
       
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 
Από τα πρακτικά της με αριθμό 22ης/2019, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου 
το Σάββατο, 23 του μηνός Nοεμβρίου  2019, στην Κεφαλονιά.  
 
Αριθ. απόφασης: 230-22/2019  
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ:   Έρευνα και  εξόρυξη  υδρογονανθράκων στο Ιόνιο. 
 
  
Στην Κεφαλονιά, σήμερα ημέρα  Σάββατο 23 Νοεμβρίου  2019 και ώρα 10:00 π.μ. στην 
αίθουσα συνεδριάσεων Αντιόχου Ευαγγελάτου, στο Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο 
Κέφαλος», της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας & Ιθάκης,  συνήλθαν τα μέλη του 
Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων που αναδείχθηκαν κατά τις 
εκλογές της 2ης Ιουνίου 2019 και ανακηρύχθηκαν με την υπ΄ αριθμ.739/2019 απόφαση του 
Πολυμελούς Πρωτοδικείου Κέρκυρας, των υπ’  αριθμ. 200/2019 και 201/2019 αποφάσεων 
του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων καθώς και με τις κατατεθείσες δηλώσεις 
αποποίησης εκλογής Περιφερειακών Συμβούλων, κατόπιν της υπ΄αριθ. πρωτ. οικ. 
99947/70/15-11-2019 (Ορθή επανάληψη 20-11-2019) πρόσκλησης του Προέδρου του 
Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων,   σύμφωνα με την προαναφερθείσα απόφαση 
και με τα προβλεπόμενα των άρθρων 165 και 175 του Ν.3852/2010 όπως έχουν 
τροποποιηθεί και ισχύει. 
 
Παρόντες στη συνεδρίαση ήταν : 

1. Νικόλαος Μουζακίτης του Σπυρίδωνος, Πρόεδρος Π.Σ. 
2.  Αλέξανδρος Μιχαλάς του Διονυσίου, Αντιπρόεδρος Π.Σ. 
3. Ολυμπία (Ολίβια) Καρδακάρη, Γραμματέας Π.Σ.  
4. Γεώργιος Στασινόπουλος του Ιωάννη  
5. Αμαλία-Ελένη Ανδριώτη-Σκορδίλη του Στεφάνου 
6. Σταύρος Τραυλός του Παναγή  
7. Κωνσταντίνος Καποδίστριας του Δημητρίου 
8.  Ευστάθιος – Σωτήριος Κουρής του Σπυρίδωνος 
9. Κωνσταντίνος Ζορμπάς του Δημητρίου  
10. Εμμανουήλ Ορφανουδάκης του Γεωργίου  
11. Σπυρίδων Ιωάννου του Δημητρίου  
12. Αλέξανδρος Αλεξάκης του Ιωάννη 
13. Αικατερίνη Μοθωναίου του Διονυσίου 
14. Ιωάννης Αρμενιάκος του Γεωργίου  
15. Αθανάσιος Λιβιτσάνης του Μιχαήλ  
16. Θεόδωρος Γαλιατσάτος του Αποστόλη 
17. Παναγής Δρακουλόγκωνας του Βασιλείου  
18. Σπυρίδων Γαλιατσάτος του Μιχαήλ-Σωτηρίου  
19. Θεόδωρος Χαλικιάς του Ιωάννη 
20. Κυριάκος Σταμούλης του Αναστασίου 
21. Τηλέμαχος Γαβαλάς του Σπυρίδωνος 
22. Διονύσιος Μπάστας του Παύλου 
23. Σπυρίδων Σπύρου του Πέτρου 



24. Νικόλαος Μηλιώτης του Αναστασίου 
25. Θεόδωρος (Μποκές) Τσουκαλάς του Διονυσίου 
26. Αντώνιος Δουβίτσας του Ιωάννη 
27. Αλεξάνδρα Μπαλού του Αριστείδη 
28. Διονύσιος Κεφαλληνός του Παναγιώτη 
29. Νικόλαος Γκισγκίνης του Γεωργίου 
30. Ευγενία Κολυβά του Γεωργίου 
31. Παναγιώτης Ποζίδης του Μενελάου 
32. Δημήτριος Σπανός του Διονυσίου-Ευάγγελου 
33. Ιωάννης Ροντογιάννης του Βασιλείου 
34. Χαράλαμπος Βυθούλκας του Σωτηρίου 
35. Βαρβάρα (Βέρα) Κορωνάκη του Σπυρίδωνος 

 
Απουσίαζαν αν και κλήθηκαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι:  

1. Ανδρέας Κτενάς του Γεωργίου 
2.  Ελευθέριος Νιοτόπουλος του Δημητρίου 
3. Χρήστος-Ηρακλής Σκούρτης του Πέτρου 
4. Χαράλαμπος Χαραλάμπους του Μιχαήλ 
5. Ιωάννης Αϊβατίδης του Γεωργίου 
6. Στέφανος Σαμοΐλης του Κωνσταντίνου-Νικολάου 

 
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο σαράντα ένα (41) 
Περιφερειακών Συμβούλων βρέθηκαν παρόντες  τριάντα πέντε  (35) και ο Πρόεδρος του 
Περιφερειακού Συμβουλίου  κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.  
 
Στη συνεδρίαση ήταν παρούσα η Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κα Ρόδη Κράτσα – 
Τσαγκαροπούλου. 

--------Παράλειψη----------- 
 
Κατά τη συζήτηση του 7ου θέματος Ημερήσιας διάταξης προσήλθε ο Αντιπεριφερειάρχης 
Π.Ε. Λευκάδας κ. Ανδρέας Κτενάς. 
 

--------Παράλειψη----------- 
 

Θέμα 2ο  Η.Δ: Έρευνα και  εξόρυξη  υδρογονανθράκων στο Ιόνιο. 
 

  
--------Παράλειψη----------- 

 
Με την έναρξη της συζήτησης, αρχικά η επικεφαλής της παράταξης ¨Λαϊκή Συσπείρωση 
Ιονίων Νήσων¨ κ. Αλεξάνδρα Μπαλού  εισηγήθηκε τα κάτωθι:  

 

ΠΡΟΣ                                                                                        14/10/2019                                            

Τον Πρόεδρο του Π.Σ. 

Της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων 

                                                                                                   

Κ. Πρόεδρε, 



Στην Περιφέρεια Ιονίων νήσων είναι έντονη η αγωνία και οι διαμαρτυρίες των κατοίκων, για την 
απόφαση της κυβέρνησης να κυρώσει και μάλιστα με συνοπτικές διαδικασίες ,τις συμβάσεις για 
την παραχώρηση τεσσάρων θαλάσσιων περιοχών στο Ιόνιο και την Κρήτη για έρευνες 
υδρογονανθράκων. Συγκεκριμένα στη θαλάσσια περιοχή «Ιόνιο», παραχωρείται για έρευνα και 
για εκμετάλλευση (αν ανακαλυφθούν εκμεταλλεύσιμα κοιτάσματα για 25 χρόνια), στην 
κοινοπραξία της Repsol Exploracion με τα Ελληνικά Πετρέλαια. 

Στο προηγούμενο Περιφερειακό Συμβούλιο 5-6/10/2019, το θέμα αυτό δεν περιλαμβάνονταν στη 
διαδικασία της ενημέρωσης από την Κα. Περιφερειάρχη. Η  Λαϊκή Συσπείρωση εξέφρασε τη 
διαφωνία της, τόνισε τη σοβαρότητα του ζητήματος και την ανάγκη να συζητηθεί. Σας θυμίζουμε 
ότι ήταν ακριβώς οι μέρες που γίνονταν η συζήτηση στη Βουλή. 

Ανεξάρτητα από το γεγονός ότι η προηγούμενη περιφερειακή αρχή είχε δώσει το πράσινο φως 
στο να προχωρήσουν αυτοί οι σχεδιασμοί, το νέο περιφερειακό συμβούλιο οφείλει  να πάρει  
θέση στις εξελίξεις. Με βάση το παρακάτω πλαίσιο ζητήσαμε να μας ενημερώσετε για τις θέσεις 
σας απέναντι σε αυτές τις εξελίξεις. 

Με βάση το περιεχόμενο των συμβάσεων αλλά και το στόχο του κάθε επιχειρηματικού ομίλου 
που είναι το κέρδος γίνεται φανερό ότι: 

1.Θα κλαπεί οριστικά και αμετάκλητα και θα χαθεί για τις επόμενες γενιές ένα πολύτιμο 
ενεργειακό απόθεμα.  Δεν διασφαλίζεται ούτε η ερευνητική συμμετοχή, ούτε ο ουσιαστικός 
έλεγχος, ούτε καν η δέσμευση μέρους της πιθανής εξόρυξης από το ελληνικό κράτος.  

2.Δεν θα δημιουργήσουν θέσεις καλοπληρωμένης  και ασφαλούς σταθερής εργασίας, παρά μόνο  
ίσως για ελάχιστο αριθμό εξειδικευμένων εργαζομένων,  αφού όλοι οι μνημονιακοί νόμοι που 
μείωσαν μισθούς,  διέλυσαν εργασιακές σχέσεις, απελευθερώνουν απολύσεις είναι εδώ. 

3.Οι υποσχέσεις  της ΝΔ και του ΣΥΡΙΖΑ για τα μεγάλα οικονομικά οφέλη που θα προκύψουν για 
την τοπική διοίκηση είναι κάλπικες. Ο περιφερειακός πόρος του 5% από τα έσοδα εξόρυξης, είναι 
το «τυράκι» στη φάκα για το λαό, που, ακόμα κι αν δοθεί, δεν θα ανακόψει  την ενεργειακή 
φτώχεια  και τη ‘’φοροληστεία’’. Το μόνο που επιβεβαιώνει είναι ΄ότι οι Περιφέρειες γίνονται  
dillers  παράδοσης του δημόσιου πλούτου. 

4.Με βάση τη διεθνή πείρα ο κίνδυνος για  τεράστιες επιπτώσεις στη δημόσια υγεία και την 
καταστροφή του περιβάλλοντος δεν ξεπερνιέται με ένα παρατηρητήριο. 

5.Θα υπάρχει επίδραση στις τοπικές οικονομίες, αφού θα χτυπηθεί η τουριστική, κτηνοτροφική 
και αλιευτική δραστηριότητα, η βιοποικιλότητα, ενώ δεν είναι έωλος και ο προβληματισμός για τα 
ζητήματα σεισμικότητας.  

6.Η εμπλοκή της περιοχής μας στους  ανταγωνισμούς για τους δρόμους ενέργειας  ανάμεσα σε 
ΗΠΑ, ΡΩΣΙΑ ,ΕΕ κ.α δεν είναι προς όφελος του λαού μας,της ασφάλειας και της σταθερότητας 
της περιοχής. 

Η Λαϊκή Συσπείρωση είναι αντίθετη με αυτούς τους σχεδιασμούς όπως και η μεγάλη πλειοψηφία 
του λαού μας. Η ενέργεια είναι αγαθό και όχι εμπόρευμα .Έχουμε  καθαρό ότι η αξιοποίηση των 
πλουτοπαραγωγικών πηγών της χώρας μπορεί να γίνει προς όφελος του λαού μόνο μέσα από 
ένα δρόμο ανάπτυξης, που έχει στο κέντρο του τον άνθρωπο και τις σύγχρονες κοινωνικές 
ανάγκες . Γι αυτό συνεχίζουμε τον αγώνα για την αποτροπή αυτών των σχεδίων και τον 
συνδέουμε με τις αιτίες που τα προκαλούν. 



Για μας ,το ζήτημα  αυτό δεν έχει κλείσει . Για αυτό ζητάμε τη συζήτησή του  σε ειδική συνεδρίαση 
.Σε κάθε περίπτωση το θέτουμε  ως θέμα ημερήσιας διάταξης στο επερχόμενο περιφερειακό 
συμβούλιο (χωρίς τηλεδιάσκεψη). 

 

                                                                     Οι περιφερειακοί Σύμβουλοι της Λαϊκής Συσπείρωσης 

                                                                                            ΓΚΙΣΓΚΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

                                                                                            ΚΕΦΑΛΛΗΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 

                                                                                            ΚΟΛΥΒΑ ΕΥΓΕΝΙΑ 

                                                                                            ΜΠΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 

                                                                                            ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 

 
--------Παράλειψη----------- 

 
 Στη συνέχεια η Επικεφαλής της παράταξης  ¨Αντικαπιταλιστική Αριστερά στα Ιόνια¨ κ.  
Βαρβάρα (Βέρα) Κορωνάκη εισηγήθηκε τα κάτωθι:  
 
Εισήγηση για  έρευνα και  εξόρυξη  υδρογονανθράκων στο Ιόνιο 
Εισηγήτρια: Βαρβάρα  Κορωνάκη, περιφερειακή σύμβουλος, επικεφαλής της 
Αντικαπιταλιστικής Αριστεράς στα Ιόνια. 
Υπάρχουν ατεκμηρίωτοι ισχυρισμοί για παρουσία τεράστιας ποσότητας κοιτασμάτων πετρελαίου 
και φυσικού αερίου, που θα φέρει αμύθητα κέρδη και θα δοθεί η δυνατότητα να επιλυθούν όλα τα 
οικονομικά προβλήματα της Ελλάδας. Η αλήθεια είναι ότι θα γίνει έρευνα για πιθανά κοιτάσματα, 
βέβαια κοιτάσματα, (τεχνικά) απολήψιμα κοιτάσματα και οικονομικά εκμεταλλεύσιμα 
κοιτάσματα. Οι διαφορές σε ότι αφορά τις ποσότητες και τις αποτιμήσεις αυτών των εντελώς 
διαφορετικών κατηγοριών είναι χαώδεις. 
Τα νησιά του Ιονίου είναι περικυκλωμένα από έξι οικόπεδα έκτασης σχεδόν 17.000 τετραγωνικών 
χιλιομέτρων που έχουν παραχωρηθεί σε πετρελαϊκές εταιρείες για να διενεργήσουν εργασίες 
έρευνας και εξόρυξης υδρογονανθράκων και να αποκτήσουν έλεγχο στην περιοχή για τα επόμενα 
τουλάχιστον 25 χρόνια.  

Ως Αντικαπιταλιστική Αριστερά στα Ιόνια θεωρούμε ότι δεν πρέπει να γίνει έρευνα και  εξόρυξη 
υδρογονανθράκων στο Ιόνιο για τους εξής λόγους: 

* Μη διαβούλευση με την τοπική κοινωνία 

Οι συμβάσεις κυβέρνησης και εταιρειών για την έρευνα για εξόρυξη υδρογονανθράκων στο 
θαλάσσιο χώρο του  Ιονίου υπογράφηκαν χωρίς να προηγηθεί διαβούλευση με τους πολίτες των 
νησιών. Δεδομένου ότι δεν υπάρχει επαρκής τεχνογνωσία για εξορύξεις σε πολύ μεγάλα βάθη, η 
συγκεκριμένη δραστηριότητα είναι επισφαλής. Αφαιρέθηκε από τους πολίτες το κατοχυρωμένο 
δικαίωμα, σύμφωνα με τις αρχές της προφύλαξης και της διακινδύνευσης, να αρνηθούν να 
γίνουν πειραματόζωα για τα συμφέροντα των πετρελαϊκών εταιρειών, να θυσιάσουν την 
ποιότητα της ζωής τους  και των επόμενων γενεών στο βωμό μιας αδιέξοδης ανάπτυξης, που θα  
αφήσει μη αναστρέψιμο  αποτύπωμα στο φυσικό και κοινωνικό  περιβάλλον. 



* Σεισμογενής περιοχή. Τα Ιόνια Νησιά βρίσκονται πάνω στη λεγόμενη  Ελληνική Τάφρο και 
είναι ιδιαίτερα σεισμογενή. Δεδομένου ότι οι εξορύξεις θα γίνουν σε πολύ μεγάλα βάθη,  
υπάρχει σοβαρός κίνδυνος για  ενεργοποίηση ή/και ενίσχυση της σεισμικής δραστηριότητας εξ 
αιτίας των εξορύξεων. Μία βλάβη από σεισμό μεγάλης έντασης σε μια εγκατάσταση εξόρυξης 
μπορεί να  προκαλέσει διαρροή με συνακόλουθα προβλήματα ρύπανσης και άλλων βλαβερών 
επιδράσεων. 

* Επισφαλής δραστηριότητα.  Για τις θαλάσσιες εξορύξεις σε Ιόνιο και Κρήτη, αποκαλυπτική 
είναι η δημόσια παραδοχή  της  ΕΔΕΥ   (Ελληνική  Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογονανθράκων)   δια  
του προέδρου της, ότι η τεχνογνωσία για εξορύξεις στα μεγάλα βάθη θα είναι διαθέσιμη από τις 
εταιρίες μετά από τρία χρόνια. Αυτό σημαίνει μηδενική εμπειρία και - σε συνδυασμό με την 
έντονη σεισμικότητα της περιοχής- τεράστιο περιβαλλοντικό ρίσκο. 

* Η επίβλεψη εφαρμογής των Συμβάσεων 

 Κρίνουμε απαραίτητο ένα σχόλιο σχετικά με τον ισχυρισμό ότι «υπάρχουν προβλέψεις και 
δεσμεύσεις για αποκατάσταση οποιωνδήποτε αναπόφευκτων ή τυχαίων αρνητικών 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων». 

Συνήθως όμως στις περιβαλλοντικές μελέτες, οι επιπτώσεις υποεκτιμούνται. 

Είναι  συνηθισμένο όταν συμβαίνουν ατυχήματα και επιδικάζονται αποζημιώσεις που πρέπει να 
καταβάλει η εταιρεία εξόρυξης, αυτές να περνούν μέσα από μακρόχρονες νομικές διαδικασίες 
και τελικά να πληρώνονται πολύ χαμηλά ποσά, με πρόσφατο παράδειγμα  αυτό του ατυχήματος 
Deepwater Horizon της BP στον Κόλπο του Μεξικού. Να σημειώσουμε εδώ ότι οι εταιρείες 
αρνούνται να αποζημιώσουν βλάβες στο περιβάλλον που θεωρούν ότι δε μπορούσαν να 
αποτραπούν και ήταν αποτέλεσμα ανεξέλεγκτων θεομηνιών. Άλλωστε, για αυτές τις περιπτώσεις 
δεν καλύπτονται και αυτές από την ασφάλιση κινδύνων που πληρώνουν σε ασφαλιστικές 
εταιρείες. 

Από τα προηγούμενα έχει γίνει φανερό  ότι οι κίνδυνοι  είναι υπαρκτοί και οι επιπτώσεις, 
περιβαλλοντικές και κοινωνικές, πολύ σοβαρές, με ή χωρίς ατυχήματα. 

 * Φυσικό περιβάλλον.  Συνολικά, 43 περιοχές στο Ιόνιο που έχουν θεσπιστεί επίσημα ως 
«προστατευόμενες περιοχές» γειτνιάζουν με αυτά τα οικόπεδα. Ενδεικτικά αναφέρονται το 
Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου, οι Στροφάδες Νήσοι, το Στενό Κεφαλονιάς - Ιθάκης και η 
θαλάσσια ζώνη από το Αργοστόλι έως τον όρμο της Μούντας. Πρόκειται για περιοχές μοναδικής 
ομορφιάς και οικολογικής σημασίας που θα κληθούν να αντιμετωπίσουν μη αναστρέψιμες 
απώλειες, από το πρώτο στάδιο των σεισμικών ερευνών, πόσο  μάλλον σε περίπτωση τακτικής 
ρύπανσης ή πετρελαιοκηλίδας. 

 Οι εξορύξεις στους θαλάσσιους χώρους του Ιονίου αναμένεται να επηρεάσουν πολύ αρνητικά τους 
σχετιζόμενους  με αυτούς πόρους. 
 Οι διαρροές κατά την εξόρυξη πετρελαίου, αλλά και η ρύπανση από τα δεξαμενόπλοια, όπως και η 
κίνησή τους θα επηρεάσουν αρνητικά την ποιότητα των υδάτων. 
 Λόγω της ρύπανσης επηρεάζονται αρνητικά τα αλιεύματα ως προς την ποιότητα αλλά ίσως και ως 
προς την ποσότητά τους γύρω από τις περιοχές εξόρυξης, οι οποίες καλύπτουν πολύ μεγάλες 
εκτάσεις.  
 Λόγω της ρύπανσης, των διαταραχών που προκαλούν οι γεωτρητικές διαδικασίες και ενδεχομένως 
κάποιες από τις άλλες συναφείς (άντληση, μεταφορά με κάποια μέσα) επηρεάζεται η θαλάσσια 
βιοποικιλότητα. 



Οι εξορύξεις,  η  μεταφορά  υδρογονανθράκων και (ιδίως του πετρελαίου, και ακόμα περισσότερο 
εφόσον γίνεται διύλιση εν πλω)   είναι βαρέως  ρυπογόνες διαδικασίες,  θα επιβαρύνουν  την 
ατμόσφαιρα γύρω από τα Ιόνια νησιά  και θα επηρεάσουν δυσμενώς την υγεία και τις 
δραστηριότητες των κατοίκων. 
 Οι παράκτιες περιοχές, οι οποίες είναι εν γένει πιο ευάλωτες σε αλλαγές  λόγω περιβαλλοντικών 
παραγόντων, θα  πληγούν ιδιαίτερα από τις δυσμενείς επιπτώσεις της εξόρυξης υδρογονανθράκων 
σε κοντινή θαλάσσια περιοχή, τόσο στο φυσικό περιβάλλον, όσο και στο κοινωνικό. 
* Οικονομικές επιπτώσεις στην τοπική οικονομία. 
Τουρισμός.  Η τουριστική δραστηριότητα αποτελεί τη βασική επιχειρηματική-οικονομική 
δραστηριότητα των  Ιόνιων νησιών (σκόπιμα δεν χρησιμοποιώ τον όρο τουριστική βιομηχανία γιατί  
είναι αποτέλεσμα  πιστής/κακής  μετάφρασης από την αγγλική γλώσσα και  δεν αποδίδει  τη σωστή 
έννοια στην ελληνική γλώσσα). Είναι ευνόητο ότι η ρυπογόνα διαδικασία της εξόρυξης, άντλησης 
και μεταφοράς υδρογονανθράκων  δεν συνάδει με τη ειδυλλιακή εικόνα του τοπίου που αναζητούν  
οι άνθρωποι για τις διακοπές τους.  Ακόμη και η θέα  της πλωτής πλατφόρμας των εγκαταστάσεων 
και η σκέψη για πιθανό ατύχημα είναι ανασταλτικοί παράγοντες επιλογής τόπου παραθερισμού. 
Αλιεία.  Όπως έχει ήδη αναφερθεί, η διαδικασία της εξόρυξης, άντλησης και μεταφοράς 
υδρογονανθράκων επιβαρύνει με ρύπους και όχληση το θαλάσσιο περιβάλλον με αποτέλεσμα τη 
μείωση ή την εξαφάνιση   των αλιευμάτων  αλλά και την επιμόλυνσή τους, που τα καθιστά 
επικίνδυνα για την υγεία των καταναλωτών. Επιπλέον,  αφού ήδη έχουν αποκλειστεί μεγάλες 
θαλάσσιες εκτάσεις για τους αλιείς, εκείνοι (οι εντόπιοι) θα έχουν μειωμένη δυνατότητα κίνησης, 
άρα και διαθέσιμων επιλογών. 
* Σταδιακή απεξάρτηση  από ορυκτά καύσιμα. 
Η κλιματική αλλαγή δεν υπάρχει πλέον μόνο στη φαντασία των «γραφικών οικολόγων», είναι  ήδη 
γεγονός και οι επιπτώσεις στις δραστηριότητες του πληθυσμού, ορατές! Επιτακτική ανάγκη για την 
αντιμετώπιση αυτού του φαινομένου είναι η απεξάρτηση  από τη χρήση  ορυκτών  καυσίμων  για 
απαλλαγή από τους ατμοσφαιρικούς ρύπους που δημιουργούν και οι οποίοι αποτελούν το βασικό  
αίτιο  της  παρούσας κλιματικής αλλαγής. Η Ελλάδα συμφώνησε με τα περισσότερα κράτη του 
κόσμου  για τη μείωση αερίων  ρύπων υπογράφοντας τη συμφωνία του Παρισιού. Κατά τις 
διεργασίες της  προετοιμασίας της διάσκεψης  των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή, 
που έγινε  στη Βόννη το 2017, στα συμπεράσματα του Συμβουλίου Περιβάλλοντος τονιζόταν η 
ανάγκη για την εκπλήρωση των δεσμεύσεων των κρατών μελών. Η ΕΕ θα συνέχιζε την εφαρμογή 
των πολιτικών της για το κλίμα που περιγράφονται στο πλαίσιο πολιτικής της ΕΕ για το κλίμα και 
την ενέργεια με ορίζοντα το 2030, το οποίο εγκρίθηκε τον Οκτώβριο του 2014 από το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο. Βασικός στόχος ήταν να μειωθούν οι εγχώριες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου κατά 
τουλάχιστον 40% έως το 2030 σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990. Γαλλία, Ισπανία και 
Πορτογαλία έχουν απαγορεύσει εξορύξεις υδρογονανθράκων στην επικράτειά τους. Οπότε, είναι 
εύλογη η ανάγκη για στροφή προς καθαρή ενέργεια και όχι για επενδύσεις στη ρυπογόνα 
ενέργεια. Όμως, δε λέμε άκριτα ναι στις εναλλακτικές μορφές ενέργειας, σε φαραωνικά έργα 
με μοναδικό γνώμονα την κερδοφορία των εταιρειών. Οι φιλικές στο περιβάλλον  
εγκαταστάσεις  ανανεώσιμων πηγών ενέργειας  είναι μικρής κλίμακας και  εξυπηρετούν τις  
ανάγκες των πολιτών  σε τοπικό επίπεδο. Επισημαίνουμε ότι εμείς υποστηρίζουμε  ένα πλαίσιο 
χρήσης ενέργειας έξω από τη λογική της  καπιταλιστικής αγοράς,  με όρους εξυπηρέτησης 
των λαϊκών και ευρύτερων κοινωνικών αναγκών, περιβαλλοντικής προστασίας και  
κοινωνικής δικαιοσύνης. 
* Ο μύθος περί πλουτισμού. 
Εδώ σημειώνουμε πως ακόμη κι αν  υπήρχε οικονομικό συμφέρον για την τοπική κοινωνία, πάλι θα 
είμαστε ενάντιοι στη συγκεκριμένη δραστηριότητα γιατί τα όποια οικονομικά οφέλη δεν 
αντισταθμίζουν  την υγεία  και την ασφάλεια των πολιτών ούτε την οικολογική καταστροφή. 
‘Όμως, ας δούμε τι οικονομικό όφελος θα έχει η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων,  προβλέπεται ότι θα  
εισπράττει το 5% του φορολογητέου εισοδήματος της εταιρείας, χαμηλό ποσοστό, όσο και αβέβαιο 
γιατί είναι πολύ πιθανό η εταιρεία να μην εμφανίζει κέρδη για κάποια χρόνια. Όσον αφορά στον 
πλουτισμό και την ευμάρεια του πληθυσμού, υπάρχει η εμπειρία της γειτονικής Αλβανίας αλλά και 
της επίσης γειτονικής  Μπασιλικάτα της Ιταλίας, όπου ο λαός, όχι μόνο δεν πλούτισε αλλά 
φτωχοποιήθηκε και οδηγήθηκε στη μετανάστευση.  



*  Διεθνείς εντάσεις. Η εμπειρία έχει δείξει ότι  οι εξορύξεις δημιουργούν ή εντείνουν διεθνείς 
εντάσεις, που επιφέρουν μεγάλο κόστος  στρατιωτικών δαπανών, προκαλούν ανασφάλεια στους 
πολίτες και το χειρότερο,  ενδέχεται  να οδηγήσουν σε εχθροπραξίες και πολεμικές συγκρούσεις. 
Συμπέρασμα. Για όλους τους λόγους που αναφέρουμε, δηλώνουμε την κάθετη αντίθεσή μας  στα 
σχέδια της κυβέρνησης για έρευνα και εξόρυξη υδρογονανθράκων στο Ιόνιο και επισημαίνουμε ότι 
θεωρούμε πως αυτή η δραστηριότητα ενέχει σοβαρούς κινδύνους για την κοινωνία και το 
περιβάλλον από οποιονδήποτε φορέα κι αν πραγματοποιηθεί.  
                         

--------Παράλειψη----------- 
 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, η Γενική Γραμματέας του Υπουργείου Ενέργειας και 
Φυσικών Πόρων η κ. Αλεξάνδρα Σδούκου, ο Προϊστάμενος τμήματος Γ΄ της Δ/νσης 
Περιβαλλοντικής αδειοδότησης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. 
Αλέξανδρος Κουλίδης και εκπροσωπος της Ελληνικής Διαχειριστικής  Εταιρείας 
Υδρογονανθράκων κ. Σπύρος Μπέλας, οι οποίοι αναφερόμενοι στο θέμα παρουσίασαν τις 
μέχρι σήμερα διαδικασίες, ενημέρωσαν το σώμα για τις ενέργειες που θα ακολουθήσουν 
καθώς και τις μηδαμινές πιθανές επιπτώσεις από την εξόρυξη των Υδραγονανθράκων σε 
σχέση με την απόδοση που θα έχει η δραστηριότητα αυτή. 
 

--------Παράλειψη---------- 
 

Επίσης στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν και οι Δήμαρχοι Σάμης, Ληξουρίου, Αργοστολίου 
και Ιθάκης κ.κ. Γεράσιμός Μονιάς,  Γεώργιος Κατσιβέλης, Θεόφιλος Μιχαλάτος και 
Διονύσιος Στανίστας, αντίστοιχα, εκπρόσωποι τοπικών Κοινοτήτων καθώς και Συλόγων 
και Σωματείων οι οποίοι εξέφρασαν τις απόψεις τους επί του θέματος.  
 

 --------Παράλειψη---------- 
 
                                       
Ακολούθησε διαλογική συζήτηση και τέθηκε, αρχικά, από την επικεφαλής της παράταξης  
¨Λαϊκή  Συσπείρωση Ιονίων Νήσων¨ κ. Αλεξάνδρα Μπαλλού  η κάτωθι πρόταση:  
 
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νήσων  πρέπει να αποφασίσει ενάντια στις εξορύξεις των 
υδρογονανθράκων, γιατί είναι ενάντια στην ιδιωτικοποίηση της ενέργειας και της παραχώρησης του 
δημόσιου πλούτου. 
 Ζητάμε να διακοπούν οι όποιες εργασίες έρευνας και απαιτούμε από την Κυβέρνηση να 
καταργηθούν οι συμβάσεις. 
 Ακούστηκαν προτάσεις για δημοψηφίσματα. Δεν συμφωνούμε. Θεωρούμε ότι η λογική  των 
δημοψηφισμάτων, παρά τον δημοκρατικό τους αέρα, ουσιαστικά πετάνε την μπάλα στην εξέδρα και 
εμείς ως Πόντιοι Πιλάτοι βγάζουμε και από πάνω μας την ευθύνη της Απόφασης. 
 2ον Θεωρούμε ότι παρά το ότι εδώ λένε ότι το Περιφερειακό Συμβούλιο είναι γνωμοδοτικό 
και μόνο για τις μελέτες έχει λόγο, θεωρούμε ότι έχει ευθύνη πολιτική και μπορεί η θέση του να μην 
μείνει στο γνωμοδοτικό αλλά να γίνει πραγματικά ουσιαστική, αποτελεσματική, αν συνδεθεί μαζί με 
τους αγώνες του λαού των Επτανήσων ενάντια στις εξορύξεις και στο δικαίωμα να έχει ο λαός τον 
δημόσιο πλούτο υπέρ του. 
 3ον Δεν συμφωνούμε σε αυτό που είπε ο κύριος Ποζίδης, ότι επειδή ψηφίστηκε στην Βουλή 
εμείς δεν μπορούμε τώρα να πάρουμε καμία θέση αφού κοινοβουλευτικά προχώρησε.  
 4ον Θεωρούμε άκρως συντηρητικό, κύριε Βουλευτά, να μας λέτε εδώ ότι είναι κάποιοι 
κομματικά όργανα κλπ.  
Είναι τιμή μας και επιλογή μας να ανήκουμε σε κόμματα. Και όσοι ανήκουν δεν το κρύβουν.  
Αντίθετα, μπορώ να σας θυμίσω ότι όσοι πήραν μέρος στην Τοπική Διοίκηση στις εκλογές έκρυψαν 
όλοι τις ταυτότητές τους και είπαν ότι τις βάλαν στο συρτάρι. Γιατί τους ενώνει η αγάπη για τον τόπο, 
τα προβλήματα.  
 



--------Παράλειψη---------- 
  
Κατά την ψηφοφορία παρόντες ήταν οι κάτωθι Περιφερειακοί Σύμβουλοι: 

1. Νικόλαος Μουζακίτης του Σπυρίδωνος, Πρόεδρος Π.Σ. 
2.  Αλέξανδρος Μιχαλάς του Διονυσίου, Αντιπρόεδρος Π.Σ. 
3. Ολυμπία (Ολίβια) Καρδακάρη, Γραμματέας Π.Σ.  
4. Γεώργιος Στασινόπουλος του Ιωάννη  
5. Αμαλία-Ελένη Ανδριώτη-Σκορδίλη του Στεφάνου 
6. Κωνσταντίνος Καποδίστριας του Δημητρίου  
7. Κωνσταντίνος Ζορμπάς του Δημητρίου  
8. Εμμανουήλ Ορφανουδάκης του Γεωργίου  
9. Σπυρίδων Ιωάννου του Δημητρίου  
10. Αλέξανδρος Αλεξάκης του Ιωάννη 
11. Αικατερίνη Μοθωναίου του Διονυσίου 
12. Ιωάννης Αρμενιάκος του Γεωργίου  
13. Θεόδωρος Γαλιατσάτος του Αποστόλη 
14. Παναγής Δρακουλόγκωνας του Βασιλείου  
15. Σπυρίδων Γαλιατσάτος του Μιχαήλ-Σωτηρίου  
16. Θεόδωρος Χαλικιάς του Ιωάννη 
17. Κυριάκος Σταμούλης του Αναστασίου 
18. Τηλέμαχος Γαβαλάς του Σπυρίδωνος 
19. Διονύσιος Μπάστας του Παύλου 
20. Σπυρίδων Σπύρου του Πέτρου 
21. Νικόλαος Μηλιώτης του Αναστασίου 
22. Θεόδωρος (Μποκές) Τσουκαλάς του Διονυσίου 
23. Αντώνιος Δουβίτσας του Ιωάννη 
24. Αλεξάνδρα Μπαλού του Αριστείδη 
25. Διονύσιος Κεφαλληνός του Παναγιώτη 
26. Νικόλαος Γκισγκίνης του Γεωργίου 
27. Ευγενία Κολυβά του Γεωργίου 
28. Παναγιώτης Ποζίδης του Μενελάου 
29. Ιωάννης Ροντογιάννης του Βασιλείου 
30. Χαράλαμπος Βυθούλκας του Σωτηρίου 
31. Βαρβάρα (Βέρα) Κορωνάκη του Σπυρίδωνος 

 
Την ανωτέρω πρόταση ψήφισαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της παράταξης ¨Λαϊκή 
Συσπείρωση Ιονίων Νήσων¨ κ.κ. Αλεξάνδρα Μπαλού του Αριστείδη, Διονύσιος 
Κεφαλληνός του Παναγιώτη, Νικόλαος Γκισγκίνης του Γεωργίου, Ευγενία Κολυβά του 
Γεωργίου καθώς και η επικεφαλής της παράταξης ¨Αντικαπιταλιστική Αριστερά στα Ιόνια¨κ. 
Βαρβάρα ( Βέρα) Κορωνάκη. 
  

--------Παράλειψη---------- 
 

Στη συνέχεια από τον επικεφαλής της παράταξης ¨ΑΝ. Α.Σ. Α. για τα Ιόνια Νησιά ¨ κ. 
Θεόδωρος Γαλιατσάτος πρότεινε για ψηφοφορία την κάτωθι πρόταση:  
 
Η ΑΝ.Α.Σ.Α. προτείνει στο Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νήσων να τοποθετηθεί αρνητικά 
απέναντι στην προοπτική άντλησης υδρογονανθράκων στο Ιόνιο. 
Η μη αναφορά στις υπογραφείσες συμβάσεις παραχώρησης ότι ο εκμεταλλευτής βαρύνεται 
αποκλειστικά με την δαπάνη αποκατάστασης της όποιας ζημίας ήθελε προκληθεί στην Τοπική 
Οικονομία και το Περιβάλλον, η προοπτική πλήρους ιδιωτικοποίησης των ΕΛΠΕ και του δημόσιου 
βραχίονα στις αντλήσεις επιτείνουν ακόμα περισσότερο την ανησυχία για τυχόν αρνητικές επιπτώσεις. 
Επίσης η ΑΝΑΣΑ προτείνει τη διεξαγωγή περιφερειακού δημοψηφίσματος κατ’ εφαρμογή των 
σχετικών άρθρων του Ν.4555/2018 ώστε να αποφανθεί κυρίαρχα ο λαός του Ιονίου. 



 
--------Παράλειψη---------- 

  
Κατά την ψηφοφορία παρόντες ήταν οι κάτωθι Περιφερειακοί Σύμβουλοι: 

32. Νικόλαος Μουζακίτης του Σπυρίδωνος, Πρόεδρος Π.Σ. 
1.  Αλέξανδρος Μιχαλάς του Διονυσίου, Αντιπρόεδρος Π.Σ. 
2. Ολυμπία (Ολίβια) Καρδακάρη, Γραμματέας Π.Σ.  
3. Γεώργιος Στασινόπουλος του Ιωάννη  
4. Αμαλία-Ελένη Ανδριώτη-Σκορδίλη του Στεφάνου 
5. Κωνσταντίνος Καποδίστριας του Δημητρίου  
6. Κωνσταντίνος Ζορμπάς του Δημητρίου  
7. Εμμανουήλ Ορφανουδάκης του Γεωργίου  
8. Σπυρίδων Ιωάννου του Δημητρίου  
9. Αλέξανδρος Αλεξάκης του Ιωάννη 
10. Αικατερίνη Μοθωναίου του Διονυσίου 
11. Ιωάννης Αρμενιάκος του Γεωργίου  
12. Θεόδωρος Γαλιατσάτος του Αποστόλη 
13. Παναγής Δρακουλόγκωνας του Βασιλείου  
14. Σπυρίδων Γαλιατσάτος του Μιχαήλ-Σωτηρίου  
15. Θεόδωρος Χαλικιάς του Ιωάννη 
16. Κυριάκος Σταμούλης του Αναστασίου 
17. Τηλέμαχος Γαβαλάς του Σπυρίδωνος 
18. Διονύσιος Μπάστας του Παύλου 
19. Σπυρίδων Σπύρου του Πέτρου 
20. Νικόλαος Μηλιώτης του Αναστασίου 
21. Θεόδωρος (Μποκές) Τσουκαλάς του Διονυσίου 
22. Αντώνιος Δουβίτσας του Ιωάννη 
23. Αλεξάνδρα Μπαλού του Αριστείδη 
24. Διονύσιος Κεφαλληνός του Παναγιώτη 
25. Νικόλαος Γκισγκίνης του Γεωργίου 
26. Ευγενία Κολυβά του Γεωργίου 
27. Παναγιώτης Ποζίδης του Μενελάου 
28. Ιωάννης Ροντογιάννης του Βασιλείου 
29. Χαράλαμπος Βυθούλκας του Σωτηρίου 
30.  Βαρβάρα (Βέρα) Κορωνάκη του Σπυρίδωνος 

 
Την ανωτέρω πρόταση ψήφισαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της παράταξης ¨ΑΝ. Α.Σ.Α. 
για τα Ιόνια Νησιά¨ κ.κ. Θεόδωρος Γαλιατσάτος του Αποστόλη, Αλέξανδρος Μιχαλάς του 
Διονυσίου, Παναγής Δρακουλόγκωνας του Βασιλείου, Σπυρίδων Γαλιατσάτος του Μιχαήλ-
Σωτηρίου, Θεόδωρος Χαλικιάς του Ιωάννη, Κυριάκος Σταμούλης του Αναστασίου, 
Τηλέμαχος Γαβαλάς του Σπυρίδωνος, Διονύσιος Μπάστας του Παύλου. 
 

--------Παράλειψη---------- 
 

Στη συνέχεια ο θεματικός Αντιπεριφερειάρχης στον τομέα Περιβάλλοντος Ενέργειας και 
Χωροταξίας, κ. Σπυρίδωνας Ιωάννου, εκπροσωπώντας την Περιφερειακή Αρχή,  έθεσε 
την κάτωθι πρόταση για ψηφοφορία:  
   

 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¨ 
 

--------Παράλειψη---------- 
  
Κατά την ψηφοφορία παρόντες ήταν οι κάτωθι Περιφερειακοί Σύμβουλοι: 

1. Νικόλαος Μουζακίτης του Σπυρίδωνος, Πρόεδρος Π.Σ. 
2.  Αλέξανδρος Μιχαλάς του Διονυσίου, Αντιπρόεδρος Π.Σ. 
3. Ολυμπία (Ολίβια) Καρδακάρη, Γραμματέας Π.Σ.  
4. Γεώργιος Στασινόπουλος του Ιωάννη  
5. Αμαλία-Ελένη Ανδριώτη-Σκορδίλη του Στεφάνου 
6. Κωνσταντίνος Καποδίστριας του Δημητρίου  
7. Κωνσταντίνος Ζορμπάς του Δημητρίου  
8. Εμμανουήλ Ορφανουδάκης του Γεωργίου  
9. Σπυρίδων Ιωάννου του Δημητρίου  
10. Αλέξανδρος Αλεξάκης του Ιωάννη 
11. Αικατερίνη Μοθωναίου του Διονυσίου 
12. Ιωάννης Αρμενιάκος του Γεωργίου  
13. Θεόδωρος Γαλιατσάτος του Αποστόλη 
14. Παναγής Δρακουλόγκωνας του Βασιλείου  
15. Σπυρίδων Γαλιατσάτος του Μιχαήλ-Σωτηρίου  
16. Θεόδωρος Χαλικιάς του Ιωάννη 
17. Κυριάκος Σταμούλης του Αναστασίου 
18. Τηλέμαχος Γαβαλάς του Σπυρίδωνος 
19. Διονύσιος Μπάστας του Παύλου 
20. Σπυρίδων Σπύρου του Πέτρου 
21. Νικόλαος Μηλιώτης του Αναστασίου 
22. Θεόδωρος (Μποκές) Τσουκαλάς του Διονυσίου 
23. Αντώνιος Δουβίτσας του Ιωάννη 
24. Αλεξάνδρα Μπαλού του Αριστείδη 
25. Διονύσιος Κεφαλληνός του Παναγιώτη 
26. Νικόλαος Γκισγκίνης του Γεωργίου 
27. Ευγενία Κολυβά του Γεωργίου 
28. Παναγιώτης Ποζίδης του Μενελάου 
29. Ιωάννης Ροντογιάννης του Βασιλείου 
30. Χαράλαμπος Βυθούλκας του Σωτηρίου 
31.  Βαρβάρα (Βέρα) Κορωνάκη του Σπυρίδωνος 
 

 
Την ανωτέρω πρόταση ψήφισαν οι κάτωθι Περιφερειακοί Σύμβουλοι: Νικόλαος 
Μουζακίτης του Σπυρίδωνος, Ολυμπία (Ολίβια) Καρδακάρη, Γεώργιος Στασινόπουλος του 
Ιωάννη, Αμαλία-Ελένη Ανδριώτη-Σκορδίλη του Στεφάνου, Κωνσταντίνος Καποδίστριας του 
Δημητρίου, Κωνσταντίνος Ζορμπάς του Δημητρίου, Εμμανουήλ Ορφανουδάκης του 
Γεωργίου, Σπυρίδων Ιωάννου του Δημητρίου, Αλέξανδρος Αλεξάκης του Ιωάννη, 



Αικατερίνη Μοθωναίου του Διονυσίου, Ιωάννης Αρμενιάκος του Γεωργίου, Σπυρίδων 
Σπύρου του Πέτρου, Νικόλαος Μηλιώτης του Αναστασίου, Θεόδωρος (Μποκές) 
Τσουκαλάς του Διονυσίου, Αντώνιος Δουβίτσας του Ιωάννη Χαράλαμπος Βυθούλκας του 
Σωτηρίου. 
 

--------Παράλειψη---------- 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  
 

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νήσων 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¨. 
 
Μειοψηφούντων των Περιφερειακών Συμβούλων κ.κ. Θεόδωρου Γαλιατσάτου του 
Αποστόλη, Παναγή Δρακουλόγκωνα του Βασιλείου, Σπυρίδωνα Γαλιατσάτου του Μιχαήλ-
Σωτηρίου, Θεόδωρου Χαλικιά του Ιωάννη, Κυριάκου Σταμούλη του Αναστασίου, 
Τηλέμαχου Γαβαλά του Σπυρίδωνος, Διονύσιου Μπάστα του Παύλου, Αλέξανδρου Μιχαλά 
του Διονυσίου, Αλεξάνδρας Μπαλού του Αριστείδη, Διονύσιου Κεφαλληνού του 
Παναγιώτη, Νικόλαου Γκισγκίνη του Γεωργίου, Ευγενίας Κολυβά του Γεωργίου, Βαρβάρας 
(Βέρας) Κορωνάκη του Σπυρίδωνος. 
 
 
Η παρούσα απόφαση έλαβε αυξ. αριθμό 230-22/23-11-2019. 
 
   Ο Πρόεδρος Π.Σ.                                                  Η Γραμματέας Π.Σ.  
 
 
Νικόλαος Μουζακίτης             Ολυμπία (Ολίβια) Καρδακάρη 


