ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Μνημόνιο ζσνεργαζίας ηοσ Ιονίοσ Πανεπιζηημίοσ και ηοσ Περιθερειακού Τμήμαηος
Κέρκσρας ηοσ Τετνικού Επιμεληηηρίοσ Ελλάδος

Με ζκοπό ηο ζςγκπόηηζη Επιζηημονικήρ Επιηποπήρ Σηπαηηγικού Σσεδιαζμού και ηο
Σςνηονιζμό Επισειπηζιακού Πλάνος και Δπάζεων Καινοηομίαρ ζηα Ιόνια Νηζιά,
ςπεγπάθη Μνημόνιο Σςνεπγαζίαρ, ζηην Ιόνιο Ακαδημία, μεηαξύ ηος Τεσνικού
Επιμεληηηπίος

Ελλάδορ

Πεπιθεπειακού

Τμήμαηορ

Κέπκςπαρ

και

ηος

Ιονίος

Πανεπιζηημίος.
Η ζςνεπγαζία μεηαξύ ηων θοπέων επικενηπώνεηαι ζηην αξιοποίηζη ηος επιζηημονικού
ςποβάθπος ηοςρ, για ηην καηάπηιζη ζσεδίος και ππογπαμμαηιζμού δπάζεων ζύμθωνα με
ηιρ διεθνείρ καηεςθύνζειρ, αλλά και ηη παπαμεηποποίηζη ηος ζύμθωνα με ηιρ ηοπικέρ
αναπηςξιακέρ ανάγκερ.
Όπωρ δήλωζε ο Ππύηανηρ ηος Ιονίος Πανεπιζηημίος, Καθηγηηήρ Ανδπέαρ Φλώπορ, «ε
ζπγθξόηεζε ηεο επηζηεκνληθήο επηηξνπήο ζηξαηεγηθνύ ζρεδηαζκνύ θαη ζπληνληζκνύ ελόο
θνηλνύ, εληαίνπ θαη εμειηζζόκελνπ επηρεηξεζηαθνύ πιάλνπ θαη δξάζεωλ θαηλνηνκίαο ζηα
Ιόληα Νεζηά απνηειεί έλα ζεκαληηθό ζηνηρείν ην νπνίν ζα δξάζεη θαηαιπηηθά ζηελ
εμειηθηηθή δηαδηθαζία πνπ επηηειείηαη ζήκεξα. Η ζπγθεθξηκέλε ζπλεξγαζία ζεζκνζεηεί ηελ
ηδηαίηεξα θαιή ζρέζε πνπ έρνπκε κε ην Τερληθό Επηκειεηήξην θαη παξέρεη κηα βάζε
ζπλερνύο θαη γόληκεο ζπλεξγαζίαο γηα ην θαιό ηεο πεξηθέξεηαο Ινλίωλ Νήζωλ, πεξηνρή
ζηελ νπνία δξαζηεξηνπνηνύληαη νη δύν θνξείο».
Από ηη μεπιά ηος, ο Ππόεδπορ ηος Π. Τμήμαηορ Κέπκςπαρ ηος Τεσνικού Επιμεληηηπίος
Ελλάδορ κ. Ιωάννηρ Μεηαλληνόρ, μεηά ηην ςπογπαθή ηος Μνημονίος, επεζήμανε ηην
ιδιαίηεπη ζημαζία ηηρ δημιοςπγίαρ μιαρ ηέηοιαρ πλαηθόπμαρ ζςνεπγαζίαρ,«θαζώο
ρξεζηκνπνηείηαη»όπωρ είπε, «ζπλδπαζηηθά ε ηερλνγλωζία ηωλ δύν θνξέωλ ζε επίπεδν
γλωκνδόηεζεο, δηαβνύιεπζεο θαη θαηάζεζεο πξνηάζεωλ βαζηζκέλωλ ζε επηζηεκνληθά,
πνιηηηζηηθά θαη πνιηηηζκηθά θξηηήξηα».
Σςνηονιζηέρ για ηην ςλοποίηζη ηηρ ζςνεπγαζίαρ οπίζηηκαν από ηο ΤΕΕ/Τμήμα
Κέπκςπαρ ο κ. Δημήηπιορ Απέπγηρ, Διπλωμαηούσορ Πολιηικόρ Μησανικόρ, Επιμεληηήρ
ηηρ Μόνιμηρ Επιηποπήρ Διαηήπηζηρ και Ανάδειξηρ Απσιηεκηονικήρ Κληπονομιάρ και

Πολιηιζμού και μέλορ ηος Π. Τμήμαηορ ηος ΤΕΕ και για ηο Ιόνιο Πανεπιζηήμιο ο
Αναπληπωηήρ Καθηγηηήρ κ. Ιωάννηρ Δεληγιάννηρ.
Σε κοινή ηοςρ δήλωζη εξέθπαζαν πωρ «ζηόρνο ηνπο είλαη ε αλάγθε γηα ην ζρεδηαζκό θαη
ηελ πηνζέηεζε θαηάιιειεο κεζνδνινγίαο γηα ηε ζέζπηζε ηωλ πξνηεξαηνηήηωλ, ηεο
δηαδηθαζίαο ελζωκάηωζεο ηωλ πξνηεηλόκελωλ δξάζεωλ ζην γεληθόηεξν ζρεδηαζκό θαη ηωλ
παξακέηξωλ παξαθνινύζεζεο ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο ηνπο θαη ζα εξγαζηνύλ πξνο απηή
ηελ θαηεύζπλζε, ππνζηεξίδνληαο ελεξγά ηε δηαβνύιεπζε ζε επίπεδν θνξέωλ νη νπνίνη
έρνπλ ελεξγό ξόιν θαη αξκνδηόηεηα, αιιά θαη ηνπο πνιίηεο».
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