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ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ 
ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΘΟΝΘΧΝ ΝΗΧΝ 

 
ΑΠΟΠΑΜΑ 

 
Από ηα πξαθηηθά ηεο κε αξηζκό 14εο/2021, ηαθηηθήο ζπλεδξίαζεο ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ 
πκβνπιίνπ ηελ  Παξαζθεπή 25 ηνπ κελόο Ηνπλίνπ 2021, κε ηειεδηάζθεςε κέζσ ηεο 
ππεξεζίαο e:Presence.gov.gr.  
 
Αρηζ. Απόθαζες  88-14/25-6-2021 
 
ΠΕΡΘΛΗΦΗ: Γαζηξνλνκηθή εθδήισζε ζηελ Κέξθπξα κε πξνβνιή ηνπηθώλ 
πξντόλησλ ησλ Ηνλίσλ Νήζσλ δηα ηεο ρξεκαηνδόηεζεο ηνπ Π.Σ.Α. Ηνλίσλ Νήζσλ. 
 
ήκεξα, εκέξα  Παξαζθεπή  25 ηνπ κελόο Ηνπλίνπ 2021 θαη ώξα 15:00 ζπλήιζαλ ζε 
ηαθηηθή ζπλεδξίαζε κε ηειεδηάζθεςε, κέζσ ηεο ππεξεζίαο e:  Presence.gov.gr, ηα 
κέιε ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ πκβνπιίνπ ηεο Πεξηθέξεηαο Ηνλίσλ Νήζσλ πνπ 
αλαδείρζεθαλ θαηά ηηο εθινγέο ηεο 2εο Ηνπλίνπ 2019 θαη αλαθεξύρζεθαλ κε ηελ ππ΄ 
αξηζκ.739/2019 απόθαζε ηνπ Πνιπκεινύο Πξσηνδηθείνπ Κέξθπξαο, ησλ ππ’  αξηζκ. 
200/2019 θαη 201/2019 απνθάζεσλ ηνπ Σξηκεινύο Γηνηθεηηθνύ Δθεηείνπ Ησαλλίλσλ 
θαζώο θαη κε ηηο θαηαηεζείζεο δειώζεηο απνπνίεζεο εθινγήο Πεξηθεξεηαθώλ 
πκβνύισλ, θαηόπηλ ηεο ππ΄αξηζ. πξση. νηθ. 47516/51/18-06-2021 πξόζθιεζεο ηνπ 
Πξνέδξνπ ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ πκβνπιίνπ Ηνλίσλ Νήζσλ, ζύκθσλα κε ηελ 
πξναλαθεξζείζα απόθαζε θαη κε ηα πξνβιεπόκελα ησλ άξζξσλ 165 θαη 175 ηνπ 
Ν.3852/2010 όπσο έρνπλ ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρύνπλ,  
  
Παξόληεο ζηε ζπλεδξίαζε ήηαλ : 

1. Νηθόιανο Μνπδαθίηεο ηνπ ππξίδσλνο, Πξόεδξνο Π.. 
2. Αιέμαλδξνο Μηραιάο ηνπ Γηνλπζίνπ, Αληηπξόεδξνο Π.. 
3.  Οιπκπία (Οιίβηα) Καξδαθάξε, ηνπ Νηθνιάνπ Γξακκαηέαο Π. 
4. Γεώξγηνο ηαζηλόπνπινο ηνπ Ησάλλε 
5. Ακαιία-Διέλε Αλδξηώηε-θνξδίιε ηνπ ηεθάλνπ 
6. ηαύξνο Σξαπιόο ηνπ Παλαγή 
7. Αλδξέαο Κηελάο ηνπ Γεσξγίνπ  
8. Κσλζηαληίλνο Καπνδίζηξηαο ηνπ Γεκεηξίνπ 
9. Αηθαηεξίλε Μνζσλαίνπ ηνπ Γηνλπζίνπ 
10. Δπζηάζηνο – σηήξηνο Κνπξήο ηνπ ππξίδσλνο 
11. Κσλζηαληίλνο Ενξκπάο ηνπ Γεκεηξίνπ  
12. Ησάλλεο Αξκεληάθνο ηνπ Γεσξγίνπ 
13. Δκκαλνπήι Οξθαλνπδάθεο ηνπ Γεσξγίνπ 
14. Αζαλάζηνο Ληβηηζάλεο ηνπ Μηραήι 
15. Θεόδσξνο Γαιηαηζάηνο ηνπ Απνζηόιε 
16. Παλαγήο Γξαθνπιόγθσλαο ηνπ Βαζηιείνπ 
17. ππξίδσλ Γαιηαηζάηνο ηνπ Μηραήι-σηεξίνπ 
18. Θεόδσξνο Υαιηθηάο ηνπ Ησάλλε 
19. Σειέκαρνο Γαβαιάο ηνπ ππξίδσλνο  
20. Γηνλύζηνο Μπάζηαο ηνπ Παύινπ 
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21. Αζαλάζηνο Καξαΐζθνο ηνπ Κσλζηαληίλνπ 
22. ππξίδσλ πύξνπ ηνπ Πέηξνπ 
23. Υξήζηνο-Ζξαθιήο θνύξηεο ηνπ Πέηξνπ 
24. ππξίδσλ Ησάλλνπ ηνπ Γεκεηξίνπ 
25. Νηθόιανο Μειηώηεο ηνπ Αλαζηαζίνπ 
26. Θεόδσξνο (Μπνθέο) Σζνπθαιάο ηνπ Γηνλπζίνπ  
27. Αληώληνο Γνπβίηζαο ηνπ Ησάλλε 
28. Υαξάιακπνο Υαξαιάκπνπο ηνπ Μηραήι  
29. Γηνλύζηνο Κεθαιιελόο ηνπ Παλαγηώηε 
30. Νηθόιανο Γθηζγθίλεο ηνπ Γεσξγίνπ  
31. Δπγελία Κνιπβά ηνπ Γεσξγίνπ  
32. Παλαγηώηεο Πνδίδεο ηνπ Μελειάνπ 
33. Γεκήηξηνο παλόο ηνπ Γηνλπζίνπ-Δπάγγεινπ 
34. Ησάλλεο Ρνληνγηάλλεο ηνπ Βαζηιείνπ 
35. ηέθαλνο ακνΐιεο ηνπ Κσλζηαληίλνπ-Νηθνιάνπ 

 
Απνπζίαδαλ αλ θαη θιήζεθαλ νη Πεξηθεξεηαθνί ύκβνπινη: 

1. Κπξηάθνο ηακνύιεο ηνπ Αλαζηαζίνπ 
2. Αιεμάλδξα Μπαινύ ηνπ Αξηζηείδε 
3. Αιέμαλδξνο Αιεμάθεο ηνπ Ησάλλε 
4. Ησάλλεο Ατβαηίδεο ηνπ Γεσξγίνπ 
5. Υαξάιακπνο Βπζνύιθαο ηνπ σηεξίνπ 
6. Κνληνκάξεο  ππξίδσλ ηνπ  Δπηπρίνπ 

 
Οη νπνίνη απνπζίαδαλ δηθαηνινγεκέλα.  
Γηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη ε λόκηκε απαξηία, επεηδή ζε ζύλνιν ζαξάληα ελόο (41) 
Πεξηθεξεηαθώλ πκβνύισλ βξέζεθαλ παξόληεο ηξηάληα  πέληε (35) θαη ν Πξόεδξνο   
θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο.  
 
ηελ ζπλεδξίαζε ήηαλ παξνύζα ε Πεξηθεξεηάξρεο Ηνλίσλ Νήζσλ θ. Ρόδε Κξάηζα – 
Σζαγθαξνπνύινπ. 
 
Καηά ηε δηάξθεηα ησλ αλαθνηλώζεσλ ζπλδέζεθαλ νη Πεξηθεξεηαθνί ύκβνπινη θ.θ. 
Ησάλλεο Ατβαηίδεο ηνπ Γεσξγίνπ θαη Αιέμαλδξνο Αιεμάθεο ηνπ Ησάλλε. 
 
Καηά ηελ αλάγλσζε ησλ πξνηεηλόκελσλ εθηόο εκεξήζηαο δηάηαμεο ζεκάησλ 
ζπλδέζεθε ν Πεξηθεξεηαθόο ύκβνπινο θ. Υαξάιακπνο Βπζνύιθαο ηνπ σηεξίνπ. 
 
Καηά ηελ αλάγλσζε ησλ πξνηεηλόκελσλ εθηόο εκεξήζηαο δηάηαμεο ζεκάησλ 
απνρώξεζε  ν Πεξηθεξεηαθόο ύκβνπινο θ. Αιέμαλδξνο Μηραιάο ηνπ Γηνλπζίνπ 
 

--------Παξάιεηςε----------- 
 

Καηά ηελ έλαξμε   ηεο  ζπλεδξίαζεο  ν  Πξόεδξνο  ηνπ  Πεξηθεξεηαθνύ  πκβνπιίνπ 
θ. Νηθόιανο Μνπδαθίηεο, ελεκέξσζε ην ζώκα όηη ζην πξνεδξείν θαηαηέζεθε από ηνλ 
Αληηπεξηθεξεηάξρε Κνηλσληθήο πλνρήο, Γεκόζηαο Τγείαο & Απαζρόιεζεο θ. 
Κσλζηαληίλν Ενξκπά ςήθηζκα γηα ηελ παγθόζκηα εκέξα θαηά ησλ λαξθσηηθώλ 
πξνθεηκέλνπ λα ζπδεηεζεί κεηά ην πέξαο ηεο ζπλεδξίαζεο σο ζέκα εκεξήζηαο 
δηάηαμεο. 
Σν  έζεζε  ζε   ςεθνθνξία  θαη  ην  ζώκα  νκόθσλα  απνθάζηζε  ηε  ζπδήηεζε  ηνπ  
ζέκαηνο. 
 
ηε ζπλέρεηα, ν Πξόεδξνο έζεζε πξνο ςήθηζε ηα ζέκαηα πνπ θαηαηέζεθαλ εθηόο 
εκεξήζηαο δηάηαμεο πξνθεηκέλνπ ην ζώκα λα απνθαζίζεη γηα ηελ ζπδήηεζή ηνπο:  
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1o ζέκα εθηόο εκεξήζηαο δηάηαμεο: Δπηρεηξεκαηηθό Πάξθν  Κέξθπξαο ηνπ    
επηθεθαιήο ηεο παξάηαμεο ¨ΑΝ.Α..Α γηα ηα Ηόληα Νεζηά¨ θ. Θεόδσξνπ Γαιηαηζάηνπ. 
               
2ν ζέκα εθηόο εκεξήζηαο δηάηαμεο: Ζ ζπλερήο κείσζε ηνπ πξνζσπηθνύ ηεο ΠΗΝ 
είλαη κείδνλ πξόβιεκα, ηνπ επηθεθαιήο ηεο παξάηαμεο «ΗΟΝΗΟ ΤΜΜΑΥΗΑ» θ. 
ππξίδσλ πύξνπ. 
 
3ν ζέκα εθηόο εκεξήζηαο δηάηαμεο: Με αθνξκή ηελ παγθόζκηα εκέξα θαηα ησλ 
λαξθσηηθώλ(26/06/21) , κέηξα ζηήξημεο ησλ δνκώλ πξόιεςεο θαη απεμάξηεζεο ζηα 
λεζηά καο, ηεο επηθεθαιήο ηεο παξάηαμεο ¨Λατθή πζπείξσζε Ηνλίσλ Νήζσλ¨ θ. 
Αιεμάλδξα Μπαινύ. 
 
4ν ζέκα εθηόο εκεξήζηαο δηάηαμεο: ρεηηθά κε ηελ απόθαζε ηνπ ζεκαηηθνύ 
αληηπεξηθεξεηάξρε Κνηλσληθήο ζπλνρήο , Γεκόζηαο Τγείαο θαη Απαζρόιεζεο γηα ''  
Λεηηνπξγία θαξκαθείσλ Π. Δ Εαθύλζνπ πέξαλ από ηηο θαλνληθέο ώξεο ιεηηνπξγίαο 
θαη όιεο ηηο εκέξεο ηεο εβδνκάδαο'', ηεο επηθεθαιήο ηεο παξάηαμεο ¨Λατθή 
πζπείξσζε Ηνλίσλ Νήζσλ¨ θ. Αιεμάλδξα Μπαινύ. 
 
5ν ζέκα εθηόο εκεξήζηαο δηάηαμεο: ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖΝ ΑΠΑΡΑΓΔΥΣΖ ΑΠΌΦΑΖ 
ΣΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΖ ΣΟΤ Γ.Ν.ΚΔΡΚΤΡΑ ΓΗΑ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΣΟΤ ΑΞΟΝΗΚΟΤ 
ΣΟΜΟΓΡΑΦΟΤ 16 ΣΟΜΩΝ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΣΟ Π.Α.Γ.Ν. ΗΩΑΝΝΗΝΩΝ, ηεο 
επηθεθαιήο ηεο παξάηαμεο ¨Λατθή πζπείξσζε Ηνλίσλ Νήζσλ¨ θ. Αιεμάλδξα 
Μπαινύ. 
 
6ν ζέκα εθηόο εκεξήζηαο δηάηαμεο: Γαζηξνλνκηθή εθδήισζε ζηελ Κέξθπξα κε 
πξνβνιή ηνπηθώλ πξντόλησλ ησλ Ηνλίσλ Νήζσλ δηα ηεο ρξεκαηνδόηεζεο ηνπ Π.Σ.Α. 
Ηνλίσλ Νήζσλ, ηνπ Αληηπεξηθεξεηάξρε Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο 
Τπαίζξνπ θ. Δπζηάζηνπ – σηήξηνπ Κνπξή. 
 
Αθνινύζεζε δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη ην ζώκα απνθάζηζε σο εμήο:  
 
Σν 1ν ζέκα εθηόο εκεξήζηαο δηάηαμεο, ηέζεθε από ηνλ Πξόεδξν ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ 
πκβνπιίνπ ζην ζώκα πξνο ζπδήηεζε θαη απνθάζηζε λα επαλέιζεη πξνο ζπδήηεζε 
κε νινθιεξσκέλε εηζήγεζε, από ηελ Πεξηθεξεηαθή Αξρή ζε επόκελε ζπλεδξίαζε 
ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ πκβνπιίνπ. 
 
Σν 2ν ζέκα εθηόο εκεξήζηαο δηάηαμεο, ηέζεθε από ηνλ Πξόεδξν ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ 
πκβνπιίνπ ζην ζώκα πξνο ζπδήηεζε πξνθεηκέλνπ λα ζπδεηεζεί ζηελ ηαθηηθή 
ζπλεδξίαζε ηνπ αββάηνπ σο ζέκα εθηόο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 
Σν  έζεζε  ζε   ςεθνθνξία  θαη  ην  ζώκα  νκόθσλα  απνθάζηζε  ηε  ζπδήηεζε  ηνπ  
ζέκαηνο. 
 
Σν 3ν ζέκα εθηόο εκεξήζηαο δηάηαμεο, ηέζεθε από ηνλ Πξόεδξν ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ 
πκβνπιίνπ ζην ζώκα πξνο ζπδήηεζε πξνθεηκέλνπ λα ζπδεηεζεί  σο ζέκα εθηόο 
εκεξήζηαο δηάηαμεο. 
Σν  έζεζε  ζε   ςεθνθνξία  θαη  ην  ζώκα  απνθάζηζε θαηά πιεηνςεθία  ηε κε  
ζπδήηεζε  ηνπ  ζέκαηνο. 
 
Σν 4ν ζέκα εθηόο εκεξήζηαο δηάηαμεο, ηέζεθε από ηνλ Πξόεδξν ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ 
πκβνπιίνπ ζην ζώκα πξνο ζπδήηεζε πξνθεηκέλνπ λα ζπδεηεζεί  σο ζέκα εθηόο 
εκεξήζηαο δηάηαμεο. Αλαθνξηθά κε ην ζέκα ηνπνζεηήζεθε ν Αληηπεξηθεξεηάξρεο 
Κνηλσληθήο πλνρήο, Γεκόζηαο Τγείαο & Απαζρόιεζεο θ. Κσλζηαληίλνο Ενξκπάο, 
ιέγνληαο όηη ζα γίλεη αλάθιεζε ηεο ζρεηηθήο απόθαζεο κεηά από επηθνηλσλία πνπ 
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είρε κε ηνλ Πξόεδξν ηνπ Φαξκαθεπηηθνύ πιιόγνπ Εαθύλζνπ γηα ην ζέκα πνπ 
δεκηνπξγήζεθε, ζρεηηθά κε ην σξάξην ιεηηνπξγίαο ησλ Φαξκαθείσλ. 
Καηόπηλ ησλ αλσηέξσ ην ζώκα απνθάζηζε νκόθσλα ηε κε ζπδήηεζε ηνπ ζέκαηνο. 
 
Σν 5ν ζέκα εθηόο εκεξήζηαο δηάηαμεο, ηέζεθε από ηνλ Πξόεδξν ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ 
πκβνπιίνπ ζην ζώκα πξνο ζπδήηεζε, πξνθεηκέλνπ λα ζπδεηεζεί ζηελ ηαθηηθή 
ζπλεδξίαζε σο ζέκα εθηόο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 
Σν  έζεζε  ζε   ςεθνθνξία  θαη  ην  ζώκα  νκόθσλα  απνθάζηζε  ηε  ζπδήηεζε  ηνπ  
ζέκαηνο. 
 
Σν 6ν ζέκα εθηόο εκεξήζηαο δηάηαμεο ηέζεθε από ηνλ Πξόεδξν ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ 
πκβνπιίνπ ζην ζώκα πξνο ζπδήηεζε, πξνθεηκέλνπ λα ζπδεηεζεί ζηελ ηαθηηθή 
ζπλεδξίαζε σο ζέκα εθηόο εκεξήζηαο δηάηαμεο.  
Αλαθνξηθά κε ην ζέκα ηνπνζεηήζεθε ν Αληηπεξηθεξεηάξρεο  Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & 
Αλάπηπμεο Τπαίζξνπ θ. Δπζηάζηνο – σηήξηνο Κνπξήο, ηνλίδνληαο όηη ιόγσ ηνπ 
θαηεπείγνληνο ηνπ ζέκαηνο  θαη ζε ζπλελλόεζε κε ηελ Αγξνδηαηξνθηθή ύκπξαμε  
θαη ην Πεξηθεξεηαθό Σακείν Αλάπηπμεο έδσζε θαηεπζύλζεηο  ώζηε λα γίλνπλ όιεο νη 
δηεξγαζίεο, γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο εθδήισζεο. 
Σν  έζεζε  ζε   ςεθνθνξία  θαη  ην  ζώκα  νκόθσλα  απνθάζηζε  ηε  ζπδήηεζε  ηνπ  
ζέκαηνο. 
 
ηε ζπλέρεηα ην ζώκα απνθάζηζε λα ζπδεηεζνύλ ηα παξαθάησ ζέκαηα ζηε 14ε 
ζπλεδξίαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ πκβνπιίνπ:  

 ην 5ν ζέκα εθηόο εκεξήζηαο δηάηαμεο ζρεηηθά κε «ΣΖΝ ΑΠΑΡΑΓΔΥΣΖ 
ΑΠΌΦΑΖ ΣΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΖ ΣΟΤ Γ.Ν.ΚΔΡΚΤΡΑ ΓΗΑ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΣΟΤ 
ΑΞΟΝΗΚΟΤ ΣΟΜΟΓΡΑΦΟΤ 16 ΣΟΜΩΝ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΣΟ Π.Α.Γ.Ν. 
ΗΩΑΝΝΗΝΩΝ» θαη 

 ην 6ν ζέκα εθηόο εκεξήζηαο δηάηαμεο κε ηίηιν «Γαζηξνλνκηθή εθδήισζε ζηελ 
Κέξθπξα κε πξνβνιή ηνπηθώλ πξντόλησλ ησλ Ηνλίσλ Νήζσλ δηα ηεο 
ρξεκαηνδόηεζεο ηνπ Π.Σ.Α. Ηνλίσλ Νήζσλ» 

 
Σέινο, γηα ην 2ν ζέκα εθηόο εκεξήζηαο δηάηαμεο κε ηίηιν «Ζ ζπλερήο κείσζε ηνπ 
πξνζσπηθνύ ηεο ΠΗΝ είλαη κείδνλ πξόβιεκα» ην ζώκα απνθάζηζε λα ζπδεηεζεί ζηε 
15ε ζπλεδξίαζε ηνπ αββάηνπ, ιόγσ ηεο ζνβαξόηεηάο ηνπ. 

 
 

--------Παξάιεηςε----------- 
 
 

Θέκα 2ο Ε.Η.Δ: Γαζηξνλνκηθή εθδήισζε ζηελ Κέξθπξα κε πξνβνιή ηνπηθώλ 
πξντόλησλ ησλ Ηνλίσλ Νήζσλ δηα ηεο ρξεκαηνδόηεζεο ηνπ Π.Σ.Α. Ηνλίσλ Νήζσλ. 
 
 
 
 
Με ηελ έλαξμε ηεο ζπδήηεζεο  ηνπ  ζέκαηνο  ν Αληηπεξηθεξεηάξρεο ζηνλ ηνκέα 
Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο θαη Τπαίζξνπ  θ. Δπζηάζηνο – σηήξηνο 
εηζεγήζεθε ηα θάησζη:  
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                                                        25/06/2021 
ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ 
ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΘΟΝΘΧΝ ΝΗΧΝ 
ΓΡΑΦΕΘΟ ANTIΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑΡΥΗ                                
ΑΓΡΟΣΘΚΗ ΟΘΚΟΝΟΜΘΑ ΚΑΘ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΠΑΘΘΡΟΤ 
 ΕΤΣΑΘΘΟ- ΧΣΗΡΘΟ ΚΟΤΡΗ 
 
Δ/ΝΗ: Δηοηθεηήρηο 28100 Αργοζηόιη 
Σ.Κ.: 49 100 
ΣΗΛ.: 2671360565 
ΗΛ/ΚΟ ΣΑΥ/ΜΕΘΟ: sotiriskouris@gmail.com, kouris@pin.gov.gr 
 
 

ΠΡΟ: ΣΜ. ΤΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 
ΚΟΙΝ: ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ 

     
Θέμα: Γαςτρονομική εκδήλωςη ςτην Κέρκυρα με προβολή τοπικών προΰόντων 

των Ιονίων Νήςων δια τησ χρηματοδότηςησ του Π.Σ.Α. Ιονίων Νήςων 
 

 
Αξιότιμοι ςυνϊδελφοι, 

 

Έχοντασ ωσ γνώμονα την ευρύτερη ανϊδειξη τησ Επτανηςιακόσ γαςτρονομύασ, 

ςχεδιϊςαμε ϋνα ςτοχευμϋνο πρόγραμμα επικοινωνύασ και προβολόσ τησ γαςτρονομικόσ 

ταυτότητασ τησ Περιφϋρειασ μασ, με τη διοργϊνωςη Γαςτρονομικόσ εκδόλωςησ, ςτην 

Κϋρκυρα τον Σεπτϋμβρη του 2021.  

 

Μια πολύ- επύπεδη Γαςτρονομικό εκδόλωςη που μϋςω δρϊςεων, όπωσ η γευςιγνωςύα 

προώόντων και  παρϊλληλων εκδηλώςεων, θα ςυνδϋουν την ταυτότητα των ανθρώπων 

με την περιοχό παραγωγόσ των προώόντων, αυτό που χαρακτηρύζεται ωσ γαςτρονομικό 

πολιτιςτικό ταυτότητα, ςτηρύζοντασ ϋτςι ϋμπρακτα τον αγροτικό- παραγωγικό τομϋα 

και το τουριςτικό προώόν, που ποικιλότροπα ςυνδϋεται με αυτόν. Στόχοσ θα εύναι να 

ταξιδϋψουμε από το χθεσ ςτο ςόμερα μϋςω  γαςτρονομικών και μουςικών γεύςεων. Η 

εν λόγω εκδόλωςη θα διοργανωθεύ με την αρωγό τησ Αγροδιατροφικόσ Σύμπραξησ 

Περιφϋρειασ Ιονύων Νόςων, αλλϊ και τοπικών φορϋων (Λϋςχεσ Αρχιμαγεύρων, 

Επιμελητόρια κλπ.), ςτοχεύοντασ  ςτην ςτόριξη του παραγωγικού ιςτού των Ιονύων, 

ςτη προβολό των τοπικών αγροτικών προώόντων και των ςυγκριτικών 

πλεονεκτημϊτων τησ περιοχόσ μασ, εκτόσ Περιφϋρειασ. Για αυτό και θα προςκληθούν 

τηλεοπτικϊ κανϊλια εθνικόσ εμβελεύασ, ςημαντικού εκπρόςωποι από τον χώρο τησ 

γαςτρονομύασ και τησ δημοςιογραφύασ καθώσ  και διακεκριμϋνοι chefs. 

Το πρόγραμμα τησ εκδόλωςησ θα πλαιςιωθεύ από απολαυςτικϋσ εκδηλώςεισ και 

εργαςτόρια γευςιγνωςύασ και θα διεξαχθεύ βαςιζόμενο ςε δύο ϊξονεσ : 

 

 

mailto:kouris@pin.gov.gr
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Α. Άξονασ 

 

1. Γαςτρονομικϊ εδϋςματα με τοπικϊ προώόντα (επιδεύξεισ παραςκευόσ 

παραδοςιακών ςυνταγών από καταξιωμϋνουσ chefs και γευςτικϋσ δοκιμϋσ 

προώόντων) 

2. Ομιλύεσ για την διατροφό και την γαςτρονομύα από διακεκριμϋνουσ ανθρώπουσ 

τησ γεύςησ και τησ διατροφόσ (ςύνδεςη παρελθόν με παρών και διατροφικό 

αξύα των επτανηςιακών προώόντων) 

3. Cocktail & Spirits ( με δοκιμϋσ κοκτϋιλ με τοπικότητα) 

4. Καλλιτεχνικϊ δρώμενα (μουςικό ςχόμα) 

 

 

Β. Άξονασ 

 

        1.  Ομιλύα- παρουςύαςη (Workshop) με θϋμα : «Ανάδειξη Επτανηςιακού 

Πρωινού» με τοπικϊ παραδοςιακϊ προώόντα, τη διατροφικό του αξύα και  την 

αειφορικό διαχεύριςη του με προςκεκλημϋνουσ φορεύσ όπωσ, Επιμελητόρια, Σύλλογοσ 

Ξενοδόχων, Εςτιϊτορεσ, Σύλλογοσ ενοικιαζομϋνων δωματύων, κ.α. 

 

Σο κόςτοσ τησ Γαςτρονομικήσ Εκδήλωςησ θα ανέρχεται ςτα 12.800 € (δώδεκα 

χιλιάδεσ οκτακόςια ευρώ), ςυμπεριλαμβανομένου του ΥΠΑ, το οποίο 

προτείνεται να καλυφθεί από το Περιφερειακό Σαμείο Ανάπτυξησ (ΠΣΑ) Ιονίων 

Νήςων.   

 

Η ενδεικτικό ανϊλυςη του Προώπολογιςμού εύναι η εξόσ: 

 

 

IONIAN ISLANDS GASTRONOMY DAY 2021 

ΑΑ 
Τπηρεσία 

Π/Τ 

(με ΦΠΑ) 

Α 
ΤΠΗΡΔΙΔ ΓΙΑΜΟΡΦΩΗ ΥΩΡΟΤ ΔΚΘΔΗ 

2.000,00 
A1 

ΣΖΗΜΟ ΔΚΘΔΣΖΡΗΩΝ  

Α2 
ΖΛΔΚΣΡΟΦΩΣΗΜΟ -ΤΓΡΑΤΛΗΚΑ ΥΩΡΟΤ 

Α3 ΑΗΘΖΣΗΚΔ ΠΑΡΔΜΒΑΔΗ ΣΟ ΥΩΡΟ 

Α4 ΔΝΟΗΚΗΑΖ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΚΟΤΕΗΝΑ 3.500,00 

Α5 ΑΦΑΛΔΗΑ/ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΥΩΡΟΤ 1.000,00 

Β ΠΑΡΑΛΛΗΛΔ ΔΚΓΗΛΩΔΙ (ΜΟΤΙΚΔ & ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ 

ΗΜΔΡΙΓΑ)  

Β1 ΒΡΑΓΗΝΔ ΤΝΑΤΛΗΔ  
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B2 ΜΔΖΜΔΡΗΑΝΟ ΜΟΤΗΚΟ EVENT 

Β3 
ΓΑΣΡΟΝΟΜΗΚΔ ΔΚΓΖΛΩΔΗ 

Β4 
ΖΜΔΡΗΓΑ που άπτεται των θεμάτων που πραγματεύεται το υεστιβάλ 

2.500,00 

Γ 
ΤΠΗΡΔΙΔ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  

2.800,00 

Γ1  
ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΟ ΥΔΓΗΑΜΟ /ΔΚΣΤΠΩΖ ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑΚΟΤ ΤΛΗΚΟΤ 

Γ2 
ΑΝΑΜΝΖΣΗΚΑ ΓΩΡΑ FESTIVAL  

Γ3 ΤΠΖΡΔΗΔ ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑ SOCIAL MEDIA 

Γ4  
ΒΗΝΣΔΟΚΟΠΖΖ & ΦΩΣΟΓΡΑΦΗΖ ΔΚΓΖΛΩΔΩΝ  

Γ ΟΡΓΑΝΩΣΙΚΗ/ΣΔΥΝΙΚΗ ΣΗΡΙΞΗ ΓΙΟΡΓΑΝΩΗ 

1.000,00 

Γ1 
ΟΡΓΑΝΩΣΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΔΚΓΖΛΩΔΩΝ  

Γ2 ΣΔΥΝΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΣΗ ΖΜΔΡΔ ΣΩΝ ΔΚΓΖΛΩΔΩΝ 

Γ4 
ΑΝΑΛΩΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ 

 

ΤΝΟΛΟ Π/Τ με ΦΠΑ 

 

12.800,00 

 
Παρακαλώ για την ϋγκριςη του θϋματοσ από το Σώμα.  

 

 

 
Ο ΑΝΣΙΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΡΦΗ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΠΑΙΘΡΟΤ 

 
 

ΕΤΣΑΘΙΟ- ΩΣΗΡΙΟ ΚΟΤΡΗ 
 

 
 -------Παξάιεηςε----------- 

 
Αθνινύζεζε  δηαινγηθή  ζπδήηεζε.  
 
Ο επηθεθαιήο ηεο παξάηαμεο «ΑΝΑΑ γηα ηα Ηόληα Νεζηά» θ. Θεόδσξνο 
Γαιηαηζάηνο είπε όηη ςεθίδνπλ ζεηηθά, ηνλίδνληαο όηη πξέπεη λα γίλεη πξνζπάζεηα ζε 
ζπλεξγαζία κε ηνπο θνξείο, ηε ιέζρε αξρηκαγείξσλ θαη ηα επηκειεηήξηα, 
πξνθεηκέλνπ λα γίλεη πξνώζεζε ησλ ηνπηθώλ πξντόλησλ. 
 
Ο Πεξηθεξεηαθόο ύκβνπινο ηεο παξάηαμεο «Λατθή πζπείξσζε Ηνλίσλ Νήζσλ» θ. 
Υαξάιακπνο Υαξαιάκπνπο είπε όηη ςεθίδνπλ ζεηηθά, επηζεκαίλνληαο όηη ε 
εθδήισζε δελ είλαη ζνβαξή θαη νπζηαζηηθά δελ ζα πξνζθέξεη θάηη ζηελ ηνπηθή 
θνηλσλία ησλ λεζηώλ ηεο Πεξηθέξεηαο. 
 
Ο επηθεθαιήο ηεο παξάηαμεο «Αλππόηαθην Ηόλην» θ. ηέθαλνο ακντιεο, είπε  όηη 
ςεθίδεη ζεηηθά, κε ηελ παξαηήξεζε όηη ζα πξέπεη λα ππάξρεη θαζαξόηεηα ησλ 
ζρέζεσλ θαη ησλ ζπκβάζεσλ, θαηαιήγνληαο όηη ε πξαγκαηνπνίεζε ηεο εθδήισζεο 
ζα βνεζήζεη ηελ παξαγσγηθή ηάμε ηελ επόκελε ρξνληά λα είλαη θαιύηεξε. 
 

-------Παξάιεηςε----------- 
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  ΑΠΟΦΑΘΖΕΘ   ΟΜΟΦΧΝΑ  

 
Σν Πεξηθεξεηαθό πκβνύιην Ηνλίσλ Νήζσλ εγθξίλεη ηε ζπκκεηνρή ηεο Πεξηθέξεηαο 
Ηνλίσλ Νήζσλ ζηε Γαζηξνλνκηθή εθδήισζε ζηελ Κέξθπξα κε πξνβνιή ηνπηθώλ 
πξντόλησλ ησλ Ηνλίσλ Νήζσλ θαη ηηο ελέξγεηεο πνπ ρξεηάδεηαη λα γίλνπλ γηα λα 
εγθξηζεί ε δαπάλε από ην Πεξηθεξεηαθό Σακείν Αλάπηπμεο, σο  ε  εηζήγεζε. 
 

--------Παξάιεηςε----------- 
 

Αθνύ  εμαληιήζεθαλ   ηα  ζέκαηα   ιύεηαη  ε  ζπλεδξίαζε. 
πληάρζεθε   ην  πξαθηηθό θαη αθνύ δηαβάζηεθε θαη βεβαηώζεθε  ππνγξάθεηαη .    
 
 
Ζ παξνύζα απόθαζε έιαβε απμ. αξηζκό  88-14/25-6-2021 
 
   Ο Πρόεδρος Π..                                                  Η Γρακκαηέας Π..  
 
 
 
Νηθόιαος Μοσδαθίηες             Οισκπία (Οιίβηα) Καρδαθάρε 


