
 

        
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 
Από τα πρακτικά της με αριθμό 17ης/2018 συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου το 
Σάββατο, 6 του μηνός Οκτωβρίου 2018. 
 
Αριθ. απόφασης 150-17/2018  ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έκδοση Ψηφίσματος, αναφορικά με τις 
διώξεις και τη λήψη άμεσων μέτρων, για υπεράσπιση της πρώτης κατοικίας και περιουσίας.  

 
 

Στην Κεφαλονιά, σήμερα ημέρα Σάββατο 6 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 10:00 π.μ. συνήλθαν 
τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων που αναδείχθηκαν 
κατά τις εκλογές της 25ης Μαΐου 2014 και ανακηρύχθηκαν με την υπ΄ αριθμ.827/2014 
απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Κέρκυρας, κατόπιν της υπ΄αριθ. πρωτ.οικ.: 
85697/34967/28.09.2018 Πρόσκλησης του κ. Χρήστου Μωραΐτη, ως Προέδρου του 
Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, σύμφωνα με την προαναφερθείσα 
απόφαση και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα των άρθρων 165 και 175 του Ν.3852/2010. 
 
Παρόντες στη συνεδρίαση ήταν : 

1. Χρήστος Μωραΐτης του Γερασίμου, Πρόεδρος του Π.Σ. 
2. Αλέξανδρος Μιχαλάς του Διονυσίου, 
3. Ιωάννης Φοντάνας του Νικολάου – Λόρις, 
4. Σπυρίδων Γαλιατσάτος του Μιχαήλ – Σωτηρίου, 
5. Διονύσιος Μπάστας του Παύλου, 
6. Σπυριδούλα – Σοφία Αγγουράκη του Παύλου, 
7. Μαρίνα Μοσχάτ του Ευαγγέλου, 
8. Ιωάννης Κουλούρης του Ανδρέα, 
9. Σπυρίδων Τσιντήλας του Χρυσοστόμου, 
10. Ανδρόνικος (Νικόλας) Βαλλιανάτος του Σωτηρίου, 
11. Αικατερίνη Βαγγελάτου του Γερασίμου, 
12. Σουσάνα Πεφάνη του Αγγέλου, 
13. Σπυρίδων Σπύρου του Πέτρου, 
14. Παναγιώτης (Τάκης) Μεταλληνός του Νικολάου, 
15. Θεόδωρος Βερύκιος του Δημητρίου, 
16. Ευστάθιος – Σωτήριος Κουρής του Σπυρίδωνος, 
17. Γεώργιος Τσιλιμιδός του Γερασίμου, 
18. Πραξιτέλης Σούνδιας του Δημητρίου, 
19. Θεόδωρος Γουλής του Σπυρίδωνος, 
20. Αναστάσιος (Τάσος) Σαλβάνος του Στεφάνου, 
21. Γεώργιος Συγούρος του Αντωνίου, 
22. Διονύσιος Στραβοράβδης του Παναγιώτη 

 
Απουσίαζαν αν και κλήθηκαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι:  

1. Γεώργιος Στασινόπουλος του Ιωάννη, 
2. Δημήτρης Μπιάγκης του Σπυρίδωνος, 
3. Διονύσιος – Φώτιος (Σάκης) Τσούκας του Παναγιώτη 
4. Σπυρίδων Δραζίνος του Δημητρίου 
5. Κων/νος Γκούσης του Θεοδώρου 
6. Σπυρίδων Βλαχόπουλος του Βασιλείου  



7. Θεόδωρος Μπούκας του Ιωάννη, 
8. Σταύρος Γρηγόρης του Γεωργίου, 
9. Λουκία Κατωπόδη του Αντωνίου, 
10. Παναγιώτης Φιλίππου του Γεωργίου, 
11. Θεόδωρος Καμπίτσης του Αναστασίου, 
12. Χαρίλαος Μαρκουτσάς του Διονυσίου, 
13. Γεώργιος Καλούδης του Νικολάου, 
14. Χρύσανθος Σαρλής του Μιχαήλ, 
15. Ιωάννης Κορφιάτης του Χαραλάμπους, 
16. Αλέξανδρος Δεσύλλας του Γεωργίου, 
17. Σπυρίδων Χαγιάνης (Καμπάνης) του Γερασίμου, 
18. Χρήστος Άνθης του Κωνσταντίνου, 
19. Νικόλαος Ποταμίτης του Βαπτιστή 

 
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο σαράντα ένα (41) 
Περιφερειακών Συμβούλων βρέθηκαν παρόντες  είκοσι δύο (22) και ο Πρόεδρος κήρυξε την 
έναρξη της συνεδρίασης.  
 
Στη συνεδρίαση ήταν παρόντες ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Θεόδωρος Γαλιατσάτος, 
ο Αντιπεριφερειάρχης Λευκάδας κ. Θεόδωρος Χαλικιάς, ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. 
Κεφαλονιάς κ. Παναγής Δρακουλόγκωνας, και η Αντιπεριφερειάρχης Κέρκυρας κα Νικολέττα 
Πανδή. 
 
Μετά την εκφώνηση του καταλόγου προσήλθαν οι  Περιφερειακοί Σύμβουλοι:  κ. Ιωάννης 
Κορφιάτης, κ. Θεόδωρος Καμπίτης, κ. Νικόλαος Ποταμίτης, κ. Γεώργιος Στασινόπουλος. 
Κατά τη συζήτηση του 9ου Θέματος Η.Δ., προσήλθε ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. 
Παναγιώτης Φιλίππου. 
 

-------Παράλειψη----------- 
 

Στο σημείο αυτό ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Χρήστος Μωραϊτης 
λόγω απουσίας του Γραμματέα του Π.Σ. κ. Δημητρίου Μπιάγκη κάλεσε την 
Αντιπολίτευση να προτείνει στο Περιφερειακό Συμβούλιο για να εκτελέσει καθήκοντα 
Γραμματέα. Προτάθηκε ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Αναστάσιος (Τάσος) 
Σαλβάνος του Στεφάνου. Καθήκοντα Γραμματέα του Περιφερειακού Συμβουλίου 
εκτελεί ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Αναστάσιος (Τάσος) Σαλβάνος. 
 
                                            --------Παράλειψη----------- 
Στο σημείο αυτό, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Χρήστος Μωραΐτης 
ανακοίνωσε ότι ο Αντιπεριφερειάρχης στο τομέα Οικονομικών και Διοίκησης κ. Διονύσιος 
Στραβοράβδης, προτείνει για συζήτηση το θέμα: ¨Έκδοση Ψηφίσματος, αναφορικά με τις 
διώξεις και τη λήψη άμεσων μέτρων, για υπεράσπιση της πρώτης κατοικίας και περιουσίας¨.  
Το Σώμα ομόφωνα αποφάσισε τη συζήτηση του θέματος: ¨Εκδοση Ψηφίσματος, αναφορικά 
με τις διώξεις και τη λήψη άμεσων μέτρων, για υπεράσπιση της πρώτης κατοικίας και 
περιουσίας¨.  
 
 
Θέμα 8ο E.Η.Δ.: Έκδοση Ψηφίσματος, αναφορικά με τις διώξεις και τη λήψη άμεσων 
μέτρων, για υπεράσπιση της πρώτης κατοικίας και περιουσίας.  
 

--------Παράλειψη---------- 
 
 

 
Με την έναρξη της συζήτησης, o Αντιπεριφερειάρχης στον τομέα Οικονομικών και Διοίκησης 
κ. Διονύσιος Στραβοράβδης, εισηγήθηκε τα κάτωθι: 
 

 



 
 
 

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ 
 
     Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νήσων έχει ασχοληθεί επανειλημμένα με το 
θέμα των πλειστηριασμών και με δύο ομόφωνες αποφάσεις του (27.11.2016 και 
20.01.2018) έχει ζητήσει την θέσπιση μέτρων απόλυτης προστασίας (μεταξύ αυτών 
και του ακατάσχετου) της πρώτης κατοικίας αντικειμενικής αξίας έως 300.000 €, τη 
δημιουργία αυτοτελούς νομοθετικού πλαισίου για το θέμα, την ορθολογική διαχείριση 
συνολικά του ζητήματος των δανείων καθώς και του πλαισίου των ηλεκτρονικών 
πλειστηριασμών, ειδικότερα όταν αφορούν ανθρώπους με μικρά εισοδήματα, 
ανέργους, βαριά ασθενείς ή ανάπηρους και εν γένει για όσους μπορεί εύκολα να 
αποδειχθεί ότι έχουν πληγεί από την κρίση των τελευταίων χρόνων. 
     Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νήσων έχει επίσης  καταδικάσει τη χρήση 
μέτρων καταστολής και δίωξης σε βάρος όλων όσων κινητοποιούνται κατά των 
πλειστηριασμών. 
     Με αφορμή τα πρόσφατα γεγονότα το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νήσων 
καταδικάζει τις κλήσεις σε απολογία και τις σχεδιαζόμενες δίκες σε βάρος 
προσώπων που αγωνίζονται με συλλογικό τρόπο υπερασπιζόμενοι το δικαίωμα των 
πολιτών στην κατοικία ενάντια στους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς. 
Χαρακτηριστική περίπτωση  η κλήση σε απολογία του Γραμματέα της Λαϊκής 
Ενότητας κ. Παναγιώτη Λαφαζάνη, που αποτελεί μείζον θέμα αντιδημοκρατικής και 
αυταρχικής συμπεριφοράς. 
 

ΖHTAME 
 

     Να σταματήσουν οι διώξεις και να ληφθούν άμεσα μέτρα για την υπεράσπιση της 
1ης κατοικίας και περιουσίας, για το δικαίωμα της κάθε οικογένειας στα δημόσια 
αγαθά, στο ρεύμα και το νερό. 
 
 

O Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών και Διοίκησης 
 
 

Διονύσιος Στραβοράβδης 
 
 
Ακολούθησε διαλογική συζήτηση και το θέμα τέθηκε σε ψηφοφορία. 
Κατά την ψηφοφορία παρόντες ήταν οι κάτωθι Περιφερειακοί Σύμβουλοι: 
 

1. Χρήστος Μωραΐτης του Γερασίμου, Πρόεδρος του Π.Σ. 
2. Θεόδωρος Καμπίτσης του Αναστασίου 
3. Ιωάννης Κουλούρης του Ανδρέα, 
4. Σπυρίδων Τσιντήλας του Χρυσοστόμου, 
5. Σπυριδούλα – Σοφία Αγγουράκη του Δημητρίου, 
6. Διονύσιος Στραβοράβδης του Παναγιώτη, 
7. Διονύσιος Μπάστας του Παύλου, 
8. Σπυρίδων Γαλιατσάτος του Μιχαήλ – Σωτηρίου, 
9. Παναγιώτης Φιλίππου του Γεωργίου,, 
10. Ιωάννης Κορφιάτης του Χαραλάμπους, 
11. Αναστάσιος (Τάσος) Σαλβάνος του Στεφάνου, 
12. Διονύσιος – Φώτιος (Σάκης) Τσούκας του Παναγιώτη, 
13. Αλέξανδρος Μιχαλάς του Διονυσίου, 
14.  Ιωάννης Φοντάνας του Νικολάου – Λόρις, 



 
 
 

-----Παράλειψη---------- 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νήσων, την έκδοση, του κάτωθι 
ψηφίσματος αναφορικά με τις διώξεις και τη λήψη άμεσων μέτρων, για 
υπεράσπιση της πρώτης κατοικίας και περιουσίας: 

 
     Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νήσων έχει ασχοληθεί επανειλημμένα με το 
θέμα των πλειστηριασμών και με δύο ομόφωνες αποφάσεις του (27.11.2016 και 
20.01.2018) έχει ζητήσει την θέσπιση μέτρων απόλυτης προστασίας (μεταξύ αυτών 
και του ακατάσχετου) της πρώτης κατοικίας αντικειμενικής αξίας έως 300.000 €, τη 
δημιουργία αυτοτελούς νομοθετικού πλαισίου για το θέμα, την ορθολογική διαχείριση 
συνολικά του ζητήματος των δανείων καθώς και του πλαισίου των ηλεκτρονικών 
πλειστηριασμών, ειδικότερα όταν αφορούν ανθρώπους με μικρά εισοδήματα, 
ανέργους, βαριά ασθενείς ή ανάπηρους και εν γένει για όσους μπορεί εύκολα να 
αποδειχθεί ότι έχουν πληγεί από την κρίση των τελευταίων χρόνων. 
     Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νήσων έχει επίσης  καταδικάσει τη χρήση 
μέτρων καταστολής και δίωξης σε βάρος όλων όσων κινητοποιούνται κατά των 
πλειστηριασμών. 
     Με αφορμή τα πρόσφατα γεγονότα το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νήσων 
καταδικάζει τις κλήσεις σε απολογία και τις σχεδιαζόμενες δίκες σε βάρος προσώπων 
που αγωνίζονται με συλλογικό τρόπο υπερασπιζόμενοι το δικαίωμα των πολιτών 
στην κατοικία ενάντια στους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς. Χαρακτηριστική 
περίπτωση  η κλήση σε απολογία του Γραμματέα της Λαϊκής Ενότητας κ. Παναγιώτη 
Λαφαζάνη, που αποτελεί μείζον θέμα αντιδημοκρατικής και αυταρχικής 
συμπεριφοράς. 
 

ΖHTAME 
 

     Να σταματήσουν οι διώξεις και να ληφθούν άμεσα μέτρα για την υπεράσπιση της 
1ης κατοικίας και περιουσίας, για το δικαίωμα της κάθε οικογένειας στα δημόσια 
αγαθά, στο ρεύμα και το νερό. 

 
 

     Η παρούσα απόφαση έλαβε αυξ. Αριθμό: 150-17/06.10.2018. 
 

--------Παράλειψη----------- 
 

 
 
 Ο Πρόεδρος Π.Σ.         Ο Γραμματέας Π.Σ. 
 
 
 
Χρήστος Μωραΐτης            Αναστάσιος (Τάσος) Σαλβάνος 


