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ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ 
ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΘΟΝΘΩΝ ΝΗΩΝ 

 
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.  
 
Αριθ. Απόθαζης  89-14/25-6-2021 
 
 
ΠΕΡΘΛΗΨΗ: Δπηθύξσζε πξαθηηθώλ ηεο 19εο/2020 ζπλεδξίαζεο ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ 
πκβνπιίνπ 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  
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20. Γηνλύζηνο Μπάζηαο ηνπ Παύινπ 
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. 
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ηε ζπλέρεηα, ν Πξόεδξνο έζεζε πξνο ςήθηζε ηα ζέκαηα πνπ θαηαηέζεθαλ εθηόο 
εκεξήζηαο δηάηαμεο πξνθεηκέλνπ ην ζώκα λα απνθαζίζεη γηα ηελ ζπδήηεζή ηνπο:  
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, 
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ιέγνληαο όηη ζα γίλεη αλάθιεζε ηεο ζρεηηθήο απόθαζεο κεηά από επηθνηλσλία πνπ 
είρε κε ηνλ Πξόεδξν ηνπ Φαξκαθεπηηθό ύιινγν 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----------- 
 

Θέμα 3ο Η.Δ: Δπηθύξσζε πξαθηηθώλ ηεο 19εο/2020 ζπλεδξίαζεο ηνπ 
Πεξηθεξεηαθνύ πκβνπιίνπ Ηνλίσλ Νήζσλ. 
 
 
Με  ηελ  έλαξμε  ηεο  ζπδήηεζεο  ηνπ  ζέκαηνο  ν  Πξόεδξνο  ηνπ  Πεξηθεξεηαθνύ  
πκβνπιίνπ  Ηνλίσλ Νήζσλ  θ. Μνπδαθίηεο  Νηθόιανο   εηζεγήζεθε ζην   ζώκα  ηελ 
επηθύξσζε πξαθηηθώλ  ηεο 19εο /2020 ζπλεδξίαζεο ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ πκβνπιίνπ 
Ηνλίσλ Νήζσλ. 
  

 -------Παξάιεηςε----------- 
 

Αθνινύζεζε  δηαινγηθή  ζπδήηεζε. 
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-------Παξάιεηςε----------- 
 
 

  ΑΠΟΦΑΘΖΕΘ   ΟΜΟΦΩΝΑ  
 
 

Σν Πεξηθεξεηαθό πκβνύιην Ηνλίσλ Νήζσλ επηθπξώλεη  ηα πξαθηηθά ηεο 19εο 
ζπλεδξίαζεο ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ πκβνπιίνπ Ηνλίσλ Νήζσλ. 
 
Οη  Πεξηθεξεηαθνί  ύκβνπινη θ.θ. Θεόδσξνο Γαιηαηζάηνο, Παλαγήο 
Γξαθνπιόγθσλαο, ππξίδσλ Γαιηαηζάηνο, Θεόδσξνο Υαιηθηάο, Αζαλάζηνο 
Καξαΐζθνο, Σειέκαρνο Γαβαιάο,  Γηνλύζηνο Μπάζηαο,  Υαξάιακπνο Υαξαιάκπνπο, 
Γηνλύζηνο Κεθαιιελόο, Νηθόιανο Γθηζγθίλεο, Δπγελία Κνιπβά θαη  ηέθαλνο 
ακνΐιεο ςήθηζαλ  ΛΔΤΚΟ.   

 
--------Παξάιεηςε----------- 

 
Αθνύ  εμαληιήζεθαλ   ηα  ζέκαηα   ιύεηαη  ε  ζπλεδξίαζε. 
πληάρζεθε   ην  πξαθηηθό θαη αθνύ δηαβάζηεθε θαη βεβαηώζεθε  ππνγξάθεηαη .    
 
 
Ζ παξνύζα απόθαζε έιαβε απμ. αξηζκό  89-14/25-6-2021 
 
   Ο Πρόεδρος Π..                                                  Η Γραμμαηέας Π..  
 
 
 
Νικόλαος Μοσζακίηης             Ολσμπία (Ολίβια) Καρδακάρη 


