
 1 

Απολογισμός Δράσεων  

για την Κεφαλονιά  

και την Ιθάκη 

2019-2020 

Συμπλήρωςη ενόσ έτουσ  

Από την Ορκωμοςία τησ Βουλήσ  
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Παναγήσ Καππάτοσ 

Βουλευτήσ Κεφαλονιάσ και Ιθάκησ 

Αξιότιμοι συμπολίτες, αξιότιμες συμπολίτισσες στην Κεφαλονιά, την Ιθάκη και σε όλο 

τον κόσμο, 

Πριν από ϋνα χρόνο εύχα την τιμό να παρευρεθώ ςτη Βουλό των Ελλόνων ωσ Βουλευ-

τόσ, με την εντολό των πολιτών τησ Κεφαλονιϊσ και τησ Ιθϊκησ για να την ορκωμοςύα 

των Βουλευτών τησ Θ' Αναθεωρητικόσ Βουλόσ των Ελλόνων. 

ε αυτό τον ϋνα χρόνο το νομοθετικό ςώμα τησ χώρασ μασ ςυζότηςε και ψόφιςε πϊνω 

από 80 νομοςχϋδια, ολοκλόρωςε τη υνταγματικό Αναθεώρηςη, ενώ η προανακριτικό 

επιτροπό ςτην οπούα ςυμμετεύχα, κατϋθεςε πρόςφατα το πόριςμϊ τησ και ολοκλόρωςε 

τισ εργαςύεσ τησ.  

ε αυτό τον πρώτο χρόνο τησ θητεύασ μου ωσ Βουλευτόσ τησ μονοεδρικόσ περιφϋρειασ 

Κεφαλονιϊσ και Ιθϊκησ και ωσ μϋλοσ τησ Κοινοβουλευτικόσ Ομϊδασ τησ υμπολύτευ-

ςησ, πϋρα από τισ υποχρεώςεισ μου ςτο νομοθετικό ςώμα, εύχα και αυξημϋνεσ ευθύνεσ 

ωσ προσ την αντιπροςώπευςη των νηςιών μασ ςτο επύπεδο τησ Κυβϋρνηςησ. 

το πλαύςιο τησ θεςμικόσ μου ιδιότητασ, κατϋβαλα κϊθε προςπϊθεια ώςτε να ςυνδρϊ-

μω και να διευκολύνω την κοινωνύα των νηςιών μασ και τισ πρωτοβουλύεσ τησ. Αυτό 

ϋγινε κατορθωτό πϊντοτε ςε ςυνεργαςύα με την Σοπικό Αυτοδιούκηςη (πρωτοβϊθμια 

και δευτεροβϊθμια), την πολιτικό ηγεςύα των υπουργεύων, υπηρεςιακούσ παρϊγοντεσ 

ςτην Αθόνα, την Πϊτρα, την Κϋρκυρα και τα νηςιϊ μασ, καθώσ και ςε ςυνεργαςύα με 

την Κοινωνύα των Πολιτών και τουσ φορεύσ τησ.  

ε αυτό τον πρώτο χρόνο ϋγινε η εκκύνηςη και η προετοιμαςύα πολλών πρωτοβουλιών 

για τισ οπούεσ καταβϊλλω κϊθε προςπϊθεια να εξελιχθούν με τρόπο θετικό για την Κε-

φαλονιϊ και την Ιθϊκη, ενώ αρκετϋσ βρύςκονται όδη ςε φϊςη ολοκλόρωςησ και υπο-

γραφών.  

Με αυτό την επιςτολό ςασ παρουςιϊζω ςυνοπτικϊ τη δρϊςη μου για την Κεφαλονιϊ 

και την Ιθϊκη ςτον πρώτο χρόνο τησ θητεύασ μου. 

Με τιμή,   

Παναγής Καππάτος          17 Ιουλίου 2020 
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Παναγήσ Καππάτοσ 

Βουλευτήσ Κεφαλονιάσ και Ιθάκησ 

Παιδεύα 
 Προώθηςη ϋνταξησ ςε χρηματοδοτικό πρόγραμμα τησ καταςκευόσ ςχολεύου δευ-

τεροβϊθμιασ εκπαύδευςησ ςτο Αργοςτόλι  

 υμπλόρωςη των περιςςοτϋρων κενών εκπαιδευτικών. Μια από τισ καλύτερεσ 

χρονιϋσ για την πρωτοβϊθμια και δευτεροβϊθμια εκπαύδευςη ςτα νηςιϊ μασ ςε ε-

πύπεδο ςτελϋχωςησ χϊρη ςτην ςυνεργαςύα του Τπουργεύου Παιδεύασ και των τοπι-

κών διευθύνςεων εκπαύδευςησ 

 Έγκριςη όλων των ολιγομελών τμημϊτων ςτα ςχολεύα του νομού 

 Για πρώτη φορϊ ύδρυςη τϊξησ υποδοχόσ ΖΕΠ ςτην Ιθϊκη, για την ϋνταξη ςτην εκ-

παύδευςη μαθητών από ευϊλωτεσ κοινωνικϋσ ομϊδεσ. Ίδρυςη τϊξησ υποδοχόσ ΖΕΠ 

ςτην Έρυςςο 

 

Φωροταξύα, Περιβϊλλον & Ανϊπτυξη 
 Προετοιμαςύα νομοθετικόσ ρύθμιςησ για την επύλυςη του προβλόματοσ με το τεκ-

μόριο κυριότητασ ιδιωτών επύ δαςικών εκτϊςεων, το γνωςτό «Δαςικό» 

 Νομοθετικό ρύθμιςη για τη χρόςη τησ παραλιακόσ οδού Υιςκϊρδου 

 Προετοιμαςύα νομοθετικόσ ρύθμιςησ για την βελτύωςη χωροταξικών διατϊξεων 

που αφορούν τα νηςιϊ μασ και περιλαμβϊνονται ςτο Φωροταξικό Πλαύςιο Ιονύων 

Νόςων 

 Προετοιμαςύα νομοθετικόσ ρύθμιςησ για το ύψοσ των ςτεγών ςε παραδοςιακούσ 

οικιςμούσ 

 Αλλαγό του ςχεδιαςμού για την καταςκευό του εμπορικού λιμϋνα Αργοςτολύου. 

Επιλογό μεταφορϊσ του λιμϋνα εκτόσ του αςτικού ιςτού τησ πόλησ 

 Σο Αργοςτόλι ϋδρα του Περιφερειακού ΥοΔΑ Ιονύων Νόςων. Διατόρηςη τησ ΕΔΑ-

ΚΙ και των θϋςεων εργαςύασ ςτην καθαριότητα 

 Διαςφϊλιςη ςυμμετοχόσ του νομού Κεφαλονιϊσ και Ιθϊκησ ςτην πρώτη φϊςη με-

λετών για τα «Σοπικϊ Φωρικϊ χϋδια» 
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Παναγήσ Καππάτοσ 

Βουλευτήσ Κεφαλονιάσ και Ιθάκησ 

Τγεύα 
 Καλύτερη ςτελϋχωςη των αγροτικών ιατρεύων και βελτύωςη τησ πρωτοβϊθμιασ υγεύασ 

 Άμεςεσ προκηρύξεισ θϋςεων ιατρών για κρύςιμεσ ειδικότητεσ που λεύπουν από το Νοςο-

κομεύο Αργοςτολύου (παθολογύα & αναιςθηςιολογύα) και προςωρινό ενύςχυςη με απο-

ςπϊςεισ ιατρών 

 Για πρώτη φορϊ μετϊ από χρόνια δύνεται ιςχυρό κύνητρο προςϋλκυςησ ιατρών με την 

προκόρυξη θϋςεων Διευθυντών Κλινικών και Επιμελητών Α’ 

 υνεργαςύα με Βουλευτϋσ νηςιωτικών νομών για την θεςμοθϋτηςη μόνιμων κινότρων ςε 

πανελλόνιο επύπεδο που θα καταγραφούν ςε χϋδιο Νόμου του Τπουργεύου Τγεύασ, για τα 

νοςοκομεύα τησ χώρασ που δυςκολεύονται να προςελκύςουν προςωπικό 

 Τποβολό αιτόματοσ να χαρακτηριςτεύ το Νοςοκομεύο Αργοςτολύου «ϊγονο», ώςτε να αυ-

ξηθεύ το ενδιαφϋρον ιατρών να εργαςτούν ςε αυτό 

 Ενύςχυςη Επικουρικού Προςωπικού ςτισ δομϋσ υγεύασ με 22 ϊτομα  

 Διαδικαςύα υποβολόσ αιτόςεων για περιςςότερα από 60 ϊτομα Επικουρικού Προςωπι-

κού, το μεγαλύτερο ϊνοιγμα θϋςεων ςε αριθμό ατόμων και ειδικοτότων των τελευταύων 

ετών 

 Επιδιόρθωςη και βαριϊ ςυντόρηςη εξοπλιςμού ΜΕΘ δωρεϊσ του «Κληροδοτόματοσ Γεωρ-

γύου και Μϊρησ Βεργωτό» που δεν όταν πια λειτουργικόσ 

 Για πρώτη φορϊ ςυζητεύται από την πολιτικό και υπηρεςιακό ηγεςύα η προοπτικό λει-

τουργύασ τησ ΜΕΘ ςτην Κεφαλονιϊ μετϊ από 10 χρόνια αδρϊνειασ, ώςτε το Ελληνικό 

Κρϊτοσ να τιμόςει τη δϋςμευςό του 

 υνεργαςύα για την ϋναρξη καταςκευόσ του Σμόματοσ Επειγόντων Περιςτατικών (ΣΕΠ) 

ςτο Νοςοκομεύο Αργοςτολύου χϊρη ςε δωρεϊ από το «Κληροδότημα Γεωργύου και Μϊρησ 

Βεργωτό». υνεργαςύα για ϋργα ςυντόρηςησ των κτιριακών υποδομών 

 Τγειονομικό κϊλυψη του νομού Κεφαλονιϊσ και Ιθϊκησ για περιςτατικϊ Covid-19, με την 

προετοιμαςύα ξεχωριςτόσ κλινικόσ και την εγκατϊςταςη μοριακού αναλυτό PCR 

 Προώθηςη τησ πρωτοβουλύασ για την ύδρυςη ςχολόσ πληρωμϊτων αςθενοφόρων ςτο Αρ-

γοςτόλι, προκειμϋνου να γύνει πιο εύκολη η ανεύρεςη πληρωμϊτων για τα αςθενοφόρα 

 Καταγραφό προβλημϊτων ςε όλεσ τισ Δομϋσ Τγεύασ με ςχετικϋσ εγκρύςεισ ςκοπιμότητασ 

τησ 6ησ ΤΠΕ για προμόθεια εξοπλιςμού 
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Παναγήσ Καππάτοσ 

Βουλευτήσ Κεφαλονιάσ και Ιθάκησ 

Τποδομϋσ 
 Τποβολό αιτόματοσ για τη επαναςύςταςη και λειτουργύα του Λιμενικού ταθμού 

ςτο Ληξούρι 

 Τποβολό αιτόματοσ μασ για τη χρηματοδότηςη καταςκευόσ μονϊδασ αφαλϊτω-

ςησ ςτο Δόμο Ληξουρύου 

 95.000 ευρώ για την καταςκευό νϋου αγωγού ςύνδεςησ τησ νϋασ αφαλϊτωςησ με 

τη δεξαμενό του οικιςμού ταυρού Ιθϊκησ 

 50.000 ευρώ για ςυντόρηςη του ςυςτόματοσ αφαλϊτωςησ & υδροδότηςησ Ιθϊκησ 

 Προώθηςη αξιοπούηςησ τησ γεώτρηςησ Ομαλών και καταςκευό δεξαμενόσ 

 χεδιαςμόσ προγρϊμματοσ μεγϊλων ϋργων αςτικόσ οδοποιύασ ςε όλο το νομό ςε 

ςυνεργαςύα με το Τπουργεύο Τποδομών και Μεταφορών: 

 Αργοςτόλι (εκτιμώμενο κόςτοσ 1.300.000) 

 Ληξούρι (εκτιμώμενο κόςτοσ 1.000.000) 

 ϊμη (εκτιμώμενο κόςτοσ 300.000) 

 Ιθϊκη (εκτιμώμενο κόςτοσ 300.000) 

 Λόψη απόφαςησ χρηματοδότηςησ για την καταςκευό νϋασ πεζογϋφυρασ ϊμησ – 

Καραβόμυλου από το Τπουργεύο Εθνικόσ Άμυνασ (ΜΟΜΚΑ) 

 Προετοιμαςύα του ϋργου ςυντόρηςησ τησ κϊτω γϋφυρασ Πόρου από το Τπουργεύο 

Εθνικόσ Άμυνασ (ΜΟΜΚΑ) 

 

Πολιτικό Προςταςύα 
 Για πρώτη φορϊ ύδρυςη δυο νϋων πυροςβεςτικών κλιμακύων ςε Ελειό-Πρόννουσ 

και Έρυςςο με δύναμη 10 ατόμων ςε κϊθε κλιμϊκιο 

 Ενύςχυςη πυροςβεςτικού κλιμακύου Ληξουρύου με 5 ϊτομα 

 Ενύςχυςη αςτυνομικόσ δύναμησ του νομού Κεφαλονιϊσ και Ιθϊκησ με 5 ϊτομα 

προςωπικό και νϋα περιπολικϊ 
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Παναγήσ Καππάτοσ 

Βουλευτήσ Κεφαλονιάσ και Ιθάκησ 

Σουριςμόσ, Πολιτιςμόσ & Αθλητιςμόσ 
 Λόψη απόφαςησ για την αποκατϊςταςη του Αρχαιολογικού Μουςεύου Αργοςτολύ-

ου με τη μϋθοδο Μελϋτησ – Καταςκευόσ 

 Ένταξη ϋργων προςταςύασ και ανϊδειξησ ςε χρηματοδοτικϊ προγρϊμματα για ςη-

μαντικϊ μνημεύα:  

 Καθολικό Μονόσ ιςύων και Άγιοι Υανϋντεσ — Άγιοσ Νικόλαοσ χϊρη ςτην ευ-

γενικό χορηγύα τησ  Ελληνικόσ Εταιρεύασ Περιβϊλλοντοσ και Πολιτιςμού 

(ΕΛΛΕΣ) και τησ οικογϋνειασ Μαρτύνου 

 Μυκηναώκόσ θολωτόσ τϊφοσ Σζαννϊτων 

 Προώθηςη ϋργων πολιτιςμού ςτην Ιθϊκη και τησ ύδρυςησ ψηφιακού μουςεύου για 

την οδυςςειακό κληρονομιϊ 

 Κατϊθεςη δϋςμησ προτϊςεων προσ τα αρμόδια Τπουργεύα για τη ςτόριξη των του-

ριςτικών επιχειρόςεων λόγω τησ πανδημύασ, ςε ςυνεργαςύα με τουσ Βουλευτϋσ 

τησ Νϋασ Δημοκρατύασ ςτα Ιόνια Νηςιϊ 

 Έγκριςη από τη Γενικό Γραμματεύα Αθλητιςμού των φακϋλων ϋργων για τα γόπε-

δα Κεραμειών και Διλινϊτων, προκειμϋνου να χρηματοδοτηθούν 

 Έγκριςη του φακϋλου ϋργου για νϋεσ αθλητικϋσ εγκαταςτϊςεισ ςτα Μεςοβούνια 

 

Κοινωνικό Πολιτικό 
 χεδιαςμόσ για τη χρηματοδότηςη τησ τϋγησ Τποςτηριζόμενησ Διαβύωςησ ωσ ε-

πιλϋξιμησ δαπϊνησ από το Τπουργεύο Ανϊπτυξησ, για την Ένωςη ΑμεΑ «ΤΠΕΡΙΩΝ» 

ςτο Ληξούρι με 40.000 ευρώ 

 Προετοιμαςύα και κατϊθεςη ςτο επόμενο νομοςχϋδιο του Τπουργεύου Μεταφορών 

και Τποδομών τησ νομοθετικόσ ρύθμιςησ για την επύλυςη των ρυμοτομικών προ-

βλημϊτων ςτισ εργατικϋσ κατοικύεσ Ληξουρύου 

 Επϋκταςη διϊρκειασ επιδότηςησ ενοικύου για τουσ ςειςμόπληκτουσ 

 Ολοκλόρωςη διαδικαςύασ για την κατεδϊφιςη «κόκκινων» κτιρύων ςτην Παλικό 


