
  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 

Από τα πρακτικά της με αριθμό 10ης/2019, συνεδρίασης του Περιφερειακού 
Συμβουλίου την Δευτέρα 13 Μαΐου 2019 με τηλεδιάσκεψη.  
 
Αριθ. Απόφασης: 119-10/2019 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση συμμετοχής της 
Περιφέρειας Ιονίων Νήσων στο έργο CIVITAS DESTINATIONS.   
 
Στην Κέρκυρα σήμερα ημέρα Δευτέρα 13 Μαΐου 2019 και ώρα 15:00 μ.μ. 
συνήλθαν στις αίθουσες συνεδριάσεων των Περιφερειακών  Ενοτήτων ως  
εξής:  
ΚΕΡΚΥΡΑ :Αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (Αλυκές 
Ποταμού)  
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ:  Διοικητήριο -Αργοστόλι /Πλατεία Βαλλιάνου, 
ΖΑΚΥΝΘΟΣ: Διοικητήριο  - 21ης Μαΐου 
ΛΕΥΚΑΔΑ: Διοικητήριο - Αντ. Τζεβελέκη 
 
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 με αριθμ. πρωτ. οικ. 37647/35/3-05-
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 του Π.Σ. 
3. Αλέξανδρος Μιχαλάς του Διονυσίου 
4. Ιωάννης Φοντάνας του Νικολάου – Λόρις 
5. Διονύσιος Στραβοράβδης του Παναγιώτη 
6. Σπυρίδων Γαλιατσάτος του Μιχαήλ – Σωτηρίου 
7. Διονύσιος Μπάστας του Παύλου 
8. Σπυρίδων Δραζίνος του Δημητρίου 
9. Σπυριδούλα – Σοφία Αγγουράκη του Δημητρίου 
10. Κωνσταντίνος Γκούσης του Θεοδώρου 
11. Μαρίνα Μοσχάτ του Ευαγγέλου 
12. Σπυρίδων Βλαχόπουλος του Βασιλείου 
13. Πατρίτσια Ντούττο - Σαμοΐλη του  Κάρλο – Άλντο 
14. Λουκία Κατωπόδη του Αντωνίου  
15. Παναγιώτης Φιλίππου του Γεωργίου 
16. Αικατερίνη Βαγγελάτου του Γερασίμου 
17. Σουσσάνα Πεφάνη του Αγγέλου 
18. Θεόδωρος Καμπίτσης του Αναστασίου 
19. Σπυρίδων Σπύρου του Πέτρου 
20. Παναγιώτης (Τάκης) Μεταλληνός του Νικολάου 



21. Θεόδωρος Γουλής του Σπυρίδωνος 
22. Ιωάννης Κορφιάτης του Χαραλάμπους 
23. Αναστάσιος (Τάσος) Σαλβάνος του Στεφάνου 
24. Θεόδωρος Μπούκας του Ιωάννη 

 
Απουσίαζαν αν και κλήθηκαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι: 

1. Δημήτριος Μπιάγκης του Σπυρίδωνος, Γραμματέας του Π.Σ. 
2. Διονύσιος – Φώτιος (Σάκης) Τσούκας του Παναγιώτη 
3. Σταύρος Γρηγόρης του Γεωργίου 
4. Σπυρίδων Τσιντήλας του Χρυσοστόμου 
5. Ανδρόνικος (Νικόλας) Βαλλιανάτος του Σωτηρίου 
6. Θεόδωρος Βερύκιος του Δημητρίου 
7. Ευστάθιος – Σωτήριος Κουρής του Σπυρίδωνος 
8. Γεώργιος Τσιλιμιδός του Γερασίμου 
9. Χαρίλαος Μαρκουτσάς του Διονυσίου 
10. Γεώργιος Καλούδης του Νικολάου 
11. Χρύσανθος Σαρλής του Μιχαήλ 
12. Πραξιτέλης Σούνδιας του Δημητρίου 
13. Αλέξανδρος Δεσύλλας του Γεωργίου 
14. Σπυρίδων Χαγιάνης (Καμπάνης) του Γερασίμου 
15. Χρήστος Άνθης του Κωνσταντίνου 
16. Γεώργιος Συγούρος του Αντωνίου 
17. Νικόλαος Ποταμίτης του Βαπτιστή 
 
 

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο σαράντα ένα 
(41) Περιφερειακών Συμβούλων, βρέθηκαν παρόντες είκοσι τέσσερεις  (24) 
και ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 
                                    

--------Παράλειψη----------- 
 
Στη συνεδρίαση ήταν παρόν ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Θεόδωρος 
Γαλιατσάτος,η Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κέρκυρας κ. Νικολέττα Πανδή, ο 
Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ζακύνθου κ. Ελευθέριος Νιοτόπουλος, ο 
Αντιπεριφερειάρχης  Π.Ε  Λευκάδας κ. Θεόδωρος Χαλικιάς και ο 
Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κεφαλληνίας και Ιθάκης κ. Παναγής 
Δρακουλόγκωνας. 

--------Παράλειψη----------- 
 
Μετά την εκφώνηση του καταλόγου προσήλθε ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. 
Γεώργιος Τσιλιμιδός.  
Κατά τη συζήτηση του 5ου θέματος  προσήλθε ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. 
Γεώργιος Καλούδης.  
 

--------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 κος Χρήστος 
Μωραΐτης ανακοίνωσε ότι   ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Θεόδωρος 
Γαλιατσάτος προτείνει για συζήτηση το θέμα: Έγκριση συμμετοχής της 
Περιφέρειας Ιονίων Νήσων στο έργο CIVITAS DESTINATIONS. 
 
Το σώμα ομόφωνα αποφάσισε την συζήτηση του θέματος: Έγκριση 
συμμετοχής της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων στο έργο CIVITAS 
DESTINATIONS. 
 
 
 
                                       --------Παράλειψη----------- 
 
Θέμα 16ο Ε.Η.Δ: Έγκριση συμμετοχής της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων στο 
έργο CIVITAS DESTINATIONS. 
 
 
 

--------Παράλειψη---------- 
 

Με την έναρξη της συζήτησης ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Θεόδωρος 
Γαλιατσάτος  εισηγήθηκε τα κάτωθι: 
 
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΙΕΑΡΧΗ 
 

 
ΣΧΕΔΙΟ 

 
 

 
ΚΕΡΚΥΡΑ, 10-05-2019 
Αρ. Πρωτ.: ……………... 

 
 

Ταχ. Δ/νση      : Αλυκές Ποταμού   
Ταχ. Κώδικας  : 49100 – Κέρκυρα 
Τηλέφωνο       : 2661361537 
Πληροφορίες   : Κ. Κυριάκη 
E-mail              : k.kiriaki@pin.gov.gr  
 

ΠΡΟΣ:  
 
 
 

Περιφερειακό Συμβούλιο 
Περιφέρειας Ιονίων Νήσων,  

 
 

ΘΕΜΑ: EΓΚΡΙΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΣΤΟ 

ΕΡΓΟ CIVITAS DESTINATIONS 

 

Η Πρωτοβουλία CIVITAS είναι ένα δίκτυο πόλεων, για πόλεις αφιερωμένες 

σε καθαρότερες και καλύτερες μεταφορές στην Ευρώπη και πέραν αυτής. Από τότε 

που ξεκίνησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2002, η πρωτοβουλία CIVITAS εξέτασε και 

υλοποίησε πάνω από 800 «μέτρα» και λύσεις αστικών μεταφορών στο πλαίσιο 

επιδεικτικών έργων σε περισσότερες από 80 πόλεις «Living Lab» σε ολόκληρη την 

Ευρώπη. 



Οι γνώσεις που έχουν συγκεντρωθεί μέσω αυτών των πρακτικών εμπειριών 

συμπληρώνονται και υποστηρίζονται από μια σειρά έργων έρευνας και καινοτομίας 

(ECCENTRIC, PORTIS και DESTINATIONS) που διεξάγονται επίσης στο πλαίσιο της 

CIVITAS. Αυτά τα ερευνητικά έργα εξετάζουν τρόπους οικοδόμησης ενός πιο 

αποδοτικού και ανταγωνιστικού συστήματος μεταφορών στην Ευρώπη. 

Το έργο CIVITAS DESTINATIONS αναπτύσσει μια ολοκληρωμένη 

προσέγγιση για την αντιμετώπιση της κινητικότητας και του τουρισμού, 

εξετάζοντας ισορροπημένες στρατηγικές για την αντιμετώπιση των αυξανόμενων 

προκλήσεων αυτών των δύο αναπτυσσόμενων τομέων και την επίτευξη βιώσιμης 

ανάπτυξης και καλύτερης ποιότητας ζωής στο Funchal, τη Λεμεσό, το Ρέθυμνο, 

την Elba, το Las Palmas de Gran Κανάρια και Βαλέτα. 

Ο στόχος του είναι να προωθήσει τρόπους μετακίνησης οι οποίοι είναι 

περιβαλλοντικά φιλικοί, κοινωνικά δίκαιοι, αναβαθμισμένοι και αποτελεσματικοί! 

Πρώτη του προτεραιότητα είναι τα μέλη του, τα οποία αποτελούν τον κύριο μοχλό 

της αλλαγής προς ένα πιο βιώσιμο μοντέλο μεταφορών, που οδηγεί στην βελτίωση 

της ποιότητας ζωής των κατοίκων και των επισκεπτών. 

Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων επιλέχθηκε από την CPMR (Διάσκεψης των Παράκτιων 

Περιφερειών της Ευρώπης), η οποία είναι εταίρος στο έργο CIVITAS 

DESTINATIONS, για την πιλοτική εφαρμογή δράσεων ενημέρωσης – 

ευαισθητοποίησης για την οδική ασφάλεια και τη χρήση του ποδηλάτου στην 

Κέρκυρα. 

Μέσω του προγράμματος DESTINATIONS, η ΠΙΝ θα υλοποιήσει πιλοτικά σε 

μαθητές 10 -18 ετών, καθηγητές, γονείς και στελέχη της Περιφέρειας, τις 

παρακάτω δράσεις : 

Δράση 1: Προπαρασκευαστική διαδικτυακή εκπαίδευση διδασκόντων, στελεχών 

της Περιφέρειας και γονέων, με θέμα την υλοποίηση βιωματικών εργαστηρίων και 

την εισαγωγή στο αντικείμενο του προγράμματος. 

Δράσεις 2+3: Επίσκεψη τον Οκτώβριο - Νοέμβριο 2019 για τρεις ημέρες: 

 Τις δύο ημέρες θα γίνουν δράσεις σε τέσσερις τάξεις παιδιών ηλικίας 10-18 

ετών (Ε’ δημοτικού - γυμνάσιο - λύκειο). 

 Την μία ημέρα θα γίνει βιωματική εκπαίδευση καθηγητών, δασκάλων, 

στελεχών της Περιφέρειας και γονέων. 

Οι τάξεις μπορούν να είναι είτε συγκεκριμένα τμήματα (π.χ. Α1 γυμνασίου ή ομάδα 

περιβαλλοντικής εκπαίδευσης ή τμήμα project - ερευνητική εργασία για το λύκειο) 

ή εναλλακτικά μπορούμε να ζητηθεί από μαθητές όλων των τάξεων των παραπάνω 

ηλικιών να δηλώσουν ενδιαφέρον και να δημιουργηθούν ομάδες των 15-20 

μαθητών ανά σχολείο. 

Τα εργαστήρια θα αποτελούνται από εκπαιδευτικό και διαδραστικό σκέλος. 



Κατά την διάρκεια των δράσεων διδάσκοντες, και γονείς θα συμμετέχουν ενεργά 

στην υποστήριξή του εργαστηρίου προκειμένου να εξασκηθούν στην υλοποίηση 

τέτοιων δράσεων και να ξεκινήσουν να δουλεύουν με τους μαθητές πάνω στους 

στόχους του προγράμματος. 

Κατά τη διάρκεια των εργαστηρίων θα παραχθεί υλικό από μαθητές για μαθητές 

στο οποίο θα περιγράφονται: 

 Τα σημαντικότερα πράγματα που έμαθαν. 

 Πρακτικές οδηγίες για οδική ασφάλεια και ποδήλατο. 

 Ζωγραφιές για να χρησιμοποιηθούν ως βάση στην παραγωγή του 

φυλλαδίου. 

 Ανάλυση της γειτονιάς με επιτόπια έρευνα (εάν υπάρχει σχετική 

δυνατότητα εκτός σχολείου). 

 Draft ενός Action Plan με το οποίο η σχολική κοινότητα θα υλοποιήσει 

δράσεις για να κάνει τον χώρο γύρω από το σχολείο/ την γειτονιά, κλπ πιο 

ασφαλή και πιο φιλικό προς το ποδήλατο. 

Δράση 4: Σε συνέχεια της εκτέλεσης των εργαστηρίων, θα συνταχθεί αναλυτικό 

εγχειρίδιο (manual) στο οποίο η σχολική κοινότητα θα μάθει βήμα προς βήμα πώς 

μπορεί -έχοντας τους μαθητές στο επίκεντρο του σχεδιασμού- να αναπτύξει Action 

Plan και να υλοποιήσει τις δράσεις που αναφέρθηκαν παραπάνω. Οι δράσεις αυτές 

θα λάβουν χώρα κυρίως στο πλαίσιο ανοιχτής εκδήλωσης για σχολεία. 

Δράση 5: Διαδικτυακά εργαστήρια ανάπτυξης δεξιοτήτων, προκειμένου η σχολική 

κοινότητα να: 

 Εκπαιδευτεί στην υλοποίηση εργαστηρίων και άλλων δράσεων 

 Εκπαιδευτεί στην χρήση του εγχειριδίου/manual 

 Υποστηριχθεί στην ολοκλήρωση του Action Plan 

 Προετοιμαστεί για το Final Event του προγράμματος. 

Δράση 6: Υλοποίηση του Final Event, το οποίο θα αποτελείται από παρουσιάσεις, 

βιωματικά εργαστήρια και δράσεις βελτίωσης του χώρου. 

Δράση 7: Σύνταξη τελικής αναφοράς του προγράμματος. 

Το σύνολο των ανωτέρω δράσεων ανέρχεται σε 10.000,00€ και θα 

χρηματοδοτηθεί από το έργο CIVITAS DESTINATIONS, μέσω της CPMR.  

 

Το πρόγραμμα προτείνεται σε 1η φάση για εφαρμογή στην Κέρκυρα αλλά 

καθώς η εκπαίδευση γονέων και διδασκόντων θα είναι διαδικτυακή (webinars / e 

learning κλπ.), η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων θα μπορεί σε συνεργασία με τη 

σχολική κοινότητα να υλοποιήσει μελλοντικά αντίστοιχες δράσεις και στις 

υπόλοιπες Περιφερειακές Ενότητες. 

 



Επειδή από τα παραπάνω προκύπτει η ανάγκη χορήγησης σύμφωνης 

γνώμης του Περιφερειακού Συμβουλίου για τη συμμετοχή της Περιφέρειας στο 

ανωτέρω έργο ως φορέα υλοποίησης των πιλοτικών δράσεων, 

 

Ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε  

 

1. Την έγκριση συμμετοχής της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων στο έργο CIVITAS 

DESTINATIONS, για την υλοποίηση πιλοτικών δράσεων ενημέρωσης – 

ευαισθητοποίησης για την οδική ασφάλεια και τη χρήση του ποδηλάτου 

στην Κέρκυρα. 

2. Την εξουσιοδότηση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων για την υπογραφή 

του σχετικού συμφωνητικού συνεργασίας, καθώς και όποια άλλη ενέργεια 

απαιτηθεί για την υλοποίηση του σχετικού έργου. 

 

 O Περιφερειάρχης 

 

Θεοδωρος Γαλιατσάτος  

 
--------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. Αλέξανδρος Μιχαλάς του Διονυσίου 
3. Διονύσιος Στραβοράβδης του Παναγιώτη 
4. Ιωάννης Φοντάνας του Νικολάου – Λόρις 
5. Σπυρίδων Γαλιατσάτος του Μιχαήλ – Σωτηρίου 
6. Διονύσιος Μπάστας του Παύλου 
7. Σπυρίδων Δραζίνος του Δημητρίου 
8. Κωνσταντίνος Γκούσης του Θεοδώρου 
9. Μαρίνα Μοσχάτ του Ευαγγέλου 
10. Σπυρίδων Βλαχόπουλος του Βασιλείου 
11. Πατρίτσια Ντούττο - Σαμοΐλη του  Κάρλο – Άλντο 
12. Σουσσάνα Πεφάνη του Αγγέλου 
13. Θεόδωρος Γουλής του Σπυρίδωνος 
14. Αναστάσιος (Τάσος) Σαλβάνος του Στεφάνου 
15. Θεόδωρος Μπούκας του Ιωάννη 
 

--------Παράλειψη-------- 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  
 
  Tο Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νήσων: 

 Εγκρίνει τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων στο έργο 
CIVITAS DESTINATIONS,  για την υλοποίηση πιλοτικών δράσεων 



ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης για την οδική ασφάλεια και τη 
χρήση του ποδηλάτου στην Κέρκυρα.  

 Εξουσιοδοτεί τον Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων για την υπογραφή 
του σχετικού συμφωνητικού συνεργασίας, καθώς και όποια άλλη 
ενέργεια απαιτηθεί για την υλοποίηση του σχετικού έργου. 

 
 Οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κα Μαρίνα Μοσχάτ του Ευαγγέλου και κ. 
Θεόδωρος Γουλής του Σπυρίδωνος δήλωσαν ότι ψηφίζουν ΠΑΡΟΝ. 
 
 
Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξ. Αριθμό: 119-10/13.05.2019   
  
    Ο Πρόεδρος Π.Σ.                                                    Ο Γραμματέας Π.Σ. 
  
 
   Χρήστος Μωραΐτης                                  Αναστάσιος (Τάσος) Σαλβάνος 


