ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ
ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΘΟΝΘΩΝ ΝΗΩΝ
ΑΠΟΠΑΜΑ
Από ηα πξαθηηθά ηεο κε αξηζκό 18εο/2022, ηαθηηθήο ζπλεδξίαζεο ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ
πκβνπιίνπ, ην άββαην 25 ηνπ κελόο Ηνπλίνπ 2022 ζηελ Εάθπλζν.
Αρηζ. Απόθαζες 99-18/25-06-2022
ΠΕΡΘΛΗΨΗ: Έγθξηζε ηξνπνπνίεζεο πξνγξάκκαηνο ΟΥΔ ΠΑΛΗΚΖ ΔΠΑ 2014 –
2020 ηεο Πεξηθέξεηαο Ηνλίσλ Νήζσλ.
ήκεξα, εκέξα άββαην 25 ηνπ κελόο Ηνπλίνπ 2022 θαη ώξα 10:00 π.κ.
ζπλήιζαλ ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε 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.50072/46/17-06-2022 πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ πκβνπιίνπ
Ηνλίσλ Νήζσλ, ζύκθσλα κε ηελ πξναλαθεξζείζα απόθαζε θαη κε ηα πξνβιεπόκελα
ησλ άξζξσλ 167 θαη 169 ηνπ Ν.3852/2010 όπσο έρνπλ ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρύνπλ.
Παξόληεο ζηε ζπλεδξίαζε ήηαλ:
1. Νηθόιανο Μνπδαθίηεο ηνπ ππξίδσλνο, Πξόεδξνο Π..
2. Οιπκπία (Οιίβηα) Καξδαθάξε ηνπ Νηθνιάνπ, Γξακκαηέαο Π..
3. ηαύξνο Σξαπιόο ηνπ Παλαγή
4. Αλδξέαο Κηελάο ηνπ Γεσξγίνπ
5. Αηθαηεξίλε Μνζσλαίνπ ηνπ Γηνλπζίνπ
6. Κσλζηαληίλνο Ενξκπάο ηνπ Γεκεηξίνπ
7. Γεώξγηνο ηαζηλόπνπινο ηνπ Ησάλλε
8. Ακαιία – Διέλε Αλδξηώηε – θνξδίιε ηνπ ηεθάλνπ
9. Κσλζηαληίλνο Καπνδίζηξηαο ηνπ Γεκεηξίνπ
10. Δπζηάζηνο – σηήξηνο Κνπξήο ηνπ ππξίδσλνο
11. Ησάλλεο Αξκεληάθνο ηνπ Γεσξγίνπ
12. Αζαλάζηνο Ληβηηζάλεο ηνπ Μηραήι
13. Θεόδσξνο Γαιηαηζάηνο ηνπ Απνζηόιε
14. Παλαγήο Γξαθνπιόγθσλαο ηνπ Βαζηιείνπ
15. Αζαλάζηνο Καξαΐζθνο ηνπ Κσλζηαληίλνπ
16. ππξίδσλ Γαιηαηζάηνο ηνπ Μηραήι-σηεξίνπ
17. Σειέκαρνο Γαβαιάο ηνπ ππξίδσλνο
18. Γηνλύζηνο Μπάζηαο ηνπ Παύινπ
19. ππξίδσλ πύξνπ ηνπ Πέηξνπ
20. Υξήζηνο – Ζξαθιήο θνύξηεο ηνπ Πέηξνπ
21. ππξίδσλ Ησάλλνπ ηνπ Γεκεηξίνπ
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22. Νηθόιανο Μειηώηεο ηνπ Αλαζηαζίνπ
23. Αληώληνο Γνπβίηζαο ηνπ Ησάλλε
24. Αιεμάλδξα Μπαινύ ηνπ Αξηζηείδε
25. Υαξάιακπνο Υαξαιάκπνπο ηνπ Μηραήι
26. Γηνλύζηνο Κεθαιιελόο ηνπ Παλαγηώηε
27. Νηθόιανο Γθηζγθίλεο ηνπ Γεσξγίνπ
28. Δπγελία Κνιπβά ηνπ Γεσξγίνπ
29. Αιέμαλδξνο Αιεμάθεο ηνπ Ησάλλε
30. Γεκήηξηνο παλόο ηνπ Γηνλπζίνπ-Δπαγγέινπ
31. ηέθαλνο ακνΐιεο ηνπ Κσλζηαληίλνπ-Νηθνιάνπ
Απνπζίαδαλ αλ θαη θιήζεθαλ νη Πεξηθεξεηαθνί ύκβνπινη:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Αιέμαλδξνο Μηραιάο ηνπ Γηνλπζίνπ, Αληηπξόεδξνο Π..
Δκκαλνπήι Οξθαλνπδάθεο ηνπ Γεσξγίνπ
Θεόδσξνο Υαιηθηάο ηνπ Ησάλλε
Κπξηάθνο ηακνύιεο ηνπ Αλαζηαζίνπ
Ησάλλεο Ρνληνγηάλλεο ηνπ Βαζηιείνπ
Ησάλλεο Ατβαηίδεο ηνπ Γεσξγίνπ
Υαξάιακπνο Βπζνύιθαο ηνπ σηεξίνπ
ππξίδσλ Μαπξνδνύκεο ηνπ Παλαγηώηε
Παλαγηώηεο Πνδίδεο ηνπ Μελειάνπ

Οη νπνίνη απνπζίαδαλ δηθαηνινγεκέλα.
Γηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη ε λόκηκε απαξηία, επεηδή ζε ζύλνιν ζαξάληα (40)
Πεξηθεξεηαθώλ πκβνύισλ βξέζεθαλ παξόληεο ηξηάληα έλα (31) θαη ν Πξόεδξνο
θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο.
ηελ ζπλεδξίαζε ήηαλ παξνύζα ε Πεξηθεξεηάξρεο Ηνλίσλ Νήζσλ θ. Ρόδε Κξάηζα –
Σζαγθαξνπνύινπ.
--------Παξάιεηςε----------Καηά ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο, ν Πξόεδξνο έζεζε πξνο ςήθηζε ηα ζέκαηα πνπ
θαηαηέζεθαλ εθηόο εκεξήζηαο δηάηαμεο πξνθεηκέλνπ ην ζώκα λα απνθαζίζεη γηα ηελ
ζπδήηεζή ηνπο:
1ο ΕΗΔ ΘΕΜΑ: Έγθξηζε ηξνπνπνίεζεο πξνγξάκκαηνο ΟΥΔ ΠΑΛΗΚΖ ΔΠΑ 2014
– 2020 ηεο Πεξηθέξεηαο Ηνλίσλ Νήζσλ..
Εηζεγεηής: Ο Υσξηθόο Αληηπεξηθεξεηάξρεο Π.Δ. Κεθαιιελίαο & Ηζάθεο, θ. ηαύξνο
Σξαπιόο.
2ο ΕΗΔ ΘΕΜΑ: Ολνκαζία θηηξίνπ Παιαηνύ Ννζνθνκείνπ Εαθύλζνπ σο
«ΔΛΔΤΘΔΡΗΟ ΝΗΟΣΟΠΟΤΛΟ».
Εηζεγεηής: Ο επηθεθαιήο ηεο παξάηαμεο ¨ΑΝ.Α..Α γηα ηα Ηόληα Νεζηά¨, θ.
Θεόδσξνο Γαιηαηζάηνο.
3ο ΕΗΔ ΘΕΜΑ: Πξνβιήκαηα πδξνδόηεζεο ζηελ Εάθπλζν ηε ζεξηλή πεξίνδν & ηελ
αλππαξμία δηθηύνπ ύδξεπζεο ζηελ νξεηλή πεξηνρή
Εηζεγεηής: Ζ επηθεθαιήο ηεο παξάηαμεο ¨Λατθή πζπείξσζε Ηνλίσλ Νήζσλ¨, θ.
Αιεμάλδξα Μπαινύ.
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4ο ΕΗΔ ΘΕΜΑ: Θέζπηζε εηδηθνύ πιαηζίνπ ειάθξπλζεο ησλ Ηνλίσλ Νήζσλ από ηηο
απμεκέλεο ηηκέο ησλ θαπζίκσλ.
Εηζεγεηής: Ο επηθεθαιήο ηεο παξάηαμεο ¨Δπηαλεζηαθή Πξσηνβνπιία¨, θ.
Αιέμαλδξνο Αιεμάθεο.
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 πξνθεηκέλνπ λα ζπδεηεζεί ζηελ ηαθηηθή
ζπλεδξίαζε ηνπ αββάηνπ 25εο Ηνπλίνπ ή ηεο Κπξηαθήο 26εο Ηνπλίνπ 2022 σο ζέκα
εθηόο εκεξήζηαο δηάηαμεο.
Σν ζώκα απνθάζηζε νκόθσλα ηε ζπδήηεζε ηνπ ζέκαηνο ζηελ ηαθηηθή ζπλεδξίαζε
ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ πκβνύιηνπ ην άββαην 25 Ηνπλίνπ 2022 .
Σν 2o ζέκα εθηόο εκεξήζηαο δηάηαμεο, ηέζεθε από ηνλ Πξόεδξν ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ
πκβνπιίνπ ζην ζώκα πξνο ζπδήηεζε πξνθεηκέλνπ λα ζπδεηεζεί ζηελ ηαθηηθή
ζπλεδξίαζε ηνπ αββάηνπ 14εο Μαΐνπ ή ηεο Κπξηαθήο 26εο Ηνπλίνπ 2022 σο ζέκα
εθηόο εκεξήζηαο δηάηαμεο.
Σν ζώκα απνθάζηζε θαηά πιεηνςεθία, θαηόπηλ ςεθνθνξίαο, ηελ κε ζπδήηεζε ηνπ
ζέκαηνο.
Σν 3o ζέκα εθηόο εκεξήζηαο δηάηαμεο, ηέζεθε από ηνλ Πξόεδξν ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ
πκβνπιίνπ ζην ζώκα πξνο ζπδήηεζε πξνθεηκέλνπ λα ζπδεηεζεί ζηελ ηαθηηθή
ζπλεδξίαζε ηνπ αββάηνπ 25εο Ηνπλίνπ ή ηεο Κπξηαθήο 26εο Ηνπλίνπ 2022 σο ζέκα
εθηόο εκεξήζηαο δηάηαμεο.
Σν ζώκα απνθάζηζε νκόθσλα ηε ζπδήηεζε ηνπ ζέκαηνο ζηελ ηαθηηθή ζπλεδξίαζε
ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ πκβνύιηνπ ηε Κπξηαθή 26 Ηνπλίνπ 2022 .
Σν 4o ζέκα εθηόο εκεξήζηαο δηάηαμεο, ηέζεθε από ηνλ Πξόεδξν ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ
πκβνπιίνπ ζην ζώκα πξνο ζπδήηεζε πξνθεηκέλνπ λα ζπδεηεζεί ζηελ ηαθηηθή
ζπλεδξίαζε ηνπ αββάηνπ 25εο Ηνπλίνπ ή ηεο Κπξηαθήο 26εο Ηνπλίνπ 2022 σο ζέκα
εθηόο εκεξήζηαο δηάηαμεο.
Σν ζώκα απνθάζηζε νκόθσλα ηε ζπδήηεζε ηνπ ζέκαηνο ζηελ ηαθηηθή ζπλεδξίαζε
ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ πκβνύιηνπ ηε Κπξηαθή 26 Ηνπλίνπ 2022 .

-----------Παξάιεηςε-------------Θέκα 6ο Η.Δ.: Έγθξηζε ηξνπνπνίεζεο πξνγξάκκαηνο ΟΥΔ ΠΑΛΗΚΖ ΔΠΑ 2014 –
2020 ηεο Πεξηθέξεηαο Ηνλίσλ Νήζσλ.
Με ηελ έλαξμε ηεο ζπδήηεζεο ν Υσξηθόο Αληηπεξηθεξεηάξρεο Π.Δ. Κεθαιιελίαο &
Ηζάθεο, θ. ηαύξνο Σξαπιόο θάιεζε ηνλ θ. Γηνλύζην Ραιιάην λα θάλεη ηελ εηζήγεζε.
Ο θ. Γηνλύζηνο Ραιιάηνο έρεη ηελ ηδηόηεηα ηνπ εηδηθνύ ζπλεξγάηε ηνπ
Αληηπεξηθεξεηάξρε Κεθαιιελίαο θαη έρεη αζρνιεζεί κε ην ζέκα αθνύ ζπκκεηέρεη ζηελ
νκάδα ΟΥΔ ΠΑΛΗΚΖ ΔΠΑ 2014 – 2020 ηεο Πεξηθέξεηαο Ηνλίσλ Νήζσλ θαη ν
νπνίνο εηζεγήζεθε ηα θάησζη:
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Αξγνζηόιη 22-06-2022
Αξ. Πξωη.: 50943/11378

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΣΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΥΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΣΗΣΩΝ
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ & ΙΘΑΚΗ
Σαρ. Δ/λζε
Σαρ. Κωδ.
Σειέθωλν
Email

Πιεξνθνξίεο

:
:
:
:

Δηνηθεηήξην
28 100 Αξγνζηόιη
2671 – 360531
antipin.kef@pin.gov.gr

Μαδαξάθε Καηεξίλα
Σει.2671360555

ΠΡΟ:
Πεξηθεξεηαθό πκβνύιην
Ινλίωλ Νήζωλ
ΚΟΙΝ.
1.Γεληθή Δηεύζπλζε Αλαπηπμηαθνύ
Πξνγξακκαηηζκνύ , Κέξθπξα
(δηεθπεξαίωζε κέζω email
kalousis@pin.gov.gr)
2.Εηδηθή Τπεξεζία Δηαρείξηζεο
Πξνγξάκκαηνο «ΙΟΝΙΑ ΝΗΙΑ»

ΘΕΜΑ ΕΙΗΓΗΗ: Έγθξηζε ηξνπνπνίεζεο πξνγξάκκαηνο ΟΥΕ Παιηθήο ΕΠΑ 2014-2020 ηεο
Πεξηθέξεηαο Ινλίωλ Νήζωλ
ρεη. Αξηζκ.πξωη. νηθ. 1486/20-06-2022 έγγξαθν Εηδηθήο Τπεξεζίαο Δηαρείξηζεο Πξνγξάκκαηνο «ΙΟΝΙΑ
ΝΗΙΑ»
Σε ζπλέρεηα ηνπ παξαπάλσ ζρεηηθνύ εγγξάθνπ, ζην νπνίν αλαθέξεηαη όηη, γηα ηελ αμηνιόγεζε ηεο αίηεζεο
ηξνπνπνίεζεο ηεο Σηξαηεγηθήο ΟΧΕ κε ηίηιν «ΟΧΕ Παιηθήο», απαηηείηαη απόθαζε έγθξηζεο ηεο ηξνπνπνίεζεο
απηήο από ην Πεξηθεξεηαθό Σπκβνύιην Ινλίσλ Νήζσλ, εηζεγνύκαζηε ζεηηθά επί ηνπ ελ ιόγσ ζέκαηνο.
Δηεπθξηλίδεηαη δε, όηη, θαηαηίζεληαη πξνο πιήξε ελεκέξσζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ Σπκβνπιίνπ ην από
17-05-2021 πξαθηηθό ζπλεδξίαζεο ηεο Τνπηθήο Οκάδαο Σρεδηαζκνύ, Παξαθνινύζεζεο θαη Αμηνιόγεζεο
Σηξαηεγηθήο ηεο Οινθιεξσκέλεο Χσξηθήο Επέλδπζεο (ΟΧΕ ) ζηελ πεξηνρή ηεο Παιηθήο Κεθαιινληάο θαη νη
πίλαθεο 1 & 2 πνπ ιήθζεθαλ ππόςε γηα ηελ έγθξηζε ηξνπνπνίεζεο ηνπ ζρεδίνπ δξάζεο από ηελ νκάδα
Τ.Ο.Σ.Π.Α .

Ο ΑΝΣΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΥΗ
Π.Ε.ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ & Π.Ε.ΙΘΑΚΗ

ΣΑΤΡΟ ΠΑΝ. ΣΡΑΤΛΟ

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από STAVROS TRAVLOS
Ημερομηνία: 2022.06.22 13:13:25 EEST

-----------Παξάιεηςε-------------ηε ζπλέρεηα ηνπνζεηήζεθε θαη έδσζε δηεπθξηλήζεηο επί ηνπ ζέκαηνο ν θ. Ραιιάηνο
Γηνλύζηνο. Δλεκέξσζε ηα κέιε ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ πκβνπιίνπ γηα πνηνλ ιόγν είλαη
απαξαίηεηε ε ηξνπνπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο. Δπεζήκαλε όηη είλαη πνιύ ζεκαληηθή
ε ηξνπνπνίεζε, δηόηη νπζηαζηηθά «θσηνγξαθίδνληαη» ηα έξγα πνπ ζα πινπνηεζνύλ
ηελ πεξίνδν 2021-2027.
Ο Υσξηθόο Αληηπεξηθεξεηάξρεο Π.Δ. Κεθαιιελίαο & Ηζάθεο, θ. ηαύξνο Σξαπιόο
ελεκέξσζε ην ώκα όηη ην πξόγξακκα ηεο ΟΥΔ ΠΑΛΗΚΖ είλαη κηα πξνζπάζεηα
πνπ είρε μεθηλήζεη από ηελ πξνεγνύκελε Πεξηθεξεηαθή Αξρή θαη ζπλερίδεηαη από ηελ
ζεκεξηλή, κε ζηόρν λα κεηαηξαπεί ην κεηνλέθηεκα ησλ θαηαζηξνθώλ ηνπ ζεηζκνύ
ηνπ 2014 ζε πιενλέθηεκα.
Σν 2019 ε λέα Πεξηθεξεηαθή Αξρή αλέιαβε ην πξόγξακκα ηεο ΟΥΔ, δεκηνπξγήζεθε
λέα επηηξνπή, ε λέα επηηξνπή ζπλεδξίαζε, ζπκθώλεζε λα γίλνπλ θάπνηεο αιιαγέο,
ζπλερηζηήθαλ όκσο ζε πνζνζηό ην 60% πεξίπνπ, ηα πξνεγνύκελα έξγα πνπ είραλ
ζρεδηαζηεί. Με ηελ ζπκβνιή ηνπ Γήκνπ Λεμνπξίνπ, κε ηελ ζπκβνιή ηνπ θνξέα θαη κε
νκόθσλεο απνθάζεηο επηδηώθεηαη κηα πξνζπάζεηα επίηεπμεο ησλ ζηόρσλ πνπ έρνπλ
ηεζεί, είηε κηιάκε γηα έξγα είηε γηα έξεπλα.
Σόληζε όηη ε θάζε Οινθιεξσκέλε Υνξηθή Δπέλδπζε (Ο.Υ.Δ.) είλαη έλα επηπιένλ
εξγαιείν ρξεκαηνδόηεζεο, νη νπνίεο όκσο δελ κπνξνύλ λα ππνθαηαζηήζνπλ ην
ΔΠΑ ή ην Πξόγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδύζεσλ.
Ο θ. ηαύξνο Σξαπιόο θαηαιήγεη, δεηώληαο ηελ έγθξηζε – ζύκθσλε γλώκε ηνπ
Πεξηθεξεηαθνύ πκβνπιίνπ, ηεο ηξνπνπνίεζεο ηνπ αξρηθνύ ζρεδηαζκνύ ηνπ
πξνγξάκκαηνο ΟΥΔ ΠΑΛΗΚΖ θαηόπηλ ππόδεημεο ηεο Τπεξεζίαο Γηαρείξηζεο όπνπ
είλαη θαη ε Τπεξεζία πνπ ζα αμηνινγήζεη ην πξόγξακκα.
Αθνινύζεζε δηαινγηθή ζπδήηεζε όπνπ ηνπνζεηήζεθαλ επί ηνπ ζέκαηνο νη
επηθεθαιήο ησλ παξαηάμεσλ θαη νη πεξηθεξεηαθνί ζύκβνπινη.
Ζ επηθεθαιήο ηεο παξάηαμεο ¨Λατθή πζπείξσζε Ηνλίσλ Νήζσλ¨, θ. Αιεμάλδξα
Μπαινύ δήισζε όηη ςεθίδνπλ θαηά δηόηη ζεσξεί όηη νη Ο.Υ.Δ. είλαη έλα αλαπηπμηαθό
εξγαιείν ζηα πιαίζηα ηνπ ΔΠΑ, ην νπνίν ζέηεη ζην επίθεληξν ην θέξδνο θαη όρη ηηο
ιατθέο αλάγθεο. Γελ ρξεκαηνδνηεί δαπάλεο γηα αγνξά γεο ή πινπνίεζε ππνδνκώλ
(ζρνιεία, λνζνθνκεία θιπ), αληίζεηα πξνσζεί ηελ αλάπηπμε ηεο επηρεηξεκαηηθόηεηαο,
άξα ηηο ηνπξηζηηθέο ή άιινπ είδνπο επηρεηξήζεηο κε ζθνπό ην θέξδνο.
Ο επηθεθαιήο ηεο παξάηαμεο «Αλππόηαθην Ηόλην», θ. ηέθαλνο ακντιεο δήισζε όηη
ςεθίδεη παξόλ, ηεθκεξηώλνληαο ηελ ζέζε ηνπ ζηα αθόινπζα δύν ζεκεία:
Πξώηνλ ε δεδνκέλε Ο.Υ.Δ., αζρνιείηαη όπσο νη πεξηζζόηεξεο, κε κειέηεο όπνπ
ζρεδόλ ζην ζύλνιν ηνπο είλαη ζηνλ αέξα θαη κε εθαξκόζηκεο. Οη πην πνιιέο από
απηέο δελ απνηππώλνπλ ηηο πξαγκαηηθέο αλάγθεο ηεο πεξηνρήο θαη ζην ηέινο δελ
απνθέξνπλ έλα ζνβαξό θαη ηειηθό απνηέιεζκα .
Γεύηεξνλ ελώ ζαλ θηινζνθία θαη ζαλ έλλνηα, ε ΟΥΔ είλαη ζηελ ζσζηή θαηεύζπλζε,
επί ηνπ πξαθηένπ ηα απνηειέζκαηα ηεο είλαη αξλεηηθά θαη δελ είλαη δπλαηόλ θάηη πνπ
δελ έγηλε κέζα ζε επηά – νθηώ ρξόληα, λα πξαγκαηνπνηεζεί ζε κία δηεηία θαη λα
ιπζνύλ όια ηα ζέκαηα σο δηα καγείαο.
Καηαιήγεη, ζεκεηώλνληαο όηη ν ζρεδηαζκόο πνπ αθνινπζείηαη ζηελ δεδνκέλε ΟΥΔ
είλαη ιαλζαζκέλνο θαη ρσξίο κέιινλ.
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-------Παξάιεηςε----------ΑΠΟΦΑΘΖΕΘ ΚΑΣΑ ΠΛΕΘΟΨΗΦΘΑ
Σν Πεξηθεξεηαθό πκβνύιην Ηνλίσλ Νήζσλ απνθαζίδεη θαηά πιεηνςεθία ηελ έγθξηζε
ηξνπνπνίεζεο πξνγξάκκαηνο Ο.Υ.Δ. ΠΑΛΗΚΖ ΔΠΑ 2014 – 2020 ηεο Πεξηθέξεηαο
Ηνλίσλ Νήζσλ, όπσο απηό δεηείηαη από ην αξ. πξση. νηθ. 1486/20-06-2022 έγγξαθν
ηεο Δηδηθήο Τπεξεζίαο Γηαρείξηζεο Πξνγξάκκαηνο «ΗΟΝΗΑ ΝΖΗΑ», σο ε εηζήγεζε.
Μεηνςεθνύλησλ ησλ Πεξηθεξεηαθώλ πκβνύισλ θ.θ. Αιεμάλδξαο Μπαινύ,
Υαξάιακπνπ Υαξαιάκπνπο, Γηνλπζίνπ Κεθαιιελνύ, Νηθόιανπ Γθηζγθίλε θαη
Δπγελίαο Κνιπβά.
Ο επηθεθαιήο ηεο παξάηαμεο «Αλππόηαθην Ηόλην», θ. ηέθαλνο ακντιεο δήισζε
όηη ςεθίδεη ΠΑΡΟΝ.
--------Παξάιεηςε----------Αθνύ εμαληιήζεθαλ ηα ζέκαηα ιύεηαη ε ζπλεδξίαζε.
πληάρζεθε ην πξαθηηθό θαη αθνύ δηαβάζηεθε θαη βεβαηώζεθε ππνγξάθεηαη.
Ζ παξνύζα απόθαζε έιαβε απμ. αξηζκό 99-18/25-06-2022

Ο Πρόεδρος Π..

Η Γρακκαηέας Π..

Νηθόιαος Μοσδαθίηες

Οισκπία (Οιίβηα) Καρδαθάρε
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