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Περιφερειακή Ενότητα Ιθάκης



ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Μετά από 3,5 χρόνια περίπου κθτείασ μου ωσ Ρεριφερειακι 
Σφμβουλοσ Ιονίων Νιςων για το διάςτθμα 2011-2014, οφείλω κυρίωσ 
ςτουσ κατοίκουσ τθσ Ικάκθσ, οι οποίοι με επζλεξαν να τουσ 
εκπροςωπϊ ςτο Ρεριφερειακό Συμβοφλιο Ιονίων Νιςων να τουσ 
ενθμερϊςω γφρω από τα πεπραγμζνα τθσ κθτείασ μου.
Η εναςχόλθςθ μου με τα κοινά πθγάηει μζςα από τθν αγάπθ μου για 
τα Νθςιά μασ και ειδικά για τθν Ικάκθ, θ οποία κεωρϊ ότι 
επιβεβαιϊκθκε μζςα από τθν κακθμερινι μου ςτάςθ και διεκδίκθςθ 
των δικαιωμάτων τουσ. Αγωνίςτθκα με όλεσ μου τισ δυνάμεισ πάνω ςε 
όλουσ τουσ τομείσ - πάντα με αχρωμάτιςτεσ και ακομμάτιςτεσ 
κινιςεισ- οφτωσ ϊςτε θ Ικάκθ και τα Μικρά Νθςιά μασ να λάβουν ό,τι
τουσ αντιςτοιχεί, χωρίσ ποτζ να φοβθκϊ τισ ςυγκροφςεισ με όποιον ι 
όποιουσ χρειαηόταν.
Ξεκίνθςα ωσ Ρεριφερειακι Σφμβουλοσ Ρ.ΙΝ., ςτθν αρχι χωρίσ καμία 
αρμοδιότθτα.
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Θ Περιφερειακι Σφμβουλοσ κα Σμαράγδα Σαρδελι κατά τθν 
ορκωμοςία τθσ ςτθν Κζρκυρα με τον Περιφερειάρχθ Π.Ι.Ν. κο

Σπφρου και τον ςφηυγο τθσ (Ιανουάριοσ 2011).



Θ Αντιπεριφερειάρχθσ Μικρϊν Νθςιϊν με τον Περιφερειάρχθ 
Σπυρίδων Σπφρου και με τουσ Θεματικοφσ Αντιπεριφερειάρχεσ κο

Μαλλιάσ και κο Μαλακάςθ.



Δεξιά: Επίςκεψθ Αντιπεριφερειάρχθ
Μικρϊν Νθςιϊν Σμαράγδασ Σαρδελι

ςτα Διαπόντια νθςιά με τον 
Περιφερειακό Σφμβουλο κο Κλουδά

και τθν μελετθτικι εταιρεία που ζχει 
αναλάβει τθ μελζτθ των Μικρϊν 

Νθςιϊν (ΟΣΑΜΝ).

Αριςτερά: Θ Αντιπεριφερειάρχθσ Μικρϊν 
Νθςιϊν με τουσ Αντιδθμάρχουσ των 
Μικρϊν Νθςιϊν Μακρακίου κο Αργυρό και 
Οκωνϊν κο Καςίμθ ςτουσ Οκωνοφσ.



τθν πορεία ο Περιφερειάρχθσ κοσ πφρου, αναγνωρίηοντασ το κενό του 
Ν.3852 - Καλλικράτθ (κεφάλαιο β’, άρκρο 3, παράγραφοσ ςτ, ςελ. 1795), με 
όριςε τον Απρίλιο του 2011 ωσ Αντιπεριφερειάρχθ Μικρϊν Νθςιϊν τθσ Ρ.Ι.Ν., 
Συγκοινωνιϊν  μεταξφ των Νθςιϊν και τθσ Ρ.ΙΝ. και Νθςιωτικισ Ρολιτικισ και 
τον ευχαριςτϊ πολφ γιατί ζτςι δυνάμωςε τθ φωνι τθσ Ικάκθσ και τθν Μικρϊν 
Νθςιϊν. 

Σον Ιοφνιο του 2013 ο Περιφερειάρχθσ με όριςε  με αρ. απ. 33197/12757-
20/06/2013 και ΦΕΚ Βϋ1650/3/7/2013, ωσ εντεταλμζνθ Περιφερειακι 
φμβουλοσ αρμόδια ςε κζματα Ικάκθσ, δίνοντάσ  μου τθ δυνατότθτα να 
αγωνιςτϊ ακόμθ περιςςότερο για το νθςί μασ.

Πλοι εςείσ οι ςυμπολίτεσ μου, αναγνωρίςατε τον αγϊνα μου ειδικά για τθν Ικάκθ 
ςε ολόκλθρθ τθ κθτεία μου και ςασ ευχαριςτϊ κερμά γι’ αυτό και ςτισ τελευταίεσ 
αυτοδιοικθτικζσ εκλογζσ  με κζςατε πλειοψθφοφςα Περιφερειακι φμβουλο 
ςτθν Ικάκθ, και μάλιςτα με ποςοςτό τζτοιο το οποίο με ορίηει και 
πλειοψθφοφςα Περιφερειακι φμβουλο ςτα Επτάνθςα. Δυςτυχϊσ όμωσ, ο νυν 
εκλογικόσ νόμοσ με κζτει εκτόσ, αλλά δεν μου αφαιρεί το δικαίωμα να ςυνεχίςω 
ακόμθ να ςτθρίηω και να βοθκϊ τθν Ικάκθ μασ, όποτε και όπου με χρειάηεται.

Ραρακάτω ςασ αναφζρω ςφαιρικά τουσ τομείσ με τουσ οποίουσ αςχολικθκα:
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 ΥΓΕΙΑ:

Θ Υγεία αποτελεί για τθν Ικάκθ αλλά και τα άλλα Μικρά Νθςιά τθσ Ρ.Ι.Ν., 
ευαίςκθτο και προβλθματικό τομζα. Ρροςπάκθςα να καταγράψω τα 
προβλιματα αυτά να αναηθτιςω λφςεισ. 

• Ζγιναν αρκετζσ και ςυχνζσ παρεμβάςεισ ςε Υπουργείο Υγείασ και 
επαφζσ με τουσ εκάςτοτε Υπουργοφσ και Διοικθτζσ 6θσ ΥΡΕ κο
Κατςικόπουλο και κο Κατςίβελα, ωσ Αντιπεριφερειάρχθσ και ωσ  
Ζπαρχοσ Ικάκθσ αλλά και μζλοσ του Δ.Σ. ςτο Γενικό Νοςοκομείο 
Κεφαλλθνίασ για τθν καλφτερθ επάνδρωςθ του Κζντρου Τγείασ 
Ικάκθσ, και τθν καλφτερθ κάλυψθ των παροχϊν υγείασ, κακϊσ και ςτα 
άλλα μικρά νθςιά τθσ Ρ.Ι.Ν. και διεκδικιςεισ με κζματα, ειδικότερα 
για τθν Ικάκθ, κάλυψθ τθσ κζςθσ του  Ραιδιάτρου τθσ κάλυψθσ 
κζςεων με αγροτικοφσ ιατροφσ και τθσ κάλυψθσ εφθμεριϊν, ακόμα και 
με γιατροφσ από τθν Κεφαλονιά. 

• Συγκεκριμζνα ζχει αποςταλκεί ςτο Υπουργείο ςχετικι καταγραφι των 
αναγκϊν των παροχϊν Υγείασ ειδικά ςτα Μικρά Νθςιά τθσ Ρ.Ι.Ν. που 
υπάρχει κατόπιν ειςθγιςεϊσ μου ςτθν Επιτροπι Μικρϊν Νθςιϊν.

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


Αριςτερά: Θ Σμαράγδα Σαρδελι
ςε ςφςκεψθ ςτο Κ.Υ. Ικάκθσ με 
τον διοικθτι του Γ.Ν.Ν. 
Κεφαλλθνίασ κο Ηαφειρόπουλο, 
τον υποδιοικθτι κο Μαρκάτο
και τον διευκυντι του Κ.Υ. 
Ικάκθσ κο Παξινό, ςυηθτοφν για 
τα προβλιματα τθσ υγείασ ςτο 
νθςί.

Δεξιά: Θ Σμαράγδα Σαρδελι ςε 
ςφςκεψθ με τον κο Ηαφειρόπουλο 

Διοικθτι Γ.Ν.Ν. Κεφαλλθνίασ και 
τον Υποδιοικθτι κο Μαρκάτο, 

ςυνομιλοφν για τθν υγεία ςτθν 
Ικάκθ. 



• Επιπλζον, υπιρξε μζριμνα και για το κζμα τθσ 
ςυνταγογράφθςθσ των αςκενϊν τθσ Ικάκθσ.

• Ιδιαίτερθ μνεία υπιρξε για τθν κτιριακι 
επιςκευι του Κζντρου Υγείασ Ικάκθσ και 
προϊκθςθ τθσ ςχετικισ μελζτθσ που είχε 
αναλάβει να εκπονιςει ο Διμοσ Ικάκθσ. 

• Κακαριςμόσ και ανακαίνιςθ πραγματοποιικθκε 
ςτο Κ.Υ. Ικάκθσ για τα ζτθ 2013 και 2014 με τθ 
ςτιριξθ τθσ Ρ.Ε. Ικάκθσ μζςω των 
Ρρογραμμάτων Κοινωφελοφσ Εργαςίασ. 



 ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ:

• υχνζσ ζωσ και κακθμερινζσ οι παρεμβάςεισ μου για τθν καλφτερθ 
ςυγκοινωνία των Μικρϊν Νιςων, ωσ Αντιπεριφερειάρχθσ Μικρϊν 
Νιςων, ιδιαίτερα για τθν διαςφάλιςθ τθσ ςφνδεςθσ των Διαποντίων
με τθν Κζρκυρα, του Καςτοφ-Καλάμου με τθν Λευκάδα και το 
Μφτικα Αιτωλοακαρνανίασ, και φυςικά τθν εξαςφάλιςθ τθσ 
καλφτερθσ ςυγκοινωνίασ τθσ Ικάκθσ και ςυνεργαςία με Διμαρχο 
Μεςολογγίου κο Παναγιϊτθ Κατςοφνθ, για λειτουργία γραμμισ 
Ικάκθσ-Μεςολογγίου.

• υναντιςεισ και ςυνεχείσ επικοινωνίεσ  με εκάςτοτε Τπουργοφσ 
Ναυτιλίασ κο Γιάννθ Διαμαντίδθ, κο Κωςτι Μουςουροφλθ και νυν 
κο Μιλτιάδθ Βαρβιτςιϊτθ και Γεν. Γραμματείσ Τπ. Ναυτιλίασ κο
Νικόλαο Λίτινα και κο Ακανάςιο Μποφςιο και ςχετικζσ παρεμβάςεισ 
μου ςτο .Α.., για τθν διατιρθςθ τθσ γραμμισ Ράτρασ-Ικάκθσ και 
ςυνζχεια τθσ διανυκτζρευςθσ του πλοίου ςτο λιμάνι του Βακζωσ.

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


Συνζντευξθ τθσ κασ Σαρδελι από τον τθλεοπτικό ςτακμό ΑΧΕΛΩΟΣ TV.



• χετικι εναςχόλθςθ μου ωσ Αντιπεριφερειάρχθσ Μικρϊν Νθςιϊν με τθν ςφνδεςθ μεταξφ 
των Νιςων τθσ Π.Ι.Ν., (ςχετικι  απόφαςθ κατόπιν ειςθγιςεϊσ μου, τθσ Επιτροπισ Μικρϊν 
Νθςιϊν και Συγκοινωνιϊν τθσ Π.Ι.Ν. και προςπάκεια ζνταξθσ τθσ ςε ανοιχτι πρόςκλθςθ που 
αφορά Προγράμματα Διαςυνοριακισ Δράςθσ) με ακτοπλοϊκι ςφνδεςθ και ακόμθ, 
εναςχόλθςθ μου με το μεγάλο κζμα τθσ ςφνδεςθσ τουσ με υδροπλάνα. Ιδιαίτερθ 
προςπάκεια αποτροπισ του ςυγκοινωνιακοφ αποκλειςμοφ των νθςιϊν μασ μετά το 
πρόβλθμα που δθμιουργικθκε τον Οκτϊβριο του 2011 με το Ρωςικό Νθογνϊμονα.

• Επικοινωνία με τθν εταιρεία ϋϋIONIAN FERRIESϋϋ, και ςυγκεκριμζνα τον υπεφκυνο τθσ 
Εταιρείασ κο Γιϊργο Βαςιλαρά για τθν κάλυψθ τθσ γραμμισ ϋϋΙκάκθ-Σάμθ-Ράτραϋϋ από τθν 
1θ Οκτωβρίου 2012 που Εταιρεία ‘STRITZIS’’, ςταματά πλζον να εξυπθρετεί τθν ακτοπλοϊκι 
ςφνδεςθ ΙΘΑΚΘ-ΣΑΜΘ-ΡΑΤΑ.  Θ ςυγκεκριμζνθ Εταιρεία κάνει ςχετικό αίτθμα ςτο 
Σ.Α.Σ(Συμβοφλιο Ακτοπλοϊκϊν Συγκοινωνιϊν).

• Επικοινωνία με τθν εταιρεία ϋϋIONION Pϋϋ και ςυγκεκριμζνα τον κο Μιχάλθ Λιάτο, 
υπεφκυνο Εταιρείασ  για τροποποίθςθ δρομολογίων του Ε/Ο ϋϋΙΟΝΙΟΝ ΡΕΛΑΓΟΣϋϋ και 
κάλυψθσ τθσ γραμμισ Ικάκθσ-άμθσ πρωί και επιςτροφι τθ μεςθμζρι, όταν πλζον 
ςταμάτθςε το δρομολόγιο Ικάκθσ-Σάμθσ-Ράτρασ. Υπιρξε άμεςθ ανταπόκριςθ τθσ Εταιρείασ 
επί του κζματοσ και τουσ οφείλουμε ζνα μεγάλο ευχαριςτϊ για τθν εξυπθρζτθςθ του νθςιοφ 
μασ. 
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Θ Σμαράγδα Σαρδελι με τον Περιφερειάρχθ τθσ Π.Ι.Ν κο Σπφρου ςε 
ςυνζντευξθ τφπου ςτθν Κζρκυρα για τισ ςυγκοινωνίεσ.



• Ενδομεταφορζσ: Συνεργαςία μασ με Κτελ Νομοφ Κεφαλλθνίασ για να καλφψει τα 
δρομολόγια των επιβατϊν τθσ Ικάκθσ από Ικάκθ-Σάμθ-Ράτρα-Ακινα και αντίςτροφα και 
Ικάκθσ-Σάμθσ-Αςτακοφ. Τζλοσ, επαφι μασ και ςυνεργαςία- κατόπιν άρνθςθσ του Κτελ
Κεφαλλθνίασ- με το Κτελ Αιτωλοακαρνανίασ, το οποίο καλφπτει ζωσ και ςιμερα τθν 
γραμμι του Αςτακοφ.

• Επαφι μου με Διμο Πατρζων και ςυγκεκριμζνα με τον Πρόεδρο Δ.. κ. Κϊςτα 
Μπουρδοφλθ και ζκκλθςθ ςτισ 18/11/13 για ςυνεργαςία με Διμο Πατρζων, 
Εμποροεπαγγελματικό φλλογο Πάτρασ και Εμπορικό Επιμελθτιριο Πατρϊν.  Άμεςθ 
ανταπόκριςθ και ςτιριξθ του κζματοσ με ομόφωνθ απόφαςθ του Δθμοτικοφ υμβουλίου 
Πατρϊν αφοφ προζκυψε το τεράςτιο πρόβλθμα ειδικά για τθν Ικάκθ διακοπισ τθσ 
ςυγκοινωνίασ τθσ με τθν Ράτρα. 

• Ημερίδα για τισ υγκοινωνίεσ Π.Ι.Ν. Με πρωτοβουλία μου ςαν Αντιπεριφερειάρχθσ και 
Ρρόεδροσ τθσ Επιτροπισ Μικρϊν Νθςιϊν τθσ Ρ.Ι.Ν., ςτισ 23 Ιουλίου 2012, 
πραγματοποιικθκε ςτθν Ικάκθ θ μείηονοσ ςθμαςίασ θμερίδα παρευριςκομζνων του Γενικοφ 
Γραμματζα του Τπουργείου Ναυτιλίασ κου Νικολάου Λίτινα,  του Γενικοφ Γραμματζα 
Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Δυτικισ Ελλάδοσ, Ιονίων Νιςων και Πελοποννιςου, ο 
Περιφερειάρχθσ Π.Ι.Ν. κοσ πφρου, οι Διμαρχοι Μεςολογγίου, Παξϊν, Μεγανθςίου και 
Ικάκθσ , οι Αντιδιμαρχοι Καςτοφ και Καλάμου ο κακθγθτισ του Εκνικοφ Μετςόβιου 
Πολυτεχνείου κοσ Λυρίδθσ κακϊσ και Περιφερειακοί φμβουλοι τθσ Π.Ι.Ν.
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Φωτογραφία από τθν Θμερίδα για τισ ςυγκοινωνίεσ τθσ Π.Ι.Ν. που πραγματοποιικθκε 
ςτθν Ικάκθ και παρίςτανται θ Αντιπεριφερειάρχθσ κα Σαρδελι, ο Γενικόσ Γραμματζασ 

Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ κοσ Αποςτολόπουλοσ, ο Γενικόσ Γραμματζασ του 
Υπουργείου Ναυτιλίασ κοσ Λίτινασ, ο Περιφερειάρχθσ Ιονίων Νιςων κοσ Σπφρου, οι 

Αντιπεριφερειάρχεσ Ηακφνκου κοσ Μυλωνάσ και Κεφαλλθνίασ κοσ Κουρισ, ο 
Περιφερειακόσ Σφμβουλοσ κοσ Καλοφδθσ και ο κακθγθτισ Εκνικοφ Μετςόβιου 

Πολυτεχνείου κοσ Λυρίδθσ.



ΣΟΤΡΙΜΟ - ΠΟΛΙΣΙΜΟ:

• Πρόταςθ για τθν δθμιουργία Φεςτιβάλ Μικρϊν Νθςιϊν Ιονίου: με 
κεματικζσ ενότθτεσ όπωσ μουςικι, κζατρο, Διαγωνιςμό Γαςτρονομίασ, 
Διαγωνιςμό παιδικισ ηωγραφικισ και ζκκεςθ ηωγραφικισ με ςκοπό τθν 
ανάδειξθ, προβολι και διαφιμιςθ των Μικρϊν Νθςιϊν του Ιονίου. Ζχει 
γραφτεί ςχετικό τραγοφδι με τίτλο ϋϋΜικρά Νθςιά του Ιονίουϋϋ ςε ςτίχουσ 
του Αντιδθμάρχου Καςτοφ Φϊτθ Σϊλου και μουςικι του Τάςου 
Ηαφειρίου, το οποίο κα χρθςιμοποιοφταν ςαν εναρκτιριο ζναυςμα του 
Φεςτιβάλ, με αρχι τθν Ομθρικι Ικάκθ και κατάλθξθ ςτο Β.Δ. άκρο τθσ 
Ελλάδασ τουσ Οκωνοφσ. Ραρότι θ πρόταςθ ψθφίςτθκε από το Ρ.Σ. και  
μπικε ςτον Ρ/Υ τθσ Ρ.Ι.Ν., - δυςτυχϊσ- μετά από λίγο χρονικό διάςτθμα 
ζγινε προςπάκεια να βγει εκτόσ Ρ/Υ Ρ.Ι.Ν. 

• Πρόταςθ αναβίωςθσ του Θιακοφ Φεςτιβάλ: με εξαιρετικι ςθμαςία ςτθν 
προθγοφμενθ ανάδειξθ του νθςιοφ μζςω του Φεςτιβάλ και ςυμμετοχι 
διακεκριμζνων Ελλινων καλλιτεχνϊν. Μια ςυνζχεια τθν οποία άξιηε θ 
Ικάκθ που όμωσ ςταμάτθςε.

http://www.1723.syzefxis.gov.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=1476:nea240512-5&catid=85:thematikoi-antiperifereiakloges&Itemid=64


Θ Αντιπεριφερειάρχθσ Μικρϊν Νθςιϊν ςε επίςκεψθ τθσ ςτον Κάλαμο 
Λευκάδοσ με τουσ Αντιπεριφερειάρχεσ κο Βερίκιο και κο Μαλακάςθ

και τον Αντιδιμαρχο Καλάμου κο Σϊλο.



Θ Πρόεδροσ τθσ Επιτροπισ Μικρϊν Νθςιϊν κα Σαρδελι κατά τθν ςυνεδρίαςθ 
τθσ Επιτροπισ ςτθν Λευκάδα.



• Θεματικό πάρκο του Οδυςςζα: Μεγαλεπιβολο αναπτυξιακό 
ςχζδιο που κα ζδινε εργαςία ςε πάρα πολλοφσ Θιακοφσ και 
ςτθν Ικάκθ τθν αξία που πρζπει  να ζχει. Το κζμα αυτό το  
πρότεινα ςτθν Ρ.Ι.Ν. ςαν ζργο θμαία τθσ Περιφζρειασ το 
2012 ειδικά για τθν Π.Ε. Ικάκθσ τθσ οποίασ το όνομα κα 
μποροφςε να αποτελεί το brand name τθσ περιφζρειασ. Ενϊ 
θ πρόταςθ ιταν ζτοιμθ να ενταχκεί ςε ανάλογθ, ανοιχτι 
πρόςκλθςθ για χρθματοδότθςθ, θ περιοχι Μακροποφςι για 
τθν οποία είχα προτείνει να εφαρμοςτεί και τότε ανικε 
ςτον Ε.Ο.Σ., παρά τισ κετικζσ  διαβεβαιϊςεισ αρμοδίων του 
Τπουργείου δεν παραχωρικθκε ποτζ ςτθν Π.Ι.Ν. Εδϊ αξίηει 
να ςθμειωκεί ότι από ςτελζχθ του Υπουργείου Τουριςμοφ 
είχα δεχκεί προςωπικά ςυγχαρθτιρια για τθν πρόταςθ αυτι, 
κακϊσ και από τον τζωσ Νομάρχθ Κζρκυρασ Στζφανο 
Ρουλθμζνο ο όποιοσ προσ τιμιν του ζγραψε και ολόκλθρο 
άρκρο για το κζμα αυτό. 

http://www.1723.syzefxis.gov.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=847:nea1312-4&catid=85:thematikoi-antiperifereiakloges&Itemid=64


• Οδυςςειακό Κζντρο: Θζμα το οποίο πρότεινα ςτθ ςυνεδρίαςθ του Ρ.Σ. τον 
Ιουνίου το 2011 ςτθν Ικάκθ, αλλά απεμπολικθκε όταν το κτίριο του 
Οικοτροφείου Ικάκθσ ιδιοκτθςίασ Ε.Ι.Ν., ςτο οποίο είχε αποφαςιςτεί θ 
εφαρμογι τθσ μελζτθσ του Οδυςςειακοφ Κζντρου, παραχωρικθκε ςτο Διμο
Ικάκθσ και όχι ςτθν Περιφζρεια Ιονίων Νιςων. Από τθν τζωσ Νομαρχιακι 
Αυτοδιοίκθςθ υπιρχε ςχετικι Οικονομοτεχνικι Μελζτθ και φυςικά εκκρεμοφςε θ 
παραχϊρθςθ του ςυγκεκριμζνου κτιρίου.  

• πιλαιο Νυμφϊν Ικάκθσ: Από τθν αρχι τθσ κθτείασ μου εναςχολικθκα με το 
κζμα αυτό και περιςςότερο με τθν αποκατάςταςι και διαμόρφωςθ του 
εξωτερικοφ χϊρου ο οποίοσ αυτι τθ ςτιγμι παρουςιάηει εικόνα ντροπισ. Τακτικι 
επικοινωνία μου με Εφορεία Σπθλαιολογίασ, κακ’ φλθν αρμόδια Υπθρεςία με 
τελευταίο ζγγραφο αίτθμά μου ςτισ 17/02/2014 ςτθν οποία απαντά (με το υπ. 
αρ. ΤΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΠΕΝΕ 39704/23486/573-27/02/2014) ότι ζχει γίνει 
ςφςταςθ  ςτο Διμο Ικάκθσ από το 2010 να ςφραγιςκεί θ είςοδοσ του ςπθλαίου 
και να αποτραπεί θ πρόςβαςθ ςτο χϊρο αυτό ο οποίοσ αυτι τθ ςτιγμι είναι 
επικίνδυνοσ. τθν προςπάκεια αποκατάςταςθσ του χϊρου ςθμαντικι είναι θ 
ςυμβολι ςτο κζμα αυτό θ προςφορά του κιακοφ Πολιτικοφ Μθχανικοφ κου 
Κϊςτα Γκανά ο οποίοσ ζχει προςφζρει ςτθν Π.Ε. Ικάκθσ και ςτο φάκελο του 
ζργου τθν τοπογραφικι απεικόνιςθ του εξωτερικοφ εν λόγω χϊρου. 



• Αναςκαφζσ Αγίου Ακαναςίου: Σο κζμα των αναςκαφϊν είναι ζνα πολφ ςοβαρό κζμα το 
οποίο απαςχολεί όλουσ τουσ κιακοφσ όπου κι αν βρίςκονται. Ραρά τισ ζγγραφεσ και 
προςωπικζσ μου επαφζσ με τουσ εκάςτοτε Υπουργοφσ Ρολιτιςμοφ,   τισ διεκδικιςεισ κι 
εμζνα αλλά και άλλων ςυναδζλφων Ρεριφερειακϊν Συμβοφλων, δυςτυχϊσ ζωσ και ςιμερα 
δεν μπορεί να αναδειχκεί θ ιςτορία που κρφβεται ςτα ςπλάχνα τθσ κιακιάσ γθσ. Μια 
Προγραμματικι φμβαςθ θ οποία καρκινοβατεί χωρίσ κανζνα δυςτυχϊσ, μα κανζνα 
αποτζλεςμα. 

Το Υπουργείο μασ απάντθςε ότι δεν ζχει πλιρθ εικόνα του καταλόγου των εκκεμάτων που 
ζχουν ζρκει ςτο φωσ ζωσ και ςιμερα και γι’ αυτό δεν προχωροφμε. Θεωρϊ όμωσ ςαν 
κιακιά πλζον ότι θ εξζλιξθ που ηθτάμε κα ζρκει όταν πλζον κόψουμε τον ομφάλιο λϊρο 
που μασ ςυνδζει με τθν Κεφαλονιά.

• Δωρεά Βιβλιοκικθσ Ιωάννθ Κακριδι:

Μετά τθν πολφ ςθμαντικι πρόταςθ τθσ οικογζνειασ Κακριδι για τθ ςτζγαςθ τθσ 
βιβλιοκικθσ, πρότεινα τθν ςτζγαςι τθσ ςτο κτίριο τθσ Π.Ε. Ικάκθσ, αλλά θ πρόταςι αυτι 
δυςτυχϊσ δεν υλοποιικθκε. 

• Φιλαρμονικι Διμου Ικάκθσ:

Η Φιλαρμονικι του Διμου Ικάκθσ εξοπλίςτθκε και ενιςχφκθκε με νζα μουςικά όργανα και 
είδθ τα οποία χρειαηόταν από ςχετικό πρόγραμμα του ΕΣΡΑ όπωσ και άλλεσ φιλαρμονικζσ 
των νθςιϊν τθσ Ρ.Ι.Ν.

http://www.kefalonitikanea.gr/2013/04/ionian-ferries.html


Θ Αντιπεριφερειάρχθσ κα Σαρδελι με τον κακθγθτι Πανεπιςτθμίου 
Ιωαννίνων κο Παπαδόπουλο εν ϊρα αναςκαφϊν ςτθν περιοχι του 

Αγ. Ακαναςίου Ικάκθσ.



• Πρόταςθ για δθμιουργία ξεχωριςτοφ τουριςτικοφ φυλλαδίου για τα μικρά νθςιά:

Θεωρϊντασ ότι το κάκε νθςί τθσ Ρ.Ι.Ν. είναι ξεχωριςτό και μοναδικό, πρότεινα τθν 
δθμιουργία τουριςτικοφ φυλλαδίου μόνο για τα πανζμορφα μικρά νθςιά του Ιονίου, αλλά 
κι ζνα μόνο για τθν Ρ.Ε. Ικάκθσ θ οποία το δικαιοφται ςαν αυτοτελι περιφερειακι ενότθτα 
όπωσ ορίηει ο Καλλικράτθσ αλλά και ςαν νθςί ϋϋπατρίδα των πατρίδωνϋϋ που ζχει εμπνεφςει 
ςυγγραφείσ και ποιθτζσ για τθν Ομθρικι τθσ ιςτορία ανά τουσ αιϊνεσ.

• Επιμελικθκα τθ Δθμιουργία Λευκϊματοσ ςε μορφι cd με τίτλο: ϋϋΚαταγραφι –
Αποτφπωςθ και Ανάδειξθ του Πολιτιςτικοφ και Λαογραφικοφ Θθςαυροφ τθσ Ικάκθσϋϋ, το 
οποίο  δθμιουργικθκε με ςκοπό να διαςϊςουμε το παρελκόν και τθν παράδοςθ του νθςιοφ 
και να τα προβάλλουμε. Το παρόν κζμα πζραςε από τθν ανάλογθ Επιτροπι Τουριςμοφ –
Ρολιτιςμοφ τθσ Ρ.Ι.Ν. και λόγω του ότι φάνθκε πωσ και αυτό το κζμα κα μπλόκαρε -
τεχνθζντωσ και δεν κα υλοποιοφνταν ποτζ, αποφάςιςα να το υλοποιιςω με δικά μου 
ζξοδα και να το αφιςω ςαν αναμνθςτικό ςτθν Περιφερειακι Ενότθτα Ικάκθσ.

• Προςπάκθςα να προωκιςω τθν ζνταξθ τθσ Ικάκθσ ςτον κατάλογο μνθμείων τθσ UNESCO:

Θεωρϊντασ ότι κακικον όλων μασ είναι θ διαφφλαξθ τθσ πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ μασ, 
προϊκθςα μζςω του Ρ.Σ. και του Υπουργείου Ρολιτιςμοφ τθν ζνταξθ τθσ Ικάκθσ ςτα 
μνθμεία UNESCO.

 Προϊκθςα τθν επίςπευςθ των διαδικαςιϊν και ολοκλιρωςθ των αδειοδοτιςεων που 
αφοροφν τθ μελζτθ του Καμπαναριοφ του Μθτροπολιτικοφ Ναοφ ςτο Βακφ.

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://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


Θ Αντιπεριφερειάρχθσ Μικρϊν Νθςιϊν ςε επίςκεψθ τθσ ςτο 
Μακράκι.



 ΔΙΟΙΚΗΗ:

 τόχοσ μου από τθν αρχι τθσ κθτείασ μου θ αναβάκμιςθ 
τθσ Π.Ε.Ικάκθσ ςε αυτοτελι Περιφερειακι Ενότθτα
οριηόμενθ όχι μόνο ωσ εκλογικι αυτοτζλεια αλλά και ωσ 
διοικθτικι.    Για να επιτευχκεί αυτό υπάρχει ςχετικι 
απόφαςθ του Π.., κατόπιν ειςθγιςεωσ μου για τθν 
επάνδρωςθ τθσ Τπθρεςίασ με τουλάχιςτον 3 ειδικότθτεσ 
επιπλζον (γεωπόνου, κτθνίατρου και ιχκυολόγου). 

• Θ υφιςτάμενθ κατάςταςθ ζχει ωσ εξισ: 3 γραφεία (ΠΑΜ-
ΣΕΑ, Υγιεινισ Περιβάλλοντοσ και Τεχνικϊν Ζργων) - χωρίσ 
διοικθτικι υποςτιριξθ- παρότι αυτό το κζμα το ζχω 
αιτθκεί πολλάκισ. Ενϊ  αποτελεί μείηον κζμα για τθν 
εφρυκμθ λειτουργία τθσ Π.Ε. ακόμθ εκκρεμεί.



Θ Πρόεδροσ τθσ Επιτροπισ Μικρϊν Νθςιϊν κα Σαρδελι.



• Μετά από ςυνεργαςία μου και ςυμμετοχι μου ςε άτυπο 
ςυντονιςτικό όργανο με ςυναδζλφουσ Ρεριφερειακοφσ Σφμβουλουσ 
Νθςιωτικϊν Ρεριφερειακϊν Ενοτιτων Αιγαίου πρϊθν επαρχείων, 
ειδικά με κο Κουλουλία Νίκο Ζπαρχο Ικαρίασ και ταυλά Κϊςτα 
Ζπαρχο Καλφμνου με διαρκι προςπάκεια μζςω του Περιφερειακοφ 
υμβουλίου, τθσ Ε.Ν.Π.Ε. (Ζνωςθ Περιφερειϊν), και ςυχνζσ επαφζσ 
και επιςκζψεισ μασ ςτα αρμόδια Τπουργεία Εςωτερικϊν και 
Διοικθτικισ Μεταρρφκμιςθσ, και εκάςτοτε Τπουργοφσ, καταφζραμε 
να κεςμοκετιςουμε πλζον τθν ανάκεςθ των τοπικϊν αρμοδιοτιτων 
από τον εκάςτοτε Περιφερειάρχθ ςτον εκάςτοτε εκλεγμζνο 
Περιφερειακό φμβουλο, ο οποίοσ με πρόςφατθ νομοκετικι 
ρφκμιςθ κα ονομάηεται ξανά Ζπαρχοσ. 

• Επιπροςκζτωσ αναφζρω ότι:
Ζγινε προςπάκεια μζςω τθσ επιτροπισ Μικρϊν Νθςιϊν, όντασ 
Ρρόεδροσ, να αναγνωριςτοφν ωσ Περιφερειακζσ Ενότθτεσ και το 
Μεγανιςι και οι Παξοί.

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/
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/


Θ Αντιπεριφερειάρχθσ Μικρϊν Νθςιϊν ςτο Υπουργείο Διοικθτικισ 
Μεταρρφκμιςθσ με τουσ ςυναδζλφουσ Περιφερειακοφσ Συμβοφλουσ 
Αιγαίου, Ικαρίασ κο Κουλουλία και Καρπάκου κο Θεόφιλο για το κζμα 

τθσ αυτοτζλειασ των Π.Ε. (πρϊθν Επαρχείων).



 ΠΑΙΔΕΙΑ:
• Αγϊνεσ για τθν μθ κατάργθςθ του ΕΠΑΛ Ικάκθσ

• Προϊκθςθ των εκπαιδευτικϊν και μακθτϊν ςε προγράμματα μζςω τθσ 
Γενικισ Γραμματείασ Νζασ Γενιάσ και μάλιςτα με τθν ςτιριξθ του νυν 
Γενικοφ Γραμματζα Νζασ Γενιάσ κου Παναγιϊτθ Κανελλόπουλου.

• Αίτθμα ςτθν τότε Τπουργό Παιδείασ κ. Αρβανιτόπουλο, για ζνταξθ και 
των μακθτϊν τθν Ικάκθσ που ςυμμετείχαν ςτισ Πανελλινιεσ Εξετάςεισ 
του 2014 ςτα ςυγκεκριμζνα μζτρα που αφοροφςαν τουσ μακθτζσ τθσ 
Κεφαλονιάσ, μετά τθν ταλαιπωρία των πρόςφατων ςειςμϊν 
Δεκεμβρίου-Ιανουαρίου (ςχετικό ζγγραφο φ251/90668/86-11-6-2014).

• Ρροςπάκεια μου και ςυνεργαςία με τουσ Διευκυντζσ των ςχολείων τθσ 
Ικάκθσ και τουσ αρμόδιουσ Συλλόγουσ κυρίωσ για να δοκοφν λφςεισ ςτα 
προβλιματα που προζκυπταν ςχετικά με τισ μεταφορζσ των μακθτϊν,
αλλά και ςε οποιοδιποτε κζμα χρειαηόταν θ βοικειά μου. 

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://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/


• Ιδιαίτερθ μνεία κατά τθν διάρκεια των πρόςφατων ςειςμϊν και 
ςυνεργαςία με τον Ο..Κ. για αυτοψίεσ και ελζγχουσ των 
ςχολικϊν κτθρίων. Θ αντιςειςμικι κωράκιςθ τουσ, προτεραιότθτα 
μασ με διαρκείσ επιςθμάνςεισ προσ το Διμο Ικάκθσ (τελευταία 
20/12/2013, λίγεσ μζρεσ πριν τουσ πρόςφατουσ ςειςμοφσ) για τθν 
εφαρμογι τθσ ςχετικισ Προγραμματικισ φμβαςθσ Π/Τ 
136.536,00 ευρϊ, μεταξφ τθσ Περιφζρειασ Ιονίων Νιςων και του 
Διμου Ικάκθσ ςτα ςχολεία τθσ Ικάκθσ.

• Ολοκλθρϊκθκε θ προςκικθ-Επζκταςθ του Γυμναςίου-Λυκείου 
Ικάκθσ Ρ/Υ 625.200 ευρϊ, ζργο ΕΣΡΑ και διενεργικθκε θ ςχετικι 
παράδοςθ ςε χριςθ.

• Ρρόταςι μου τον Ιοφλιο του 2012 μετά από επιτόπια επίςκεψθ ςτο 
Δθμοτικό χολείο ταυροφ με τον Αντιπεριφερειάρχθ
Κεφαλλθνίασ κ. Κουρι  και τον τότε Ρρόεδρο το Ρεριφερειακοφ 
Συμβουλίου  Ρ.Ι.Ν κ. Άνκθ θ επιςκευι και επζκταςθ του.

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=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


Θ Ζπαρχοσ Ικάκθσ Σμαράγδα Σαρδελι κατά τθν επίβλεψθ των εργαςιϊν ςτθν 
πτζρυγα Γυμναςίου – Λυκείου Ικάκθσ.



• Τζλοσ, ζνταξθ κατόπιν αιτιματοσ μου του 
ΕΠΑΛ Ικάκθσ ςτα Εξεταςτικά Κζντρα των 
Πανελλθνίων Εξετάςεων, οφτωσ ϊςτε τα 
παιδιά τθσ Ικάκθσ που δίνουν Ρανελλινιεσ 
Εξετάςεισ να μζνουν ςτον τόπο τουσ και να 
μθν χρειάηεται να μεταβοφν ςτθν Κεφαλονιά
(ςχετικι τροποποιθτικι Τπουργικι Απόφαςθ 
εκδοκείςα ςτισ 23-04-2014).

http://www.pin.gov.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=3214:nea0205-1&catid=80:pe-kefallinias&Itemid=59


ΑΛΛΑ ΘΕΜΑΣΑ ΙΘΑΚΗ:

ΛΙΜΕΝΙΚΕ ΑΝΑΓΚΕ ΙΘΑΚΗ:

• Λιμάνι Π.Αετοφ:
Στισ 31-8-2012 θ εταιρεία ϋϋΑΤΟΜΟΝϋϋ, αναλαμβάνει τθν καταςκευι του 
ζργου (Ρ/Υ 6.970.000,00 ευρϊ) ζναντι του ποςοφ 4.253.455,69ευρϊ. 
Τακτικζσ επαφζσ με ανάδοχο εταιρεία ϋϋΑΣΟΜΟΝϋϋ, κο Κορδαλι και κο
Κατςάνθ αλλά και τθ διεφκυνςθ Τεχνικϊν Ζργων τθσ Ρ.Ε. Κεφαλλθνίασ, 
Διευκφντρια κα Τηανετάτου για ςυνεχι ενθμζρωςθ επί του κζματοσ. 
Αξίηει να αναφερκεί ότι το Μάιο του 2013, απζςτειλα  επιςτολι -
καταγγελία με αναλυτικι ζκκεςθ και φωτογραφικό υλικό τθσ τραγικισ 
υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ του λιμανιοφ με αποτζλεςμα να ςυνεχίςει το 
ζργο από τον Μάιο ζωσ και τζλοσ Ιουλίου 2013. Ζκτοτε ο ανάδοχοσ 
διλωςε αδυναμία ςυνζχιςθσ τθν εργαςιϊν του ζργου, λόγω τθσ 
φπαρξθσ του υπογείου καλωδίου τθσ ΔΕΔΔΘΕ, κζμα το οποίο θ αρμόδια 
Υπθρεςία είχε επιλφςει και ζχει δρομολογιςει τισ προβλεπόμενεσ από το 
Νόμο διαδικαςίεσ περί Δθμοςίων Ζργων. Ο ανάδοχοσ ςυνολικά ζχει 
ειςπράξει 558.608,13 ευρϊ.

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


• Λιμάνι Πίςω Αετοφ (υφιςτάμενθ προβλιτα):

Μετά τθν αποςτολι τθσ κατάςταςθσ όπωσ 
αποτυπϊκθκε ςτθ φωτογραφικι απεικόνιςθ 
που ζχει ςταλκεί ςε Υπουργό  Ναυτιλίασ κο
Μουςουροφλθ και Γεν. Γραμματζα Υπ. 
Ναυτιλίασ κο Μουτηοφρθ, 
πραγματοποιικθκε το επτζμβρθ του 2013  
παρζμβαςθ επιςκευι ςε Τφιςτάμενθ 
Προβλιτα από το Λιμενικό Σαμείο το οποίο 
είχε και τθν αρμοδιότθτα.     



• Λιμάνι Βακζωσ:

Θ υπάρχουςα μελζτθ δεν εγκρίκθκε από τον ΕΣΑΛ και παρά τθ δικι μασ 
κζςθ για τροποποίθςθ τθσ μελζτθσ και υποβολι τθσ  εκ νζου,
αποφάςιςαν άλλοι για μασ να  λφςουν τθ ςυγκεκριμζνθ φμβαςθ. 
Επίςθσ, κατόπιν μελζτθσ του Χωροταξικοφ Σχεδιαςμοφ τθσ Ρ.Ι.Ν., 
εντοπίηοντασ τον αποχαρακτθριςμό του λιμζνοσ Βακζωσ από λιμάνι 
ελλιμενιςμοφ εμπορικϊν πλοίων ςε λιμάνι ελλιμενιςμοφ μικρϊν -
τουριςτικϊν ςκαφϊν, εξζφραςα τθν αντίδραςι μου  μζςω του Π.. και 
με ζγγραφεσ και προφορικζσ αναφορζσ ςτθν  Μελετθτικι Εταιρεία κα 
Καρακανάςθ και ςτο ΤΠΕΚΑ ςτθν κα Κανελλοποφλου.

• Λιμάνι Φρικϊν:

Μελζτθ του κου Διονφςθ Σβορϊνου θ οποία είχε φτάςει ςτθ φάςθ τθσ 
δθμοπράτθςθσ, όταν ο Διμοσ Ικάκθσ  αποφάςιςε να διαφοροποιιςει  
τθ μελζτθ με αποτζλεςμα να χρειαςτεί περιςςότεροσ χρόνοσ να 
ολοκλθρωκεί.

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


ΟΔΟΠΟΙΕΙΑ  ΙΘΑΚΗ:

• Οδικι Αςφάλεια- Σοπικζσ Βελτιϊςεισ Οδικοφ Δικτφου 
Ικάκθσ Π/Τ  150.000 ευρϊ. Το ζργο ζχει ολοκλθρωκεί και 
αποτελοφταν από τοπικζσ αςφαλτοςτρϊςεισ και ςτθκαία 
ςε τμιματα του επαρχιακοφ οδικοφ δικτφου:

 Στροφζσ Ανωγισ
 Πίςω Αετόσ-Δεντράκια
 Κιόνι

• Ζγινε προςκικθ  ι αντικατάςταςθ ςτθκαίων ςε ολόκλθρο 
το νθςί με μεγαλφτερθ  επιφάνεια ςτο Επαρχιακό Οδικό 
Δίκτυο χωριοφ Λεφκθσ.



• Επιςκευι και αποκατάςταςθ οδοφ ςτθ κζςθ Μπροσ Αετοφ Π/Τ 
93.141,45 ευρϊ:
Ζχει υπογραφεί θ Σφμβαςθ με τον εργολάβο και αναμζνεται θ 
ζναρξθ καταςκευισ του ζργου (εργαςίεσ επιςκευϊν ςτα κατάντθ 
τοιχία για τθν αςφάλεια τθσ οδοφ και τθν αςφάλεια των χρθςτϊν 
τθσ παραλίασ από τυχόν  καταρρεφςεισ).

• Βελτίωςθ – υντιρθςθ Επαρχιακοφ Οδικοφ Δικτφου Ικάκθσ. Π/Τ 
153.147,77ευρϊ:
Εργολαβία κατά τθν οποία κα βελτιωκεί και κα ςυντθρθκεί το 
Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο όπου απαιτείται. 

 Εξωγι – Μποφηο ζωσ Αγ. Ακανάςιο
 Ρλατρεικιάσ - ζματα
 Κιόνι - άχθ
 Κιόνι – Λαγκάδα



• Παρεμβάςεισ Οδικισ Αςφάλειασ Επαρχιακοφ Οδικοφ 
Δικτφου Π.Ε. ΙκάκθσΠ/Τ187.796,16 ευρϊ:
Ζχουν εντοπιςτεί και υποδειχκεί ςτθν Τεχνικι 
Υπθρεςία που εκπονεί τθ μελζτθ αρκετά ςθμεία που 
χριηουν παρεμβάςεων από το Περαχϊρι ζωσ το Κιόνι.

• Κρθπιδϊματα παραλιακοφ ζμπροςκεν 
Περιβαλλοντολογικοφ Κζντρου, θ επιςκευι των 
οποίων πραγματοποιικθκε από το Λιμενικό Ταμείο το 
οποίο ζχει και τθν αρμοδιότθτα, κατόπιν δικοφ μασ 
αιτιματοσ που επιςιμαινε τθν επικινδυνότθτα του 
χϊρου.



ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ ΙΘΑΚΗ:

• Βιολογικόσ Κακαριςμόσ Ικάκθσ:
Ζχει κλείςει θ παλιά μελζτθ και εντάξαμε ςτο ΕΡΕΑΑ μελζτθ και ζργο το 
οποίο περιλαμβάνει δίκτυο αποχζτευςθσ και βιολογικό κακαριςμό ςε 
άλλθ κζςθ από  τθν προβλεπόμενθ ςτθν 1θ μελζτθ και κα υπογραφεί 
ςφμβαςθ για τθ ϋϋΜελζτθ Αποχζτευςθσ ακακάρτων και ΕΕΛ πόλεωσ 
Ικάκθσϋϋ. 

 Άλλεσ Προτάςεισ μασ:

 Επζκταςθ και ςωςτι λειτουργία Μαρίνασ Βακζωσ 
 Δυνατότθτα διερεφνθςθσ χωροκζτθςθσ και καταςκευισ προβλιτα 

κρουαηιεροπλοίων. 
 Άλλεσ κατευκφνςεισ μασ για τθν Ικάκθ και τα άλλα Μικρά Νθςιά τθσ 

Π.Ι.Ν., βρίςκονται ςτισ προτάςεισ μασ για το Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα 
τθσ Π.Ι.Ν.



ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ:

 Προτάςεισ μασ:

 Εντοπιςμόσ και αποφυγι  βροχοπτϊςεων όπου 
παρουςιάηεται  ζντονθ επικινδυνότθτα.

 Αντιπυρικι προςταςία Ικάκθσ με ιδιαίτερθ μνεία ςτα 
δάςθ Ρεραχωρίου (Αφεντικό Λόγγο) και Κιονίου.

 Κακαριςμόσ ρεμάτων όπου απαιτείται, ςτα πλαίςια 
τθσ αντιπλθμμυρικισ προςταςίασ.

 Κακαριςμόσ και χριςθ του ελικοδρομίου ςτθν Ανωγι.



 ειςμοί Δεκεμβρίου2013-Ιανουαρίου 2014:

• Μετά τθν απρόοπτθ εξζλιξθ του φυςικοφ φαινομζνου 
πραγματοποιικθκε ςυνεργαςία με Ρυροςβεςτικι, Αςτυνομία και 
Λιμεναρχείο, Ο.Σ.Κ.(Οργανιςμό Σχολικϊν Κτιρίων) για ελζγχουσ 
ςχολικϊν κτθρίων και ςυνεργαςία με ΥΑΣ (Υπθρεςία  
Αποκατάςταςθσ Σειςμοπλικτων) για ζλεγχο κτθρίων Ικάκθσ. 
Ζλεγχοσ Εκκλθςιϊν Ικάκθσ και ενθμζρωςθ του Μθτροπολίτθ 
Λευκάδοσ και Ικάκθσ κ. Θεόφιλου ςχετικά με τθσ Εκκλθςίεσ που 
ζπακαν ηθμιζσ.

• Συνεργαςία με Γεωλόγο κ. Λζκκα και αίτθμά μου για ενθμζρωςθ 
του Ρ.Σ. για τθν κατάςταςθ του νομοφ, αλλά και του κιακοφ λαοφ 
γφρω από τθν πρόλθψθ και τθν αντιςειςμικι προςταςία και 
ςυνεργαςία με Ρανεπιςτιμιο Κριτθσ και κακθγθτι κο Φαςουλά  
για ενθμζρωςθ Ραιδιϊν Ικάκθσ γφρω από τθν αντιςειςμικι 
προςταςία μζςω μιασ πρωτότυπθσ μεκόδου.



Αποςτολι τθσ Π.Ε. Ικάκθσ ςτο ςειςμόπλθκτο 
Λθξοφρι με τθν Ζπαρχο Ικάκθσ κα Σαρδελι και 

τον Ιερζα κο Λυκουρζςθ. 



Μετά από ζντονεσ διεκδικιςεισ και παρεμβάςεισ
μασ ςτο Υπουργείο Εςωτερικϊν και τον Υπουργό κο
Μιχελάκθ για τθν Ικάκθ μασ - τθν οποία όλοι είχαν 
ξεχάςει, κατόπιν πρωτοβουλιϊν μου  όπωσ 
γνωρίηετε , καταφζραμε τα εξισ: 

• Ζνταξθ τθσ Ικάκθσ ςτα Ευνοϊκά Μζτρα που 
αφοροφν και τθν Κεφαλονιά.

• Επιχοριγθςθ 100.000 ςε Διμο Ικάκθσ -
(πρόταςθ μου ιταν να χρθςιμοποιθκοφν για τθν 
αγορά 2 γεννθτριϊν για κάλυψθ ςε περίπτωςθ 
ανάγκθσ τθσ Βορείου και Νοτίου Ικάκθσ).

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/


Επίςθσ κατόπιν πρωτοβουλίασ μου ζγινε ςτθν 
Ρ.Ε. Ικάκθσ καταγραφι κεμάτων που χριηουν 
αντιςειςμικισ προςταςίασ και παρεμβάςεων 
ςτο νθςί με ειδικότερθ επιςιμανςθ ςτο κζμα 
των βροχοπτϊςεων που παρατθρείται ςε όλο 
το νθςί και επικοινωνία με Ι.Γ.Μ.Ε. μετά τθν 
ζγγραφθ αναλυτικι ενθμζρωςι τουσ και αίτθμά 
μου για αυτοψία και επιτόπιο ζλεγχο τθσ 
Τπθρεςίασ ςτο νθςί λόγω επικινδυνότθτασ.  



Πλθμμφρεσ Ικάκθσ και Κιονίου, Δεκζμβριοσ 
2013:

• υνεργαςία με πυροςβεςτικό κλιμάκιο 
Ικάκθσ για ςυντονιςμό και γριγορθ 
αποκατάςταςθ του προβλιματοσ. 
Ενθμζρωςθ των ιδιοκτθτϊν που ζπακαν 
ηθμιζσ για τθν κατάκεςθ αιτιςεων για 
αποηθμιϊςεισ.



ΔΡΑΕΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΤ ΧΑΡΑΚΣΗΡΑ:
• Από τθν Π.Ε. Ικάκθσ πραγματοποιικθκαν δράςεισ 

κοινωνικοφ χαρακτιρα με τθν πρωτοβουλία 
ςυλλογισ απαραιτιτων ειδϊν και αποςτολι ςτουσ 
ςειςμόπλθκτουσ ςυνανκρϊπουσ μασ κακϊσ και 
ςυλλογι τροφίμων για το φλλογο  ϋϋΣΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ 
ΣΟΤ ΠΑΙΔΙΟΤϋϋ.

• τθν Π.Ε.Ικάκθσ πραγματοποιικθκε ςυνάντθςθ 
εργαςίασ 27/8/13 για τθ ςτρατθγικι ζξυπνθσ 
εξειδίκευςθσ τθσ Π.Ι.Ν. 2014-2020 με παρουςία 
εκπροςϊπου τθσ Διαχειριςτικισ Αρχισ κο Σπίγγο
Θανάςθ, κο Οικονόμου εκπρόςωπο του Τ.Ε.Ι Ιονίων 
Νιςων και τθσ Μελετθτικισ Εταιρείασ θ οποία ζχει 
αναλάβει τθν εκπόνθςθ τθσ αντίςτοιχθσ Μελζτθσ.



Θ Σμαράγδα Σαρδελι ςε ςφςκεψθ που είχε πραγματοποιιςει ςτθν Π.Ε. 
Ικάκθσ με κζμα τθν ςτιριξθ των ευπακϊν ομάδων.



Θ Σμαράγδα Σαρδελι, κατά τον χαιρετιςμό τθσ ςτο Πανελλινιο 
Παιδιατρικό Συνζδριο με τθν κα Μζλπω Λεκατςά.



 υμμετοχι ςε υνζδρια, Εκδθλϊςεισ και υςκζψεισ:

• Συμμετοχι μου ςε Συνζδριο Μικρϊν Νθςιϊν ςτο Μεγανιςι Λευκάδοσ 
(Μάιοσ 2011).

• Συμμετοχι μου ςε Σφςκεψθ ςτο Υπουργείο Ναυτιλίασ τον Ιοφνιο του 
2011

• Συμμετοχι μου ςτθν Ειδικι Μόνιμθ Επιτροπι τθσ Βουλισ (Δεκζμβριοσ 
2011).

• Κατά τθ  κθτείασ μασ, πραγματοποιικθκε ςτθν Ικάκθ θ Συναυλία τθσ 
ϋϋΕνωςθσ Επτανθςίων τθσ Ράτρασϋϋ ϋϋΠμορφθ και Ραράξενθ 
Ρατρίδαϋϋ που ζγινε ςτισ 17/04/2012.

• Το Σεπτζμβριο του 2013, εκπροςϊπθςα τθν Ρ.Ε. Ικάκθσ ςτθ Ηάκυνκο
με το Χορευτικό Σφλλογο ϋϋΧαρίλαοσ Τςιγϊνιασϋϋ, ςε εκδιλωςθ –
αφιζρωμα ςτθ Ναυμαχία τθσ Ναυπάκτου, που πραγματοποίθςε θ Ρ.Ε. 
Ηακφνκου ςτθ Ηάκυνκο ςε ςυνεργαςία με το Μιλάνειο Μουςείο.

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.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.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


Θ Ζπαρχοσ Ικάκθσ κα Σαρδελι ςυνοδευόμενθ από το χορευτικό 
«Χαρίλαοσ Τςιγϊνιασ» με τον κο Δθμιτρθ Κάντα ςτθν Ηάκυνκο ςε 

εκδιλωςθ προσ τιμιν τθσ Ναυμαχίασ τθσ Ναυπάκτου.



Κάτω δεξιά: Επίςκεψθ τθσ εταιρείασ 
Transcoop ςτθν Π.Ε. Ικάκθσ και ςυνεργαςία με 

τθν κα Σαρδελι ςχετικά με τθ μελζτθ του 
ΟΣΑΜΝ που αφοροφςε τα Μικρά Νθςιά.

Επάνω αριςτερά: Θ Σμαράγδα Σαρδελι
ςτο Συνζδριο Μικρϊν Νθςιϊν με τον 

Περιφερειάρχθ κο Σπφρου, τον 
Αντιπεριφερειάρχθ κο Μαλακάςθ και τον 

τζωσ Διμαρχο Ικάκθσ κο Βαςιλόπουλο.

Επάνω δεξιά: Θ Σμαράγδα Σαρδελι ενϊ 
ενθμερϊνει τουσ ςυμπολίτεσ τθσ για κζματα 

Ικάκθσ.

Κάτω αριςτερά: Θ Σμαράγδα Σαρδελι κατά 
τθν επίςκεψθ τθσ ςτον Γενικό Γραμματζα 

Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ κο
Αποςτολόπουλο.



Επίςθσ, αξίηει να αναφζρω τθν εναςχόλθςθ μου με κζματα 
όπωσ:

• Μελζτθ με κζμα: Λιμενικζσ ανάγκεσ Μικρϊν Νθςιϊν.

• Μελζτθ με κζμα: ΟΣΑΜΝ.

• Μεταφορικό Ιςοδφναμο.

• Μείωςθ ΦΡΑ.

• Άρςθ προςπελαςιμότθτασ και Κοινωνικι Συνοχι.

• Καταργιςεισ Υπθρεςιϊν (Τελωνεία, ΙΚΑ, Ειρθνοδικείο, ΔΟΥ 
κ.τ.λ.) με ςυνζπεια τθν αποδυνάμωςθ του διοικθτικοφ ιςτοφ.

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


ΕΠΙΛΟΓΟ:
Σκοπόσ μου ζγινε θ προςπάκεια εφρυκμθσ λειτουργίασ τθσ Ρεριφερειακισ 
Ενότθτασ Ικάκθσ και θ ιςότιμθ μεταχείριςθ τθσ με τισ άλλεσ Ρ.Ε. Ανάλθψθ 
αρμοδιοτιτων για τθν Ικάκθ, όμωσ δυςτυχϊσ ιρκε πριν περίπου 1 χρόνο με 
διοικθτικζσ δυςλειτουργίεσ όπωσ: 

• ζλλειψθ πρωτοκόλλου, μετακινιςεισ χωρίσ υπθρεςιακό αυτοκίνθτο 
παρά τθν απόφαςθ του Π.Σ.,

• χωρίσ εφαρμογι ςυςτιματοσ τθλεδιάςκεψθσ, 

• χωρίσ εξ ολοκλιρου κάλυψθσ των οδοιπορικϊν.

Επιπλζον, θ δυναμικι παρουςία τθσ Π.Ε. Ικάκθσ αντί για ενίςχυςθ 
αντιμετϊπιςε προςπάκεια παρακϊλθςθσ και τεράςτια διοικθτικά εμπόδια.
Ραρ’ όλεσ τισ γιγαντιαίεσ όμωσ προςπάκειεσ μθδενιςμοφ τθσ Ικάκθσ, 
καταφζραμε θ Ικάκθ να ζχει μια ιςχυρι φωνι μζςα ςτο Ρ.Σ. Ρ.Ι.Ν. και να 
ςυνεχίηει να διεκδικεί προσ όφελοσ μιασ αναπτυξιακισ προοπτικισ του 
νθςιοφ του Οδυςςζα και των κατοίκων του.



Θ Ρεριφερειακι Ενότθτα Ικάκθσ αποτελεί αναπόςπαςτο 
και απαραίτθτο κομμάτι τθσ Ρ.Ι.Ν., μζςω τθσ οποίασ 
επιτυγχάνεται θ καλφτερθ εξυπθρζτθςθ των κατοίκων 
του νθςιοφ αλλά και θ αυτοφςια ςυμμετοχι τθσ Ικάκθσ 
ςτθ διεκδίκθςθ των δικαιωμάτων τθσ. Θ Ρ.Ε. Ικάκθσ αυτά 
τα 3,5 χρόνια με τουσ 3 υπαλλιλουσ, ακόμθ και χωρίσ 
διοικθτικι υποςτιριξθ, απζδειξε ότι μπορεί να επιτφχει 
πολλά. Τα άτομα που προςελιφκθςαν τελευταία μζςω 
των προγραμμάτων κοινωφελοφσ εργαςίασ, βοικθςαν 
ςε διάφορουσ τομείσ, όπωσ επιςκευζσ, κακαριςμοφσ Κ.Υ. 
Ικάκθσ, Γυμναςίου, Μονισ Κακαρϊν, Δθμοτικισ 
Βιβλιοκικθσ και ςτθν δθμιουργία λευκϊματοσ για τον 
πολιτιςμό και τθν ιςτορία μασ. 



Κλείνοντασ, οφείλω ζνα μεγάλο ευχαριςτϊ ςε όλουσ 
όςουσ ςτιριξαν τα αιτιματά μασ, ςτον Περιφερειάρχθ 
κο πφρου για τθν τιμι που μου ζκανε να μου προτείνει 
να είμαι ςτο υνδυαςμό του, ςτουσ αγαπθτοφσ 
ςυναδζλφουσ μου Περιφερειακοφσ υμβοφλουσ 
ςυμπολίτευςθσ και αντιπολίτευςθσ που μάχονταν μαηί 
μου ςτο πλευρό τθσ Ικάκθσ , ςτισ Τπθρεςίεσ και Δ/ςεισ 
τθσ Π.Ι.Ν., που ςτιριξαν τθν Ικάκθ αλλά και ζνα μεγάλο 
ευχαριςτϊ ςε όλουσ εςάσ που  με ςτθρίξατε όλο αυτό 
το διάςτθμα και μζςα από τθν αγάπθ ςασ ζγινα πιο 
δυνατι και ακόμθ πιο μαχθτικι για τθν Ικάκθ μασ.  

Φυςικά ο αγϊνασ μασ για τθν Ικάκθ δεν τελειϊνει εδϊ, 
απλά αλλάηουμε ςελίδα.



Άλλωςτε το να ςυνεχίςω να είναι ενεργι το οφείλω 
πρϊτα ςτον εαυτό μου, ςτθν Ικάκθ μασ που μασ 
χρειάηεται όλουσ και μετά ςε όλουσ εςάσ που με 
εμπιςτεφεςτε. 

ϋϋΚάτι τελειϊνει για να αρχίςει κάτι καλφτερο!!!ϋϋ

Εφχομαι ςτουσ νεοεκλεγζντεσ που κα μασ 
εκπροςωπιςουν ςτο Διμο και ςτθν Ρεριφζρεια 
καλι δφναμθ αλλά και καλι ςυνεργαςία γιατί μόνο 
μζςα από αυτι κα μπορζςουν να αποδϊςουν.



ασ Ευχαριςτϊ πολφ

Με Εκτίμθςθ

μαράγδα αρδελι

Ζπαρχοσ Ικάκθσ


