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ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 
 

Απουάσεης τοσ Περηυερεηαθού Σσκβοσιίοσ   

 
Σπλεδξίαζε ην Σάββαην 21 Μαξηίνπ ζηηο 10 ην πξσί  ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηεο Πεξηθέξεηαο 
ζηηο Αιπθέο Πνηακνχ ην πεξηθεξεηαθφ ζπκβνχιην. 
 

Οη απουάσεης 
Ο πεξηθεξεηάξρεο Ινλίσλ λήζσλ αλαθέξζεθε ζηηο ελέξγεηεο πνπ έρνπλ γίλεη απφ πιεπξάο 

πεξηθέξεηαο  γηα ηελ απνηξνπή  θαηεδάθηζεο ησλ εμεδξψλ ζηηο παξαιίεο ηεο Κέξθπξαο νη νπνίεο 
φπσο είπε έρνπλ εληαρζεί ζηελ ηνπηθή ηνπξηζηηθή νηθνλνκία. 

Ο θ. Γαιηαηζάηνο παξνπζίαζε ηελ αιιεινγξαθία ηεο πεξηθέξεηαο κε ην αξκφδην 
ππνπξγείν αιιά θαη ηελ ηειεπηαία απάληεζε απφ ην ζψκα επηζεψξεζεο  πεξηβάιινληνο  δφκεζεο 
ελέξγεηαο θαη κεηαιιείσλ ηνπ ΥΠΕΚΑ,  πνπ ηνλίδεηαη φηη "ην ρξνλνδηάγξακκα  γηα ηελ πινπνίεζε 
ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ ππάξρνπζα ζχκβαζε κε ηελ εξγνιεπηηθή 
εηαηξεία είλαη δεζκεπηηθφ". 

Οη δηαδηθαζίεο θαηεδάθηζεο  πνπ μεθίλεζαλ απφ ηελ απνθεληξσκέλε ζχκθσλα κε ηνλ Θ. 
Γαιηαηζάην ζηξέθνληαη θαηά ηεο ηνπηθήο θαη πεξηθεξεηαθήο απηνδηνίθεζεο  θαη πξφηεηλε λα δνζεί 
κηα παξάηαζε ρξφλνπ, έηζη  ψζηε ην ζέκα λα επαλεμεηαζηεί,  κεηά ηε ζεξηλή πεξίνδν,  απφ θνηλνχ 
κε ηνπο εθπξνζψπνπο ηεο απηνδηνίθεζεο. 

Τν Πεξηθεξεηαθφ Σπκβνχιην θαηέιεμε ζε ςήθηζκα,  φπνπ κεηαμχ άιισλ επηζεκαίλεηαη ε 
παχζε αλαζηνιήο ηεο δηαδηθαζίαο θαηεδάθηζεο κε δηάιπζε ηεο εξγνιαβίαο,  αλάθιεζε ησλ 
πξνζηίκσλ  ιφγσ ακθηζβήηεζεο  ηνπ ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο , αλαδήηεζε ηξφπνπ   δηθαζηηθψλ  
πξνζθπγψλ, κεηαβίβαζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ ζηελ απηνδηνίθεζε, άκεζε αλάθιεζε ησλ 
πξνζηίκσλ, θ.ά. 

Ψήυησκα γηα το ΤΞΓΜΔ 
 

Τν Π.Σ απαζρφιεζε θαη ε δηαθνπή ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ εμακήλνπ άζθεζεο ζην 
εμσηεξηθφ ησλ θνηηεηψλ ηνπ ηκήκαηνο Ξέλσλ Γισζζψλ Μεηάθξαζεο θαη Δηεξκελείαο ηνπ Ινλίνπ 
Παλεπηζηεκίνπ. Σηε ζπλεδξίαζε παξεπξέζεθαλ  θνηηεηέο ηνπ ηκήκαηνο αιιά θαη εθπξφζσπνη ησλ 
θαζεγεηψλ θαη ηνπ ζπιιφγνπ γνλέσλ. 

Καηά ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ ν πεξηθεξεηάξρεο επεζήκαλε φηη ην Π.Σ. ζα πξέπεη λα 
απαηηήζεη ηελ επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο πνπ αληηκεησπίδεη ην ηκήκα ελψ φπσο είπε « ην Σψκα ζα 
επηκείλεη ζηελ πξφζεζε ηνπ λα ζπλαληεζεί κε ηελ ζχγθιεην θαη ην ζπκβνχιην ηνπ ηδξχκαηνο,  απφ 
ηα νπνία ζα δεηήζεη ηελ  αλακφξθσζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ». Επίζεο  ην Π.Σ. ζα απαηηήζεη  απφ 
ην αξκφδην ππνπξγείν ηελ έθηαθηε επηρνξήγεζε ηνπ ηκήκαηνο. 

Σηελ απφθαζε ζπκπεξηειήθζεζαλ θαη νη πξνηάζεηο ηεο ΛΑΣΥ γηα «άκεζε θαη επαξθή 
ρξεκαηνδφηεζε γηα ην εμάκελν εμσηεξηθνχ ηνπ ηκήκαηνο κε πιήξε θάιπςε ησλ αλαγθψλ ησλ 
θνηηεηψλ, πξφζιεςε κφληκσλ θαζεγεηψλ,  επαλαιεηηνπξγία εηδίθεπζεο ηεο ηζπαληθήο γιψζζαο, 
εμαζθάιηζε επαξθνχο θξαηηθήο ρξεκαηνδφηεζεο ησλ ηδξπκάησλ θαη άκεζε επηζηξνθή ηνπ 50% 
ησλ πξνυπνινγηζκψλ πνπ θιάπεθε ηα ηειεπηαία ρξφληα, επηζηξνθή ησλ απνζεκαηηθψλ πνπ 
θνπξεχηεθαλ, αλαηξνπή ηνπ ζρεδίνπ Αζελά, δσξεάλ ζίηηζε-ζηέγαζε-κεηαθίλεζε αλαιψζηκα-
βηβιία γηα φινπο». 

Επηπιένλ ν πεξηθεξεηάξρεο αλαθνίλσζε φηη ε ΠΙΝ βξίζθεηαη ζε ζπλερή επαθή κε ηε Δ.Ε. 
ηνπ ΤΕΙ Ινλίσλ Νήζσλ ελψ πξνγξακκαηίδεηαη κηα γεληθφηεξε ζπδήηεζε γηα ηα πξνβιήκαηα ηεο 
ηξηηνβάζκηαο  εθπαίδεπζεο  ζηα Ιφληα Νεζηά. Τέινο έγηλε απνδεθηή ε πξφηαζε ηνπ Τ. Σαιβάλνπ 
γηα ηελ δηνξγάλσζε εβδνκάδαο παηδείαο ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο παξάγνληεο ηεο εθπαίδεπζεο. 
 



Τν Π.Σ. ελέθξηλε επίζεο : 

         Τελ πξνγξακκαηηθή Σχκβαζε ηεο Π.Ι.Ν κε ηνλ Κεξθπξατθφ Γπκλαζηηθφ Σχιινγν πνπ αθνξά 
ηελ έγθξηζε έθδνζεο πνιενδνκηθήο άδεηαο γηα θαηαζθεπή αζιεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ. (νκφθσλα) 

         Μέηξα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο αλεξγίαο θαη ησλ ειαζηηθψλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ ησλ 
μελνδνρνυπαιιήισλ ζηελ Πεξηθέξεηα ησλ Ινλίσλ Νήζσλ, έηζη φπσο παξνπζηάζηεθαλ ζηελ 
εηζήγεζε ηεο ΛΑΣΥ κε ηηο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ πεξηθεξεηάξρε. (νκφθσλα) 

         Τε  2ε ηξνπνπνίεζε πξνζρεδίνπ εηήζηνπ Πξνγξάκκαηνο Δξάζεο Πεξηθέξεηαο Ινλίσλ Νήζσλ 
2015 πνπ αθνξά παξεκβάζεηο ζην νδηθφ δίθηπν. 

         Μέηξα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ κεγάισλ θαηαζηξνθψλ ζην επαξρηαθφ θαη δεκνηηθφ νδηθφ 
δίθηπν ηνπ πξψελ Δήκνπ Αγίνπ Γεσξγίνπ θαη ζε άιια ηκήκαηα ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ ηεο Κέξθπξαο 
(Δξφκνο Πεληάηη-Άγηνο Γφξδηνο, δξφκνο πξνο Κνληνγπαιφ θ.α.) 

         Τνλ πξνγξακκαηηζκφ πξνζιήςεσλ πξνζσπηθνχ νξηζκέλνπ ρξφλνπ γηα ην έηνο 2015. 

         Τελ  έθζεζε απνηειεζκάησλ εθηέιεζεο ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ εζφδσλ- εμφδσλ Πεξηθέξεηαο 
Ινλίσλ Νήζσλ ηνπ 4νπ ηξηκήλνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2014.  
(θαηά πιεηνςεθία). 

         Τελ αξλεηηθή εηζήγεζε  ηνπ αληηπεξηθεξεηάξρε Κεθαινληάο γηα ηε Μειέηε Πεξηβαιινληηθψλ 
Επηπηψζεσλ (ΜΠΕ) γηα ην έξγν: ««Αλαλέσζε -Τξνπνπνίεζε πθηζηάκελνπ αηνιηθνχ πάξθνπ 
παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζηε ζέζε « Ηκεξνβίγιη »,Δ. Κεθαιιελίαο , Π.Ε 
Κεθαιιελίαο.(θαηά πιεηνςεθία). 

         ςήθηζκα γηα ηα αηηήκαηα ησλ ζπνπδαζηψλ ηεο Σρνιήο Εκπνξηθνχ Ναπηηθνχ Κεθαιινληάο 
(νκφθσλα) 

         ηελ  πξνγξακκαηηθή ζχκβαζε κε ηε ΔΕΥΑΚ, ηνπ πεξηθεξεηαθνχ ηακείνπ θαη ηεο ΠΙΝ ζην 
πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο DRINKADRIA  γηα ηελ αγνξά πδξνκέηξσλ πνπ ζα πεξηνξίζνπλ 
ζεκαληηθά ηε δηαξξνή λεξνχ 

         ηε ζχλαςε πξνγξακκαηηθήο ζχκβαζεο κεηαμχ ηνπ ΟΛΚΕ θαη ηεο ΠΙΝ γηα ηε βειηίσζε ηνπ  
ιηκελίζθνπ ησλ Γνπβηψλ, κεηά απφ αίηεκα ησλ θαηνίθσλ ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο 

Επίζεο ην Σψκα απνθάζηζε θαηά πιεηνςεθία,  κεηά απφ εηζήγεζε ηνπ Φ. Άλζε λα δεηήζεη 
άκεζα απφ ηνπο ππνπξγνχο Ναπηηιίαο , Δεκφζηαο δηνίθεζεο θαη αζθάιεηαο , Εζληθήο Άκπλαο, 
λα ελεξγνπνηήζνπλ άκεζα  ηα ζπζηήκαηα VTS πνπ δελ ιεηηνπξγνχλ . Η απφθαζε ζα επηδνζεί 
ππφ κνξθή δηαβήκαηνο απφ ηνλ πεξηθεξεηάξρε ζηα αξκφδηα ππνπξγεία .  

 
Παραητήζεθε ε Άλτδεια Γθερέθοσ 

 
Τελ παξαίηεζε ηεο απφ ηε ζέζε ηεο πεξηθεξεηαθήο ζπκβνχινπ αλαθνίλσζε εγγξάθσο θαηά ηε 
δηάξθεηα ηεο ζπλεδξίαζεο, ε Άληδεια Γθεξέθνπ, επηθαινχκελε πξνζσπηθνχο ιφγνπο. 
  

 


