ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ
ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΘΟΝΘΩΝ ΝΗΩΝ
ΑΠΟΠΑΜΑ
Απφ ηα πξαθηηθά ηεο κε αξηζκφ 24εο/2021, ηαθηηθήο ζπλεδξίαζεο ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ
πκβνπιίνπ ηελ Παξαζθεπή 22 ηνπ κελφο Οθησβξίνπ 2021, κε ηειεδηάζθεςε κέζσ
ηεο ππεξεζίαο e:Presence.gov.gr.
Αριθ. Απόθαζης 140-24/22-10-2021
ΠΕΡΘΛΗΨΗ: Δλέξγεηεο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο Πεξηθέξεηαο Ηνλίσλ Νήζσλ θαηά ηε
δηάξθεηα ησλ θαηξηθψλ θαηλνκέλσλ ‘’ΑΘΖΝΑ (7 έσο 11-10-21) ΚΑΗ "ΜΠΆΛΛΟ"
(14-10-21) πνπ έπιεμαλ ηα Ηφληα Νεζηά θαη Πνιηηηθή Πξνζηαζία: Αλνρχξσηεο πφιεηο,
εθηεζεηκέλε ε δσή ηνπ ιανχ.
ήκεξα, εκέξα Παξαζθεπή 22 ηνπ κελφο Οθησβξίνπ 2021 θαη ψξα 15:00
ζπλήιζαλ ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε κε ηειεδηάζθεςε, κέζσ ηεο ππεξεζίαο e:
Presence.gov.gr, ηα κέιε ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ ηεο Πεξηθέξεηαο Ηνλίσλ
Νήζσλ πνπ αλαδείρζεθαλ θαηά ηηο εθινγέο ηεο 2εο Ηνπλίνπ 2019 θαη αλαθεξχρζεθαλ
κε ηελ ππ΄ αξηζκ.739/2019 απφθαζε ηνπ Πνιπκεινχο Πξσηνδηθείνπ Κέξθπξαο, ησλ
ππ’ αξηζκ. 200/2019 θαη 201/2019 απνθάζεσλ ηνπ Σξηκεινχο Γηνηθεηηθνχ Δθεηείνπ
Ησαλλίλσλ θαζψο θαη κε ηηο θαηαηεζείζεο δειψζεηο απνπνίεζεο εθινγήο
Πεξηθεξεηαθψλ πκβνχισλ, θαηφπηλ ηεο ππ΄αξηζ. πξση. νηθ. 82124/71/15-10-2021
πξφζθιεζεο ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ Ηνλίσλ Νήζσλ,
ζχκθσλα κε ηελ πξναλαθεξζείζα απφθαζε θαη κε ηα πξνβιεπφκελα ησλ άξζξσλ
165 θαη 175 ηνπ Ν.3852/2010 φπσο έρνπλ ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχνπλ.
Παξφληεο ζηε ζπλεδξίαζε ήηαλ:
1. Νηθφιανο Μνπδαθίηεο ηνπ ππξίδσλνο, Πξφεδξνο Π..
2. Αιέμαλδξνο Μηραιάο ηνπ Γηνλπζίνπ, Αληηπξφεδξνο Π..
3. Οιπκπία (Οιίβηα) Καξδαθάξε, ηνπ Νηθνιάνπ Γξακκαηέαο Π.
4. Αηθαηεξίλε Μνζσλαίνπ ηνπ Γηνλπζίνπ
5. Κσλζηαληίλνο Ενξκπάο ηνπ Γεκεηξίνπ
6. Αλδξέαο Κηελάο ηνπ Γεσξγίνπ
7. Κσλζηαληίλνο Καπνδίζηξηαο ηνπ Γεκεηξίνπ
8. Γεψξγηνο ηαζηλφπνπινο ηνπ Ησάλλε
9. Ακαιία-Διέλε Αλδξηψηε-θνξδίιε ηνπ ηεθάλνπ
10. Δκκαλνπήι Οξθαλνπδάθεο ηνπ Γεσξγίνπ
11. Ησάλλεο Αξκεληάθνο ηνπ Γεσξγίνπ
12. Αζαλάζηνο Ληβηηζάλεο ηνπ Μηραήι
13. Θεφδσξνο Γαιηαηζάηνο ηνπ Απνζηφιε
14. ππξίδσλ Γαιηαηζάηνο ηνπ Μηραήι-σηεξίνπ
15. Παλαγήο Γξαθνπιφγθσλαο ηνπ Βαζηιείνπ
16. Θεφδσξνο Υαιηθηάο ηνπ Ησάλλε
17. Σειέκαρνο Γαβαιάο ηνπ ππξίδσλνο
18. Γηνλχζηνο Μπάζηαο ηνπ Παχινπ
19. Αζαλάζηνο Καξαΐζθνο ηνπ Κσλζηαληίλνπ
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20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

Υξήζηνο – Ζξαθιήο θνχξηεο ηνπ Πέηξνπ
Νηθφιανο Μειηψηεο ηνπ Αλαζηαζίνπ
Θεφδσξνο (Μπνθέο) Σζνπθαιάο ηνπ Γηνλπζίνπ
Αληψληνο Γνπβίηζαο ηνπ Ησάλλε
Αιεμάλδξα Μπαινχ ηνπ Αξηζηείδε
Υαξάιακπνο Υαξαιάκπνπο ηνπ Μηραήι
Γηνλχζηνο Κεθαιιελφο ηνπ Παλαγηψηε
Νηθφιανο Γθηζγθίλεο ηνπ Γεσξγίνπ
Δπγελία Κνιπβά ηνπ Γεσξγίνπ
Αιέμαλδξνο Αιεμάθεο ηνπ Ησάλλε
Παλαγηψηεο Πνδίδεο ηνπ Μελειάνπ
Γεκήηξηνο παλφο ηνπ Γηνλπζίνπ-Δπάγγεινπ
Ησάλλεο Ρνληνγηάλλεο ηνπ Βαζηιείνπ
Ησάλλεο Ατβαηίδεο ηνπ Γεσξγίνπ
Υαξάιακπνο Βπζνχιθαο ηνπ σηεξίνπ
ηέθαλνο ακνΐιεο ηνπ Κσλζηαληίλνπ-Νηθνιάνπ

Απνπζίαδαλ αλ θαη θιήζεθαλ νη Πεξηθεξεηαθνί χκβνπινη:
1. ηαχξνο Σξαπιφο ηνπ Παλαγή
2. Δπζηάζηνο – σηήξηνο Κνπξήο ηνπ ππξίδσλνο
3. Κπξηάθνο ηακνχιεο ηνπ Αλαζηαζίνπ
4. ππξίδσλ πχξνπ ηνπ Πέηξνπ
5. ππξίδσλ Ησάλλνπ ηνπ Γεκεηξίνπ
Οη νπνίνη απνπζίαδαλ δηθαηνινγεκέλα.
Γηαπηζηψζεθε φηη ππάξρεη ε λφκηκε απαξηία, επεηδή ζε ζχλνιν ζαξάληα (40)
Πεξηθεξεηαθψλ πκβνχισλ βξέζεθαλ παξφληεο ηξηάληα πέληε (35) θαη ν Πξφεδξνο
θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο.
ηελ ζπλεδξίαζε ήηαλ παξνχζα ε Πεξηθεξεηάξρεο Ηνλίσλ Νήζσλ θ. Ρφδε Κξάηζα –
Σζαγθαξνπνχινπ.
Καηά ηε δηάξθεηα ησλ αλαθνηλψζεσλ ζπλδέζεθε ν Πεξηθεξεηαθφο χκβνπινο θ.
ππξίδσλ πχξνπ ηνπ Πέηξνπ.
Καηά ηελ ςεθνθνξία ηνπ 3νπ ςεθίζκαηνο ζπλδέζεθε ν Πεξηθεξεηαθφο χκβνπινο,
θ. Δπζηάζηνο – σηήξηνο Κνπξήο ηνπ ππξίδσλνο
Καηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 1νπ ζέκαηνο εθηφο εκεξήζηαο δηάηαμεο ζπλδέζεθε ν
Πεξηθεξεηαθφο χκβνπινο, θ. ηαχξνο Σξαπιφο ηνπ Παλαγή.
--------Παξάιεηςε----------ηε ζπλέρεηα, ν Πξφεδξνο έζεζε πξνο ςήθηζε ηα ζέκαηα πνπ θαηαηέζεθαλ εθηφο
εκεξήζηαο δηάηαμεο πξνθεηκέλνπ ην ζψκα λα απνθαζίζεη γηα ηελ ζπδήηεζή ηνπο:
1o ζέκα εθηφο εκεξήζηαο δηάηαμεο: ΔΝΈΡΓΔΗΔ ΠΟΛΗΣΗΚΉ ΠΡΟΣΑΊΑ
ΠΔΡΗΦΈΡΔΗΑ ΗΟΝΊΩΝ ΝΉΩΝ ΚΑΣΆ ΣΖ ΓΗΆΡΚΔΗΑ ΣΩΝ ΚΑΗΡΗΚΏΝ
ΦΑΗΝΟΜΈΝΩΝ "ΑΘΖΝΆ" (7 έσο 11-10-21) ΚΑΗ "ΜΠΆΛΛΟ" (14-10-21),ΠΟΤ
ΈΠΛΖΞΑΝ ΣΑ ΗΝΗΑ ΝΖΗΆ.
Δηζεγεηήο: Ο ζεκαηηθφο Αληηπεξηθεξεηάξρεο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο, θ. Νηθφιανο
Μειηψηεο.
2ν ζέκα εθηφο εκεξήζηαο δηάηαμεο: Έγθξηζε θαηεπείγνπζαο δηαδηθαζίαο εθηέιεζεο
έξγσλ απνθαηάζηαζεο δεκηψλ πνπ πξνθιήζεθαλ απφ ηε Θενκελία ηεο 14εο
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Οθησβξίνπ 2021 θαη αληηπιεκκπξηθήο πξνζηαζίαο κε ρξήζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ
άξζξνπ 32 ηνπ λ. 4412/2016.
Δηζεγεηήο: Ο ζεκαηηθφο Αληηπεξηθεξεηάξρεο Τπνδνκψλ & Σερληθψλ Έξγσλ, θ.
Δκκαλνπήι Οξθαλνπδάθεο.
3o ζέκα εθηφο εκεξήζηαο δηάηαμεο: Δηζήγεζε γηα ζπκκεηνρή ζηε δηεζλή έθζεζε
MIDDLE EAST ORGANIC NATURAL PRODUCTS DUBAI EXPO 2021, 6-8
Γεθεκβξίνπ 2021.
Δηζεγεηήο: Ο πξντζηάκελνο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Σνπξηζκνχ Παξαγσγήο θαη
Αλάπηπμεο , θ. Κσλζηαληίλνο Τςειάληεο.
4o ζέκα εθηφο εκεξήζηαο δηάηαμεο: Έγθξηζε πλδηνξγάλσζεο ηεο Πεξηθέξεηαο
Ηνλίσλ Νήζσλ - Π.Δ. Κέξθπξαο κε ηελ Αλαγλσζηηθή Δηαηξία Κέξθπξαο.
Δηζεγήηξηα: Ζ Πεξηθεξεηάξρεο Ηνλίσλ Νήζσλ θ. Ρφδε Κξάηζα – Σζαγθαξνπνχινπ.
5o ζέκα εθηφο εκεξήζηαο δηάηαμεο: Ζ νξγάλσζε ηνπ νηθηζκνχ ζην Νπδξί,
πνιενδνκηθή, ρξήζεσλ θαη θπθινθνξίαο εηλαη "θιεηδί" γηα βηψζηκε αλάπηπμε.
Δηζεγεηήο: Ο επηθεθαιήο ηεο παξάηαμεο ¨ΑΝ.Α..Α γηα ηα Ηφληα Νεζηά¨ θ. Θεφδσξνο
Γαιηαηζάηνο.
6o ζέκα εθηφο εκεξήζηαο δηάηαμεο: Ζ θαηάζηαζε ζην Ννζνθνκείν θαη ηελ
Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο (ΠΦΤ) ζηελ Π.Δ. Λεπθάδαο.
Δηζεγήηξηα: Ζ επηθεθαιήο ηεο παξάηαμεο ¨Λατθή πζπείξσζε Ηνλίσλ Νήζσλ¨ θ.
Αιεμάλδξα Μπαινχ.
7o ζέκα εθηφο εκεξήζηαο δηάηαμεο: Πνιηηηθή Πξνζηαζία: Αλνρχξσηεο πφιεηο,
εθηεζεηκέλε ε δσή ηνπ ιανχ.
Δηζεγήηξηα: Ζ επηθεθαιήο ηεο παξάηαμεο ¨Λατθή πζπείξσζε Ηνλίσλ Νήζσλ¨ θ.
Αιεμάλδξα Μπαινχ.
8o ζέκα εθηφο εκεξήζηαο δηάηαμεο: ΔΛΔΤΘΔΡΔ ΠΑΡΑΛΗΔ Δ ΚΑΣΡΟΣΟΤΡΗΣΗΚΟ ΠΔΡΗΠΣΔΡΟ –ΣΑΟΛ ΣΖ ΛΔΤΚΑΓΑ.
Δηζεγεηήο: Ο επηθεθαιήο ηεο παξάηαμεο ¨ΑΝΤΠΟΣΑΚΣΟ ΗΟΝΗΟ ¨ θ. ηέθαλνο
ακνΐιεο.
Σέινο ηέζεθαλ απφ ηνλ Πξφεδξν ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ ηα παξαθάησ
ςεθίζκαηα:
Απφ ηνλ επηθεθαιήο ηεο παξάηαμεο «ΑΝ.Α..Α γηα ηα Ηφληα Νεζηά» θ. Θεφδσξν
Γαιηαηζάην Α) ηελ πξφηαζε ςεθίζκαηνο γηα ηνπο δησθφκελνπο θαηνίθνπο ηεο άκεο
θαη Β) ηελ πξφηαζε ςεθίζκαηνο γηα ηελ ηδησηηθνπνίεζε ηεο ΓΔΖ Α.Δ., θαη
Απφ ηελ επηθεθαιήο ηεο παξάηαμεο «Λατθή πζπείξσζε Ηνλίσλ Νήζσλ» θ.
Αιεμάλδξα Μπαινχ ηελ πξφηαζε ςεθίζκαηνο γηα ηελ θαηαδίθε ηεο εγθιεκαηηθήο
δξάζεο θαζηζηηθψλ νκάδσλ ζηε Θεζζαινλίθε.
Αθνινχζεζε δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη ην ζψκα απνθάζηζε σο εμήο:
Σν Πεξηθεξεηαθφ πκβνχιην απνθάζηζε λα ζπδεηεζνχλ σο εληαίν ζέκα ην 1ν εθηφο
εκεξήζηαο δηάηαμεο ηεο Πεξηθεξεηαθήο Αξρήο θαη ην 7ν εθηφο εκεξήζηαο δηάηαμεο ηεο
παξάηαμεο «Λατθή πζπείξσζε Ηνλίσλ Νήζσλ» ζηελ ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ηεο
Παξαζθεπήο σο ζέκα εθηφο εκεξήζηαο δηάηαμεο.
Σν έζεζε ζε ςεθνθνξία θαη ην ζψκα νκφθσλα απνθάζηζε ηε ζπδήηεζε ηνπ
ζέκαηνο.
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Σν 2ν ζέκα εθηφο εκεξήζηαο δηάηαμεο, ηέζεθε απφ ηνλ Πξφεδξν ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ
πκβνπιίνπ ζην ζψκα πξνο ζπδήηεζε πξνθεηκέλνπ λα ζπδεηεζεί ζηελ ηαθηηθή
ζπλεδξίαζε ηνπ αββάηνπ σο ζέκα εθηφο εκεξήζηαο δηάηαμεο.
Σν έζεζε ζε ςεθνθνξία θαη ην ζψκα απνθάζηζε νκφθσλα ηε ζπδήηεζε ηνπ
ζέκαηνο.
Σν 3ν ζέκα εθηφο εκεξήζηαο δηάηαμεο, ηέζεθε απφ ηνλ Πξφεδξν ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ
πκβνπιίνπ ζην ζψκα πξνο ζπδήηεζε πξνθεηκέλνπ λα ζπδεηεζεί ζηελ ηαθηηθή
ζπλεδξίαζε ηνπ αββάηνπ σο ζέκα εθηφο εκεξήζηαο δηάηαμεο.
Σν έζεζε ζε ςεθνθνξία θαη ην ζψκα απνθάζηζε νκφθσλα ηε ζπδήηεζε ηνπ
ζέκαηνο.
Σν 4ν ζέκα εθηφο εκεξήζηαο δηάηαμεο, ηέζεθε απφ ηνλ Πξφεδξν ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ
πκβνπιίνπ ζην ζψκα πξνο ζπδήηεζε πξνθεηκέλνπ λα ζπδεηεζεί ζηελ ηαθηηθή
ζπλεδξίαζε ηνπ αββάηνπ σο ζέκα εθηφο εκεξήζηαο δηάηαμεο.
Σν έζεζε ζε ςεθνθνξία θαη ην ζψκα απνθάζηζε νκφθσλα ηε ζπδήηεζε ηνπ
ζέκαηνο.
Σν 5ν ζέκα εθηφο εκεξήζηαο δηάηαμεο, ηέζεθε απφ ηνλ Πξφεδξν ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ
πκβνπιίνπ πκβνπιίνπ ζε ςεθνθνξία θαη ην ζψκα απνθάζηζε θαηά πιεηνςεθία ηε
κε ζπδήηεζε ηνπ ζέκαηνο θαη ηελ επαλαθνξά ηνπ σο ζέκα εθηφο εκεξήζηαο
δηάηαμεο ζε επφκελε ζπλεδξίαζε.
Σν 6ν ζέκα εθηφο εκεξήζηαο δηάηαμεο, ηέζεθε απφ ηνλ Πξφεδξν ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ
πκβνπιίνπ ζην ζψκα πξνο ζπδήηεζε πξνθεηκέλνπ λα ζπδεηεζεί ζηελ ηαθηηθή
ζπλεδξίαζε ηνπ αββάηνπ σο ζέκα εθηφο εκεξήζηαο δηάηαμεο.
Σν έζεζε ζε ςεθνθνξία θαη ην ζψκα απνθάζηζε θαηά πιεηνςεθία ηε ζπδήηεζε
ηνπ ζέκαηνο.
Σν 8ν ζέκα εθηφο εκεξήζηαο δηάηαμεο, ηέζεθε απφ ηνλ Πξφεδξν ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ
πκβνπιίνπ ζε ςεθνθνξία θαη ην ζψκα απνθάζηζε νκφθσλα ηε κε ζπδήηεζε ηνπ
ζέκαηνο θαη ηελ εηζαγσγή ηνπ απφ ηελ Πεξηθεξεηαθή Αξρή σο ηαθηηθφ ζέκα ζηελ
επφκελε ζπλεδξίαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ πνπ ζα δηεμαρζεί ζηελ Π.Δ
Λεπθάδαο.
Σελ έθδνζε ςεθίζκαηνο γηα ηνπο δησθφκελνπο θαηνίθνπο ηεο άκεο, ην νπνίν
ηέζεθε απφ ηνλ Πξφεδξν ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ ζην ζψκα πξνο ζπδήηεζε
πξνθεηκέλνπ λα ζπδεηεζεί ζην ηέινο ηεο ζπλεδξίαζεο ηνπ αββάηνπ.
Σν έζεζε ζε ςεθνθνξία θαη ην ζψκα νκφθσλα απνθάζηζε ηε ζπδήηεζε ηνπ
ςεθίζκαηνο.
Σελ έθδνζε ςεθίζκαηνο γηα ηελ ηδησηηθνπνίεζε ηεο ΓΔΖ Α.Δ., ην νπνίν ηέζεθε απφ
ηνλ Πξφεδξν ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ ζην ζψκα πξνο ζπδήηεζε θαη ην
ζψκα απνθάζηζε θαηά πιεηνςεθία ηε κε ζπδήηεζή ηνπ.
Σελ έθδνζε ςεθίζκαηνο γηα ηελ θαηαδίθε ηεο εγθιεκαηηθήο δξάζεο θαζηζηηθψλ
νκάδσλ ζηε Θεζζαινλίθε, ην νπνίν ηέζεθε απφ ηνλ Πξφεδξν ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ
πκβνπιίνπ ζην ζψκα πξνο ζπδήηεζε θαη ην ζψκα απνθάζηζε θαηά πιεηνςεθία
ηε κε ζπδήηεζή ηνπ.
--------Παξάιεηςε----------Καηά ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο ν Πξφεδξνο ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ
θ. Νηθφιανο Μνπδαθίηεο, έζεζε πξνο ζπδήηεζε ην 1ν εθηφο εκεξήζηαο δηάηαμεο ηεο
Πεξηθεξεηαθήο Αξρήο θαη ην 7ν εθηφο εκεξήζηαο δηάηαμεο ηεο παξάηαμεο «Λατθή
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πζπείξσζε Ηνλίσλ Νήζσλ»
κε ηίηιν: «Δλέξγεηεο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο
Πεξηθέξεηαο Ηνλίσλ Νήζσλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ θαηξηθψλ θαηλνκέλσλ ‘’ΑΘΖΝΑ (7
έσο 11-10-21) ΚΑΗ "ΜΠΆΛΛΟ" (14-10-21) πνπ έπιεμαλ ηα Ηφληα Νεζηά θαη
Πνιηηηθή Πξνζηαζία: Αλνρχξσηεο πφιεηο, εθηεζεηκέλε ε δσή ηνπ ιανχ».
--------Παξάιεηςε----------ΘΕΜΑ 1ο Ε.Η.Δ & 7ο ΕΗΔ: Δλέξγεηεο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο Πεξηθέξεηαο Ηνλίσλ
Νήζσλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ θαηξηθψλ θαηλνκέλσλ ‘’ΑΘΖΝΑ (7 έσο 11-10-21) ΚΑΗ
"ΜΠΆΛΛΟ" (14-10-21) πνπ έπιεμαλ ηα Ηφληα Νεζηά θαη Πνιηηηθή Πξνζηαζία:
Αλνρχξσηεο πφιεηο, εθηεζεηκέλε ε δσή ηνπ ιανχ.
Με ηελ έλαξμε ηεο ζπδήηεζεο ν Θεκαηηθφο Αληηπεξηθεξεηάξρεο Πνιηηηθήο
Πξνζηαζίαο θ. Νηθφιανο Μειηψηεο εηζεγήζεθε ηα θάησζη:
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Κέρκυρα, 22/10/2021

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΣ:
- Δ/νση Διοίκησης
Ταχ. Δ/νση

: Σαμάρα 13

Ταχ. Κώδικας

: 49100 - Κέρκυρα

Τηλέφωνο

: 2661362315

FAX

: 2661362175

Email

: miliotis@pin.gov.gr

Τμήμα Συλλογικών Οργάνων

ΕΙΣΗΓΗΣΗ
Θέμα : «Ενέργειες Πολιτικής Προστασίας Περιφέρειας Ιονίων Νήσων κατά τη διάρκεια
των καιρικών φαινομένων ‘’Αθηνά’’ (7 εώς 11/10/21) και ‘‘Μπάλλος’’ (14/10/21) , που
έπληξαν τα ιόνια νησιά.»

Για την αντιμετώπιση του έντονων καιρικών φαινομένων "ΑΘΗΝΆ" και αμέσως μετά
"ΜΠΆΛΛΟΣ", που έπληξαν τα Ιόνια Νησιά διαδοχικά σας παραθέτω τα παρακάτω:
Το καιρικό φαινόμενο "ΑΘΗΝΑ", έπληξε με σφοδρότητα όλα τα νησιά του Ιονίου με υψηλά
ποσοστά βροχόπτωσης, προκαλώντας σημαντικές ζημιές σε δημόσιες υποδομές, οικίες και
επιχειρήσεις στη ΖΆΚΥΝΘΟ, όπου ζητήθηκε η εκ νέου οριοθέτηση περιοχών για καθεστώς
έκτακτης ανάγκης από την ΓΓΠΠ.
Στην Κεφαλλονιά παρά τα υψηλά ποσοστά βροχόπτωσης, άντεξαν τα βασικά ρέματα μετά
τις παρεμβάσεις που έγιναν και την προηγούμενη εμπειρία.
Στην Ιθάκη και στις Λευκάδα δεν παρατηρήθηκαν ιδιαίτερα προβλήματα.
Η Κέρκυρα και τα νησιά της δέχτηκαν ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά βροχόπτωσης(340 Χιλ),
όπου δημιουργήθηκαν σε πολλά σημεία πλημμυρικά ζητήματα, κυρίως στο οδικό δίκτυο

και χαμηλά στις κατοικημένες περιοχές, χωρίς να καταγραφούν σημαντικές βλάβες σε
υποδομές νοικοκυριά και επιχειρήσεις.
Δημιουργήθηκαν όμως οι προϋποθέσεις πλημμυρικών και κατολισθητικών φαινομένων,
στην Ιθάκη και το Ληξούρι και ιδιαίτερα στην Κέρκυρα , με την έλευση στις 14-10-21
του καιρικού φαινομένου "ΜΠΑΛΛΟΣ".
Για την αντιμετώπιση αυτών των συνθηκών από πλευράς Πολιτικής Προστασίας:
ΠΡΙΝ ΤΗΣ ΈΝΑΡΞΗ ΤΩΝ ΚΑΙΡΙΚΏΝ ΦΑΙΝΟΜΈΝΩΝ
Πραγματοποιήθηκαν ΣΟΠΠ στις Περιφερειακές Ενότητες για το συντονισμό των
υποχρεώσεων των Κρατικών Δομών(ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΉ ΑΣΤΥΝΟΜΊΑ, ΛΙΜΕΝΙΚΌ, ΔΕΗ κ.λ.π ) ,
της Πολιτικής Προστασίας Περιφέρειας και των Δήμων για την ετοιμότητά τους ,στην
αντιμετώπιση αυτών των καιρικών φαινομένων.
Λειτουργήσαμε τα ΤΟΠΙΚΆ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΆ ΚΈΝΤΡΑ στις έδρες των περιφερειακών ενοτήτων
της Ζακύνθου Κεφαλληνίας -Λευκάδας και στην Κέρκυρα (έδρα )στο κέντρο επιχειρήσεων
Πυροσβεστικής με το Συντονιστή Πολιτικής Προστασίας.
Ενεργοποιήσαμε τη δημοσιότητα για ενημέρωση των τοπικών κοινωνιών.
Ζητήσαμε την ετοιμότητα και ενεργοποίηση των Εθελοντικών Οργανώσεων , μέσω των
Γραφείων Πολιτικής Προστασίας.
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΉΛΩΣΗ ΤΩΝ ΦΑΙΝΟΜΈΝΩΝ
Μετά την διαπίστωση πλημμυρικών και κατολισθητικών φαινομένων ,διετέθησαν από τα
Γραφεία Πολιτικής Προστασίας στην Πυροσβεστική μηχανήματα έργου για βραχεία
παρέμβαση και άμεσες σωστικές ενέργειες, σε όλες τις περιοχές όπου απαιτήθηκε και όχι
μόνο στην περιοχή ευθύνης μας.
Ενδεικτικά αναφέρω 42 μηχανήματα έργου χρησιμοποιήθηκαν στην ΠΕ Κέρκυρας.
Κηρύχθηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η Ιθάκη, το Ληξούρι και η Κέρκυρα στο
σύνολο της, με αποφάσεις της ΓΓΠΠ.
Αιτηθήκαμε άμεσα τη συνδρομή της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Φυσικών
Καταστροφών(ΔΑΕΦΚ) του Υπουργείου Υποδομών ,ώστε να δοθεί η αναγκαία συνδρομή
στους Δήμους που έχουν πληγεί και ανταποκρίθηκαν.
Αιτηθήκαμε επίσης την συνδρομή των Υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης,
αναφορικά με το ζωικό και φυτικό κεφάλαιο και ανταποκρίθηκαν.
Αιτηθήκαμε , λόγω των σοβαρών συνεπειών στην Κέρκυρα , τη συνδρομή των Τεχνικών
Υπηρεσιών του Ελληνικού Στρατού και ανταποκρίθηκαν.
ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΉΛΩΣΗ ΤΩΝ ΦΑΙΝΟΜΈΝΩΝ
Συνεχίζουμε τη διάθεση μηχανημάτων έργου ,όπου απαιτείται, για την βραχεία
αποκατάσταση και την αποκατάσταση της βατότητας του Επαρχιακού δικτύου και του
Δημοτικού όπου ζητήθηκε , όπως έχουμε υποχρέωση.

Συνεχίζουμε παρεμβάσεις απομάκρυνσης φερτών και δέντρων από επικίνδυνα σημεία στα
ρέματα και κατοικημένες περιοχές.
Οργανώνουμε άμεσα την υποδοχή στην Κέρκυρα κλιμακίου των Τεχνικών Υπηρεσιών του
Ελληνικού Στρατού ,με τη συνεργασία του κ.Ζορμπά Αντιπεριφερειάρχη Κέρκυρας και του κ.
Ορφανουδάκη Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών, ώστε να υλοποιηθούν αναγκαίες
παρεμβάσεις σε βασικά ρέματα και να αντιμετωπιστούν κατολισθητικά ζητήματα.
Συγκροτήθηκαν επιτροπές καταγραφής ζημιών σε επιχειρήσεις από τις φυσικές
καταστροφές.
ΕΝΈΡΓΕΙΕΣ -ΠΡΟΤΆΣΕΙΣ
Πρόταση της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων προς τα αρμόδια Υπουργεία για χρηματοδότηση
με πλήρες Τεχνικό Δελτίο συνολικού ύψους 18 εκατ.(Κέρκυρα, Κεφαλονιά, Ζάκυνθος) .
Για την άμεση αποκατάσταση των ζημιών
επιτάχυνση των διαδικασιών αδειοδότησης μικρών έργων και ρητή νομοθετική πρόβλεψη
για άμεση εκτέλεση μελετών και έργων, όπως προβλέπεται στο άρθρο 32 του νόμου 4412
/2016 και για όσο χρόνο διαρκεί η κατάσταση έκτακτης ανάγκης.
Πρόταση της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων η εκπόνηση master plan για την αντιπλημμυρική
οχύρωση των νησιών μας.
Την δημιουργία Ειδικού Ταμείου Ρεμάτων προς αντιμετώπιση των υπέρογκων δαπανών για
διευθετήσεις και καθαρισμός ρεμάτων.
ΖΗΤΆΜΕ να γίνουν οι απαραίτητες νομοθετικές ρυθμίσεις, που αφορούν τις αρμοδιότητες
και την ευθύνη στα ρέματα, ώστε να είναι διακριτοί οι ρόλοι και οι ευθύνες διαχείρισης
μεταξύ του α' και του β' βαθμού τοπικής αυτοδιοίκησης.

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Π.Ι.Ν.

ΜΗΛΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ηε ζπλέρεηα ε επηθεθαιήο ηεο παξάηαμεο «Λατθή πζπείξσζε Ηνλίσλ Νήζσλ» θα
Αιεμάλδξα Μπαινχ, εηζεγήζεθε ηα θάησζη:

ΘΕΜΑ: ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ
ΑΝΟΧΤΡΩΣΕ ΠΟΛΕΙ & ΧΩΡΙΑ ,ΕΚΣΕΘΕΙΜΕΝΗ Η ΖΩΗ ΣΟΤ ΛΑΟΤ!
Η πρόλθψθ και θ προςταςία του λαοφ από τα φυςικά φαινόμενα δεν είναι
πολυτζλεια. Η ανθςυχία , των εργαηομζνων και των άλλων λαϊκϊν ςτρωμάτων των
νθςιϊν μασ είναι ζκδθλθ και εφλογθ.
Οι μνιμεσ νωπζσ από τισ καταςτροφζσ που ζχουν βιϊςει, ωσ αποτζλεςμα τθσ
πολιτικισ «κόςτουσ-οφζλουσ», τθσ υποχρθματοδότθςθσ ζργων αναγκαίων για τθν
ίδια τθ ηωι του λαοφ. Είναι ολοφάνερθ θ επικαιρότθτα του κζματοσ που ζρχεται ςτο
Περιφερειακό υμβοφλιο με βάςθ και τα πρόςφατα καιρικά φαινόμενα ςτα νθςιά
μασ και μάλιςτα ςτθν μζςθ του Φκινοπϊρου. τθν “ναυαρχίδα του τουριςμοφ”
Κζρκυρα ,πλθμμφριςε θ πόλθ , προβλιματα υπιρξαν ςτα χωριά ,ςτουσ δρόμουσ κ.
α. ςε όλα τα νθςιά. Αποτελεί πρόκλθςθ και προςβολι του λαοφ θ όποια ςφγκριςθ
με τισ καταςτροφζσ που προθγικθκαν από τον ΙΑΝΟ!
Αντί θ βροχι και το νερό να είναι πθγι ηωισ, δθμιουργίασ και ανάπτυξθσ ςε όφελοσ
του λαοφ για να καλφπτει τισ ανάγκεσ του, ζχει γίνει εφιάλτθσ ςε μια ςειρά πόλεισ
και χωριά των νθςιϊν μασ. Η πρόγνωςθ του καιροφ για βροχζσ αφινει άυπνουσ τουσ
κατοίκουσ και με αναμμζνα φϊτα τθν νφχτα, γεμάτουσ αγωνία για το τι πρόκειται
να ςυμβεί.
Οι αυτοςχζδιεσ οχυρϊςεισ π.χ. τςουβάλια με άμμο που προςπακοφν να
προφυλάξουν τα νοικοκυριά τουσ είναι ζνα χαρακτθριςτικό παράδειγμα τθσ
Ελλάδασ των 40 χρόνων ςτθν Ε.Ε. και του Ευρωπαϊκοφ κατεκτθμζνου. Μία ακόμα
εικόνα που αποκαλφπτει τθν γφμνια του αςτικοφ κράτουσ και ςτον τομζα τθσ
πολιτικισ προςταςίασ.
Δεν είναι ςθμερινά, οφτε χκεςινά τα φαινόμενα των φυςικϊν καταςτροφϊν, αλλά
εδϊ και δεκαετίεσ ο λαόσ μασ βιϊνει τισ απϊλειεσ ανκρϊπινων ηωϊν, καταςτροφζσ
των περιουςιϊν, ηωικοφ και φυτικοφ κεφαλαίου, τθν ίδια ϊρα που θ επιςτιμθ και θ
τεχνολογία δίνει δυνατότθτα ςτθν πρόλθψθ και ςτθν προςταςία (άμβλυνςθ- ελαχιςτοποίθςθ) από τισ ςυνζπειεσ ζντονων φυςικϊν φαινομζνων.
Σα ςχζδια αντιμετϊπιςθσ εκτάκτων αναγκϊν τθσ ςθμερινισ κυβζρνθςθσ, με τισ
κωδικζσ ονομαςίεσ «Δάρδανοσ» , «Ιόλαοσ» κ.α, αποδεικνφονται ςχζδια επί χάρτου .
Οι καταςτροφζσ που εξελίςςονται διαχρονικά ςε όλθ τθν Ελλάδα, οι ανκρϊπινεσ
ηωζσ που χάνονται και οι κατεςτραμμζνεσ περιουςίεσ φανερϊνουν ότι θ αιτία είναι
θ προϊκθςθ μιασ πολιτικισ ανάπτυξθσ ςτθν οποία μοναδικό κριτιριο είναι θ
ςυνεχισ αφξθςθ του κζρδουσ. Κριτιριο που οδθγεί ςτισ ςυνεχείσ εκπτϊςεισ των
αναγκαίων μζτρων προςταςίασ του περιβάλλοντοσ. Αυτό το κριτιριο αποκλείει
μζτρα προςταςίασ από τουσ κινδφνουσ, αποκλείει τθν επαρκι χρθματοδότθςθ
κατάλλθλων δομϊν, όπωσ και τον ολοκλθρωμζνο ςχεδιαςμό με ςτόχο τισ κοινωνικζσ
ανάγκεσ. Γι’ αυτό και θ όποια πολιτικι προςταςία υφίςταται, ςτθν καλφτερθ
περίπτωςθ, λειτουργεί ωσ ζνα δευτερεφον “πάρεργο”.
Η προπαγάνδα των «ακραίων καιρικϊν φαινομζνων», τθσ «ιδιαίτερα ζντονθσ
βροχόπτωςθσ» ι του «ςτρατθγοφ ανζμου» και τθσ ςφνδεςισ τθσ με τθν κλιματικι
αλλαγι, ωσ των αιτιϊν για τισ καταςτροφζσ, είναι γνωςτι .Όταν οι ευκφνεσ για τθν
κάκε φορά μικρι θ μεγάλθ καταςτροφι, δεν κρφβονται τότε αφοροφν «λάκθ». Η δε
υποκριτικι και παραπλανθτικι ςυνεχισ επίκλθςθ ςε “κλιματικζσ αλλαγζσ”αποτελεί
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βολικό μθχανιςμό τόςο για να δικαιολογοφνται οι καταςτροφζσ όςο και για να
προωκθκεί θ λεγόμενθ “πράςινθ ανάπτυξθ”.
Η πολιτικι εμπορευματοποίθςθσ του περιβάλλοντοσ, υποχρθματοδότθςθσ και
υποςτελζχωςθσ αρμόδιων υπθρεςιϊν και τομζων πολιτικισ προςταςίασ,
ανεξζλεγκτθσ επιχειρθματικισ δράςθσ, αποτελεί ςυνειδθτι επιλογι όλων των
κυβερνιςεων τθσ ΝΔ,ΠΑΟΚ,ΤΡΙΖΑ και των Περιφερειακϊν Αρχϊν ςτα Ιόνια Νθςιά
τθσ ΝΔ-ΚΙΝΑΛ και ΤΡΙΖΑ, που βάηουν ςτθ λογικι ‘’κόςτοσ-όφελοσ’’ τθν προςταςία
τθσ ανκρϊπινθσ ηωισ ιεραρχϊντασ ωσ προτεραιότθτα τθν ικανοποίθςθ των αναγκϊν
των επιχειρθματικϊν ομίλων και τθ κωράκιςθ τθσ κερδοφορίασ τουσ.
ε επιςτθμονικό επίπεδο, θ πρόλθψθ του φαινομζνου των πλθμμυρϊν απαιτεί μια
ολοκλθρωμζνθ διαχείριςθ του ςυνόλου τθσ λεκάνθσ απορροισ, που όμωσ θ
καπιταλιςτικι ιδιοκτθςία ςτθ γθ αποκλείει, ενϊ θ διαχείριςθ των δαςϊν και των
ορεινϊν όγκων, με ςτόχο τθν αποφυγι πλθμμυρικϊν φαινομζνων, είναι μια
δραςτθριότθτα με μικρό οικονομικό ενδιαφζρον για το μεγάλο κεφάλαιο και για
αυτό ουςιαςτικά ζχει αφεκεί ςτθν τφχθ τθσ.
ε ό,τι αφορά τον αντιπλθμμυρικό ςχεδιαςμό αυτόσ περιςτρζφεται γφρω από
εκείνο το κομμάτι που μπορεί να εμπορευματοποιθκεί άμεςα, δθλαδι τα ζργα
αντιπλθμμυρικισ προςταςίασ, που όμωσ ακόμα και αυτά υλοποιοφνται με λάκοσ
ςχεδιαςμό και λάκοσ τρόπο, ςχεδιάηονται και καταςκευάηονται τμθματικά,
οδθγϊντασ νομοτελειακά ςε κακοτεχνίεσ, με κριτιριο τθν κερδοφορία των
καταςκευαςτικϊν ομίλων, με μόνιμο αποτζλεςμα τισ τεράςτιεσ υπερβάςεισ κόςτουσ
και τθν χαμθλι ποιότθτα.
Η κατάςταςθ αυτι απορρζει από τισ πολιτικζσ που ακολουκικθκαν ςτα πλαίςια του
περιοριςμοφ των δαπανϊν για τθν προςταςία των δαςϊν, τθσ μεταφοράσ
αρμοδιοτιτων πυραςφάλειασ ςε διμουσ και ιδιϊτεσ, με παράλλθλθ ςυρρίκνωςθ
του κρατικοφ μθχανιςμοφ και των υποδομϊν του.
Σα ςτοιχεία είναι αποκαλυπτικά :
 Από τα 17,7 εκ. ευρϊ που ςυνολικά ηθτοφςαν τα Δαςαρχεία για ζργα ςτο κομμάτι
τθσ αρμοδιότθτασ τουσ θ κυβζρνθςθ ζδωςε μόλισ 1,7 εκ. ευρϊ για όλθ τθν Ελλάδα,
πιο κάτω και από τα περυςινά.
 Από τουσ Κ.Α.Π. ζχουν διανεμθκεί το ελάχιςτο ποςό των 16.9 εκ. ςτουσ 326 Διμουσ
τθσ χϊρασ για κάλυψθ δράςεων πυροπροςταςίασ.
 Σο 14% των πυροςβεςτικϊν οχθμάτων είναι α κινθτοποιθμζνα λόγω βλαβϊν .
 Ο μζςοσ ορόσ θλικίασ των πυροςβεςτϊν είναι 45-50 ετϊν.
 Η πλειοψθφία των μθχανθμάτων που ζχει θ Περιφζρεια Ιονίων Νιςων είτε είναι
χαλαςμζνα, είτε ακινθτοποιθμζνα λόγω ζλλειψθσ προςωπικοφ.
 Η ςτελζχωςθ των Σμθμάτων Πολιτικισ Προςταςίασ των Π. Ε. είναι ςτθν Κζρκυρα 3
υπάλλθλοι και ςτα υπόλοιπα νθςιά Ζάκυνκο, Κεφαλονιά και Λευκάδα από 1
υπάλλθλοσ και πολλζσ φορζσ με παράλλθλα κακικοντά.
Πρζπει να παρκοφν μζτρα για:
1. τθν κωράκιςθ, αναμόρφωςθ και νζου ςχεδιαςμοφ τθσ πόλθσ και των υποδομϊν,
για να μποροφν να ανταπεξζλκουν από πλθμμφρεσ και άλλεσ φυςικζσ ι
ανκρωπογενισ καταςτροφζσ, που είναι ςιμερα πρακτικά ανφπαρκτα ςτον
ςχεδιαςμό πολιτικισ προςταςίασ.
2. τθν πρόβλεψθ αφξθςθσ των ακάλυπτων χϊρων ι για τθν διαμόρφωςθ υποδομϊν
που μποροφν να προςτατζψουν τον πλθκυςμό από τθν εκδιλωςθ των φυςικϊν
φαινομζνων, αρκετζσ φορζσ δεν υπάρχουν οφτε ςτα χαρτιά.
3. ενθμζρωςθ και εκπαίδευςθ του πλθκυςμοφ.
4. το αναγκαίο προςωπικό και τα μζςα ϊςτε να υλοποιθκεί ο όποιοσ ςχεδιαςμόσ.
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5. τθν ανεπάρκεια προςωπικοφ και μζςων τθσ Πυροςβεςτικισ Τπθρεςίασ, του ΕΚΑΒ,
των νοςοκομείων και Κζντρων Τγείασ για περίκαλψθ των πλθγζντων.
6. δρόμουσ μαηικισ διαφυγισ ςε πόλεισ και χωριά.
7. ελεφκερουσ χϊρουσ καταφυγισ.
Αυτό που χρειάηεται είναι:
 ολοκλθρωμζνθ διαχείριςθ και προςταςία των δαςικϊν οικοςυςτθμάτων με
ςφγχρονο αντιπυρικό ςχεδιαςμό.
 διαχείριςθ των υδάτων που κα περιλαμβάνει τθν διευκζτθςθ των χειμάρρων.
 Χωροταξικό ςχεδιαςμό που κα λαμβάνει υπόψθ τα κριτιρια τθσ αςφάλειασ, τθσ
προςταςίασ του περιβάλλοντοσ, τθσ υγείασ του λαοφ.
 Τποδομζσ, εγκαταςτάςεισ, εξοπλιςμόσ που κα λειτουργοφν και κα ςυντθροφνται με
βάςθ προδιαγραφζσ αςφάλειασ.
 Χρθματοδότθςθ για τθν υλοποίθςθ του ςχεδιαςμοφ των ζργων.
 Επαρκζσ, ειδικευμζνο και εκπαιδευμζνο προςωπικό.
 Εκπόνθςθ ολοκλθρωμζνου επιςτθμονικοφ ςχεδιαςμοφ ςυνδυαςτικισ αποτίμθςθσ
για το ςφνολο των κινδφνων, φυςικϊν κι τεχνολογικϊν καταςτροφϊν και
ελαχιςτοποίθςθσ των επιπτϊςεων τουσ.
 Εκπόνθςθ ολοκλθρωμζνου ςχεδιαςμοφ αντιμετϊπιςθσ τεχνολογικϊν και φυςικϊν
καταςτροφϊν.
 Κρατικι χρθματοδότθςθ για τθν ανάπτυξθ τθσ ζρευνασ ςε αυτιν τθν κατεφκυνςθ.
Η οργάνωςθ τθσ Πολιτικισ Προςταςίασ, τθσ αντιμετϊπιςθσ των φυςικϊν και τεχνολογικϊν
καταςτροφϊν ςε επίπεδο δομισ, υποδομϊν, εξοπλιςμοφ, ςχεδιαςμοφ και αντιμετϊπιςθσ
να είναι αποκλειςτικι αρμοδιότθτα του κράτουσ, με κακοριςμζνουσ ρόλουσ για όλεσ τισ
εμπλεκόμενεσ υπθρεςίεσ και κρατικά όργανα.
Να καταργθκεί το πλαίςιο χριςεων γθσ, θ αντιπεριβαλλοντικι δαςικι νομοκεςία , που
ψιφιςαν όλεσ οι κυβερνιςεισ μζχρι ςιμερα, και διαςφαλίηει τα ςυμφζροντα των μεγάλων
επιχειρθματικϊν ομίλων, υποτάςςει το περιβάλλον ςτο κζρδοσ και κακιςτά αδφνατθ τθν
ουςιαςτικι πολιτικι προςταςία. Να διαςφαλιςτεί θ άμεςθ και ουςιαςτικι ςτιριξθ και
αποκατάςταςθ των πλθγζντων από καταςτροφζσ.
Η Πολιτικι Προςταςία δεν μπορεί να βαςίηεται ςτθν φιλοτιμία των Εκελοντϊν , που
βοθκοφν ςθμαντικά αλλά δεν πρζπει και δεν μποροφν να αντικαταςτιςουν το κράτοσ.
13.10.2021
Οι περιφερειακοί φμβουλοι
Γκιςγκίνθσ Ν., Κεφαλθνόσ Δ., Κολυβά Ε.,Μπαλοφ Α., Χαραλάμπουσ Μ.
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-------Παξάιεηςε----------Αθνινχζεζε δηαινγηθή ζπδήηεζε.
Σνπνζεηήζεθε θαη επί ηνπ ζέκαηνο ε Πεξηθεξεηάξρεο Ηνλίσλ Νήζσλ θα Ρφδε
Κξάηζα Σζαγθαξνπνχινπ, επηζεκαίλνληαο φηη ππάξρεη ε εκπεηξία, δελ είλαη ε
πξψηε θνξά πνπ αληηκεησπίδνπκε ζενκελίεο (Αζελά θαη Μπάιιν), ππήξμε θαη ν
Ηαλφο θαη νη πιεκκχξεο ζηελ Κεθαινληά. Υξεζηκνπνηήζεθαλ κέζνδνη απφ ηελ
Πνιηηηθή Πξνζηαζία θαη ηηο Σερληθέο Τπεξεζίεο ηεο Πεξηθέξεηαο Ηνλίσλ Νήζσλ νη
νπνίεο απέδσζαλ. Δίκαζηε αληηκέησπνη κε πξσηφγλσξεο θαηαζηάζεηο θαη
ρξεηαδφκαζηε επηζηεκνληθέο κειέηεο γηα ηελ αληηπιεκκπξηθή νρχξσζε.
Υξεηαδφκαζηε πφξνπο ππέξνγθνπο γηα δηεπζεηήζεηο ξεκάησλ, ρξεηάδεηαη λ
μεθαζαξίζνπλ νη αξκνδηφηεηεο κεηαμχ ηνπ α΄ θαη β΄ βαζκνχ Απηνδηνίθεζεο, θαη ν
θαζέλαο λα αλαιακβάλεη ην κεξίδην ηεο επζχλεο ηνπ θαη παξάιιεια πξέπεη λα
απαηηήζνπκε λνκνζεηηθέο παξεκβάζεηο.
ηε ζπλέρεηα ηνπνζεηήζεθε θαη έδσζε δηεπθξηλήζεηο επί ηνπ ζέκαηνο ν Θεκαηηθφο
Αληηπεξηθεξεηάξρεο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο θ. Νηθφιανο Μειηψηεο.
O επηθεθαιήο ηεο παξάηαμεο «ΑΝΑΑ γηα ηα Ηφληα Νεζηά» θ. Θεφδσξνο
Γαιηαηζάηνο ηνπνζεηήζεθε επί ηνπ ζέκαηνο θαηαζέηνληαο ηελ παξαθάησ πξφηαζε:
Απαηηείηαη κέζσ ειεθηξνληθήο πιαηθφξκαο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ, ε άκεζε
θαη αθαηάζρεηε ρξεκαηνδφηεζε γηα λνηθνθπξηά θαη επηρεηξήζεηο πνπ επιήγεζαλ κε
5000 θαη 8000 επξψ αληίζηνηρα, κε ζθνπφ ηελ θάιπςε άκεζσλ αλαγθψλ.
 Άκεζε νξηνζέηεζε ησλ πεξηνρψλ σο πιεκκπξφπιεθησλ, πξνθεηκέλνπ λα
αθνινπζήζεη ε έγθξηζε ηεο απαξαίηεηεο ΚΤΑ, γηα ην είδνο θαη ην πνζφ ηεο
θξαηηθήο αξσγήο. Πξνηείλεηαη ε θξαηηθή αξσγή λα είλαη ζην 100% γηα
εηζνδήκαηα πνπ είλαη κηθξφηεξα απφ 20.000 επξψ.
 Σαρεία παξέκβαζε θαζαξηζκνχ ζηα πνηάκηα θαη ζηα ζεκεία πνπ πάζρνπλ
φηαλ επέξρνληαη ηζρπξά θαηξηθά θαηλφκελα.
 Τπνβνιή ζην Πεξηθεξεηαθφ πκβνχιην, γηα έγθξηζε, βξαρππξφζεζκνπ
ζρεδηαζκνχ γηα κειέηε θαη θαηαζθεπή αληηπιεκκπξηθψλ έξγσλ ζηα λεζηά,
φπνπ απαηηείηαη, θαηά ην πξφηππν πνπ εθαξκφζηεθε απφ ηελ ΠΗΝ – ΑΝΑΑ
ζηε Εάθπλζν.
 Απνηχπσζε ξεκάησλ, ρεηκάξξσλ θαη πνηακψλ γηα ηνλ εληνπηζκφ
αλζξσπνγελψλ παξεκβάζεσλ πνπ πξέπεη λα αλαζηξαθνχλ γηα ηελ
απειεπζέξσζε ηεο θνίηεο ηνπο.
 Λήςε κέηξσλ απαιιαγήο ηξερνπζψλ ππνρξεψζεσλ γηα ηνπο πιεγέληεο.
 πγθξφηεζε Γηαπαξαηαμηαθήο Δπηηξνπήο γηα ηελ παξαθνινχζεζε
πινπνίεζεο ησλ έξγσλ θαη ηελ εθηακίεπζε ησλ πφξσλ.
Ζ ΑΝΑΑ δειψλεη φηη είλαη θάζεηα αληίζεηε ζηελ πξνζπάζεηα ηεο Πεξηθεξεηάξρε
λα ιάβεη έγθξηζε εθηέιεζεο έξγσλ ρσξίο θαλέλα έιεγρν κε ην πξφζρεκα ηεο
θαζπζηέξεζεο. Ζ ηζρχνπζα λνκνζεζία έρεη πξνβιέςεη απνιχησο ηελ εθηέιεζε
έξγσλ ζηηο έθηαθηεο θαηαζηάζεηο κε άκεζν ηξφπν. Απηφ πνπ δεηεί ε
πεξηθεξεηάξρεο είλαη ε αλεμέιεγθηε απεπζείαο αλάζεζε έξγσλ θαη δξάζεσλ
αλεμαξηήησο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπο, γεγνλφο εληειψο απαξάδεθην, αλ
κάιηζηα ιάβεη θαλείο ππφςε ηνπ ηελ κέρξη ηψξα «ππεξεθκεηάιιεπζε» ησλ
ζπλζεθψλ covid-19 θαη ηνπ ΗΑΝΟΤ γηα ζσξεδφλ απεπζείαο αλαζέζεηο επί
παληφο επηζηεηνχ.
Ο επηθεθαιήο ηεο παξάηαμεο «ΗΟΝΗΟ ΤΜΜΑΥΗΑ» θ. πχξνπ ππξίδσλ,
ηνπνζεηήζεθε επί ηνπ ζέκαηνο ιέγνληαο φηη δηθαηνινγνχληαη φζνη δελ έρνπλ αζθήζεη
δηνίθεζε απφ ην πεξηθεξεηαθφ ζπκβνχιην. ζνη έρνπλ αζθήζεη, έρνπλ θάζε ιφγν λα
κελ θξχβνληαη θαη λα μέξνπλ ηη δπζθνιίεο ζπλάληεζαλ θαη δε ζεξαπεχηεθαλ απφ
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γξαθεηνθξαηίεο , θαζπζηεξήζεηο θιπ. Γηαηί αλ δελ εληνπίζνπκε ηα ζεκεία πνπ έγηλε ε
θαηαζηξνθή απηή ζηελ Κέξθπξα, δελ πξφθεηηαη λα γίλεη θάηη. πσο δελ αμηνπνηήζεθε
θαη ην 1εθ. επξψ απφ ηηο δεκνπξαζίεο γηα ηα αληηπιεκκπξηθά. ε απηφ ην ζεκείν
ρξεηάδνληαη ζηνρεπκέλεο θαη ζπγθεθξηκέλεο παξεκβάζεηο. ε φηη αθνξά ηηο
απνδεκηψζεηο πνπ αλέθεξε ν θ. Γαιηαηζάηνο, ζπκθσλνχκε. Καη ζα πξέπεη εθ άπαμ
λα ππάξμνπλ θη άιιεο δηεπθνιχλζεηο, φπσο π.ρ ε επηηξνπή λα θξίλεη ηελ άκεζε
ρξεκαηνδφηεζε γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ αλαγθψλ, ρσξίο άιιεο δηαδηθαζίεο αιιά
εθηηκψληαο ηηο δεκηέο θαη κφλνλ.
Ζ επηθεθαιήο ηεο παξάηαμεο «Λατθή πζπείξσζε Ηνλίσλ Νήζσλ» θ. Αιεμάλδξα
Μπαινχ ηνπνζεηήζεθε επί ηνπ ζέκαηνο ιέγνληαο φηη νη ζέζεηο καο αθνξνχλ ζε
πξαγκαηηθά κέηξα γηα αληηπιεκκπξηθφ ζρεδηαζκφ, ζπλνιηθφ θαη φρη επηκέξνπο έξγα,
ηα νπνία δελ ζψδνπλ ηνλ άλζξσπν εάλ ηα θαηξηθά θαηλφκελα είλαη δηαθνξεηηθά. Απηή
είλαη θαη ε πνηνηηθή καο δηαθνξά. πκπιεξψλνπκε ζηε πξφηαζή καο, κεηά ηα
πιεκκπξηθά θαηλφκελα, αθξηβψο θαη απηά πνπ είπακε ζηελ νκηιία καο, γηα ην 100%
απνδεκίσζεο ζε φινπο, ρσξίο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο. Γηφηη φινη γλσξίδεηε φηη
φζνη έρνπλ α΄ θαη β΄ θαηνηθία δελ απνδεκηψλνληαη. Γίλνληαο ην 20% άκεζα θαη φρη
ζε πέληε ρξφληα φπσο ιέεη ην ΦΔΚ. Εεηάκε ηελ άκεζε απνθαηάζηαζε ησλ
θαηεζηξακκέλσλ ππνδνκψλ, λα γίλνπλ φια ηα αλαγθαία έξγα θαζψο επίζεο θαη απηά
πνπ ζαο έρνπκε πξνηείλεη γηα ην νινθιεξσκέλν ζρέδην αληηπιεκκπξηθήο
πξνζηαζίαο. Σαπηφρξνλα, δηεθδηθνχκε ηε ρξεκαηνδφηεζε απφ ην θξάηνο θαη ηα
ρξεκαηνδνηηθά εξγαιεία, ηελ ελίζρπζε ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ηελ εθπαίδεπζε θνξέσλ
πνιηηηθήο πξνζηαζίαο θαζψο θαη ηελ ελεκέξσζε θαη ηελ εθπαίδεπζε ηνπ
πιεζπζκνχ. Ζ αληηπιεκκπξηθή πξνζηαζία είλαη αξκνδηφηεηα ζπλνιηθή ηνπ θξάηνπο
θαη φιε απηή ε δηάζπαζε σθειεί κφλν φζνπο θεξδίδνπλ απφ απηέο ηηο θαηαζηάζεηο.
Απηή είλαη ε πξφηαζή καο γηα λα κελ μαλαδήζνπκε ηέηνηα θαηλφκελα.
Ο επηθεθαιήο ηεο παξάηαμεο «ΔΠΣΑΝΖΗΑΚΖ ΠΡΩΣΟΒΟΤΛΗΑ» θ. Αιέμαλδξνο
Αιεμάθεο, ηνπνζεηήζεθε επί ηνπ ζέκαηνο ιέγνληαο φηη ε έληαζε θαη ε έθηαζε ησλ
ηειεπηαίσλ θαηλνκέλσλ, άθεζαλ αλππνιφγηζηεο δεκηέο ζηελ ηδησηηθή πεξηνπζία θαη
ζε δεκφζηεο ππνδνκέο. Ζ θιηκαηηθή αιιαγή ππάξρεη, ζπλεπψο ζα πξέπεη ε πνιηηεία
θαη ε απηνδηνίθεζε λα ελεξγνπνηεζεί θαη λα μεθηλήζεη άκεζα ηηο δηαδηθαζίεο, νχησο
ψζηε λα ππάξμεη ε πξφιεςε, γηαηί παξφκνηα θαηλφκελα ζα ππάξμνπλ ζην κέιινλ.
Σα απνηειέζκαηα ηεο επφκελεο κέξαο απνδεηθλχνπλ ηελ πνιχρξνλε αδπλακία ηνπ
θξάηνπο, ηεο πνιηηείαο θαη ηεο απηνδηνίθεζεο φισλ ησλ πξνεγνχκελσλ ρξφλσλ θαη
ζα πξέπεη λα γίλνπλ ελέξγεηεο ψζηε λα ζσξαθηζηνχκε απφ ηέηνηνπ είδνπο θαηλφκελα.
Δπίζεο, επεζήκαλε ηηο ηεξάζηηεο - νινθιεξσηηθέο θαηαζηξνθέο ησλ επηρεηξήζεσλ
ηεο πεξηνρήο, ηδηαίηεξα ζηε Μεζνγγή, Μσξατηηθα, Μπελίηζεο θαη Ατ Γφξδε.
Σέινο, ε «Δπηαλεζηαθή Πξσηνβνπιία» θαηαζέηεη ηελ παξαθάησ πξφηαζε θαη
πξνηείλεη ηελ εθαξκνγή εηδηθνχ πιαηζίνπ έθηαθησλ κέηξσλ αλαθνχθηζεο ησλ
επηρεηξήζεσλ θαη ησλ λνηθνθπξηψλ πνπ ππέζηεζαλ θαηαζηξνθή.
Πην ζπγθεθξηκέλα:
 Aλαζηνιή ησλ δαλεηαθψλ θαη θνξνινγηθψλ ππνρξεψζεσλ ησλ πιεγέλησλ
έσο ηελ έλαξμε ηεο επφκελεο ηνπξηζηηθήο πεξηφδνπ.
 Αλαζηνιή θαηαβνιήο ηεο πξνθαηαβνιήο θφξνπ γηα ηηο επηρεηξήζεηο.
 Απαιιαγή ησλ επηρεηξήζεσλ απφ ηα δεκνηηθά ηέιε θαη ηα ηέιε
παξεπηδεκνχλησλ.
 Δηδηθή έθπησζε ζηνπο ινγαξηαζκνχο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο θαη λεξνχ.
 χζηαζε κεηξψνπ πξνκεζεπηψλ, νη νπνίνη ζα παξέρνπλ ηα πξντφληα ηνπο
γηα ηελ επαλαιεηηνπξγία ησλ επηρεηξήζεσλ κε εηδηθή έθπησζε ή δφζεηο γηα
ηνπο πιεγέληεο.
 Σα παξαπάλσ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ απνδεκίσζε κέζσ ηεο Πεξηθέξεηαο
Ηνλίσλ Νήζσλ, ζα απνηειέζνπλ έλα ζεκαληηθφ βνήζεκα γηα ηελ θάιπςε ησλ
δεκηψλ θαη ηελ επαλαιεηηνπξγία ησλ επηρεηξήζεσλ.
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Σέινο, λα ελεξγνπνηεζνχλ νη δηαδηθαζίεο πξφζθιεζεο κέζσ ΔΠΑ γηα ηνλ
εθζπγρξνληζκφ επηρεηξήζεσλ ηνπ ηνπξηζηηθνχ θιάδνπ, φπνπ ζα ππάξρεη
πξφβιεςε γηα ηηο επηρεηξήζεηο πνπ επιήγεζαλ απφ ηνλ θπθιψλα "Μπάιιν".
ια ηα παξαπάλσ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ απνδεκίσζε ηεο Πεξηθέξεηαο, ζεσξνχκε
φηη ζα απνηειέζνπλ έλα ζεκαληηθφ βνήζεκα γηα ηελ θάιπςε ησλ δεκηψλ .
Ο επηθεθαιήο ηεο παξάηαμεο «ΑΝΤΠΟΣΑΚΣΟ ΗΟΝΗΟ» θ. ηέθαλνο ακντιεο,
ηνπνζεηήζεθε θαη είπε: Ζ Πεξηθέξεηα Ηνλίσλ Νήζσλ θαη ε Πνιηηηθή Πξνζηαζία
βξέζεθε αλέηνηκε ζε απηή ηε βξνρφπησζε, ελψ καο θαζεζχραδαλ φηη είλαη
παλέηνηκνη, νη ππεξεζίεο θαη νη δήκνη. Δθ ησλ πζηέξσλ, αθνχ πιεκκπξίζακε θαη ε
πεξηνρή ηεο Μεζνγγήο, ησλ Μσξατηίθσλ έγηλε κία ιίκλε, νχηε ηα ξέκαηα
θαζαξίζηεθαλ, νχηε ην πνηάκη παξά ηελ πξνζπάζεηα ηνπ θ. Μειηψηε θαη ηεο
Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο. Σα κεραλήκαηα βξίζθνληαλ εθεί ρσξίο λα κπνξνχλ λα
θάλνπλ θάηη. ηα θπζηθά θαηλφκελα ε πξφιεςε είλαη απηή πνπ κεηξάεη. Κάηη πνπ δελ
ππάξρεη. Θα έπξεπε λα γίλνληαη έξγα πξηλ ηηο πιεκκχξεο. Έρεη μαλαγίλεη ζηελ
πεξηνρή ηεο Μεζνγγήο θαη ην 2011 (κηθξφηεξεο έθηαζεο) θαη νη επηρεηξεκαηίεο
πεξηκέλνπλ απνδεκίσζε απφ ηφηε. Γελ ζα κπνξέζεηε λα ηα αληηκεησπίζεηε, δηφηη ν
θξαηηθφο πξνυπνινγηζκφο αθαηξεί 150 εθ. απφ ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε. Άξα θαη κε
κειέηεο κφλν δε γίλεηαη πξφιεςε. Υξεηάδνληαη έξγα. πλεπψο ζα πξέπεη λα ππάξμεη
ζρέδην, λα είκαζηε ζπλεπείο ζηνλ θαζαξηζκφ ησλ ξεκάησλ θαη λα γίλνληαη έξγα πξηλ
ηηο θαηαζηξνθέο.
Σν πξνεδξείν έζεζε ζε ςεθνθνξία ηηο πξνηάζεηο φπσο απηέο θαηαηέζεθαλ απφ
ηελ «Πεξηθεξεηαθή Αξρή» κεηά απφ ζπλδηακφξθσζε κε ηελ πξφηαζε ηεο παξάηαμεο
«Δπηαλεζηαθή Πξσηνβνπιία», ηελ πξφηαζε ηεο παξάηαμεο «ΑΝΑΑ γηα ηα Ηφληα
Νεζηά» θαη ηελ πξφηαζε ηεο «ΛΑΪΚΖ ΤΠΔΗΡΩΖ ΗΟΝΗΩΝ ΝΖΩΝ» σο θάησζη:
Τπέξ ηεο ζπλδηακνξθσζείζαο πξφηαζεο ηεο «Πεξηθεξεηαθήο Αξρήο» θαη ηεο
παξάηαμεο «Δπηαλεζηαθή Πξσηνβνπιία» ςήθηζαλ νη θάησζη Πεξηθεξεηαθνί
χκβνπινη :
1. Νηθφιανο Μνπδαθίηεο ηνπ ππξίδσλνο, Πξφεδξνο Π..
2. Αηθαηεξίλε Μνζσλαίνπ ηνπ Γηνλπζίνπ
3. ηαχξνο Σξαπιφο ηνπ Παλαγή
4. Αλδξέαο Κηελάο ηνπ Γεσξγίνπ
5. Γεψξγηνο ηαζηλφπνπινο ηνπ Ησάλλε
6. Κσλζηαληίλνο Καπνδίζηξηαο ηνπ Γεκεηξίνπ
7. Δπζηάζηνο – σηήξηνο Κνπξήο ηνπ ππξίδσλνο
8. Ησάλλεο Αξκεληάθνο ηνπ Γεσξγίνπ
9. Δκκαλνπήι Οξθαλνπδάθεο ηνπ Γεσξγίνπ
10. Αζαλάζηνο Ληβηηζάλεο ηνπ Μηραήι
11. ππξίδσλ πχξνπ ηνπ Πέηξνπ
12. Οιπκπία (Οιίβηα) Καξδαθάξε, ηνπ Νηθνιάνπ Γξακκαηέαο Π.
13. Νηθφιανο Μειηψηεο ηνπ Αλαζηαζίνπ
14. Θεφδσξνο (Μπνθέο) Σζνπθαιάο ηνπ Γηνλπζίνπ
15. Αληψληνο Γνπβίηζαο ηνπ Ησάλλε
16. Αιέμαλδξνο Αιεμάθεο ηνπ Ησάλλε
17. Γεκήηξηνο παλφο ηνπ Γηνλπζίνπ-Δπάγγεινπ
18. Ησάλλεο Ρνληνγηάλλεο ηνπ Βαζηιείνπ
19. Κσλζηαληίλνο Ενξκπάο ηνπ Γεκεηξίνπ
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Τπέξ ηεο πξφηαζεο ηεο παξάηαμεο «ΑΝΑΑ γηα ηα Ηφληα Νεζηά», ςήθηζαλ νη θάησζη
Πεξηθεξεηαθνί χκβνπινη:
1. Αιέμαλδξνο Μηραιάο ηνπ Γηνλπζίνπ
2. Θεφδσξνο Γαιηαηζάηνο ηνπ Απνζηφιε
3. Αζαλάζηνο Καξαΐζθνο ηνπ Κσλζηαληίλνπ
4. ππξίδσλ Γαιηαηζάηνο ηνπ Μηραήι-σηεξίνπ
5. Σειέκαρνο Γαβαιάο ηνπ ππξίδσλνο
6. Γηνλχζηνο Μπάζηαο ηνπ Παχινπ
Τπέξ ηεο πξφηαζεο ηεο «Λατθήο πζπείξσζεο Ηνλίσλ Νήζσλ» ςήθηζαλ νη θάησζη
Πεξηθεξεηαθνί χκβνπινη:
1. Αιεμάλδξα Μπαινχ ηνπ Αξηζηείδε
2. Υαξάιακπνο Υαξαιάκπνπο ηνπ Μηραήι
3. Νηθφιανο Γθηζγθίλεο ηνπ Γεσξγίνπ
4. Δπγελία Κνιπβά ηνπ Γεσξγίνπ
5. Παλαγηψηεο Πνδίδεο ηνπ Μελειάνπ
6. ηέθαλνο ακνΐιεο ηνπ Κσλζηαληίλνπ-Νηθνιάνπ
Ο πεξηθεξεηαθφο ζχκβνπινο, θ. Παλαγηψηεο Πνδίδεο δήισζε φηη ςεθίδεη ΛΔΤΚΟ.

-------Παξάιεηςε----------ΑΠΟΦΑΘΖΕΘ

ΚΑΣΑ ΠΛΕΘΟΨΗΦΘΑ

Σν Πεξηθεξεηαθφ πκβνχιην Ηνλίσλ Νήζσλ απνθάζηζε ηα θάησζη:
 Απφ ηα αξκφδηα Τπνπξγεία ρξεκαηνδφηεζε κε πιήξεο Σερληθφ Γειηίν
ζπλνιηθνχ χςνπο 18 εθαη.(Κέξθπξα, Κεθαινληά, Εάθπλζνο)
 Σελ άκεζε απνθαηάζηαζε ησλ δεκηψλ επηηάρπλζε ησλ δηαδηθαζηψλ
αδεηνδφηεζεο κηθξψλ έξγσλ θαη ξεηή λνκνζεηηθή πξφβιεςε γηα άκεζε
εθηέιεζε κειεηψλ θαη έξγσλ, φπσο πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 32 ηνπ λφκνπ
4412 /2016 θαη γηα φζν ρξφλν δηαξθεί ε θαηάζηαζε έθηαθηεο αλάγθεο
 Σελ εθπφλεζε master plan γηα ηελ αληηπιεκκπξηθή νρχξσζε ησλ λεζηψλ
καο.
 Σε δεκηνπξγία Δηδηθνχ Σακείνπ Ρεκάησλ πξνο αληηκεηψπηζε ησλ ππέξνγθσλ
δαπαλψλ γηα δηεπζεηήζεηο θαη θαζαξηζκφο ξεκάησλ.
 Να γίλνπλ νη απαξαίηεηεο λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο, πνπ αθνξνχλ ηηο
αξκνδηφηεηεο θαη ηελ επζχλε ζηα ξέκαηα, ψζηε λα είλαη δηαθξηηνί νη ξφινη θαη
νη επζχλεο δηαρείξηζεο κεηαμχ ηνπ α' θαη ηνπ β' βαζκνχ ηνπηθήο
απηνδηνίθεζεο.
 Aλαζηνιή ησλ δαλεηαθψλ θαη θνξνινγηθψλ ππνρξεψζεσλ ησλ πιεγέλησλ
έσο ηελ έλαξμε ηεο επφκελεο ηνπξηζηηθήο πεξηφδνπ.
 Αλαζηνιή θαηαβνιήο ηεο πξνθαηαβνιήο θφξνπ γηα ηηο επηρεηξήζεηο.
 Απαιιαγή ησλ επηρεηξήζεσλ απφ ηα δεκνηηθά ηέιε θαη ηα ηέιε
παξεπηδεκνχλησλ.
 Δηδηθή έθπησζε ζηνπο ινγαξηαζκνχο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο θαη λεξνχ.
 χζηαζε κεηξψνπ πξνκεζεπηψλ, νη νπνίνη ζα παξέρνπλ ηα πξντφληα ηνπο
γηα ηελ επαλαιεηηνπξγία ησλ επηρεηξήζεσλ κε εηδηθή έθπησζε ή δφζεηο γηα
ηνπο πιεγέληεο.
 Σα παξαπάλσ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ απνδεκίσζε κέζσ ηεο Πεξηθέξεηαο
Ηνλίσλ Νήζσλ, ζα απνηειέζνπλ έλα ζεκαληηθφ βνήζεκα γηα ηελ θάιπςε ησλ
δεκηψλ θαη ηελ επαλαιεηηνπξγία ησλ επηρεηξήζεσλ.
 Σέινο, λα ελεξγνπνηεζνχλ νη δηαδηθαζίεο πξφζθιεζεο κέζσ ΔΠΑ γηα ηνλ
εθζπγρξνληζκφ επηρεηξήζεσλ ηνπ ηνπξηζηηθνχ θιάδνπ, φπνπ ζα ππάξρεη
πξφβιεςε γηα ηηο επηρεηξήζεηο πνπ επιήγεζαλ απφ ηνλ θπθιψλα "Μπάιιν".
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Μεηνςεθνχλησλ ησλ Πεξηθεξεηαθψλ πκβνχισλ θ.θ. Αιέμαλδξνπ Μηραιά,
Θενδψξνπ Γαιηαηζάηνπ, Παλαγή Γξαθνπιφγθσλα, Αζαλαζίνπ Καξαΐζθνπ,
ππξίδσλνο Γαιηαηζάηνπ, Θεφδσξνπ Υαιηθηά, Γηνλπζίνπ Μπάζηα, Σειέκαρνπ
Γαβαιά, Αιεμάλδξαο Μπαινχ, Υαξαιάκπνπ Υαξαιάκπνπο, Γηνλχζηνπ Κεθαιιελνχ,
Νηθνιάνπ Γθηζγθίλε, Δπγελίαο Κνιπβά θαη ηέθαλνπ ακνΐιε.
Ο πεξηθεξεηαθφο ζχκβνπινο, θ. Παλαγηψηεο Πνδίδεο ςήθηζε ΛΔΤΚΟ.
--------Παξάιεηςε----------Αθνχ εμαληιήζεθαλ ηα ζέκαηα ιχεηαη ε ζπλεδξίαζε.
πληάρζεθε ην πξαθηηθφ θαη αθνχ δηαβάζηεθε θαη βεβαηψζεθε ππνγξάθεηαη .
Ζ παξνχζα απφθαζε έιαβε απμ. αξηζκφ 140-24/22-10-2021
Ο Πρόεδρος Π..

Η Γραμμαηέας Π..

Νικόλαος Μοσζακίηης

Ολσμπία (Ολίβια) Καρδακάρη
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