιά Πόλη της Κέρκυρας και τις ζώνες επιρροής της.
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Εικόνα 20 : Ιστορικό Κέντρο της Πόλης - Κτιριακό Δυναμικό

Πηγή: Πρόγραμμα Πολυπολιτισμικού Τουρισμού (ΑΝΕΔΚ), επεξεργασία / επικαιροπ. Ομάδας Σύνταξης ΟΧΕ
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1.3.4.7 Φιλαρμονικές
Τα Ιόνια διαθέτουν μακρόχρονη μουσική παράδοση με συνθέτες όπως ο Μάντζαρος, ο Ξύνδας,
ο Λιβεράλης, ο Λαμπελέτ και ο Σαμάρας (μεγάλη Επτανησιακή Μουσική Σχολή). Η Κέρκυρα και
τα υπόλοιπα Επτάνησα δε χάρισαν στην Ελλάδα μόνο τους πρώτους Έλληνες συνθέτες, αλλά
και τους πρώτους μουσικούς παιδαγωγούς καθώς και τους πρώτους επαγγελματίες μουσικούς
εκτελεστές. Άξιοι μέχρι σήμερα συνεχιστές της τοπικής μουσικής παράδοσης είναι οι
Φιλαρμονικές της Κέρκυρας, που άρχισαν να ιδρύονται από το 1840 και μετά.
Στο δήμο δραστηριοποιούνται (12) φιλαρμονικές. Οι (3) της πόλης: Φιλαρμονική Εταιρία
Κέρκυρας (Παλαιά) (1840), Φιλαρμονική Εταιρία «Μάντζαρος» (1890), Φιλαρμονική Ένωση
«Καποδίστριας» (1980) και οι (9) στην ύπαιθρο: Φιλαρμονική Κορακιάνας «Σπύρος Σαμάρας»,
Φιλαρμονική Κάτω Κορακιάνας «Γεράσιμος Μαρκοράς», Φιλαρμονική Σιναράδων, Κοντοκαλιού, Σκριπερού, Κυνοπιαστών, Γαστουρίου «Ομόνοια», Λιαπάδων, Λακώνων «Άγιος
Νικόλαος». Τα πολυάριθμα μουσικά σώματα που υπάρχουν σήμερα στο νησί, όπως
φιλαρμονικές, χορωδίες, ωδεία, συμφωνική ορχήστρα Δήμου Κερκυραίων, καλλιτεχνικοί
σύλλογοι, διατηρούν άρρηκτη τη μουσική παράδοση της Κέρκυρας. Τη συντήρηση της
Κερκυραϊκής μουσικής παράδοσης πλαισιώνει το Μουσικό Γυμνάσιο και Λύκειο, καθώς και το
Τμήμα Μουσικών Σπουδών στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο.
1.3.4.8 Αδελφοποιήσεις Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων
Ο πρώην Δήμος Κερκυραίων και ακολούθως ο ενιαίος Δήμος Κέρκυρας, στο πλαίσιο της
ευρύτερης συνεργασίας με αντίστοιχους οργανισμούς ξένων χωρών, έχουν προβεί σε πράξεις
αδελφοποίησης, με στόχο τη μεταξύ τους προαγωγή οικονομικών, πολιτιστικών, μορφωτικών
και κοινωνικών σχέσεων. Ανάμεσα στις αδελφοποιημένες πόλεις έχουν αναπτυχθεί ισχυροί
δεσμοί αλληλεγγύης και συνεργασίας σε τομείς όπως ο πολιτισμός, ο τουρισμός, η υποβολή
κοινών προτάσεων χρηματοδότησης κ.α.
Πίνακας 30 : Ενεργές Αδελφοποιήσεις Δήμου Κερκυραίων & Κέρκυρας27

α/α
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Δήμος
Krusevac, Σερβίας
Πάφου, Κύπρου
Αμμοχώστου, Κύπρου
Meissen, Γερμανίας
Troisdorf, Γερμανίας
Κοιν. Άσσιας, Κύπρου
Βαθέος, Σάμου
Αγ. Σαράντα, Αλβανίας
Κοιν. Τρεμετουσιάς, Κύπρου
Παμβώτιδας, Ιωαννίνων
Bελιγράδι, Σερβίας
BARI , Ιταλίας
ΤΑΪΑΝ, ΛΑΪΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΟVISAD, Σερβίας
ΠΑΡΜΑ , Ιταλίας

Ημερομηνία αδελφοποίησης
19/10/1985
05/07/1992
13/08/1994
24/05/1996
04/10/1996
03/05/1998
29/07/1998
12/07/2001
09/12/2001
21/12/2002
25/02/2010
02/02/2006
24/02/2006
23/11/2016
20/02/2017

Παράλληλα, ο δήμος είναι μέλος του ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΦΟΥ (12/11/1995) μαζί με τους δήμους Πάφου
(Κύπρος) Καλαμαριάς, Λαμιέων, Μυτιλήνης και Πρέβεζας ( Ελλάδα) , καθώς και του ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΟΛΕΩΝ
ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ ( 07/02/2007) μαζί με τους δήμους Αμμοχώστου(Κύπρος), Ναυπλιέων, Αίγινας
(Ελλάδα), Λωζάνη ( Ελβετία), KOPER KAPODISTRIA ( Σλοβενία).
27

Αυτοτελές Γραφείο Επικοινωνίας & Δημοσίων Σχέσεων
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1.3.5 Αθλητισμός
Στο Δήμο υπάρχει σημαντικός αριθμός αθλητικών σωματείων, τα οποία συμβάλουν στην
ανάπτυξη και εφαρμογή σχεδόν όλων των αθλητικών δραστηριοτήτων : 28
1. ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
2. ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΙΚΟΣ
3. ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΦΑΙΑΞ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
4. ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΣΧΕΡΙΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (καλαθοσφαίριση)
5. ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (καλαθοσφαίριση)
6. ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΛΕΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
7. ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΛΚΙΝΟΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (άρσης βαρών)
8. ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΝΑΥΣΙΘΟΟΣ
9. ΝΗΡΕΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
10. ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
11. ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΦΟΙΝΙΚΕΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
12. ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
13. ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΠΕΝΙΤΣΑΙ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
14. ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΓ.ΔΕΚΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
15. ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΓΑΣΤΟΥΡΙΟΥ ΟΜΟΝΟΙΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
16. ΠΥΓΜΑΧΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
17. ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΡΑΤΕ ΣΟΤΟΚΑΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
18. ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ "ΑΘΛΟΝ" (καράτε)
19. ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΡΑΤΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
20. ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΟΤΟΚΑΝ (SHOTOKAN)ΚΑΡΑΤΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ
21. ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ SHOTOKAN ΚΑΡΑΤΕ
22. ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (ΤΑΕ ΚΒΟΝ ΝΤΟ)
23. ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ MUAY THAI (ΜΟΥΑΪ ΤΑΪ) ΚΕΡΚΥΡΑΣ Ο ΘΕΡΣΙΛΟΧΟΣ
24. ΚΡΟΤΟΣ-ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΚΟΠΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
25. ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΩΝ ΣΚΟΠΟΒΟΛΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
26. ΚΕΡΚΥΡΑΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ Ο ΔΑΜΟΚΛΗΣ (ξιφασκία)
27. ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΑΡΕΛΕΙΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΤΟ ΔΕΚΑΘΛΟΝ (κρίκετ)
28. ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (κρίκετ)
29. ΚΕΡΚΥΡΑΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΠΟΟΥΛΙΝΓΚ
30. ΚΕΡΚΥΡΑΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΜΠΡΙΤΖ
31. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΑΙΚΤΩΝ ΖΑΤΡΙΚΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Εντούτοις οι δημόσιες υποδομές για την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων αυτών κρίνονται μη
ικανοποιητικές ως προς την ποιότητα και την ικανότητα κάλυψης της συνολικής ζήτησης.

28
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Στην πόλη της Κέρκυρας λειτουργεί το Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Κέρκυρας (Ε.Α.Κ.Κ.) με
εγκαταστάσεις ποδοσφαίρου, στίβου, κολυμβητηρίου, καλαθοσφαίρισης,αντισφαίρισης,
πετοσφαίρισης, κλπ. Το Ε.Α.Κ.Κ. περιλαμβάνει:
- το εθνικό στάδιο με γήπεδο ποδοσφαίρου και στίβο με έξι λωρίδες
- κλειστό κολυμβητήριο ολυμπιακών διαστάσεων
- κλειστό γυμναστήριο με αγωνιστικό χώρο 46Χ22 μέτρα
- κλειστό προπονητήριο διαστάσεων 36Χ21 μέτρα και
- δυο πολυγήπεδα εξωτερικά.
Είναι ο αθλητικός χώρος, που καλύπτει τις ανάγκες όλου του Νομού Κέρκυρας και τις
εγκαταστάσεις του επισκέπτονται σε καθημερινή βάση 2.000 περίπου αθλούμενοι, αφού στο
νησί δεν υπάρχει άλλο κλειστό γυμναστήριο, ούτε άλλο κολυμβητήριο. Οι εγκαταστάσεις του
Ε.Α.Κ.Κ. είναι επιφορτισμένες να φιλοξενούν σωματεία αθλοπαιδιών, ναυταθλητικά
σωματεία, σωματεία πυγμαχίας, άρσης βαρών, γυμναστικής, ξιφασκίας και τα σωματεία που
ανήκουν στην ομοσπονδία κρίκετ. Οι αθλητικές αυτές εγκαταστάσεις δημιουργήθηκαν
σταδιακά από το 1952 και πήραν την σημερινή τους μορφή το 1981, με την προσθήκη
γυμναστηρίου και κολυμβητηρίου και λοιπές παρεμβάσεις έως σήμερα (περίφραξη, πυλώνες
για προβολείς, στέγαστρο , αναγόμωση ταρτάν στίβου, ανέγερση νέων κερκίδων για τις
ανάγκες του επαγγελματικού ποδοσφαίρου).
Σημαντική ανάπτυξη για την Κέρκυρα γνωρίζει το άθλημα του Κρίκετ, το οποίο εμφανίστηκε
ιστορικά στην Ελλάδα για πρώτη φορά στην Κέρκυρα, την περίοδο της αγγλικής κατοχής
(1923)29 και με το οποίο προβάλλεται το νησί λόγω και των αθλητικών διοργανώσεων που
πραγματοποιούνται κάθε χρόνο και προσελκύουν συλλόγους από την αλλοδαπή.
Σε επίπεδο εθνικών αθλητικών εγκαταστάσεων σε δημοτικό επίπεδο υπάρχει μεγάλος
αριθμός γηπέδων, σε όλους σχεδόν τους μεσαίου και μεγάλου μεγέθους οικισμούς :
Πίνακας 31: Δημοτικές αθλητικές εγκαταστάσεις
Δημοτική
Ενότητα
Αχιλλείων
Αχιλλείων
Αχιλλείων
Αχιλλείων
Αχιλλείων
Αχιλλείων
Αχιλλείων
Αχιλλείων
Αχιλλείων
29

Ονομασία Εγκατάστασης

Είδος Εγκατάστασης

Περιοχή

Αθλητικό Κέντρο Δ.Δ
Καστελλάνων Μέσης
Αθλητικό κέντρο Δ.Δ
Καστελλάνων Μέσης
Αθλητικό κέντρο Δ.Δ
Καστελλάνων Μέσης
Γήπεδο Ποδοσφαίρου Δ.Δ. Αγίων
Δέκα
Γήπεδο Ποδοσφαίρου Δ.Δ Κάτω
Γαρούνα
Γήπεδο Μπάσκετ Δ.Δ Αγίου
Προκοπίου
Γήπεδο Μπάσκετ Δ.Δ
Βαρυπατάδων
Γήπεδο Μπάσκετ Δ.Δ. Μπενιτσών
Γήπεδο Μπάσκετ Δ.Δ

Γήπεδο Ποδοσφαίρου και
βοηθητικό
Γήπεδο Mπάσκετ

Καστελλάνοι Μέσης

Γήπεδο Bόλλευ

Καστελλάνοι Μέσης

Γήπεδο Ποδοσφαίρου

Αγ. Δέκα

Γήπεδο Ποδοσφαίρου

Κάτω Γαρούνας

Γήπεδο Mπάσκετ

Αγ. Προκόπιος

Γήπεδο Mπάσκετ

Βαρυπατάδες

Γήπεδο Mπάσκετ
Γήπεδο Mπάσκετ

Μπενίτσες
Κουραμάδες

Καστελλάνοι Μέσης

www. cricket.gr (Eπίσημη Ιστοσελίδα Ελληνικής Ομοσπονδίας Κρίκετ).
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Δημοτική
Ενότητα
Αχιλλείων
Αχιλλείων
Αχιλλείων
Αχιλλείων
Κερκυραίων
Κερκυραίων
Κερκυραίων
Κερκυραίων
Κερκυραίων
Κερκυραίων
Μαθρακίου
Οθωνών

Ονομασία Εγκατάστασης
Κουραμάδων
Γήπεδο Μπάσκετ Δ.Δ Άνω
Γαρούνα
Γήπεδο Μπάσκετ Δ.Δ Βιρού
Γήπεδο Μπάσκετ Οικισμού
Καστανιάς Δ.Δ Βιρού
Γήπεδο Μπάσκετ Δ.Δ.Σταυρού
Γήπεδο Mπάσκετ Γαρίτσας
Γήπεδο Μπάσκετ Βόλλευ περιοχή
¨Κουλίνες¨
Γήπεδο Μπάσκετ στο Βίδο
Γυμναστήριο Δ.Δ Κέρκυρας
ΝΑΥΣΙΘΟΕΙΟ
Στίβος Δ.Δ Κέρκυρας
Δημοτικό γήπεδο ποδοσφαίρου
Δ.Δ Κοντοκαλίου
Γήπεδο 5χ5 Κ.Δ Μαθρακίου
Γήπεδο Οθωνών

Παλαιοκαστριτών Δημοτικό γήπεδο Δ.Δ Σκριπερού
Παλαιοκαστριτών Δημοτικό στάδιο Δ.Δ Σκριπερού
Παλαιοκαστριτών Γήπεδο 5χ5 Δ.Δ Λιαπάδων
Παλαιοκαστριτών Δημοτικό στάδιο Δ.Δ Λιαπάδων
Παρελίων
Φαιάκων

Γήπεδο Κανακάδων
Γήπεδο ποδοσφαίρου Δ.Δ .Ανω
Κορακιάνας
Φαιάκων
Γήπεδο ποδοσφαίρου Δ.Δ
Γαζάτικων
Φαιάκων
Γήπεδο ποδοσφαίρου Δ.Δ
Σπαρτύλα
Φαιάκων
Γήπεδο ποδοσφαίρου Δ.Δ. Αγίου
Μάρκου
Πηγή : Γενική Γραμματεία Αθλητισμού 30
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Είδος Εγκατάστασης

Περιοχή

Γήπεδο Mπάσκετ

Άνω Γαρούνας

Γήπεδο Mπάσκετ
Γήπεδο Mπάσκετ

Βιρός
Βιρός

Γήπεδο Mπάσκετ
Γήπεδο Mπάσκετ
Γήπεδο Mπάσκετ- Βόλλευ

Σταυρός
Κέρκυρα
Κέρκυρα

Γήπεδο Mπάσκετ
Κλειστό Γυμναστήριο
Μπάσκετ Βόλλευ
Στίβος
Γήπεδο Ποδοσφαίρου

Βίδο
Κέρκυρα

Γήπεδο 5X5
Γήπεδο 5X5 – Γήπεδο
Μπάσκετ
Γήπεδο Ποδοσφαίρου
Στίβος και Γήπεδο
Ποδοσφαίρου
Γήπεδο 5X5
Στίβος και Γήπεδο
Ποδοσφαίρου
Γήπεδο Ποδοσφαίρου
Γήπεδο Ποδοσφαίρου

Μαθράκι
Οθωνοί

Γήπεδο Ποδοσφαίρου

Γαζάτικα

Γήπεδο Ποδοσφαίρου

Σπαρτίλλας

Γήπεδο Ποδοσφαίρου

Αγ. Μάρκος

Κέρκυρα
Κοντόκαλι

Σκριπερό
Σκριπερό
Λιαπάδες
Λιαπάδες
Κανακάδες
Ανω Κορακιάνα

Άξια αναφοράς είναι η πρόοδος των επιδόσεων των κερκυραίων αθλητών σε σημαντικές
διοργανώσεις διαφόρων αθλημάτων.

Ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων συμμετέχει μαζί με τους Δήμους
Βόρειας και Νότιας Κέρκυρας στο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία
«ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ» και
διακριτικό τίτλο «ΣΥ.Π.Α.Π. ΚΕΡΚΥΡΑΣ», μεταξύ των σκοπών του οποίου είναι η οργάνωση
και η λειτουργία των χώρων αθλητισμού και αθλητικών εκδηλώσεων. Μέρος των
εγκαταστάσεων το διαχειρίζεται ο ΣΥΠΑΠ, βάσει της 20-495/2011(ΑΔΑ 456ΖΩΕΑ-ΗΓΘ)
απόφασης Δ.Σ. Κέρκυρας
30

http://gga.gov.gr/images/stories/geoData/dimotikes/D_Ionion.pdf
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1.3.6 SWOT Ανάλυση
Η αξιολόγηση του εξωτερικού και του εσωτερικού περιβάλλοντος του Δήμου
πραγματοποιήθηκε με
τη μέθοδο
ανάλυσης
εσωτερικού
και εξωτερικού
περιβάλλοντος
SWOT
(Strengths,
Weaknesses,
Opportunities,
Threats).
Η
συγκεκριμένη μέθοδος εντοπίζει και καταγράφει τα εσωτερικά δυνατά (strengths) και
αδύνατα (weaknesses) σημεία του εξεταζόμενου «αντικειμένου» (οργανισμός,
γεωγραφική περιοχή, κλπ.) και τα συσχετίζει με τις ευκαιρίες (opportunities) και τις
απειλές (threats) που προκύπτουν από το εξωτερικό περιβάλλον του.
Αξιολόγηση της Υφιστάμενης Κατάστασης
Δυνατά Σημεία

Αδύνατα Σημεία

Η λειτουργία του Γενικού Νοσοκομείου
Κέρκυρας

Υποστελέχωση νοσοκομείου & ΕΚΑΒ

Η ολοκληρωμένη ανάπτυξη των δομών του
Δικτύου Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας
Η ύπαρξη δημοσίων δομών ΠΦΥ (ΚΥ,
Περιφερειακά Ιατρεία, ΤΟΜΥ)
Η δραστηριοποίηση σημαντικού αριθμού
ιδιωτικών φορέων
Υγεία

Ευκαιρίες
Αξιοποίηση χρηματοδοτικών
προγραμμάτων ΕΣΠΑ
Ανάπτυξη τηλεϊατρικής λόγω του
νησιωτικού χαρακτήρα
Δυνατότητα ανάπτυξης νέων υπηρεσιών
Δυνατότητα συμπλήρωσης των υποδομών
υγείας

Δυνατά Σημεία
Εκτεταμένη δράση & εμπειρία σε
προγράμματα κοινωνικής προστασίας &
αλληλεγγύης
Κοινωνική
Μέριμνα

Ανάπτυξη και λειτουργία ευρέως φάσματος
κοινωνικών δομών
Δικτύωση , ευαισθητοποίηση και
ενημέρωση πολιτών

Προβλήματα στην κάλυψη των αναγκών
υγείας των Διαποντίων Νήσων
Νησιωτικότητα - εξάρτηση από τα
Νοσοκομεία Ιωαννίνων
Αύξηση ατόμων των ομάδων πληθυσμού
που χρειάζεται να κάνουν ευρεία χρήση
των δημοσίων υπηρεσιών υγείας
εξαιτίας της οικονομικής κρίσης
Απειλές
Περιορισμένοι οικονομικοί πόροι
Διεύρυνση των κοινωνικών
προβλημάτων με σχετικές επιπτώσεις
στη δημόσια υγεία
Προβλήματα εύρεσης χρηματοδότησης
για έκτακτες ανάγκες κοινωνικής
πρόνοιας
Συνέπειες της Υγειονομικής κρίσης λόγω
του COVID-19
Αδύνατα Σημεία
Περιορισμένοι οικονομικοί πόροι
Αύξηση αναγκών παροχής υπηρεσιών
πρόνοιας προς ηλικιωμένους,
εργαζόμενες μητέρες, ανέργους κλπ.
Ανεπαρκείς υποδομές υποστήριξης
διαβίωσης ΑΜΕΑ
Νησιωτικότητα & απομόνωση
διαποντίων νήσων
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Αξιολόγηση της Υφιστάμενης Κατάστασης
Ευκαιρίες
Αξιοποίηση χρηματοδοτικών
προγραμμάτων ΕΣΠΑ κλπ

Επιδείνωση φαινομένων κοινωνικής
παθογένειας (βία, εξαρτήσεις κ.α)

Δυνατότητα αναβάθμισης και διεύρυνσης
των παρεχόμενων υπηρεσιών από τα
προγράμματα «Βοήθεια στο Σπίτι» κλπ

Δυσκολία κοινωνικής ενσωμάτωσης
ειδικών ομάδων (ΡOMA, κλπ)

Αξιοποίηση ΤΠΕ για την αντιμετώπιση των
δυσκολιών πρόσβασης σε κοινωνικές
υπηρεσίες
Δυνατά Σημεία

Αδύνατα Σημεία

Λειτουργία Πανεπιστημιακού
εκπαιδευτικού ιδρύματος με συνεισφορά
μέσω έρευνας & συνεργασιών
Ανέγερση νέων σχολικών μονάδων
επιχορηγούμενων από ΕΣΠΑ

Παιδεία

Απειλές

Παλαιωμένες & ανεπαρκείς υποδομές.
Ανάγκη συντήρησης & ενεργειακής
αναβάθμισης σχολικών κτηρίων &
παιδικών-βρεφονηπιακών σταθμών
Περιορισμένοι οικονομικοί πόροι

Λειτουργία πλήθους ιδιωτικών σχολών
μουσικής εκπαίδευσης, χορού, θεάτρου &
ζωγραφικής
Ευκαιρίες

Απειλές

Αξιοποίηση χρηματοδοτικών
προγραμμάτων ΕΣΠΑ κλπ για την
αναβάθμιση και συμπλήρωση των
κτιριακών εγκαταστάσεων

Τάσεις συγχώνευσης εκπαιδευτικών
μονάδων
Περιορισμένοι οικονομικοί πόροι

Χρήση ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία

Πολιτισμός

Προώθηση & ενίσχυση της Δια Βίου
Μάθησης
Δυνατά Σημεία

Αδύνατα Σημεία

Η ένταξη της Παλιάς Πόλης στον κατάλογο
μνημείων Παγκόσμιας Πολιτιστικής
Κληρονομιάς UNESCO

Μεγάλη ανάγκη συντήρησης,
αποκατάστασης & επανάχρησης
πολιτιστικών υποδομών

Ύπαρξη πλούσιου πολιτιστικού αποθέματος
Πολύχρονη καλλιτεχνική παράδοση
(μουσική, θέατρο, ζωγραφική )
Σημαντική δραστηριοποίηση συλλόγων και
σωματείων
Ύπαρξη του Ιονίου Πανεπιστημίου με
τμήματα σχετικά με τον τομέα του
πολιτισμού

Ανεπαρκείς πόροι, δυσκολία &
καθυστέρηση στη λήψη εγκρίσεων από
το ΥΠΠΟ
Περιορισμένη αξιοποίηση των
πολιτιστικών πόρων και των
καινοτομικών δράσεων προβολής και
ανάδειξής τους
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Αξιολόγηση της Υφιστάμενης Κατάστασης

Πολιτισμός

Ευκαιρίες

Απειλές

Αξιοποίηση χρηματοδοτικών
προγραμμάτων ΕΣΠΑ κλπ

Αλλοίωση των δομικών και
αρχιτεκτονικών χαρακτηριστικών από
αλόγιστη επαγγελματική δραστηριότητα

Χρήση ΤΠΕ για την ανάδειξη και διαφύλαξη
της πολιτισμικής κληρονομιάς
Ανάπτυξη συνεργασιών & υποστήριξη
πολιτιστικών δρώμενων
Μεταστροφή καταναλωτικών προτύπων και
νέα προφίλ τουριστών (αυθεντικοί
προορισμοί, γαστρονομία, κλπ)
Αξιοποίηση δικτύου αδελφοποιημένων
πόλεων

Περιορισμένη αξιοποίηση του
σημαντικού πολιτιστικού αποθέματος,
λόγω έλλειψης δομών υπερτοπικής
εμβέλειας.

Δυνατά Σημεία

Αδύνατα Σημεία

Σημαντικός αριθμός αθλητικών φορέων
που δραστηριοποιούνται στην περιοχή

Ανεπάρκεια αθλητικών υποδομών

Καλλιέργεια και ανάπτυξη πολλών
διαφορετικών αθλημάτων

Αθλητισμός

Δυσμενές μακροοικονομικό περιβάλλον
(οικονομική κρίση, κορονοϊός) με
αποτέλεσμα την «αβέβαιη»
βιωσιμότητα των επιχειρήσεων που
σχετίζονται με τον πολιτισμό

Κακή κατάσταση των υπαρχουσών
αθλητικών υποδομών

Διοργάνωση εθνικών & διεθνών αγώνων

Χαμηλή χρηματοδότηση των αθλητικών
σωματείων από τις οικείες ομοσπονδίες

Επιτυχίες κερκυραίων αθλητών
Ευκαιρίες

Απειλές

Ενίσχυση της δραστηριότητας των
αθλητικών συλλόγων

Αντιμετώπιση των συνεπειών της
οικονομικής κρίσης

Αξιοποίηση χρηματοδοτικών
προγραμμάτων ΕΣΠΑ κλπ

Αντιμετώπιση του λειτουργικού κόστους
των υφιστάμενων εγκαταστάσεων

Αξιοποίηση δράσεων εθελοντισμού
Σύνδεση του τουρισμού με τον αθλητισμό

102

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων

2020 -2023

1.4 ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
1.4.1 Οικονομικά χαρακτηριστικά της περιοχής
Η προσέγγιση που ακολουθεί θα γίνει σε επίπεδο νομού ή περιφέρειας, δεδομένου ότι με
την διάσπαση του ενιαίου Δήμου Κέρκυρας, δεν υπάρχουν στοιχεία που να αφορούν την νέα
διοικητική διαίρεση των ΟΤΑ του νησιού, σύμφωνα με το Ν. 4600/19.
Αξιοποιήθηκαν στοιχεία, όπως αυτά έχουν αντληθεί από εξωτερικές πηγές είτε απευθείας
από δημόσιους φορείς, είτε στοιχεία που περιλαμβάνονται σε μελέτες και έρευνες.
Εισαγωγικά πρέπει να αναφερθεί ότι κύριο χαρακτηριστικό της τοπικής οικονομίας στο νομό
Κέρκυρας αποτελεί η υψηλή συγκέντρωση δραστηριοτήτων στον τριτογενή τομέα
καθιστώντας αυτόν διαχρονικά τον κύριο πυλώνα της τοπικής ανάπτυξης (με έμφαση στον
τουρισμό). Αντίστοιχα η φθίνουσα πορεία του πρωτογενή και μια περίπου σταθεροποιημένη
κατάσταση του δευτερογενή τομέα διαμορφώνουν τα οικονομικά μεγέθη στο νομό.

1.4.1.1 Πρωτογενής τομέας
Φυτική παραγωγή
Οι βασικές καλλιέργειες, της αμπέλου και της ελιάς έχουν χαρακτηριστικά μονοκαλλιέργειας.
Σε αυτό συνέβαλαν τόσο η μορφολογία του εδάφους, όσο και οι κλιματολογικές συνθήκες, οι
οποίες ήταν κατάλληλες για την ανάπτυξη των καλλιεργειών αυτών.
Ο Κερκυραϊκός ελαιώνας θεωρείται γεωργική γη πρώτης προτεραιότητας και έχει πολλαπλή
χρήση (παραγωγικός, αισθητικός και προστατευτικός). Εκτείνεται σε έκταση 240.000
στρεμμάτων και περιλαμβάνει 4.000.000 ελαιόδεντρα καταλαμβάνοντας περίπου το 65% της
γεωργικής γης και το 38% της συνολικής έκτασης του νησιού. Είναι παραγωγικός, αφού
απασχολεί τα 2/3 του γεωργικού πληθυσμού και έχει τη δυνατότητα σημαντικής συμβολής
στην οικονομία του νησιού σε συνδυασμό με τον τουρισμό. Είναι αισθητικός,
διαμορφώνοντας τοπία ιδιαίτερου φυσικού κάλλους και δίνοντας ένα χαρακτηριστικό χρώμα
στο Κερκυραϊκό τοπίο και τέλος δρα προστατευτικά εμποδίζοντας τη διάβρωση του εδάφους.
Ο καρπός της λιανολιάς συλλέγεται από το Νοέμβρη μέχρι και τον Ιούνιο.
Τις τελευταίες δύο δεκαετίες ωστόσο, ο Κερκυραϊκός ελαιώνας έχει σταδιακά εγκαταλειφθεί,
διότι η έντονη τουριστική ανάπτυξη συνέβαλε στην αλλαγή της χρήσης γης και τη στροφή του
εργατικού δυναμικού προς τον τουρισμό, αλλά και λόγω των διαρθρωτικών προβλημάτων
που τον χαρακτηρίζουν όπως ο κατακερματισμός της γης, η δύσκολη πρόσβαση κλπ.
Άλλοι παράγοντες που συντελούν στη χαμηλή παραγωγή και ποιότητα ελαιολάδου είναι η
καταστρεπτική κοπή του ελαιώνα, το ανεξέλεγκτο κλάδεμα και οι μυκητολογικές ασθένειες
της ελιάς λόγω κλίματος . 31 Σημαντικό πρόβλημα υπάρχει και στα περισσότερα ελαιοτριβεία
που καλούνται να εκσυγχρονιστούν και να πιστοποιηθούν, είτε για την άλεση βιολογικού
καρπού και την παραγωγή βιολογικού ελαιολάδου, είτε για την άλεση ελαιοκάρπου μέσω
31

Επιχειρησιακό Σχέδιο «Καλάθι αγροτικών προϊόντων Περιφέρειας Ιονίων Νήσων» Ιούλιος 2012
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της ολοκληρωμένης διαχείρισης για την παραγωγή ΠΓΕ ελαιολάδου.
Όσον αφορά την καλλιέργεια της αμπέλου συγκεντρώνεται κυρίως στον ορεινό όγκο του
Παντοκράτορα και την περιοχή Σιναράδες-Λιβάδι Ρόπα-Λιαπάδες.
Επίσης , υπάρχουν καλλιέργειες παραγωγής κηπευτικών (περίπου 2.000 στρ.), δημητριακών,
εσπεριδοειδών (περίπου 5.900 στρ.) αλλά και κτηνοτροφικών φυτών, για την κάλυψη των
τοπικών αναγκών . Αν και παρουσιάζεται έντονη ζήτηση με υψηλά περιθώρια κέρδους, οι εν
λόγω καλλιέργειες δεν έχουν ακόμα την αναμενόμενη θέση στην τοπική αγροτική οικονομία.
Σε πρώιμο στάδιο βρίσκεται και η καλλιέργεια βιολογικών προϊόντων, παρά την ύπαρξη
αυξημένης ζήτησης και ιδανικών εδαφικών και κλιματικών συνθηκών.
Στο νησί της Κέρκυρας καλλιεργούνται περίπου 15.000 δέντρα κουμ κουάτ. Τα περισσότερα
είναι στις Νυμφές της Δ.Ε. Θιναλίων, αλλά υπάρχουν και σε όλη την Κέρκυρα μικρότεροι
οπωρώνες. Από το κουμ κουάτ παράγεται το ομώνυμο λικέρ, φρουί γλασέ, μαρμελάδα και
γλυκό του κουταλιού. Αποτελεί Προϊόν Γεωγραφικής Ένδειξης (ΠΓΕ) από το 1994.
Ζωική παραγωγή
Περιορίζεται κυρίως στην περιοχή Λιβάδι Ρόπα. Ο τομέας έχει περιοριστεί σημαντικά τα
τελευταία χρόνια, τόσο λόγω της τουριστικής ανάπτυξης, όσο και λόγω των αυστηρών
κανονισμών που έχουν τεθεί σε ισχύ αναφορικά με τις συνθήκες διαβίωσης των ζώων, τη
σήμανση κλπ. Ο αριθμός των κτηνοτροφικών μονάδων είναι περιορισμένος, ενώ ύπάρχουν
λίγες μικρές μονάδες μεταποίησης (τυροκομεία, αλλαντοποιεία). Υπάρχει περιορισμένη
παραγωγή τοπικών προϊόντων (πχ βούτυρο Κέρκυρας, γραβιέρα, σαλάμι, νούμπουλο).
Τα τελευταία χρόνια αναπτύσσεται με ικανοποιητικούς ρυθμούς ο τομέας της
μελισσοκομίας. Βασικά της πλεονεκτήματα είναι το γεγονός ότι είναι φιλική προς το
περιβάλλον, ενώ δεν αντιπαρατίθεται στον βασικό αναπτυξιακό τομέα που είναι ο
τουρισμός. Επιπλέον, τα μελισσοκομικά προϊόντα είναι προϊόντα που παραδοσιακά
παράγονται στο νησί, παρουσιάζουν αυξημένη ζήτηση στην αγορά και εύκολα μπορούν να
μετατραπούν σε βιολογικά.32
Αλιεία & Υδατοκαλλιέργεια
Η αλιευτική δραστηριότητα στο νομό Κέρκυρας είναι ιδιαίτερα αναπτυγμένη και ασκείται σε
επαγγελματικό επίπεδο με σκάφη κυρίως παράκτιας αλιείας και λιγότερο μέσης αλιείας, με
ποικίλα αλιεύματα ανάλογα με την εποχιακή διακύμανση(παράκτια με 650 σκάφη και μέση
αλιεία με 15 σκάφη, σύνολο αλιέων 1.500), ενώ υπάρχουν αρκετά αλιευτικά καταφύγια .33Σε
μικρότερο βαθμό δραστηριοποιούνται ερασιτεχνικά σκάφη για την παραγωγή των οποίων
δεν υπάρχουν μετρήσιμα δεδομένα.Κάθε χρόνο αλιεύονται τόνοι ψαριών από γρί-γρί, τράτες
και μικρούς ψαράδες και τα αλιεύματα διατίθενται στις λαϊκές αγορές, στα ιχθυοπωλεία, από
πλανόδιους ψαράδες και κάποιες φορές στη ηπειρωτική Ελλάδα.
Στην περιοχή της Κασσιώπης, στο δήμο Βόρειας Κέρκυρας, υπάρχει μονάδα ιχθυοκαλλιέργειας, με εγκατάσταση επεξεργασίας και συσκευασίας αλιευμάτων, που εκτρέφει λαβράκι
και τσιπούρα, με διάθεση κυρίως στην ιταλική αγορά. Όσον αφορά στις λοιπές
32

Επιχειρησιακό Σχέδιο «Καλάθι Αγροτικών Προϊόντων Περιφέρειας Ιονίων Νήσων» Ιούλιος 2012
Περιφέρεια Ιονίων Νήσων., Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων,
Φεβρουάριος 2015
33
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υδατοκαλλιέργειες, στις λιμνοθάλασσες Κορισσίων (Νότια Κέρκυρα) και Αντινιώτη (Βόρεια
Κέρκυρα) λειτουργούν εκτατικά ιχθυοτροφεία περιορισμένης παραγωγικότητας.
Σε ό,τι αφορά την Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία (ΑΠΑ), δηλ. την προστιθέμενη αξία που
δημιουργείται από τον Α΄γενή τομέα στο νομό Κέρκυρας (μετράται σε % των 3 τομέων σε
χωρικό επίπεδο), για τα έτη 2008-201634, αυτή παρουσιάζει σταθερή ανοδική πορεία :

1.4.1.2 Δευτερογενής τομέας
Ο τομέας της μεταποίησης προσανατολίζεται κυρίως στην παραγωγή ή εμπορία :
- οικοδομικών υλικών, για την κάλυψη των αναγκών της οικοδομικής δραστηριότητας, που
προκύπτει κυρίως από την τουριστική ανάπτυξη
- τουριστικών ειδών,
- τοπικών αγροτικών προϊόντων, για την κάλυψη κυρίως των τοπικών αναγκών,
- προϊόντων σε μικρές μονάδες μεταποίησης με μεγάλη απήχηση στην εγχώρια αγορά,
όπως η μονάδα παραγωγής στρωμάτων, η κερκυραϊκή μικροζυθοποιία και το εργοστάσιο
παραγωγής τσιτσιμπύρας.
Επίσης, περιλαμβάνονται οι δραστηριότητες των επαγγελματικών εργαστηρίων που
καλύπτουν τις καθημερινές ανάγκες των κατοίκων, όπως αρτοποιεία και ζαχαροπλαστεία,
αλλά και οι επιχειρήσεις που ασχολούνται με σιδηροκατασκευές, αλουμινοκατασκευές
και ξυλοκατασκευές, οι οποίες καλύπτουν τις τοπικές κατασκευαστικές ανάγκες. 35
Αναφορικά µε τα μεγέθη των επιχειρήσεων, πολύ λίγες είναι οι μονάδες που απασχολούν
περισσότερα από 10 άτομα και δημιουργούν τζίρο μεγαλύτερο των διακοσίων χιλιάδων
Ευρώ. Τα κύρια προβλήματα που αντιμετωπίζουν αναφέρονται κυρίως: στην υστέρηση σε
τεχνολογικό και διοικητικό εκσυγχρονισμό, στο περιορισμένο εύρος εξειδίκευσης, στη µη
επαρκή ενσωμάτωση των αποτελεσμάτων της έρευνας και τεχνολογίας, κ.ά. Τα ανωτέρω
προβλήματα επαυξάνονται από παράγοντες όπως το μεταφορικό κόστος, οι ελλείψεις

34

Κείμενο για την Κατάσταση της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων στο πλαίσιο του σχεδιασμού της
Αναπτυξιακής Στρατηγικής 2021-2027
35
ΥΠΕΚΑ, «Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) της μελέτης «Αξιολόγηση,
Αναθεώρηση και Εξειδίκευση Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου
Ανάπτυξης Περιφέρειας Ιονίων Νήσων», Φάση Β’-Στάδιο Β1, Σεπτέμβριος 2014
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ειδικών υποδομών κλπ. Τέλος η φύση των επιχειρήσεων και η χαμηλή ανταγωνιστικότητά
τους τις προσανατολίζει στην περιορισμένη «εσωτερική» αγορά.
Σε ό,τι αφορά την Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία (ΑΠΑ) από τον Β΄γενή τομέα στο νομό
Κέρκυρας, (μετράται σε % των 3 τομέων σε χωρικό επίπεδο), για τα έτη 2008-201636, αυτή
παρουσιάζει σταθερή πτωτική πορεία :

1.4.1.3 Τριτογενής τομέας
Ο τριτογενής τομέας αποτελεί τον πιο σημαντικό παραγωγικό τομέα του νομού Κέρκυρας.
Η συνεισφορά του στην Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία (ΑΠΑ), για τα έτη 2008-201637,
παρουσιάζεται σταθερή πάνω από τον μέσο όρο της Ελλάδας αλλά και των υπολοίπων
Ιονίων Νήσων :

36

Κείμενο για την Κατάσταση της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων στο πλαίσιο του σχεδιασμού της
Αναπτυξιακής Στρατηγικής 2021-2027
37
Κείμενο για την Κατάσταση της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων στο πλαίσιο του σχεδιασμού της
Αναπτυξιακής Στρατηγικής 2021-2027
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Κυρίαρχος κλάδος του τριτογενή τομέα, είναι ο κλάδος του τουρισμού.
Η δυναμική του κλάδου φαίνεται από την συνεχή αύξηση των καταλυμάτων με την
κατασκευή νέων ή την ανακαίνιση υφιστάμενων ξενοδοχειακών μονάδων 4* & 5*, από την
κατασκευή νέων καταλυμάτων ( βίλλες), την διάθεση όλο και περισσότερων οικιών για
βραχυχρόνια μίσθωση (Airbnb) όσο και από τον αριθμό των διανυκτερεύσεων συγκριτικά με
τα συνολικά δεδομένα της χώρας.
Σημαντική συνεισφορά στον κλάδο επιφέρει ο τουρισμός κρουαζιέρας, ο οποίος παρουσιάζει
αυξητικές τάσεις, φέρνοντας χιλιάδες ημερήσιους επισκέπτες, οι οποίοι αφενός φέρνουν
συνάλλαγμα στο νησί (ξοδεύοντας κατά μέσο όρο τριάντα ευρώ ημερησίως), αφετέρου
δημιουργούν συνθήκες μελλοντικής επανεπίσκεψης και διαμονής για μεγαλύτερο διάστημα.
Η ολοκλήρωση των μεγάλων οδικών αξόνων (Ιόνια οδός, Εγνατία) και του λιμανιού της
Ηγουμενίτσας, καθώς και η διασύνδεση του αναβαθμισμένου κτιριακά αεροδρομίου ¨Ι.
Καποδίστριας¨ με τα περιφερειακά (πλην των Αθηνών) αεροδρόμια, δρουν επίσης
ευεργετικά στην οικονομική και τουριστική ανάπτυξη.
Όσον αφορά την υπάρχουσα κατάσταση το ξενοδοχειακό δυναμικό του δήμου έχει ως εξής :

Πίνακας 34: Ξενοδοχειακό δυναμικό Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων νήσων ανά κατηγορία (1*-5*)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ξενοδοχείου
5*
4*
3*
2*
1*
ΣΥΝΟΛΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ
(αριθμός)
13
24
45
19
28
129

Γράφημα 16 : Κατανομή ξενοδοχείων ανά κατηγορία

ΚΛΙΝΕΣ
(αριθμός)
5156
6386
4948
4153
1001
21644
Γράφημα 17 : Κλίνες ανά κατηγορία

107

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων

2020 -2023

Η εικόνα του ΔΚΚΔΝ σε σχέση με την υπόλοιπη περιφέρεια αποτυπώνεται στον παρακάτω
Πίνακα:

Πίνακας 35 : Δυναμικό ξενοδοχείων ( 2019 )
Ξενοδοχειακό δυναμικό 2019
Δήμος Κεντρικής
Κέρκυρας &
Διαποντίων Νήσων

Μονάδες

Περιφερειακή
Ενότητα Κέρκυρας

Μονάδες

Σύνολο Περιφέρειας
Ιονίων Νήσων

Μονάδες

5*

4*

3*

2*

1*

Σύνολο

13

24

45

19

28

129

5.156

6.386

4.948

4.153

1.001

21.644

25

56

102

177

51

411

11.181

12.513

11.852

10.954

2.001

48.501

62

157

251

437

73

980

18.924

25.890

27.658

26.090

2.843

101.405

Κλίνες

Κλίνες

Κλίνες

Πηγή: Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδας - INSETE Intelligence - Τμ. Τουρισμού Δήμου

Ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων αντιπροσωπεύει (στοιχεία έτους 2019) το
13,16 % των μονάδων και το 21,34 % των κλινών της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. Στις
επιμέρους κατηγορίες αστεριών η μεγαλύτερη συγκέντρωση κλινών παρατηρείται στα
ξενοδοχεία 3*,4* & 5*. Επικρατούν τα ξενοδοχεία 4*, τα οποία σε επίπεδο Περιφέρειας
αντιπροσωπεύουν μόλις το 15,29 % των ξενοδοχειακών μονάδων, αλλά κατέχουν το 1/4 των
κλινών (24,67 %).

Πίνακας 36 : Σύγκριση ξενοδοχειακού δυναμικού ΔΚΚΔΝ - ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ - ΠΙΝ (2019)
5*

1*

Σύνολο

ΔΚΚΔΝ / ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Μονάδες 52,00% 42,86% 44,12% 10,73% 54,90%

31,39%

ΔΚΚΔΝ /ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Κλίνες

46,11% 51,03% 41,75% 37,91% 50,02%

44,63%

20,97% 15,29% 17,93%

4,35% 38,36%

13,16%

27,25% 24,67% 17,89% 15,92% 35,21%

21,34%

ΔΚΚΔΝ / ΠΙΝ
ΔΚΚΔΝ / ΠΙΝ

Μονάδες
Κλίνες

4*

3*

2*

Πηγή: MHTE - INSETE Intelligence
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Γράφημα 18 : Αναλογία ξενοδοχειακών μονάδων & κλινών ΔΚΚΔΝ - ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ - ΠΙΝ (2019)
60,00%
50,00%

40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%
5*

4*

3*

2*

1*

Σύνολο

ΔΚΚΔΝ / ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Μονάδες
ΔΚΚΔΝ / ΠΙΝ Μονάδες
ΔΚΚΔΝ /ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Κλίνες
ΔΚΚΔΝ / ΠΙΝ Κλίνες

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Δ/νσης Τοπικής Οικονομίας/ Τμ. Τουρισμού & απασχόλησης, οι
κλίνες των καταλυμάτων αριθμούν σε 15.922, ενώ τα διαθέσιμα καταλύματα Airbnb είναι
περίπου 3.000. Επίσης, στην ΔΕ Φαιάκων λειτουργεί μία επιχείρηση κάμπινγκ. Σε επίπεδο
Περιφερειακής ενότητας & Περιφέρειας , διατίθενται τα ακόλουθα στοιχεία :

Πίνακας 37 : Δυναμικό ενοικιαζομένων δωματίων σε επίπεδο Περιφέρειας ( 2019)
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

Π.Ε. Κέρκυρας

Μονάδες

4Κ
71

3Κ
276

2Κ
636

1Κ
642

Σύνολο
1.625

Δωμάτια

494

1.476

3.363

2.900

8.233

1.333

4.058

8.709

7.536

21.636

Κλίνες
Σύνολο
Περιφέρειας

Μονάδες

157

812

2.063

1.222

4.254

Δωμάτια

1.320

5.767

12.398

6.331

25.816

Κλίνες

3.296

14.411

29.350

15.067

62.124

Πηγή: MHTE - INSETE Intelligence

Πίνακας 38. : Δυναμικό ενοικιαζομένων δωματίων ΚΚΔΝ - ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ - ΠΙΝ το 2019
Ενοικιαζόμενα δωμάτια ΔΚΚΔΝ - ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ - ΠΙΝ το 2019 (κλίνες - σύνολο)
Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων

15.922

Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρας

21.636

Σύνολο Περιφέρειας Ιονίων Νήσων

62.124

Πηγή: Τμ. Τουρισμού Δήμου

Γράφημα 19 : Κλίνες ενοικιαζομένων δωματίων ΔΚΚΔΝ - ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ - ΠΙΝ το 2019
109

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων

2020 -2023

Όσον αφορά στις τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες και επαύλεις, η Π.Ε. Κέρκυρας
διαθέτει το 28% του δυναμικού της Περιφέρειας .
Πίνακας 39 : Δυναμικό τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών και επαύλεων στην ΠΕ Κέρκυρας & την
Περιφέρεια Ιονίων Νήσων ( 2018)
Π.Ε. Κέρκυρας

Μονάδες

Δωμάτια

Κλίνες

793

976

6.106

2.235

3.432

18.691

Σύνολο Π.Ι.Ν

Πηγή: MHTE - INSETE Intelligence

Οι διανυκτερεύσεις, σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ (2018), έχουν ως
εξής :
ΠΙΝΑΚΑΣ 40.: Διανυκτερεύσεις στα καταλύματα ξενοδοχειακού τύπου (πλην κάμπινγκ) για το έτος 2018
Διανυκτερεύσεις
ημεδαπών

Διανυκτερεύσεις
αλλοδαπών

Διανυκτερεύσεις
Σύνολο

Ποσοστό (%)
συνολικών
διαθέσιμων κλινών

13,410,226

76,494,991

89,905,217

81.6

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

610,95

9,620,163

10,231,098

79.3

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΚΕΡΚΥΡΑΣ

310,519

5,036,660

5,347,179

78.0

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
ΕΛΛΑΔΑ
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Όσον αφορά τα σχετιζόμενα με τον τουρισμό επαγγέλματα, στον δήμο Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων (σύμφωνα με τα στοιχεία του
Τμήματος Τουρισμού-Απασχόλησης του Δήμου) δραστηριοποιούνται 168 τουριστικά γραφεία, 212 επιχειρήσεις ενοικιάσεως αυτοκινήτων & μηχανών,
53 Τουριστικές Επιχειρήσεις Οδικών Μεταφορών, 210 ΤΑΞΙ - ΕΔΧ Αυτοκίνητα , 24 αμαξηλάτες, 42 ξεναγοί, 28 επιχειρήσεις Θαλάσσιων Μέσων
Αναψυχής – Water Sports, 8 κέντρα καταδύσεων, 34 Ιδιοκτήτες Ενοικίασης Λέμβων, 85 Ημερόπλοια, ενώ διατίθενται προς ενοικίαση περίπου 400
επαγγελματικά σκάφη άνευ μόνιμου πληρώματος.
Τα προβλήματα, ωστόσο, που παρουσιάζονται στον κλάδο τα τελευταία χρόνια είναι αρκετά. Σημειώνονται η έντονη εποχικότητα που δείχνει να
διατηρείται διαχρονικά παρά την έκταση της τουριστικής περιόδου από Απρίλιο έως Οκτώβριο, η μεγάλη εξάρτηση από συγκεκριμένους τουριστικούς
πράκτορες και προορισμούς (Αγγλία/Γερμανία), η μη ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού.
ΠΙΝΑΚΑΣ 41.: Αφίξεις, διανυκτερεύσεις πελατών και πληρότητα κλινών στα καταλύματα ξενοδοχειακού τύπου (πλην κάμπινγκ), στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων
(ΕΛΣΤΑΤ - Mηνιαία στοιχεία 2018 )
Μεταβλητές

Ιανουάριος

Φεβρουάριος

Μάρτιος

Απρίλιος

Μάιος

Ιούνιος

Ιούλιος

Αύγουστος

Σεπτέμβριος

Οκτώβριος

Νοέμβριος

Δεκέμβριος

Αφίξεις Ημεδαπών

4,821

5,799

10,226

27,983

25,901

19,880

28,319

35,935

17,617

11,929

5,900

4,063

Αφίξεις Αλλοδαπών

708

984

4,188

23,699

211,728

301,628

346,513

319,434

260,199

93,694

1,772

1,022

Αφίξεις Σύνολο

5,529

6,783

14,414

51,682

237,629

321,508

374,832

355,369

277,816

105,623

7,672

5,085

11,598

12,300

23,108

74,737

70,046

65,812

101,739

146,136

56,632

29,396

11,556

7,875

Αλλοδαπών

1,610

2,001

9,628

87,298

1,179,717

1,816,744

2,109,889

2,162,501

1,672,001

571,840

4,374

2,560

Διανυκτερεύσεις Σύνολο

13,208

14,301

32,736

162,035

1,249,763

1,882,556

2,211,628

2,308,637

1,728,633

601,236

15,930

10,435

% Πληρότητα Κλινών

7.6

8.9

9.8

15.5

55.7

77.6

84

86

75.1

32.7

7.2

5.8

32.4

33.2

59.7

57.7

75.9

80.6

80

79.5

78.1

65.7

41.9

32.9

Διανυκτερεύσεις
Ημεδαπών
Διανυκτερεύσεις

Ποσοστό (%) συνολικών
διαθέσιμων κλινών
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Η επισκεψιμότητα ανά χώρα σε επίπεδο Περιφέρειας Ιονίων Νήσων καταγράφεται ως εξής:
Πίνακας 42 .: Βασικά Μεγέθη Εισερχόμενου Τουρισμού της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων 2019
Δαπάνη/

Δαπάνη/

Μέση

Επίσκεψη

Διανυκτέρευση

Διάρκεια

(σε €)

(σε €)

Παραμονής

8.242,7

701,7

91,6

7,7

179,8

2.488,2

571,5

72,3

7,9

350,0

202,9

2.554,6

579,8

79,4

7,3

Πολωνία

148,7

78,4

960,0

527,4

81,7

6,5

Ολλανδία

128,6

81,0

1.142,0

629,8

70,9

8,9

Γαλλία

74,0

45,7

462,5

618,1

98,9

6,3

Ρωσία

46,2

38,8

579,8

841,0

66,9

12,6

Αυστρία

72,9

65,6

684,2

899,8

95,8

9,4

Λοιπές χώρες

837,5

464,3

6.630,6

554,4

70,0

7,9

3.047,8

1.911,2

23.744,4

627,1

80,5

7,8

8,3%

10,8%

10,2%

Χώρες

Επισκέψεις

Εισπράξεις

Διανυκτερεύσεις

Προέλευσης

(σε χιλ.)

(σε εκ. €)

(σε χιλ.)

1.075,4

754,6

Ιταλία

314,6

Γερμανία

Ην. Βασίλειο

Σύνολο
% επί του
συνόλου

Πηγή: MHTE - INSETE Intelligence
Γράφημα 20 : Εισερχόμενος Τουρισμός της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων το 2019

Πηγή: MHTE - INSETE Intelligence
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Γράφημα 21 : Δαπάνη /διανυκτέρευση & μέση διάρκεια παραμονής εισερχόμενου τουρισμού της
Περιφέρειας Ιονίων Νήσων το 2019
120,0
100,0
80,0
60,0
40,0
20,0

0,0

Δαπάνη/ Διανυκτέρευση (σε €)

Μέση Διάρκεια Παραμονής

Πηγή: MHTE - INSETE Intelligence

Δυστυχώς, το έτος 2020, η παγκόσμια επιδημία του κορονοϊού, ανέτρεψε την κατάσταση και
ανέδειξε ένα ακόμα σημαντικότατο πρόβλημα με τη σχεδόν πλήρη κατάρρευση του
τουριστικού κλάδου.
Χαρακτηριστικό της επίδρασης της κρίσης που επέφερε το 2020 η παγκόσμια επιδημία του
κορονοϊού, αποτελεί η αποτύπωση από την ΕΛΣΤΑΤ 38της εξέλιξης του κύκλου εργασιών των
Καταλυμάτων, που στην Π.Ε. Κέρκυρας από 80.231.259 € το Β΄ τρίμηνο του 2019, έπεσε στα
2.687.446 € το Β΄ τρίμηνο του 2020, δηλαδή παρουσίασε μείωση 97,3 %, ενώ αντίστοιχα,
στα Καταλύματα με υποχρέωση τήρησης διπλογραφικών βιβλίων, με κύκλο εργασιών
40.893.527 € τον Ιούνιο 2019 υπήρξε πτώση 99,1 % τον Ιούνιο του 2020 και από 61.335.521
€ τον Ιούλιο του 2019 η πτώση τον Ιούλιο του 2020 έφτασε το 84,1 %.
Ανάλογα στην εστίαση, όπου στην Π.Ε. Κέρκυρας δραστηριοποιούνται 2.031 επιχειρήσεις, ο
κύκλος εργασιών από 29.362.518 € το Β΄τρίμηνο του 2019, έπεσε στα 4.807.228 € το Β΄
τρίμηνο του 2020, δηλαδή παρουσίασε μείωση 83,6 %. Αντίστοιχα, στις επιχειρήσεις
εστίασης με υποχρέωση τήρησης διπλογραφικών βιβλίων , με κύκλο εργασιών 1.671.120 €
τον Ιούνιο 2019 υπήρξε πτώση 62,8 % τον Ιούνιο του 2020 και από 2.540.821 € τον Ιούλιο
του 2019 η πτώση τον Ιούλιο του 2020 έφτασε το 54,2 %.

38

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΣΤΑΤ - ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΚΑΙ 3ο ΤΡΙΜΗΝΟ 2020
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Συμπληρωματικά με τα παραπάνω παρατίθενται τα πιο πρόσφατα στοιχεία αφίξεων στο
αεροδρόμιο της Κέρκυρας, σύμφωνα με τη Fraport (https://www.cfu-airport.gr/el/cfu/airtraffic-statistics) .

114

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων

2020 -2023

1.4.2 Απασχόληση – Ανεργία
Απασχόληση :
Η διαχρονική απεικόνιση της απασχόλησης στα Ιόνια Νησιά φαίνεται στον παρακάτω Πίνακα :
Πίνακας 43. : Απασχόληση κατά Περιφέρεια και κλάδο (Πηγή ΕΛΣΤΑΤ 2020)

Κλάδοι

/
Γεωγραφική
περιοχή απασχόληση % του
συνόλου ανά κλάδο

Γεωργία,
δασοκομία
και αλιεία

Ορυχεία,
λατομεία,
βιομηχανία,
παροχή
ηλεκτρικού
ρεύματος,
φυσικού αερίου,
ατμού,
κλιματισμού και
νερού,
επεξεργασία
λυμάτων,
διαχείριση
αποβλήτων και
δραστηριότητες
εξυγίανσης

Κατασκευές

Χονδρικό και
λιανικό εμπόριο,
επισκευή
μηχανοκίνητων
οχημάτων και
μοτοσυκλετών,
μεταφορές και
αποθήκευση,
δραστηριότητες
υπηρεσιών
παροχής
καταλύματος και
υπηρεσιών
εστίασης

Ενημέρωση
και
επικοινωνία

Χρηματοπιστωτικές
και ασφαλιστικές
δραστηριότητες

Διαχείριση
ακίνητης
περιουσίας

Επαγγελματικές,
επιστημονικές
και τεχνικές
δραστηριότητες,
διοικητικές και
υποστηρικτικές
δραστηριότητες

Δημόσια
διοίκηση και
άμυνα,
υποχρεωτική
κοινωνική
ασφάλιση,
εκπαίδευση,
δραστηριότητες
σχετικές με την
ανθρώπινη
υγεία και την
κοινωνική
μέριμνα

Τέχνες,
διασκέδαση,
ψυχαγωγία,
άλλες
δραστηριότητες
παροχής
υπηρεσιών,
δραστηριότητες
νοικοκυριών ως
εργοδοτών, μη
διαφοροποιημέ
νες
δραστηριότητες
νοικοκυριών
που αφορούν
την παραγωγή
αγαθών και
υπηρεσιών για
ίδια χρήση

Σύνολο
Απασχόλησης

2000
ΕΛΛΑΔΑ
Ιόνια Νησιά
Απασχόληση %

690,537.2

524,248.5

294,777.0

1,347,594.1

71,833.3

107,063.1

3,215.1

232,182.6

807,797.8

233,536.4

4,312,785.1

20,902.0

4,549.9

6,199.0

30,357.6

597.6

1,026.4

49.1

4,527.9

13,385.8

3,800.2

85,395.3

3.03%

0.87%

2.10%

2.25%

0.83%

0.96%

1.53%

1.95%

1.66%

1.63%

1.98%

2001
ΕΛΛΑΔΑ
Ιόνια Νησιά
Απασχόληση %

641,239.8

540,874.7

301,349.4

1,360,061.4

76,743.4

103,248.6

3,808.9

251,780.3

812,882.5

236,391.5

4,328,380.5

19,399.2

4,529.1

6,155.0

31,906.1

696.3

1,027.1

58.1

5,291.6

12,770.4

3,149.1

84,982.0

3.03%

0.84%

2.04%

2.35%

0.91%

0.99%

1.53%

2.10%

1.57%

1.33%

1.96%
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2002
ΕΛΛΑΔΑ
Ιόνια Νησιά
Απασχόληση %

630,682.7

539,275.6

313,281.1

1,383,195.7

89,289.1

98,759.3

6,389.2

271,875.8

839,685.1

261,854.7

4,434,288.3

16,534.7

4,424.6

6,148.3

34,213.9

747.6

983.1

97.4

5,282.5

13,152.4

2,846.6

84,431.3

2.62%

0.82%

1.96%

2.47%

0.84%

1.00%

1.53%

1.94%

1.57%

1.09%

1.90%

2003
ΕΛΛΑΔΑ

614,357

527,245

339,720

1,409,113

86,425

105,532

4,330

279,565

851,015

278,378

4,495,680.8

Ιόνια Νησιά

15,055

4,220

7,470

39,708

743

1,094

66

4,708

13,463

4,394

90,921.5

Απασχόληση %

2.45%

0.80%

2.20%

2.82%

0.86%

1.04%

1.53%

1.68%

1.58%

1.58%

2.02%

2004
ΕΛΛΑΔΑ
Ιόνια Νησιά
Απασχόληση %

545,300.9

527,586.7

344,141.0

1,441,272.5

89,919.9

108,480.2

7,019.3

309,841.2

942,068.2

288,462.3

4,604,092.1

13,995.7

4,181.6

8,534.6

38,875.3

709.6

1,140.3

107.1

4,668.7

13,459.6

4,293.4

89,965.8

2.57%

0.79%

2.48%

2.70%

0.79%

1.05%

1.53%

1.51%

1.43%

1.49%

1.95%

2005
ΕΛΛΑΔΑ
Ιόνια Νησιά
Απασχόληση %

550,583.9

540,427.0

364,535.0

1,445,129.1

87,810.8

109,991.7

6,030.0

328,195.0

925,654.8

288,513.4

4,646,870.7

15,963.4

4,329.4

7,763.7

41,111.7

619.0

1,161.5

91.8

5,747.7

11,629.0

3,823.6

92,240.7

2.90%

0.80%

2.13%

2.84%

0.70%

1.06%

1.52%

1.75%

1.26%

1.33%

1.99%

2006
ΕΛΛΑΔΑ
Ιόνια Νησιά
Απασχόληση %

542,470.4

542,570.7

365,122.0

1,491,878.0

88,616.3

112,404.0

6,414.0

321,474.0

965,905.1

294,480.5

4,731,335.1

15,971.6

4,520.0

8,909.0

37,435.6

802.1

1,212.7

99.0

5,880.2

12,689.6

3,888.2

91,407.9

2.94%

0.83%

2.44%

2.51%

0.91%

1.08%

1.54%

1.83%

1.31%

1.32%

1.93%

2007
ΕΛΛΑΔΑ
Ιόνια Νησιά
Απασχόληση %

531,606.8

540,638.9

389,103.0

1,507,081.2

88,825.0

110,921.3

6,722.0

328,939.8

990,219.9

301,010.8

4,795,068.7

13,382.3

4,278.1

9,480.4

40,491.6

785.5

1,196.9

104.7

4,474.2

12,429.0

4,963.5

91,586.2

2.52%

0.79%

2.44%

2.69%

0.88%

1.08%

1.56%

1.36%

1.26%

1.65%

1.91%

2008
ΕΛΛΑΔΑ
Ιόνια Νησιά

529,442.5

557,819.7

386,317.1

1,532,186.0

90,011.0

111,912.0

9,655.0

344,112.0

982,460.9

312,447.2

4,856,363.3

15,112.7

4,560.6

9,289.6

42,267.8

721.2

1,207.7

151.4

5,321.4

12,913.1

5,183.0

96,728.4
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Απασχόληση %

2.85%

0.82%

2.40%

2.76%

2020 -2023

0.80%

1.08%

1.57%

1.55%

1.31%

1.66%

1.99%

2009
ΕΛΛΑΔΑ
Ιόνια Νησιά
Απασχόληση %

542,974.5

538,522.0

368,822.8

1,527,376.0

87,102.6

107,405.0

9,702.0

348,086.5

977,618.7

321,392.6

4,829,002.7

15,688.4

4,385.9

9,321.8

41,920.1

700.0

1,161.0

153.5

6,028.3

12,660.3

4,676.5

96,695.7

2.89%

0.81%

2.53%

2.74%

0.80%

1.08%

1.58%

1.73%

1.30%

1.46%

2.00%

2010
ΕΛΛΑΔΑ
Ιόνια Νησιά
Απασχόληση %

535,005.0

494,016.2

313,642.0

1,489,770.0

89,505.0

101,781.0

11,203.0

346,339.0

984,136.0

340,086.0

4,705,483.2

13,458.5

4,235.2

8,528.5

39,545.0

718.6

1,185.8

177.6

5,574.8

13,360.0

5,502.2

92,286.2

2.52%

0.86%

2.72%

2.65%

0.80%

1.17%

1.58%

1.61%

1.36%

1.62%

1.96%

2011
ΕΛΛΑΔΑ
Ιόνια Νησιά
Απασχόληση %

499,481.0

452,246.2

241,173.0

1,401,869.0

84,804.0

99,353.0

9,249.0

330,789.0

944,985.0

317,870.0

4,381,819.2

14,464.3

4,000.2

6,158.9

35,704.0

688.9

1,187.0

147.6

5,720.6

13,297.7

5,284.4

86,653.6

2.90%

0.88%

2.55%

2.55%

0.81%

1.19%

1.60%

1.73%

1.41%

1.66%

1.98%

2012
ΕΛΛΑΔΑ
Ιόνια Νησιά
Απασχόληση %

490,755.0

414,910.0

206,795.0

1,302,916.0

83,534.0

96,443.0

8,592.0

323,983.0

889,975.0

287,320.0

4,105,223.0

15,687.4

3,790.0

5,580.5

35,498.9

664.6

1,068.7

137.3

5,608.1

14,474.6

5,227.7

87,737.8

3.20%

0.91%

2.70%

2.72%

0.80%

1.11%

1.60%

1.73%

1.63%

1.82%

2.14%

2013
ΕΛΛΑΔΑ
Ιόνια Νησιά
Απασχόληση %

488,521.3

389,902.0

202,866.0

1,262,917.0

85,869.0

91,687.0

8,192.0

315,508.0

871,157.0

281,089.0

3,997,708.3

14,365.9

3,649.1

6,567.4

33,065.0

656.6

1,002.9

131.5

6,107.2

14,296.6

4,943.1

84,785.3

2.94%

0.94%

3.24%

2.62%

0.76%

1.09%

1.61%

1.94%

1.64%

1.76%

2.12%

2014
ΕΛΛΑΔΑ
Ιόνια Νησιά
Απασχόληση %

490,359.0

380,244.0

205,371.0

1,301,269.0

83,488.0

83,063.0

8,865.0

331,112.0

866,841.0

284,230.0

4,034,842.0

12,418.7

3,712.4

6,189.5

34,317.2

642.1

938.0

142.6

6,029.1

13,819.6

4,774.8

82,984.0

2.53%

0.98%

3.01%

2.64%

0.77%

1.13%

1.61%

1.82%

1.59%

1.68%

2.06%

79,803.0

9,074.0

343,845.0

875,713.0

286,735.0

4,064,037.7

2015
ΕΛΛΑΔΑ

473,054.7

382,570.0

196,636.0

1,335,821.0

80,786.0
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Ιόνια Νησιά
Απασχόληση %

2020 -2023

11,782.8

3,720.1

5,970.4

36,441.5

629.8

890.4

146.3

6,021.9

13,589.0

4,799.4

83,991.5

2.49%

0.97%

3.04%

2.73%

0.78%

1.12%

1.61%

1.75%

1.55%

1.67%

2.07%

81,080.0

9,176.0

347,144.0

886,911.0

277,638.0

4,083,026.0

2016
ΕΛΛΑΔΑ
Ιόνια Νησιά
Απασχόληση %

461,817.0

377,875.0

199,230.0

1,358,189.0

9,366.5

3,637.3

5,974.6

37,702.0

659.1

915.2

148.4

6,039.0

13,697.3

4,652.0

82,791.4

2.03%

0.96%

3.00%

2.78%

0.78%

1.13%

1.62%

1.74%

1.54%

1.68%

2.03%

Διαχείριση
ακίνητης
περιουσίας

Επαγγελματικές,
επιστημονικές
και τεχνικές
δραστηριότητες,
διοικητικές και
υποστηρικτικές
δραστηριότητες

Δημόσια
διοίκηση και
άμυνα,
υποχρεωτική
κοινωνική
ασφάλιση,
εκπαίδευση,
δραστηριότητες
σχετικές με την
ανθρώπινη
υγεία και την
κοινωνική
μέριμνα

Τέχνες,
διασκέδαση,
ψυχαγωγία,
άλλες
δραστηριότητες
παροχής
υπηρεσιών,
δραστηριότητες
νοικοκυριών ως
εργοδοτών, μη
διαφοροποιημέ
νες
δραστηριότητες
νοικοκυριών
που αφορούν
την παραγωγή
αγαθών και
υπηρεσιών για
ίδια χρήση

Σύνολο
Απασχόλησης

8,366.0

355,992.0

889,581.0

285,896.1

4,146,049.8

Κλάδοι

/
Γεωγραφική
περιοχή απασχόληση % του
συνόλου ανά κλάδο

Γεωργία,
δασοκομία
και αλιεία

Ορυχεία,
λατομεία,
βιομηχανία,
παροχή
ηλεκτρικού
ρεύματος,
φυσικού αερίου,
ατμού,
κλιματισμού και
νερού,
επεξεργασία
λυμάτων,
διαχείριση
αποβλήτων και
δραστηριότητες
εξυγίανσης

Κατασκευές

Χονδρικό και
λιανικό εμπόριο,
επισκευή
μηχανοκίνητων
οχημάτων και
μοτοσυκλετών,
μεταφορές και
αποθήκευση,
δραστηριότητες
υπηρεσιών
παροχής
καταλύματος και
υπηρεσιών
εστίασης

83,966.0

Ενημέρωση
και
επικοινωνία

Χρηματοπιστωτικές
και ασφαλιστικές
δραστηριότητες

2017
ΕΛΛΑΔΑ

462,614.4

388,470.2

202,180.0

1,384,045.0

Ιόνια Νησιά

9,252.2

3,615.9

5,970.5

38,393.5

671.3

912.8

135.8

6,017.9

13,375.2

4,712.0

83,057.2

Απασχόληση %

2.00%

0.93%

2.95%

2.77%

0.77%

1.12%

1.62%

1.69%

1.50%

1.65%

2.00%

87,688.1

81,217.0
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Γράφημα 22. : Εργαζόμενοι ανά κλάδο το έτος 2017

Πηγή : ΕΛΣΤΑΤ

Είναι προφανές, από τα παραπάνω, ότι ο τριτογενής τομέας είναι ο πλέον ανεπτυγμένος
τομέας της οικονομίας. Ο τουρισμός κατέχει δεσπόζουσα θέση στην παραγωγή του τοπικού
εισοδήματος – το 50% του ΑΕΠ των Ιονίων Νήσων οφείλεται στη συνεισφορά του
Τουρισμού. Οι κατεξοχήν οικονομικές δραστηριότητες που συνδέονται με τον τουρισμό είναι
οι δραστηριότητες παροχής καταλυμάτων και υπηρεσιών εστίασης. Επίσης, λόγω του
τουρισμού ιδιαίτερη δυναμική παρουσιάζουν και άλλοι κλάδοι, όπως το λιανικό εμπόριο, οι
μεταφορές και η αποθήκευση, η πολιτιστική & δημιουργική οικονομία και η ψυχαγωγία.
Τέλος, οι υπηρεσίες υγείας αποτελούν αναδυόμενο τομέα της περιφερειακής οικονομίας με
σημαντικά αναμενόμενα αναπτυξιακά οφέλη.
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Ενδιαφέρον παρουσιάζει η παρακολούθηση της διαχρονικής στροφής της απασχόλησης από τον πρωτογενή στον δευτερογενή και τριτογενή τομέα, που
υπερβαίνει κατά πολύ την πανελλαδική τάση, εξαιτίας του έντονα τουριστικού χαρακτήρα της Περιφέρειας :
Πίνακας 44 : Εξέλιξη απασχόλησης κατά κλάδο ( Πηγή ΕΛΣΤΑΤ 2020)
Μεταβολή απασχόλησης ανά κλάδο από το 2000 έως το 2017
Τέχνες,
διασκέδαση,

Ορυχεία,

Χονδρικό και

λατομεία,
βιομηχανία,
παροχή

/

δασοκομία
και αλιεία

κλιματισμού και

Μεταβολή

νερού,

%

επεξεργασία

δραστηριότητες
παροχής

Επαγγελματικές,

οχημάτων και

φυσικού αερίου,
ατμού,

Δημόσια
διοίκηση και

μηχανοκίνητων

ρεύματος,
Γεωργία,

λιανικό
εμπόριο,
επισκευή

ηλεκτρικού
Κλάδοι

ψυχαγωγία, άλλες

Κατασκευές

λυμάτων,
διαχείριση
αποβλήτων και
δραστηριότητες

άμυνα,

υπηρεσιών,

υποχρεωτική

δραστηριότητες

επιστημονικές

κοινωνική

νοικοκυριών ως

μοτοσυκλετών,

Ενημέρωση

Χρηματοπιστωτικές

Διαχείριση

και τεχνικές

ασφάλιση,

εργοδοτών, μη

μεταφορές και

και

και ασφαλιστικές

ακίνητης

δραστηριότητες,

εκπαίδευση,

διαφοροποιημένες

αποθήκευση,

επικοινωνία

δραστηριότητες

περιουσίας

διοικητικές και

δραστηριότητες

δραστηριότητες

δραστηριότητες

υποστηρικτικές

σχετικές με την

νοικοκυριών που

υπηρεσιών

δραστηριότητες

ανθρώπινη

αφορούν την

παροχής

υγεία και την

παραγωγή αγαθών

καταλύματος

κοινωνική

και υπηρεσιών για

και υπηρεσιών

μέριμνα

ίδια χρήση,

εστίασης

εξυγίανσης

Σύνολο
Απασχόλησης

δραστηριότητες
ετερόδικων
οργανισμών

ΕΛΛΑΔΑ

-33.01%

-25.90%

-31.41%

2.70%

22.07%

-24.14%

160.21%

53.32%

10.12%

22.42%

-3.87%

-55.74%

-20.53%

-3.69%

26.47%

12.33%

-11.06%

176.77%

32.91%

-0.08%

23.99%

-2.74%

ΙΟΝΙΑ
ΝΗΣΙΑ
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Γράφημα 23. : Εξέλιξη απασχόλησης κατά κλάδο ( %)

Ανεργία :
Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, τα χρόνια της οικονομικής κρίσης παρουσίασε μεγάλη αύξηση
της ανεργίας. Η απασχόληση μεταξύ 2008 και 2014 μειώθηκε κατά 20%, με το ποσοστό
ανεργίας να φτάνει από 8,9% (Β’ τρίμηνο του 2008) σε 19,8% το αντίστοιχο τρίμηνο του
2015.39 Μετά το 2014 η ανεργία παρουσιάζει αργή αλλά συνεχή φθίνουσα πορεία, έως και το
2019. Σε επίπεδο Περιφέρειας , ο δείκτης ανεργίας του εργατικού δυναμικού διαμορφώθηκε
στο 15,9% το 2018 (14,8 χιλ. άνεργοι), ύστερα από την κορύφωση του 2014 (21,4% και 19,4
χιλ. άνεργοι).
Γράφημα 24 : Δείκτης ανεργίας στην ΠΙΝ (2009 – 2018 )

Π.Ι.Ν. Δείκτης ανεργίας
30

20

10
2018

39

2014

2009

https://ec.europa.eu/eures
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Ωστόσο, συγκριτικά με τις άλλες Περιφέρειες η Π.Ι.Ν. εμφανίζει το δεύτερο μικρότερο
ποσοστό ανεργίας στην Ελλάδα. Το Δ’ τρίμηνο του 2019 η ανεργία έφτασε στο 12,1%,
ποσοστό σημαντικά χαμηλότερο από το αντίστοιχο τρίμηνο του 2018 που ήταν 16,6%. Βέβαια
πρέπει να σημειωθεί η εποχικότητα της ανεργίας, καθώς μεγάλο μέρος του πληθυσμού
απασχολείται σε εργασίες που σχετίζονται με τον τουρισμό και τις υπηρεσίες του, με
αποτέλεσμα από την άνοιξη μέχρι το φθινόπωρο η ανεργία να ελαττώνεται σημαντικά για να
αυξηθεί πάλι τους υπόλοιπους μήνες.
Γράφημα 25 : Ποσοστό (%) ανεργίας ανά περιφέρεια 40
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Το 2020 αποτέλεσε μια ιδιάζουσα χρονιά, λόγω της κρίσης που επέφερε η επιδημία του
κορονοϊού.
Στους παρακάτω πίνακες παρατίθενται τα πιο πρόσφατα στοιχεία από τον ΟΑΕΔ, που
αφορούν την ανεργία ανά περιφέρεια και την κατανομή ανά κατηγορία επιδοτούμενου
ανέργου.

40

ΕΛΣΤΑΤ : Δ.Τ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ : Β΄ τρίμηνο 2019
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Πίνακας 45 : Ανεργία ανά Περιφέρεια - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2020 (Ημερ/νία λήψης στοιχείων 01/10/2020)
ΑΝΕΡΓΟΙ [ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ]
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ >= 12 ΜΗΝΕΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ < 12 ΜΗΝΕΣ

ΣΥΝΟΛΟ
ΑΝΕΡΓΩΝ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
ΗΠΕΙΡΟΣ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

29.503

24.429

53.932

111.907
16.005
14.963
38.567
4.227
44.465

83.170
12.579
13.401
28.576
9.521
30.532

195.077
28.584
28.364
67.143
13.748
74.997

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ
ΑΤΤΙΚΗ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
ΚΡΗΤΗ

24.367
192.825
21.403
7.060
5.867
15.997

19.745
159.206
19.945
7.964
15.290
27.381

44.112
352.031
41.348
15.024
21.157
43.378

ΣΥΝΟΛΟ

527.156

451.739

978.895

Πηγή: ΟΑΕΔ

Πίνακας 47 : ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΠΣ-ΟΑΕΔ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2020 (Ημερ/νία λήψης στοιχείων 01/10/2020)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ
ΚΟΙΝΟΙ

ΟΙΚΟΔΟΜΟΙ

ΕΠΟΧΙΚΟΙ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΕΠΟΧΙΚΟΙ
ΛΟΙΠΟΙ
(ΑΓΡΟΤΙΚΑ)

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

ΛΟΙΠΟΙ

ΣΥΝΟΛΟ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ

6.954

86

285

19

1.066

2

8.412

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

21.441

221

855

122

5.477

18

28.134

ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

4.583

43

179

11

662

0

5.478

ΗΠΕΙΡΟΣ

4.368

90

176

69

1.043

1

5.747

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

6.887

120

542

27

2.980

0

10.556

ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ

1.713

37

164

40

637

56

2.647

ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

7.741

173

383

101

1.786

24

10.208

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

5.452

28

125

62

848

0

6.515

ΑΤΤΙΚΗ

49.629

210

1.703

149

7.089

167

58.947

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

5.185

83

487

109

1.168

76

7.108

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

1.816

17

117

31

799

1

2.781

ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

2.729

101

383

74

843

0

4.130

ΚΡΗΤΗ

7.113

142

741

262

2.159

190

10.607

125.611

1.351

6.140

1.076

26.557

535

161.270

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
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Υπόμνημα

1] Κοινοί: Περιλαμβάνονται οι άνεργοι που προέρχονται απ' όλους τους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας,
πλην αυτών που εντάσσονται στις λοιπές κατηγορίες, και των οποίων η σχέση εργασίας ήταν αορίστου χρόνου.
Ακόμα περιλαμβάνει τους ανέργους που απασχολήθηκαν στους αναφερόμενους τομείς με σύμβαση ορισμένου
χρόνου και δεν εντάσσονται σε μία από τις λοιπές κατηγορίες.
2] Οικοδόμοι: Όσοι απασχολούνται στον κατασκευαστικό κλάδο και ασφαλίζονται στον κλάδο εργατοτεχνιτών οικοδόμων του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ.
3] Εποχικοί Τουρισμού: Περιλαμβάνονται στην κατηγορία αυτή οι εποχικοί από ξενοδοχειακές, τουριστικές,
επισιτιστικές επιχειρήσεις συνεχούς ή εποχικής λειτουργίας. Οι συγκεκριμένοι άνεργοι μπορούν να
απασχολούνται σε μία ή περισσότερες συνεχείς σεζόν.
4] Εποχικοί λοιποί (Αγροτικά): Περιλαμβάνονται στην κατηγορία αυτή οι εποχικοί μιας ή περισσότερων σεζόν
που απολύθηκαν από επιχειρήσεις μεταποίησης/διαλογής αγροτικών προϊόντων.
5] Εκπαιδευτικοί: Περιλαμβάνονται στην κατηγορία αυτή οι ωρομίσθιοι και οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί.
6] Λοιποί: Περιλαμβάνονται στην κατηγορία αυτή οι απολυθέντες λόγω επίσχεσης, λόγω απόλυσης από
μεταφερόμενες ή συγχωνευόμενες επιχειρήσεις, λόγω διακοπής λειτουργίας επιχείρησης.
Πηγή: ΟΑΕΔ

Ως προς την απεικόνιση της ανεργίας κατά φύλο και ηλικιακή ομάδα, τα πιο πρόσφατα
διαθέσιμα στοιχεία σε επίπεδο χώρας41 έχουν ως εξής :
Γράφημα 26 : Ποσοστό (%) ανεργίας κατά φύλλο & ομάδες ηλικιών , Ιούλιος 2015- 2020

41

ΕΛΣΤΑΤ- Δελτίο Τύπου ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: Ιούλιος 2020
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1.4.3 SWOT Ανάλυση
Η αξιολόγηση του εξωτερικού και του εσωτερικού περιβάλλοντος του Δήμου
πραγματοποιήθηκε
με
τη
μέθοδο
ανάλυσης
εσωτερικού
και
εξωτερικού
περιβάλλοντος
SWOT
(Strengths,
Weaknesses,
Opportunities,
Threats).
Η
συγκεκριμένη μέθοδος εντοπίζει και καταγράφει τα εσωτερικά δυνατά (strengths) και
αδύνατα (weaknesses) σημεία του εξεταζόμενου «αντικειμένου» (οργανισμός,
γεωγραφική περιοχή, κλπ.) και τα συσχετίζει με τις ευκαιρίες (opportunities) και τις
απειλές (threats) που προκύπτουν από το εξωτερικό περιβάλλον του.

Αξιολόγηση της Υφιστάμενης Κατάστασης
Δυνατά Σημεία
Εδάφη και ήπιο κλίμα που ευνοούν την
ενασχόληση με τις καλλιέργειες και την
κτηνοτροφία.

Αδύνατα Σημεία
Μικρός κλήρος, πολυτεμαχισμός των
αγροτικών εκμεταλλεύσεων, υψηλές
αξίες γης

Τοπικά προϊόντα με δυνατότητα πιστοποίησης
ΠΟΠ και ΠΓΕ

Ανεπαρκείς υποδομές ( δίκτυο αγροτικής
οδοποιίας, άρδευσης, ύδρευσης )

Ο κερκυραϊκός ελαιώνας και η δυνατότητα να
καταστεί σημαντικά παραγωγικότερος.

Ο τουριστικός χαρακτήρας του Δήμου και
η μεγάλη εποχική ζήτηση
Έλλειψη επιμόρφωσης σε νέες
καλλιεργητικές τεχνικές καθώς και δομών
υποστήριξης καινοτομίας

Πρωτογενής
Τομέας
Ευκαιρίες
Προώθηση της κοινωνικής
επιχειρηματικότητας
Προώθηση της βιολογικής γεωργίας και της
ολοκληρωμένης διαχείρισης
Αξιοποίηση χρηματοδοτήσεων
επιχειρησιακών προγραμμάτων, όπως ΕΣΠΑ,
ΠΔΕ, ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ κλπ
Ενσωμάτωση των ΤΠΕ και ανάπτυξη
επαγγελματικών δεξιοτήτων για την τόνωση
της ανταγωνιστικότητας
Δυνατά Σημεία
Η ζήτηση για τοπικά παραδοσιακά προϊόντα
από τους επισκέπτες
Δευτερογενής
Τομέας

Λειτουργία ικανοποιητικού αριθμού ΜΜΕ
Συνεργασία με πρωτογενή τομέα για
συσκευασία & τυποποίηση προϊόντων

Η νησιωτικότητα που αυξάνει τα κόστη
πρώτων υλών, αλλά και το κόστος
μεταφοράς & διάθεσης των τοπικών
προϊόντων
Απειλές
Στροφή της απασχόλησης στον τουρισμό
με αποτέλεσμα την συρρίκνωση του
πρωτογενή τομέα
Ανταγωνισμός από επιχειρήσεις εκτός
Κέρκυρας που έχουν τη δυνατότητα
μαζικότερης παραγωγής
Απουσία ζωνών χρήσης γης για την
ανάπτυξη της φυτικής, ζωικής παραγωγής

Αδύνατα Σημεία
Εξάρτηση από τον τουρισμό σε μεγάλο
βαθμό
Συρρίκνωση κλάδου «κατασκευών» λόγω
της οικονομικής κρίσης
Μικρές μονάδες μεταποίησης

125

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων

2020 -2023

Αξιολόγηση της Υφιστάμενης Κατάστασης
Πλήθος χρηματοδοτήσεων από το ΕΣΠΑ για
την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας

Έλλειψη κινήτρων που ενισχύεται από τη
νησιωτικότητα και το μέγεθος της
αγοράς

Ευκαιρίες
Αξιοποίηση ΤΠΕ για την προβολή και τόνωση
της ανταγωνιστικότητας

Απειλές
Νησιωτικότητα - εποχικότητα

Προώθηση της κοινωνικής
επιχειρηματικότητας

Η παγκόσμια οικονομική κρίση ( και λόγω
κορονοϊού) που αναμένεται να οδηγήσει
σε περαιτέρω συρρίκνωση της οικονομίας

Διασύνδεση της ζήτησης με την παραγωγή και
αξιοποίηση των επιχειρησιακών
προγραμμάτων ΕΣΠΑ

Σχετικά χαμηλό επίπεδο εκπαίδευσης και
εξειδίκευσης του ανθρώπινου δυναμικού

Η ελκυστικότητα της Κέρκυρας ως τόπος
βραχυχρόνιας διαμονής, με άμεση θετική
επίδραση στον κλάδο των κατασκευών
Η ενδυνάμωση της συνεργασίας με πρωτογενή
τομέα για συσκευασία & τυποποίηση
προϊόντων αγροδιατροφής
Δυνατά Σημεία
Η υψηλή διεθνής αναγνωρισιμότητα της
Κέρκυρας ως δημοφιλούς τουριστικού
προορισμού

Αδύνατα Σημεία
Ανεπάρκεια δημόσιων υποδομών, με
αποτέλεσμα την ¨κακή¨ υποστήριξη του
τουριστικού προϊόντος, της εστίασης κλπ

Ύπαρξη υποδομών (διεθνές αεροδρόμιο,
λιμάνι, μαρίνα)

Υποστελέχωση δημοσίων υπηρεσιών γραφειοκρατία

Η άνοδος εναλλακτικών μορφών τουρισμού
(κρουαζιέρα, yachting, θρησκευτικός κλπ)

Τριτογενής
Τομέας

Αναβάθμιση ξενοδοχειακών μονάδων κατά τα
τελευταία έτη, δημιουργία νέων
ξενοδοχειακών μονάδων 4, 5*
H εξειδίκευση του του Ιονίου Πανεπιστημίου
σε θέματα άμεσου τοπικού ενδιαφέροντος
(τουρισμός, περιβάλλον, πολιτισμός, ΤΠΕ)
Ευκαιρίες
Αξιοποίηση ΤΠΕ για την προβολή & τόνωση
της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων
Αξιοποίηση των επιχειρησιακών
προγραμμάτων ΕΣΠΑ

Απειλές
Η αύξηση του ανταγωνισμού από
γειτονικές
περιοχές
&
χώρες
(ανταγωνιστικοί τουριστικοί προορισμοί
στην Ευρώπη και τη Μεσόγειο)
Ανεπαρκής τουριστική προβολή

Προώθηση της κοινωνικής
επιχειρηματικότητας

Ανεπαρκής σύνδεση εκπαίδευσης και
κατάρτισης με την αγορά εργασίας

Αξιοποίηση των γειτονικών θαλάσσιων και
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Αξιολόγηση της Υφιστάμενης Κατάστασης
χερσαίων Δικτύων Μεταφορών
Δράσεις ενίσχυσης και προβολής για την
περαιτέρω ανάπτυξη του θαλάσσιου
τουρισμού κρουαζιέρας και σκαφών αναψυχής

Η παγκόσμια οικονομική κρίση ( και λόγω
κορονοϊού) , έπληξε κυρίως τις
επιχειρήσεις που ασχολούνται με τον
τουρισμό και την εστίαση

Ο εκσυγχρονισμός του δημόσιου τομέα
(ηλεκτρονική διακυβέρνηση)
Αξιοποίηση της γενικότερης τάσης ανόδου του
ελληνικού τουρισμού (κυρίως στη μετά Covid19, περίοδο)
Δυνατά Σημεία
Η έντονη τουριστική ανάπτυξη και η σταδιακή
ανάπτυξη του κλάδου διαχείρισης ακίνητης
περιουσίας , που συμπαρασύρουν πολλά
επαγγέλματα
Ύπαρξη πιστοποιημένων φορέων για
κατάρτιση – μετεκπαίδευση εργαζομένων

Απασχόληση

Ευκαιρίες
Αξιοποίηση χρηματοδοτήσεων για το
σχεδιασμό τοπικών προγραμμάτων
απασχόλησης με βάση τις ανάγκες ανάπτυξης
υποδομών και έργων μικρής κλίμακας
Αναθεώρηση επενδυτικών κινήτρων
Κίνητρα για την απασχόληση νέων και
γυναικών στην αγορά εργασίας
Αξιοποίηση δυνατοτήτων του Ιονίου
Πανεπιστημίου, για τη σύνδεση της
έρευνας με την παραγωγή
Οι προτεραιότητες του ΕΣΠΑ για ζητήματα
απασχόλησης και κοινωνικής ενσωμάτωσης

Αδύνατα Σημεία
Έντονη εποχικότητα της αγοράς εργασίας
- Διακυμάνσεις της ανεργίας
Σχετικά χαμηλό επίπεδο εκπαίδευσης και
εξειδίκευσης του ανθρώπινου δυναμικού
και σύνδεσής του με την αγορά εργασίας
Αύξηση διαφορετικών μορφών εργασίας,
ιδιαίτερα της μερικής απασχόλησης.
Απειλές
Η παγκόσμια οικονομική κρίση ( και λόγω
κορονοϊού) που αναμένεται να οδηγήσει
σε περαιτέρω συρρίκνωση της οικονομίας
Μεγάλη εξάρτηση από τον τριτογενή
τομέα (εποχική απασχόληση, τρωτότητα
στις διακυμάνσεις της τουριστικής
ζήτησης)
Περαιτέρω αύξηση του αριθμού των
ανέργων ιδιαίτερα των ευάλωτων
κοινωνικά ομάδων (νέων, γυναικών)

Ανεπαρκείς πολιτικές ενσωμάτωσης στην
αγορά εργασίας
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1.5 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

1.5.1 Οργανωτική Δομή
Ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων συστάθηκε με το Ν. 4600/2019 και
υφίσταται από 1η Σεπτεμβρίου 2019 .
Ο ισχύων μεταβατικός ΟΕΥ ψηφίστηκε με την 14 - 439/8.7.2019 (ΑΔΑ: 96ΥΖΩΕΑ - 748) απόφαση
του Δημοτικού Συμβουλίου του καταργηθέντος Δήμου Κέρκυρας και εγκρίθηκε με την με αρ.
170289/7-8-2019 Απόφ. Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής
Ελλάδος και Ιονίου ( ΦΕΚ 3235/22-08-2019)
Οι υπηρεσίες του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων διαρθρώνονται (σύμφωνα
με τον μεταβατικό Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας) σε κεντρικές και αποκεντρωμένες.
Οι κεντρικές υπηρεσίες είναι εγκατεστημένες στην έδρα του Δήμου και περιλαμβάνουν:
υπηρεσίες υπαγόμενες απευθείας στο Δήμαρχο, επιτελικές υπηρεσίες, υπηρεσίες τοπικής
οικονομικής ανάπτυξης, υπηρεσίες περιβάλλοντος και ποιότητας ζωής, υπηρεσίες κοινωνικής
προστασίας, παιδείας και πολιτισμού και υπηρεσίες υποστήριξης.
Οι αποκεντρωμένες υπηρεσίες παρέχονται στις έδρες των πρώην καποδιστριακών δήμων
(σημερινές Δημοτικές Ενότητες) και αφορούν σε υπηρεσίες διοικητικών και οικονομικών
θεμάτων, υπηρεσίες καθαριότητας και ανακύκλωσης, υπηρεσίες αδειοδοτήσεων επιχειρήσεων,
καθώς και αποκεντρωμένα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ). Επίσης περιλαμβάνουν
υπηρεσίες που παρέχονται σε τέσσερις (4) έδρες πρώην καποδιστριακών δήμων (σημερινές
Δημοτικές Ενότητες) και αφορούν σε υπηρεσίες τεχνικών θεμάτων.
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1.5.1. 1. Διάρθρωση Υπηρεσιών
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1.5.1.2. Ανθρώπινο δυναμικό
Το προσωπικό του Δήμου διακρίνεται σε τακτικό και έκτακτο. Το τακτικό προσωπικό
καλύπτει τις ανάγκες που είναι πάγιες και διαρκείς, προσλαμβάνεται σύμφωνα με τις κενές
θέσεις, όπως αυτές προβλέπονται στον εκάστοτε Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) και
διακρίνεται σε μόνιμο προσωπικό και προσωπικό ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ).
Για την κάλυψη των μη πάγιων αναγκών τους (εποχιακών ή έκτακτων αναγκών), οι ΟΤΑ έχουν
τη δυνατότητα να προσλαμβάνουν έκτακτο προσωπικό με σύμβαση εργασίας δικαίου
ορισμένου χρόνου .
Στο Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων τον Δεκέμβριο του 2020, σύμφωνα με τα
στοιχεία του Τμήματος Αποτελεσματικότητας, Ποιότητας & Οργάνωσης, είναι τοποθετημένοι 497 υπάλληλοι, μόνιμοι και ΙΔΑΧ, σύμφωνα με τα παρακάτω :
Πίνακας 36 : Προσωπικό
κατηγορία

ανά εκπαιδευτική

Βαθμίδα
εκπαίδευσης

Αρ.
υπαλλήλων

Ποσοστό
%

ΠΕ

98

19.76%

ΤΕ

24

4.84%

ΔΕ

182

36.69%

ΥΕ

192

38.71%

Σύνολο

497

100,00%

Γράφημα 26: Προσωπικό ανά εκπαιδευτική
κατηγορία

Αναλυτικά οι ειδικότητες ανά κατηγορία του προσωπικού έχουν ως εξής :
Κατανομή κλάδων ΠΕ υπαλλήλων Δ. Κ. Κ. & Δ. Ν.
Κλάδος
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΠΕ ΔΙΕΚ/ΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

Αριθμός

18
21

ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ

13
5
33
4

ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

2

ΠΕ ΝΟΜΙΚΩΝ
ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (όλες οι ειδικότητες )

ΠΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ
Σύνολο ΠΕ

1
1
98
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Κατανομή κλάδων ΤΕ υπαλλήλων Δ. Κ. Κ. & Δ. Ν.
Κλάδος
Αριθμός
1
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
9
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
ΤΕ ΔΙΕΚ/ΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

1

ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (όλες οι ειδικότητες )

9

ΤΕ ΕΠΟΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΕ ΜΟΥΣΙΚΩΝ (ΚΟΡΝΟ)
ΤΕ ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ (ΧΩΡΙΣ ΠΤΥΧΙΟ)

1

Σύνολο ΤΕ

24

1
2
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Κατανομή κλάδων ΔΕ υπαλλήλων Δ. Κ. Κ. & Δ. Ν.
Κλάδος
Αριθμός
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ

66

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

5

ΔΕ ΔΙΕΚ/ΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ
ΔΕ ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΩΝ
ΔΕ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ

3
9
13

ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ (διάφορες ειδικότητες)

14

ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ
ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ (ΤΥ)
ΔΕ ΔΕΝΔΡΟΚΗΠΟΥΡΩΝ

8

ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ (ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ)

1

ΔΕ ΤΕΧΝΙKΩΝ (ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΚΗΝΗΣ)

1

ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ / ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ / ΠΡΟΣ. Η/Υ
ΔΕ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ
ΔΕ ΕΠΟΠΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΔΕ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΡΙΩΝ
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΕ

3
1
34
4
2
8

Σύνολο ΔΕ

182

6
4
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Αριθμός

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΟΔΟΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ
ΥΕ ΕΠΙΣΤΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

106

ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΗΠΟΥ
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ
ΥΕ ΚΛΗΤΗΡΩΝ
ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ
ΥΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
ΥΕ ΦΥΛΑΚΩΝ

25

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ (ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ)

33

Σύνολο ΔΕ

192

5
8
2
7
1
1
4

1.5.1.3. Διοικητική Ικανότητα Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων
Ο Δήμος εφαρμόζει Σύστημα Διασφάλισης Διοικητικής Ικανότητας για την Προγραμματική
Περίοδο 2014-2020 (σχετική η απόφαση 10909/18-11-2019 Δημάρχου Κέρκυρας – ΑΔΑ
ΨΦΣΚ46ΜΓ2Α-ΤΜΜ). Με την απόφαση εγκρίνεται η εφαρμογή των :
α. Γενικού Εγχειριδίου Διοικητικής Ικανότητας
β. Εγχειριδίου Διεργασιών/Διαδικασιών και
γ. των Τυποποιημένων Εντύπων για τα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα – στα πλαίσια της
προγραμματικής περιόδου 2014 – 2020 – από τις εμπλεκόμενες Υπηρεσίες του Δήμου και
ειδικότερα από τις Οργανικές Μονάδες των Διευθύνσεων:
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• Προγραμματισμού, Ανάπτυξης, Οργάνωσης & Πληροφορικής
• Τεχνικών Υπηρεσιών
• Νομική Υπηρεσία και
• Οικονομικών Υπηρεσιών

1.5.1.4 Πληροφοριακά Συστήματα - Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση
Ιστοσελίδα
Ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων (ως νεοσύστατος Δήμος βάσει του
Ν.4600/2019), στο πλαίσιο της καλύτερης ενημέρωσης και εξυπηρέτησης του δημότη,
δημιούργησε νέα ιστοσελίδα, προσβάσιμη από την ηλεκτρονική διεύθυνση www.corfu.gr.
Στα πλαίσια του ¨έργου¨ αναπτύχθηκε μια δυναμική ιστοσελίδα - ιστότοπος, λειτουργική και
σύγχρονη, με στόχο να αποτελέσει αμφίδρομο εργαλείο πληροφόρησης των δημοτών και το
Δήμου. Η ιστοσελίδα καλύπτει τις απαιτήσεις προσβασιμότητας ΑΜΕΑ, σύμφωνα με το

υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο
Υφιστάμενες εφαρμογές για χρήση από τις υπηρεσίες του Δήμου
Οι υφιστάμενες εφαρμογές του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων είναι οι
ακόλουθες:

Α/Α

Περιγραφή Λογισμικού
Εφαρμογών

Κατασκευαστής
(δικαίωμα
πνευματικής
ιδιοκτησίας σε
επίπεδο κώδικα)

1

ΟΤΑ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ –ΔΙΑΚIΝΗΣΗΣ
ΕΓΓΡΑΦΩΝ

SINGULARLOGIC AE

2

ΟΤΑ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΙΑΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

SINGULARLOGIC AE

3

ΟΤΑ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ

SINGULARLOGIC AE

4

ΟΤΑ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΤΑΠ

SINGULARLOGIC AE

5

ΟΤΑ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ Κ.Ο.Κ.

SINGULARLOGIC AE

6

ΟΤΑ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΤΕΛΗ 0,5%
SINGULARLOGIC AE
& ΠΑΡΕΠΙΔΗΜΟΥΝΤΩΝ

Λειτουργική Περιοχή

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
(Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών /
Διοικητικής Μέριμνας)
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
(Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών)
ΕΣΟΔΑ
(Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών/
Τμήμα Εσόδων)
ΕΣΟΔΑ
(Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών/
Τμήμα Εσόδων)
ΕΣΟΔΑ
(Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών/
Τμήμα Εσόδων)
ΕΣΟΔΑ
(Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών/
Τμήμα Εσόδων)
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Περιγραφή Λογισμικού
Εφαρμογών

Α/Α

7

8

9

ΟΤΑ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΧΡΕΩΝ &
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ
ΟΤΑ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
ΟΤΑ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

2020 -2023

Κατασκευαστής
(δικαίωμα
πνευματικής
ιδιοκτησίας σε
επίπεδο κώδικα)

Λειτουργική Περιοχή

SINGULARLOGIC AE

ΕΣΟΔΑ
(Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών/
Τμήμα Ταμείου)

SINGULARLOGIC AE

ΕΣΟΔΑ
(Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών/
Τμήμα Δημοτικής Περιουσίας)

SINGULARLOGIC AE

ΕΣΟΔΑ
(Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών/
Τμήμα Δημοτικής Περιουσίας)

SINGULARLOGIC AE

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
(Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών/
Τμήμα Προϋπολογισμού και
Οικονομικής Πληροφόρησης)

SINGULARLOGIC AE

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
(Δ/νση Προγραμματισμού ,
Ανάπτυξης, Οργάνωσης και
Πληροφορικής / Τμήμα Ανάπτυξης)

SINGULARLOGIC AE

(Δ/νση Επιχειρησιακού Έργου /
Τμήμα Διαχείρισης & Συντήρησης
Οχημάτων - Μηχανημάτων)

10

ΟΤΑ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ Ο.Π.Δ

11

ΟΤΑ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ

12

ΟΤΑ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ

13

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

OTS

14

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ

OTS

15

ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

OTS

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ
(Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών /
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού)
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ
(Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών/
Τμήμα Λογιστηρίου και Αποθηκών)
ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΕ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

WIFI4EU
Ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων αξιοποιώντας σχετική χρηματοδότηση του
ευρωπαϊκού προγράμματος «WiFi4EU – Προώθηση της συνδεσιμότητας στο διαδίκτυο στις
τοπικές κοινότητες», στο πλαίσιο του μηχανισμού «ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ (CEF) –
WiFi4EU», παρέχει τη δυνατότητα σε κατοίκους και επισκέπτες να χρησιμοποιούν
υπηρεσίες δωρεάν πρόσβασης στο διαδίκτυο μέσω του ασύρματου δικτύου WiFi4EU.
Η πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης WiFi4EU στηρίζει την παροχή δωρεάν ασύρματης
πρόσβασης σε κλειστούς ή υπαίθριους δημόσιους χώρους (π.χ. κτίρια δημόσιων διοικήσεων,
σχολεία, βιβλιοθήκες, κέντρα υγείας, μουσεία, δημόσια πάρκα και πλατείες).
Ο Δήμος προχώρησε στην εγκατάσταση και λειτουργία σημείων δωρεάν ασύρματης
διαδικτυακής πρόσβασης (Wi-Fi hotspots) σε δημόσιους χώρους.
Τα σημεία ασύρματης πρόσβασης στο διαδίκτυο βρίσκονται στις εξής περιοχές:
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(Α) Εξωτερικοί χώροι :
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Δημοτικό Θέατρο
Πλατεία Σαρόκο
Ευγενίου Βουλγάρεως ( Από Δ. Θέατρο έως Ανουτσιάτα)
Πλατεία Δημαρχείου ( San Giacomo)
Πλατεία Λεμονιάς
Πλακάδο Αγ. Σπυρίδωνος
Κάτω Πλατεία (Πάρκινγκ)
Καρβουνιάρης
Πάνω Πλατεία

(Β) Εσωτερικοί χώροι :
o

Δημοτικό Θέατρο Κέρκυρας

Παροχή Υπηρεσιών λειτουργίας ηλεκτρονικού διαδικτυακού συστήματος επικοινωνίας
καταγραφής & παρακολούθησης αιτημάτων πολιτών και διάδρασης Δήμου– Δημότη μέσω
web και έξυπνων κινητών τηλεφώνων (Λογισμικό Novovile)
Εγκαταστάθηκε και είναι προσβάσιμο μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου, εξειδικευμένο
ηλεκτρονικό διαδικτυακό σύστημα επικοινωνίας καταγραφής & παρακολούθησης αιτημάτων
πολιτών και διάδρασης Δήμου– Δημότη μέσω web και έξυπνων κινητών τηλεφώνων.
Η εξέλιξη της τεχνολογίας και η διάχυσή της σε όλες τις πτυχές της ζωής των πολιτών σε
συνδυασμό με την ευρεία διάδοση των έξυπνων φορητών συσκευών (smartphones/tablets)
και της διαρκούς σύνδεσης στο διαδίκτυο, αποτελούν όχι μόνο τα σύγχρονα εργαλεία
επικοινωνίας αλλά και δυνητικά μέσα εντοπισμού, αναφοράς και επίλυσης δεκάδων
ζητημάτων που συμβαίνουν καθημερινά στις περιοχές ευθύνης των Δήμων.
Στο πλαίσιο αυτό, ένα σύγχρονο και ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα καταγραφής,
διαχείρισης και επικοινωνίας αυτών των ζητημάτων μεταξύ Δήμου – Δημοτών θα αποτελέσει
το μέσο για την αποτελεσματική διαχείριση και ταυτόχρονα ευαισθητοποίηση των Δημοτών
για τα θέματα του Δημοσίου Χώρου εν γένει. Πρόσθετα δε σήμερα κατά την εφαρμογή των
έκτακτων μέτρων αντιμετώπισης του κορονοϊού COVID-19 θα συντελέσει στην αποτροπή
προσέλευσης των δημοτών κατά το δυνατόν στα δημοτικά καταστήματα (δημοτικές
υπηρεσίες) για κάποια από τα ζητήματα που ζητούν προς επίλυση.
Το διαδικτυακό πληροφοριακό σύστημα δίνει την δυνατότητα στους δημότες να αναφέρουν
μέσω των κινητών τους τηλεφώνων αλλά και του διαδικτύου προβλήματα και ζητήματα που
συναντούν στην καθημερινότητα τους και ταυτόχρονα στις υπηρεσίες του Δήμου ένα
σύγχρονο διαδικτυακό εργαλείο διαχείρισης, δρομολόγησης και ενημέρωσης των δημοτών
για την επίλυση των ζητημάτων αυτών. Ταυτόχρονα, η δυνατότητα άμεσης ενημέρωσης του
δημότη για σημαντικά νέα, ανακοινώσεις αλλά και η καταγραφή της άποψης του για
σημαντικά Δημοτικά θέματα αποτελούν καίρια σημεία μιας σύγχρονης συμμετοχικής και
ανοιχτής διακυβέρνησης.
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1.5.2 Όργανα διοίκησης – Επιτροπές
1.5.2.1 Όργανα Διοίκησης
Δήμαρχος
Ο Δήμαρχος προασπίζει τα τοπικά συμφέροντα, κατευθύνει τις δράσεις του δήμου για την
υλοποίηση του σχεδίου ανάπτυξης, διασφαλίζει την ενότητα της τοπικής κοινωνίας και ασκεί
τα καθήκοντά του με γνώμονα τις αρχές της διαφάνειας και της αποτελεσματικότητας,
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Ν. 3463/2006 & το Ν. 3852/2010.
Αντιδήμαρχοι
Το Δήμαρχο επικουρούν οι αντιδήμαρχοι. Αντιδήμαρχοι είναι οι δημοτικοί σύμβουλοι που
ορίζει ο δήμαρχος και στους οποίους μεταβιβάζει την άσκηση αρμοδιοτήτων καθ' ύλην και
κατά τόπο. Οι κατά τόπον αρμοδιότητες ασκούνται στα όρια μιας ή περισσότερων δημοτικών
ενοτήτων.
Οι Αντιδήμαρχοι στο Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων είναι συνολικά εννέα
(9). Οι τομείς των αρμοδιοτήτων τους καθορίστηκαν με τις 2399/20-09-2019 (ΑΔΑ:
6Ε3Ζ46ΜΓ2Α-ΥΚΟ) , 2025/20-1- 2020 (ΑΔΑ: 6Μ1246ΜΓ2Α-3ΘΑ) , 7644 / 26-02-2020 ( ΑΔΑ
Ψ8Μ246ΜΓ2Α-ΥΧΑ) και 31785/21-9-2020 (ΑΔΑ ΩΘΚΙ46ΜΓ2Α-ΩΟΓ) Αποφάσεις Δημάρχου.
Δημοτικό συμβούλιο
Tο Δημοτικό Συμβούλιο απαρτίζεται από την δήμαρχο και 45 εκλεγμένους δημοτικούς
συμβούλους. Τα μέλη του Προεδρείου του εκλέχθηκαν με τις 1-1/1-9-2020 (ΑΔΑ:
ΩΩΣΙ46ΜΓ2Α-Τ0Ζ) . Οι αρμοδιότητές του καθορίζονται στο άρθρο 65 του Ν. 3852/2010.
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της τελευταίας εκλογικής διαδικασίας (2019) το Δημοτικό
Συμβούλιο του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων αποτελείται από 45 μέλη
προερχόμενα από 10 εκλογικούς συνδυασμούς. Τα αποτελέσματα της εκλογικής διαδικασίας
φαίνονται στον παρακάτω Πίνακα:
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Πίνακας 42 : Αποτελέσματα δημοτικών εκλογών 2019 (Πηγή : ΥΠΕΣ 2019)
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Οικονομική Επιτροπή
H οικονομική επιτροπή είναι το όργανο προγραμματισμού, παρακολούθησης και ελέγχου της
οικονομικής λειτουργίας του δήμου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του Ν. 3852/2010. Είναι
εννεαμελής και αποτελείται από την Δήμαρχο , ως Πρόεδρο, και οκτώ μέλη ( τέσσερα από την
παράταξη της πλειοψηφίας και τέσσερα από τη μειοψηφία). Τα εκλεγόμενα μέλη, προέκυψαν από
την 1-2/1-9-2019 (ΑΔΑ ΩΓ9546ΜΓ2Α-2Ν7) απόφαση δημοτικού συμβουλίου με Θέμα : «Εκλογή
Μελών Οικονομικής Επιτροπής».
Επιτροπή ποιότητας ζωής
Η επιτροπή ποιότητας ζωής συγκροτείται σύμφωνα με το άρθρο 74 του Ν. 3852/2010 και οι
αρμοδιότητες καθορίζονται άρθρο 73 του Ν. 3852/2010.
Είναι εννεαμελής και αποτελείται από τον, οριζόμενο με την 2399/2019 απόφαση δημάρχου,
αντιδήμαρχο , ως Πρόεδρο, και οκτώ μέλη ( τέσσερα από την παράταξη της πλειοψηφίας και
τέσσερα από τη μειοψηφία). Τα εκλεγόμενα μέλη, προέκυψαν από την 1-3/1-9-2019 (ΑΔΑ
Ω0ΦΞ46ΜΓ2Α-ΟΟΩ) απόφαση δημοτικού συμβουλίου με Θέμα : «Εκλογή Μελών Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής».
Εκτελεστική επιτροπή
Η εκτελεστική επιτροπή είναι συλλογικό συντονιστικό και εκτελεστικό όργανο του δήμου και
παρακολουθεί την εφαρμογή της δημοτικής πολιτικής σε όλους τους τομείς καθώς και την εφαρμογή
του επιχειρησιακού σχεδίου του δήμου, του μεσοχρόνιου, ετήσιου προγράμματος δράσης.
Συγκροτείται και λειτουργεί σύμφωνα με τα άρθρα 62 & 63 του Ν. 3852/2010 . Πρόεδρος της
Εκτελεστικής Επιτροπής είναι η Δήμαρχος και μέλη της οι αντιδήμαρχοι.

Εντεταλμένοι σύμβουλοι
Με τις 2399/20-09-2019 (ΑΔΑ: 6Ε3Ζ46ΜΓ2Α-ΥΚΟ) και 31785/21-9-2020 (ΑΔΑ ΩΘΚΙ46ΜΓ2Α-ΩΟΓ)
αποφάσεις δημάρχου , ορίστηκαν πέντε (5) εντεταλμένοι σύμβουλοι , σε συγκεκριμένους τομείς
αρμοδιότητας.

1.5.2.2 Επιτροπές
Στους ΟΤΑ, βάσει του Ν. 3852/2010, προβλέπεται η σύσταση των ακόλουθων Επιτροπών :
➢ Επιτροπές του δημοτικού συμβουλίου – άρθρο 70
➢ Δημοτική Επιτροπή Ισότητας - άρθρο 70Α
➢ Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης - άρθρο 76
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➢ Εκτιμητικής επιτροπής μίσθωσης – εκμίσθωσης - αγοράς και εκποίησης κινητών και ακινήτων
πραγμάτων ( Ν.3463/2006)
Ενδεικτικά, άλλες επιτροπές που συγκροτούνται στους Ο.Τ.Α είναι οι κάτωθι:
➢ Διαρκής Συντονιστική Επιτροπή με τον τίτλο «Κομβικό Σημείο Επαφής» ΚΟΣΕ (Ν. 3882/2010 )
➢ Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής (άρθρο 70, Ν .3852/10 )
➢ Επιτροπή Καταλληλότητας για την επιλογή οικοπέδου ανέγερσης διδακτηρίου ή μίσθωσης
σχολικών ακινήτων ( Ν.1566/1985 , άρθρο 94 Ν. 3852/10)
➢ Επιτροπή Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών (Ν. 1080/80)
➢ Επιτροπή Επανασύνδεσης ηλεκτρικού ρεύματος ευπαθών καταναλωτών ( Ν. 4508/2017,
Ν.3463/2006, Ν.3852/2010)
➢ Επιτροπή καταλληλότητας ακινήτων (εκτάσεις και οικήματα) για τη λειτουργία Μονάδων
Φροντίδας Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης (Βρεφικών-Παιδικών-Βρεφονηπιακών
Σταθμών, Μονάδων Φύλαξης βρεφών και νηπίων, Βρεφονηπιακών Σταθμών Ολοκληρωμένης
Φροντίδας και Μονάδων Απασχόλησης Βρεφών ή / και παιδιών) από φορείς Ιδιωτικού Δικαίου,
κερδοσκοπικού και μη χαρακτήρα» (ΥΑ Δ22/οικ.11828/293/2017)
➢ Επιτροπή κατάρτισης ετήσιου μητρώου αρρένων (Ν. 2119/1993 (ΦΕΚ Α 23)
➢ Επιτροπή Παρακολούθησης του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς
(Ν.4039/2012 - ΦΕΚ 15 Α’)
➢ Επιτροπή του άρθρου 1 του π.δ. 5/1986 (αξίας ακινήτων για την εισφορά σε χρήμα)

1.5.3 Νομικά Πρόσωπα , Σύνδεσμοι , Α.Ε. ΟΤΑ
Διαδημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης- Αποχέτευσης Δήμων Κέρκυρας», με δ.τ.«ΔΙΑΔ.Ε.Υ.Α.Δ.Κ.»
Είναι ΝΠΙΔ και υπόκειται στις διατάξεις του Ν. 1069/1980 (Α’ 191) «Περί κινήτρων διά την ίδρυσιν
Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως», όπως ισχύει.
Κατόπιν της σύστασης του Καλλικρατικού Δήμου Κέρκυρας ( Ν.3852/2010), με το υπ’ αρ. 1155/7-062011 ΦΕΚ συγχωνεύτηκαν οι ΔΕΥΑ των καταργημένων ήδη Δήμων Αχιλλείων, Εσπερίων, Θιναλίων,
Κασσωπαίων, Κορισσίων, Λευκιμμαίων, Μελιτειέων, Παλαιοκαστριτών & Φαιάκων, στη Δημοτική
Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου Κέρκυρας.
Σύμφωνα με το Ν. 4600/2019 (ΦΕΚ 43/τ. Α’/9.3.2019), κατόπιν της διάσπασης του ενιαίου Δήμου
Κέρκυρας, η ΔΕΥΑΚ μετατράπηκε σε διαδημοτική επιχείρηση στην οποία μετέχουν οι 3 νέοι δήμοι ,
με την επωνυμία «Διαδημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Δήμων Κέρκυρας», με το
διακριτικό τίτλο «ΔΙΑΔ.Ε.Υ.Α.Δ.Κ.» και συστάθηκε με την 79805/ 20-05-2020 (ΦΕΚ 2096 Β) απόφαση
Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
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Σύνδεσμος Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος Κέρκυρας (ΣΥ.Π.Α.Π. Κέρκυρας)
Σύμφωνα με τα άρθρα 154 & 156 του Ν. 4600/2019 (ΦΕΚ 43/τ. Α’/9.3.2019), κατόπιν της διάσπασης
του ενιαίου Δήμου Κέρκυρας, το ΝΠΔΔ ¨ Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και
Περιβάλλοντος ¨ μετατράπηκε σε Σύνδεσμο στον οποίο συμμετέχουν ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας &
Διαποντίων Νήσων, ο Δήμος Βόρειας Κέρκυρας και ο Δήμος Νότιας Κέρκυρας .
Ο ΣΥ.Π.Α.Π. Κέρκυρας συστάθηκε με την 20933/07-02-2020 ( ΦΕΚ 564 Β ) απόφαση Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
Σύνδεσμος Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Κέρκυρας (ΣΥ.ΚΟΙ.Π.Α. Κέρκυρας)
Σύμφωνα με τα άρθρα 154 & 156 του Ν. 4600/2019 (ΦΕΚ 43/τ. Α’/9.3.2019), κατόπιν της διάσπασης
του ενιαίου Δήμου Κέρκυρας, το ΝΠΔΔ ¨Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας Δήμου
Κέρκυρας¨ μετατράπηκε σε Σύνδεσμο στον οποίο συμμετέχουν ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας &
Διαποντίων Νήσων, ο Δήμος Βόρειας Κέρκυρας και ο Δήμος Νότιας Κέρκυρας .
Ο ΣΥ.ΚΟΙ.Π.Α. Κέρκυρας συστάθηκε με την 25233/24-02-2020 ( ΦΕΚ 669 Β ) απόφαση Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
«Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο, Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Κερκυραίων (ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.-Κ.Ε.Δ.Κ.)»
Το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Κέρκυρας ιδρύθηκε το 1997. To 2008 (ΦΕΚ2469/Β΄/04-12-2008)
έγινε μετατροπή της επιχείρησης σε Κοινωφελή Επιχείρηση με την επωνυμία «Δημοτικό
Περιφερειακό Θέατρο, Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Κερκυραίων (ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. − Κ.Ε.Δ.Κ.).
Σύμφωνα με τα άρθρα 154 & 156 του Ν. 4600/2019 (ΦΕΚ 43/τ. Α’/9.3.2019), κατόπιν της διάσπασης
του ενιαίου Δήμου Κέρκυρας, το ΔΗΠΕΘΕ μετατράπηκε σε διαδημοτική επιχείρηση με την επωνυμία
«Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο, Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Κερκυραίων (ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.-Κ.Ε.Δ.Κ.)»
Το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.-Κ.Ε.Δ.Κ. συστάθηκε με την 89162/05-06-2020 ( ΦΕΚ 2705 Β) απόφαση Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Πινακοθήκη
Η «Πινακοθήκη του Δήμου Κερκυραίων» ιδρύθηκε το 1991, στεγάσθηκε καταρχήν στην οικία
Δαλιέτου και στην συνέχεια, από το 1995 στην ανατολική πτέρυγα των Παλαιών Ανακτόρων, Αγίων
Μιχαήλ και Γεωργίου, στο ιστορικό κέντρο της πόλης της Κέρκυρας.
Το 2012 (ΦΕΚ 329Β’/14-02-2012) συστάθηκε στο Δήμο Κέρκυρας ίδιο Νομικό Πρόσωπο με την
επωνυμία «ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ», με έδρα την πόλη της Κέρκυρας και με δυνατότητα
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δημιουργίας στις δημοτικές ενότητες του Δήμου Κέρκυρας αποκεντρωμένων υπηρεσιών, υπό μορφή
παραρτημάτων.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4600/2019 (ΦΕΚ 43/τ. Α’/9.3.2019), άρθρο 156 - «Νομικά πρόσωπα
καταργούμενων – συνιστώμενων δήμων» παρ. 9 : «Το Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτική Πινακοθήκη Δήμου
Κέρκυρας» του καταργούμενου Δήμου Κέρκυρας περιέρχεται αυτοδικαίως στον, συνιστώμενο
σύμφωνα με το παρόν Μέρος, Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, από την έναρξη
λειτουργίας αυτού, οπότε και υπεισέρχεται αυτός σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του
καταργούμενου Δήμου Κέρκυρας ως προς το ανωτέρω Ν.Π.Δ.Δ.»

Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων.
Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου είναι ΝΠΔΔ και συστάθηκε με την 9110/1-12-2020 ( ΑΔΑ ΩΠΧΛ46ΜΓ2Α-ΨΔ9 ) απόφαση δημοτικού συμβουλίου.
H λειτουργία της καθορίζεται με την υπ. αριθμ. 8440/2011 (ΦΕΚ 318 Β/25.02.2011) απόφαση
Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με θέμα : «Καθορισμός
λειτουργίας των Σχολικών Επιτροπών και ρύθμιση οικονομικών θεμάτων αυτών», όπως έχει
τροποποιηθεί με την υπ.αρ. 1940/2018 (ΦΕΚ 310/02.02.2018 τεύχος Β’) απόφαση Υπουργού
Εσωτερικών, και με την υπ.αρ.63967/2019 (ΦΕΚ 3537/20.09.2019 τεύχος Β’) απόφαση φυπουργού
Εσωτερικών,
Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων.
Η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου είναι ΝΠΔΔ και συστάθηκε με την 9112/1-12-2020 ( ΑΔΑ Ψ5ΓΩ46ΜΓ2Α-Α6Γ) απόφαση δημοτικού συμβουλίου.
Η λειτουργία της καθορίζεται όμοια, με τις ανωτέρω αποφάσεις.

ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α. Νομού Κέρκυρας - Φο.Δ.Σ.Α. Ιονίων Νήσων Α.Ε.
Ο Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Νήσου Κέρκυρας (ΣΥΔΙΣΑ), συστάθηκε το έτος 1993
(ΦΕΚ 501/Β’/7-7-1993).
Ακολούθως, επήλθε επέκτασή του με την Αριθμ. 14283/08 (ΦΕΚ 1628 Β/14-8-2008) : ¨Tροποποίηση
της υπ’ αριθμ. Ε.Σ./8431/22.6.1993 Συστατικής Πράξης του Συνδέσμου Καθαριότητας και Προστασίας
Περιβάλλοντος Νήσου Κέρκυρας και αποδοχή αιτήματος ένταξης Κοινοτήτων Ερείκουσας, Οθωνών,
Μαθρακίου και Δήμου Παξών.¨
Με την 26099/26-02-2019 ( ΑΔΑ ΩΧΙΡΟΡ1Φ-05Τ) ¨Διαπιστωτική πράξη περί συνέχισης της
λειτουργίας του Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α.) Ν.Κέρκυρας¨, του Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης, διαπιστώθηκε η συνέχιση λειτουργίας του Συνδέσμου των Δήμων.
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Με το Ν.4685/20 (ΦΕΚ 92 Α/07.05.2020): ¨Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής
ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις.¨, στο Άρθρο 93 - Διαχείριση
αποβλήτων στα νησιά , καθορίσθηκε ότι στις νησιωτικές περιφέρειες του Νοτίου

νομοθεσίας,
Ευρωπαϊκού
των στερεών

Αιγαίου και

των Ιονίων Νήσων, συστήνεται Ειδικός Περιφερειακός Διαβαθμιδικός Φορέας Διαχείρισης Στερεών
Αποβλήτων, ως Ανώνυμη Εταιρία ΟΤΑ, με έδρα εντός των ορίων της κάθε Περιφέρειας που
αποφασίζεται από τη Γενική Συνέλευση. Στον Ειδικό Περιφερειακό Διαβαθμιδικό ΦΟΔΣΑ μετέχουν
υποχρεωτικά η οικεία Περιφέρεια και όλοι οι Δήμοι της Περιφέρειας αυτής.
Ο Περιφερειακός Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ιονίων - Νήσων Ανώνυμη Εταιρεία των
Ο.Τ.Α. με δ.τ. Φο.Δ.Σ.Α. Ιονίων Νήσων Α.Ε., συστάθηκε στις 15/06/2020, με έδρα το Αργοστόλι, Ν.
Κεφαλληνίας. Στο διοικητικό του συμβούλιο , ο δήμος Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων
συμμετέχει δια της δημάρχου.
Οι ΦΟΔΣΑ είναι αποκλειστικά αρμόδιοι για την υλοποίηση μέτρων και έργων που προωθούν την
ιεράρχηση των δράσεων και των εργασιών διαχείρισης σύμφωνα με το άρθρο 29 του ν. 4042/2012
(Α'24) και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο οικείο ΠΕΣΔΑ.
Αναπτυξιακή Ιονίων Νήσων (ΑΝΙΟΝ ΑΑΕ ΟΤΑ)»
Η Αναπτυξιακή Ιονίων Νήσων ΑΝΙΟΝ Α.Α.Ε. ΟΤΑ είναι Ν.Π.Ι.Δ. με τη μορφή της Αναπτυξιακής
Ανώνυμης Εταιρίας Ο.Τ.Α, ιδρύθηκε το 1999 με αρχική ονομασία ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
«ΑΓΡΟΚ ΑΕ». διοικείται από 7μελες Διοικητικό Συμβούλιο.
Σκοπός της εταιρείας, είναι η επιστημονική και τεχνική υποστήριξη των Ο.Τ.Α. της Κέρκυρας και των
Ενώσεών τους , η προώθηση της επιχειρηματικής, οικονομικής και γενικότερα της βιώσιμης
ανάπτυξης των Ο.Τ.Α. της Π.Ε. Κέρκυρας, α΄ και β΄ βαθμού, καθώς και η ανάπτυξη δραστηριοτήτων
προστασίας του περιβάλλοντος και των αγροτικών περιοχών. Επίσης σκοπός της είναι, η συμμετοχή
της σε αντίστοιχα προγράμματα ή η εφαρμογή σχετικών πολιτικών σε διαδημοτικό ή σε ευρύτερο
γεωγραφικό χώρο. Στην εταιρεία λειτουργεί Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος (ΕΔΠ) του Άξονα 4
του ΠΑΑ στην οποία έχει εκχωρηθεί ο πλήρης έλεγχος και η διαχείριση του Προγράμματος LEADER
για την Κέρκυρα τους Παξούς και την Λευκάδα.
Περιφερειακή Ένωση Δήμων Ιονίων Νήσων ( ΠΕΔΙΝ )
Συστάθηκε και λειτουργεί σύμφωνα με το Π. Δ. 75/11 (ΦΕΚ 182 Α/22-8-2011-Διορθ.σφαλμ. στο ΦΕΚ
196 Α/8-9-11) : ¨Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων και Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας¨. Συμμετέχουν οι
δήμοι της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων : Δήμος Βόρειας Κέρκυρας, Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας &
Διαποντίων Νήσων, Δήμος Νότιας Κέρκυρας, Δήμος Παξών, Δήμος Λευκάδας, Δήμος Μεγανησίου,
Δήμος Αργοστολίου , Δήμος Ληξουρίου, Δήμος Σάμης, Δήμος Ιθάκης , Δήμος Ζακύνθου.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 : ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΟΡΑΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

2.1 Καθορισμός οράματος για τα έτη 2020 – 2023
To Επιχειρησιακό Πρόγραμμα συντάσσεται σε μία εποχή όπου δοκιμάζεται οτιδήποτε μέχρι σήμερα
θεωρείτο δεδομένο στην καθημερινότητα, στην οικονομία, στην κοινωνία, στο περιβάλλον.
Οι προγραμματικές δεσμεύσεις της δημοτικής αρχής καθίσταται αναγκαίο να αναμορφωθούν και
προσαρμοστούν στις παγκόσμιες - ευρωπαϊκές και εθνικές συνθήκες που διαμορφώθηκαν από την
άνοιξη του 2020, με την πανδημία του κορωνοϊού, στα νέα δεδομένα & προκλήσεις.
Σύμφωνα με τους διεθνείς οργανισμούς αναμένεται απότομη πτώση της παγκόσμιας ανάπτυξης
καθώς πλήττονται οι παραγωγικές μονάδες και οι αλυσίδες προσφοράς, ενώ ο τουρισμός υποχωρεί.
Γενικά οι καθιερωμένες δραστηριότητες των κατοίκων των χωρών, διαταράσσονται.
H οικονομία της Ελλάδας, η οποία σε μεγάλο βαθμό εξαρτάται από τον τουρισμό, επηρεάζεται
σημαντικά από τις αρνητικές επιπτώσεις λόγω της υγειονομικής κρίσης του κορωνοϊού, ενώ το
πραγματικό εύρος των όποιων συνεπειών θα μπορεί να εκτιμηθεί σε βάθος χρόνου.

Η Ατζέντα 2030 & η προσέγγιση της ΕΕ για τη βιώσιμη ανάπτυξη
Το 2015 υπήρξε ένα καθοριστικό έτος για την αειφόρο ανάπτυξη παγκοσμίως. Οι παγκόσμιοι ηγέτες
ενέκριναν στο πλαίσιο της 70ής Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, της 25ης Σεπτεμβρίου
2015, ένα νέο παγκόσμιο πλαίσιο για τη βιώσιμη ανάπτυξη: το θεματολόγιο 2030 για τη βιώσιμη
ανάπτυξη (εφεξής, το «θεματολόγιο 2030»)42 στο επίκεντρο του οποίου βρίσκονται οι στόχοι
βιώσιμης ανάπτυξης (ΣΒΑ). Το ίδιο έτος εγκρίθηκαν επίσης η Συμφωνία των Παρισίων για το κλίμα
(COP21)43, το πρόγραμμα δράσης της Αντίς Αμπέμπα44, ως αναπόσπαστο μέρος του θεματολογίου
2030, και το πλαίσιο Σεντάι για τη μείωση του κινδύνου καταστροφών45.
Η Ατζέντα 2030 των Ηνωμένων Εθνών αποτελεί το νέο παγκόσμιο πλαίσιο για τη βιώσιμη ανάπτυξη
και θέτει 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ). Σκοπός της είναι η εξάλειψη της φτώχειας και η
επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης σε παγκόσμια κλίμακα έως το 2030, χωρίς κανένας να μένει στο
περιθώριο.

42

Ψήφισμα A/RES/70/1 των Ηνωμένων Εθνών.
Απόφαση -/CP.21 των Ηνωμένων Εθνών, έγκριση της Συμφωνίας των Παρισίων.
44
Ψήφισμα A/RES/69/313 των Ηνωμένων Εθνών.
45
Εγκρίθηκε στο πλαίσιο της τρίτης παγκόσμιας διάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών για τη μείωση του κινδύνου
καταστροφών που πραγματοποιήθηκε στο Σεντάι της Ιαπωνίας στις 18 Μαρτίου 2015.
43
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Εικόνα 21 : Οι 17 Στόχοι της Ατζέντας 2030 των Ηνωμένων Εθνών

Πηγή : https://unric.org/el/

Η ΕΕ ως βασικός συντελεστής στην διαμόρφωση της Ατζέντας 2030 των Ηνωμένων Εθνών για την
βιώσιμη ανάπτυξη, παρέχει σημαντικότατα χρηματοδοτικά εργαλεία για την επένδυση των κρατών
μελών της σε έργα και δράσεις που θα υλοποιούν τους 17 Στόχους της Ατζέντας.
Η ΕΕ έπαιξε καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση του γενικού θεματολογίου 2030, το οποίο συνάδει
πλήρως με το όραμα της Ευρώπης και έχει καταστεί πλέον το σχέδιο στρατηγικής ολόκληρου του
κόσμου για την παγκόσμια αειφόρο ανάπτυξη. Οι 17 ΣΒΑ και οι 169 συνδεόμενοι με αυτούς στόχοι
έχουν παγκόσμιο χαρακτήρα, τυγχάνουν καθολικής εφαρμογής και είναι αλληλένδετοι. Όλες οι
χώρες, αναπτυγμένες και αναπτυσσόμενες, έχουν από κοινού την ευθύνη για την επίτευξη των ΣΒΑ.
Το θεματολόγιο 2030 ενσωματώνει με ισορροπημένο τρόπο τις τρεις διαστάσεις της βιώσιμης
ανάπτυξης —την οικονομική, την κοινωνική και την περιβαλλοντική— και αποτυπώνει για πρώτη
φορά την ύπαρξη διεθνούς συναίνεσης ως προς το ότι οι στόχοι της ειρήνης, της ασφάλειας, της
δικαιοσύνης για όλους και της κοινωνικής ένταξης αλληλοενισχύονται και δεν πρέπει να
επιδιώκονται μόνο ο καθένας χωριστά.
Πρόκειται για συγκεκριμένους στόχους με ορίζοντα τα επόμενα 10 χρόνια, οι οποίοι μεταξύ άλλων
εστιάζουν στα εξής:
•
•
•
•
•

ανθρώπινη αξιοπρέπεια
περιφερειακή και παγκόσμια σταθερότητα
διασφάλιση της «υγείας» του πλανήτη μας
δίκαιες και ανθεκτικές κοινωνίες
ευημερούσες οικονομίες.
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Οι στόχοι αυτοί προωθούν τη σύγκλιση των χωρών της ΕΕ, τόσο σε κοινωνικό επίπεδο όσο και σε
σχέση με τον υπόλοιπο κόσμο.
Η ΕΕ έχει επίσης δεσμευτεί πλήρως να πρωτοστατήσει, μαζί με τα κράτη μέλη της, στην υλοποίηση
της Ατζέντας 2030 των Ηνωμένων Εθνών. Οι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης λαμβάνονται υπόψη και στις
10 προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Τον Νοέμβριο του 2016, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε τη στρατηγική της προσέγγιση για την
υλοποίηση της Ατζέντας 2030, καθώς και για τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης.
Καίριες δράσεις για την υλοποίηση της Ατζέντας 2030 είναι :
•

•

•

συμπερίληψη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης σε όλες τις πολιτικές και πρωτοβουλίες της
ΕΕ, ώστε η βιώσιμη ανάπτυξη να αποτελεί θεμελιώδη κατευθυντήρια αρχή σε όλες τις
πολιτικές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
προώθηση της υλοποίησης της Ατζέντας 2030 από κοινού με τις κυβερνήσεις των κρατών
μελών της ΕΕ, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, άλλα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, διεθνείς
οργανισμούς, οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, πολίτες και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη
δημιουργία μιας πλατφόρμας υψηλού επιπέδου με τη συμμετοχή πολυάριθμων
ενδιαφερόμενων μερών, η οποία θα προωθεί την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών σε όλους
τους τομείς σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο

Αειφόρος Ανάπτυξη
Η αειφόρος ανάπτυξη βρίσκεται από καιρό στην καρδιά του ευρωπαϊκού εγχειρήματος46. Οι
Συνθήκες της ΕΕ αναγνωρίζουν τις οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές διαστάσεις της, οι
οποίες θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ενιαία. Η ΕΕ είναι προσηλωμένη στην ανάπτυξη που καλύπτει
τις ανάγκες του παρόντος χωρίς να υπονομεύει την ικανότητα των μελλοντικών γενεών να καλύψουν
τις δικές τους ανάγκες. Η αξιοπρεπής ζωή για όλους εντός των ορίων του πλανήτη, που κατορθώνει
να συμβιβάσει την οικονομική ευημερία και αποδοτικότητα, την ειρηνική διαβίωση των κοινωνιών,
την κοινωνική ένταξη και την περιβαλλοντική ευθύνη, αποτελεί την πεμπτουσία της αειφόρου
ανάπτυξης.
Οι ευρωπαϊκές κοινωνίες αντιμετωπίζουν σήμερα πολλές προκλήσεις για την αειφορία, από την
ανεργία των νέων και τη γήρανση του πληθυσμού έως την κλιματική αλλαγή, τη ρύπανση, τη βιώσιμη
ενέργεια και τη μετανάστευση. Σύμφωνα με την Ευρωπαική Επιτροπή
«οφείλουμε να
αντιμετωπίσουμε τις σημερινές προκλήσεις και να προετοιμαστούμε για το μέλλον, προσαρμοζόμενοι
στον ρυθμό και την πολυπλοκότητα της παγκόσμιας αλλαγής και στις απαιτήσεις του αυξανόμενου
παγκόσμιου πληθυσμού. Για να διατηρήσουμε το ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο και την κοινωνική
συνοχή είναι αναγκαίο να επενδύσουμε στους νέους μας, να προάγουμε τη διατηρήσιμη και χωρίς
αποκλεισμούς ανάπτυξη, να αντιμετωπίσουμε τις ανισότητες και να διαχειριστούμε ορθά το θέμα της

46

COM/2016/739 final.
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μετανάστευσης. Η εφαρμογή υπεύθυνων δημοσιονομικών πολιτικών και η υλοποίηση
μεταρρυθμίσεων θα ενισχύσει τη βιωσιμότητα των συστημάτων υγείας και συντάξεων. Απαραίτητη
προϋπόθεση για να διατηρήσουμε το φυσικό μας κεφάλαιο είναι να επιταχύνουμε τη μετάβαση προς
μια κυκλική οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα, αποδοτική ως προς τη χρήση των πόρων και
ανθεκτική στην κλιματική αλλαγή. Για να μετατραπούν οι προκλήσεις αυτές σε ευκαιρίες για νέες
επιχειρήσεις και νέες θέσεις εργασίας, απαιτείται ισχυρή προσήλωση στην έρευνα και την
καινοτομία».
Η διάσταση της αειφόρου ανάπτυξης ενσωματώνεται στα σημαντικότερα διατομεακά σχέδια καθώς
και στις τομεακές πολιτικές και πρωτοβουλίες. Στο παρελθόν, το 2001 δρομολογήθηκε η στρατηγική
της EE για την αειφόρο ανάπτυξη47, η οποία επανεξετάστηκε το 200648 και αναθεωρήθηκε το 200949.
Από το 2010 η αειφόρος ανάπτυξη ενσωματώθηκε στη στρατηγική «Ευρώπη 2020»50, η οποία
περιστρέφεται γύρω από την εκπαίδευση και την καινοτομία («έξυπνη»), τις χαμηλές εκπομπές
άνθρακα, την ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή, τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο («βιώσιμη»), τη
δημιουργία θέσεων εργασίας και τη μείωση της φτώχειας («χωρίς αποκλεισμούς»).
Το όραμα του θεματολογίου 2030 συμβαδίζει πλήρως με τους στόχους της εξωτερικής δράσης της ΕΕ,
συμπεριλαμβανομένης της επιδίωξης της αειφόρου ανάπτυξης51.

Οι προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 2019-2024
•

Ευρωπαϊκή Πράσινη συμφωνία52

Η κλιματική αλλαγή και η υποβάθμιση του περιβάλλοντος αποτελούν απειλή για την ύπαρξη της
Ευρώπης και του κόσμου. Για την αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων, η Ευρώπη χρειάζεται μια
νέα αναπτυξιακή στρατηγική που θα μετατρέψει την Ένωση σε μια σύγχρονη, αποδοτική ως προς τη
χρήση των πόρων και ανταγωνιστική οικονομία, με μηδενικές καθαρές εκπομπές αερίων του
θερμοκηπίου έως το 2050, όπου η οικονομική ανάπτυξη θα είναι αποσυνδεδεμένη από τη χρήση των
πόρων, και όπου κανένας άνθρωπος και καμιά περιφέρεια δεν θα μένει στο περιθώριο.
•

Μια οικονομία στην υπηρεσία των ανθρώπων53

Οι ιδιώτες και οι επιχειρήσεις στην ΕΕ μπορούν να ακμάζουν μόνο αν η οικονομία τίθεται στην
υπηρεσία τους. Με τη σταθεροποίηση της Ευρώπης, η οικονομία μπορεί να ανταποκριθεί πλήρως
στις ανάγκες των πολιτών της ΕΕ. Για το σκοπό αυτό, είναι σημαντικό να ενισχυθούν οι μικρές και
47

COM/2001/0264 final.
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο DOC 10917/06.
49
COM(2009) 400 final.
50
COM(2010) 2020 final.
51
Βλ. άρθρο 21 παράγραφος 2 στοιχείο δ) της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση.
52
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_el
53
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/economy-works-people_el
48
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μεσαίες επιχειρήσεις, που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της οικονομίας της ΕΕ. Είναι επίσης σημαντικό
να ολοκληρωθεί η Ένωση Κεφαλαιαγορών και να εμβαθυνθεί η Οικονομική και Νομισματική Ένωση.
•

Ευρώπη έτοιμη για την ψηφιακή εποχή54

Οι ψηφιακές τεχνολογίες αλλάζουν τη ζωή των ανθρώπων. Στόχος της ψηφιακής στρατηγικής της ΕΕ
είναι να καταστήσει αυτόν τον μετασχηματισμό επωφελή για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, και
παράλληλα να συμβάλει στην επίτευξη του στόχου της για μια κλιματικά ουδέτερη Ευρώπη έως το
2050. Η Επιτροπή είναι αποφασισμένη να κάνει αυτή τη δεκαετία την «Ψηφιακή Δεκαετία» της
Ευρώπης.
•

Προώθηση του ευρωπαϊκού τρόπου ζωής μας55

Μια Ευρώπη που προστατεύει πρέπει επίσης να υπερασπίζεται τη δικαιοσύνη και τις βασικές αξίες
της ΕΕ. Το κράτος δικαίου βρίσκεται στο επίκεντρο μιας Ένωσης ισότητας, ανεκτικότητας και
κοινωνικής δικαιοσύνης. Η Επιτροπή θα δρομολογήσει έναν συνολικό ευρωπαϊκό μηχανισμό για το
κράτος δικαίου, στο πλαίσιο του οποίου θα υποβάλλει κάθε χρόνο αντικειμενική έκθεση σχετικά με
την τρέχουσα κατάσταση όσον αφορά το κράτος δικαίου σε ολόκληρη την Ένωση.
•

Μια ισχυρότερη Ευρώπη στον κόσμο56

Ένα ισχυρό θεματολόγιο για ανοικτό και δίκαιο εμπόριο, το οποίο θα καθιστά την Ευρώπη ελκυστική
για τις επιχειρήσεις, είναι το κλειδί για να ενισχυθεί ο ρόλος της ΕΕ ως παγκόσμιου ηγέτη και,
παράλληλα, να διασφαλίζονται τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα για την προστασία του κλίματος, του
περιβάλλοντος και της εργασίας.
•

Μια νέα ώθηση για την ευρωπαϊκή δημοκρατία57

Οι Ευρωπαίοι χρειάζονται έναν ισχυρότερο ρόλο στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και έναν πιο
ενεργό ρόλο στον καθορισμό των προτεραιοτήτων. Μια διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης θα
δώσει τη δυνατότητα να εκφράσουν τις απόψεις τους σχετικά με το τι είναι σημαντικό για την ΕΕ
Η πολιτική συνοχής58 (Περιφερειακή Ανάπτυξη και συνοχή μετά το 2020) εξακολουθεί να επενδύει
σε όλες τις περιφέρειες, λαμβάνοντας πάντα ως βάση 3 κατηγορίες (λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες σε μετάβαση· περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες).
Η μέθοδος κατανομής των πόρων εξακολουθεί να βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στο κατά κεφαλήν
ΑΕΠ. Προστίθενται νέα κριτήρια (ανεργία των νέων, χαμηλό εκπαιδευτικό επίπεδο, κλιματική
αλλαγή καθώς και υποδοχή και ένταξη των μεταναστών) ώστε να αντικατοπτρίζεται καλύτερα η
54

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age_el
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/promoting-our-european-way-life_el
56
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/stronger-europe-world_el
57
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/new-push-european-democracy_el
58
https://ec.europa.eu/regional_policy/el/2021_2027/
55
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πραγματικότητα επί τόπου. Οι εξόχως απόκεντρες περιφέρειες θα εξακολουθήσουν να λαμβάνουν
ειδική στήριξη της ΕΕ.
Η πολιτική συνοχής στηρίζει περαιτέρω τις αναπτυξιακές στρατηγικές που καταρτίζονται σε τοπικό
επίπεδο και ενισχύει τον ρόλο των τοπικών αρχών στη διαχείριση των κονδυλίων. Ενισχύεται
επίσης η αστική διάσταση της πολιτικής για τη συνοχή, καθώς το 6% των πόρων του ΕΤΠΑ διατίθεται
για τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη, και καταρτίζεται ένα νέο πρόγραμμα δικτύωσης και ανάπτυξης
ικανοτήτων για τις αστικές αρχές, η Ευρωπαϊκή Αστική Πρωτοβουλία.

Το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΕΠΑ 2021-2025)
Με τον Ν. 4635/2019 (Α’ 167), θεσμοθετήθηκε το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΕΠΑ), το οποίο
αποτελεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα για το σχεδιασμό, τη διαχείριση, την παρακολούθηση και τον
έλεγχο των παρεμβάσεων που χρηματοδοτούνται από τους εθνικούς πόρους του Προγράμματος
Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ). Με το ΕΠΑ εισάγονται η μεσοπρόθεσμη στοχοθεσία και η υπαγωγή
των παρεμβάσεων του ΠΔΕ σε στρατηγικούς στόχους και ιεραρχούμενες αναπτυξιακές
προτεραιότητες. Οι προγραμματικές περίοδοι του ΕΠΑ έχουν πενταετή διάρκεια. Η έναρξη της
πρώτης προγραμματικής περιόδου έχει οριστεί για την 1η Ιανουαρίου 2021. Το ΕΠΑ καθορίζει τις
προτεραιότητες ανά τομέα πολιτικής στο πλαίσιο των εθνικών αναπτυξιακών στόχων, τους ειδικούς
στόχους και δράσεις, το συνολικό και ανά Πρόγραμμα προϋπολογισμό, καθώς και τα αποτελέσματα
που επιδιώκονται με την εφαρμογή του. Μέρος του ΕΠΑ είναι και τα Τομεακά και Περιφερειακά
Προγράμματα Ανάπτυξης (ΤΠΑ/ΠΠΑ), τα οποία καταρτίζονται από τα αρμόδια υπουργεία και τις
περιφέρειες και περιλαμβάνουν τους στόχους του μεσοπρόθεσμου αναπτυξιακού προγραμματισμού
στον τομέα ευθύνης του αντίστοιχου φορέα, με βάση τον προγραμματισμό του ΕΠΑ και την
κατανομή των πόρων του ΕΠΑ που του αναλογούν.
Το σχέδιο του ΕΠΑ 2021-2025 διαμορφώθηκε εν μέσω της κλιμάκωσης της πανδημίας COVID-19, η
οποία προκάλεσε ύφεση στην ευρωπαϊκή και την παγκόσμια οικονομία κατά το πρώτο εξάμηνο του
2020. Η ανάγκη να αντιμετωπιστούν οι κοινωνικές και οικονομικές συνέπειες της πανδημίας οδήγησε
σε προσαρμογές και στο κείμενο του ΕΠΑ 2021-2025, καθώς σήμερα προβάλλει κρισιμότερη από
ποτέ η πρόκληση για μεταρρυθμίσεις που ενισχύουν την ανάπτυξη.
Η αντιμετώπιση των μεγάλων προκλήσεων και η πληρέστερη αξιοποίηση των αναπτυξιακών
δυνατοτήτων απαιτούν την αποτελεσματικότερη δυνατή κινητοποίηση όλων των διαθέσιμων πόρων,
ιδιωτικών και δημόσιων, από εγχώριες πηγές και από το εξωτερικό. Για τη μέγιστη δυνατή
κινητοποίηση ιδιωτικών πόρων, απαιτείται η συνέχιση της προσπάθειας δομικής αναδιάρθρωσης του
παραγωγικού ιστού της χώρας. Ταυτόχρονα, πολύ σημαντικό αναπτυξιακό μοχλό μπορεί να παρέχει
η αποτελεσματική κινητοποίηση των εθνικών δημόσιων πόρων για την υλοποίηση επενδύσεων,
σύμφωνα με τη στόχευση Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης.
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Παρουσίαση Βασικών Στοιχείων του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης
Αναπτυξιακές Δυνατότητες και Στόχοι Ε.Π.Α.

Αναπτυξιακοί Στόχοι του Ε.Π.Α.
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Α. Προτεραιότητες του Στόχου της Έξυπνης Ανάπτυξης

Β. Προτεραιότητες του Στόχου της Πράσινης Ανάπτυξης
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Γ. Προτεραιότητες του Στόχου της Κοινωνικής Ανάπτυξης

Δ. Προτεραιότητες του Στόχου της Ανάπτυξης Υποδομών
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Ε. Προτεραιότητες του Στόχου Ενίσχυση της Εξωστρέφειας

Πηγή: Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΕΠΑ 2021-2025)

Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα ΟΤΑ «Αντώνης Τρίτσης»
Το Πρόγραμμα έχει εκπονηθεί από το Υπουργείο Εσωτερικών, με δικαιούχους του ΟΤΑ και τα νομικά
τους πρόσωπα. Βασικός σκοπός του νέου προγράμματος ανάπτυξης και αλληλεγγύης της
αυτοδιοίκησης με το όνομα «Αντώνης Τρίτσης»59 και διάρκεια από το έτος 2020 έως το 2023, είναι η
εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου στρατηγικού σχεδιασμού αναπτυξιακής προοπτικής και κοινωνικής
αλληλεγγύης μέσω των φορέων της αυτοδιοίκησης.
Οι στόχοι του Προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης» είναι οι παρακάτω:
•

•

59

η βελτίωση και ο εκσυγχρονισμός των βασικών υποδομών των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού των
Συνδέσμων Δήμων και των νομικών προσώπων των ΟΤΑ, με στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη και
την ασφάλεια και ποιότητα ζωής των πολιτών,
η επανεκκίνηση της κοινωνικής και οικονομικής ζωής, η εξομάλυνση των συνεπειών της
κρίσης εξαιτίας του κορωνοϊού, η προστασία της δημόσιας υγείας και η ενίσχυση της
κοινωνικής συνοχής και της τοπικής οικονομίας,

https://eyde.ypes.gr/tritsis
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η εκτέλεση δράσεων και πρωτοβουλιών κοινωνικής συνοχής και αλληλεγγύης και ειδικότερα
η στήριξη των δομών παροχής κοινωνικών υπηρεσιών της τοπικής αυτοδιοίκησης,
η εισαγωγή τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας στη σχέση της τοπικής
αυτοδιοίκησης με τον πολίτη με στόχο την εμπέδωση της έννοιας του ψηφιακού πολιτισμού,
η ενίσχυση της ανταπόκρισης της διοίκησης στους τομείς αρμοδιότητας της τοπικής
αυτοδιοίκησης με τη συνεχή ενσωμάτωση νέων αναγκών και απαιτήσεων και ο
εκσυγχρονισμός του θεσμού της πολιτικής προστασίας σε τοπικό επίπεδο.

Οι άξονες του προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης» είναι έξι (6):
Άξονας 1ος

Άξονας 2ος
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Άξονας 3ος

Άξονας 4ος

Άξονας 5ος

155

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων

2020 -2023

Άξονας 6ος

Το πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» έχει ήδη ενεργοποιηθεί και ήδη τρία έργα είναι ενταγμένα στην
Κέρκυρα. Δύο έργα αφορούν τη ΔΙΑ.ΔΕΥΑΚ στους τομείς της Ύδρευσης και Αποχέτευσης και ένα έργο
αφορά τον τομέα της βελτίωσης της προσβασιμότητάς σε αγροτικές οδούς των τριών Δήμων του
νησιού, με φορέα υλοποίησης το Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων.
Εικόνα : Χάρτης των πρώτων (3) ενταγμένων Έργων στην Κέρκυρα60

Ενταγμένα είναι τα ακόλουθα έργα :
• ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΑΡΕΛΙΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (2.185.690 € , δημοπρατημένο)
• ΑΝΑΝΕΩΣΗ & ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΕΛ ΠΟΛΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ(6.875.788 € δημοπρατημένο)
• Βελτίωση προσβασιμότητας σε αγροτικές οδούς των δημοτικών ενοτήτων Φαιάκων,
Θιναλίων και Κορισσίων του Δήμου Κέρκυρας. (669.000 € , δημοπρατημένο)
60

https://eyde.ypes.gr/page/xartis-ergon/
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Η Περιφερειακή Στρατηγική για την προγραμματική περίοδο 2021-2027
Στο Κείμενο Θέσεων για τις Κατευθύνσεις Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής 2021-2027 της
Περιφέρειας Ιονίων Νήσων61, αναφέρεται: «Η νέα κοινή ευρωπαϊκή στρατηγική που αποφασίστηκε
στη Σύνοδο Κορυφής του Μαΐου 2019, προβλέπεται ότι θα εφαρμοσθεί μέσω πέντε (5) Στόχων
Πολιτικής, που είναι μια «εξυπνότερη», «πιο πράσινη», «πιο διασυνδεδεμένη», «πιο κοινωνική»
και «πιο κοντά στους πολίτες της» Ευρώπη».
Με βάση την περιφερειακή Αναπτυξιακή Στρατηγική, έχουν καθοριστεί –μέχρι στιγμής- οι πέντε (5)
στόχοι πολιτικής οι οποίοι είναι:
Στόχος Πολιτικής 1: Μια εξυπνότερη Ευρώπη μέσω της προώθησης του καινοτόμου και
έξυπνου οικονομικού μετασχηματισμού.
Έρευνα και Καινοτομία, Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών, Περιφερειακή οικονομία Παραγωγικό Σύστημα, χαρακτηρίζονται ως οι ειδικοί στόχοι που προκρίνονται.
Στόχος Πολιτικής 2: Μια πιο πράσινη Ευρώπη με χαμηλές εκπομπές άνθρακα μέσω της
προώθησης της μετάβασης σε καθαρές μορφές ενέργειας, των "πράσινων" και "μπλε" επενδύσεων,
της κυκλικής οικονομίας, της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, της πρόληψης και της
διαχείρισης κινδύνων.
Ενεργειακή εξοικονόμηση και Α.Π.Ε, Κλιματική Αλλαγή & Φυσικοί Κίνδυνοι, Διαχείριση του νερού,
Μετάβαση σε μια "κυκλική οικονομία", Βιοποικιλότητα & "πράσινες υποδομές", χαρακτηρίζονται
ως οι ειδικοί στόχοι που προκρίνονται.
Στόχος Πολιτικής 3: Μια πιο διασυνδεδεμένη Ευρώπη μέσω της ενίσχυσης της
κινητικότητας και των περιφερειακών διασυνδέσεων ΤΠΕ.
Ψηφιακή συνδεσιμότητα, Συνδεσιμότητα υποδομών
χαρακτηρίζονται ως οι ειδικοί στόχοι που προκρίνονται.

Μεταφορών,

Αστική

κινητικότητα,

Στόχος Πολιτικής 4: Μια πιο κοινωνική Ευρώπη μέσω της υλοποίησης του ευρωπαϊκού
πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων.
Εκπαίδευση και διά βίου μάθηση, Υγειονομική περίθαλψη και Πρόνοια, Απασχόληση – Ανεργία,
Κοινωνική Ένταξη, χαρακτηρίζονται ως οι ειδικοί στόχοι που προκρίνονται.
Στόχος Πολιτικής 5 : Μια Ευρώπη πιο κοντά στους πολίτες της, μέσω της προώθησης της
βιώσιμης και ολοκληρωμένης ανάπτυξης των αστικών, αγροτικών και παράκτιων περιοχών, καθώς
και μέσω της στήριξης τοπικών πρωτοβουλιών.
61

http://www.pepionia.gr/, “Το κείμενο θέσεων αποτελεί μια πρώτη προσέγγιση της ΕΥΔ Ιονίων Νήσων για τη
διαμόρφωση της τελικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής της ΠΙΝ”
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Ουσιαστική διαφορά σε σχέση με την τρέχουσα περίοδο αποτελεί το γεγονός ότι η χωρική
ανάπτυξη μετατρέπεται σε έναν διακριτό Στόχο Πολιτικής «Μια Ευρώπη πιο κοντά στους πολίτες».
Στο πλαίσιο αυτό, η πολιτική συνοχής στηρίζει διακριτά τις αναπτυξιακές στρατηγικές που
καταρτίζονται σε τοπικό επίπεδο και ενισχύει το ρόλο των τοπικών αρχών. Παράλληλα, ενισχύεται
περαιτέρω η αστική διάσταση της πολιτικής για τη συνοχή, καθώς το 6% των πόρων του ΕΤΠΑ
(έναντι 5% στην τρέχουσα προγραμματική περίοδο) διατίθεται για τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη,
ενώ δίνεται και η δυνατότητα για την κατάρτιση ενός νέου προγράμματος δικτύωσης και ανάπτυξης
ικανοτήτων για τις αστικές αρχές, η Ευρωπαϊκή Αστική Πρωτοβουλία οι πόροι για την οποία
διαχειρίζονται άμεσα από την Ε.Ε.62
Κατά την τρέχουσα προγραμματική περίοδο προβλεπόταν ο σχεδιασμός και η υλοποίηση
Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων (ΟΧΕ):
-με εστίαση σε προτεραιότητες της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (ΚΙ5)
-με εστίαση στη διαχείριση φυσικού κινδύνου
Στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων έχει εγκριθεί η εξειδίκευση (4) Ολοκληρωμένων Χωρικών
Επενδύσεων (ΟΧΕ) καθώς και (2) Τοπικές Στρατηγικές. Αναφορικά με την υλοποίηση για την "ΟΧΕ
πόλης Κέρκυρας", έχει συγκροτηθεί και λειτουργεί η «Αστική Αρχή» και έχουν ενταχθεί στο ΠΕΠ οι
πρώτες πράξεις στον τομέα του πολιτισμού και των ψηφιακών εφαρμογών.
Σύμφωνα με το «Κείμενο Θέσεων για τις Κατευθύνσεις Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής 2021-2027
της Π.Ι.Ν.» κρίνεται αναγκαία αφενός η επιτάχυνση της υλοποίησης των ΟΧΕ που έχουν ήδη
εξειδικευτεί στο πλαίσιο των 2 κατηγοριών και αφετέρου η δημιουργία νέων κατηγοριών με βάση τα
νέα δεδομένο και τις αναγκαιότητες του χωρικού σχεδιασμού της ΠΙΝ.
Έτσι, στο πλαίσιο της νέας προγραμματικής περιόδου θα προβλέπονται και νέες κατηγορίες ΟΧΕ:
- με εστίαση στην αναζωογόνηση του οικιστικού δυναμικού της υπαίθρου
- για την αναβάθμιση των Μικρών Νησιών
- με εστίαση στην ενιαία διαχείριση της παράκτιας ζώνης της ΠΙΝ ως ιδιαίτερης γεωγραφικής
ενότητας.

Η Στρατηγική της Μακροπεριφέρειας Αδριατικής _Ιονίου63

Η μακροπεριφερειακή στρατηγική για τη θαλάσσια λεκάνη Αδριατικής-Ιονίου υιοθετήθηκε από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 30/11/2012.
62
63

www.eysped.gr/el/ (Νέα Προγραμματική Περίοδος 2021-2027)
https://www.espa.gr/el/pages/staticMacroregionStrategy.aspx
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Οι οκτώ χώρες που συμμετέχουν είναι τα Κράτη-Μέλη Ελλάδα, Ιταλία, Σλοβενία και Κροατία και οι
γειτονικές χώρες, υποψήφιες/ δυνάμει υποψήφιες χώρες των Δυτικών Βαλκανίων, ήτοι Σερβία,
Μαυροβούνιο, Αλβανία και Βοσνία–Ερζεγοβίνη.
Γενικός στόχος της Μακρο-περιφερειακής Στρατηγικής της Αδριατικής Θάλασσας και του Ιονίου
Πελάγους (European Union Strategy for Adriatic Ionian Region - EUSAIR) είναι η προώθηση της
οικονομικής και κοινωνικής ευημερίας μέσω της γαλάζιας ανάπτυξης (blue growth) και η δημιουργία
ανάπτυξης και απασχόλησης στην περιοχή της Αδριατικής και του Ιονίου, ιδίως μέσω της βελτίωσης
της ελκυστικότητας, της ανταγωνιστικότητας και της συνδεσιμότητας των περιφερειών που
συμμετέχουν στη Στρατηγική.
Η Στρατηγική EUSAIR64 επικεντρώνεται σε ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος των περιφερειών των
χωρών της περιοχής, είτε αυτά αφορούν σε προκλήσεις και ευκαιρίες στο χώρο εφαρμογής της
στρατηγικής, είτε καλούνται να αντιμετωπίσουν κοινά προβλήματα και απειλές που αφορούν στην
Αδριατική και το Ιόνιο.
Οι συμμετέχουσες χώρες της EUSAIR, συμφώνησαν σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος με υψηλή
σημασία για τις χώρες της Αδριατικής-Ιονίου, οι οποίοι αποτελούν είτε προκλήσεις ή ευκαιρίες για
την περιοχή. Οι χώρες της EUSAIR στοχεύουν στη δημιουργία συνεργειών και στην ενίσχυση του
συντονισμού μεταξύ όλων των περιοχών της Μακροπεριφέρειας στους τέσσερις θεματικούς τομείς /
πυλώνες που έχουν ορίσει:
•

Πυλώνας 1: Γαλάζια Ανάπτυξη – Blue Growth

•

Πυλώνας 2: Συνδεσιμότητα Περιοχής – Connecting the Region

•

Πυλώνας 3: Προστασία του Περιβάλλοντος – Environmental Quality

•

Πυλώνας 4: Βιώσιμος Τουρισμός – Sustainable Tourism

Ουσιαστικά η Στρατηγική βασίζεται στους τέσσερις πυλώνες:
•

Προώθηση καινοτόμου θαλάσσιας ανάπτυξης (γαλάζια ανάπτυξη, υδατοκαλλιέργειες,
έρευνα και τεχνολογία για την «μπλε οικονομία»)

•

Συνδεσιμότητα της περιοχής τόσο διά των θαλασσίων οδών, όσο και των αγροτικών
περιοχών και της ενδοχώρας με τις παράκτιες περιοχές, δίκτυα και ζητήματα ενέργειας

64

https://www.adriatic-ionian.eu/about-eusair/facility-point/fp-project-partner-greece/
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Διατήρηση, προστασία και βελτίωση του περιβάλλοντος με ορθολογική αξιοποίηση των
φυσικών πόρων και την προστασία και διατήρηση των οικοσυστημάτων της περιοχής

•

Αύξηση της ελκυστικότητας της περιφέρειας με την προώθηση εναλλακτικών μορφών
τουρισμού, την προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής και τη
διαμόρφωση μιας κοινής αναγνωρίσιμης ταυτότητας (branding) της μακρο-περιφέρειας.

Εικόνα: Στρατηγική της ΕΕ για την Αδριατική-Ιόνιο

Ως οριζόντια ζητήματα εξετάζονται η έρευνα και η καινοτομία σε συνδυασμό με την ανάπτυξη των
μικρομεσαίων επιχειρήσεων και η δημιουργία και ανάπτυξη διαχειριστικών/ διοικητικών ικανοτήτων
(capacity building).
Στην τρέχουσα προγραμματική περίοδο, η Ελλάδα σε συνεργασία με το Μαυροβούνιο έχει αναλάβει
τον πυλώνα των θαλασσίων υποθέσεων στοχεύοντας στη μεγιστοποίηση των δυνατοτήτων της
γαλάζιας οικονομίας: ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην
περιοχή και ειδικότερα στα παράκτια μέρη, προστασία και επέκταση των υδατοκαλλιεργειών,
160
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αξιοποίηση του αλιευτικού πλούτου της περιοχής με ισόρροπη ανάπτυξη και σεβασμό στο
περιβάλλον, ενίσχυση των τοπικών οικονομιών που στηρίζονται στην αλιεία και διεύρυνση του
πεδίου δραστηριοτήτων τους με ενίσχυση των μεταποιητικών επιχειρήσεων, αλλά και των εμπορικών
διασυνδέσεων τους, προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας για τα ιχθυοτροφεία, τις
υδατοκαλλιέργειες και την προστασία του αλιευτικού δυναμικού της περιοχής, διασφαλίζοντας τη
βιοποικιλότητα και περιορίζοντας τη ρύπανση του θαλάσσιου και παράκτιου χώρου.
Η συμμετοχή της χώρας μας σε όλους τους πυλώνες της Στρατηγικής Αδριατικής και Ιονίου συνδέεται
άμεσα με τους Θεματικούς Στόχους που περιλαμβάνονται στα Περιφερειακά Επιχειρησιακά
Προγράμματα των Περιφερειών.

Ενώ η Ελλάδα συμμετέχει στη Στρατηγική Αδριατικής-Ιονίου (EUSAIR) με το σύνολο των περιφερειών
της, οι Περιφέρειες που περικλείουν την Αδριατική θάλασσα και το Ιόνιο πέλαγος (Ιόνια Νησιά,
Ήπειρος, Πελοπόννησος Δυτική Ελλάδα και Κρήτη) καλούνται να έχουν ενεργό εμπλοκή και συνεχή
συμμετοχή στην υλοποίηση της στρατηγικής, με την αναγνώριση έργων που έχουν
μακροπεριφερειακό χαρακτήρα, την υποβολή προτάσεων έργων σε προγράμματα συνεργασίας ή
περιφερειακά και την έγκριση αυτών, ώστε να τύχουν χρηματοδότησης.

Η Τοπική Στρατηγική σε συνδυασμό με την Ευρωπαϊκή & Εθνική Στρατηγική
Η κοινωνική ευημερία σχετίζεται με τον βαθμό στον οποίο η χώρα και κατ΄ επέκταση η Κέρκυρα
αξιοποιεί τις αναπτυξιακές δυνατότητες που προσφέρουν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα που
διαθέτει. Η γεωγραφική θέση της στο σημείο συνάντησης της Ελλάδας με την Ευρώπη, τα στοιχεία
του απαράμιλλου φυσικού της περιβάλλοντος, το ήπιο κλίμα και η πλούσια πολιτιστική κληρονομιά
αποτελούν συγκριτικά πλεονεκτήματα τα οποία που έχουν αξιοποιηθεί μόνο εν μέρει. Με τις
κατάλληλες παρεμβάσεις δημόσιων τοπικών πολιτικών και την προσέλκυση επενδυτικών
πρωτοβουλιών, η Κέρκυρα και κατ΄ επέκταση ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων θα
είναι σε θέση να αξιοποιήσει όλες αυτές τις αναπτυξιακές δυνατότητες.
Η Κέρκυρα και κατ΄ επέκταση ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων, με έντονα
τουριστικό χαρακτήρα, οφείλει να προσαρμοστεί και να αναδιατάξει τις δομές και τις προτεραιότητές
του μέσα από ένα σύγχρονο, ευέλικτο και ευπροσάρμοστο στρατηγικό σχεδιασμό.
Η μεγάλη πρόκληση για το Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων είναι η ανάπτυξη μίας
ρεαλιστικής στρατηγικής για το μέλλον, με επίκεντρο τον άνθρωπο και τις ανάγκες του. Η
δρομολόγηση όλων εκείνων των ενεργειών που θα εξασφαλίσουν τη βιωσιμότητα του σχεδιασμού,
παράλληλα με τη διαχείριση των συνθηκών που διαμορφώνει η πολύπλευρη αυτή κρίση, μπορεί να
μετατρέψει το όποιο «μειονέκτημα» σε «πλεονέκτημα».
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Όραμα της Δημοτικής Αρχής είναι:

Ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων να καταστεί ένας «Πράσινος»,
«Έξυπνος» & «Ψηφιακός» Δήμος, ένας Δήμος που θα παρέχει βελτιωμένη ποιότητα ζωής
για τους κατοίκους του, με ισχυρή πολιτιστική και τουριστική ταυτότητα, αλληλέγγυος
προς τον πολίτη, ένας τόπος βιώσιμης ανάπτυξης, ευημερίας & προόδου της
επιχειρηματικότητας

Βασική δέσμευση της Δημοτικής Αρχής για την περίοδο 2020-2023 αποτελεί η ισόρροπη ανάπτυξη
όλων των περιοχών που συνθέτουν το νέο Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων.
Ο στρατηγικός σχεδιασμός του Δήμου έχει σαν στόχο :
✓ τη βελτιστοποίηση παροχής των υπηρεσιών του Δήμου στο κοινωνικό σύνολο, την ενθάρρυνση
και υποστήριξη παραγωγικών δραστηριοτήτων & επιχειρηματικών σχεδίων, τη διάσωση και
ανάδειξη του τεράστιου πολιτιστικού αποθέματος.
✓ την ενσωμάτωση της τεχνολογικής προόδου στην καθημερινή λειτουργία, για την καλύτερη
εξυπηρέτηση & άνοδο του βιοτικού επιπέδου του πολίτη.
✓ την προώθηση της “πράσινης οικονομίας” σε τοπικό επίπεδο (αξιοποίηση ΑΠΕ, ενεργειακή
αναβάθμιση υποδομών, φιλική προς το περιβάλλον τουριστική ανάπτυξη, ολοκληρωμένη
διαχείριση φυσικών πόρων, υλικών και αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένης της προώθησης
πολιτικών μείωσης των αποβλήτων και ενίσχυσης της ανακύκλωσης), αξιοποιώντας την
«Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία»65.
✓ την ενσωμάτωση πολιτικών "Γαλάζιας ανάπτυξης"66 (παράκτιος τουρισμός, τουρισμός
κρουαζιέρας, κλπ).
65

Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία είναι ο χάρτης για την επίτευξη της βιωσιμότητα της οικονομίας της ΕΕ και
παρέχει ένα σχέδιο δράσης για την ενίσχυση της αποδοτικής χρήσης των πόρων με τη μετάβαση σε μια
καθαρή, κυκλική οικονομία και την αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και τη μείωση της ρύπανσης,
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_el
66

Βασικές συνιστώσες της Γαλάζιας Ανάπτυξης είναι: Α. Η Ολοκληρωμένη Θαλάσσια Πολιτική και τα μέτρα που
περιλαμβάνει: α. Γνώσεις για τη θάλασσα, β. Θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός, γ. Ολοκληρωμένη θαλάσσια
επιτήρηση. Β. Οι στρατηγικές για τις θαλάσσιες λεκάνες (α. Αδριατική Θάλασσα και Ιόνιο Πέλαγος, β. Αρκτικός
Ωκεανός, γ. Ατλαντικός Ωκεανός, δ. Βαλτική Θάλασσα, ε. Εύξεινος Πόντος, στ. Μεσόγειος Θάλασσα, ζ. Βόρεια
Θάλασσα), που στοχεύουν στη διασφάλιση του καταλληλότερου συνδυασμού μέτρων προώθησης της
βιώσιμης ανάπτυξης. Γ. Οι στρατηγικές για τους πέντε (5) τομείς προτεραιότητας της Γαλάζιας Οικονομίας (α.
Γαλάζια ενέργεια, β. Υδατοκαλλιέργεια, γ. Θαλάσσιος, παράκτιος τουρισμός και τουρισμός με
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και λαμβάνει υπόψη του ότι :
✓ απαιτείται η ανάπτυξη ενός στρατηγικού μοντέλου που θα περιλαμβάνει τους τρεις πυλώνες της
βιώσιμης ανάπτυξης (ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ – ΚΟΙΝΩΝΙΑ) και θα ακολουθεί τους στόχους
της Ατζέντας 2030 των Ηνωμένων Εθνών και την ευρωπαϊκή στρατηγική.
✓ απαιτείται η ανάπτυξη ενός στρατηγικού μοντέλου με μακροπρόθεσμη προοπτική, με ισχυρή
κατεύθυνση στο σχεδιασμό που αφορά στην πολιτική προστασία και διαχείριση κρίσεων, στην
διατήρηση του φυσικού & πολιτιστικού πλούτου
✓ απαιτείται ο σχεδιασμός δυναμικών, επιχειρησιακά καινοτόμων & ευέλικτων διαδικασιών σε
όλες τις υπηρεσιακές του μονάδες.
✓ η σωστή εφαρμογή του επιχειρησιακού σχεδιασμού προϋποθέτει την ύπαρξη επαρκούς,
αξιόλογου & εκπαιδευμένου προσωπικού, με όραμα και δεξιότητες, που θα οργανώνει και
κατευθύνει τις δράσεις στους τελικούς αποδέκτες (κοινωνικό σύνολο).
✓ είναι κομβικής σημασίας η διαρκής ενημέρωση και συμμετοχή δημοτών, επαγγελματιών,
φορέων, συλλογικοτήτων κλπ στην υλοποίηση του σχεδιασμού.

Το ΟΡΑΜΑ της δημοτικής αρχής είναι μετά την εφαρμογή του στρατηγικού σχεδιασμού ο δήμος :
Ως προς την παροχή υπηρεσιών προς τους δημότες :
✓ Να δημιουργήσει μια σύγχρονη, επαρκή και αποδοτική διοικητική μηχανή σε όλους τους τομείς
δραστηριότητάς του.
✓ Να εξασφαλίσει ότι θα καταστεί «ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΗΜΟΣ» , διαχειριζόμενος σε 24ωρη βάση τις
ανάγκες των δημοτών, μέσα από την ενσωμάτωση στη λειτουργία του τεχνολογιών
πληροφορικής και επικοινωνιών
✓ Να μετασχηματιστεί σε «ΕΞΥΠΝΟ ΔΗΜΟ» παρέχοντας στους πολίτες μέσω ηλεκτρονικής
διαχείρισης έξυπνες εφαρμογές & υποδομές βιώσιμης αστικής κινητικότητας (στάθμευση,
διαχείριση κυκλοφορίας, σήμανση, ηλεκτροκίνηση), διαχείρισης του δημοτικού φωτισμού & των
απορριμμάτων κλπ.

κρουαζιερόπλοια,
δ.
Θαλάσσιοι
ορυκτοί
πόροι,
https://ec.europa.eu/maritimeaffairs/policy/blue_growth_el

ε.

Γαλάζια

βιοτεχνολογία),
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Ως προς τις υποδομές εν γένει :
✓ Να διασώσει και αξιοποιήσει εμβληματικά δημοτικά κτίρια (όπως το Θέατρο ΦΟΙΝΙΚΑΣ, το SAN
GIACOMMO, το δημοτικό θέατρο, η Ιόνιος Βουλή, τα κτίρια του ΜΟΝ ΡΕΠΟ, η οικία Πετσάλη, η
πινακοθήκη Γιαλλινά)
✓ Να διαθέτει καλά συντηρημένο δημοτικό & αγροτικό οδικό δίκτυο σε όλε τις δημοτικές ενότητες
✓ Να διαθέτει καλά συντηρημένο δίκτυο Βιολογικών Καθαρισμών & δίκτυο ύδρευσης
✓ Να αναβαθμίσει ενεργειακά τα δημοτικά κτίρια & σχολεία
✓ Να εξασφαλίσει την προσβασιμότητα των ΑΜΕΑ στις δημόσιες δομές
✓ Να αναβαθμίσει & αναπλάσει κοινόχρηστους χώρους
Ως προς τις υποδομές παιδείας, προνοίας, αθλητισμού & πολιτισμού, να έχει :
✓ Επαρκείς, συντηρημένες & ασφαλείς εγκαταστάσεις εκπαίδευσης
✓ Αδειοδοτημένες & Αναβαθμισμένες αθλητικές εγκαταστάσεις - Κλειστό προπονητήριο
✓ Συντηρημένες & ασφαλείς παιδικές χαρές
✓ Αδειοδοτημένες και ασφαλείς δημοτικές κατασκηνώσεις
✓ Βελτιωμένα και λειτουργικά τα ανοιχτά θέατρα ΡΕΝΑ ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ & ΝΙΚΟΣ ΚΟΥΡΚΟΥΛΟΣ
Ως προς την οργάνωση της καθημερινότητας των δημοτών :
✓ Να διατηρήσει και προάγει τις δομές κοινωνικής μέριμνας & ενσωμάτωσης
✓ Να αναπτύξει σχέδιο και να διαχειριστεί τα απορρίμματά του, πετυχαίνοντας τους στόχους του
νέου Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΕΣΔΑ), με ένταση στην διαλογή στην πηγή και
στην κυκλική οικονομία.
✓ Αναπτύξει σχέδιο και δράσεις πολιτικής προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων-θεομηνιών,
αποφυγής ή αντιμετώπισης πυρκαγιών, προστασίας του πληθυσμού & της τοπικής οικονομίας
από πανδημίες
✓ Να επικαιροποιήσει και εφαρμόσει τον Κανονισμό Αστικής Λειτουργίας της πόλης
✓ Να προάγει, αναπτύξει και καθιερώσει όσο το δυνατόν περισσότερες πολιτιστικές & αθλητικές
δραστηριότητες, εκθέσεις & φεστιβάλ, εξασφαλίζοντας την προβολή & βιωσιμότητα των τοπικών
οικονομικών φορέων, την αναγνωρισιμότητα του δήμου και την ευημερία – ψυχαγωγία των
δημοτών του.
✓ Να ενεργοποιήσει το χωροταξικό και πολεοδομικό σχεδιασμό που μας οδηγεί σε βιώσιμους
οικισμούς και ωθεί την ανάπτυξη
✓ Να αντιμετωπίσει τα θέματα της καθημερινότητας (καθαριότητα, πράσινο, ηλεκτροφωτισμό κλπ)
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Η Στρατηγική του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων είναι σε συμβατότητα, τόσο με
την ευρωπαϊκή στρατηγική, όσο και με την εθνική & περιφερειακή στρατηγική, προσδοκώντας την
άντληση σημαντικών χρηματοδοτήσεων μέσα από τα χρηματοδοτικά εργαλεία ο χρονικός ορίζοντας
των οποίων συμπίπτει με το χρόνο υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος.
Σημαντικές Ευρωπαϊκές Χρηματοδοτήσεις (μέσω των υφιστάμενων Περιφερειακών και Τομεακών
Προγραμμάτων, αλλά κυρίως των αντίστοιχων της νέας προγραμματικής περιόδου 2021-2017), αλλά
και Εθνικές Χρηματοδοτήσεις (είτε κυρίως το Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης και του
Αναπτυξιακού Προγράμματος ΟΤΑ «Αντώνης Τρίτσης», είτε λοιπών χρηματοδοτικών προγραμμάτων),
αναμένεται να μετασχηματίσουν το Στρατηγικό Σχεδιασμό, σε ένα Επιχειρησιακό Σχεδιασμό
υλοποίησης έργων και δράσεων σε μια σειρά σημαντικών τομέων των αρμοδιοτήτων και της
δημοτικής πολιτικής του Δήμου.
Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων περιλαμβάνει
τον προσδιορισμό των Μεσοπρόθεσμων Γενικών Προτεραιοτήτων (άξονες-θεματικοί τομείς) και τις
προκύπτουσες ιεραρχημένες Ειδικές Προτεραιότητες (μέτρα), που εξειδικεύονται σε (Γενικούς)
Στόχους της περιόδου 2020-2023. Οι Γενικοί Στόχοι διακρίνονται σε Γενικούς Στόχους Τοπικής
Ανάπτυξης και σε Γενικούς Στόχους Εσωτερικής Ανάπτυξης.
Οι γενικοί στόχοι τοπικής ανάπτυξης είναι τα επιλεγμένα «κρίσιμα ζητήματα» τοπικής ανάπτυξης που
αποφασίζει να αντιμετωπίσει ο Δήμος κατά την περίοδο 2020-2023 και προκύπτουν μετά από
ιεράρχηση των κρίσιμων ζητημάτων τοπικής ανάπτυξης, λαμβάνοντας υπόψη την αξιολόγηση της
υφιστάμενης κατάστασης και εντοπίζοντας τα δυνατά και αδύνατα σημεία της περιοχής. Η όλη
διαδικασία αφορά τα ζητήματα τα οποία πρέπει –κατά προτεραιότητα- να αντιμετωπίσει ο Δήμος
προκειμένου να επιτελέσει την αποστολή του.
Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι Άξονες (1ος-3ος)/Μέτρα και Γενικοί Στόχοι Τοπικής Ανάπτυξης.
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Καθορισμός της στρατηγικής
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ετών 2020 -2023
ΔΗΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ & ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
Άξονας 1:

Άξονας 2 :

Άξονας 3:

Άξονας 4:

Περιβάλλον και
Ποιότητα Ζωής

Κοινωνική Πολιτική,
Υγεία, Παιδεία,
Πολιτισμός,
Αθλητισμός

Τοπική Οικονομία και
Απασχόληση

Βελτίωση Διοικητικής
Ικανότητας και της
Οικονομικής
Κατάστασης του
Δήμου

Μέτρο 1.1:

Μέτρο 2.1:

Μέτρο 3.1:

Μέτρο 4.1:

Περιβαλλοντική
Προστασία ,
Αξιοποίηση
ανανεώσιμων πηγών
ενέργειας

Υγεία και Κοινωνική
Πρόνοια , Κοινωνική
Ανάπτυξη και Συνοχή

Ενίσχυση της τοπικής
οικονομικής
ανάπτυξης

Βελτίωση διαδικασιών
διοίκησης και
οργάνωσης - Ανάπτυξη
ανθρώπινου
δυναμικού

Μέτρο 1.2:

Μέτρο 2.2:

Μέτρο 3.2:

Μέτρο 4.2:

Πολεοδομικός
Σχεδιασμός Αναπλάσεις

Εκπαίδευση και Δια
Βίου Μάθηση

Προώθηση της
απασχόλησης –
καταπολέμηση της
ανεργίας

Βελτίωση οικονομικής
βιωσιμότητας –
Αξιοποίηση δημοτικής
περιουσίας

Μέτρο 1.3:

Μέτρο 2.3:

Μέτρο 3.3 :

Μέτρο 4.3:

Βιώσιμη Αστική
Κινητικότητα,
ΕΞΥΠΝΟΣ ΔΗΜΟΣ

Πολιτισμός Αθλητισμός

Ενίσχυση της τοπικής
επιχειρηματικότητας
& στήριξη βιώσιμων
επενδύσεων

Ενίσχυση της σχέσης
του Δήμου με τους
πολίτες - Ενίσχυση
εξωστρέφειας

Μέτρο 1.4:
Διαχείριση
Απορριμμάτων
/Ανακύκλωση / ΔσΠ /
Κυκλική οικονομία
Μέτρο 1.5:
Υποδομές - Δίκτυα
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2.3 ΟΙ ΑΞΟΝΕΣ, ΤΑ ΜΕΤΡΑ & ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ
ΑΞΟΝΑΣ 1:

Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής

ΜΕΤΡΟ

Μέτρο 1.1:
Περιβαλλοντική
Προστασία ,
Αξιοποίηση
ανανεώσιμων
πηγών ενέργειας

ΣΤΟΧΟΣ
1.1.1.
Διατήρηση & προστασία του πρασίνου, του τοπίου και της
ιστορικής, φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς
1.1.2. Δράσεις πολιτικής προστασίας (δράσεις για την προστασία του
περιβάλλοντος, την αντιπλημμυρική & αντιπυρική προστασία, ενημέρωσηςευαισθητοποίησης πολιτών) με έμφαση στην πρόληψη
1.1.3. Προστασία και διαχείριση των υδατικών πόρων , αξιοποίηση
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ )
1.1.4. Διαχείριση αστικών λυμάτων , αξιοποίηση ΑΠΕ
1.1.5. Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων,
δράσεις αξιοποίησης ΑΠΕ

Μέτρο 1.2:
Πολεοδομικός
Σχεδιασμός Αναπλάσεις

βελτίωση μικροκλίματος Κ.Χ.,

1.2.1. Ολοκλήρωση & εφαρμογή Γ.Π.Σ. Πόλης Κέρκυρας - εκπόνηση Τοπικών
Πολεοδομικών Σχεδίων
1.2.2. Εφαρμογή ρυμοτομίας
1.2.3. Αστικές αναπλάσεις - αναβαθμίσεις κοινόχρηστων χώρων (Κ.Χ.)
1.2.4. Προστασία, αξιοποίηση και ανάδειξη του θαλάσσιου μετώπου της
πόλης
1.3.1. Εκπόνηση & Εφαρμογή Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας

Μέτρο 1.3:

1.3.2. Ευφυείς εφαρμογές στην διαχείριση κυκλοφορίας & στάθμευσης,
φωτισμού, απορριμμάτων

Βιώσιμη Αστική
Κινητικότητα,
ΕΞΥΠΝΟΣ ΔΗΜΟΣ

1.3.3. Αναβάθμιση, επέκταση και διασφάλιση της προσβασιμότητας πεζών
και αμαξιδίων ΑΜΕΑ
1.3.4. Δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας με χρήση ευφυών συστημάτων
1.3.5. Δράσεις πολιτικής προστασίας με χρήση ευφυών συστημάτων

Μέτρο 1.4:
Διαχείριση
Απορριμμάτων
/Ανακύκλωση / ΔσΠ
/ Κυκλική οικονομία

1.4.1. Εκπόνηση Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Απορριμμάτων(ΤΣΔ) βάσει
του ΕΣΔΑ και Κανονισμού Καθαριότητας
1.4.2. Δημιουργία υποδομών διαχείρισης απορριμμάτων, ανανέωση
μηχανολογικού κλπ εξοπλισμού
1.4.3. Δράσεις εφαρμογής του ΤΣΔ – συνεργασίες
1.4.4. Βελτίωση στον τομέα ευπρεπισμού & καθαριότητας κτιρίων, οδών κοινόχρηστων χώρων
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1.5.1. Αποκατάσταση & επανάχρηση εμβληματικών κτιρίων, νησίδας Βίδο &
κτιρίων της
1.5.2. : Βελτίωση – συντήρηση δημοτικού - αγροτικού δικτύου οδοποιίας
Μέτρο 1.5:

1.5.3. Βελτίωση - επέκταση δικτύων ( ασύρματο internet, ηλεκτροφωτισμός,
όμβρια, αποχέτευση κλπ)

Υποδομές - Δίκτυα
1.5.4. Δημιουργία υποδομών στάθμευσης/Περιφερειακοί χώροι στάθμευσης
1.5.5. Δημιουργία και ενίσχυση υποδομών για την προστασία και διαχείριση
των αδέσποτων ζώων

ΑΞΟΝΑΣ 2 :
ΜΕΤΡΟ
Μέτρο 2.1:
Υγεία και Κοινωνική
Πρόνοια, Κοινωνική
Ανάπτυξη και
Συνοχή

Μέτρο 2.2:
Εκπαίδευση και Δια
Βίου Μάθηση

Κοινωνική Πολιτική, Υγεία, Παιδεία, Πολιτισμός, Αθλητισμός
ΣΤΟΧΟΣ
2.1.1. Ενίσχυση υφιστάμενων & δημιουργία νέων
πρόνοιας (ΚΗΦΗ κλπ)

δομών κοινωνικής

2.1.2. Δράσεις προστασίας & προαγωγής της δημόσιας υγείας (π.χ. ΚΕΠ
υγείας)
2.1.3. Δράσεις υποστήριξης των Ευπαθών Κοινωνικά Ομάδων

2.2.1. Συμπλήρωση, συντήρηση και αναβάθμιση υποδομών προσχολικής
& σχολικής ηλικίας & συνοδευτικών εγκαταστάσεων
2.2.2. Δράσεις εκπαιδευτικού χαρακτήρα
2.2.3. Υλοποίηση προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης ενηλίκων
2.3.1 Αποκατάσταση και ανάδειξη στοιχείων της πολιτιστικής, ιστορικής
κληρονομιάς

Μέτρο 2.3:
Πολιτισμός Αθλητισμός

2.3.2 Ανάδειξη των σημείων ενδιαφέροντος, των μνημείων, της ιστορίας
και της κουλτούρας του Δήμου
2.3.3. Ενίσχυση σύγχρονης πολιτιστικής δημιουργίας
2.3.4.
Βελτίωση-αναβάθμιση υφιστάμενων αθλητικών υποδομών &
εξοπλισμού καθώς και δημιουργία νέων υποδομών (π.χ. καταδυτικό πάρκο
στο Μαθράκι).
2.3.5. Διεξαγωγή αθλητικών εκδηλώσεων & δράσεων προώθησης του
αθλητισμού
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Τοπική Οικονομία και Απασχόληση
ΣΤΟΧΟΣ

3.1.1
Δράσεις/έργα με στόχο την βελτίωση της ελκυστικότητας του
δήμου ως τουριστικού προορισμού , ανάδειξη ειδικών μορφών τουρισμού
(π.χ. πόλης – city break, συνεδριακού, αθλητικού, πολιτιστικού ,
θρησκευτικού τουρισμού, κρουαζιέρα, επιμήκυνση τουριστικής περιόδου
π.χ. Χριστούγεννα-Απόκριες)
Μέτρο 3.1:
Ενίσχυση της
τοπικής οικονομικής
ανάπτυξης

3.1.2.
Συμμετοχή σε δίκτυα, στρατηγικές συνεργασίες και εφαρμογή
δράσεων για την προώθηση των τοπικών προϊόντων και συγκριτικών
πλεονεκτημάτων
3.1.3. Τουριστική Προβολή με σύγχρονα μέσα και με συνέργειες με
υπερτοπικό, ευρωπαϊκό και διεθνή χαρακτήρα
3.1.4. Δράσεις/έργα με στόχο την ενίσχυση της αγροτικής και ζωικής
παραγωγής (πρωτογενούς τομέα) και της μεταποίησης , π.χ. μέσω του
αγροτουρισμού

3.2.1 Ενίσχυση κατάρτισης και δια βίου μάθησης των κατοίκων με την
υλοποίηση στοχευμένων προγραμμάτων
Μέτρο 3.2:
Προώθηση της
απασχόλησης,
καταπολέμηση της
ανεργίας

3.2.2 Εκπόνηση τοπικών σχεδίων δράσης για την απασχόληση και την
επιχειρηματικότητα των ανέργων και των ευπαθών κοινωνικά ομάδων
3.2.3.

Συμμετοχή σε προγράμματα απασχόλησης ανέργων & ευπαθών

ομάδων

Μέτρο 3.3 :
Ενίσχυση της
τοπικής
επιχειρηματικότητας
& στήριξη βιώσιμων
επενδύσεων

3.3.1 Δράσεις ενημέρωσης σχετικά με επιχειρηματικές ευκαιρίες και
προώθηση της νεανικής επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας
3.3.2 Βελτίωση παρεχόμενων υπηρεσιών από τo Δήμο και τις Δημοτικές
επιχειρήσεις
3.3.3 Προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας

Οι γενικοί στόχοι εσωτερικής ανάπτυξης και οι πολιτικές δράσης αποσκοπούν στη βελτίωση των
χαρακτηριστικών του εσωτερικού περιβάλλοντος του Δήμου και εν τέλει στη βελτίωση της
αποτελεσματικότητας & της αποδοτικότητας της λειτουργίας του.
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Η εσωτερική ανάπτυξη του Δήμου εξασφαλίζεται μέσω της βελτίωσης των χαρακτηριστικών του στις
ακόλουθες ενότητες:
▪ Δραστηριότητες & Διαδικασίες λειτουργίας
▪ Οργάνωση & Συνεργασίες
▪ Ανθρώπινο Δυναμικό & Υλικοτεχνική Υποδομή
▪ Οικονομικά
Ο 4ος Άξονας του Στρατηγικού Σχεδιασμού, τα Μέτρα και (Γενικοί) Στόχοι Εσωτερικής Ανάπτυξης,
έχουν ως εξής :

Άξονας 4:

Βελτίωση Διοικητικής Ικανότητας και της Οικονομικής Κατάστασης του
Δήμου

ΜΕΤΡΟ

ΣΤΟΧΟΣ
4.1.1. Επανασχεδιασμός διοικητικών
διαδικασιών, στελέχωση υπηρεσιών

δομών,

προτυποποίηση

Μέτρο 4.1:

4.1.2. Διεύρυνση εφαρμογών ΤΠΕ στην λειτουργία του δήμου & των ΝΠΔΔ
Βελτίωση διαδικασιών
διοίκησης και
οργάνωσης - Ανάπτυξη
ανθρώπινου δυναμικού

Μέτρο 4.2:
Βελτίωση οικονομικής
βιωσιμότητας –
Αξιοποίηση δημοτικής
περιουσίας

4.1.3. Στρατηγική εκπαίδευση και κατάρτισης ανθρώπινου δυναμικού Ανάπτυξη προγραμμάτων διαρκούς επιμόρφωσης και ανάπτυξης του
ανθρώπινου δυναμικού
4.1.4.Δημιουργία / σύσταση Αναπτυξιακού Οργανισμού, ως εργαλείο
υποστήριξης & επιτάχυνσης των δράσεων του δήμου

4.2.1 : Αναβάθμιση της οικονομικής διαχείρισης / Βελτιστοποίηση της
διαχείρισης εσόδων και δαπανών

4.2.2 Αποδοτικότερη αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας

Μέτρο 4.3:

4.3.1. Ανάπτυξη διαδικασιών αμφίδρομης επικοινωνίας με τον πολίτη Ενίσχυση Συμμετοχικότητας και Διαφάνειας

Ενίσχυση της σχέσης
του Δήμου με τους
πολίτες - Ενίσχυση
εξωστρέφειας

4.3.2. Εθελοντισμός – Κοινωνία Πολιτών/Προώθηση συνεργασιών με την
κοινωνία των πολιτών, κοινωνικούς και παραγωγικούς φορείς
4.3.3. Ενίσχυση εθνικών & ευρωπαϊκών συνεργασιών
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