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ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ ΠΔΠΡΑΓΜΔΝΩΝ ΣΗ ΘΗΣΔΙΑ ΣΗ 

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΤΜΒΟΤΛΟΤ Π.Ι.Ν. 

ΣΔΩ ΑΝΣΙΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΡΥΗ 

ΚΑΙ ΔΠΑΡΥΟΤ ΙΘΑΚΗ 

ΜΑΡΑΓΓΑ ΑΡΓΔΛΗ 

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014 

ΔΙΑΓΩΓΗ: 

 

Μεηά από 3,5 ρξόληα πεξίπνπ ζεηείαο κνπ σο Πεξηθεξεηαθή ύκβνπινο 

Ηνλίσλ Νήζσλ γηα ην δηάζηεκα 2011-2014, νθείισ θπξίσο ζηνπο θαηνίθνπο 

ηεο Ηζάθεο, νη νπνίνη κε επέιεμαλ λα ηνπο εθπξνζσπώ ζην Πεξηθεξεηαθό 

πκβνύιην Ηνλίσλ Νήζσλ λα ηνπο ελεκεξώζσ γύξσ από ηα πεπξαγκέλα ηεο 

ζεηείαο κνπ. 

Η ελαζρόιεζε κνπ κε ηα θνηλά πεγάδεη κέζα από ηελ αγάπε κνπ γηα ηα 

Νεζηά καο θαη εηδηθά γηα ηελ Ιζάθε, ε νπνία ζεσξώ όηη επηβεβαηώζεθε 

κέζα από ηελ θαζεκεξηλή κνπ ζηάζε θαη δηεθδίθεζε ησλ δηθαησκάησλ ηνπο. 

Αγσλίζηεθα κε όιεο κνπ ηηο δπλάκεηο πάλσ ζε όινπο ηνπο ηνκείο - πάληα κε 

αρξσκάηηζηεο θαη αθνκκάηηζηεο θηλήζεηο- νύησο ώζηε ε Ηζάθε θαη ηα Μηθξά 

Νεζηά καο λα ιάβηπλ ό,ηη ηνπο αληηζηνηρεί, ρσξίο πνηέ λα θνβεζώ ηηο 

ζπγθξνύζεηο κε όπνηνλ ή όπνηνπο ρξεηαδόηαλ. 

Ξεθίλεζα σο Πεξηθεξεηαθή ύκβνπινο Π.ΗΝ., ζηελ αξρή ρσξίο θακία 

αξκνδηόηεηα. 

ηελ πνξεία ν Πεξηθεξεηάξρεο θνο πύξνπ, αλαγλσξίδνληαο ην θελό ηνπ 

Ν.3852 - Καιιηθξάηε (θεθάιαην β’, άξζξν 3, παξάγξαθνο ζη, ζει. 1795), 

κε όξηζε ηνλ Απξίιην ηνπ 2011 σο Αληηπεξηθεξεηάξρε Μηθξώλ Νεζηώλ ηεο 

Π.Η.Ν., πγθνηλσληώλ  κεηαμύ ησλ Νεζηώλ θαη ηεο Π.ΗΝ. θαη Νεζησηηθήο 

Πνιηηηθήο  θαη ηνλ επραξηζηώ πνιύ γηαηί έηζη δπλάκσζε ηε θσλή ηεο 

Ιζάθεο θαη ηελ Μηθξώλ Νεζηώλ.  

Σνλ Ινύλην ηνπ 2013 ν Πεξηθεξεηάξρεο κε όξηζε  κε αξ. απ. 33197/12757-

20/06/2013 θαη ΦΔΚ Β΄1650/3/7/2013, σο εληεηαικέλε Πεξηθεξεηαθή 

ύκβνπινο αξκόδηα ζε ζέκαηα Ιζάθεο, δίλνληάο  κνπ ηε δπλαηόηεηα λα 

αγσληζηώ αθόκε πεξηζζόηεξν γηα ην λεζί καο. 

Όινη εζείο νη ζπκπνιίηεο κνπ, αλαγλσξίζαηε ηνλ αγώλα κνπ εηδηθά γηα ηελ 

Ηζάθε ζε νιόθιεξε ηε ζεηεία κνπ θαη ζαο επραξηζηώ ζεξκά γη’ απηό θαη ζηηο 

ηειεπηαίεο απηνδηνηθεηηθέο εθινγέο  κε ζέζαηε πιεηνςεθνύζα 

Πεξηθεξεηαθή ύκβνπιν ζηελ Ιζάθε, θαη κάιηζηα κε πνζνζηό ηέηνην ην 

νπνίν κε νξίδεη θαη πιεηνςεθνύζα Πεξηθεξεηαθή ύκβνπιν ζηα 

Δπηάλεζα. Γπζηπρώο όκσο, ν λπλ εθινγηθόο λόκνο κε ζέηεη εθηόο, αιιά δελ 

κνπ αθαηξεί ην δηθαίσκα λα ζπλερίζσ αθόκε λα ζηεξίδσ θαη λα βνεζώ 

ηελ Ιζάθε καο, όπνηε θαη όπνπ κε ρξεηάδεηαη. 

http://www.pin.gov.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=1870:nea270912-3&catid=85:thematikoi-antiperifereiakloges&Itemid=64
http://www.pin.gov.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=1870:nea270912-3&catid=85:thematikoi-antiperifereiakloges&Itemid=64
http://www.pin.gov.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=1870:nea270912-3&catid=85:thematikoi-antiperifereiakloges&Itemid=64
http://content.yudu.com/Library/A1o2re/20100614155435/resources/11.htm
http://www.pin.gov.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=1125:nea3103-4&catid=86:epitropes&Itemid=63
http://www.pin.gov.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=1125:nea3103-4&catid=86:epitropes&Itemid=63
http://www.pin.gov.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=1125:nea3103-4&catid=86:epitropes&Itemid=63
http://www.et.gr/idocs-nph/search/dllTxtDoc.html?args=5C7QrtC22wEaosRGzKxO6XdtvSoClrL8q9xsRI7tQcbNZ8op6Z_wSuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCxikEFalKMjCuU6HsGXX6IWK_-PkUzekIz1z7fyVkerh7SXkaW-rhSgfxSpZv_MWKMZUH01Wp6YzGyeRGonEJoFIR6awZiNo0y9mK_t-5-E5
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  Παξαθάησ ζαο αλαθέξσ ζθαηξηθά ηνπο ηνκείο κε ηνπο νπνίνπο αζρνιήζεθα:  

1. ΤΓΔΙΑ: 

Ζ Τγεία απνηειεί γηα ηελ Ηζάθε αιιά θαη ηα άιια Μηθξά Νεζηά ηεο Π.Η.Ν., 

επαίζζεην θαη πξνβιεκαηηθό ηνκέα. Πξνζπάζεζα λα θαηαγξάςσ ηα 

πξνβιήκαηα απηά λα αλαδεηήζσ ιύζεηο.  

 Έγηλαλ αξθεηέο θαη ζπρλέο παξεκβάζεηο ζε Τπνπξγείν Τγείαο θαη 

επαθέο κε ηνπο εθάζηνηε Τπνπξγνύο θαη Γηνηθεηέο 6
εο

 ΤΠΔ θν 

Καηζηθόπνπιν θαη θν Καηζίβεια, σο Αληηπεξηθεξεηάξρεο θαη σο  

Έπαξρνο Ηζάθεο αιιά θαη κέινο ηνπ Γ.. ζην Γεληθό Ννζνθνκείν 

Κεθαιιελίαο γηα ηελ θαιύηεξε επάλδξσζε ηνπ Κέληξνπ Τγείαο 

Ιζάθεο,  θαη ηελ θαιύηεξε θάιπςε ησλ παξνρώλ πγείαο, θαζώο θαη 

ζηα άιια κηθξά λεζηά ηεο Π.Η.Ν. θαη δηεθδηθήζεηο κε ζέκαηα, 

εηδηθόηεξα γηα ηελ Ηζάθε, θάιπςε ηεο ζέζεο ηνπ  Παηδηάηξνπ ηεο 

θάιπςεο ζέζεσλ κε αγξνηηθνύο ηαηξνύο θαη ηεο θάιπςεο εθεκεξηώλ, 

αθόκα θαη κε γηαηξνύο από ηελ Κεθαινληά.  

 

 πγθεθξηκέλα έρεη απνζηαιζεί ζην Τπνπξγείν ζρεηηθή θαηαγξαθή ησλ 

αλαγθώλ ησλ παξνρώλ Τγείαο εηδηθά ζηα Μηθξά Νεζηά ηεο Π.Η.Ν. πνπ 

ππάξρεη θαηόπηλ εηζεγήζεώο κνπ ζηελ Δπηηξνπή Μηθξώλ Νεζηώλ. 

 

 

 Δπηπιένλ, ππήξμε κέξηκλα θαη γηα ην ζέκα ηεο ζπληαγνγξάθεζεο ησλ 

αζζελώλ ηεο Ηζάθεο. 

 

 Ηδηαίηεξε κλεία ππήξμε γηα ηελ θηηξηαθή επηζθεπή ηνπ Κέληξνπ Τγείαο 

Ηζάθεο θαη πξνώζεζε ηεο ζρεηηθήο κειέηεο πνπ είρε αλαιάβεη λα 

εθπνλήζεη ν Γήκνο Ηζάθεο.  

 

 

 Καζαξηζκόο θαη αλαθαίληζε πξαγκαηνπνηήζεθε ζην Κ.Τ. Ηζάθεο γηα 

ηα έηε 2013 θαη 2014 κε ηε ζηήξημε ηεο Π.Δ. Ηζάθεο κέζσ ησλ 

Πξνγξακκάησλ Κνηλσθεινύο Δξγαζίαο.  

 

 

 

 

  

http://www.1723.syzefxis.gov.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=769:nea1011-2&catid=86:epitropes&Itemid=63
http://www.1723.syzefxis.gov.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=769:nea1011-2&catid=86:epitropes&Itemid=63
http://www.1723.syzefxis.gov.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=769:nea1011-2&catid=86:epitropes&Itemid=63
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2. ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑ: 

 

 πρλέο έσο θαη θαζεκεξηλέο νη παξεκβάζεηο κνπ γηα ηελ θαιύηεξε 

ζπγθνηλσλία ησλ Μηθξώλ Νήζσλ, σο Αληηπεξηθεξεηάξρεο Μηθξώλ 

Νήζσλ, ηδηαίηεξα γηα ηελ δηαζθάιηζε ηεο ζύλδεζεο ησλ 

Γηαπνληίσλ κε ηελ Κέξθπξα, ηνπ Καζηνύ-Καιάκνπ κε ηελ 

Λεπθάδα θαη ην Μύηηθα Αηησιναθαξλαλίαο, θαη θπζηθά ηελ 

εμαζθάιηζε ηεο θαιύηεξεο ζπγθνηλσλίαο ηεο Ιζάθεο θαη 

ζπλεξγαζία κε Γήκαξρν Μεζνινγγίνπ θν Παλαγηώηε Καηζνύλε, 

γηα ιεηηνπξγία γξακκήο Ιζάθεο-Μεζνινγγίνπ. 

 

 πλαληήζεηο θαη ζπλερείο επηθνηλσλίεο  κε εθάζηνηε Τπνπξγνύο 

Ναπηηιίαο  θν Γηάλλε Γηακαληίδε, θν Κσζηή Μνπζνπξνύιε θαη 

λπλ θν Μηιηηάδε Βαξβηηζηώηε θαη Γελ. Γξακκαηείο Τπ. Ναπηηιίαο 

θν Νηθόιαν Λίηηλα θαη θν Αζαλάζην Μπνύζην θαη ζρεηηθέο 

παξεκβάζεηο κνπ ζην .Α.., γηα ηελ δηαηήξεζε ηεο γξακκήο 

Πάηξαο-Ηζάθεο θαη ζπλέρεηα ηεο δηαλπθηέξεπζεο ηνπ πινίνπ ζην 

ιηκάλη ηνπ Βαζέσο.  

 

 ρεηηθή ελαζρόιεζε κνπ σο Αληηπεξηθεξεηάξρεο Μηθξώλ Νεζηώλ 

κε ηελ ζύλδεζε κεηαμύ ησλ Νήζσλ ηεο Π.Ι.Ν., (ζρεηηθή  απόθαζε 

θαηόπηλ εηζεγήζεώο κνπ, ηεο Δπηηξνπήο Μηθξώλ Νεζηώλ θαη 

Σπγθνηλσληώλ ηεο Π.Η.Ν. θαη πξνζπάζεηα έληαμεο ηεο ζε αλνηρηή 

πξόζθιεζε πνπ αθνξά Πξνγξάκκαηα Γηαζπλνξηαθήο Γξάζεο) κε 

αθηνπιντθή ζύλδεζε θαη αθόκε, ελαζρόιεζε κνπ κε ην κεγάιν ζέκα 

ηεο ζύλδεζεο ηνπο κε πδξνπιάλα. Ηδηαίηεξε πξνζπάζεηα απνηξνπήο 

ηνπ ζπγθνηλσληαθνύ απνθιεηζκνύ ησλ λεζηώλ καο κεηά ην πξόβιεκα 

πνπ δεκηνπξγήζεθε ηνλ Οθηώβξην ηνπ 2011 κε ην Ρσζηθό 

Νενγλώκνλα. 

 

 

 Δπηθνηλσλία  κε ηελ εηαηξεία ΄΄IONIAN FERRIES΄΄, θαη 

ζπγθεθξηκέλα ηνλ ππεύζπλν ηεο Δηαηξείαο θν  Γηώξγν Βαζηιαξά 

γηα ηελ θάιπςε ηεο γξακκήο ΄΄Ηζάθε-άκε-Πάηξα΄΄ από ηελ 1
ε
 

Οθησβξίνπ 2012 πνπ Δηαηξεία ‘STRITZIS’’, ζηακαηά πιένλ λα 

εμππεξεηεί ηελ αθηνπιντθή ζύλδεζε ΗΘΑΚΖ-ΑΜΖ-ΠΑΣΡΑ.  Ζ 

ζπγθεθξηκέλε Δηαηξεία θάλεη ζρεηηθό αίηεκα ζην .Α.(πκβνύιην 

Αθηνπιντθώλ πγθνηλσληώλ). 

  

http://www.kefalonitikanea.gr/2013/11/blog-post_2896.html
http://www.ithacanews.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=5982&Itemid=26
http://www.ithacanews.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=5982&Itemid=26
http://www.ithacanews.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=5982&Itemid=26
http://www.pin.gov.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=1472:nea2405-1&catid=86:epitropes&Itemid=63
http://www.pin.gov.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=1472:nea2405-1&catid=86:epitropes&Itemid=63
http://www.ithacanews.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=5982&Itemid=26
http://www.ithacanews.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=5982&Itemid=26
http://www.ithacanews.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=5982&Itemid=26
http://www.kefalonitikanea.gr/2013/04/ionian-ferries.html#.VACeS6OaKho
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 Δπηθνηλσλία κε ηελ εηαηξεία ΄΄IONION P΄΄ θαη ζπγθεθξηκέλα ηνλ 

θν Μηράιε Ληάην, ππεύζπλν Δηαηξείαο  γηα ηξνπνπνίεζε 

δξνκνινγίσλ ηνπ Δ/Ο ΄΄ΗΟΝΗΟΝ ΠΔΛΑΓΟ΄΄ θαη θάιπςεο ηεο 

γξακκήο Ιζάθεο-άκεο πξσί θαη επηζηξνθή ηε κεζεκέξη, όηαλ 

πιένλ ζηακάηεζε ην δξνκνιόγην Ηζάθεο-άκεο-Πάηξαο. Τπήξμε 

άκεζε αληαπόθξηζε ηεο Δηαηξείαο επί ηνπ ζέκαηνο θαη ηνπο 

νθείινπκε έλα κεγάιν επραξηζηώ γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ λεζηνύ 

καο.  

 

 Δλδνκεηαθνξέο: πλεξγαζία καο κε Κηει Ννκνύ Κεθαιιελίαο γηα 

λα θαιύςεη ηα δξνκνιόγηα ησλ επηβαηώλ ηεο Ιζάθεο από Ηζάθε-

άκε-Πάηξα-Αζήλα θαη αληίζηξνθα θαη Ηζάθεο-άκεο-Αζηαθνύ. 

Σέινο, επαθή καο θαη ζπλεξγαζία- θαηόπηλ άξλεζεο ηνπ Κηει 

Κεθαιιελίαο- κε ην Κηει Αηησιναθαξλαλίαο, ην νπνίν θαιύπηεη 

έσο θαη ζήκεξα ηελ γξακκή ηνπ Αζηαθνύ. 

 

 

 Δπαθή κνπ κε Γήκν Παηξέσλ θαη ζπγθεθξηκέλα κε ηνλ Πξόεδξν 

Γ.. θ. Κώζηα Μπνπξδνύιε θαη έθθιεζε ζηηο 18/11/13 γηα 

ζπλεξγαζία κε Γήκν Παηξέσλ, Δκπνξνεπαγγεικαηηθό ύιινγν 

Πάηξαο θαη Δκπνξηθό Δπηκειεηήξην Παηξώλ.  Άκεζε 

αληαπόθξηζε θαη ζηήξημε ηνπ ζέκαηνο κε νκόθσλε απόθαζε ηνπ 

Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Παηξώλ αθνύ πξνέθπςε ην ηεξάζηην 

πξόβιεκα εηδηθά γηα ηελ Ηζάθε δηαθνπήο ηεο ζπγθνηλσλίαο ηεο κε ηελ 

Πάηξα.  

 

 Ηκεξίδα γηα ηηο πγθνηλσλίεο Π.Ι.Ν. Με πξσηνβνπιία κνπ ζαλ 

Αληηπεξηθεξεηάξρεο θαη Πξόεδξνο ηεο Δπηηξνπήο Μηθξώλ Νεζηώλ 

ηεο Π.Η.Ν., ζηηο 23 Ηνπιίνπ 2012, πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ Ηζάθε ε 

κείδνλνο ζεκαζίαο εκεξίδα παξεπξηζθνκέλσλ ηνπ Γεληθνύ 

Γξακκαηέα ηνπ Τπνπξγείνπ Ναπηηιίαο θνπ Νηθνιάνπ Λίηηλα,  ηνπ 

Γεληθνύ Γξακκαηέα Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Γπηηθήο 

Διιάδνο, Ινλίσλ Νήζσλ θαη Πεινπνλλήζνπ, ν Πεξηθεξεηάξρεο 

Π.Ι.Ν. θνο πύξνπ, νη Γήκαξρνη Μεζνινγγίνπ, Παμώλ, 

Μεγαλεζίνπ θαη Ιζάθεο , νη Αληηδήκαξρνη Καζηνύ θαη Καιάκνπ ν 

θαζεγεηήο ηνπ Δζληθνύ Μεηζόβηνπ Πνιπηερλείνπ θνο Λπξίδεο 

θαζώο θαη Πεξηθεξεηαθνί ύκβνπινη ηεο Π.Ι.Ν. 

  

http://kefalonianews.gr/%CF%84%CE%BF-%CE%B9%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BF%CE%BD-%CF%80-%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B5%CE%B9-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%AD%CE%B3%CE%BA%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B7-%CE%B1%CF%80%CF%8C/
http://www.1723.syzefxis.gov.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=1871:nea270912-4&catid=85:thematikoi-antiperifereiakloges&Itemid=64
http://www.thebest.gr/news/index/viewStory/234482
http://www.1723.syzefxis.gov.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=1665:nea2307-5&catid=86:epitropes&Itemid=63
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3. ΣΟΤΡΙΜΟ - ΠΟΛΙΣΙΜΟ: 

 

 Πξόηαζε γηα ηελ δεκηνπξγία Φεζηηβάι Μηθξώλ Νεζηώλ Ινλίνπ: κε 

ζεκαηηθέο ελόηεηεο όπσο κνπζηθή, ζέαηξν, Γηαγσληζκό Γαζηξνλνκίαο, 

Γηαγσληζκό παηδηθήο δσγξαθηθήο θαη έθζεζε δσγξαθηθήο κε ζθνπό 

ηελ αλάδεημε, πξνβνιή θαη δηαθήκηζε ησλ Μηθξώλ Νεζηώλ ηνπ 

Ηνλίνπ. Έρεη γξαθηεί ζρεηηθό ηξαγνύδη κε ηίηιν ΄΄Μηθξά Νεζηά ηνπ 

Ηνλίνπ΄΄ ζε ζηίρνπο ηνπ Αληηδεκάξρνπ Καζηνύ Φώηε ώινπ θαη 

κνπζηθή ηνπ Σάζνπ Εαθεηξίνπ, ην νπνίν ζα ρξεζηκνπνηνύηαλ ζαλ 

ελαξθηήξην έλαπζκα ηνπ Φεζηηβάι, κε αξρή ηελ Οκεξηθή Ηζάθε θαη 

θαηάιεμε ζην Β.Γ. άθξν ηεο Διιάδαο ηνπο Οζσλνύο. Παξόηη ε 

πξόηαζε ςεθίζηεθε από ην Π.. θαη  κπήθε ζηνλ Π/Τ ηεο Π.Η.Ν., -

δπζηπρώο- κεηά από ιίγν ρξνληθό δηάζηεκα έγηλε πξνζπάζεηα λα βγεη 

εθηόο Π/Τ Π.Η.Ν.  

 

 Πξόηαζε αλαβίσζεο ηνπ Θηαθνύ Φεζηηβάι: κε εμαηξεηηθή ζεκαζία 

ζηελ πξνεγνύκελε αλάδεημε ηνπ λεζηνύ κέζσ ηνπ Φεζηηβάι θαη 

ζπκκεηνρή δηαθεθξηκέλσλ Διιήλσλ θαιιηηερλώλ. Μηα ζπλέρεηα ηελ 

νπνία άμηδε ε Ιζάθε πνπ όκσο ζηακάηεζε. 

 

 Θεκαηηθό πάξθν ηνπ Οδπζζέα: Μεγαιεπήβνιν αλαπηπμηαθό ζρέδην 

πνπ ζα έδηλε εξγαζία ζε πάξα πνιινύο Θηαθνύο θαη ζηελ Ηζάθε ηελ 

αμία πνπ πξέπεη  λα έρεη. Σν ζέκα απηό ην  πξόηεηλα ζηελ Π.Η.Ν. ζαλ 

έξγν εκαία ηεο Πεξηθέξεηαο ην 2012 εηδηθά γηα ηελ Π.Δ. Ιζάθεο 

ηεο νπνίαο ην όλνκα ζα κπνξνύζε λα απνηειεί ην brand name ηεο 

πεξηθέξεηαο. Δλώ ε πξόηαζε ήηαλ έηνηκε λα εληαρζεί ζε αλάινγε, 

αλνηρηή πξόζθιεζε γηα ρξεκαηνδόηεζε, ε πεξηνρή Μαθξνπνύζη γηα 

ηελ νπνία είρα πξνηείλεη λα εθαξκνζηεί θαη ηόηε αλήθε ζηνλ 

Δ.Ο.Σ., παξά ηηο ζεηηθέο  δηαβεβαηώζεηο αξκνδίσλ ηνπ Τπνπξγείνπ 

δελ παξαρσξήζεθε πνηέ ζηελ Π.Ι.Ν. Δδώ αμίδεη λα ζεκεησζεί όηη 

από ζηειέρε ηνπ Τπνπξγείνπ Σνπξηζκνύ είρα δερζεί πξνζσπηθά 

ζπγραξεηήξηα γηα ηελ πξόηαζε απηή, θαζώο θαη από ηνλ ηέσο 

Ννκάξρε Κέξθπξαο ηέθαλν Πνπιεκέλν ν όπνηνο πξνο ηηκήλ ηνπ 

έγξαςε θαη νιόθιεξν άξζξν γηα ην ζέκα απηό.  

  

http://www.1723.syzefxis.gov.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=1476:nea240512-5&catid=85:thematikoi-antiperifereiakloges&Itemid=64
http://www.1723.syzefxis.gov.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=847:nea1312-4&catid=85:thematikoi-antiperifereiakloges&Itemid=64
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 Οδπζζεηαθό Κέληξν: Θέκα ην νπνίν πξόηεηλα ζηε ζπλεδξίαζε ηνπ 

Π.. ηνλ Ηνπλίνπ ην 2011 ζηελ Ηζάθε, αιιά απεκπνιήζεθε όηαλ ην 

θηίξην ηνπ Οηθνηξνθείνπ Ιζάθεο ηδηνθηεζίαο Δ.Ι.Ν., ζην νπνίν είρε 

απνθαζηζηεί ε εθαξκνγή ηεο κειέηεο ηνπ Οδπζζεηαθνύ Κέληξνπ, 

παξαρσξήζεθε ζην Γήκν Ιζάθεο θαη όρη ζηελ Πεξηθέξεηα Ινλίσλ 

Νήζσλ. Από ηελ ηέσο Ννκαξρηαθή Απηνδηνίθεζε ππήξρε ζρεηηθή 

Οηθνλνκνηερληθή Μειέηε θαη θπζηθά εθθξεκνύζε ε παξαρώξεζε ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ θηηξίνπ.   

 

 πήιαην Νπκθώλ Ιζάθεο: Από ηελ αξρή ηεο ζεηείαο κνπ 

ελαζρνιήζεθα κε ην ζέκα απηό θαη πεξηζζόηεξν κε ηελ 

απνθαηάζηαζή θαη δηακόξθσζε ηνπ εμσηεξηθνύ ρώξνπ ν νπνίνο απηή 

ηε ζηηγκή παξνπζηάδεη εηθόλα ληξνπήο. Σαθηηθή επηθνηλσλία κνπ κε 

Δθνξεία πειαηνινγίαο, θαζ’ ύιελ αξκόδηα Τπεξεζία κε ηειεπηαίν 

έγγξαθν αίηεκά κνπ ζηηο 17/02/2014 ζηελ νπνία απαληά (κε ην ππ. 

αξ. ΤΠΠΟΑ/ΓΓΑΠΚ/ΔΠΔΝΔ 39704/23486/573-27/02/2014) όηη 

έρεη γίλεη ζύζηαζε  ζην Γήκν Ηζάθεο από ην 2010 λα ζθξαγηζζεί ε 

είζνδνο ηνπ ζπειαίνπ θαη λα απνηξαπεί ε πξόζβαζε ζην ρώξν απηό ν 

νπνίνο απηή ηε ζηηγκή είλαη επηθίλδπλνο. ηελ πξνζπάζεηα 

απνθαηάζηαζεο ηνπ ρώξνπ ζεκαληηθή είλαη ε ζπκβνιή ζην ζέκα 

απηό ε πξνζθνξά ηνπ ζηαθνύ Πνιηηηθνύ Μεραληθνύ θνπ Κώζηα 

Γθαλά ν νπνίνο έρεη πξνζθέξεη ζηελ Π.Δ. Ιζάθεο θαη ζην θάθειν 

ηνπ έξγνπ ηελ ηνπνγξαθηθή απεηθόληζε ηνπ εμσηεξηθνύ ελ ιόγσ 

ρώξνπ.  

 

 

 Αλαζθαθέο Αγίνπ Αζαλαζίνπ: Σν ζέκα ησλ αλαζθαθώλ είλαη έλα 

πνιύ ζνβαξό ζέκα ην νπνίν απαζρνιεί όινπο ηνπο ζηαθνύο όπνπ θη 

αλ βξίζθνληαη. Παξά ηηο έγγξαθεο θαη πξνζσπηθέο κνπ επαθέο κε 

ηνπο εθάζηνηε Τπνπξγνύο Πνιηηηζκνύ,   ηηο δηεθδηθήζεηο θη εκέλα 

αιιά θαη άιισλ ζπλαδέιθσλ Πεξηθεξεηαθώλ πκβνύισλ, δπζηπρώο 

έσο θαη ζήκεξα δελ κπνξεί λα αλαδεηρζεί ε ηζηνξία πνπ θξύβεηαη ζηα 

ζπιάρλα ηεο ζηαθηάο γεο. Μηα Πξνγξακκαηηθή ύκβαζε ε νπνία 

θαξθηλνβαηεί ρσξίο θαλέλα δπζηπρώο, κα θαλέλα απνηέιεζκα.  

Σν Τπνπξγείν καο απάληεζε όηη δελ έρεη πιήξε εηθόλα ηνπ θαηαιόγνπ 

ησλ εθζεκάησλ πνπ έρνπλ έξζεη ζην θσο έσο θαη ζήκεξα θαη γη’ απηό 

δελ πξνρσξνύκε. Θεσξώ όκσο ζαλ ζηαθηά πιένλ όηη ε εμέιημε πνπ 

δεηάκε ζα έξζεη όηαλ πιένλ θόςνπκε ηνλ νκθάιην ιώξν πνπ καο 

ζπλδέεη κε ηελ Κεθαινληά. 

  

http://www.kefalonitikanea.gr/2013/04/ionian-ferries.html#.VACeS6OaKho
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 Γσξεά Βηβιηνζήθεο Ισάλλε Καθξηδή: 

Μεηά ηελ πνιύ ζεκαληηθή πξόηαζε ηεο νηθνγέλεηαο Καθξηδή γηα 

ηε ζηέγαζε ηεο βηβιηνζήθεο, πξόηεηλα ηελ ζηέγαζή ηεο ζην θηίξην 

ηεο Π.Δ. Ιζάθεο, αιιά ε πξόηαζή απηή δπζηπρώο δελ πινπνηήζεθε.  

 

 Φηιαξκνληθή Γήκνπ Ιζάθεο:  

Η Φηιαξκνληθή ηνπ Γήκνπ Ιζάθεο εμνπιίζηεθε θαη εληζρύζεθε κε 

λέα κνπζηθά όξγαλα θαη είδε ηα νπνία ρξεηαδόηαλ από ζρεηηθό 

πξόγξακκα ηνπ ΔΠΑ όπσο θαη άιιεο θηιαξκνληθέο ησλ λεζηώλ ηεο 

Π.Η.Ν. 

 

 Πξόηαζε γηα δεκηνπξγία μερσξηζηνύ ηνπξηζηηθνύ θπιιαδίνπ γηα ηα 

κηθξά λεζηά: 

Θεσξώληαο όηη ην θάζε λεζί ηεο Π.Η.Ν. είλαη μερσξηζηό θαη 

κνλαδηθό, πξόηεηλα ηελ δεκηνπξγία ηνπξηζηηθνύ θπιιαδίνπ κόλν 

γηα ηα παλέκνξθα κηθξά λεζηά ηνπ Ηνλίνπ, αιιά θη έλα κόλν γηα ηελ 

Π.Δ. Ηζάθεο ε νπνία ην δηθαηνύηαη ζαλ απηνηειή πεξηθεξεηαθή 

ελόηεηα όπσο νξίδεη ν Καιιηθξάηεο αιιά θαη ζαλ λεζί ΄΄παηξίδα ησλ 

παηξίδσλ΄΄ πνπ έρεη εκπλεύζεη ζπγγξαθείο θαη πνηεηέο γηα ηελ 

Οκεξηθή ηεο ηζηνξία αλά ηνπο αηώλεο. 

 

 Δπηκειήζεθα ηε Γεκηνπξγία Λεπθώκαηνο ζε κνξθή cd κε ηίηιν: 

΄΄Καηαγξαθή –Απνηύπσζε θαη Αλάδεημε ηνπ Πνιηηηζηηθνύ θαη 

Λανγξαθηθνύ Θεζαπξνύ ηεο Ιζάθεο΄΄, ην νπνίν  δεκηνπξγήζεθε κε 

ζθνπό λα δηαζώζνπκε ην παξειζόλ θαη ηελ παξάδνζε ηνπ λεζηνύ θαη 

λα ηα πξνβάιινπκε. Σν παξόλ ζέκα πέξαζε από ηελ αλάινγε 

Δπηηξνπή Σνπξηζκνύ – Πνιηηηζκνύ ηεο Π.Η.Ν. θαη ιόγσ ηνπ όηη 

θάλεθε πσο θαη απηό ην ζέκα ζα κπιόθαξε -ηερλεέλησο  θαη δελ ζα 

πινπνηνύληαλ πνηέ, απνθάζηζα λα ην πινπνηήζσ κε δηθά κνπ έμνδα 

θαη λα ην αθήζσ ζαλ αλακλεζηηθό ζηελ Πεξηθεξεηαθή Δλόηεηα 

Ιζάθεο. 

 

 Πξνζπάζεζα λα πξνσζήζσ ηελ έληαμε ηεο Ιζάθεο ζηνλ θαηάινγν 

κλεκείσλ ηεο UNESCO: 

Θεσξώληαο όηη θαζήθνλ όισλ καο είλαη ε δηαθύιαμε ηεο πνιηηηζηηθήο 

θιεξνλνκηάο καο, πξνώζεζα κέζσ ηνπ Π.. θαη ηνπ Τπνπξγείνπ 

Πνιηηηζκνύ ηελ έληαμε ηεο Ιζάθεο ζηα κλεκεία UNESCO. 

 

 

 Πξνώζεζα ηελ επίζπεπζε ησλ δηαδηθαζηώλ θαη νινθιήξσζε ησλ 

αδεηνδνηήζεσλ πνπ αθνξνύλ ηε κειέηε ηνπ Κακπαλαξηνύ ηνπ 

Μεηξνπνιηηηθνύ Νανύ ζην Βαζύ. 

   

  

http://anexarttitosblog.gr/%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%B7-%CF%83%CE%B1%CF%81%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CE%B7-%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%BF-%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9/
http://www.1723.syzefxis.gov.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=962:nea0102-9&catid=85:thematikoi-antiperifereiakloges&Itemid=64
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4. ΓΙΟΙΚΗΗ: 

 

 ηόρνο κνπ από ηελ αξρή ηεο ζεηείαο κνπ ε αλαβάζκηζε ηεο 

Π.Δ.Ιζάθεο ζε απηνηειή Πεξηθεξεηαθή Δλόηεηα νξηδόκελε όρη 

κόλν σο εθινγηθή απηνηέιεηα αιιά θαη σο δηνηθεηηθή.    Γηα λα 

επηηεπρζεί απηό ππάξρεη ζρεηηθή απόθαζε ηνπ Π.., θαηόπηλ 

εηζεγήζεσο κνπ γηα ηελ επάλδξσζε ηεο Τπεξεζίαο κε 

ηνπιάρηζηνλ 3 εηδηθόηεηεο επηπιένλ (γεσπόλνπ, θηελίαηξνπ θαη 

ηρζπνιόγνπ).  

 

 Ζ πθηζηάκελε θαηάζηαζε έρεη σο εμήο: 3 γξαθεία (ΠΑΜ-ΣΔΑ, Υγηεηλήο 

Πεξηβάιινληνο θαη Τερληθώλ Έξγσλ) - ρσξίο δηνηθεηηθή ππνζηήξημε- 

παξόηη απηό ην ζέκα ην έρσ αηηεζεί πνιιάθηο. Δλώ  απνηειεί κείδνλ 

ζέκα γηα ηελ εύξπζκε ιεηηνπξγία ηεο Π.Δ. αθόκε εθθξεκεί. 

 

 

 Μεηά από ζπλεξγαζία κνπ θαη ζπκκεηνρή κνπ ζε άηππν 

ζπληνληζηηθό όξγαλν κε ζπλαδέιθνπο Πεξηθεξεηαθνύο ύκβνπινπο 

Νεζησηηθώλ Πεξηθεξεηαθώλ Δλνηήησλ Αηγαίνπ πξώελ επαξρείσλ, 

εηδηθά κε θν Κνπινπιία Νίθν Έπαξρν Ιθαξίαο θαη ηαπιά Κώζηα 

Έπαξρν Καιύκλνπ κε δηαξθή πξνζπάζεηα κέζσ ηνπ 

Πεξηθεξεηαθνύ πκβνπιίνπ, ηεο Δ.Ν.Π.Δ. (Έλσζε Πεξηθεξεηώλ), 

θαη ζπρλέο επαθέο θαη επηζθέςεηο καο ζηα αξκόδηα Τπνπξγεία 

Δζσηεξηθώλ θαη Γηνηθεηηθήο Μεηαξξύζκηζεο, θαη εθάζηνηε 

Τπνπξγνύο, θαηαθέξακε λα ζεζκνζεηήζνπκε πιένλ ηελ αλάζεζε  

ησλ ηνπηθώλ αξκνδηνηήησλ από ηνλ εθάζηνηε Πεξηθεξεηάξρε 

ζηνλ εθάζηνηε εθιεγκέλν Πεξηθεξεηαθό ύκβνπιν, ν νπνίνο κε 

πξόζθαηε λνκνζεηηθή ξύζκηζε ζα νλνκάδεηαη μαλά Έπαξρνο.  

 

 

 Δπηπξνζζέησο αλαθέξσ όηη: 

Έγηλε πξνζπάζεηα κέζσ ηεο επηηξνπήο Μηθξώλ Νεζηώλ, όληαο 

Πξόεδξνο, λα αλαγλσξηζηνύλ σο Πεξηθεξεηαθέο Δλόηεηεο θαη ην 

Μεγαλήζη θαη νη Παμνί.  

  

http://meganisinews.eu/38506/%CF%83%CE%BC%CE%B1%CF%81%CE%AC%CE%B3%CE%B4%CE%B1-%CF%83%CE%B1%CF%81%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CE%AE-%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CF%86%CE%B5%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CE%B5%CE%BD%CF%8C%CF%84/
http://meganisinews.eu/38506/%CF%83%CE%BC%CE%B1%CF%81%CE%AC%CE%B3%CE%B4%CE%B1-%CF%83%CE%B1%CF%81%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CE%AE-%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CF%86%CE%B5%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CE%B5%CE%BD%CF%8C%CF%84/
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5. ΠΑΙΓΔΙΑ:   

 

 Αγώλεο γηα ηελ κε θαηάξγεζε ηνπ ΔΠΑΛ Ιζάθεο 

  Πξνώζεζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ θαη καζεηώλ ζε πξνγξάκκαηα κέζσ 

ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Νέαο Γεληάο θαη κάιηζηα κε ηελ ζηήξημε 

ηνπ λπλ Γεληθνύ Γξακκαηέα Νέαο Γεληάο θνπ Παλαγηώηε 

Καλειιόπνπινπ. 

 

 Αίηεκα ζηελ ηόηε Τπνπξγό Παηδείαο θ. Αξβαληηόπνπιν, γηα έληαμε 

θαη ησλ καζεηώλ ηελ Ιζάθεο πνπ ζπκκεηείραλ ζηηο Παλειιήληεο 

Δμεηάζεηο ηνπ 2014 ζηα ζπγθεθξηκέλα κέηξα πνπ αθνξνύζαλ ηνπο 

καζεηέο ηεο Κεθαινληάο, κεηά ηελ ηαιαηπσξία ησλ πξόζθαησλ 

ζεηζκώλ Γεθεκβξίνπ-Ιαλνπαξίνπ (ζρεηηθό έγγξαθν θ251/90668/86-

11-6-2014). 

 

 Πξνζπάζεηα κνπ θαη ζπλεξγαζία κε ηνπο Γηεπζπληέο ησλ ζρνιείσλ ηεο 

Ηζάθεο θαη ηνπο αξκόδηνπο πιιόγνπο θπξίσο γηα λα δνζνύλ ιύζεηο ζηα 

πξνβιήκαηα πνπ πξνέθππηαλ ζρεηηθά κε ηηο κεηαθνξέο ησλ καζεηώλ, 

αιιά θαη ζε νπνηνδήπνηε ζέκα ρξεηαδόηαλ ε βνήζεηά κνπ.  

 

 Ηδηαίηεξε κλεία θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ πξόζθαησλ ζεηζκώλ θαη 

ζπλεξγαζία κε ηνλ Ο..Κ. γηα απηνςίεο θαη ειέγρνπο ησλ ζρνιηθώλ 

θηεξίσλ. Ζ αληηζεηζκηθή ζσξάθηζε ηνπο, πξνηεξαηόηεηα καο κε 

δηαξθείο επηζεκάλζεηο πξνο ην Γήκν Ηζάθεο (ηειεπηαία 20/12/2013, 

ιίγεο κέξεο πξηλ ηνπο πξόζθαηνπο ζεηζκνύο) γηα ηελ εθαξκνγή ηεο 

ζρεηηθήο Πξνγξακκαηηθήο ύκβαζεο Π/Τ 136.536,00 επξώ, κεηαμύ 

ηεο Πεξηθέξεηαο Ινλίσλ Νήζσλ θαη ηνπ Γήκνπ Ιζάθεο ζηα ζρνιεία 

ηεο Ιζάθεο. 

 

 

 Οινθιεξώζεθε ε πξνζζήθε-Δπέθηαζε ηνπ Γπκλαζίνπ-Λπθείνπ 

Ιζάθεο Π/Τ 625.200 επξώ, έξγν ΔΠΑ θαη δηελεξγήζεθε ε ζρεηηθή 

παξάδνζε ζε ρξήζε. 

 

 Πξόηαζή κνπ ηνλ Ηνύιην ηνπ 2012 κεηά από επηηόπηα επίζθεςε ζην 

Γεκνηηθό ρνιείν ηαπξνύ κε ηνλ Αληηπεξηθεξεηάξρε Κεθαιιελίαο θ. 

Κνπξή  θαη ηνλ ηόηε Πξόεδξν ην Πεξηθεξεηαθνύ πκβνπιίνπ  Π.Η.Ν θ. 

Άλζε ε επηζθεπή θαη επέθηαζε ηνπ. 

 

 

 Σέινο, έληαμε θαηόπηλ αηηήκαηνο κνπ ηνπ ΔΠΑΛ Ιζάθεο ζηα 

Δμεηαζηηθά Κέληξα ησλ Παλειιελίσλ Δμεηάζεσλ, νύησο ώζηε ηα 

παηδηά ηεο Ηζάθεο πνπ δίλνπλ Παλειιήληεο Δμεηάζεηο λα κέλνπλ ζηνλ 

ηόπν ηνπο θαη λα κελ ρξεηάδεηαη λα κεηαβνύλ ζηελ Κεθαινληά (ζρεηηθή 

ηξνπνπνηεηηθή Τπνπξγηθή Απόθαζε εθδνζείζα ζηηο 23-04-2014). 

http://anexarttitosblog.gr/%CF%83%CE%B1%CF%81%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CE%B7-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83-%CE%B1%CF%81%CE%B2%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CF%84%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%BF-%CF%83%CF%84%CE%B7%CF%81%CE%B9%CE%BE%CF%84%CE%B5/
http://www.pin.gov.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=3213:nea0205-2&catid=83:perifereiarxis&Itemid=61
http://www.pin.gov.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=3213:nea0205-2&catid=83:perifereiarxis&Itemid=61
http://www.pin.gov.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=3214:nea0205-1&catid=80:pe-kefallinias&Itemid=59
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6. ΑΛΛΑ ΘΔΜΑΣΑ ΙΘΑΚΗ: 

 

 ΛΙΜΔΝΙΚΔ ΑΝΑΓΚΔ ΙΘΑΚΗ: 

 

 Ληκάλη Π.Αεηνύ:  

ηηο 31-8-2012 ε εηαηξεία ΄΄ΑΣΟΜΟΝ΄΄, αλαιακβάλεη ηελ θαηαζθεπή 

ηνπ έξγνπ (Π/Τ 6.970.000,00 επξώ) έλαληη ηνπ πνζνύ 

4.253.455,69επξώ. Σαθηηθέο επαθέο κε αλάδνρν εηαηξεία 

΄΄ΑΣΟΜΟΝ΄΄,  θν  Κνξδαιή θαη θν Καηζάλε αιιά θαη ηε δηεύζπλζε 

Σερληθώλ Έξγσλ ηεο Π.Δ. Κεθαιιελίαο, Γηεπζύληξηα θα Σδαλεηάηνπ 

γηα ζπλερή ελεκέξσζε επί ηνπ ζέκαηνο. Αμίδεη λα αλαθεξζεί όηη ην 

Μάην ηνπ 2013, απέζηεηια  επηζηνιή - θαηαγγειία κε αλαιπηηθή 

έθζεζε θαη θσηνγξαθηθό πιηθό ηεο ηξαγηθήο πθηζηάκελεο 

θαηάζηαζεο ηνπ ιηκαληνύ κε απνηέιεζκα λα ζπλερίζεη ην έξγν από 

ηνλ Μάην έσο θαη ηέινο Ινπιίνπ 2013.Έθηνηε ν αλάδνρνο δήισζε 

αδπλακία ζπλέρηζεο ηελ εξγαζηώλ ηνπ έξγνπ, ιόγσ ηεο ύπαξμεο ηνπ 

ππνγείνπ θαισδίνπ ηεο ΓΔΓΓΖΔ, ζέκα ην νπνίν ε αξκόδηα Τπεξεζία 

είρε επηιύζεη θαη έρεη δξνκνινγήζεη ηηο πξνβιεπόκελεο από ην Νόκν 

δηαδηθαζίεο πεξί Γεκνζίσλ Έξγσλ. Ο αλάδνρνο ζπλνιηθά έρεη 

εηζπξάμεη 558.608,13 επξώ. 

 

 Ληκάλη Πίζσ Αεηνύ (πθηζηάκελε πξνβιήηα): 

Μεηά ηελ απνζηνιή ηεο θαηάζηαζεο  όπσο απνηππώζεθε ζηε 

θσηνγξαθηθή απεηθόληζε πνπ έρεη ζηαιζεί ζε Τπνπξγό  Ναπηηιίαο θν 

Μνπζνπξνύιε θαη Γελ. Γξακκαηέα Τπ. Ναπηηιίαο θν Μνπηδνύξε, 

πξαγκαηνπνηήζεθε ην επηέκβξε ηνπ 2013  παξέκβαζε επηζθεπή 

ζε Τθηζηάκελε Πξνβιήηα από ην Ληκεληθό Σακείν ην νπνίν είρε 

θαη ηελ αξκνδηόηεηα.      

             

  

http://www.kefaloniatoday.com/kefalonitika/stin-ithaki-o-periferiarchis-k-spirou-31719.html
http://kefalonianmantata.gr/articles/view/6793


 11 

 Ληκάλη Βαζέσο: 

Ζ ππάξρνπζα κειέηε δελ εγθξίζεθε από ηνλ ΔΑΛ θαη παξά ηε δηθή 

καο ζέζε γηα ηξνπνπνίεζε ηεο κειέηεο θαη ππνβνιή ηεο  εθ λένπ, 

απνθάζηζαλ άιινη γηα καο λα  ιύζνπλ ηε ζπγθεθξηκέλε ύκβαζε. 

Δπίζεο Καηόπηλ κειέηεο ηνπ Υσξνηαμηθνύ ρεδηαζκνύ ηεο Π.Η.Ν., 

εληνπίδνληαο ηνλ απνραξαθηεξηζκό ηνπ ιηκέλνο Βαζέσο από 

ιηκάλη ειιηκεληζκνύ εκπνξηθώλ πινίσλ ζε ιηκάλη ειιηκεληζκνύ 

κηθξώλ, ηνπξηζηηθώλ ζθαθώλ εμέθξαζα ηελ αληίδξαζή κνπ  κέζσ 

ηνπ Π.. θαη κε έγγξαθεο θαη πξνθνξηθέο αλαθνξέο ζηελ  

Μειεηεηηθή Δηαηξεία θα Καξαζαλάζε θαη ζην ΤΠΔΚΑ ζηελ θα 

Καλειινπνύινπ. 

 

 Ληκάλη Φξηθώλ: 

Μειέηε ηνπ θνπ Γηνλύζε βνξώλνπ  ε νπνία είρε θηάζεη ζηε θάζε 

ηεο δεκνπξάηεζεο, όηαλ ν Γήκνο Ιζάθεο  απνθάζηζε λα 

δηαθνξνπνηήζεη  ηε κειέηε κε απνηέιεζκα λα ρξεηαζηεί 

πεξηζζόηεξνο ρξόλνο λα νινθιεξσζεί. 

 

 

  

http://www.kefalonianmantata.gr/articles/view/8543
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 ΟΓΟΠΟΙΔΙΑ  ΙΘΑΚΗ: 

 

 Οδηθή Αζθάιεηα- Σνπηθέο Βειηηώζεηο Οδηθνύ Γηθηύνπ Ιζάθεο Π/Τ  

150.000 επξώ. Σν έξγν έρεη νινθιεξσζεί θαη ήηαλ ηνπηθέο 

αζθαιηνζηξώζεηο θαη ζηεζαία ζε ηκήκαηα ηνπ επαξρηαθνύ νδηθνύ 

δηθηύνπ: 

 

 Σηξνθέο Αλσγήο 

 Πίζσ Αεηόο-Γεληξάθηα 

 Κηόλη  

 

 Έγηλε πξνζζήθε  ή αληηθαηάζηαζε ζηεζαίσλ ζε νιόθιεξν ην λεζί κε 

κεγαιύηεξε  επηθάλεηα ζην Δπαξρηαθό Οδηθό Γίθηπν ρσξηνύ Λεύθεο. 

 

 Δπηζθεπή θαη απνθαηάζηαζε νδνύ ζηε ζέζε Μπξνο Αεηνύ Π/Τ 

93.141,45 επξώ: 

Έρεη ππνγξαθεί ε ύκβαζε κε ηνλ εξγνιάβν θαη αλακέλεηαη ε έλαξμε 

θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ.(εξγαζίεο επηζθεπώλ ζηα θαηάληε ηνηρία γηα 

ηελ αζθάιεηα ηεο νδνύ θαη ηελ αζθάιεηα ησλ ρξεζηώλ ηεο παξαιίαο 

από ηπρόλ  θαηαξξεύζεηο). 

 

 Βειηίσζε – πληήξεζε Δπαξρηαθνύ Οδηθνύ Γηθηύνπ Ιζάθεο. Π/Τ 

153.147,77επξώ: 

Δξγνιαβία θαηά ηελ νπνία ζα βειηησζεί θαη ζα ζπληεξεζεί ην 

Δπαξρηαθό Οδηθό Γίθηπν όπνπ απαηηείηαη.  

 

 Δμσγή – Μπνύδν έσο Αγ. Αζαλάζην 

 Πιαηξεηζηάο - Ρέκαηα 

 Κηόλη - Ράρε 

 Κηόλη – Λαγθάδα 

 

 Παξεκβάζεηο Οδηθήο Αζθάιεηαο Δπαξρηαθνύ Οδηθνύ Γηθηύνπ Π.Δ. 

ΙζάθεοΠ/Τ187.796,16επξώ: 

Έρνπλ εληνπηζηεί θαη ππνδεηρζεί ζηελ Τερληθή Υπεξεζία πνπ εθπνλεί ηε 

κειέηε αξθεηά ζεκεία πνπ ρξήδνπλ παξεκβάζεσλ από ην Πεξαρώξη έσο 

ην Κηόλη. 

 

 Κξεπηδώκαηα παξαιηαθνύ έκπξνζζελ Πεξηβαιινληνινγηθνύ 

Κέληξνπ,  ε επηζθεπή ησλ νπνίσλ πξαγκαηνπνηήζεθε από ην Ληκεληθό 

Σακείν ην νπνίν έρεη θαη ηελ αξκνδηόηεηα, θαηόπηλ δηθνύ καο 

αηηήκαηνο πνπ επηζήκαηλε ηελ επηθηλδπλόηεηα ηνπ ρώξνπ. 
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7. ΑΛΛΑ ΔΡΓΑ ΙΘΑΚΗ: 

 

 

 

 

 Βηνινγηθόο Καζαξηζκόο Ιζάθεο: 

Έρεη θιείζεη ε παιηά κειέηε θαη εληάμακε ζην ΔΠΔΡΑΑ κειέηε θαη 

έξγν ην νπνίν πεξηιακβάλεη δίθηπν απνρέηεπζεο θαη βηνινγηθό 

θαζαξηζκό ζε άιιε ζέζε από  ηελ πξνβιεπόκελε ζηελ 1
ε
 κειέηε θαη 

ζα ππνγξαθεί ζύκβαζε γηα ηε ΄΄Μειέηε Απνρέηεπζεο αθαζάξησλ θαη 

ΔΔΛ πόιεσο Ηζάθεο΄΄.  

 

 

 

 

 

 

 Άιιεο Πξνηάζεηο καο: 

 

 Δπέθηαζε θαη ζσζηή ιεηηνπξγία Μαξίλαο Βαζέσο  

 Γπλαηόηεηα δηεξεύλεζεο ρσξνζέηεζεο  θαη θαηαζθεπήο πξνβιήηα 

θξνπαδηεξνπινίσλ.  

 Άιιεο θαηεπζύλζεηο καο γηα ηελ Ιζάθε θαη ηα άιια Μηθξά Νεζηά 

ηεο Π.Ι.Ν., βξίζθνληαη ζηηο πξνηάζεηο καο γηα ην Δπηρεηξεζηαθό 

Πξόγξακκα ηεο Π.Ι.Ν. 
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8. ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ: 

 

 Πξνηάζεηο καο: 

 

 Δληνπηζκόο θαη απνθπγή  βξνρνπηώζεσλ όπνπ παξνπζηάδεηαη  έληνλε 

επηθηλδπλόηεηα. 

 Αληηππξηθή πξνζηαζία Ηζάθεο κε ηδηαίηεξε κλεία ζηα δάζε 

Πεξαρσξίνπ (Αθεληηθό Λόγγν) θαη Κηνλίνπ. 

 Καζαξηζκόο ξεκάησλ όπνπ απαηηείηαη, ζηα πιαίζηα ηεο 

αληηπιεκκπξηθήο πξνζηαζίαο. 

 Καζαξηζκόο θαη ρξήζε ηνπ ειηθνδξνκίνπ ζηελ Αλσγή. 

 

 εηζκνί Γεθεκβξίνπ2013-Ιαλνπαξίνπ 2014:  

 Μεηά ηελ απξόνπηε εμέιημε ηνπ θπζηθνύ θαηλνκέλνπ θαη ζε 

πλεξγαζία κε Ππξνζβεζηηθή, Αζηπλνκία θαη Ληκελαξρείν, 

Ο..Κ.(Οξγαληζκό ρνιηθώλ Κηηξίσλ) γηα ειέγρνπο ζρνιηθώλ θηεξίσλ 

θαη ζπλεξγαζία κε ΤΑ (Τπεξεζία  Απνθαηάζηαζεο εηζκνπιήθησλ) 

γηα έιεγρν θηεξίσλ Ηζάθεο. Έιεγρνο Δθθιεζηώλ Ηζάθεο θαη 

ελεκέξσζε ηνπ Μεηξνπνιίηε Λεπθάδνο θαη Ηζάθεο θ. Θεόθηινπ 

ζρεηηθά κε ηεο Δθθιεζίεο πνπ έπαζαλ δεκηέο. 

 πλεξγαζία κε Γεσιόγν θ. Λέθθα θαη αίηεκά κνπ γηα ελεκέξσζε ηνπ 

Π.. γηα ηελ θαηάζηαζε ηνπ λνκνύ, αιιά θαη ηνπ ζηαθνύ ιανύ γύξσ 

από ηελ πξόιεςε θαη ηελ αληηζεηζκηθή πξνζηαζία θαη ζπλεξγαζία κε 

Παλεπηζηήκην Κξήηεο θαη θαζεγεηή θν Φαζνπιά  γηα ελεκέξσζε 

Παηδηώλ Ηζάθεο γύξσ από ηελ αληηζεηζκηθή πξνζηαζία κέζσ κηαο 

πξσηόηππεο κεζόδνπ. 

 

Μεηά από έληνλεο δηεθδηθήζεηο θαη παξεκβάζεηο καο ζην Τπνπξγείν 

Δζσηεξηθώλ θαη ηνλ Τπνπξγό θν Μηρειάθε γηα ηελ Ηζάθε καο -ηελ νπνία 

όινη είραλ μεράζεη, θαηόπηλ πξσηνβνπιηώλ κνπ  όπσο γλσξίδεηε , 

θαηαθέξακε ηα εμήο:  

 Έληαμε ηεο Ιζάθεο ζηα Δπλντθά Μέηξα πνπ αθνξνύλ θαη ηελ 

Κεθαινληά. 

 Δπηρνξήγεζε 100.000 ζε Γήκν Ιζάθεο- (πξόηαζε κνπ ήηαλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ηελ αγνξά 2 γελλεηξηώλ γηα θάιπςε ζε 

πεξίπησζε αλάγθεο ηεο Βνξείνπ θαη Ννηίνπ Ιζάθεο.) 

  

http://e-kefalonia.net/%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7-%CE%B9%CE%B8%CE%AC%CE%BA%CE%B7-%CF%87%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%AC%CE%B6%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B9-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%BC%CE%AD%CF%81/
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Δπίζεο θαηόπηλ πξσηνβνπιίαο κνπ έγηλε ζηελ Π.Δ. Ηζάθεο θαηαγξαθή 

ζεκάησλ πνπ ρξήδνπλ αληηζεηζκηθήο πξνζηαζίαο θαη παξεκβάζεσλ ζην λεζί 

κε εηδηθόηεξε επηζήκαλζε ζην ζέκα ησλ βξνρνπηώζεσλ πνπ παξαηεξείηαη 

ζε όιν ην λεζί θαη επηθνηλσλία κε Ι.Γ.Μ.Δ. κεηά ηελ έγγξαθε αλαιπηηθή 

ελεκέξσζή ηνπο θαη αίηεκά κνπ γηα απηνςία θαη επηηόπην έιεγρν ηεο 

Τπεξεζίαο ζην λεζί ιόγσ επηθηλδπλόηεηαο.    

 

 

 

 Πιεκκύξεο Ιζάθεο θαη Κηνλίνπ, Γεθέκβξηνο 2013:  

 

 πλεξγαζία κε ππξνζβεζηηθό θιηκάθην Ιζάθεο γηα ζπληνληζκό θαη 

γξήγνξε απνθαηάζηαζε ηνπ πξνβιήκαηνο. Δλεκέξσζε ησλ 

ηδηνθηεηώλ πνπ έπαζαλ δεκηέο γηα ηελ θαηάζεζε αηηήζεσλ γηα 

απνδεκηώζεηο. 
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9. ΓΡΑΔΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΤ ΥΑΡΑΚΣΗΡΑ: 

 

 Από ηελ Π.Δ. Ιζάθεο πξαγκαηνπνηήζεθαλ δξάζεηο θνηλσληθνύ 

ραξαθηήξα κε ηελ πξσηνβνπιία ζπιινγήο απαξαηηήησλ εηδώλ θαη 

απνζηνιή ζηνπο ζεηζκόπιεθηνπο ζπλαλζξώπνπο καο θαζώο θαη 

ζπιινγή ηξνθίκσλ γηα ην ύιινγν  ΄΄ΣΟ ΥΑΜΟΓΔΛΟ ΣΟΤ 

ΠΑΙΓΙΟΤ΄΄. 

 

 ηελ Π.Δ.Ιζάθεο πξαγκαηνπνηήζεθε ζπλάληεζε εξγαζίαο 27/8/13 

γηα ηε ζηξαηεγηθή έμππλεο εμεηδίθεπζεο ηεο Π.Ι.Ν. 2014-2020 κε 

παξνπζία εθπξνζώπνπ ηεο Γηαρεηξηζηηθήο Αξρήο θν πίγγν Θαλάζε, 

θν Οηθνλόκνπ εθπξόζσπν ηνπ Σ.Δ.Η Ηνλίσλ Νήζσλ θαη ηεο 

Μειεηεηηθήο Δηαηξείαο ε νπνία έρεη αλαιάβεη ηελ εθπόλεζε ηεο 

αληίζηνηρεο Μειέηεο. 

 

 πκκεηνρή ζε πλέδξηα, Δθδειώζεηο θαη πζθέςεηο: 

 

 πκκεηνρή κνπ ζε πλέδξην Μηθξώλ Νεζηώλ ζην Μεγαλήζη Λεπθάδνο 

(Μάηνο 2011). 

 

 πκκεηνρή κνπ ζε ύζθεςε ζην Τπνπξγείν Ναπηηιίαο ηνλ Ηνύλην ηνπ 

2011 

 

 πκκεηνρή κνπ ζηελ Δηδηθή Μόληκε Δπηηξνπή ηεο Βνπιήο 

(Γεθέκβξηνο 2011).  

 

 Καηά ηε  ζεηείαο καο, πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ Ηζάθε ε πλαπιία ηεο 

΄΄Δλσζεο Δπηαλεζίσλ ηεο Πάηξαο΄΄  ΄΄Όκνξθε θαη Παξάμελε 

Παηξίδα΄΄ πνπ έγηλε ζηηο 17/04/2012. 

 

 Σν επηέκβξην ηνπ 2013, εθπξνζώπεζα ηελ Π.Δ. Ηζάθεο ζηε Εάθπλζν 

κε ην Υνξεπηηθό ύιινγν ΄΄Υαξίιανο Σζηγώληαο΄΄, ζε εθδήισζε – 

αθηέξσκα ζηε Ναπκαρία ηεο Ναππάθηνπ, πνπ πξαγκαηνπνίεζε ε Π.Δ. 

Εαθύλζνπ ζηε Εάθπλζν ζε ζπλεξγαζία κε ην Μηιάλεην Μνπζείν. 

 

Δπίζεο, αμίδεη λα αλαθέξσ ηελ ελαζρόιεζε κνπ κε ζέκαηα όπσο: 

 Μειέηε κε ζέκα: Ληκεληθέο αλάγθεο Μηθξώλ Νεζηώλ. 

 Μειέηε κε ζέκα: ΟΑΜΝ. 

 Μεηαθνξηθό Ηζνδύλακν. 

 Μείσζε ΦΠΑ. 

 Άξζε πξνζπειαζηκόηεηαο θαη Κνηλσληθή πλνρή. 

 Καηαξγήζεηο Τπεξεζηώλ (Σεισλεία, ΗΚΑ, Δηξελνδηθείν, ΓΟΤ θ.η.ι.) 

κε ζπλέπεηα ηελ απνδπλάκσζε ηνπ δηνηθεηηθνύ ηζηνύ. 

http://www.1723.syzefxis.gov.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=336:nea0605-3&catid=85:thematikoi-antiperifereiakloges&Itemid=64
http://www.1723.syzefxis.gov.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=336:nea0605-3&catid=85:thematikoi-antiperifereiakloges&Itemid=64
http://www.pin.gov.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=392:nea0206-3&catid=80:pe-kefallinias&Itemid=59
http://www.1723.syzefxis.gov.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=1183:nea1804-1&catid=85:thematikoi-antiperifereiakloges&Itemid=64
http://www.pin.gov.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=2740:nea0110-1&catid=81:pe-zakyntou&Itemid=58
http://www.pin.gov.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=951:nea3101-1&catid=86:epitropes&Itemid=63
http://www.1723.syzefxis.gov.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=619:nea0909-2&catid=85:thematikoi-antiperifereiakloges&Itemid=64
http://www.kefalonitikanea.gr/2012/11/blog-post_9917.html
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ΔΠΙΛΟΓΟ:   

θνπόο κνπ έγηλε ε πξνζπάζεηα εύξπζκεο ιεηηνπξγίαο ηεο Πεξηθεξεηαθήο 

Δλόηεηαο Ηζάθεο θαη ε ηζόηηκε κεηαρείξηζε ηεο κε ηηο άιιεο Π.Δ. Αλάιεςε 

αξκνδηνηήησλ γηα ηελ Ηζάθε, όκσο δπζηπρώο ήξζε πξηλ πεξίπνπ 1 ρξόλν κε 

δηνηθεηηθέο δπζιεηηνπξγίεο όπσο:  

 έιιεηςε πξσηνθόιινπ, κεηαθηλήζεηο ρσξίο ππεξεζηαθό απηνθίλεην 

παξά ηελ απόθαζε ηνπ Π.Σ.,  

 

 ρσξίο εθαξκνγή ζπζηήκαηνο ηειεδηάζθεςεο,  

 

 ρσξίο εμ νινθιήξνπ θάιπςεο ησλ νδνηπνξηθώλ. 

Δπηπιένλ, ε δπλακηθή παξνπζία ηεο Π.Δ. Ιζάθεο αληί γηα ελίζρπζε 

αληηκεηώπηζε πξνζπάζεηα παξαθώιεζεο θαη ηεξάζηηα δηνηθεηηθά 

εκπόδηα. 

Παξ’ όιεο ηηο γηγαληηαίεο όκσο πξνζπάζεηεο κεδεληζκνύ ηεο Ηζάθεο, 

θαηαθέξακε ε Ηζάθε λα έρεη κηα ηζρπξή θσλή κέζα ζην Π.. Π.Η.Ν. θαη λα 

ζπλερίδεη λα δηεθδηθεί πξνο όθεινο κηαο αλαπηπμηαθήο πξννπηηθήο ηνπ λεζηνύ 

ηνπ Οδπζζέα θαη ησλ θαηνίθσλ ηνπ. 

Ζ Πεξηθεξεηαθή Δλόηεηα Ηζάθεο απνηειεί αλαπόζπαζην θαη απαξαίηεην 

θνκκάηη ηεο Π.Η.Ν., κέζσ ηεο νπνίαο επηηπγράλεηαη ε θαιύηεξε εμππεξέηεζε 

ησλ θαηνίθσλ ηνπ λεζηνύ αιιά θαη ε απηνύζηα ζπκκεηνρή ηεο Ηζάθεο ζηε 

δηεθδίθεζε ησλ δηθαησκάησλ ηεο. Ζ Π.Δ. Ηζάθεο απηά ηα 3,5 ρξόληα κε ηνπο 3 

ππαιιήινπο, αθόκε θαη ρσξίο δηνηθεηηθή ππνζηήξημε, απέδεημε όηη κπνξεί λα 

επηηύρεη πνιιά. Σα άηνκα πνπ πξνζειήθζεζαλ ηειεπηαία κέζσ ησλ 

πξνγξακκάησλ θνηλσθεινύο εξγαζίαο, βνήζεζαλ ζε δηάθνξνπο ηνκείο, όπσο 

επηζθεπέο, θαζαξηζκνύο Κ.Τ. Ηζάθεο, Γπκλαζίνπ, Μνλήο Καζαξώλ, 

Γεκνηηθήο Βηβιηνζήθεο θαη ζηελ δεκηνπξγία ιεπθώκαηνο γηα ηνλ πνιηηηζκό 

θαη ηελ ηζηνξία καο.  

Κιείλνληαο, νθείισ έλα κεγάιν επραξηζηώ ζε όινπο όζνπο ζηήξημαλ ηα 

αηηήκαηά καο, ζηνλ Πεξηθεξεηάξρε θν πύξνπ γηα ηελ ηηκή πνπ κνπ έθαλε 

λα κνπ πξνηείλεη λα είκαη ζην πλδπαζκό ηνπ, ζηνπο αγαπεηνύο 

ζπλαδέιθνπο κνπ Πεξηθεξεηαθνύο πκβνύινπο ζπκπνιίηεπζεο θαη 

αληηπνιίηεπζεο πνπ κάρνληαλ καδί κνπ ζην πιεπξό ηεο Ιζάθεο , ζηηο 

Τπεξεζίεο θαη Γ/ζεηο ηεο Π.Ι.Ν., πνπ ζηήξημαλ ηελ Ιζάθε αιιά θαη έλα 

κεγάιν επραξηζηώ ζε όινπο εζάο πνπ  κε ζηεξίμαηε όιν απηό ην δηάζηεκα 

θαη κέζα από ηελ αγάπε ζαο έγηλα πην δπλαηή θαη αθόκε πην καρεηηθή γηα 

ηελ Ιζάθε καο.                                                                        

Φπζηθά ν αγώλαο καο γηα ηελ Ηζάθε δελ ηειεηώλεη εδώ, απιά αιιάδνπκε 

ζειίδα. 
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Άιισζηε ην λα ζπλερίζσ λα είλαη ελεξγή ην νθείισ πξώηα ζηνλ εαπηό κνπ, 

ζηελ Ηζάθε καο πνπ καο ρξεηάδεηαη όινπο θαη κεηά ζε όινπο εζάο πνπ κε 

εκπηζηεύεζηε.  

΄΄Κάηη ηειεηώλεη γηα λα αξρίζεη θάηη θαιύηεξν!!!΄΄ 

 

Δύρνκαη ζηνπο λενεθιεγέληεο πνπ ζα καο εθπξνζσπήζνπλ ζην Γήκν θαη ζηελ 

Πεξηθέξεηα θαιή δύλακε αιιά θαη θαιή ζπλεξγαζία γηαηί κόλν κέζα από 

απηή ζα κπνξέζνπλ λα απνδώζνπλ.  

αο Δπραξηζηώ πνιύ 

                                                                                              Με Δθηίκεζε 

καξάγδα αξδειή 

                                                                                                Έπαξρνο Ηζάθεο 

 

 

 

 

«ηε ζπλέρεηα αθνινπζεί θσηνγξαθηθό πιηθό».  
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Ζ Σκαξάγδα Σαξδειή ζε ζύζθεςε ζην Κ.Υ. Ηζάθεο κε ηνλ δηνηθεηή ηνπ Γ.Ν.Ν. Κεθαιιελίαο θν 

Εαθεηξόπνπιν, ηνλ ππνδηνηθεηή θν Μαξθάην θαη ηνλ δηεπζπληή ηνπ Κ.Υ. Ηζάθεο θν Παμηλό, 

ζπδεηνύλ γηα ηα πξνβιήκαηα ηεο πγείαο ζην λεζί. 
 

 
Απνζηνιή ηεο Π.Δ. Ηζάθεο ζην ζεηζκόπιεθην Λεμνύξη κε ηελ Έπαξρν Ηζάθεο θα Σαξδειή θαη 

ηνλ Ηεξέα θν Λπθνπξέζε.  
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Ζ Έπαξρνο Ηζάθεο Σκαξάγδα Σαξδειή θαηά ηελ επίβιεςε ησλ εξγαζηώλ ζηελ πηέξπγα 

Γπκλαζίνπ – Λπθείνπ Ηζάθεο. 

 

 

 
Ζ Αληηπεξηθεξεηάξρεο θα Σαξδειή κε ηνλ θαζεγεηή Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ θν 

Παπαδόπνπιν ελ ώξα αλαζθαθώλ ζηελ πεξηνρή ηνπ Αγ. Αζαλαζίνπ Ηζάθεο. 
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Δπίζθεςε ηεο εηαηξείαο Transcoop ζηελ Π.Δ. Ηζάθεο θαη ζπλεξγαζία κε ηελ θα Σαξδειή ζρεηηθά 

κε ηε κειέηε ηνπ ΟΣΑΜΝ πνπ αθνξνύζε ηα Μηθξά Νεζηά. 
 

 
Ζ Σκαξάγδα Σαξδειή, θαηά ηνλ ραηξεηηζκό ηεο ζην Παλειιήλην Παηδηαηξηθό Σπλέδξην κε ηελ 

θα Μέιπσ Λεθαηζά. 
 

  



 22 

 
Σπλέληεπμε ηεο θαο Σαξδειή από ηνλ ηειενπηηθό ζηαζκό ΑΦΔΛΩΟΣ TV. 

 

 
Ζ Σκαξάγδα Σαξδειή κε ηνλ Πεξηθεξεηάξρε ηεο Π.Η.Ν θν Σπύξνπ ζε ζπλέληεπμε ηύπνπ ζηελ 

Κέξθπξα γηα ηηο ζπγθνηλσλίεο. 
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Ζ Πξόεδξνο ηεο Δπηηξνπήο Μηθξώλ Νεζηώλ θα Σαξδειή. 

 

 

 

 

 

 

 
Ζ Σκαξάγδα Σαξδειή ζην Σπλέδξην Μηθξώλ Νεζηώλ κε ηνλ Πεξηθεξεηάξρε θν Σπύξνπ, ηνλ 

Αληηπεξηθεξεηάξρε θν Μαιαθάζε θαη ηνλ ηέσο Γήκαξρν Ηζάθεο θν Βαζηιόπνπιν. 
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Ζ Σκαξάγδα Σαξδειή ελώ ελεκεξώλεη ηνπο ζπκπνιίηεο ηεο γηα ζέκαηα Ηζάθεο. 

 

 
Ζ Σκαξάγδα Σαξδειή ζηελ Σπλεδξίαζε Μηθξώλ Νεζηώλ. 

 

  



 25 

 
Ζ Σκαξάγδα Σαξδειή ζε ζύζθεςε κε ηνλ θν Εαθεηξόπνπιν Γηνηθεηή Γ.Ν.Ν. Κεθαιιελίαο θαη 

ηνλ Υπνδηνηθεηή θν Μαξθάην, ζπλνκηινύλ γηα ηελ πγεία ζηελ Ηζάθε.  

 

 
Ζ Σκαξάγδα Σαξδειή θαηά ηελ επίζθεςε ηεο ζηνλ Γεληθό Γξακκαηέα Απνθεληξσκέλεο 

Γηνίθεζεο θν Απνζηνιόπνπιν. 
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Ζ Αληηπεξηθεξεηάξρεο θα Σκαξάγδα Σαξδειή θαηά ηελ επίζθεςε ηεο ζηνπ Οζσλνύο. 

 

 

 

 

 

 
Ζ Πξόεδξνο ηεο Δπηηξνπήο Μηθξώλ Νεζηώλ θα Σαξδειή θαηά ηελ ζπλεδξίαζε ηεο Δπηηξνπήο 

ζηελ Λεπθάδα. 
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Ζ Έπαξρνο Ηζάθεο θα Σαξδειή ζπλνδεπόκελε από ην ρνξεπηηθό «Φαξίιανο Τζηγώληαο» κε ηνλ 

θν Γεκήηξε Κάληα ζηελ Εάθπλζν ζε εθδήισζε πξνο ηηκήλ ηεο Ναπκαρίαο ηεο Ναππάθηνπ. 

 

 
Ζ Πεξηθεξεηαθή Σύκβνπινο θα Σκαξάγδα Σαξδειή θαηά ηελ νξθσκνζία ηεο ζηελ Κέξθπξα κε 

ηνλ Πεξηθεξεηάξρε Π.Η.Ν. θν Σπύξνπ θαη ηνλ ζύδπγν ηεο (Ηαλνπάξηνο 2011). 
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Ζ Σκαξάγδα Σαξδειή ζε ζύζθεςε πνπ είρε πξαγκαηνπνηήζεη ζηελ Π.Δ. Ηζάθεο κε ζέκα ηελ 

ζηήξημε ησλ εππαζώλ νκάδσλ. 

 

 

 

 

 
Φσηνγξαθία από ηελ Ζκεξίδα γηα ηηο ζπγθνηλσλίεο ηεο Π.Η.Ν. πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ 

Ηζάθε θαη παξίζηαληαη ε Αληηπεξηθεξεηάξρεο θα Σαξδειή, ν Γεληθόο Γξακκαηέαο 

Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο θνο Απνζηνιόπνπινο, ν Γεληθόο Γξακκαηέαο ηνπ Υπνπξγείνπ 

Ναπηηιίαο θνο Λίηηλαο, ν Πεξηθεξεηάξρεο Ηνλίσλ Νήζσλ θνο Σπύξνπ, νη Αληηπεξηθεξεηάξρεο 

Εαθύλζνπ θνο Μπισλάο θαη Κεθαιιελίαο θνο Κνπξήο, ν Πεξηθεξεηαθόο Σύκβνπινο θνο 

Καινύδεο θαη ν θαζεγεηήο Δζληθνύ Μεηζόβηνπ Πνιπηερλείνπ θνο Λπξίδεο. 
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Δπίζθεςε Αληηπεξηθεξεηάξρε Μηθξώλ Νεζηώλ Σκαξάγδαο Σαξδειή ζηα Γηαπόληηα λεζηά κε ηνλ 

Πεξηθεξεηαθό Σύκβνπιν θν Κινπδά θαη ηελ κειεηεηηθή εηαηξεία πνπ έρεη αλαιάβεη ηε κειέηε 

ησλ Μηθξώλ Νεζηώλ (ΟΣΑΜΝ). 

 
Ζ Αληηπεξηθεξεηάξρεο Μηθξώλ Νεζηώλ κε ηνπο Αληηδεκάξρνπο ησλ Μηθξώλ Νεζηώλ 

Μαζξαθίνπ θν Αξγπξό θαη Οζσλώλ θν Καζίκε ζηνπο Οζσλνύο. 
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Ζ Αληηπεξηθεξεηάξρεο Μηθξώλ Νεζηώλ ζην Υπνπξγείν Γηνηθεηηθήο Μεηαξξύζκηζεο κε ηνπο 

ζπλαδέιθνπο Πεξηθεξεηαθνύο Σπκβνύινπο Αηγαίνπ, Ηθαξίαο θν Κνπινπιία θαη Καξπάζνπ θν 

Θεόθηιν γηα ην ζέκα ηεο απηνηέιεηαο ησλ Π.Δ. (πξώελ Δπαξρείσλ). 

 

 

 

 
Ζ Αληηπεξηθεξεηάξρεο Μηθξώλ Νεζηώλ κε ηνλ Πεξηθεξεηάξρε Σππξίδσλ Σπύξνπ θαη κε ηνπο 

Θεκαηηθνύο Αληηπεξηθεξεηάξρεο θν Μαιιηάο θαη θν Μαιαθάζε. 
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Ζ Αληηπεξηθεξεηάξρεο Μηθξώλ Νεζηώλ ζε επίζθεςε ηεο ζην Μαζξάθη. 

 

 

 

 

 
Ζ Αληηπεξηθεξεηάξρεο Μηθξώλ Νεζηώλ ζε επίζθεςε ηεο ζηνλ Κάιακν Λεπθάδνο κε ηνπο 

Αληηπεξηθεξεηάξρεο θν Βεξίθην θαη θν Μαιαθάζε θαη ηνλ Αληηδήκαξρν Καιάκνπ θν Σώιν. 

 


