
  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από τα πρακτικά της με αριθμό 2ης/2019, συνεδρίασης του Περιφερειακού 
Συμβουλίου την Κυριακή  20 Ιανουαρίου 2019 με τηλεδιάσκεψη. 
 
Αριθ. Απόφασης 33-2/2019  ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έκδοση ψηφίσματος περί της 
υπερβολικής, πρωτόγνωρης, αντισυνταγματικής και με ιδιαίτερο ζήλο δίωξης 
αφισοκολλητή στην Κέρκυρα. 
  
Στην Κέρκυρα σήμερα ημέρα  Κυριακή  20 Ιανουαρίου 2019 και ώρα 10:00 
συνήλθαν στις αίθουσες συνεδριάσεων των Περιφερειακών  Ενοτήτων ως  
εξής:  
ΚΕΡΚΥΡΑ :Αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (Αλυκές 
Ποταμού)  
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ:  Διοικητήριο -Αργοστόλι /Πλατεία Βαλιάνου, 
ΖΑΚΥΝΘΟΣ: Διοικητήριο  - 21ης Μαΐου 
ΛΕΥΚΑΔΑ: Διοικητήριο - Αντ. Τζεβελέκη 
 
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 με αριθμ. πρωτ. οικ. 2736/5/11-01-2019 προσκλήσεως  του 
Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου κου Μωραΐτη Χρήστου, η οποία 
επιδόθηκε μέσα στη νόμιμη προθεσμία, σύμφωνα  με τις  διατάξεις των 
άρθρων 165, 167,168 του Ν.3852/2010 και του άρθρου 6 παρ. 9 του Ν. 
4071/11-4-2012. 
 
Παρόντες στη συνεδρίαση ήταν :  

1. Χρήστος Μωραΐτης του Γερασίμου, Πρόεδρος του Π.Σ. 
2. Γεώργιος Στασινόπουλος του Ιωάννη,Αντιπρόεδρος Π.Σ. 
3. Δημήτρης Μπιάγκης του Σπυρίδωνος, Γραμματέας του Π.Σ  
4. Αλέξανδρος Μιχαλάς του Διονυσίου 
5. Ιωάννης Φοντάνας του Νικολάου – Λόρις 
6. Διονύσιος-Φώτιος (Σάκης) Τσούκας του Παναγιώτη 
7. Διονύσιος Στραβοράβδης του Παναγιώτη 
8. Σπυρίδων Γαλιατσάτος του Μιχαήλ – Σωτηρίου 
9. Διονύσιος Μπάστας του Παύλου 
10. Σπυριδούλα – Σοφία Αγγουράκη του Δημητρίου  
11. Κων/νος Γκούσης του Θεοδώρου 
12. Σπυρίδων Βλαχόπουλος του Βασιλείου 
13. Παναγιώτης Φιλίππου του Γεωργίου 
14. Ανδρόνικος (Νικόλας) Βαλλιανάτος του Σωτηρίου 
15. Σουσσάνα Πεφάνη του Αγγέλου 
16. Θεόδωρος Καμπίτσης του Αναστασίου 
17. Παναγιώτης (Τάκης) Μεταλληνός του Νικολάου 
18. Θεόδωρος Γουλής του Σπυρίδωνος 
19. Ιωάννης Κορφιάτης του Χαραλάμπους 
20. Αλέξανδρος Δεσύλλας του Γεωργίου 



21. Αναστάσιος (Τάσος) Σαλβάνος του Στεφάνου 
22. Γεώργιος Συγούρος του Αντωνίου 
 

 
Απουσίαζαν αν και κλήθηκαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι:  

1. Σπυρίδων Δραζίνος του Δημητρίου 
2. Μαρίνα Μοσχάτ του Ευαγγέλου 
3. Σταύρος Γρηγόρης του Γεωργίου 
4. Λουκία Κατωπόδη του Αντωνίου 
5. Σπυρίδων Τσιντήλας του Χρυσοστόμου 
6. Αικατερίνη Βαγγελάτου του Γερασίμου 
7. Σπυρίδων Σπύρου του Πέτρου 
8. Θεόδωρος Βερύκιος του Δημητρίου 
9. Ευστάθιος – Σωτήριος Κουρής του Σπυρίδωνος 
10. Γεώργιος Τσιλιμιδός του Γεράσιμου  
11. Χαρίλαος Μαρκουτσάς του Διονυσίου 
12. Γεώργιος Καλούδης του Νικολάου 
13. Χρύσανθος Σαρλής του Μιχαήλ 
14. Πραξιτέλης Σούνδιας του Δημητρίου 
15. Σπυρίδων Χαγιάνης (Καμπάνης) του Γερασίμου 
16. Χρήστος Άνθης του Κωνσταντίνου  
17. Θεόδωρος Μπούκας του Ιωάννη 
18. 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 παρόν ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Θεόδωρος 
Γαλιατσάτος, ο Αντιπεριφερειάρχης  Π.Ε  Λευκάδας κ. Θεόδωρος Χαλικιάς, ο 
Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κεφαλληνίας και Ιθάκης κ. Παναγής 
Δρακουλόγκωνας και ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ζακύνθου κ. Ελευθέριος 
Νιοτόπουλος. 

--------Παράλειψη----------- 
 

Μετά την ανάγνωση του καταλόγου προσήλθαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι 
κ.κ. Ευστάθιος – Σωτήριος Κουρής του Σπυρίδωνος, Νικόλαος Ποταμίτης του 
Βαπτιστή και ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Γεώργιος Τσιλιμιδός.  Κατά την 
ανακοίνωση των Ε.Η.Δ. θεμάτων προσήλθε ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. 
Γεώργιος Καλούδης του Νικολάου. Κατά τη συζήτηση του 1ου θέματος Ε.Η.Δ. 
προσήλθε ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Σπυρίδων Σπύρου του Πέτρου. 
Κατά τη συζήτηση του 1ου θέματος Η.Δ. προσήλθε η Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. 
Κέρκυρας κ. Νικολέττα Πανδή. 
 

--------Παράλειψη---------- 
 

Στο σημείο αυτό ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κος Χρήστος 
Μωραΐτης ανακοίνωσε ότι ο επικεφαλής της παράταξης ¨Επτανησιακή 
Αναγέννηση¨ κ. Γεώργιος Καλούδης προτείνει για συζήτηση το θέμα: Έκδοση 



ψηφίσματος περί της υπερβολικής, πρωτόγνωρης, αντισυνταγματικής και με 
ιδιαίτερο ζήλο δίωξης αφισοκολλητή στην Κέρκυρα. 
 
Το σώμα ομόφωνα αποφάσισε την συζήτηση του θέματος: Έκδοση 
ψηφίσματος περί της υπερβολικής, πρωτόγνωρης, αντισυνταγματικής και με 
ιδιαίτερο ζήλο δίωξης αφισοκολλητή στην Κέρκυρα. 
 

 
Θέμα 15ο  Ε.Η.Δ: Έκδοση ψηφίσματος περί της υπερβολικής, πρωτόγνωρης, 
αντισυνταγματικής και με ιδιαίτερο ζήλο δίωξης αφισοκολλητή στην Κέρκυρα. 
 
 

--------Παράλειψη---------- 
 

Με την έναρξη της συζήτησης ο επικεφαλής της παράταξης ¨Επτανησιακή 
Αναγέννηση¨ κ. Γεώργιος Καλούδης  εισηγήθηκε τα κάτωθι: 
 
 

       Όπως αποφασίσαμε και στη χθεσινή συνεδρίαση σας καταθέτω 
το ψήφισμα για τα κρούσματα και τις επιλεκτικές πολιτικές που 
ακολουθεί η ασφάλεια Κέρκυρας περίπου σε τέτοιες περιπτώσεις, το 
'χε τονίσει για τις επιλεκτικές μεθόδους και ο κ. Γουλής. Έχω κάνει 
ένα σχέδιο ψηφίσματος, επαναλαμβάνω το τελευταίο κρούσμα είναι 
ένας φτωχός αφισοκολλητής , παραπλανητικά συλλαμβάνεται περνάει 
24,5 ώρες στο κρατητήριο, του αφαιρείται το πορτοφόλι του, του 
αφαιρείται το κινητό του , θα μπορούσε να πει κανείς για 
αφισοκόλληση , για ένα πταίσμα, δηλαδή, προσέξτε λες και πήγα με 
τον αντιτρομοκρατικό , και αυτά μπορούν να επαναληφθούν και για 
άλλους πολλούς όλοι εν δυνάμει, και το χειρότερο ακόμα, αυτό που 
είναι παράνομο 100% και δείχνει βαρβαρότητα Αφρικής ή Σαουδικής 
Αραβίας ή Μεσαίωνα, του στερήθηκε η δυνατότητα να επικοινωνήσει 
με το δικηγόρο του, και εγκληματίας να ήταν όπως αυτός ο ειδεχθής , 
που σκότωσε την κόρη του, με αυτό τον απεχθή τρόπο  και ο πιο 
ειδεχθής εγκληματίας όταν ζητάει δικηγόρο πρέπει να του πούνε πάρε 
όποιον έχεις, αυτόν, όχι δεν θα πάρεις αυτόνε πάρε τον Γιάννη τον 
Ανδριώτη, παράδειγμα, λέω έναν μη δικηγόρο για να μην 
παρεξηγηθώ. 
 Λοιπόν το σχέδιο το οποίο συνέταξα και το θέτω στην κρίση σας, 
λέει τα εξής: 
 "Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νήσων αφού άκουσε τα 
ανωτέρω γεγονότα, καταγγέλλει και αποδοκιμάζει τη νομικά 
παράνομη και Δημοκρατικά αποκρουστική ενέργεια της ασφάλειας 
Κέρκυρας, η οποία αφού συνέλαβε έναν αφισοκολλητή, του αφαίρεσε 
το κινητό και το πορτοφόλι  και του απαγόρευσε για 24,5 ώρες να 
επικοινωνήσει με το δικηγόρο του. Και επίσης έβαλα ότι είναι γνωστές 
οι επιλεκτικές μεταχειρίσεις της ασφάλειας της Κέρκυρας¨. 
 Μία θέση που είναι και αληθής και είχε διατυπώσει και ο κ. Γουλής. 

     
                         
 

--------Παράλειψη---------- 



Ακολούθησε διαλογική συζήτηση κατά την οποία διαμορφώθηκε η έκδοση του 
κάτωθι ψηφίσματος:  
  

¨Το Περιφερειακό Συμβούλιο κρίνει: Υπερβολική, πρωτόγνωρη και 
αντισυνταγματική, με ιδιαίτερο ζήλο η δίωξη αφισοκολλητή, όπως 
καταγγέλθηκε στο Περιφερειακό Συμβούλιο, ιδίως όταν στερείται ο 
συλληφθείς το συνήγορό του και καταπατούνται τα Συνταγματικά του 
Δικαιώματα ως κρατουμένου. 
Η συμπεριφορά αυτή, εφόσον ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, 
πρέπει να μην επαναληφθεί, διότι, τυχόν επανάληψη, μπορεί να οδηγήσει 
στο συμπέρασμα, ή στην πιθανολόγηση «επιλεκτικής ευαισθησίας» στη 
συμπεριφορά της Ασφάλειας, με αποτέλεσμα να πλήττεται η  Αστυνομία, 
ως θεσμός, κατά την άσκηση των καθηκόντων της¨. 

 
 

--------Παράλειψη---------- 
  
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. Δημήτρης Μπιάγκης του Σπυρίδωνος, Γραμματέας του Π.Σ  
3. Ιωάννης Φοντάνας του Νικολάου – Λόρις 
4. Διονύσιος-Φώτιος (Σάκης) Τσούκας του Παναγιώτη 
5. Διονύσιος Στραβοράβδης του Παναγιώτη 
6. Σπυρίδων Γαλιατσάτος του Μιχαήλ – Σωτηρίου 
7. Διονύσιος Μπάστας του Παύλου 
8. Σπυριδούλα – Σοφία Αγγουράκη του Δημητρίου  
9. Σπυρίδων Βλαχόπουλος του Βασιλείου 
10. Σουσσάνα Πεφάνη του Αγγέλου 
11. Γεώργιος Καλούδης του Νικολάου 
12. Θεόδωρος Γουλής του Σπυρίδωνος 
13. Ιωάννης Κορφιάτης του Χαραλάμπους 
14. Αναστάσιος (Τάσος) Σαλβάνος του Στεφάνου 
 

--------Παράλειψη---------- 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ  
 

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νήσων την έκδοση του κάτωθι 
ψηφίσματος: 
  
¨Το Περιφερειακό Συμβούλιο κρίνει: Υπερβολική, πρωτόγνωρη και 
αντισυνταγματική, με ιδιαίτερο ζήλο η δίωξη αφισοκολλητή, όπως 
καταγγέλθηκε στο Περιφερειακό Συμβούλιο, ιδίως όταν στερείται ο 
συλληφθείς το συνήγορό του και καταπατούνται τα Συνταγματικά του 
Δικαιώματα ως κρατουμένου. 
Η συμπεριφορά αυτή, εφόσον ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, 
πρέπει να μην επαναληφθεί, διότι, τυχόν επανάληψη, μπορεί να οδηγήσει 
στο συμπέρασμα, ή στην πιθανολόγηση «επιλεκτικής ευαισθησίας» στη 



συμπεριφορά της Ασφάλειας, με αποτέλεσμα να πλήττεται η  Αστυνομία, 
ως θεσμός, κατά την άσκηση των καθηκόντων της¨. 

 
Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 33-2/20-01-2019   
 

 
  
    Ο Πρόεδρος Π.Σ.                                                      Ο Γραμματέας Π.Σ.  
 
 
 
   Χρήστος Μωραΐτης                                                  Δημήτρης Μπιάγκης 


