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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    Κέρκυρα 4 Αυγούστου 2020 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ   
                    
 

ΠΙΝΑΚΑΣ  ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ  
 
Των θεμάτων που συζητήθηκαν κατά την 15η συνεδρίαση του Περιφερειακού 
Συμβουλίου  Ιονίων  Νήσων, στις  2  Αυγούστου 2020  ημέρα Κυριακή και ώρα 09:30 π.μ. 
στη Ζάκυνθο. 
 
ΘΕΜΑ 1ο Η.Δ: : Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων και της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για τα Διαχειριστικά Σχέδια Βόσκησης. 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κατόπιν διαλογικής συζήτησης το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νήσων, 
αποφάσισε Ομόφωνα,  
Εγκρίνει:   

 Την σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων και της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (Φορέας 
Υλοποίησης) για τα Διαχειριστικά Σχέδια Βόσκησης, ως η εισήγηση. 

 Το επισυναπτόμενο στην εισήγηση σχέδιο της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ 
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και της Περιφέρειας Ιονίων 
Νήσων για τα Διαχειριστικά Σχέδια Βόσκησης. 

Αρ. αποφ. 145-15/2020 
 
ΘΕΜΑ 2ο Η.Δ.: Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης, του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010, 
μεταξύ Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και Δήμου Ζακύνθου για την πράξη INTERREG 
Ελλάδας – Ιταλίας για την πράξη ¨Holistic networking of creative industries via hubs 
(acronym: CREATIVE@HUBs) ¨, στο πλαίσιο του διασυνοριακού προγράμματος. 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κατόπιν διαλογικής συζήτησης το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νήσων, 
αποφάσισε Ομόφωνα: 

 Εγκρίνει την σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Ιονίων 
Νήσων με τον Δήμο Ζακύνθου για την υλοποίηση της πράξης « Holistic 
networking of creative industries via hubs (acronym: CREATIVE@HUBs) » στο 
πλαίσιο του Διασυνοριακού Προγράμματος INTERREG ΕΛΛΑΔΑ ΙΤΑΛΙΑ. 

 Εγκρίνει το επισυναπτόμενο στην εισήγηση σχέδιο της Προγραμματικής Σύμβασης 
μεταξύ Περιφέρειας Ιονίων Νήσων με τον Δήμο Ζακύνθου για την υλοποίηση της 
πράξης « Holistic networking of creative industries via hubs (acronym: 
CREATIVE@HUBs) » στο πλαίσιο του Διασυνοριακού Προγράμματος INTERREG 
ΕΛΛΑΔΑ ΙΤΑΛΙΑ. 
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 Εξουσιοδοτεί της κ. Περιφερειάρχη για την υπογραφή της Προγραμματικής 
Σύμβασης με τον Δήμο Ζακύνθου για την υλοποίηση της πράξης « Holistic 
networking of creative industries via hubs (acronym: CREATIVE@HUBs) » στο 
πλαίσιο του Διασυνοριακού Προγράμματος INTERREG ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ. 

 Ορίζει ως εκπρόσωπο στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της 
Προγραμματικής Σύμβασης, τον Αντιπεριφερειάρχη e-GoV & Ευρωπαϊκών 
Προγραμμάτων Περιφέρειας Ιονίων Νήσων Δρ. Κωνσταντίνος Καποδίστριας, με 
αναπληρωτές, τον Περιφερειακό Σύμβουλο κ. Μπάστα Διονύσιο και ως μέλος 
υποδεικνυόμενο από τον Φορέα Υλοποίησης, τον Διευθυντή του Μουσικού 
Γυμνάσιου-Λυκείου Ζακύνθου με τον νόμιμο αναπληρωτή του. 

Αρ. αποφ. 146-15/2020 
 

ΘΕΜΑ 4ο Η.Δ:  Η θέση της ΠΙΝ στην παράνομη αγοραπωλησία στα ορεινά Ζακύνθου και 
η παρέμβαση της στην δικαστική διερεύνηση. 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κατόπιν διαλογικής συζήτησης το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νήσων, 
αποφάσισε Κατά Πλειοψηφία: 
το ψήφισμα το οποίο εισηγήθηκε η Περιφερειάρχης έναντι της πρότασης του κ. 
Γαλιατσάτου, στο οποίο αναφέρονται τα ακόλουθα: 

 Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νήσων και η Περιφερειακή Αρχή για πρώτη 
φορά ενημερώνονται από την προηγούμενη Περιφερειακή Αρχή για τα 
πεπραγμένα της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και την παρέμβασή της στην 
υπόθεση της αγοραπωλησίας στα ορεινά της Ζακύνθου. 

 Η Περιφερειακή Αρχή δεν έχει επίσημα ενημερωθεί και δεν της έχει παραδοθεί 
κανένας φάκελος για σχετική δικαστική εκκρεμότητα όπως εκκρεμότητα αγωγής ή 
άλλης διεκδικητικής παρέμβασής της εκτός της “πρόσθετης παρέμβασης” 
΄δηλαδή χωρίς διεκδίκηση για ιδιοκτησιακά δικαιώματα από την Περιφέρεια 
Ιονίων Νήσων όπως επίσης και των ενεργειών που έχουν γίνει ή θα μπορούσαν να 
είχαν γίνει από την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων μετά το 2015, όταν δηλαδή 
εκκινήθηκε δικαστικά η υπόθεση της αγοραπωλησίας των ορεινών. 

 Επίσης, η Περιφερειακή Αρχή δεν έχει ενημέρωση από τις διοικητικές, νομικές, 
οικονομικές υπηρεσίες της Περιφέρειας για δικαστικές εκκρεμότητες της 
Περιφέρειας Ιονίων Νήσων στην εν λόγω υπόθεση. 

 Ειδικά, η Περιφερειακή Ενότητα της Ζακύνθου ενημερώθηκε από τον δικηγόρο κ. 
Σπύρο Κοτσώνη ο οποίος χειρίστηκε την σχετική υπόθεση, ότι η Περιφέρεια 
Ιονίων Νήσων δεν τεκμηριώνει κανένα έννομο συμφέρον στην εν λόγω υπόθεση, 
και ότι για τον λόγο αυτό δεν ενεπλάκη σε δικαστική διεκδίκηση. 

 Με στόχο την εμπεριστατωμένη ενημέρωση, το Περιφερειακό Συμβούλιο ζητά 
από την Περιφερειακή Αρχή να αιτηθεί από τον δικηγόρο που χειρίστηκε την 
υπόθεση εκ μέρους της Περιφέρειας, έγγραφη ενημέρωση με παράδοση του 
σχετικού φακέλου, παρουσίαση της εξέλιξης της υπόθεσης όπως και των 
αναγκαίων ενεργειών για την περίπτωση υπεράσπισης δικαιωμάτων της 
Περιφέρειας Ιονίων Νήσων στην αγοραπωλησία των ορεινών. 

 Σε κάθε περίπτωση η Περιφερειακή Αρχή πρέπει να αναλάβει τις απαραίτητες 
δεσμεύσεις για την πρόληψη και αποτελεσματικές παρεμβάσεις για την πολιτική 
προστασία της περιοχής των ορεινών, η οποία αντιμετωπίζει κρίσιμες προκλήσεις 
επικινδυνότητας. 

 Το Περιφερειακό Συμβούλιο εκφράζει την εμπιστοσύνη του στις δικαστικές αρχές 
για την απόδοση δικαιοσύνης στα ιδιοκτησιακά ζητήματα κατοίκων, δημοσίων, 
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ιδιωτικών φορέων και Εκκλησίας που βρίσκονται σε εκκρεμότητα στην 
αγοραπωλησία των ορεινών. 

Αρ. αποφ. 147-15/2020. 
 
ΘΕΜΑ 4ο Ε.Η.Δ.: Απόφαση για τη συμμετοχή της ΠΙΝ ως εταίρος στο εταιρικό σχήμα που 
θα υποβάλλει την πρόταση με τίτλο: «Alliance for the Effective Transnational Handling of 
Environmental Resources» και ακρωνύμιο: «AETHER» σε συνεργασία με το Ιόνιο 
Πανεπιστήμιο, στα πλαίσια του προγράμματος:  3 INTERREG V/A GREECE-ITALY 2014-
2020 και ειδικότερα στην με αρ. πρωτ. 70513 /07.07.2020, 6η πρόσκληση για στρατηγικά 
έργα».  
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κατόπιν διαλογικής συζήτησης το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νήσων, 
αποφάσισε Κατά Πλειοψηφία: 
Εγκρίνει 

 Την συμμετοχή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων στην πρόταση : 
AETHER- “Alliance for the Effective Transnational Handling of 
Environmental Resources” η οποία προτείνεται στα πλαίσια της 6ης 
Πρόσκλησης για Στρατηγικά Έργα του προγράμματος "ΕΛΛΑΔΑ- ΙΤΑΛΙΑ 
2014-2020", και περιγράφεται συνοπτικά παρακάτω : 
Πρόταση συμμετοχής ως εταίρος AETHER- “Alliance for the Effective 
Transnational Handling of Environmental Resources” 
ΣΚΟΠΟΣ : Αντικείμενο του προτεινόμενου έργου είναι η υλοποίηση μιας 
υποδομής ΤΠΕ για τη βιοποικιλότητα και την πολιτική προστασία η οποία 
θα αναπτυχθεί βάσει τεχνολογιών ΤΠΕ αιχμής, έχοντας ως κύριο στόχο την 
ανακάλυψη νέων μεθοδολογιών και ασφαλών ορίων διακύμανσης για την 
αποτελεσματική παρακολούθηση και διαχείριση περιβαλλοντικών 
κινδύνων. Αυτό με τη σειρά του θα οδηγήσει στην προσαρμογή νέων 
πρωτοκόλλων και στρατηγικών σχεδίων για την αντιμετώπιση της 
απώλειας της βιοποικιλότητας και των απειλών-κινδύνων της προστασίας 
του πολίτη.  
Η πρόταση αυτή αφορά όλη το σύνολο της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων με 
προτεινόμενο συνολικό προϋπολογισμό 600.000 € για υλοποίηση των 
παρακάτω: 

1. Ανάπτυξη ενός ICT υποδοχής χαμηλού κόστους εργαλείων με UAV 
τεχνολογιών για τον προγραμματισμό εκτάκτων αναγκών και τη 
διαχείριση κινδύνων καταστροφών γενικά με έμφαση στη συλλογή 
πληροφοριών μεγάλης κλίμακας στον ιστότοπο είτε σε τακτική 
βάση είτε σε σχεδόν σε πραγματικό χρόνο. 

2. Ανάπτυξη μιας επιχειρησιακής πλατφόρμας για τη βιοποικιλότητα 
και την πολιτική προστασία που βασίζεται σε ένα εκτεταμένο 
δίκτυο για συλλογή δεδομένων με τεχνολογίες UAV, αισθητήρες 
χαμηλού κόστους σε πολλές τοποθεσίες που δημιουργούν τις 
προϋποθέσεις για βελτιωμένη παρατήρηση εκτεταμένων 
γεωγραφικών περιοχών, ταχύτερα εξαγωγή δεδομένων, έγκαιρη 
παρέμβαση και καλύτερος συντονισμός όλων των επιχειρησιακών 
πόρων 

3. Ανάπτυξη του ρόλου και της συμμετοχής των πολιτών στη 
διαχείριση του περιβάλλοντος θα αντιμετωπιστεί μέσω της 
ανάπτυξης του πρώτου FAB-LAB στην περιοχή του Ιονίου. Και πάλι ο 
στρατηγικός στόχος αυτής της πιλοτικής δράσης θα είναι το άνοιγμα 
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νέων οριζόντων στην ευαισθητοποίηση των πολιτών, κάνοντας τους 
πολίτες σχεδιαστές, παραγωγούς και τελικά τελικούς χρήστες νέων 
έξυπνων τεχνολογιών παρακολούθησης και νέων εργαλείων 
περιβαλλοντικής διαχείριση. 

Για την υλοποίηση των συγκεκριμένων δράσεων, κρίνεται αναγκαία η 
σύναψη προγραμματικής συμφωνίας μεταξύ της ΠΙΝ και του ΕΛΚΕ του 
Ιονίου Πανεπιστημίου – ΕΛΚΕ. 

 Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο – ΕΛΚΕ θα αναλάβει για λογαριασμό της Περιφέρειας Ιονίων 
Νήσων τις παρακάτω δράσεις: 

o Σχεδιασμός και ανάπτυξη συστημάτων παρακολούθησης και 
προειδοποίησης χαμηλού κόστους για την ποιότητα του νερού.  

o Σχεδιασμός και ανάπτυξη συστημάτων παρακολούθησης και 
προειδοποίησης χαμηλού κόστους για τη ρύπανση των υδάτων. 

o Σχεδιασμός και ανάπτυξη συστημάτων παρακολούθησης και συναγερμού 
χαμηλού κόστους για παράκτια διάβρωση και παράκτια μικροκλίματα. 

o Σχεδιασμός και ανάπτυξη συστημάτων παρακολούθησης και 
προειδοποίησης χαμηλού κόστους για θαλάσσια ξένα είδη. 

o Ανάπτυξη λογισμικού για συλλογή δεδομένων είτε τοπικά είτε μέσω UAV. 
o Σχεδιασμός και ανάπτυξη βάσης δεδομένων για αποθήκευση δεδομένων 

και οπτικοποίηση δεδομένων. 
o Σχεδιασμός και ανάπτυξη ενός εργαλείου λήψης αποφάσεων που ενισχύει 

την ικανότητα των τοπικών αρχών να αντιμετωπίζουν την έγκαιρη και 
ισχυρή βιοποικιλότητα και το περιβάλλον πολιτικής προστασίας 
κινδύνους. 
 

 Την σύναψη της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ιόνιων Νησιών 
και της Επιτροπής Ερευνών Ιονίου Πανεπιστήμιου, ως η εισήγηση. 

 Το επισυναπτόμενο στην εισήγηση σχέδιο της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της 
Περιφέρειας Ιόνιων Νησιών και της Επιτροπής Ερευνών Ιονίου Πανεπιστήμιου. 

 Εξουσιοδοτεί την Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων για την υπογραφή της ανωτέρω 
σύμβασης. 

 Επικεφαλής Εταίρο: Η Περιφέρεια Απουλιας 
 Ο Συνολικός Προϋπολογισμός: 4.500.000€ 
 Προϋπολογισμός ΠΙΝ: 600.000€ 
 Προϋπολογισμός ΙΠ: 190.000€. 
Αρ. αποφ. 148-15/2020 
 
Το 8ο Θέμα της πρόσκλησης με τίτλο ¨ Η Διαχείριση των απορριμμάτων στην 
Ζάκυνθο ¨, αποσύρθηκε για επόμενη συνεδρίαση, μετά την καταγγελία των 
διαδικασιών από την παράταξη της  ¨Λαϊκής Συσπείρωσης ¨,  οι σύμβουλοι  της οποίας 
μετά αποχώρησαν.   

 
Η  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
ΙΟΝΙΩΝ  ΝΗΣΩΝ 

 
 

ΟΛΥΜΠΙΑ (ΟΛΥΒΙΑ) ΚΑΡΔΑΚΑΡΗ              
 


