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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  93-14/25-6-2021 
 
ΠΕΡΘΛΗΨΗ: Παγθόζκηα Ζκέξα θαηά ησλ λαξθσηηθώλ ε 26ε Ηνπλίνπ . 

 
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 
21. Αζαλάζηνο Καξαΐζθνο ηνπ Κσλζηαληίλνπ 
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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. Θεόδσξνο Γαιηαηζάηνο 
               
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 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, 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 7ο Η.Δ: Παγθόζκηα Ζκέξα θαηά ησλ λαξθσηηθώλ ε 26ε Ηνπλίνπ. 

Με  ηελ έλαξμε  ηεο ζπδήηεζεο ν Αληηπεξηθεξεηάξρεο Κνηλσληθήο πλνρήο, 
Γεκόζηαο Τγείαο & Απαζρόιεζεο θ. Κσλζηαληίλνο Ενξκπάο, θαηέζεζε ην θάησζη 
ςήθηζκα: 
 
Παγκόςμια Θμζρα κατά των ναρκωτικϊν θ 26θ Ιουνίου . 

Μια μάςτιγα που ταλανίηει τθν κοινωνία , ζνα πολφπλοκο και διςεπίλυτο κοινωνικό πρόβλθμα για 
τουσ ανκρϊπουσ που κάνουν χριςθ άλλα και για τισ οικογζνειεσ τουσ. Σα  τελευταία χρονιά ζχουν 
γίνει αρκετζσ παρεμβάςεισ από τθν πολιτεία ςτοχεφοντασ ςτθν ολιςτικι προςζγγιςθ του 
φαινομζνου τθσ εξάρτθςθσ τόςο ςτον τομζα τθσ πρόλθψθσ όςο και ςτον τομζα τθσ μείωςθσ τθσ 
βλάβθσ, τθσ κεραπείασ και τθσ επανζνταξθσ.  

Ζχοντασ ωσ κεντρικό μινυμα ο ΟΚΑΝΑ για τθν Παγκόςμια Θμζρα τθσ 26θσ Ιουνίου 2021 «Ζχεισ 
επιλογι. Τπάρχει τρόποσ» αναδεινφονται οι δυνατότθτεσ αντιμετϊπιςθσ των εξαρτιςεων και των 
κεραπευτικϊν επιλογϊν, ζχοντασ ωσ απϊτερο ςτόχο ζνα κόςμο χωρίσ εξαρτιςεισ και εξαρτθτικζσ 
ςυμπεριφορζσ.  
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Κατά τθ διάρκεια τθσ πανδθμίασ covid-19 θ κατάςταςθ ζγινε ακόμθ ποιο δφςκολθ  λόγω τθσ 
όξυνςθσ των κακθμερινϊν προβλθμάτων δθμόςιασ υγείασ  του γενικοφ πλθκυςμοφ και κυρίωσ των 
εξαρτθμζνων ατόμων.  Θ προςπάκεια πρζπει να είναι ςυνεχισ , ο αντίπαλοσ δφςκολοσ ,όμωσ 
υπάρχουν αρκετά όπλα για να τον αντιμετωπίςουμε.  

 Θ Περιφζρεια Ιόνιων Νιςων με τισ δομζσ που ςτθρίηει ςτο Ιόνιο, τα Κζντρα Πρόλθψθσ των 
Εξαρτιςεων και Προαγωγισ τθσ Ψυχοκοινωνικισ Τγείασ  ςε Κζρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλλονιά και 
Ηάκυνκο αλλά και το κεραπευτικό Πρόγραμμα «ΔΙΑΠΛΟΤ» τον ΟΚΑΝΑ και το ΚΕΘΕΑ υποςτθρίηει 
ενεργά κάκε  επιλογι και  προςπάκεια για τθν πρόλθψθ , τθ κεραπεία και αποκατάςταςθ  ςτθ μάχθ 
κατά των εξαρτιςεων.  

 
 
 
ηε ζπλέρεηα ηεο ζπδήηεζεο ν Πεξηθεξεηαθόο ύκβνπινο ηεο παξάηαμεο ¨Λατθή 
πζπείξσζε Ηνλίσλ Νήζσλ¨ θ. Υαξάιακπνο Υαξαιάκπνπο θαηέζεζε  ζην  
πξνεδξείν  ην  θάησζη  ςήθηζκα:  
 
 

 
https://lsionionnison.com/ 
 

Πρόταση Ψηφίσματος  
------------------------- 

ΟΧΙ Ε ΟΛΑ ΣΑ ΝΑΡΚΩΣΙΚΑ! ΝΑ ΝΙΚΗΕΙ Η ΖΩΗ!!! 
 

Σο Περιφερειακό υμβοφλιο τάςςεται ανεπιφφλακτα ενάντια ςε όλα τα ναρκωτικά και ςτισ πολιτικζσ που 

γεννοφν και αναπαράγουν τθ χριςθ, που διαλφουν τθν πρόλθψθ και τθν απεξάρτθςθ. Θ αντιμετϊπιςθ του 

φαινόμενου ςιμερα εδράηεται ςτο τρίπτυχο: Πρωτογενισ Πρόλθψθ – κεραπεία – κοινωνικι επανζνταξθ, 

ςτθρίηει τα προγράμματα «ςτεγνισ κεραπείασ». Λζει όχι  ςτον αντιεπιςτθμονικό ψευτοδιαχωριςμό ςε 

«ςκλθρά και μαλακά». Επίςθσ ξεκάκαρθ είναι και θ αντίκεςι του με τουσ Χϊρουσ Εποπτευόμενθσ Χριςθσ. 

Θ χριςθ και θ εξάρτθςθ από τα ναρκωτικά δεν είναι οφτε «αρρϊςτια» οφτε «ατομικι επιλογι», αλλά ζνα 

πολυπαραγοντικό κοινωνικό φαινόμενο. Επθρεάηεται από τισ αλλαγζσ των κοινωνικοοικονομικϊν ςυνκθκϊν, 

εξελίςςεται, παίρνει νζα χαρακτθριςτικά και ζχει τισ ρίηεσ του ωσ προσ τον τρόπο εμφάνιςθσ και διάδοςισ 

του, ςτα αδιζξοδα που γεννά αυτό εδϊ, το ίδιο το ςφςτθμα, ο καπιταλιςμόσ. 

Θ πανδθμία του covid-19, ανζδειξε τισ κοινωνικζσ αιτίεσ που οδθγοφν ςε επιδείνωςθ όλων των πλευρϊν τθσ 

χριςθσ και τθσ εξάρτθςθσ και ξεγφμνωςε τισ ευκφνεσ πολλϊν κυβερνιςεων. υνκικεσ όπωσ θ ανεργία, θ 

οικονομικι αβεβαιότθτα, θ κοινωνικι απομόνωςθ, το αίςκθμα αναςφάλειασ όξυναν τουσ ψυχολογικοφσ 

παράγοντεσ που οδιγθςαν ςτθν αφξθςθ τθσ χριςθσ ουςιϊν. Επιβεβαιϊκθκε ότι τα ναρκωτικά - νόμιμα ι 

παράνομα - αποτελοφν τεράςτια πθγι κερδοφορίασ αφοφ για να ςυνεχιςτεί απρόςκοπτα το εμπόριο 

ναρκωτικϊν, εν μζςω καραντίνασ, τα μονοπϊλια του χϊρου προχϊρθςαν ςε αναγκαίεσ προςαρμογζσ. Από 

ειδικζσ διαδικτυακζσ πλατφόρμεσ πϊλθςθσ ζωσ και fake news που ςυνζδεαν τθ χριςθ ουςιϊν, όπωσ θ 

κάνναβθ και θ κοκαΐνθ, με τθν προςταςία από τον κορονοϊό! 

 Θ πολιτικι τθσ ΕΕ για τα ναρκωτικά, θ πολιτικι που διαδοχικά ζχουν ακολουκιςει ςτθ χϊρα μασ οι 

Κυβερνιςεισ του ΠΑΟΚ, του ΤΡΙΗΑ και τθσ ΝΔ, ζχουν κοινό παρανομαςτι τθ διαχείριςθ του προβλιματοσ, 

τθν αποςτζωςθ του από κάκε κοινωνικι αιτία, τθν ιατρικοποίθςθ του και τθν αναηιτθςθ διαχειριςτικϊν 

λφςεων ςτθριγμζνοι πάντα ςτθ λογικι «κόςτοσ -όφελοσ», ςτο επιχείρθμα τθσ «ατομικισ ευκφνθσ» και τθν 

επιδίωξθ μιασ νεολαίασ ςυμβιβαςμζνθσ και υποταγμζνθσ. ε αυτι τθ λογικι, είναι το ευρωπαϊκό ςχζδιο 

δράςθσ για τα ναρκωτικά 2021- 2025 που προκρίνει τα υποκατάςτατα και τουσ Χϊρουσ εποπτευόμενθσ 

Χριςθσ ωσ αποκλειςτικζσ μορφζσ κεραπείασ και τθν καταςτολι ωσ πρόλθψθ. 

https://lsionionnison.com/
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τα νθςιά μασ δυςτυχϊσ το πρόβλθμα τθσ εξάρτθςθσ οξφνεται με αυξανόμενθ χριςθ κοκαΐνθσ, 

αυξανόμενουσ χριςτεσ θρωίνθσ, χριςθ κάνναβθσ, ζξαρςθ του αλκοολιςμοφ και τθσ εναςχόλθςθσ με το 

internet. Θ όξυνςθ του πολυπαραγοντικοφ κοινωνικοφ φαινομζνου τθσ εξάρτθςθσ ςυνδζεται με ιδιαίτερεσ 

μεταβλθτζσ (μεγάλθ τουριςτικι κίνθςθ, πφλθ ειςόδου, ηθτιματα νθςιωτικισ πολιτικισ κλπ) που περιπλζκουν 

τισ προςπάκειεσ αντιμετϊπιςισ του. 

ε όλα τα νθςιά υπάρχουν δομζσ, λειτουργοφν με διαβακμίςεισ, αλλά με κοινό χαρακτθριςτικό τθν 

υποχρθματοδότθςθ, τθν εγκατάλειψθ από κυβζρνθςθ, δθμοτικζσ και περιφερειακζσ αρχζσ, και τθν 

υποςτελζχωςθ. Θ φπαρξι τουσ, θ λειτουργία τουσ, θ ενίςχυςι τουσ ςτθρίηεται ςτθν προςφορά των 

εργαηομζνων που όμωσ αντιμετωπίηουν μεγάλα εργαςιακά και μιςκολογικά προβλιματα. Είναι αποτζλεςμα 

ενόσ επίμονου αγϊνα από το Εκνικό υμβοφλιο κατά των Ναρκωτικϊν (ΕΤΝ), πλικουσ πολιτιςτικϊν, 

ακλθτικϊν φορζων, των ςυλλόγων Γονζων και κοινωνικϊν πρωτοβουλιϊν. 

Θ Περιφερειακι αρχι ζχει υποχρζωςθ να ςτακεί ςτιριγμα ςε αυτόν τον αγϊνα και: 

1. Να πάρει ουςιαςτικι κζςθ ενάντια ςτθ ναρκοκουλτοφρα και ςτισ αιτίεσ που τθν γεννοφν 

2. Να ςτθρίξει τα αιτιματα του αντιναρκωτικοφ κινιματοσ όπωσ εκφράηονται από το Εκνικό υμβοφλιο κατά 

των Ναρκωτικϊν (ΕΤΝ) 

3. Να διεκδικιςει τα αναγκαία κονδφλια, να αξιοποιιςει όλα τα χρθματοδοτικά εργαλεία και προγράμματα 

δίνοντασ προτεραιότθτα ςτθν ουςιαςτικι ςτιριξθ και ενίςχυςθ τθσ πρόλθψθσ και τθσ κεραπείασ. 

Σα μζχρι τϊρα προγράμματα χρθματοδότθςθσ που ζχει εξαγγείλει Π.Ι.Ν πζραν του ότι είναι ςταγόνα ςτον 

ωκεανό, ελζγχεται αν ζχουν ολοκλθρωκεί αλλά και με ποιο τρόπο ζχουν αξιοποιθκεί, αν διατζκθκαν δθλαδι 

ςτο ςυγκεκριμζνο τομζα.  

 

Σο Περιφερειακό υμβοφλιο παλεφει για μια κοινωνία ελεφκερθ από όλα τα ναρκωτικά. Όχι ςτθ 

νομιμοποίθςθ των ναρκωτικϊν ουςιϊν και τθ δθμιουργία «γκζτο» εποπτευόμενθσ χριςθσ. Όχι ςτθ χοριγθςθ 

υποκατάςτατων που ςυντθροφν τθ χριςθ και τθν εξάρτθςθ. 

 Διεκδικεί ολόκλθρθ ηωι για τθ νεολαία μασ, με ικανοποιθμζνεσ τισ ςφγχρονεσ ανάγκεσ τθσ και τα 

δικαιϊματά τθσ ςτθ μόρφωςθ, τθν εργαςία, τον ακλθτιςμό, τον πολιτιςμό και τθν ποιότθτα ηωισ. 

 Διεκδικεί ενίςχυςθ και επζκταςθ των δθμόςιων δωρεάν κρατικϊν δομϊν, πρόλθψθσ, κεραπείασ και 

επανζνταξθσ, για τθν τοξικοεξάρτθςθ, με κρατικι χρθματοδότθςθ και προςλιψεισ μόνιμου 

προςωπικοφ. 

 Διεκδικεί αφξθςθ τθσ οικονομικισ ςτιριξθσ από τα προγράμματα ΕΠΑ όλων τον μονάδων που 

λειτουργοφν ςτα νθςιά και τθν ςτιριξθ των εργαηομζνων ςε αυτά. 

 Να τελειϊςει θ υπονόμευςθ τθσ λειτουργίασ του «ΔΙΑΠΛΟΤ» με τον αποκλειςμό του από τισ 

χρθματοδοτιςεισ. Να ολοκλθρωκοφν οι διαδικαςίεσ για τθν πλιρθ πιςτοποίθςι του. 

 

Κζρκυρα 25/06/2021 

 
 
 

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

-------Παξάιεηςε----------- 
 
 
Σν  πξνεδξείν  έζεζε  ζε ςεθνθνξία ηα ςεθίζκαηα όπσο απηά θαηαηέζεθαλ από 
ηνλ ζεκαηηθό Αληηπεξηθεξεηάξρε Κνηλσληθήο πλνρήο, Γεκόζηαο Τγείαο & 
Απαζρόιεζεο θ. Κσλζηαληίλν Ενξκπά θαη από ηνλ Πεξηθεξεηαθό ύκβνπιν ηεο 
παξάηαμεο ¨Λατθή πζπείξσζε Ηνλίσλ Νήζσλ¨ θ. Υαξάιακπν Υαξαιάκπνπο. 
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Τπέξ  ηνπ  ςεθίζκαηνο ηεο Πεξηθεξεηαθήο αξρήο  ςήθηζαλ νη θάησζη Πεξηθεξεηαθνί  
ύκβνπινη:  
1. Νηθόιανο Μνπδαθίηεο ηνπ ππξίδσλνο, Πξόεδξνο Π.. 
2. Γεώξγηνο ηαζηλόπνπινο ηνπ Ησάλλε 
3. Ακαιία-Διέλε Αλδξηώηε-θνξδίιε ηνπ ηεθάλνπ 
4. Αλδξέαο Κηελάο ηνπ Γεσξγίνπ  
5. Κσλζηαληίλνο Καπνδίζηξηαο ηνπ Γεκεηξίνπ 
6. Αηθαηεξίλε Μνζσλαίνπ ηνπ Γηνλπζίνπ 
7. Δπζηάζηνο – σηήξηνο Κνπξήο ηνπ ππξίδσλνο 
8. Κσλζηαληίλνο Ενξκπάο ηνπ Γεκεηξίνπ  
9. Ησάλλεο Αξκεληάθνο ηνπ Γεσξγίνπ 
10. Δκκαλνπήι Οξθαλνπδάθεο ηνπ Γεσξγίνπ 
11. Αζαλάζηνο Ληβηηζάλεο ηνπ Μηραήι 
12. ππξίδσλ πύξνπ ηνπ Πέηξνπ 
13. ππξίδσλ Ησάλλνπ ηνπ Γεκεηξίνπ 
14. Νηθόιανο Μειηώηεο ηνπ Αλαζηαζίνπ 
15. Θεόδσξνο (Μπνθέο) Σζνπθαιάο ηνπ Γηνλπζίνπ  
16. Αιέμαλδξνο Αιεμάθεο ηνπ Ησάλλε 
17. Γεκήηξηνο παλόο ηνπ Γηνλπζίνπ-Δπάγγεινπ 
18. Ησάλλεο Ρνληνγηάλλεο ηνπ Βαζηιείνπ 

 

Τπέξ ηνπ  ςεθίζκαηνο ηεο Λατθήο πζπείξσζεο Ηνλίσλ Νήζσλ  ςήθηζαλ νη θάησζη 
Πεξηθεξεηαθνί  ύκβνπινη:  
1. Υαξάιακπνο Υαξαιάκπνπο ηνπ Μηραήι  
2. Γηνλύζηνο Κεθαιιελόο ηνπ Παλαγηώηε 
3. Νηθόιανο Γθηζγθίλεο ηνπ Γεσξγίνπ  
4. Δπγελία Κνιπβά ηνπ Γεσξγίνπ  
5. ηέθαλνο ακνΐιεο ηνπ Κσλζηαληίλνπ-Νηθνιάνπ 

 

Παξώλ θαηά ηελ ςεθνθνξία δήισζαλ νη θάησζη Πεξηθεξεηαθνί  ύκβνπινη: 
1. Θεόδσξνο Γαιηαηζάηνο ηνπ Απνζηόιε 
2. Θεόδσξνο Υαιηθηάο ηνπ Ησάλλε 
3. Σειέκαρνο Γαβαιάο ηνπ ππξίδσλνο  
4. Γηνλύζηνο Μπάζηαο ηνπ Παύινπ 
 

 
Οη Πεξηθεξεηαθνί ύκβνπινη θ.θ. Οιπκπία (Οιίβηα) Καξδαθάξε θαη Αληώληνο 
Γνπβίηζαο ηνπ Ησάλλε δήισζαλ όηη ςεθίδνπλ ΛΔΤΚΟ.  

 
 
Οη Πεξηθεξεηαθνί ύκβνπινη θ.θ.  Παλαγήο Γξαθνπιόγθσλαο, Αζαλάζηνο Καξαίζθνο, 
Ησάλλεο Ατβαηίδεο θαη Υαξάιακπνο Βπζνύιθαο δήισζαλ όηη ςεθίδνπλ ΚΑΣΑ θαη 
ζηα δύν ςεθίζκαηα.  
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  ΑΠΟΦΑΘΖΕΘ  ΚΑΣΑ  ΠΛΕΘΟΨΗΦΘΑ  

 
Σν  Πεξηθεξεηαθό πκβνύιην  Ηνλίσλ  Νήζσλ  εγθξίλεη  ηελ  έθδνζε  ηνπ  θάησζη  
ςεθίζκαηνο: 
Παγκόςμια Θμζρα κατά των ναρκωτικϊν θ 26θ Ιουνίου . 

Μια μάςτιγα που ταλανίηει τθν κοινωνία , ζνα πολφπλοκο και διςεπίλυτο κοινωνικό πρόβλθμα για 
τουσ ανκρϊπουσ που κάνουν χριςθ άλλα και για τισ οικογζνειεσ τουσ. Σα  τελευταία χρονιά ζχουν 
γίνει αρκετζσ παρεμβάςεισ από τθν πολιτεία ςτοχεφοντασ ςτθν ολιςτικι προςζγγιςθ του 
φαινομζνου τθσ εξάρτθςθσ τόςο ςτον τομζα τθσ πρόλθψθσ όςο και ςτον τομζα τθσ μείωςθσ τθσ 
βλάβθσ, τθσ κεραπείασ και τθσ επανζνταξθσ.  

Ζχοντασ ωσ κεντρικό μινυμα ο ΟΚΑΝΑ για τθν Παγκόςμια Θμζρα τθσ 26θσ Ιουνίου 2021 «Ζχεισ 
επιλογι. Τπάρχει τρόποσ» αναδεινφονται οι δυνατότθτεσ αντιμετϊπιςθσ των εξαρτιςεων και των 
κεραπευτικϊν επιλογϊν, ζχοντασ ωσ απϊτερο ςτόχο ζνα κόςμο χωρίσ εξαρτιςεισ και εξαρτθτικζσ 
ςυμπεριφορζσ.  

Κατά τθ διάρκεια τθσ πανδθμίασ covid-19 θ κατάςταςθ ζγινε ακόμθ ποιο δφςκολθ  λόγω τθσ 
όξυνςθσ των κακθμερινϊν προβλθμάτων δθμόςιασ υγείασ  του γενικοφ πλθκυςμοφ και κυρίωσ των 
εξαρτθμζνων ατόμων.  Θ προςπάκεια πρζπει να είναι ςυνεχισ , ο αντίπαλοσ δφςκολοσ ,όμωσ 
υπάρχουν αρκετά όπλα για να τον αντιμετωπίςουμε.  

Θ Περιφζρεια Ιόνιων Νιςων με τισ δομζσ που ςτθρίηει ςτο Ιόνιο, τα Κζντρα Πρόλθψθσ των 
Εξαρτιςεων και Προαγωγισ τθσ Ψυχοκοινωνικισ Τγείασ  ςε Κζρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλλονιά και 
Ηάκυνκο αλλά και το κεραπευτικό Πρόγραμμα «ΔΙΑΠΛΟΤ» τον ΟΚΑΝΑ και το ΚΕΘΕΑ υποςτθρίηει 
ενεργά κάκε  επιλογι και  προςπάκεια για τθν πρόλθψθ , τθ κεραπεία και αποκατάςταςθ  ςτθ μάχθ 
κατά των εξαρτιςεων. 

Μεηνςεθνύλησλ  ησλ  Πεξηθεξεηαθώλ πκβνύισλ  θ.θ., Παλαγή Γξαθνπιόγθσλα, 
Αζαλάζηνπ Καξαίζθνπ, Ησάλλε Ατβαηίδε θαη Υαξάιακπνπ Βπζνύιθα. 
 
Οη Πεξηθεξεηαθνί ύκβνπινη θ.θ. Οιπκπία (Οιίβηα) Καξδαθάξε θαη Αληώληνο 
Γνπβίηζαο ηνπ Ησάλλε 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  93-14/25-6-2021 
 
   Ο Πρόεδρος Π..                                                  Η Γραμμαηέας Π..  
 
 
Νικόλαος Μοσζακίηης             Ολσμπία (Ολίβια) Καρδακάρη 
 


