
   
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ  ΝΗΣΩΝ 
 
 
 
 
                                            ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
 
Από τα πρακτικά της με αρ. 27ης/2015, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου 
την  Δευτέρα  28 Δεκεμβρίου 2015,  με  τηλεδιάσκεψη. 
 
Αριθ. Απόφασης 231-27/2015  ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Απόφαση  για  την  μείωση  των  
επιδοτήσεων  των  αγροτών. 
 
 
    Στην Κέρκυρα σήμερα  ημέρα Δευτέρα   και ώρα 14:00 συνήλθαν τα  μέλη του 
Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας  Ιονίων Νήσων που αναδείχθηκαν κατά 
τις εκλογές της 25ης Μαΐου 2014 και ανακηρύχθηκαν με την υπ΄ αριθμ.827/2014 
απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Κέρκυρας, κατόπιν  της με αριθμ. πρωτ. οικ. 
117844/47937/23-12-2015 προσκλήσεως  του Προέδρου του Περ/κού Συμβουλίου  
κου Μωραΐτη Χρήστου, η οποία επιδόθηκε μέσα στη νόμιμη προθεσμία  σύμφωνα  με 
τις  διατάξεις του άρθρου 165 Ν.3852/2010. 
 
 Παρόντες στη συνεδρίαση ήταν : 
 

1. Χρήστος  Μωραΐτης  του  Γερασίμου , Πρόεδρος  του  Π.Σ 
2. Ιωάννης  Φοντάνας   του  Νικολάου – Λορις  
3. Διονύσιος Στραβοράβδης του Παναγιώτη 
4. Σπυρίδων   Γαλιατσάτος   του  Μιχαήλ- Σωτηρίου 
5. Σπυρίδων Δραζίνος του Δημητρίου 
6. Σπυριδούλα – Σοφία   Αγγουράκη   του  Δημητρίου  
7. Κων/νος   Γκούσης   του  Θεοδώρου  
8. Μαρίνα   Μοσχάτ του Ευαγγέλου 
9. Σπυρίδων  Βλαχόπουλος   του  Βασιλείου  
10. Ιωάννης  Κουλούρης   του Ανδρέα   
11. Σταύρος   Γρηγόρης  του   Γεωργίου  
12. Λουκία  Κατωπόδη    του  Αντωνίου  
13. Σπυρίδων   Τσιντήλας  του  Χρυσοστόμου 
14.  Παναγιώτης   Φιλίππου   του  Γεωργίου  
15. Αικατερίνη    Βαγγελάτου   του  Γερασίμου 
16. Θεόδωρος  Καμπίτσης  του  Αναστασίου  
17. Διονύσιος   Μπάστας  του  Παύλου 
18. Σπυρίδων  Σπύρου  του  Πέτρου 
19. Θεόδωρος  Βερύκιος   του  Δημητρίου  
20. Ευστάθιος - Σωτήριος Κουρής του Σπυρίδωνος 
21. Γεώργιος   Τσιλιμιδός   του  Γερασίμου  



22. Δημήτριος Μπιάγκης του  Σπυρίδωνος  
23. Χρύσανθος Σαρλής του Μιχαήλ 
24. Θεόδωρος Γουλής του Σπυρίδωνος 
25. Ιωάννης  Κορφιάτης  του Χαραλάμπους 
26. Αναστάσιος ( Τάσος ) Σαλβάνος  του   Στεφάνου 

 
Απουσίαζαν αν και κλήθηκαν  οι  Περιφερειακοί  Σύμβουλοι : 
  

1. Αλέξανδρος  Μιχαλάς  του  Διονυσίου  
2. Χρήστος Άνθης του Κωνσταντίνου 
3. Διονύσιος  - Φώτιος ( Σάκης)  Τσούκας του  Παναγιώτη 
4. Θεόδωρος   Μπούκας   του  Ιωάννη  
5.  Ανδρόνικος( Νικόλας)  Βαλλιανάτος  του   Σωτηρίου 
6. Χαρίλαος  Μαρκουτσάς   του Διονυσίου, Γραμματέας  του  Π.Σ  
7. Σουσσάνα   Πεφάνη   του  Αγγέλου   
8. Νικόλαος   Ποταμίτης  του  Βαπτιστή 
9. Γεώργιος Συγούρος του Αντωνίου 
10. Παναγιώτης ( Τάκης )  Μεταλληνός  του   Νικολάου 
11. Ηλίας  Μαλλιάς  του  Νικολάου  
12. Γεώργιος Καλούδης του Νικολάου 
13. Πραξιτέλης  Σούνδιας   του  Δημητρίου  
14. Αλέξανδρος Δεσύλλας του Γεωργίου 
15. Τσιγγέλης  Κων/νος  του  Χρήστου  

 
 
    Διαπιστώθηκε  ότι  υπάρχει   η  νόμιμη  απαρτία, επειδή  σε  σύνολο σαράντα ένα ( 
41) Περιφερειακών  Συμβούλων βρέθηκαν  παρόντες  είκοσι έξι ( 26 ) και ο Πρόεδρος 
κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.  
 
Στη συνεδρίαση ήταν παρόντες ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Θεόδωρος  
Γαλιατσάτος,  ο Αντιπεριφερειάρχης  Λευκάδας κ. Θεόδωρος Χαλικιάς, ο 
Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κεφαλονιάς κ. Παναγής Δρακουλόγκωνας και η 
Αντιπεριφερειάρχης   Κέρκυρας κα  Νικολέττα  Πανδή.  
 
                                        --------Παράλειψη----------- 
 
 Στο σημείο αυτό ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Χρήστος  Μωραΐτης  
λόγω απουσίας  του Γραμματέα του Π.Σ. κ. Χαρίλαου  Μαρκουτσά κάλεσε την  
Αντιπολίτευση να προτείνει Περιφερειακό Σύμβουλο για να εκτελέσει καθήκοντα 
Γραμματέα. Προτάθηκε ο Περιφερειακός  Σύμβουλος κ. Δημήτριος Μπιάγκης του  
Σπυρίδωνος ως Γραμματέας  του Π.Σ. 
 Το σώμα ομόφωνα αποφάσισε χρέη Γραμματέα  του Π.Σ. να εκτελέσει ο 
Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Δημήτριος Μπιάγκης του  Σπυρίδωνος.  
 
Καθήκοντα Γραμματέα  του Περιφερειακού Συμβουλίου εκτελεί ο Περιφερειακός  
Σύμβουλος κ. Δημήτριος Μπιάγκης του  Σπυρίδωνος. 
 

 
--------Παράλειψη---------- 

 



Μετά την εκφώνηση του καταλόγου προσήλθαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι  κ. κ 
Αλέξανδρος  Μιχαλάς  του  Διονυσίου, Παναγιώτης (Τάκης) Μεταλληνός  του   
Νικολάου και Γεώργιος Καλούδης του Νικολάου. 
 
 

--------Παράλειψη---------- 
 

Στο  σημείο  αυτό  ο Πρόεδρος του  Περιφερειακού  Συμβουλίου κος  Χρήστος 
Μωραΐτης ανακοίνωσε ότι  ο  επικεφαλής της παράταξης  « Λαϊκή  Συσπείρωση» Κ. 
Θεόδωρος  Γουλής προτείνει  για  συζήτηση το θέμα: Απόφαση  για  την  μείωση  των  
επιδοτήσεων  των  αγροτών. 
Το σώμα ομόφωνα αποφάσισε την συζήτηση του  θέματος: Απόφαση  για  την  
μείωση  των  επιδοτήσεων  των  αγροτών. 
 

--------Παράλειψη---------- 
 
Θέμα 4ο Ε.Η.Δ.: Απόφαση  για  την  μείωση  των  επιδοτήσεων  των  αγροτών. 
 
 
Με την έναρξη της συζήτησης ο  επικεφαλής της παράταξης  « Λαϊκή  Συσπείρωση» 
εισηγήθηκε τα κάτωθι:  
 
 
 
Μετά τις έντονες διαμαρτυρίες και τις καταγγελίες που διατυπώθηκαν από τους 
αγρότες όλης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και ειδικά τους ελαιοπαραγωγούς, 
σχετικά με την περικοπή των φετινών επιδοτήσεων μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ, το 
Περιφερειακό Συμβούλιο της ΠΙΝ εκφράζει την βαθιά του αντίθεση στις 
περικοπές αυτές και διαμαρτύρεται για τα «λάθη» που σημειώθηκαν στην 
αποτύπωση της πραγματικής έκτασης της αγροτικής ιδιοκτησίας και του 
ελαιώνα.  
Απαιτεί από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης: 

 Να διορθωθούν άμεσα όλες οι διαστρεβλώσεις και τα λάθη που 
προέκυψαν στην επιμέτρηση της ατομικής ιδιοκτησίας και η οποία 
παρουσιάζει μέρος του ελαιώνα ως δασώδη έκταση. Τονίζει μάλιστα ότι 
πριν τρία χρόνια οι αγρότες και ελαιοπαραγωγοί είχαν επιβαρυνθεί οι ίδιοι 
μέσω των Συνεταιριστικών Ενώσεων το κόστος δορυφορικής αποτύπωσης 
των ορίων των ιδιοκτησιών τους. Η σημερινή παραχάραξη της 
πραγματικότητας δεν μπορεί να δικαιολογηθεί με κανέναν τρόπο, και 
εγείρει σοβαρά ερωτήματα που θέτουν σε αμφισβήτηση τα όρια και το 
είδος της ιδιοκτησίας του καθενός. Η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου 
πρέπει να λογοδοτήσει για την κατάσταση αυτή. 

 Να καταβληθούν άμεσα όλες οι επιδοτήσεις με βάση τα δεδομένα και τις 
καταστάσεις του 2014. Θυμίζουμε ότι πρόκειται για οικονομική ενίσχυση 
που αφορά μικρά και μεσαία αγροτικά στρώματα, φτωχούς αγρότες, για 
τους οποίους η ενίσχυση αυτή αποτελεί σημαντικό μέσο καθημερινής 



συντήρησης και επιβίωσης, ειδικά μέσα στις σημερινές συνθήκες 
φτώχειας που πλήττει μεγάλο μέρος του αγροτικού κόσμου. 

 
 
Το Περιφερειακό Συμβούλιο θα παρακολουθεί με προσοχή το θέμα και θα 
επανέλθει ανάλογα με την εξέλιξη της υπόθεσης.  
 
 
 
Ακολούθησε  διαλογική   συζήτηση  και  το θέμα  τέθηκε σε  ψηφοφορία.  
Κατά την ψηφοφορία παρόντες ήταν οι κάτωθι Περιφερειακοί Σύμβουλοι: 

1. Χρήστος  Μωραΐτης  του  Γερασίμου , Πρόεδρος  του  Π.Σ 
2. Σπυρίδων   Γαλιατσάτος   του  Μιχαήλ- Σωτηρίου 
3. Σπυρίδων Δραζίνος του Δημητρίου 
4. Σπυριδούλα – Σοφία   Αγγουράκη   του  Δημητρίου  
5. Μαρίνα   Μοσχάτ του Ευαγγέλου 
6. Σπυρίδων  Βλαχόπουλος   του  Βασιλείου  
7. Ιωάννης  Κουλούρης   του Ανδρέα   
8. Λουκία  Κατωπόδη    του  Αντωνίου  
9. Παναγιώτης   Φιλίππου   του  Γεωργίου  
10. Διονύσιος   Μπάστας  του  Παύλου 
11. Σπυρίδων  Σπύρου  του  Πέτρου 
12. Ευστάθιος - Σωτήριος Κουρής του Σπυρίδωνος 
13. Δημήτριος Μπιάγκης του  Σπυρίδωνος  
14. Χρύσανθος Σαρλής του Μιχαήλ 
15. Θεόδωρος Γουλής του Σπυρίδωνος 
16. Ιωάννης  Κορφιάτης  του Χαραλάμπους 
17. Αναστάσιος ( Τάσος ) Σαλβάνος  του   Στεφάνου 
18. Αλέξανδρος  Μιχαλάς  του  Διονυσίου 
19. Παναγιώτης (Τάκης) Μεταλληνός  του   Νικολάου  
20. Γεώργιος Καλούδης του Νικολάου. 

 
 

--------Παράλειψη---------- 
 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ  

 
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νήσων λαμβάνοντας υπόψη τις έντονες 
διαμαρτυρίες και τις καταγγελίες που διατυπώθηκαν από τους αγρότες όλης της 
Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και ειδικά τους ελαιοπαραγωγούς, σχετικά με την 
περικοπή των φετινών επιδοτήσεων μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ, το Περιφερειακό 
Συμβούλιο της ΠΙΝ εκφράζει την βαθιά του αντίθεση στις περικοπές αυτές και 
διαμαρτύρεται για τα «λάθη» που σημειώθηκαν στην αποτύπωση της πραγματικής 
έκτασης της αγροτικής ιδιοκτησίας και του ελαιώνα.  
 
Απαιτεί από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης: 



 Να διορθωθούν άμεσα όλες οι διαστρεβλώσεις και τα λάθη που 
προέκυψαν στην επιμέτρηση της ατομικής ιδιοκτησίας και η οποία 
παρουσιάζει μέρος του ελαιώνα ως δασώδη έκταση. Τονίζει μάλιστα ότι 
πριν τρία χρόνια οι αγρότες και ελαιοπαραγωγοί είχαν επιβαρυνθεί οι ίδιοι 
μέσω των Συνεταιριστικών Ενώσεων το κόστος δορυφορικής αποτύπωσης 
των ορίων των ιδιοκτησιών τους. Η σημερινή παραχάραξη της 
πραγματικότητας δεν μπορεί να δικαιολογηθεί με κανέναν τρόπο, και 
εγείρει σοβαρά ερωτήματα που θέτουν σε αμφισβήτηση τα όρια και το 
είδος της ιδιοκτησίας του καθενός. Η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου 
πρέπει να λογοδοτήσει για την κατάσταση αυτή. 

 Να καταβληθούν άμεσα όλες οι επιδοτήσεις με βάση τα δεδομένα και τις 
καταστάσεις του 2014. Θυμίζουμε ότι πρόκειται για οικονομική ενίσχυση 
που αφορά μικρά και μεσαία αγροτικά στρώματα, φτωχούς αγρότες, για 
τους οποίους η ενίσχυση αυτή αποτελεί σημαντικό μέσο καθημερινής 
συντήρησης και επιβίωσης, ειδικά μέσα στις σημερινές συνθήκες 
φτώχειας που πλήττει μεγάλο μέρος του αγροτικού κόσμου. 

 
 
Το Περιφερειακό Συμβούλιο θα παρακολουθεί με προσοχή το θέμα και θα 
επανέλθει ανάλογα με την εξέλιξη της υπόθεσης.  
 
Η παρούσα  απόφαση έλαβε   αυξ. αριθμό  231-27/28-12-2015                  
 

--------Παράλειψη----------- 
 
  
Ο  Πρόεδρος  Π.Σ                                           Ο   Γραμματέας  Π.Σ  
 
 
 
Χρήστος   Μωραΐτης                                       Δημήτριος Μπιάγκης 


