
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                       
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ         
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, 
ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ     

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ        
     

Από το πρακτικό αριθμ. 4/23-03-2018 της με αριθμ. 4ης/2018 κατεπείγουσας 
συνεδρίασης της Επιτροπής Πολιτισμού, Αθλητισμού, Παιδείας και 
Επιστημών, την Παρασκευή 23 Μαρτίου 2018. 

Αριθμ. Απόφασης 4-13-2018/23.03.2018

ΠΕΡΙΛΗΨΗ:Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη συνδιοργάνωση από την 
Περιφέρεια Ιονίων Νήσων και την Εταιρεία Κεφαλληνιακών Ιστορικών 
Ερευνών, και υπό την αιγίδα της Ακαδημίας Αθηνών, του ΙΑ’ Διεθνούς 
Πανιονίου Συνεδρίου, στην Κεφαλονιά, 21-25 Μαΐου 2018. 

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 23 Μαρτίου 
2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.00, στις αίθουσες συνεδριάσεων της 
έδρας της ΠΙΝ (Αλυκές Ποταμού, Κέρκυρα) και των Περιφερειακών Ενοτήτων 
Λευκάδας (Αντ. Τζεβελέκη), Κεφαλονιάς (Πλ. Βαλλιάνου, Αργοστόλι) και 
Ζακύνθου (21ης Μαΐου), πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη η 4η  
συνεδρίαση/2018 της Επιτροπής Πολιτισμού, Αθλητισμού, Παιδείας και 
Επιστημών (Π.Α.Π.Ε.), μετά την την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΟΙΚ.137/24439/ 
20.03.2018 πρόσκληση του Προέδρου της Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων 
Θεόδωρου Γαλιατσάτου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα σε όλα τα μέλη της 
Επιτροπής.  

Χρέη γραμματέα εκτελεί η ορισθείσα με την αριθμ. πρωτ. Οικ. 
55786/22701/05.07.2017 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, 
υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας Ελένη Γισδάκη.

Παρόντες ήταν τα τακτικά μέλη κ.κ. Θ. Γαλιατσάτος, Περιφερειάρχης Ιονίων 
Νήσων, πρόεδρος της Επιτροπής, Μ. Μοσχάτ, Σπ. Δραζίνος, Σπ. Αγγουράκη, 
Λ. Κατωπόδη, Αν. Βαλλιανάτος, Σ. Πεφάνη.

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία (παρόντες 7) ο πρόεδρος της 
Επιτροπής Θεόδωρος Γαλιατσάτος, Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων, κήρυξε 
την έναρξη της συνεδρίασης.

-----------------------------------ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ -----------------------------------

Στη συνέχεια τα μέλη της Επιτροπής Π.Α.Π.Ε. προχώρησαν στο παρακάτω 
θέμα: 
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ΘΕΜΑ 13ο: Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη συνδιοργάνωση από την 
Περιφέρεια Ιονίων Νήσων και την Εταιρεία Κεφαλληνιακών Ιστορικών 
Ερευνών, και υπό την αιγίδα της Ακαδημίας Αθηνών, του ΙΑ’ Διεθνούς 
Πανιονίου Συνεδρίου, στην Κεφαλονιά, 21-25 Μαΐου 2018. 

Ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων Θεόδωρος Γαλιατσάτος, πρόεδρος της 
Επιτροπής, αναπτύσσει το 13ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και καταθέτει 
εισήγηση η οποία έχει ως εξής:

                     

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           Κεφαλληνίας,     2 / 3/2018

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ                                                      Αρ. Πρωτ.:8677 /2069

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ,

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ &

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : Διοικητήριο                                     ΠΡΟΣ: Επιτροπή Πολιτισμού, Αθλητισμού

ΤΑΧ. ΚΩΔ.: 28100                                                                    Παιδείας & Επιστημών

ΤΗΛ : 2671360508                                                              

FAX:2671028462                                   ΚΟΙΝ : α)Γρ. Αντιπεριφερειάρχη Κεφαλληνίας

ΠΛΗΡ.:ΣΑΜΟΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ                   β) Εταιρεία Κεφαλληνιακών Ιστορικών       

                                                                          ερευνών, dgarbis@ath.forner.gr

ΘΕΜΑ: Έγκριση συνδιοργάνωσης του «11oυ Πανιωνίου Συνεδρίου, 21-25 Μαΐου 
2018»

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

«Το  θέμα  εισάγεται  για  έγκριση  από  την  Επιτροπή  Πολιτισμού,  Αθλητισμού,

Παιδείας και Επιστημών της Π.Ι.Ν. στο πλαίσιο εκτέλεσης των αρμοδιοτήτων της που

έχουν  καθοριστεί  με  την  υπ.αρ.  88-09-17/30-04-2017απόφαση  σύστασής  της  του

Περιφερειακού Συμβουλίου.»  

1.ΑΙΤΗΜΑ
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Με την από 30/01/ 2018 αίτησή του, ο σύλλογος με την επωνυμία «Εταιρεία

Κεφαλληνιακών και Ιστορικών Ερευνών» ζητά την συμμετοχή της Π.Ε.Κεφαλληνίας

για την συνδιοργάνωση πολιτιστικής εκδήλωσης με τα παρακάτω στοιχεία:

1.1.ΤΙΤΛΟΣ : «11ο Πανιώνιο Συνέδριο»

1.2.ΤΟΠΟΣ: Αργοστόλι, Ληξούρι, Κουρκουμελάτα Δήμου Κεφαλλονιάς.

1.3.ΧΡΟΝΟΣ :21-25/5/2018  

1.4.ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Υλοποίηση 350 επιστημονικών εισηγήσεων 

επί ποικίλων ιστορικών πολιτιστικών και γενικά επιστημονικών θεμάτων με άξονες 

την ανάπτυξη τους θεσμούς και γενικότερα τον πολιτισμό, με συνακόλουθες 

συζητήσεις και έκδοση πρακτικών .

1.5.ΣΚΟΠΟΣ: Προαγωγή των επτανησιακών γραμμάτων με παράλληλη 

συμβολή στην ανάδειξη του επτανησιακού πολιτισμού, στην ανάπτυξη των νησιών 

μας και στην «κοινωνία» των νέων με τα γνώση, την επιστήμη την παράδοση και τον 

πολιτισμό του τόπου μας.

1.6.ΚΟΙΝΟ:Επιστήμονες κάθε ειδικότητας και ευρύ κοινό. Ελεύθερη είσοδος 

σε όλους.

1.7.ΚΟΣΤΟΣ: Το συνολικό κόστος της εκδήλωσης ανέρχεται στο ποσό των 

62.750 Ευρώ €, που αναλύεται ως εξής:

Διαμονή συνέδρων κάλυψη του 50% αυτής:  35.000 €

Εκτύπωση προγράμματος 1000 αντίτυπα: 2.000 €

Υπόλοιπα εκτυπωτικά (πανό, αφίσες, προσκλήσεις)  2000 € 

Τσάντες: 800 €

Κoνκάρδες:900 €

3 δεξιώσεις   : 15.000 €

Καφέ καθημερινό στις συνεδρίες στους δύο χώρους διεξαγωγής τους

Δημοτικό Θέατρο και Κοργιαλένιο Βιβλιοθήκη:  2000€

Φάκελοι συνέδρων:  1.000 €

Μετακίνηση με ΚΤΕΛ συνέδρων, προσκύνημα στην Μονή Αγ.Γερασιμου-

Κουρκουμελάτα και άλλες περιοχές    5000 €

1.8.ΕΙΔΟΣ ΑΙΤΟΥΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ και ΚΟΣΤΟΣ αυτής: ¨

 2 δεξιώσεις (εναρκτήρια- καταληκτική) :10.000 €

 Κάλυψη μέρους του κόστους διαμονής: 20.000 €
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 Πρόγραμμα –αφίσες πανό κτλ: 4000€

Συνολική αιτούμενη δαπάνη 34.000 €

1.9. ΠΟΣΟ ΙΔΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ : 15000 €.

1.10.ΠΟΣΑ ΣΥΝ-ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ: Δεν έχουν  σαφώς καθοριστεί  άλλοι

συνδιοργανωτές.

2.ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ

2.1.ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ: Από τις αιτηθείσες  δαπάνες κρίνονται ως ουσιαστικες 

για την υλοποίηση της εκδήλωσης η οποία συμβάλλει επί της ουσίας στην προαγωγή 

των επτανησιακών γραμμάτων και στην σύγχρονη ανάπτυξη των νησιών μας και 

εφικτό να καλυφθεί -λαμβάνοντας ασφαλώς υπόψη και την λελογισμένη κατανομή 

της συνολικής πιστώσεως της ΠΕ Κεφαλληνίας, στο σύνολο των αιτηθέντων φορέων 

σε ετήσια βάση- αυτή των εκτυπωτικών και των δεξιώσεων /μπουφέ των 

συμμετεχόντων. Συνιστούν δε  δαπάνες που συνάδουν και προωθούν τον σκοπό της 

εκδήλωσης, η οποία συνδιοργανώνεται με σύλλογο της εδαφικής μας Περιφερειακής 

Ενότητας, προάγουν δε τα κοινωνικά, πολιτιστικά, πνευματικά και οικονομικά 

συμφέροντα των κατοίκων του Νομού ενώ παράλληλα συμβάλλουν στην ενεργό 

συμμετοχή τους στην προαγωγή των τοπικών υποθέσεων και δραστηριοτήτων του 

Τόπου μας, με την προϋπόθεση ότι θα υπερβαίνουν τα εύλογα όρια που διαγράφονται 

με την τήρηση της αρχής της οικονομικότητας, εν όψει των συνθηκών 

πραγματοποίησής τους. Το έντυπο υλικό συμβάλει στην ενημέρωση και 

δημοσιοποίηση του γεγονότος για την επαγωγή της έλευσης  κοινού, της γνωριμίας 

και επιμόρφωσής τους για θέματα που άπτονται του πολιτισμού. Ενώ οι δεξιώσεις 

στην υποδοχή και φιλοξενία των συνέδρων, χαρακτηριζόμενες ως γενικότερη 

έκφραση φιλοξενίας στα πλαίσια της εκδήλωσης. Περαιτέρω ανάλυση και 

λεπτομερείς διευκρινήσεις για το ζητούμενα είδη εντύπων και το είδος των 

δεξιώσεων, θα δοθούν απευθείας στην οικονομική επιτροπή από το αρμόδιο 

τμήμα Προμηθειών της ΠΕΚ, τηρουμένων των αρχών της αναλογικότητας και 

του προσήκοντος μέτρου.

2.2.ΠΟΣΟ – ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
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Προτείνεται η συμμετοχή μας με το ποσό των 14000 €, που θα αφορά στην:

 Κάλυψη του έντυπου υλικού (διαφημιστικό κι εκτυπωτικό υλικό, ήτοι

αφίσες, πανό, πρόγραμμα κτλ) .4000 € 

 2  Δεξιώσεις   (εναρκτήρια-καταληκτική)  ποσού  10000  ήτοι  5000€

έκαστη

Το προτεινόμενο ποσό των  14000€ μπορεί να διατεθεί αφού: 

2.2.1. Το  συνολικό  ποσό  που  περιλαμβάνεται  στον  εγκεκριμένο

προϋπολογισμό 100.000 € της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας του έτους 2018

Φ.04071 Κ.Α.Ε 9899.04.018.002.001

2.2.2 Τα μέχρι σήμερα συνολικά ποσά, ανά είδος, για τα οποία έχουν γίνει

ανάλογες εισηγήσεις (1) προς πραγματοποίηση συν-διοργανώσεων με πολιτιστικά ή

αθλητικά σωματεία με συμμετοχή της Π.Ε. Κεφαλληνίας  και  καλύπτονται από το

παραπάνω εγκριθέν έχουν ως εξής:

-  Λοιπά  :  ήτοι  δαπάνες  ορχήστρας  2001  €  Αριθμ.  Απόφασης  1-3-

2018/29.01.2018

2.3.ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΑΙΤΟΥΜΕΝΟΥ ΦΟΡΕΑ

Η δραστηριότητα του συλλόγου είναι  λίαν πολυσχιδής αφορά, σε εκδόσεις,

συνέδρια, συμπόσια διαλέξεις και περιγράφονται σε συνημμένη της αιτήσεως έκδοσή

τους της οποίας η έκταση ξεπερνά τα ζητούμενα της παρούσης εισήγησης, ενώ δεν

έχουμε πραγματοποιήσει άλλη εκδήλωση έως ης παρούσης σε συνεργασία μαζί του.

Κατόπιν αυτών

Εισηγούμαστε

Την έγκριση συμμετοχής της Π.Ε. Κεφαλληνίας για την συνδιοργάνωση του «11oυ 

Πανιωνίου Συνεδρίου, 21-25 Μαΐου 2018» με τον  σύλλογο με την επωνυμία 

«Εταιρεία Κεφαλληνιακών και Ιστορικών Ερευνών» μέχρι του ποσού των 14000 € 

Η έγκριση της διάθεσης πίστωσης του ποσού αυτού θα γίνει από την αρμόδια

Οικονομική Επιτροπή με  την τήρηση της νόμιμης, κατά περίπτωση, προβλεπόμενης

διαδικασίας.

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Π.Ε  ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
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Ακολούθησε διαλογική συζήτηση και στη συνέχεια ο πρόεδρος της Επιτροπής 
Θεόδωρος Γαλιατσάτος, έθεσε το θέμα σε ψηφοφορία.
Η Επιτροπή Πολιτισμού, Αθλητισμού, Παιδείας και Επιστημών, αφού έλαβε 
υπόψη της την εισήγηση και τις ισχύουσες διατάξεις

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ

Εγκρίνει:
- Τη  συνδιοργάνωση από την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων και την Εταιρεία 
Κεφαλληνιακών Ιστορικών Ερευνών, και υπό την αιγίδα της Ακαδημίας 
Αθηνών, του ΙΑ’ Διεθνούς Πανιονίου Συνεδρίου, στην Κεφαλονιά, 21-25 Μαΐου 
2018
-Τη διάθεση από την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων -  ΠΕ Κεφαλληνίας συνολικού 
ποσού 14.000€ , εκ των οποίων 4.000 ευρώ για έντυπο υλικό και 10.000 ευρώ
για παράθεση δύο δεξιώσεων (εναρκτήρια-καταληκτική). 

Η παρούσα απόφαση θα αποσταλεί στην Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας 
Ιονίων Νήσων για τις δικές της ενέργειες, δια των αρμοδίων σε κάθε Π.Ε. 
υπηρεσιών, για την τήρηση της νόμιμης κατά περίπτωση προβλεπόμενης 
διαδικασίας. 

Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 4-13-2018/23.03.2018

-------------------------------ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ ----------------------------------------

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος λύεται η συνεδρίαση της 
Επιτροπής Πολιτισμού, Αθλητισμού, Παιδείας και Επιστημών

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ:
Μαρίνα Μοσχάτ

Θεόδωρος Γαλιατσάτος Σπυρίδων Δραζίνος 
Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων Σπυριδούλα – Σοφία Αγγουράκη

Λουκία Κατωπόδη
Σουσσάνα Πεφάνη

Η Γραμματέας Ανδρόνικος (Νικόλας) Βαλλιανάτος 
 

Ελένη Γισδάκη
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