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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ       Κέρκυρα  25 Νοεμβρίου 2019 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ                      
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ  ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ  
 
Των θεμάτων που συζητήθηκαν κατά την 22η συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου  Ιονίων  
Νήσων, στις 23 Νοεμβρίου 2019  ημέρα  Σάββατο και ώρα 10:00 π.μ.  στην Κεφαλονιά. 
 
ΘΕΜΑ 1ο Η.Δ.:  Θέσπιση παγίων κατ' αποκοπήν χορηγημάτων καθαριότητας για την αντιμετώπιση 
του καθαρισμού των υπηρεσιών της ΠΕ Ζακύνθου. 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κατόπιν διαλογικής συζήτησης το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νήσων, 
αποφάσισε κατά πλειοψηφία εγκρίνει την θέσπιση παγίων κατ' αποκοπήν χορηγημάτων καθαριότητας 
για την αντιμετώπιση του καθαρισμού των υπηρεσιών της ΠΕ Ζακύνθου, για το έτος 2020 στην Π.Ε. 
Ζακύνθου, ως εξής: 

 

A/Α ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟ ΠΟΣΟ                       
(ΑΝΑ ΜΗΝΑ) 

1 
 ΚΤΕΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 300,00 

2 Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 300,00 

3 Δ/ΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 350,00 

4 Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 300,00 

5 Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ κ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ 350,00 

6 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΕΡΓΩΝ 300,00 

7 ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠ/ΚΗΣ κ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (ΚΕΣΥ) 280,00 

         ΜΗΝΙΑΙΟ ΣΥΝΟΛΟ                 2.180,00 
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Τα κατ’ αποκοπή χορηγήματα θα καταλογίζονται σε βάρος του Ειδικού Φορέα 03073 (Δ/νση 
Διοικητικού – Οικονομικού)  και ΚΑΕ 1232 (Κατ’ αποκοπήν χορήγημα για καθαριότητα), του 
προϋπολογισμού ΠΕ Ζακύνθου, Περιφέρειας Ιονίων Νήσων οικον. έτους 2020.  
Οι αντίστοιχες πιστώσεις έχουν προβλεφθεί στο σχέδιο  προϋπολογισμού οικον.  έτους 2020. 
Δικαιούχοι του κάθε επιδόματος θα είναι οι Προϊστάμενοι των Υπηρεσιών που αφορούν τα 
παραπάνω επιδόματα. 
Σε περίπτωση πρόσληψης προσωπικού, που θα αναλάβει τα καθήκοντα καθαριότητας μιας ή 
περισσότερων  από τις παραπάνω Υπηρεσίες, ή σε περίπτωση αλλαγής του νομοθετικού πλαισίου, τα 
αντίστοιχα επιδόματα θα διακόπτονται. 
Η παρούσα απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως. 

      Αρ. αποφ.229-22/2019 
 
ΘΕΜΑ 2ο Η.Δ.:  Έρευνα και  εξόρυξη  υδρογονανθράκων στο Ιόνιο. 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κατόπιν διαλογικής συζήτησης το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νήσων, 
αποφάσισε κατά πλειοψηφία, τα κάτωθι:  
¨Το Περιφερειακό Συμβούλιο διατυπώνει την θέση του στο πλαίσιο των διεθνών συμβάσεων που έχουν 
υπογραφεί διαχρονικά από τις κυβερνήσεις της χώρας και ψηφιστεί από την Ελληνική Βουλή για την 
πιθανή εξόρυξη υδρογονανθράκων στο Ιόνιο και λαμβάνοντας υπ’ όψιν την ανάγκη της σταδιακής 
απεξάρτησης της χώρας από την κοστοβόρα εισαγωγή ενέργειας προς την πορεία μετάβασής της στην 
καθαρή ενέργεια, θέτει απαράβατες προϋποθέσεις, όπως αυτές τέθηκαν κατά το παρελθόν από 
προηγούμενα Περιφερειακά Συμβούλια, που είχαν στόχο την πρόληψη και διαφύλαξη της περιοχής της 
Περιφέρειάς μας από οποιοδήποτε κίνδυνο που θα μπορούσε να προκληθεί από την ενέργεια αυτή. 
Προχωρώντας περαιτέρω στο πλαίσιο αυτό, θα απαιτήσουμε με κάθε τρόπο από την κυβέρνηση και τις 
αρμόδιες αρχές που θα διαχειριστούν τη διαδικασία, την συμμετοχή της ΠΙΝ στο «Παρατηρητήριο», 
ώστε να διασφαλίσουμε την πλήρη ενημέρωσή μας, αναφορικά με την πρόοδο της τεχνικής διαδικασίας, 
με στόχο την εξασφάλιση στον απόλυτο βαθμό της μη ύπαρξης του ελαχίστου διακυβεύματος σε 
οποιοδήποτε θέμα, των συμφερόντων των Ιονίων Νήσων. 
Παράλληλα ζητούμε να εξασφαλισθεί η οικονομική ωφέλεια της ΠΙΝ με την καταβολή των 
προβλεπόμενων νομοθετημένων πόρων, προς όφελος των πολιτών των Ιονίων Νήσων και επιπλέον 
ζητούμε την άμεση λειτουργία του Ταμείου που έχει δημιουργηθεί για την ευημερία των Ελλήνων 
Πολιτών, με τη διοχέτευση εθνικών πόρων και την ανάπτυξη της χώρας κατά το πρότυπο άλλων 
Ευρωπαϊκών χωρών¨ 
Αρ. αποφ.230-22/2019 

ΘΕΜΑ 3ο Η.Δ.:  Αντιπλημμυρική προστασία στην Κεφαλονιά και Ιθάκη. 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κατόπιν διαλογικής συζήτησης το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νήσων, 
αποφάσισε κατά πλειοψηφία:  

 Διεκδικεί, από την Κρατική εξουσία μεγαλύτερη επιχορήγηση για έργα πολιτικής προστασίας 
καθώς και την σύνταξη σχετικής μελέτης για ολοκληρωμένο σχεδιασμό αντιμετώπισης 
τέτοιων προβλημάτων.  

 Διεκδικεί από την Κυβέρνηση άμεσα να γίνει η οριοθέτηση των περιοχών που πλήγηκαν από 
τις πλημμύρες, ώστε να αποζημιωθούν οι πλημμυροπαθείς. 

 Να αξιοποιηθεί το ήδη υπάρχον ποσό των 1.200.000, 00 €  και να απορροφηθεί δίνοντας 
προτεραιότητα στο έργο για την δημιουργία αγωγού στην περιοχή Αγία Ευθυμία.  

  Να αξιοποιηθεί το ποσό των 4.100.000,00 € το οποίο θα  επιστραφεί στην Π.Ε. Κεφαλονιάς 
από το Τ.Ε.Ε.  και να απορροφηθεί μέρος από αυτό που απαιτείται για την υλοποίηση 
αντιπλημμυρικών έργων.  

 Διεκδικεί, για την αποτελεσματικότερη  αντιμετώπιση των πλημμυρικών καταστροφών την 
συνδρομή του εξειδικευμένου προσωπικού  των υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση τέτοιου είδους προβλημάτων.  

Αρ. αποφ.231-22/2019 
  
ΘΕΜΑ 4ο ΗΔ: Εκθέσεις αγροτικής προβολής 2019 -2020. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κατόπιν διαλογικής συζήτησης το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νήσων, 
αποφάσισε ομόφωνα επί των παρόντων,  εγκρίνει αρχικά τη συμμετοχή της Π.Ι.Ν. στις εκθέσεις 
προβολής 2019-2020, ως η εισήγηση. 
Αρ. αποφ.232-22/2019 
 
ΘΕΜΑ 5ο ΗΔ:  Έγκριση πρόσληψης προσωπικού, με διάρκεια σύμβασης δύο (2) μηνών, για την 
αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας 
Ζακύνθου της Περιφέρειας Ιόνιων Νήσων. 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κατόπιν διαλογικής συζήτησης το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νήσων, 
αποφάσισε κατά πλειοψηφία, εγκρίνει την  πρόσληψη προσωπικού, με διάρκεια σύμβασης δύο (2) 
μηνών, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών της Περιφερειακής 
Ενότητας Ζακύνθου της Περιφέρειας Ιόνιων Νήσων, ως εξής:  

 
 ενός (1) ατόμου ειδικότητας ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, για την διοικητική υποστήριξη και 

την γραμματειακή υποβοήθηση στην Δ/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Π.Ε. Ζακύνθου, 
λόγω λήψης άδειας κυήσεως της μονίμου υπαλλήλου αυτού του κλάδου, Μίχου Ρηγούλας και 
λήψης συνεχόμενων αναρρωτικών αδειών από λοιπούς υπαλλήλους της Δ/νσης, δεδομένου του 
μεγάλου όγκου υποθέσεων που πρέπει να διεκπεραιωθούν και της ανάγκης για καλύτερη 
εξυπηρέτηση του πολίτη και  

 ενός (1) ατόμου ειδικότητας ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας, λόγω ύπαρξης ενός μόνο 
μονίμου υπαλλήλου αυτής της ειδικότητας, λήξης του προγράμματος απασχόλησης κοινωφελούς 
χαρακτήρα του προσωπικού που εξυπηρετούσε τις ανάγκες καθαριότητας των κτιρίων της Π.Ε. 
Ζακύνθου και της ανάγκης να εξυπηρετηθούν οι υπηρεσίες μέχρι ολοκληρώσεως των 
διαδικασιών ανάθεσης σε συνεργείο καθαριότητας για το έτος 2020, με σκοπό τον καλύτερο 
καθαρισμό των υπηρεσιών και την ευπρεπέστερη παρουσία των χώρων της Π.Ε. Ζακύνθου. 

Αρ. αποφ.233-22/2019 
 
ΘΕΜΑ 6ο ΗΔ: Γνωμοδότηση για ΜΠΕ του έργου : Εγκατάσταση Σταθμού Ξηράς Σταθερής 
Τηλεφωνίας ΟΤΕ Α.Ε. με κωδική ονομασία <<Καμπί ΑΔ 0520029. 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κατόπιν διαλογικής συζήτησης το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νήσων, 
αποφάσισε ομόφωνα επί των παρόντων, γνωμοδοτεί θετικά για τη ΜΠΕ του έργου : Εγκατάσταση 
Σταθμού Ξηράς Σταθερής Τηλεφωνίας ΟΤΕ Α.Ε. με κωδική ονομασία <<Καμπί ΑΔ 0520029, ως η 
εισήγηση. 
Αρ. αποφ.234-22/2019 
 
ΘΕΜΑ 7ο ΗΔ:  Η αναστολή λειτουργίας δυο Πανεπιστημιακών τμημάτων σε Λευκάδα και Ληξούρι. 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κατόπιν διαλογικής συζήτησης το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νήσων, 
αποφάσισε κατά πλειοψηφία, τα κάτωθι:  
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νήσων:  

 διαμαρτύρεται  έντονα για την απόφαση του Υπουργείου Παιδείας για αναστολή λειτουργίας 
του Τμήματος Εθνομουσικολογίας του Ιόνιου Πανεπιστημίου στο Ληξούρι και 
Περιφερειακής Ανάπτυξης στη Λευκάδα. 

  Παρακολουθεί με ιδιαίτερη προσοχή τις εξελίξεις και αναμένει νέα πρόταση του Υπουργείου 
μετά την αξιολόγηση. 

  Ζητάει την επαναλειτουργία του τμήματος Τεχνολογίας Ήχου και Μουσικών Οργάνων. 
  Ζητάει την παραμονή του τμήματος Εθνομουσικολογίας του Ιόνιου Πανεπιστημίου στο 

Ληξούρι. 
  Ζητάει Σχολή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης του τμήματος Περιφερειακής Ανάπτυξης στη 

Λευκάδα με τομείς: 
             Α)Παράκτιας Ανάπτυξης και Οικονομίας. 
             Β)Περιφερειακής  διακυβέρνησης  και Νησιωτικότητας. 

  Ζητάει από το Ιόνιο Πανεπιστήμιο να παρουσιάσει τις θέσεις και στόχους του για την 
βιωσιμότητα των τμημάτων σε όλα τα νησιά.  
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 Ζητάει να συσταθεί διαπαραταξιακή επιτροπή με την συμμετοχή και των Βουλευτών της 
Περιφέρειας Ιονίων Νήσων η οποία θα διαβουλευτεί με τον αρμόδιο Υπουργό για την 
υλοποίηση των ως άνω αιτημάτων. 

Αρ. αποφ.235-22/2019 
 
ΘΕΜΑ 8ο  Ε.Η.Δ.: Θέσπιση παγίων κατ΄ αποκοπή χορηγημάτων καθαριότητας για το έτος 2020 
στην Π.Ε. Κέρκυρας. 
 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κατόπιν διαλογικής συζήτησης το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νήσων,     
αποφάσισε  κατά πλειοψηφία, εγκρίνει την θέσπιση παγίων κατ’ αποκοπή  χορηγημάτων 
καθαριότητας για το έτος 2020, ως  η εισήγηση με τον συνημμένο σε αυτήν πίνακα.                                                                                                                             
Τα κατ’ αποκοπή χορηγήματα για την καθαριότητα των Υπηρεσιών της Π.Ε. Κέρκυρας και των 
Δ/νσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  θα βαρύνουν τις πιστώσεις του Ειδικού 
Φορέα 01073 και ΚΑΕ 123200001 του προϋπολογισμού της Π.Ε. Κέρκυρας, Περιφέρειας Ιονίων 
Νήσων, οικον. έτους 2020.  
Οι αντίστοιχες πιστώσεις έχουν προβλεφθεί στο σχέδιο προϋπολογισμού οικον. έτους 2020. 
Δικαιούχοι του κάθε επιδόματος θα είναι οι Προϊστάμενοι των Υπηρεσιών που αφορούν τα ανωτέρω 
επιδόματα. 
Σε περίπτωση πρόσληψης προσωπικού, που θα αναλάβει την καθαριότητα μίας ή περισσοτέρων εκ 
των ανωτέρω Υπηρεσιών, τα αντίστοιχα επιδόματα θα διακόπτονται. 
Η απόφαση  του Π.Σ. θα δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.  
Αρ. αποφ.236-22/2019 
 
ΘΕΜΑ 9ο  Ε.Η.Δ.: Θέσπιση παγίων κατ’ αποκοπή  χορηγημάτων καθαριότητας στην Π.Ε. Λευκάδας 
για το έτος 2020.  
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κατόπιν διαλογικής συζήτησης το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νήσων,     
αποφάσισε  κατά πλειοψηφία, εγκρίνει την θέσπιση παγίων κατ’ αποκοπή  χορηγημάτων 
καθαριότητας για το έτος 2020, ως κατωτέρω: 

 

Α/Α ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟ 
ΠΟΣΟ 

(ΜΗΝΙΑΙΩΣ) 

ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟ 
ΠΟΣΟ 

(ΕΤΗΣΙΩΣ) 

1. Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 200,00€ 2.400,00€ 

2. Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ 200,00€ 2.400,00€ 

3. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 300,00€ 3.600,00€ 

4. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 200,00€ 2.400,00€ 

5. Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 200,00€ 2.400,00€ 

6. Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 200,00€ 2.400,00€ 

7. Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ  Ν. ΛΕΥΚΑΔΑΣ 200,00€ 2.400,00€ 

8. Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Ν. ΛΕΥΚΑΔΑΣ 200,00€ 2.400,00€ 

 ΜΗΝΙΑΙΟ ΣΥΝΟΛΟ 1.700,00€ 20.400,00€ 

 
Τα κατ’ αποκοπή χορηγήματα για την καθαριότητα των Υπηρεσιών της Π.Ε. Λευκάδας και των 
Δ/νσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  Λευκάδας ανέρχονται, μηνιαία, στο ποσό 
των χιλίων επτακοσίων (1.700,00) ευρώ και συνολικά, για το έτος 2020, στο ποσό των είκοσι 
χιλιάδων τετρακοσίων (20.400,00) ευρώ και θα βαρύνουν τις πιστώσεις του Ειδικού Φορέα 02073 και 
ΚΑΕ 1232 του προϋπολογισμού της Π.Ε. Λευκάδας , Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, οικον. έτους 2020.  
Οι αντίστοιχες πιστώσεις έχουν προβλεφθεί στο σχέδιο προϋπολογισμού οικον. έτους 2020. 
Δικαιούχοι του κάθε επιδόματος θα είναι οι Προϊστάμενοι των Υπηρεσιών που αφορούν τα ανωτέρω 
επιδόματα. 
Σε περίπτωση πρόσληψης προσωπικού, που θα αναλάβει την καθαριότητα μίας ή περισσοτέρων εκ 
των ανωτέρω Υπηρεσιών, τα αντίστοιχα επιδόματα θα διακόπτονται. 
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Η απόφαση  του Π.Σ. θα δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.  
Αρ. αποφ.237-22/2019 
 
ΘΕΜΑ 10ο  Ε.Η.Δ.: Θέσπιση παγίων επιδομάτων καθαριότητας για το έτος 2020 στις Π.Ε. 
Κεφαλληνίας και Ιθάκης 
 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κατόπιν διαλογικής συζήτησης το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νήσων,     
αποφάσισε  κατά πλειοψηφία, εγκρίνει την θέσπιση παγίων επιδομάτων καθαριότητας για το έτος 
2020 ως εξής: 
Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ 

 
ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟ 

ΠΟΣΟ 
Α/Α ΥΠΗΡΕΣΙΑ  (ΑΝΑ ΜΗΝΑ) 

1 Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ  280,00 € 
2 ΚΕΔΔΥ/ ΚΕΣΥ (όπως θα ονομάζεται η νέα δομή) 200,00 € 
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Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, 
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ,ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΕΡΓΩΝ 1.050,00€ 

4 
Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ (ΥΠΟΓΕΙΟ) 280,00 € 

5 Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ν. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 255,00 € 
6 2ο ΠΕΚΕΣ 120,00 € 
7 Δ/ΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ν. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 255,00 € 
8 Π.Ε. ΙΘΑΚΗΣ 140,00 € 
9 ΚΤΕΟ (ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ) 20,00 € 

 ΜΗΝΑΙΟ ΣΥΝΟΛΟ 2.600,00 € 
 
Τα επιδόματα θα καταλογίζονται σε βάρος του Ειδικού Φορέα 04.073 (Διοίκηση) και Κ.Α.Ε. 
1232.00.00.1 (Κατ’ αποκοπή χορήγημα για καθαριότητα). 
Δικαιούχοι του κάθε επιδόματος θα είναι οι Προϊστάμενοι των Υπηρεσιών που αφορούν τα 
παραπάνω επιδόματα, ενώ για τις Υπηρεσίες με α/α 3, δικαιούχος θα είναι ο Διευθυντής Διοικητικού-
Οικονομικού Π.Ε. Κεφαλληνίας. Στην Περιφερειακή Ενότητα Ιθάκης θα είναι η Προϊσταμένη του 
Αυτοτελούς Τμήματος Ιθάκης  
Σε περίπτωση πρόσληψης προσωπικού, που θα αναλάβει μία ή περισσότερες από τις παραπάνω 
Υπηρεσίες, τα αντίστοιχα επιδόματα θα διακόπτονται. 
Αρ. αποφ.238-22/2019 

 
ΘΕΜΑ 11ο Ε.Η.Δ.: Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.)   του    
έργου: «Υφιστάμενο Κύριο Ξενοδοχειακό Κατάλυμα Κλασσικού Τύπου Κατηγορίας 2**,   
συνολικής δυναμικότητας 166 κλινών, ιδιοκτησίας της εταιρείας ΛΟΡΕΝΤΖΟ Α.-Ε.Ξ.Τ.Ε., εντός  
γηπέδου εμβαδού 6.858,53 τ.μ., στη θέση «Λάσση» εντός της Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου (Ζ.Ο.Ε.)   
Αργοστολίου, περιοχή 8Β, στην ομώνυμη Δημοτική Ενότητα του Δήμου Αργοστολίου». 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κατόπιν διαλογικής συζήτησης το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νήσων, 
αποφάσισε ομόφωνα επί των παρόντων, γνωμοδοτεί θετικά επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου: «Υφιστάμενο Κύριο Ξενοδοχειακό Κατάλυμα Κλασσικού Τύπου 
Κατηγορίας 2**, συνολικής δυναμικότητας 166 κλινών, ιδιοκτησίας της εταιρείας ΛΟΡΕΝΤΖΟ Α.-
Ε.Ξ.Τ.Ε., εντός γηπέδου εμβαδού 6.858,53 τ.μ., στη θέση «Λάσση» εντός της Ζώνης Οικιστικού 
Ελέγχου (Ζ.Ο.Ε.) Αργοστολίου, περιοχή 8Β, στην ομώνυμη Δημοτική Ενότητα του Δήμου 
Αργοστολίου», ως η εισήγηση. 
Αρ. αποφ.239-22/2019 

 
ΘΕΜΑ 12ο Ε.Η.Δ.: 14η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Π.Ι.Ν., έτους 2019.  
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κατόπιν διαλογικής συζήτησης το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νήσων, 
αποφάσισε ομόφωνα επί των παρόντων, εγκρίνει την 14η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Π.Ι.Ν., 
έτους 2019, ως η εισήγηση. 
Αρ. αποφ.240-22/2019 
 
ΘΕΜΑ 13ο Ε.Η.Δ.: Έγκριση συνδιοργάνωσης  εκδήλωσης παρουσίασης μουσειακού χώρου με τίτλο 
«επτανησιακή κεντητική από το χτες στο σήμερα στις 10/12/2019» από το Χαροκόπειο Εργαστήριο 
Απόρων Γυναικών και Κορασίδων. 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κατόπιν διαλογικής συζήτησης το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νήσων, 
αποφάσισε ομόφωνα, εγκρίνει τη συμμετοχή της Π.Ε. Κεφαλληνίας για την συνδιοργάνωση 
εκδήλωσης παρουσίασης μουσειακού χώρου με τίτλο «επτανησιακή κεντητική από το χτες στο 
σήμερα στις 10/12/2019» με το Χαροκόπειο Εργαστήριο Απόρων Γυναικών και Κορασίδων μέχρι 
του ποσού των 644,8 € , ως η εισήγηση. 
Αρ. αποφ.241-22/2019 
 
ΘΕΜΑ 14ο Ε.Η.Δ.: Ορθή επανάληψη της αριθμ΄ 209-20/23-10-2019 απόφασης του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Ιονίων Νήσων με τίτλο ¨ Ορισμός εκπροσώπων στο «ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ – Π.Ε. ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ –ΔΗΜΩΝ». 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κατόπιν διαλογικής συζήτησης το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νήσων, 
αποφάσισε ομόφωνα, ορίζει:  

 Εκπρόσωπο της ΠΙΝ στην Γενική Συνέλευση τον Αντιπεριφερειάρχη ΠΙΝ –Αγροτικής 
Οικονομίας και Ανάπτυξης Υπαίθρου κ. Σωτήριο Κουρή με αναπληρωτή του τον Έπαρχο 
Ιθάκης κ. Αθανάσιο Λιβιτσάνη. 

 Εκπρόσωπο της ΠΙΝ στο Διοικητικό Συμβούλιο τον Περιφερειακό Σύμβουλο κ. Δημήτριο 
Σπανό ως Πρόεδρο και τον Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Κεφαλονιάς και Ιθάκης κ. Σταύρο 
Τραυλό ως μέλος. 

 Εκπρόσωπο της ΠΙΝ στην Επιτροπή Διαχείρισης του Προγράμματος (ΕΔΠ) τον Έπαρχο 
Ιθάκης κ. Αθανάσιο Λιβιτσάνη με αναπληρωτή του τον Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Κεφαλονιάς 
και Ιθάκης κ. Σταύρο Τραυλό. 

      Αρ. αποφ.242-22/2019 

 
ΘΕΜΑ 15ο Ε.Η.Δ.: Διαμαρτυρία για την άδικη και καταχρηστική πειθαρχική δίωξη σε βάρος 
αιρετού εκπροσώπου των πυροσβεστών μέλος του Δ.Σ. της Ε.Υ.Π.Σ. Περ/ρειας Στερεάς Ελλάδας 
Αρχιπυροσβέστη Κέκη Κων/νου.  
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κατόπιν διαλογικής συζήτησης το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νήσων, 
αποφάσισε ομόφωνα, την έκδοση του κάτωθι ψηφίσματος:  
¨Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νήσων απαιτεί: 

 Να παύσει οριστικά η συγκεκριμένη Ε.Δ.Ε. και η άδικη και καταχρηστική δίωξη του εκλεγμένου 
εκπροσώπου των εργαζομένων στο Π.Σ. Αρχ/στη Κέκη Κωνσταντίνου. 

 Να πάψει η καταπάτηση των δημοκρατικά και συνταγματικά κατοχυρωμένων δικαιωμάτων των 
εργαζομένων στο Π.Σ. με μεθοδευμένες και εκδικητικές πειθαρχικές διώξεις. Διώξεις που 
αξιοποιούνται ως μέσον χειραγώγησης των δικαιολογημένων αντιδράσεων των πυροσβεστών 
για την επισφαλή κατάσταση που έχει των δικαιολογημένων αντιδράσεων των πυροσβεστών για 
την επισφαλή κατάσταση που έχει διαμορφωθεί διαχρονικά στο εργασιακό μας περιβάλλον και 
τη συνεχόμενη καταστρατήγηση εργασιακών μας δικαιωμάτων. 

 Να σκύψει επιτέλους η πολιτεία στα καυτά και χρονίζοντα προβλήματα που ανέδειξε για ακόμη 
μια φορά ο συνάδελφος μας και να δώσει τις απαιτούμενες λύσεις¨.   

Αρ. αποφ.243-22/2019 
                                                                                     Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ   
                                                                    ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
                                                                                     ΙΟΝΙΩΝ  ΝΗΣΩΝ  
              
 
                                                                       ΚΑΡΔΑΚΑΡΗ ΟΛΥΜΠΙΑ (ΟΛΙΒΙΑ)  


