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ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ 
ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΘΟΝΘΩΝ ΝΗΩΝ 

 
ΑΠΟΠΑΜΑ 

 
Από ηα πξαθηηθά ηεο κε αξηζκό 17εο/2021, ηαθηηθήο ζπλεδξίαζεο ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ 
πκβνπιίνπ ην άββαην 24 ηνπ κελόο Ηνπιίνπ 2021, κε ηειεδηάζθεςε κέζσ ηεο 
ππεξεζίαο e:Presence.gov.gr.  
 
Αριθ. Απόθαζης  105-17/24-7-2021 
 
ΠΕΡΘΛΗΨΗ: Έγθξηζεο ζπλδηνξγάλσζεο Αζιεηηθήο εθδήισζεο κε ηίηιν ''1ν 
ΠΑΝΚΔΡΚΤΡΑΪΚΟ ΣΟΤΡΝΟΤΑ ΠΟΓΟΣΔΝΝΗ'' ηεο ΠΗΝ κε ηνλ ΑΟ ΑΣΔΡΑ 
ΜΩΡΑΪΣΗΚΩΝ  
 
ήκεξα, εκέξα  άββαην 24 ηνπ κελόο Ηνπιίνπ 2021 θαη ώξα 10:00 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. 56359/55/16-07-2021  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. Ακαιία-Διέλε Αλδξηώηε-θνξδίιε ηνπ ηεθάλνπ 
5. ηαύξνο Σξαπιόο ηνπ Παλαγή 
6. Αλδξέαο Κηελάο ηνπ Γεσξγίνπ  
7. Κσλζηαληίλνο Καπνδίζηξηαο ηνπ Γεκεηξίνπ 
8. Αηθαηεξίλε Μνζσλαίνπ ηνπ Γηνλπζίνπ 
9. Δπζηάζηνο – σηήξηνο Κνπξήο ηνπ ππξίδσλνο 
10. Κσλζηαληίλνο Ενξκπάο ηνπ Γεκεηξίνπ  
11. Ησάλλεο Αξκεληάθνο ηνπ Γεσξγίνπ 
12. Δκκαλνπήι Οξθαλνπδάθεο ηνπ Γεσξγίνπ 
13. Αζαλάζηνο Ληβηηζάλεο ηνπ Μηραήι 
14. Θεόδσξνο Γαιηαηζάηνο ηνπ Απνζηόιε 
15. Θεόδσξνο Υαιηθηάο ηνπ Ησάλλε 
16. Σειέκαρνο Γαβαιάο ηνπ ππξίδσλνο  
17. ππξίδσλ Ησάλλνπ ηνπ Γεκεηξίνπ 
18. Νηθόιανο Μειηώηεο ηνπ Αλαζηαζίνπ 
19. Θεόδσξνο (Μπνθέο) Σζνπθαιάο ηνπ Γηνλπζίνπ  
20. Αληώληνο Γνπβίηζαο ηνπ Ησάλλε 
21. Αιεμάλδξα Μπαινύ ηνπ Αξηζηείδε 
22. Υαξάιακπνο Υαξαιάκπνπο ηνπ Μηραήι  
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23. Νηθόιανο Γθηζγθίλεο ηνπ Γεσξγίνπ  
24. Δπγελία Κνιπβά ηνπ Γεσξγίνπ  
25. Αιέμαλδξνο Αιεμάθεο ηνπ Ησάλλε 
26. Παλαγηώηεο Πνδίδεο ηνπ Μελειάνπ 
27. Γεκήηξηνο παλόο ηνπ Γηνλπζίνπ-Δπάγγεινπ 
28. Ησάλλεο Ατβαηίδεο ηνπ Γεσξγίνπ  
29. ηέθαλνο ακνΐιεο ηνπ Κσλζηαληίλνπ-Νηθνιάνπ 

 
Απνπζίαδαλ αλ θαη θιήζεθαλ νη Πεξηθεξεηαθνί ύκβνπινη: 

1. Παλαγήο Γξαθνπιόγθσλαο ηνπ Βαζηιείνπ 
2. ππξίδσλ Γαιηαηζάηνο ηνπ Μηραήι-σηεξίνπ 
3. Κπξηάθνο ηακνύιεο ηνπ Αλαζηαζίνπ 
4. Γηνλύζηνο Μπάζηαο ηνπ Παύινπ 
5. Αζαλάζηνο Καξαΐζθνο ηνπ Κσλζηαληίλνπ 
6. ππξίδσλ πύξνπ ηνπ Πέηξνπ 
7. Υξήζηνο-Ζξαθιήο θνύξηεο ηνπ Πέηξνπ 
8. Γεώξγηνο ηαζηλόπνπινο ηνπ Ησάλλε 
9. Γηνλύζηνο Κεθαιιελόο ηνπ Παλαγηώηε 
10. Ησάλλεο Ρνληνγηάλλεο ηνπ Βαζηιείνπ 
11. Υαξάιακπνο Βπζνύιθαο ηνπ σηεξίνπ 
12. Κνληνκάξεο  ππξίδσλ ηνπ  Δπηπρίνπ 

 
Οη νπνίνη απνπζίαδαλ δηθαηνινγεκέλα.  
Γηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη ε λόκηκε απαξηία, επεηδή ζε ζύλνιν ζαξάληα ελόο (41) 
Πεξηθεξεηαθώλ πκβνύισλ βξέζεθαλ παξόληεο είθνζη ελλέα  (29) θαη ν Πξόεδξνο   
θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο.  
 
ηελ ζπλεδξίαζε ήηαλ παξνύζα ε Πεξηθεξεηάξρεο Ηνλίσλ Νήζσλ θ. Ρόδε Κξάηζα – 
Σζαγθαξνπνύινπ. 
 
Καηά ηελ ζπδήηεζε ηεο 1εο επεξώηεζεο ζπλδέζεθαλ νη Πεξηθεξεηαθνί ύκβνπινη θ.θ. 
ππξίδσλ πύξνπ ηνπ Πέηξνπ, Γηνλύζηνο Μπάζηαο ηνπ Παύινπ θαη ππξίδσλ 
Γαιηαηζάηνο ηνπ Μηραήι-σηεξίνπ. 
 
Καηά ηελ ζπδήηεζε ηεο 2εο επεξώηεζεο ζπλδέζεθαλ νη  Πεξηθεξεηαθνί ύκβνπινη 
θ.θ. Γεώξγηνο ηαζηλόπνπινο ηνπ Ησάλλε θαη Υξήζηνο-Ζξαθιήο θνύξηεο ηνπ 
Πέηξνπ 
 
Καηά ηε ζπδήηεζε ηεο 4εο επεξώηεζεο ζπλδέζεθε ν Πεξηθεξεηαθόο ύκβνπινο θ. 
Αζαλάζηνο Καξαΐζθνο ηνπ Κσλζηαληίλνπ. 
 
Καηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 1νπ Δθηόο εκεξήζηαο δηάηαμεο ζέκα ζπλδέζεθαλ νη 
Πεξηθεξεηαθνί ύκβνπινη θ.θ. Γηνλύζηνο Κεθαιιελόο ηνπ Παλαγηώηε θαη Ησάλλεο 
Ρνληνγηάλλεο ηνπ Βαζηιείνπ 
 

--------Παξάιεηςε----------- 
 

Καηά ηελ έλαξμε   ηεο  ζπλεδξίαζεο  ν  Πξόεδξνο  ηνπ  Πεξηθεξεηαθνύ  πκβνπιίνπ 
θ. Νηθόιανο Μνπδαθίηεο, έζεζε πξνο ζπδήηεζε ην 4ν εθηόο εκεξήζηαο δηάηαμεο  
ζέκα ηεο πξνεγνύκελεο ζπλεδξίαζεο, σο 3ν εθηόο εκεξήζηαο δηάηαμεο  όπσο 
απνθαζίζηεθε (ζηελ 16ε/23-07-2021 ζπλεδξίαζε) κε ηίηιν: Έγθξηζεο 
ζπλδηνξγάλσζεο Αζιεηηθήο εθδήισζεο κε ηίηιν ''1ν ΠΑΝΚΔΡΚΤΡΑΪΚΟ 
ΣΟΤΡΝΟΤΑ ΠΟΓΟΣΔΝΝΗ'' ηεο ΠΗΝ κε ηνλ ΑΟ ΑΣΔΡΑ ΜΩΡΑΪΣΗΚΩΝ 
 
 

--------Παξάιεηςε----------- 
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Θέμα 3ο Ε.Η.Δ: Έγθξηζεο ζπλδηνξγάλσζεο Αζιεηηθήο εθδήισζεο κε ηίηιν ''1ν 
ΠΑΝΚΔΡΚΤΡΑΪΚΟ ΣΟΤΡΝΟΤΑ ΠΟΓΟΣΔΝΝΗ'' ηεο ΠΗΝ κε ηνλ ΑΟ ΑΣΔΡΑ 
ΜΩΡΑΪΣΗΚΩΝ 
 
Με ηελ έλαξμε ηεο ζπδήηεζεο ε Αληηπεξηθεξεηάξρεο Π.Δ Κέξθπξαο θα Ακαιία - 
Διέλε Αλδξηώηε, εηζεγήζεθε ηα θάησζη: 
 

                                                                         

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΧΝ ΝΗΧΝ 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΟΤΡΙΜΟΤ 

ΠΑΡΑΓΧΓΗ & ΑΝΑΠΣΤΞΗ  

Δ/ΝΗ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ    

ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ  

ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ & 

ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ  

 

 

 

     

ΠΡΟ: 

 

 

Κέρκσρα,     23/ 7 / 2021 

Αριθμ.Πρωτ.: 58020/23333 

                          

 

Δ/νση Διοίκησης  

Σμήμα σλλογικών Οργάνων  

( Περιυερειακό σμβούλιο ) 

 

 

 

Σαρ.Γ/λζε      :.ακάξα 13 

Σ.Κ.               :49100 

Πιεξνθνξίεο : Δ.Ρίθνπ 

Σειέθσλν      :2661362331 

 Fax                :2661362336    

E-mail : e.rikou@pin.gov.gr       

ΘΕΜΑ: Έγθξηζε ζπλδηνξγάλσζεο Αζιεηηθήο εθδήισζεο κε ηίηιν ¨1
Ο
 ΠΑΝΚΔΡΚΤΡΑΪΚΟ  

ΣΟΤΡΝΟΤΑ ΠΟΓΟΣΔΝΝΙ ¨ ηεο Πεξηθέξεηαο Ινλίσλ Νήζσλ κε ηνλ Α.Ο ¨ΑΣΔΡΑ 

ΜΩΡΑΪΣΙΚΩΝ.              

ΕΙΗΓΗΗ 

Με ηελ απφ 22-7-2021 αίηεζή ηνπ ν Α.Ο ΑΣΔΡΑ ΜΩΡΑΪΣΙΚΩΝ  δεηά   ηε    ζπκκεηνρή 

ηεο Πεξηθέξεηαο Ινλίσλ Νήζσλ – Π.Δ. Κέξθπξαο ζε αζιεηηθή  εθδήισζε, ιακβάλνληαο 

ππφςε ην Ν. 3852/10  ζη. Η αξηζκ. 15 θαη ηνλ Οξγαληζκφ Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο ηεο Π.Ι.Ν. 

ΦΔΚ  4083/η.Β΄/23-11-2017 άξζξν 11 παξ 3 ζη  β,  κε ηα παξαθάησ ζηνηρεία : 

ΣΙΣΛΟ: ¨1
ν
 ΠΑΝΚΔΡΚΤΡΑΊΚΟ ΣΟΤΡΝΟΤΑ ΠΟΓΟΣΔΝΝΙ¨                        

ΣΟΠΟ: Κέξθπξα- Πιαηεία  

ΥΡΟΝΟ:  28 & 29/8/2021 

ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:  

Ο Α.Ο. Αζηέξαο Μσξατηίθσλ δηνξγαλψλεη έλα αζιεηηθφ event ην νπνίν ζα γίλεη ζε θεληξηθφ 

ζεκείν ηεο πφιεο καο. ε δχν γήπεδα ζπγθεθξηκέλσλ δηαζηάζεσλ ηνπνζεηεκέλα ζε εηδηθέο 

κνθέηεο, πεξηζηνηρηζκέλα κε εηδηθά θηγθιηδψκαηα. 

Γχν αληίπαιεο νκάδεο δχν αζιεηψλ εθάζηε αληαγσλίδνληαη ζε αγψλα ηχπνπ ηέλληο κε ηα 

πφδηα. 

Η ζπκκεηνρή είλαη δσξεάλ γηα ηνπο αζιεηέο θαη κπνξεί λα ζπκκεηέρνπλ παηδηά άλσ ησλ 16 

εηψλ. 

ΚΟΙΝΟ: Φίιαζινη Κεξθπξαίνη θαη επηζθέπηεο. 
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ΚΟΠΟ : Η αλάδεημε λέσλ αζιεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ε πξνβνιή ηεο Κέξθπξαο 

κέζσ ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ αζιεηηζκνχ.  

ΚΟΣΟ : Σν ζπλνιηθφ θφζηνο ηεο εθδήισζεο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 17.000, 00€ πνπ 

αλαιχεηαη σο εμήο : 

ΕΝΟΙΚΙΑΗ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ 5.000,00€ 

ΗΥΗΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ 7DJ 3.500,00€ 

ΦΧΣΙΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ 3.500,00€ 

ΕΠΑΘΛΑ 2.500,00€ 

ΙΑΣΡΟΙ ΑΓΧΝΑ ΚΑΙ ΔΙΑΙΣΗΣΕ 1.000,00€ 

ΦΧΣΟΓΡΑΦΙΑ DRONE 1500,00€ 

ΕΙΔΟ ΑΙΣΟΤΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΚΑΙ ΣΟ ΚΟΣΟ ΑΤΣΗ ( ΜΕ Φ.Π..Α) 

ΗΥΗΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ 3.500,00€ 

ΦΧΣΙΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ 3.500,00€ 

ΤΝΟΛΟ ΑΙΣΟΤΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ 7.000,00€ 

ΠΡΟΤΠΟΘΕΕΙ: Οη ελ ιφγσ εθδειψζεηο ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ θάησ απφ ηηο ηδηαίηεξεο 

ζπλζήθεο πνπ δεκηνπξγεί ε εμάπισζε ηεο παλδεκίαο ηνπ λένπ θνξνλντνχ θαη κε ηελ 

απζηεξή εθαξκνγή ησλ πγεηνλνκηθψλ πξσηνθφιισλ αζθαινχο δηεμαγσγήο αθξνακάησλ, 

ζεακάησλ & παξαζηάζεσλ ζε αλνηρηνχο ρψξνπο κε επζχλε ηνπ  Αζιεηηθνχ Οκίινπ κε ηελ 

επσλπκία ¨Α.Ο ΑΣΔΡΑ ΜΩΡΑΊΣΙΚΩΝ¨  

Καηφπηλ απηψλ θαη ιακβάλνληαο ππφςε: 

1. Σν χςνο ηεο εμαζθαιηζκέλεο πίζησζεο πξνυπνινγηζκνχ έηνπο 2021 

2. Σηο αλάγθεο ζπλδηνξγάλσζεο θαη κε άιινπο θνξείο  γηα ην έηνο 2021, κε ζθνπφ ηελ 

πνιηηηζηηθή αλάπηπμε ηνπ ηφπνπ καο, 

3. Σελ αλαγθαηφηεηα ζχλδεζεο ησλ δαπαλψλ κε ηελ πξναγσγή ησλ πνιηηηζηηθψλ –

αζιεηηθψλ θαη πλεπκαηηθψλ ελδηαθεξφλησλ ησλ πνιηηψλ, ππφ ηελ πξνυπφζεζε λα κελ 

ππάξρνπλ έζνδα απφ ηελ εθδήισζε. 

4. Tα έσο ηψξα ζπγθξίζηκα ζηνηρεία πξνεγνπκέλσλ φκνησλ δαπαλψλ θαζψο θαη ηελ 

ππνρξέσζε ηήξεζεο ηνπ επηβαιιφκελνπ, απφ ηα δηδάγκαηα ηεο θνηλήο πείξαο θαη ινγηθήο, 

πξνζήθνληνο κέηξνπ. 

                                                         Εισηγούμαστε 

Σελ έγθξηζε ζπκκεηνρήο ηεο Π.Δ. Κέξθπξαο γηα ηε ζπλδηνξγάλσζε πνπ ζα 

πξαγκαηνπνηεζεί ζηελ Κέξθπξα ζηελ πιαηεία ζηηο  28 θαη  29 Απγνχζηνπ  2021   κε ηνλ 

.Α.Ο. ΑΣΔΡΑ ΜΩΡΑΪΣΙΚΩΝ ζηα πιαίζηα ηνπ 1
ΟΤ

 ΠΑΝΚΔΡΚΤΡΑΪΚΟΤ ΣΟΤΡΝΟΤΑ 

ΠΟΓΟΣΔΝΝΙ κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ (7.000,00€) ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ.  

                                               

                                                                   Η ΑΝΣΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΥΗ Π.Ε ΚΕΡΚΤΡΑ  

                                                                                 ΑΜΑΛΙΑ – ΕΛΕΝΗ ΑΝΔΡΙΧΣΗ  
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 -------Παξάιεηςε----------- 

 
Αθνινύζεζε  δηαινγηθή  ζπδήηεζε.  
 
ηε ζπλέρεηα ηνπνζεηήζεθε θαη έδσζε δηεπθξηλήζεηο επί ηνπ ζέκαηνο ν  
Αληηπεξηθεξεηάξρεο Δπηρεηξεκαηηθόηεηαο & Αληαγσληζηηθόηεηαο θ. Αιέμαλδξνο 
Αιεμάθεο.  
 
Ο επηθεθαιήο ηεο παξάηαμεο «ΑΝΑΑ γηα ηα Ηόληα Νεζηά» θ. Θεόδσξνο 
Γαιηαηζάηνο είπε όηη ςεθίδνπλ ΚΑΣΑ, ηνλίδνληαο όηη είλαη ππεξβνιηθό ην πνζό γηα 
κία ηέηνηα δξαζηεξηόηεηα. 
ηε ζπλέρεηα ηόληζε όηη εδώ ζα πξέπεη πξαγκαηηθά λα δνύκε έλα δνκηθό πξόβιεκα 
πνπ ππάξρεη θαη αθνξά ζπλνιηθά ηελ πεξηθεξεηαθή αξρή, γηα ηνλ ηξόπν πνπ 
ζπδεηάκε ηα ζέκαηα πνπ πνιηηηζκνύ, ηνπ αζιεηηζκνύ θαη ησλ εθδειώζεσλ.  
Σελ πεξαζκέλε πεξίνδν ππήξρε κία επηηξνπή, πνπ θαη ην ρξόλν είρε λα 
επεμεξγάδεηαη ηα ζρεηηθά ηα αηηήκαηα απηά θαη λα κπνξεί λα δηαβιέπεη κέζα από 
απηά (όιεο νη παξαηάμεηο εθπξνζσπνύληαλ ζηελ επηηξνπή) εάλ νη εθδειώζεηο πνπ 
ππήξραλ ηα αηηήκαηα αληαλαθινύζαλ ζηε ινγηθή πνπ είρε ε Πεξηθέξεηα γηα ηα 
δεηήκαηα ηνπ πνιηηηζκνύ, ηνπ αζιεηηζκνύ θαη γεληθά λα  παίδνπλ έλα ξόιν θαη λα 
αθήλνπλ όπσο εηπώζεθε ζηελ αξρή ην απνηύπσκά ηνπο. Απηό ηώξα δελ ππάξρεη. 
Καη έξρεηαη ζαλ πύξαπινο ην θάζε αίηεκα, έζησ θαη ηελ ηειεπηαία ζηηγκή, λα 
εμεηαζζεί κε κία εηζήγεζε ζην πεξηθεξεηαθό ζπκβνύιην.  
Γηα ην ιόγν απηό αληηκεησπίζακε αξλεηηθά απηή ηελ εηζήγεζε, αιιά θαη γηαηί δελ 
πξέπεη λα έξρνληαη απηνύ ηνπ είδνπο ηα δεηήκαηα κε απηό ηνλ ηξόπν, γηαηί 
δεκηνπξγνύληαη θη άιια εξσηεκαηηθά. Σν πνζό πνπ απαηηείηαη είλαη πςειό θαη γεληθά 
ρξεηάδεηαη άιινπ είδνπο αληηκεηώπηζε, γηα λα κπνξεί λα επηηξέπεη ζην ηέινο ηεο 
εκέξαο, λα έρνπκε εθηίκεζε ηεο θαηάζηαζεο θαη ηη ρξεκαηνδνηεί ε Πεξηθέξεηα Ηνλίσλ 
Νήζσλ. 
 
Ο επηθεθαιήο ηεο παξάηαμεο «Ηόληνο πκκαρία» θ. ππξίδσλ πύξνπ, είπε όηη 
ςεθίδνπλ ζεηηθά, ηνλίδνληαο όηη θάζε δξάζε ε νπνία αλαθέξεηαη ζηε λενιαία θαη ηνλ 
αζιεηηζκό, καθξηά από νιηζζεξνύο δξόκνπο πνπ αθνινπζνύλ νη λένη, είλαη 
ζπγθηλεηηθό θαη εηιηθξηλά κνινλόηη δελ επείζζε πεξί ηνπ αζιήκαηνο, παξόια απηά 
έρεη κία πξσηνηππία.  
Καη είλαη δπλαηόλ λα αλαδεηρζεί ζε ηδηαίηεξε πξνβνιή γηα ηελ Κέξθπξα θαη ην ρώξν 
πνπ ζα δηεμαρζεί, ζηνλ ηζηνξηθό ρώξν ηεο πιαηείαο θαη ζπλεγνξνύκε όηη ην 
Πεξηθεξεηαθό πκβνύιην θαη κε ηε βνύιεζε ηεο πεξηθεξεηαθήο αξρήο λα εληζρπζεί. 
 
Ζ επηθεθαιήο ηεο παξάηαμεο «Λατθή πζπείξσζε Ηνλίσλ Νήζσλ» θ. Αιεμάλδξα 
Μπαινύ θαηά ηελ ηνπνζέηεζή ηεο αλέθεξε ηα εμήο:  
Γελ ππνηηκάκε θαλελόο είδνπο αζιεηηθή δξάζε ή λέν άζιεκα. Όκσο ζα έπξεπε λα 
θάλεηε ηελ απηνθξηηηθή ζαο γηα ηελ πξνρεηξόηεηα ηεο εηζήγεζεο , πνπ ήξζε ηειεπηαία 
ζηηγκή, εθηόο εκεξήζηαο δηάηαμεο, ρσξίο ηθαλόηεηα ηεθκεξίσζεο από ηελ εηζεγήηξηα 
θα Αλδξηώηε, ζηελ πξώηε κέξα ζπλεδξίαζεο θαη ήξζε ζήκεξα γηα λα ην εηζεγεζεί ν 
θ . Αιεμάθεο. 
Μαο ην παξνπζηάδεηε σο θαηλνηνκία, ελώ δελ εληάζζεηαη ζε θαλέλα ζρεδηαζκό 
ζηήξημεο ηνπ αζιεηηζκνύ, θαλέλα ζρέδην γηα ηελ πξννπηηθή θαη αλάπηπμή ηνπ. Μαο 
ην πξνηείλεηε σο event, ηνπξηζηηθό πξντόλ, σο δξάζε πνπ ζα αθήζεη απνηύπσκα 
ζηελ Κέξθπξα. 
Γηα καο ν αζιεηηζκόο είλαη αγαζό θαη όρη εκπόξεπκα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη σο 
ηνπξηζηηθό πξντόλ δειαδή γηα ''κπίδλεο'' ή σο εξγαιείν πξνζσπηθήο πξνβνιήο, 
πνιηηηθώλ θηινδνμηώλ θαη εθκεηάιιεπζεο.  
Γίλεηε 7000 ΔΤΡΩ ηελ ώξα πνπ, ζύκθσλα κε ηελ επηζηνιή ηνπ ΔΑΚΚ πνπ 
δηαβάζακε ζην ηύπν, νη αζιεηέο δελ έρνπλ έλα ζηέγαζηξν γηα λα πξνπνλνύληαη όηαλ 
βξέρεη. Γη απηό νύηε θνπβέληα ζήκεξα. Αο κελ κηιήζνπκε γηα ηηο απαξάδεθηεο γεληθά 
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ζπλζήθεο πνπ ππάξρνπλ ζηηο αζιεηηθέο ππνδνκέο, ηελ δηαρξνληθή 
ππνρξεκαηνδόηεζε από ην θξάηνο θαη ην λέν λόκν Απγελάθε πνπ ζηξαγγαιίδεη 
αθόκα πεξηζζόηεξν ηνλ εξαζηηερληθό αζιεηηζκό. Αλαθεξζήθακε αλαιπηηθά ζηελ 
αξρηθή ηνπνζέηεζή καο. Σν αζιεηηθό απνηύπσκα, πνπ ιέηε, ζηελ Κέξθπξα ην έρνπλ 
αθήζεη αζιεηέο, γπκλαζηέο θαη γνλείο πνπ παξά ηηο απαξάδεθηεο ζπλζήθεο, έρνπλ 
θέξεη κεηάιιηα, παλειιήληα ξεθόξ αιιά θαη ζηήξημε ηνπ  καδηθνύ αζιεηηζκνύ. 
Σν event πνπ πξνηείλεηε δελ έρεη θακία ζρέζε κε όια απηά θαη θαλνληθά ζα έπξεπε 
λα ην θαηαςεθίζνπκε. 
Ο ιόγνο πνπ ζα ςεθίζνπκε ΛΔΤΚΟ είλαη γηαηί ζεβόκαζηε ηα παηδάθηα πνπ κε όλεηξα 
θαη αγλόηεηα ζπκκεηέρνπλ θαη αζινύληαη ζηα ζσκαηεία απηά. Δζείο κπνξεί λα ηα 
δειεηεξηάδεηε κε ηελ εκπνξεπκαηνπνίεζε ηνπ αζιεηηζκνύ πνπ πξεζβεύεηε αιιά 
εκείο ζα ζπλερίζνπκε ηνλ αγώλα γηα ην δηθαίσκα ηνπ ιανύ θαη ηεο λενιαίαο ζηνλ 
αζιεηηζκό θαη ηνλ πξσηαζιεηηζκό  ρσξίο επηρεηξεκαηηθή δξάζε γηαηί έηζη 
ππεξεηνύληαη ηα ηδεώδε θαη νη αμίεο ηνπ αζιεηηζκνύ πνπ έρνπλ ηδηαίηεξε επίδξαζε 
ζηελ δηακόξθσζε ηεο πξνζσπηθόηεηαο ηνπ αηόκνπ άξα θαη ηεο θνηλσλίαο. 
 
Ο επηθεθαιήο ηεο παξάηαμεο «Αλππόηαθην Ηόλην» θ. ηέθαλνο ακντιεο, είπε  όηη 
ςεθίδεη ΛΔΤΚΟ, ιόγσ ηνπ όηη δελ θαηαηέζεθε ηεθκεξησκέλε εηζήγεζε. 
 

-------Παξάιεηςε----------- 
 

  ΑΠΟΦΑΘΖΕΘ   ΚΑΣΑ ΠΛΕΘΟΨΗΦΘΑ  
 

Σν Πεξηθεξεηαθό πκβνύιην Ηνλίσλ Νήζσλ εγθξίλεη ηε ζπλδηνξγάλσζε ηεο Π.Δ 

Κέξθπξαο - Πεξηθέξεηαο Ηνλίσλ Νήζσλ κε ηνλ Α.Ο. ΑΣΔΡΑ ΜΩΡΑΪΣΗΚΩΝ πνπ ζα 

πξαγκαηνπνηεζεί ζηελ Κέξθπξα, ζηελ πιαηεία ζηηο  28 θαη  29 Απγνύζηνπ  2021   

ζηα πιαίζηα ηνπ 1νπ ΠΑΝΚΔΡΚΤΡΑΪΚΟΤ ΣΟΤΡΝΟΤΑ ΠΟΓΟΣΔΝΝΗ, σο ε 

εηζήγεζε. 

Μεηνςεθνύλησλ ησλ Πεξηθεξεηαθώλ πκβνύισλ θ.θ. Θεόδσξνπ Γαιηαηζάηνπ, 
Αιέμαλδξνπ Μηραιά, Σειέκαρνπ Γαβαιά, Αζαλάζηνπ Καξαΐζθνπ, Γηνλπζίνπ 
Μπάζηα, ππξίδσλ Γαιηαηζάηνπ θαη Θεόδσξνπ Υαιηθηά. 
 
Οη Πεξηθεξεηαθνί  ύκβνπινη θ.θ. Αιεμάλδξα Μπαινύ, Γηνλύζηνο Κεθαιιελόο, 
Υαξάιακπνο Υαξαιάκπνπο, Νηθνιάνο Γθηζγθίλεο, Δπγελία Κνιπβά θαη ηέθαλνο 
ακντιεο 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 105-17/24-7-2021 
 
   Ο Πρόεδρος Π..                                                  Η Γραμμαηέας Π..  
 
 
 
Νικόλαος Μοσζακίηης             Ολσμπία (Ολίβια) Καρδακάρη 


