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ΔΛΛΗΝΙΚΗ  ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ       Κέξθπξα   29  Ηνπλίνπ 2021 

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ  

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ  

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ   

ΠΙΝΑΚΑ  ΓΗΜΟΙΔΤΗ 

Σσλ ζεκάησλ πνπ ζπδεηήζεθαλ θαηά ηελ 14η  ηακηική ζυνεδρίαζη ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ 

πκβνπιίνπ  Ηνλίσλ  Νήζσλ, ηελ Παραζκευή 25 Ιουνίου 2021  θαη ψξα  15:00  κε  

ηειεδηάζθεςε κέζσ ηεο ππεξεζίαο e:  Presence.gov.gr.  

 

ΘΔΜΑ 1ο Δ.Η.Γ: ρεηηθά κε ηελ απαξάδεθηε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηή ηνπ Γ.Ν.ΚΔΡΚΤΡΑ 

γηα κεηαθνξά ηνπ αμνληθνχ ηνκνγξάθνπ 16 ηνκψλ ηνπ Ννζνθνκείνπ ζην Π.Α.Γ.Ν. 

ΗΩΑΝΝΗΝΩΝ. 

ΠΔΡΙΛΗΨΗ: Καηφπηλ  δηαινγηθήο ζπδήηεζεο ην Πεξηθεξεηαθφ πκβνχιην απνθάζηζε 

νκφθσλα  ηελ  έθδνζε ηνπ  θάησζη  ςεθίζκαηνο:       

 Σν Γεληθφ Ννζνθνκείν Κέξθπξαο απέθηεζε έλαλ ππεξζχρξνλν αμνληθφ ηνκνγξάθν 

64 ηνκψλ κέζσ επξσπατθνχ πξνγξάκκαηνο ν νπνίνο πξνζηέζεθε  ζηνλ 

ππάξρνληα αμνληθφ 16 ηνκψλ ηνλ νπνίν είρε πξνκεζεπηεί ην λνζνθνκείν  κε ηε 

κέζνδν leasing   .  

 Σν Πεξηθεξεηαθφ ζπκβνχιην ραηξεηίδεη ηελ απφθηεζε ηνπ λένπ ζχγρξνλνπ αμνληθνχ 

ηνκνγξάθνπ 64 ηνκψλ ζην ΓΝ Κέξθπξαο  θαηφπηλ πξνζπαζεηψλ ηεο Κεξθπξατθήο 

θνηλσλίαο θαη απνθαζίδεη λα παξακείλεη θαη ν παιηφο 16 ηνκψλ ζηελ Κέξθπξα ζε 

νπνηαδήπνηε δνκή είλαη απαξαίηεηνο θαη λα εμαζθαιηζηνχλ νη θαηάιιειεο 

ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο ηνπ.  

Αρ. αποθ. 87-14/2021 

 

ΘΔΜΑ  2ο  Δ.Η.Γ: Γαζηξνλνκηθή εθδήισζε ζηελ Κέξθπξα κε πξνβνιή ηνπηθψλ 

πξντφλησλ ησλ Ηνλίσλ Νήζσλ δηα ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ Π.Σ.Α. Ηνλίσλ Νήζσλ. 

ΠΔΡΙΛΗΨΗ: Καηφπηλ δηαινγηθήο ζπδήηεζεο ην Πεξηθεξεηαθφ πκβνχιην  απνθάζηζε 

νκφθσλα  ηελ έγθξηζε ηεο δαπάλεο γηα ηελ Γαζηξνλνκηθή εθδήισζε ζηελ Κέξθπξα κε 

πξνβνιή ηνπηθψλ πξντφλησλ ησλ Ηνλίσλ Νήζσλ δηα ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ Π.Σ.Α. 

Ηνλίσλ Νήζσλ, σο  ε  εηζήγεζε.  

Αρ. αποθ. 88-14/2021 
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ΘΔΜΑ  3ο Η.Γ: : Δπηθχξσζε πξαθηηθψλ ηεο 19εο /2020  ζπλεδξίαζεο  ηνπ  Πεξηθεξεηαθνχ 

πκβνπιίνπ Ηνλίσλ Νήζσλ. 

ΠΔΡΙΛΗΨΗ: Καηφπηλ δηαινγηθήο ζπδήηεζεο  ην Πεξηθεξεηαθφ πκβνχιην  απνθάζηζε 

νκφθσλα  ηελ  επηθχξσζε  πξαθηηθψλ ηεο 19εο /2020  ζπλεδξίαζεο ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ 

πκβνπιίνπ Ηνλίσλ Νήζσλ. 

Αρ. αποθ. 89-14/2021 

 

ΘΔΜΑ 4ο Η.Γ: 8ε Σξνπνπνίεζε Δηήζηνπ Πξνγξάκκαηνο Γξάζεο 2021 ηεο Πεξηθέξεηαο 

Ηνλίσλ Νήζσλ.  

ΠΔΡΙΛΗΨΗ: Καηφπηλ δηαινγηθήο ζπδήηεζεο ην Πεξηθεξεηαθφ πκβνχιην Ηνλίσλ Νήζσλ 

απνθαζίδεη  θαηά  πιεηνςεθία  ηελ  έγθξηζε  ηεο  8εο  Σξνπνπνίεζε Δηήζηνπ 

Πξνγξάκκαηνο Γξάζεο 2021 ηεο Πεξηθέξεηαο Ηνλίσλ Νήζσλ, σο  ε ηξνπνπνηεζείζα   

εηζήγεζε. 

Αρ. αποθ. 90-14/2021 

 

ΘΔΜΑ 5ο Η.Γ.: 8ε Αλακφξθσζε ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ 2021 ηεο Πεξηθέξεηαο Ηνλίσλ 

Νήζσλ. 

ΠΔΡΙΛΗΨΗ: Καηφπηλ δηαινγηθήο ζπδήηεζεο ην Πεξηθεξεηαθφ πκβνχιην Ηνλίσλ Νήζσλ, 

απνθάζηζε θαηά  πιεηνςεθία  ηελ έγθξηζε  ηεο  8εο Αλακφξθσζεο ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ 

2021 ηεο Πεξηθέξεηαο Ηνλίσλ Νήζσλ, σο  ε  ηξνπνπνηεζείζα εηζήγεζε. 

Αρ. αποθ. 91-14/2021 

 

ΘΔΜΑ 6ο Η.Γ.: Γλσκνδφηεζε επί ηεο Μειέηεο Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ (Μ.Π.Δ.) 

ηνπ έξγνπ: «Αγθπξνβφιην Σνπξηζηηθψλ θαθψλ Αγίαο Πειαγίαο, ζηελ Σνπηθή Κνηλφηεηα 

βνξσλάησλ ηεο Γ.Δ Λεηβαζνχο Γήκνπ Αξγνζηνιίνπ». 

ΠΔΡΙΛΗΨΗ: Καηφπηλ δηαινγηθήο ζπδήηεζεο ην Πεξηθεξεηαθφ πκβνχιην Ηνλίσλ Νήζσλ, 

απνθάζηζε νκφθσλα, γλσκνδνηεί ζεηηθά  γηα ηε Μειέηε Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ 

(Μ.Π.Δ.) ηνπ έξγνπ: «Αγθπξνβφιην Σνπξηζηηθψλ θαθψλ Αγίαο Πειαγίαο, ζηελ Σνπηθή 

Κνηλφηεηα βνξσλάησλ ηεο Γ.Δ Λεηβαζνχο Γήκνπ Αξγνζηνιίνπ» σο  ε εηζήγεζε. 

Αρ. αποθ. 92-14/2021 

 

ΘΔΜΑ 7ο Η.Γ.: Ψήθηζκα κε αθνξκή ηελ παγθφζκηα εκέξα θαηά ησλ λαξθσηηθψλ 

(26/06/21), κέηξα ζηήξημεο ησλ δνκψλ πξφιεςεο θαη απεμάξηεζεο ζηα λεζηά καο. 

ΠΔΡΙΛΗΨΗ: Καηφπηλ δηαινγηθήο ζπδήηεζεο ην Πεξηθεξεηαθφ πκβνχιην απνθάζηζε θαηά 

πιεηνςεθία ηελ  έθδνζε ηνπ  θάησζη  ςεθίζκαηνο:    

«Παγθφζκηα Ζκέξα θαηά ησλ λαξθσηηθψλ ε 26ε Ηνπλίνπ.  Μηα κάζηηγα πνπ ηαιαλίδεη ηελ 

θνηλσλία , έλα πνιχπινθν θαη δηζεπίιπην θνηλσληθφ πξφβιεκα γηα ηνπο αλζξψπνπο πνπ 

θάλνπλ ρξήζε άιια θαη γηα ηηο νηθνγέλεηεο ηνπο.  
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Σα  ηειεπηαία ρξνληά έρνπλ γίλεη αξθεηέο παξεκβάζεηο απφ ηελ πνιηηεία ζηνρεχνληαο ζηελ 

νιηζηηθή πξνζέγγηζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο εμάξηεζεο ηφζν ζηνλ ηνκέα ηεο πξφιεςεο φζν 

θαη ζηνλ ηνκέα ηεο κείσζεο ηεο βιάβεο, ηεο ζεξαπείαο θαη ηεο επαλέληαμεο.   Έρνληαο σο 

θεληξηθφ κήλπκα ν ΟΚΑΝΑ γηα ηελ Παγθφζκηα Ζκέξα ηεο 26εο Ηνπλίνπ 2021 «Έρεηο 

επηινγή. Τπάξρεη ηξφπνο» αλαδεηλχνληαη νη δπλαηφηεηεο αληηκεηψπηζεο ησλ εμαξηήζεσλ 

θαη ησλ ζεξαπεπηηθψλ επηινγψλ, έρνληαο σο απψηεξν ζηφρν έλα θφζκν ρσξίο εμαξηήζεηο 

θαη εμαξηεηηθέο ζπκπεξηθνξέο.  Καηά ηε δηάξθεηα ηεο παλδεκίαο covid-19 ε θαηάζηαζε 

έγηλε αθφκε πνην δχζθνιε  ιφγσ ηεο φμπλζεο ησλ θαζεκεξηλψλ πξνβιεκάησλ δεκφζηαο 

πγείαο  ηνπ γεληθνχ πιεζπζκνχ θαη θπξίσο ησλ εμαξηεκέλσλ αηφκσλ.  Ζ πξνζπάζεηα 

πξέπεη λα είλαη ζπλερήο , ν αληίπαινο δχζθνινο ,φκσο ππάξρνπλ αξθεηά φπια γηα λα ηνλ 

αληηκεησπίζνπκε.  Ζ Πεξηθέξεηα Ηφλησλ Νήζσλ κε ηηο δνκέο πνπ ζηεξίδεη ζην Ηφλην, ηα 

Κέληξα Πξφιεςεο ησλ Δμαξηήζεσλ θαη Πξναγσγήο ηεο Ψπρνθνηλσληθήο Τγείαο  ζε 

Κέξθπξα, Λεπθάδα, Κεθαιινληά θαη Εάθπλζν αιιά θαη ην ζεξαπεπηηθφ Πξφγξακκα 

«ΓΗΑΠΛΟΤ» ηνλ ΟΚΑΝΑ θαη ην ΚΔΘΔΑ ππνζηεξίδεη ελεξγά θάζε  επηινγή θαη  

πξνζπάζεηα γηα ηελ πξφιεςε , ηε ζεξαπεία θαη απνθαηάζηαζε  ζηε κάρε θαηά ησλ 

εμαξηήζεσλ».    

Αρ. αποθ. 93-14/2021 

 

                                                                             Ζ  ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 

                                                ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΟΤ  ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΗΟΝΗΩΝ  ΝΖΩΝ 

 

                                                              ΟΛΤΜΠΗΑ (ΟΛΤΒΗΑ) ΚΑΡΓΑΚΑΡΖ       


