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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΗΟΝΗΩΝ ΝΖΩΝ 

 
ΑΠΟΠΑΜΑ 

 
Απφ ηα πξαθηηθά ηεο κε αξηζκφ 25εο/2022, ηαθηηθήο ζπλεδξίαζεο ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ 
πκβνπιίνπ, ην άββαην 27 ηνπ κελφο Απγνχζηνπ 2022, κε ηειεδηάζθεςε κέζσ ηεο 
ππεξεζίαο e:Presence.gov.gr.. 
 
Αριθ. Απόθαζης 156-25/27-08-2022 
 
ΠΔΡΗΛΖΨΖ: Μέηξα αληηπιεκκπξηθήο πξνζηαζίαο ησλ λεζηψλ καο ελφςεη ηνπ 
Φζηλνπψξνπ θαη ηνπ Υεηκψλα.  
 
ήκεξα, εκέξα  άββαην 27 ηνπ κελφο Απγνχζηνπ 2022 θαη ψξα 10:00 π.κ. 
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.65027/59/05-08-2022 
πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ Ηνλίσλ Νήζσλ, ζχκθσλα 
κε ηελ πξναλαθεξζείζα απφθαζε θαη κε ηα πξνβιεπφκελα ησλ άξζξσλ 167 θαη 169 
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. ηαχξνο Σξαπιφο ηνπ Παλαγή 
4. Αλδξέαο Κηελάο ηνπ Γεσξγίνπ  
5. Κσλζηαληίλνο Ενξκπάο ηνπ Γεκεηξίνπ  
6. Γεψξγηνο ηαζηλφπνπινο ηνπ Ησάλλε  
7. Κσλζηαληίλνο Καπνδίζηξηαο ηνπ Γεκεηξίνπ   
8. Ησάλλεο Αξκεληάθνο ηνπ Γεσξγίνπ   
9. Δκκαλνπήι Οξθαλνπδάθεο ηνπ Γεσξγίνπ  
10. Αζαλάζηνο Ληβηηζάλεο ηνπ Μηραήι  
11. Θεφδσξνο Γαιηαηζάηνο ηνπ Απνζηφιε 
12. Αζαλάζηνο Καξαΐζθνο ηνπ Κσλζηαληίλνπ  
13. Σειέκαρνο Γαβαιάο ηνπ ππξίδσλνο 
14. Θεφδσξνο Υαιηθηάο ηνπ Ησάλλε  
15. Γηνλχζηνο Μπάζηαο ηνπ Παχινπ  
16.  ππξίδσλ πχξνπ ηνπ Πέηξνπ  
17.  Νηθφιανο Μειηψηεο ηνπ Αλαζηαζίνπ  
18.  Αληψληνο Γνπβίηζαο ηνπ Ησάλλε  
19.  Αιεμάλδξα Μπαινχ ηνπ Αξηζηείδε 
20.  Υαξάιακπνο Υαξαιάκπνπο ηνπ Μηραήι 
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21.  Γηνλχζηνο Κεθαιιελφο ηνπ Παλαγηψηε 
22.  Νηθφιανο Γθηζγθίλεο ηνπ Γεσξγίνπ  
23.  Δπγελία Κνιπβά ηνπ Γεσξγίνπ  
24.  Γεκήηξηνο παλφο ηνπ Γηνλπζίνπ-Δπαγγέινπ 
25.  Ησάλλεο Ρνληνγηάλλεο ηνπ Βαζηιείνπ  
26.  Ησάλλεο Ατβαηίδεο ηνπ Γεσξγίνπ 
27.  ηέθαλνο ακνΐιεο ηνπ Κσλζηαληίλνπ-Νηθνιάνπ  
28.  Παλαγηψηεο Πνδίδεο ηνπ Μελειάνπ 

 
 

Απνπζίαδαλ αλ θαη θιήζεθαλ νη Πεξηθεξεηαθνί χκβνπινη: 
 

1. Οιπκπία (Οιίβηα) Καξδαθάξε ηνπ Νηθνιάνπ, Γξακκαηέαο Π.. 
2. Αηθαηεξίλε Μνζσλαίνπ ηνπ Γηνλπζίνπ 
3. Ακαιία – Διέλε Αλδξηψηε – θνξδίιε ηνπ ηεθάλνπ  
4. Δπζηάζηνο – σηήξηνο Κνπξήο ηνπ ππξίδσλνο  
5. Παλαγήο Γξαθνπιφγθσλαο ηνπ Βαζηιείνπ  
6. ππξίδσλ Γαιηαηζάηνο ηνπ Μηραήι-σηεξίνπ 
7. Κπξηάθνο ηακνχιεο ηνπ Αλαζηαζίνπ  
8. Υξήζηνο – Ζξαθιήο θνχξηεο ηνπ Πέηξνπ   
9. ππξίδσλ Ησάλλνπ ηνπ Γεκεηξίνπ 
10. Αιέμαλδξνο Αιεμάθεο ηνπ Ησάλλε 
11. Υαξάιακπνο Βπζνχιθαο ηνπ σηεξίνπ  
12. ππξίδσλ Μαπξνδνχκεο ηνπ Παλαγηψηε  

 
 
Οη νπνίνη απνπζίαδαλ δηθαηνινγεκέλα.  
 
Γηαπηζηψζεθε φηη ππάξρεη ε λφκηκε απαξηία, επεηδή ζε ζχλνιν ζαξάληα (40) 
Πεξηθεξεηαθψλ πκβνχισλ βξέζεθαλ παξφληεο είθνζη νθηψ (28) θαη ν Πξφεδξνο   
θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο.  
 
ηελ ζπλεδξίαζε ήηαλ παξνχζα ε Πεξηθεξεηάξρεο Ηνλίσλ Νήζσλ θ. Ρφδε Κξάηζα – 
Σζαγθαξνπνχινπ. 
 
Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο ηεο 1εο Δπεξψηεζεο ζπλδέζεθαλ νη θ.θ. 
Πεξηθεξεηαθνί χκβνπινη Αηθαηεξίλε Μνζσλαίνπ ηνπ Γηνλπζίνπ, ππξίδσλ 
Γαιηαηζάηνο ηνπ Μηραήι-σηεξίνπ, Υξήζηνο – Ζξαθιήο θνχξηεο ηνπ Πέηξνπ, 
ππξίδσλ Ησάλλνπ ηνπ Γεκεηξίνπ, Οιπκπία (Οιίβηα) Καξδαθάξε ηνπ Νηθνιάνπ θαη 
Αιέμαλδξνο Αιεμάθεο ηνπ Ησάλλε.  
 
Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο ηεο 3εο Δπεξψηεζεο ζπλδέζεθε ν Πεξηθεξεηαθφο 
χκβνπινο, θ. Παλαγήο Γξαθνπιφγθσλαο ηνπ Βαζηιείνπ.  
 

--------------Παξάιεηςε-------------- 
 

ηελ ζπλερεία ηεο  ζπλεδξίαζεο  ν  Πξφεδξνο  ηνπ  Πεξηθεξεηαθνχ  πκβνπιίνπ θ. 
Νηθφιανο Μνπδαθίηεο, έζεζε πξνο ζπδήηεζε ην 3ν εθηφο εκεξήζηαο δηάηαμεο  ζέκα 
ηεο ζπλεδξίαζεο, κε ηίηιν: Μέηξα αληηπιεκκπξηθήο πξνζηαζίαο ησλ λεζηψλ καο 
ελφςεη ηνπ Φζηλνπψξνπ θαη ηνπ Υεηκψλα. 
Με  ηελ έλαξμε  ηεο ζπδήηεζεο ε επηθεθαιήο ηεο παξάηαμεο «Λατθή πζπείξσζε 
Ηνλίσλ Νήζσλ», πεξηθεξεηαθή ζχκβνπινο θ. Αιεμάλδξα Μπαινχ εηζεγήζεθε ηα 
θάησζη : 



 

 

ΘΕΜΑ: «ΜΕΣΡΑ ΑΝΣΙΠΛΗΜΜΤΡΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΩΝ ΝΗΙΩΝ ΜΑ ΕΝΟΨΕΙ ΣΟΤ 

ΦΘΙΝΟΠΩΡΟΤ & ΧΕΙΜΩΝΑ» 

Διανφουμε  το τζλοσ τθσ κερινισ περιόδου μπαίνουμε ςτο Φκινόπωρο και το Χειμϊνα . Σα νθςιά 

μασ παραμζνουν ακωράκιςτα. Οι αποκαταςτάςεισ από τισ προθγοφμενεσ καταςτροφζσ δεν ζχουν 

καν ξεκινιςει, ό, τι ζχει γίνει είναι αποςπαςματικό και πρόχειρο,  αντιπλθμμυρικά ζργα δεν ζχουν 

γίνει, προςλιψεισ ΠΙΝ, ςτθν Πυροςβεςτικι , ςτισ Δαςικζσ υπθρεςίεσ δεν ζχουν γίνει. Όςο για τισ 

χρθματοδοτιςεισ που εξαγγζλλονται  είναι πολφ πίςω από τισ πραγματικζσ ανάγκεσ . χετικά με 

τθν ζνταξθ του Ν. Κεφαλονιάσ-Ικάκθσ ςε «Ηϊνθ  Δυνθτικά Τψθλοφ Κινδφνου Πλθμμφρασ», ζχουν 

ενταχκεί από τθν Κυβζρνθςθ μόνο  Πφλαροσ   και Κρανιά Αργοςτολίου . ιμερα κα ζπρεπε να 

είναι κζμα του Π.   ζνα ολοκλθρωμζνο ςχζδιο με μζτρα, υποδομζσ και προςωπικό για τθν 

προςταςία τθσ ηωισ του λαοφ , δράςθ για τθν υλοποίθςθ του, διεκδικιςεισ από τθν Κυβζρνθςθ. 

Οι πρόςφατεσ μεγάλεσ καταςτροφζσ από τον ΜΠΑΛΛΟ, προθγοφμενα από τον ΙΑΝΟ και τα 
ςοβαρά προβλιματα που δθμιουργικθκαν ςτα νθςιά μασ  ,ανζδειξαν τθ γφμνια του κρατικοφ 
μθχανιςμοφ, τθν παντελι ζλλειψθ ςχεδιαςμοφ, υποδομϊν και προςωπικοφ, το διαρκι κίνδυνο 
“κάκε καλοκαίρι να καιγόμαςτε και κάκε χειμϊνα να πνιγόμαςτε”. 
Περιςςότερο, όμωσ, ανζδειξαν τθν αναγκαιότθτα για ζναν ςχεδιαςμό τθσ Πολιτικισ Προςταςίασ, 
με βάςθ τισ ςφγχρονεσ ςυνκικεσ και δυνατότθτεσ, που κα υπθρετεί τθν προςταςία τθσ ηωισ και 
τθσ περιουςίασ του λαοφ και δεν κα αντιμετωπίηει ωσ “κόςτοσ” τα επείγοντα κι απαραίτθτα 
αντιπυρικά – αντιπλθμμυρικά – αντιςειςμικά και άλλα ζργα, όπωσ γίνεται διαχρονικά από όλεσ 
τισ κυβερνιςεισ.  

Σα μπαηωμζνα ρζματα, θ άναρχθ επζκταςθ του ςχεδίου πόλθσ, οι ακατάλλθλεσ κατοικίεσ, θ 
"τςιμεντοποίθςθ" των οικοπζδων, οι ελλείψεισ αντιπλθμμυρικϊν ζργων, θ άναρχθ εγκατάςταςθ 
ΑΠΕ χωρίσ ςυνοδά αντιπλθμμυρικά ζργα, θ απουςία οδϊν μαηικισ διαφυγισ ςε περίπτωςθ 
ανάγκθσ εκκζνωςθσ περιοχϊν και οδϊν για τθν πρόςβαςθ των πυροςβεςτικϊν οχθμάτων, θ 
απουςία ελεφκερων χϊρων, θ ζλλειψθ ολοκλθρωμζνθσ διαχείριςθσ των υδατορεμμάτων και 
γενικότερα του ςυνόλου τθσ λεκάνθσ απορροισ κάκε περιοχισ,  είναι εκφράςεισ τθσ απουςίασ 
ολοκλθρωμζνου ςχεδιαςμοφ αντιπλθμμυρικισ προςταςίασ.  

Θ πρόλθψθ και θ αντιμετϊπιςθ, είναι επίςθσ ανεπαρκισ. Θ απουςία ςτοιχειωδϊν μζτρων 
πρόλθψθσ, όπωσ ο αναγκαίοσ τακτικόσ ζλεγχοσ, κακαριςμόσ και ςυντιρθςθ υποδομϊν και 
δικτφων (π.χ. κακαριςμόσ ρεμάτων και φρεατίων), είναι αποτζλεςμα τθσ υποχρθματοδότθςθσ από 
το κράτοσ για τισ ςχετικζσ υπθρεςίεσ και τθσ λειτουργίασ των διμων και περιφερειϊν με 
ιδιωτικοοικονομικά κριτιρια. Οι αρμόδιεσ υπθρεςίεσ και οι μθχανιςμοί αντιμετϊπιςθσ φυςικϊν 
και τεχνολογικϊν καταςτροφϊν είναι ουςιαςτικά γυμνοί από προςωπικό, μζςα και υποδομζσ 

Οι πλθμμφρεσ  φζτοσ ζχουν ξεκινιςει με τισ πρϊτεσ βροχζσ του Αυγοφςτου . Θ ανθςυχία και θ 
αγωνία των κατοίκων τθσ Κεφαλονιάσ, τθσ Ικάκθσ, τθσ Ηακφνκου, τθσ Λευκάδασ, τθσ Κζρκυρασ, των 
Παξϊν και των άλλων νθςιϊν είναι βακιά και ζντονθ, για το τι πρόκειται να ςυμβεί ςτουσ 
επόμενουσ μινεσ του φκινοπϊρου και του χειμϊνα ,ςε ςχζςθ με τισ πλθμμφρεσ και τα άλλα 
ζντονα καιρικά φαινόμενα (χιονοπτϊςεισ κ.λπ.) αφοφ από τισ περαςμζνεσ καταςτροφζσ οφτε 
αποκαταςτάςεισ ζχουν γίνει, οφτε ουςιαςτικά αντιπλθμμυρικά ζργα ζχουν προχωριςει. 



 

 

Σα φυςικά φαινόμενα και οι ςυνζπειζσ τουσ ςτθ ηωι του λαοφ  μποροφν να αντιμετωπιςτοφν. 
Για να γίνει όμωσ αυτό χρειάηεται ολοκλθρωμζνο ςχζδιο προετοιμαςίασ και αντιμετϊπιςισ τουσ. 
Απαιτεί προτεραιότθτα ςτθν χρθματοδότθςθ αντιπλθμμυρικϊν και άλλων ζργων και υποδομϊν, 
που ςιμερα βρίςκονται ςτθ τελευταία κζςθ του ςχεδιαςμοφ τθσ καπιταλιςτικισ ανάπτυξθσ, γιατί 
δεν αποφζρουν ικανοποιθτικά κζρδθ ςτουσ μεγαλοεργολάβουσ, δεν ζχουν κζςθ ςτα επιλζξιμα 
ζργα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ με βάςθ τθ λογικι "κόςτουσ - οφζλουσ", με αποτζλεςμα να μζνουν 
απροςτάτευτα θ ηωι και θ περιουςία του λαοφ. .  Θ υγεία και θ αςφάλεια εργαηομζνων και λαοφ, 
το περιβάλλον, κυςιάηονται ςτο βωμό τθσ ανταγωνιςτικότθτα και τθσ κερδοφορίασ. 

Οι τςακωμοί ανάμεςα ςτθ ΝΔ, ΤΡΙΗΑ, ΠΑΟΚ, ωσ κυβζρνθςθ ι ωσ αντιπολίτευςθ,  για το ποιοσ 
είναι ο ικανότεροσ διαχειριςτισ των φυςικϊν καταςτροφϊν, δεν κρφβουν τισ διαχρονικζσ 
εγκλθματικζσ ευκφνεσ τουσ για τθν ζλλειψθ ουςιαςτικισ πρόλθψθσ και αντιμετϊπιςθσ των 
φαινομζνων. 

Προςπακοφν να κρφψουν τθν ουςιαςτικι ςυμφωνία τουσ για τθν επιτάχυνςθ τθσ «πράςινθσ 

μετάβαςθσ», του «ευρωπαϊκοφ πράςινου New Deal». Σθ ραγδαία ανάπτυξθ και τθ χρθματοδότθςθ 

«πράςινων» επενδφςεων των μονοπωλιακϊν ομίλων ςτισ ΑΠΕ, ςτον Σουριςμό, ςτισ καταςκευζσ 

υποδομϊν, κατοικίασ, αδιαφορϊντασ για τισ ςυνζπειεσ από τα φυςικά φαινόμενα, ςτα λαϊκά 

ςτρϊματα, ςτο περιβάλλον. Διαγκωνίηονται ποιοσ κα τθν διαχειριςτεί, εκχωρϊντασ τουσ γθ, δάςθ, 

προςτατευόμενεσ περιοχζσ, παραγωγικά γεωργικά εδάφθ, αζρα, κάλαςςα, παραλίεσ, για κάκε 

είδουσ εκμετάλλευςθ, 

Λαϊκά νοικοκυριά, αυτοαπαςχολοφμενοι, φτωχοί αγρότεσ, καταςτρζφονται όχι γιατί οι 
βροχοπτϊςεισ δεν μποροφν να αντιμετωπιςτοφν, αλλά γιατί διαχρονικά οι κυβερνιςεισ και οι 
εκλεκτοί τουσ ςτθν Σοπικι Διοίκθςθ, επιλζγουν με τθν πολιτικι τουσ να κωρακίςουν τα 
ςυμφζροντα των μεγαλοεπιχειρθματιϊν και όχι να ικανοποιιςουν τισ λαϊκζσ ανάγκεσ. 

Μζςα ςε αυτό το περιβάλλον απαιτοφμε  θ Περιφερειακι Αρχι να ενθμερϊςει ανοιχτά και μζςω 
τθσ ςυηιτθςθσ του κζματοσ αυτοφ ςτο Π..  τον λαό μασ, για τουσ ςχεδιαςμοφσ τθσ, τα χριματα 
που άμεςα κα δαπανιςει, το ςφνολο των ζργων που κα υλοποιιςει, τι κα απαιτιςει από τθν 
κυβζρνθςθ για άμεςθ χρθματοδότθςθ, για άμεςθ ςτελζχωςθ των υπθρεςιϊν με μόνιμο 
προςωπικό κ.α.. Ο χειμϊνασ είναι μπροςτά και θ κυβζρνθςθ, με τθν Περιφερειακι Αρχι ςφμμαχο 
εξαντλοφνται ςε ψίχουλα και μεγάλα λόγια, ενϊ οι πλθγζσ από τισ καταςτροφζσ παραμζνουν 
ανοιχτζσ και επικίνδυνεσ για τθν ανκρϊπινθ ηωι.  Απαιτείται:  

 Θ Περιφερειακι Αρχι να ενθμερϊςει για τα αντιπλθμμυρικά ζργα που ζχει 
ολοκλθρϊςει μζχρι ςιμερα, και όλεσ τισ υπόλοιπεσ ενζργειεσ  που απαιτοφνται 
(κακαριςμοί ρεμάτων, ποταμϊν, λεκάνεσ ανάςχεςθσ  κλπ) 

 Να υπάρξει άμεςθ και οριςτικι αποκατάςταςθ και εκςυγχρονιςμόσ των δθμόςιων 

υποδομϊν, του οδικοφ δικτφου. 

 Άμεςθ  χρθματοδότθςθ όλων των αντιπλθμμυρικϊν ζργων ςε όλα τα νθςιά. 

 Να εξαςφαλιςτεί θ ολοκλθρωμζνθ δαςοτεχνικι διευκζτθςθ όλων των χειμάρρων 

των νθςιϊν και κάκε άλλο ζργο που κα ελαχιςτοποιιςει τον πλθμμυρικό κίνδυνο 

και κα ςυμβάλει ςτθν πολλαπλι αξιοποίθςθ των βρόχινων νερϊν. 

 Να υπάρξει Μθτρϊο ρεμάτων που να καταγράφονται όλα τα ςτοιχεία με βάςθ τισ 

αυτοψίεσ που κα πραγματοποιοφνται 



 

 

 Να γίνει άμεςα θ ολοκλιρωςθ τθσ εκτίμθςθσ των ηθμιϊν των επαγγελματιϊν και να 

αποηθμιωκοφν ςτο 100%. 

 Ενίςχυςθ με μόνιμο προςωπικό που να καλφπτει τθσ πραγματικζσ ανάγκεσ τθσ Π.Ι.Ν 

 Να ολοκλθρωκεί θ ζνταξθ του νομοφ Κεφαλονιάσ-Ικάκθσ ςε «Ηϊνθ Δυνθτικά 

Τψθλοφ Κινδφνου Πλθμμφρασ. 

 

 

Καλοφμε τον λαό να δείξει τθν δικι του δφναμθ και να επιβάλει τισ δικζσ του απαιτιςεισ  με 

διεκδίκθςθ και αγϊνα. Να μθν επιτρζψει να παίηουν άλλο με τθν ίδια του τθν ηωι. Οι εργαηόμενοι, 

τα λαϊκά ςτρϊματα όχι μόνο δεν ζχουν να κερδίςουν από αυτι τθν πολιτικι, αλλά αντίκετα 

κινδυνεφουν να χάςουν και ό, τι τουσ ζχει απομείνει. 

 

19.08.2022  

Οι Περιφερειακοί φμβουλοι τθσ Λαϊκισ υςπείρωςθσ  

Γκιςγκίνθσ Ν., Κεφαλλθνόσ Δ., Κολυβά Ε., Μπαλοφ Α., Χαραλάμπουσ Χ.. 
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--------------Παξάιεηςε-------------- 

ηε ζπλέρεηα ηνπνζεηήζεθε επί ηνπ ζέκαηνο ε επηθεθαιήο ηεο παξάηαμεο «Λατθή 
πζπείξσζε Ηνλίσλ Νήζσλ», πεξηθεξεηαθή ζχκβνπινο θ. Αιεμάλδξα Μπαινχ θαη  
δήηεζε ελεκέξσζε σο πξνο ηελ πνξεία ησλ έξγσλ απνθαηάζηαζεο ησλ δεκηψλ πνπ 
πξνθάιεζαλ νη ζενκελίεο ηνπ ΗΑΝΟΤ θαη ηνπ ΜΠΑΛΛΟΤ αιιά θαη ησλ ππνινίπσλ 
έξγσλ, θπξίσο απηψλ πνπ εληάζζνληαη ζηνλ  ζρεδηαζκφ αληηκεηψπηζεο ησλ 
θαηλνκέλσλ ελφςεη ηνπ Φζηλφπσξνπ θαη ηνπ Υεηκψλα – έξγα, θαζαξηζκνί, 
ρξεκαηνδνηήζεηο, ζηάδηα εμέιημεο θιπ. 
 
ηελ ζπλέρεηα έγηλε ελεκέξσζε πξνο ηα κέιε ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ  γηα 
ηελ πνξεία ησλ έξγσλ θαη ηνπ αληηπιεκκπξηθνχ ζρεδηαζκνχ ελφςεη ηνπ Φζηλφπσξνπ 
θαη ηνπ Υεηκψλα, απφ ηνπο Υσξηθνχο Αληηπεξηθεξεηάξρεο ησλ Πεξηθεξεηαθψλ 
Δλνηήησλ θαη ζπγθεθξηκέλα α) ηνλ Αληηπεξηθεξεηάξρε Π.Δ. Κέξθπξαο, θ. 
Κσλζηαληίλνο Ενξκπάο, β) ηνλ Αληηπεξηθεξεηάξρε Π.Δ. Λεπθάδαο, θ. Αλδξέαο 
Κηελάο,  γ) ηνλ Αληηπεξηθεξεηάξρε Π.Δ. Κεθαιιελίαο & Ηζάθεο, θ. ηαχξνο Σξαπιφο,  
δ) ηελ Αληηπεξηθεξεηάξρε Π.Δ. Εαθχλζνπ, θ. Αηθαηεξίλε Μνζσλαίνπ, ε) απφ ηνλ 
αξκφδην  Αληηπεξηθεξεηάξρε γηα ζέκαηα Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο, θ. Νηθφιαν Μειηψηε  
ζη) απφ ηνλ Αληηπεξηθεξεηάξρε Τπνδνκψλ & Σερληθψλ ΄Δξγσλ, θ. Δκκαλνπήι 
Οξθαλνπδάθε.    
 
Αθνινχζεζε δηαινγηθή ζπδήηεζε φπνπ ηνπνζεηήζεθαλ επί ηνπ ζέκαηνο νη 
επηθεθαιήο ησλ παξαηάμεσλ θαη νη πεξηθεξεηαθνί ζχκβνπινη. 
 
Ζ  επηθεθαιήο ηεο παξάηαμεο «Λατθή πζπείξσζε Ηνλίσλ Νήζσλ», πεξηθεξεηαθή 
ζχκβνπινο θ. Αιεμάλδξα Μπαινχ, δήισζε φηη νη απαληήζεηο πνπ έδσζε ε 
Πεξηθεξεηαθή Αξρή ζην ζέκα, ζρεηηθά κε ηελ αληηπιεκκπξηθή πξνζηαζία ησλ λεζηψλ 
καο, ήηαλ πξφρεηξεο θαη απνζπαζκαηηθέο θαη δελ ηνπο θάιπςαλ, αληίζεηα 
δεκηνπξγήζεθε αθφκα κεγαιχηεξε αλεζπρία γηα ηελ θαηάζηαζε ζηελ νπνία  ζα 
βξεζεί ε πεξηνρή καο ην Φζηλφπσξν θαη ν Υεηκψλα θαη γη απηφ θαηέζεζε πξνο 
ςήθηζε ζην ψκα ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ ηελ αθφινπζε πξφηαζε: 
 

- Να είλαη ζέκα ζην ακέζσο επφκελν Πεξηθεξεηαθφ πκβνχιην, κε  
νινθιεξσκέλε θαη πιήξε εηζήγεζε, κε επζχλε ηεο  Πεξηθεξεηαθήο Αξρήο. 

- Να πξνρσξήζνπλ άκεζα παξεκβάζεηο ζηα ζεκεία πνπ αλαθέξακε ζηηο 
ηνπνζεηήζεηο καο,  επηζεκαίλνπλ  νη ππεξεζίεο θαη αλαθέξζεθαλ ζηα ΟΠΠ 
σο επείγνπζεο (π,ρ. θαζαξηζκφο ζηηο ιεθάλεο αλάζρεζεο, δεκηνπξγία 
ιεθάλεο αλάζρεζεο, θαζαξηζκφο   ξεκάησλ Ηζάθεο, πξφζζεηνη θαζαξηζκνί 
Λεμνχξη, ΄Αζζν, άκε  θιπ  αλαθέξνληαη ζην ΟΠΠ. 

- Γηεθδίθεζε ρξεκαηνδφηεζεο φινπ ηνπ πνζνχ πνπ πξνβιέπνπλ ηα Σερληθά 
Γειηία γηα ηα αλαγθαία αληηπιεκκπξηθά έξγα (118εθ γηα Κεθαινληά-Ηζάθε θαη 
18,5 Κέξθπξα-Εάθπλζν-Κεθαινληά). 

- Να ππάξμεη άκεζε θαη νξηζηηθή απνθαηάζηαζε θαη εθζπγρξνληζκφο ησλ 
δεκφζησλ ππνδνκψλ, ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ (πιεγέο απφ «Μπάιιν» ζηελ 
Κέξθπξα, Βηξφο, Πέξακα, Πνηακφο, Μεζνγγή θιπ. 

- Άκεζε  ρξεκαηνδφηεζε φισλ ησλ αληηπιεκκπξηθψλ έξγσλ ζε φια ηα λεζηά. 
- Να εμαζθαιηζηεί ε νινθιεξσκέλε δαζνηερληθή δηεπζέηεζε φισλ ησλ 

ρεηκάξξσλ ησλ λεζηψλ θαη θάζε άιιν έξγν πνπ ζα ειαρηζηνπνηήζεη ηνλ 
πιεκκπξηθφ θίλδπλν θαη ζα ζπκβάιεη ζηελ πνιιαπιή αμηνπνίεζε ησλ 
βξφρηλσλ λεξψλ. 

- Να ππάξμεη Μεηξψν ξεκάησλ πνπ λα θαηαγξάθνληαη φια ηα ζηνηρεία κε βάζε 
ηηο απηνςίεο πνπ ζα πξαγκαηνπνηνχληαη 
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- Να γίλεη άκεζα ε νινθιήξσζε ηεο εθηίκεζεο ησλ δεκηψλ ησλ επαγγεικαηηψλ 
θαη λα απνδεκησζνχλ ζην 100%. 

- Δλίζρπζε κε κφληκν πξνζσπηθφ πνπ λα θαιχπηεη ηεο πξαγκαηηθέο αλάγθεο 
ηεο Π.Η.Ν.  

- Να νινθιεξσζεί ε έληαμε ηνπ λνκνχ Κεθαινληάο-Ηζάθεο ζε «Εψλε Γπλεηηθά 
Τςεινχ Κηλδχλνπ Πιεκκχξαο. 

 
 
Ζ Πεξηθεξεηάξρεο Ηνλίσλ Νήζσλ, θ. Ρφδε Κξάηζα – Σζαγθαξνπνχινπ, 
ππνγξάκκηζε ηελ πξνηεξαηφηεηα πνπ έρεη γηα ηελ Πεξηθεξεηαθή Αξρή ε 
αληηπιεκκπξηθή ζσξάθηζε ησλ λεζηψλ καο θαη θαηέζεζε πξνο ςήθηζε ζην ψκα ηελ 
αθφινπζε  πξφηαζε : 
  
-Ζ Πεξηθεξεηαθή Αξρή αληηκεησπίδεη ηελ πνιηηηθή πξνζηαζία σο πξνηεξαηφηεηα.  
Απηφ αθνξά ζηελ πξνεηνηκαζία, πξφιεςε γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ έθηαθησλ 
βίαησλ θπζηθψλ θαηλνκέλσλ αιιά θαη ζηα έξγα απνθαηάζηαζεο ησλ δεκηψλ πνπ 
πξνθαινχληαη. 
 
-Έρεη εθπνλήζεη έλα ζηξαηεγηθφ ζρέδην γηα ηελ νρχξσζε ηνπ θάζε λεζηνχ κε 
ηδηαίηεξν βάξνο ζηα αληηπιεκκπξηθά έξγα, ηα νπνία έρνπλ ζε νξηζκέλεο πεξηνρέο 
επείγνληα ραξαθηήξα. 
Σν εχξνο ηνπ πεδίνπ εθαξκνγήο θαη ν πξνυπνινγηζκφο ηνπο είλαη πξσηνθαλήο γηα 
ηελ Πεξηθέξεηα Ηνλίσλ Νήζσλ. 
 
-΄Οηαλ ζα εηζάγεηαη ζέκα ζην Πεξηθεξεηαθφ πκβνχιην ζρεηηθφ κε ηελ 
αληηπιεκκπξηθή ζσξάθηζε ησλ λεζηψλ καο, ζα ελεκεξψλεη ιεπηνκεξψο ην ψκα ν 
αξκφδηνο Αληηπεξηθεξεηάξρεο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο θαη ν αληίζηνηρνο ρσξηθφο. 
 
-΄Οπνηνο ή φπνηα εθ ησλ Πεξηθεξεηαθψλ πκβνχισλ ηεο Πεξηθέξεηαο Ηνλίσλ Νήζσλ 
επηζπκεί λα ελεκεξσζεί γηα νπνηνδήπνηε έξγν, ζα κπνξεί λα επηζθέπηεηαη επί ηφπνπ 
ην έξγν ελδηαθέξνληνο ηνπ, ζπλνδεπφκελνο απφ ηνπο Αληηπεξηθεξεηάξρεο ηεο 
εθάζηνηε Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο έηζη ψζηε λα ππάξρεη νινθιεξσκέλε θαη πιήξεο 
εηθφλα επί ησλ έξγσλ, ησλ δπζθνιηψλ πνπ αληηκεησπίδνληαη θαη ηελ θχζε ησλ 
δηαδηθαζηψλ πνπ ηα δηέπνπλ. 
 
Σν Πξνεδξείν έζεζε ζε ςεθνθνξία ηηο πξνηάζεηο φπσο απηέο θαηαηέζεθαλ : 
 

Α. Σελ πξφηαζε ηεο Πεξηθεξεηαθήο Αξρήο θαη 
  
Β. Σελ πξφηαζε ηεο επηθεθαιήο ηεο παξάηαμεο «Λατθή πζπείξσζε Ηνλίσλ 
Νήζσλ»,  θ. Αιεμάλδξαο Μπαινχ. 

 
Τπέξ ηεο (Α) πξφηαζεο ηεο Πεξηθεξεηαθήο Αξρήο, ςήθηζαλ νη θάησζη Πεξηθεξεηαθνί 
χκβνπινη : 
 

1. Νηθφιανο Μνπδαθίηεο ηνπ ππξίδσλνο 
2. Αηθαηεξίλε Μνζσλαίνπ ηνπ Γηνλπζίνπ 
3. ηαχξνο Σξαπιφο ηνπ Παλαγή 
4. Αλδξέαο Κηελάο ηνπ Γεσξγίνπ  
5. Κσλζηαληίλνο Ενξκπάο ηνπ Γεκεηξίνπ  
6. Γεψξγηνο ηαζηλφπνπινο ηνπ Ησάλλε  
7. Κσλζηαληίλνο Καπνδίζηξηαο ηνπ Γεκεηξίνπ   
8. Ησάλλεο Αξκεληάθνο ηνπ Γεσξγίνπ   
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9. Δκκαλνπήι Οξθαλνπδάθεο ηνπ Γεσξγίνπ  
10. Αζαλάζηνο Ληβηηζάλεο ηνπ Μηραήι  
11. ππξίδσλ πχξνπ ηνπ Πέηξνπ  
12. Υξήζηνο – Ζξαθιήο θνχξηεο ηνπ Πέηξνπ  
13. Νηθφιανο Μειηψηεο ηνπ Αλαζηαζίνπ 

                          14. Αληψληνο Γνπβίηζαο ηνπ Ησάλλε  
                          15. Οιπκπία (Οιίβηα) Καξδαθάξε ηνπ Νηθνιάνπ 
                          16.Αιέμαλδξνο Αιεμάθεο ηνπ Ησάλλε 
                           17.Γεκήηξηνο παλφο ηνπ Γηνλπζίνπ-Δπαγγέινπ 

 

 
Τπέξ ηεο (Β) πξφηαζεο ηεο παξάηαμεο «Λατθή πζπείξσζε Ηνλίσλ Νήζσλ», 
ςήθηζαλ νη θάησζη Πεξηθεξεηαθνί χκβνπινη : 
 

1. Αιεμάλδξα Μπαινχ ηνπ Αξηζηείδε 
2. Υαξάιακπνο Υαξαιάκπνπο ηνπ Μηραήι  
3. Γηνλχζηνο Κεθαιιελφο ηνπ Παλαγηψηε 
4. Νηθφιανο Γθηζγθίλεο ηνπ Γεσξγίνπ  
5. Δπγελία Κνιπβά ηνπ Γεσξγίνπ  
6. ηέθαλνο ακνΐιεο ηνπ Κσλζηαληίλνπ-Νηθνιάνπ  

 
   ΑΠΟΥΖ δήισζαλ φηη ςεθίδνπλ νη θάησζη Πεξηθεξεηαθνί χκβνπινη : 
 

1. Θεφδσξνο Γαιηαηζάηνο ηνπ Απνζηφιε  
2. Θεφδσξνο Υαιηθηάο ηνπ Ησάλλε  
3. Σειέκαρνο Γαβαιάο ηνπ ππξίδσλνο 

 
Απφληεο απφ ηελ ςεθνθνξία ήηαλ νη θάησζη Πεξηθεξεηαθνί χκβνπινη : 
 

1. Αιέμαλδξνο Μηραιάο ηνπ Γηνλπζίνπ 
2. Παλαγήο Γξαθνπιφγθσλαο ηνπ Βαζηιείνπ  
3. Αζαλάζηνο Καξαΐζθνο ηνπ Κσλζηαληίλνπ  
4. ππξίδσλ Γαιηαηζάηνο ηνπ Μηραήι-σηεξίνπ  
5. Γηνλχζηνο Μπάζηαο ηνπ Παχινπ  
6. ππξίδσλ Ησάλλνπ ηνπ Γεκεηξίνπ  
7. Ησάλλεο Ρνληνγηάλλεο ηνπ Βαζηιείνπ  
8. Ησάλλεο Ατβαηίδεο ηνπ Γεσξγίνπ  
9. Παλαγηψηεο Πνδίδεο ηνπ Μελειάνπ 

 

 
--------------Παξάιεηςε-------------- 

 
ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΚΑΣΑ ΠΛΔΗΟΨΖΦΗΑ 

 
Σν Πεξηθεξεηαθφ πκβνχιην Ηνλίσλ Νήζσλ  απνθάζηζε θαηά πιεηνςεθία ηα θάησζη : 
 
-Ζ Πεξηθεξεηαθή Αξρή αληηκεησπίδεη ηελ πνιηηηθή πξνζηαζία σο πξνηεξαηφηεηα.  
Απηφ αθνξά ζηελ πξνεηνηκαζία, πξφιεςε γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ έθηαθησλ 
βίαησλ θπζηθψλ θαηλνκέλσλ αιιά θαη ζηα έξγα απνθαηάζηαζεο ησλ δεκηψλ πνπ 
πξνθαινχληαη. 
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-Έρεη εθπνλήζεη έλα ζηξαηεγηθφ ζρέδην γηα ηελ νρχξσζε ηνπ θάζε λεζηνχ κε 
ηδηαίηεξν βάξνο ζηα αληηπιεκκπξηθά έξγα, ηα νπνία έρνπλ ζε νξηζκέλεο πεξηνρέο 
επείγνληα ραξαθηήξα. 
Σν εχξνο ηνπ πεδίνπ εθαξκνγήο θαη ν πξνυπνινγηζκφο ηνπο είλαη πξσηνθαλήο γηα 
ηελ Πεξηθέξεηα Ηνλίσλ Νήζσλ. 
-΄Οηαλ ζα εηζάγεηαη ζέκα ζην Πεξηθεξεηαθφ πκβνχιην ζρεηηθφ κε ηελ 
αληηπιεκκπξηθή ζσξάθηζε ησλ λεζηψλ καο, ζα ελεκεξψλεη ιεπηνκεξψο ην ψκα ν 
αξκφδηνο Αληηπεξηθεξεηάξρεο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο θαη ν αληίζηνηρνο ρσξηθφο. 
-΄Οπνηνο ή φπνηα εθ ησλ Πεξηθεξεηαθψλ πκβνχισλ ηεο Πεξηθέξεηαο Ηνλίσλ Νήζσλ 
επηζπκεί λα ελεκεξσζεί γηα νπνηνδήπνηε έξγν, ζα κπνξεί λα επηζθέπηεηαη επί ηφπνπ 
ην έξγν ελδηαθέξνληνο ηνπ, ζπλνδεπφκελνο απφ ηνπο Αληηπεξηθεξεηάξρεο ηεο 
εθάζηνηε Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο έηζη ψζηε λα ππάξρεη νινθιεξσκέλε θαη πιήξεο 
εηθφλα επί ησλ έξγσλ, ησλ δπζθνιηψλ πνπ αληηκεησπίδνληαη θαη ηελ θχζε ησλ 
δηαδηθαζηψλ πνπ ηα δηέπνπλ. 
 

Μεηνςεθνχλησλ ησλ Πεξηθεξεηαθψλ πκβνχισλ θ.θ. Αιεμάλδξαο Μπαινχ, 
Υαξάιακπνπ Υαξαιάκπνπο, Γηνλπζίνπ Κεθαιιελνχ, Νηθνιάνπ Γθηζγθίλε, Δπγελίαο 
Κνιπβά θαη ηέθαλνπ ακνΐιε. 
 
ΑΠΟΥΖ δήισζαλ νη Πεξηθεξεηαθνί χκβνπινη θ.θ. Θεφδσξνο Γαιηαηζάηνο, 
Θεφδσξνο Υαιηθηάο θαη Σειέκαρνο Γαβαιάο  
 

--------Παξάιεηςε----------- 
 

Αθνχ εμαληιήζεθαλ ηα ζέκαηα ιχεηαη ε ζπλεδξίαζε. 
πληάρζεθε ην πξαθηηθφ θαη αθνχ δηαβάζηεθε θαη βεβαηψζεθε ππνγξάθεηαη. 
 
 
Ζ παξνχζα απφθαζε έιαβε απμ. αξηζκφ 156-25/27-08-2022 
 
 
 
   Ο Πρόεδρος Π..                                                  Ζ Γραμμαηέας Π..  
 
 
 
  Νικόλαος Μοσζακίηης                  Ολσμπία (Ολίβια) Καρδακάρη 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 


