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Παναγής Καππάτος 

Βουλευτής Κεφαλονιάς και Ιθάκης 

Αξιότιμοι συμπολίτες, αξιότιμες συμπολίτισσες στην Κεφαλονιά, την Ιθάκη και την Ομογένεια, 

 

Τον προηγούμενο μήνα συμπληρώθηκαν δύο  έτη από τις Εθνικές Εκλογές του 2019 και την α-

νάληψη της διακυβέρνησης από τη Νέα Δημοκρατία. Η Κυβέρνηση κλήθηκε να διαχειριστεί την 

πρωτοφανή κατάσταση που έχει δημιουργήσει η πανδημία του κορονοϊού σε πολλαπλά επίπε-

δα, στην υγεία, την οικονομία και την καθημερινότητά μας.  

Η παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη εξασφαλίζει την τήρηση των προεκλογικών δεσμεύσεων 

της Νέας Δημοκρατίας προς τους Έλληνες πολίτες, την προώθηση απαραίτητων μεταρρυθμίσε-

ων σε όλα τα πεδία και την αποκατάσταση του διεθνούς κύρους της χώρας μας.  

Στην Κεφαλονιά και την Ιθάκη το τελευταίο έτος αντιμετωπίζουμε τις συνέπειες της πανδημί-

ας στην τοπική οικονομία και τα προβλήματα που προκαλούνται στο τουριστικό μας προϊόν.  

Το ίδιο διάστημα τα νησιά μας έδωσαν μάχη για να συνέλθουν από το καταστροφικό πέρασμα 

του Μεσογειακού Κυκλώνα «Ιανός». 

Ο τόπος μας έχει ζήσει ξανά στο πρόσφατο παρελθόν περιόδους οικονομικής κρίσης και φυσι-

κές καταστροφές. Η Κυβέρνηση στάθηκε δίπλα στους πολίτες και τις επιχειρήσεις της Κεφαλο-

νιάς και της Ιθάκης, τόσο στο πλαίσιο της διαχείρισης των συνεπειών της πανδημίας, όσο και 

των συνεπειών του «Ιανού», Ο καθένας έχει τη δυνατότητα να συγκρίνει το ύψος της ενίσχυ-

σης και την ταχύτητα αντίδρασης σε σχέση με αντίστοιχες περιόδους του παρελθόντος. 

Ασφαλώς στα πλαίσια της θεσμικής μου ιδιότητας, το τελευταίο έτος συνέχισα να στηρίζω τις 

πρωτοβουλίες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της Κοινωνίας των Πολιτών για τη χρηματοδό-

τηση έργων και δράσεων απαραίτητων για την Κεφαλονιά και την Ιθάκη.  

Το τελευταίο έτος έχουν εκταμιευτεί 50.000.000 για τις συνέπειες του Ιανού και 88.000.000 για 

τις συνέπειες της πανδημίας στην τοπική οικονομία. Η τοπική αυτοδιοίκηση έχει πρόσβαση σε 

χρηματοδοτήσεις δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ από διάφορα προγράμματα για έργα που ήδη 

εγκρίνονται και προχωρούν, ενώ σχεδιάζονται ακόμα περισσότερες μεγάλες παρεμβάσεις. 

Με αυτό το ενημερωτικό δελτίο σας παρουσιάζω συνοπτικά τη δράση μου για την Κεφαλονιά 

και την Ιθάκη με τη συμπλήρωση των δύο ετών της θητείας μου, δρώντας πάντοτε υποστηρι-

κτικά και σε συνεργασία με όλους τους φορείς που έχουν εκτελεστικές αρμοδιότητες. 

 

Με τιμή,  Παναγής Καππάτος       Αύγουστος 2021 
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Παναγής Καππάτος 

Βουλευτής Κεφαλονιάς και Ιθάκης 

Κοινοβουλευτική Δραστηριότητα 
 

Συνολικά 82 ομιλίες στη Βουλή τη διετία 2019-2021 

43 ομιλίες στην Ολομέλεια  - 39 ομιλίες σε Επιτροπές 
 

Την κοινοβουλευτική περίοδο 2020-2021 έκανα 19 ομιλίες σε Επιτροπές της Βουλής 

και 25 ομιλίες στην Ολομέλεια: 

1. Υπ. Οικονομικώ ν  -  Σ/Ν για τις συνέ πέιές του κυκλώ να «Ιανου » 
2. Υπ. Οικονομικώ ν  -  Νέ ος Πτώχέυτικο ς Κώ δικας 
3. Υπ. Υγέι ας  -  Κυ ρώση συ μβασης δώρέα ς Ιδρυ ματος Αλ. Ωνα σης 
4. Υπ. Υγέι ας  -  Κυ ρώση συ μβασης δώρέα ς Ιδρυ ματος Σ. Νια ρχος 
5. Υπ. Δικαιοσυ νης  -  Επιτα χυνση της έκδι κασης έκκρέμώ ν υποθέ σέών 
6. Υπ. Δικαιοσυ νης  -  Οικογένέιακο  Δι καιο (Σχέ σέις γονέ ών και τέ κνών) 
7. Υπ. Δικαιοσυ νης  -  Οργανικο ς Νο μος Ελέγκτικου  Συνέ δριου 
8. Υπ. Εσώτέρικώ ν  -  Εκσυγχρονισμο ς ΑΣΕΠ 
9. Υπ. Εσώτέρικώ ν  -  Εκλογη  Δημοτικώ ν και Πέριφέρέιακώ ν Αρχώ ν (Εισηγητη ς) 
10. Υπ. Εσώτέρικώ ν  -  Θέσμικο  Πλαι σιο Τηλέργασι ας 
11. Υπ. Εσώτέρικώ ν  -  Συ στημα Εσώτέρικου  Ελέ γχου Δημοσι ου Τομέ α 
12. Υπ. Παιδέι ας  -  Εισαγώγη  στην Τριτ. Εκπαι δέυση και αναβα θμιση Ακαδημαι κου  Πέριβα λλοντος 
13. Υπ. Παιδέι ας  -  Αναβα θμιση του Σχολέι ου 
14. Υπ. Επικρατέι ας  -  ΜΜΕ και Οπτικοακουστικα  Μέ σα (Εισηγητη ς) 
15. Υπ. Επικρατέι ας  -  ΜΜΕ και Οπτικοακουστικα  Μέ σα (πέρι  αντισυνταγματικο τητας) 
16. Υπ. Υποδομώ ν  -  Βιώ σιμη Αστικη  Κινητικο τητα 
17. Υπ. Εργασι ας  -  Προστασι α Εργασι ας και Συ σταση Ανέξα ρτητης Αρχη ς Επιθέώ ρησης Εργασι ας 
18. Υπ. Πέριβα λλοντος  -  Ολοκληρώμέ νο Σχέ διο Διαχέι ρισης Αποβλη τών 
19. Υπ. Εξώτέρικώ ν  -  Επέ κταση Χώρικώ ν Υδα τών στο Ιο νιο 
20. Υπ. Ψηφιακη ς Διακυβέ ρνησης  -  Εκσυγχρονισμο ς Κτηματολογι ου 
21. Υπ. Ναυτιλι ας και Νησ. Πολιτικη ς  -  Ολοκληρώμέ νη Θαλα σσια Πολιτικη  στο Νησιώτικο  Χώ ρο 
22. Κυ ρώση Κρατικου  Πρου πολογισμου  
23. Προ ταση για δημιουργι α Εξέταστικη ς Επιτροπη ς για τον π. Υπουργο  κ. Παππα  
24. Ομιλι α έπι  του πορι σματος για διένέ ργέια προκ. έξέ τασης για τον π. Υπουργο  κ. Παπαγγέλο πουλο 
25. Ομιλι α για την Προ ταση Δυσπιστι ας κατα  του Υπουργου  κ. Σται κου ρα 
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Παναγής Καππάτος 

Βουλευτής Κεφαλονιάς και Ιθάκης 

Διαχείριση συνεπειών κυκλώνα «Ιανού»  

49.390.868€ 
 

• Έγκριση και πληρωμή στους λογαριασμούς 5.897 δικαιούχων σε Κεφαλονιά και 
Ιθάκη αποζημιώσεων ύψους 34.136.868€, μέχρι τον Μάιο του 2021 

 

 Κατοικίες:    3.784 δικαιούχοι  -  17.232.868€ 
 Επιχειρήσεις: 2.113 δικαιούχοι  -  16.904.000€ 
 
• Έκτακτη οικονομική ενίσχυση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης από τα Υπουργεία Ε-

σωτερικών και Υποδομών ύψους  15.254.000€ 

• Αργοστόλι: 3.550.000€ 
• Ληξούρι: 4.569.000€ 
• Σάμη: 5.000.000€ 
• Ιθάκη: 2.135.000€ 
 

• Περιφέρεια Ιονίων Νήσων: 24.000.000€ για έργα αποκαταστάσεων + ποσό 
επιδότησης για εξοπλισμό επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον «Ιανό»   

• Έκτακτες χρηματοδοτήσεις για την αντιπλημμυρική προστασία της Αγίας Ευφη-
μίας και της Πυλάρου 

• Χρηματοδότηση από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής της 
Μελέτης Αντιπλημμυρικής Προστασίας Λεκάνης Πυλάρου: 1.600.000€ 

• Καθαρισμός και αποκατάσταση Λιμένα Αγίας Ευφημίας: Έγκριση πίστωσης 
300.000€ έναντι του συνολικού ποσού 950.000€ από το Υπουργείο Ναυτιλί-
ας και Νησιωτικής Πολιτικής 

• Ένταξη των έργων για το νέο μόνιμο δρόμο του Μύρτου και τη νέα Γέφυρα 
Χειμωνικού, σε εργολαβία που βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη από το Υπουργείο 
Υποδομών. Ολοκλήρωση μελετών και έναρξη έργων εντός του 2021 

 
• Έκτακτη δρομολόγηση F/B από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτι-

κής  μετά την κατάρρευση τμήματος του οδικού δικτύου στην Ιθάκη 

• Χρηματοδότηση 800.000€ από το Υπουργείο Πολιτισμού για την αποκατάσταση 
καταστροφών που προκλήθηκαν σε πολιτιστικά μνημεία των νησιών μας 
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Παναγής Καππάτος 

Βουλευτής Κεφαλονιάς και Ιθάκης 

Διαχείριση συνεπειών πανδημίας Covid-19 

88.000.000€ 
 

Οικονομική ενίσχυση των εργαζομένων και των επιχειρήσεων της Κεφαλονιάς και της 

Ιθάκης λόγω των συνεπειών της πανδημίας ύψους  88.000.000€ 

• Επιστρεπτέα Προκαταβολή κύκλοι 1-6 
 54.774.995€ - 4.195 Ωφελούμενοι  
 

• Αποζημιώσεις Ειδικού Σκοπού σε Εργαζομένους 
  6.202.916€ 
 

• Αποζημίωση Ειδικού Σκοπού σε Επιχειρήσεις 
  4.042.376€ σε 4 κύκλους 
 

• Εργαλεία Ρευστότητας ΤΕΠΙΧ ΙΙ και Εγγυοδοτικά Προγράμματα 
 22.762.013€ - 258 Ωφελούμενοι 
 
 
Πρόσθετα μέτρα στήριξης από το Υπουργείο Οικονομικών σε φυσικά πρόσωπα, εργα-
ζομένους και επιχειρήσεις, σε συνδυασμό με τις επιπτώσεις του κυκλώνα «Ιανός»: 
 

• Ένταξη στον 4ο κύκλο της Επιστρεπτέας Προκαταβολής χωρίς το κριτήριο της μείωσης τζίρου 
για τις επιχειρήσεις των περιοχών που επλήγησαν από τον «Ιανό». 

• Αναστολή της πληρωμής όλων των εκκρεμών, βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων φορολογικών 
υποχρεώσεων, τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για τα φυσικά πρόσωπα, για έξι μήνες (ΦΕΚ 
4127/Β/24-09-2020). 

• Αναστολή ή ρύθμιση δανειακών υποχρεώσεων στους πολίτες των περιοχών που επλήγησαν, σε 
συνεργασία με την Ελληνική Ένωση Τραπεζών (Ανακοίνωση ΕΕΤ 21.09.2020). 

• Αναστολή, για ένα έτος, πλειστηριασμών και κατασχέσεων επί της κινητής ή ακίνητης περιουσί-
ας φυσικών ή νομικών προσώπων στις πληγείσες περιοχές (ΦΕΚ 186 Α'/29.09.2020). 

• Προστασία θέσεων εργασίας στις πληγείσες περιοχές - για ένα τρίμηνο - και παροχή οικονομικής 
ενίσχυσης 534 ευρώ στους εργαζόμενους των οποίων η σύμβαση εργασίας θα τεθεί σε αναστολή 
(ΦΕΚ 186 Α'/29.09.2020). 

• Διευκολύνσεις μέσω παρατάσεων σε διαδικασίες και προθεσμίες του Υπουργείου Οικονομικών. 
• Ρύθμιση και αναστολή ασφαλιστικών υποχρεώσεων των επιχειρήσεων των πληγεισών περιοχών 

για ένα εξάμηνο (13.10.2020 - ΑΔΑ: Ψ5Μ146ΜΤΛΚ-ΝΒΘ). 
• Χαρακτηρισμός ως αφορολόγητων και ακατάσχετων των ενισχύσεων και των αποζημιώσεων 

προς τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που επλήγησαν. 
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Παναγής Καππάτος 

Βουλευτής Κεφαλονιάς και Ιθάκης 

Υδατική Πολιτική & Ύδρευση 

1.815.400€ 
 

Χρηματοδοτήσεις από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής  

 

Δήμος Ιθάκης 

• Βόρεια Ιθάκη  -  95.000€ για την κατασκευή νέου αγωγού σύνδεσης της νέας αφα-

λάτωσης με τη δεξαμενή του οικισμού Σταυρού Ιθάκης 

• Νότια Ιθάκη  -  150.000€ για τη νέα μονάδα Αφαλάτωσης στη Νότια Ιθάκη (Βαθύ) 

• Μαραθιάς  -  55.000 ευρώ για το έργο «Επισκευή και επέκταση του δικτύου 

ύδρευσης στην περιοχή Δρόμου Μαραθιά»  

• 50.000€ για συντήρηση του συστήματος αφαλάτωσης Ιθάκης 

• 200.000€ «Εργασίες επισκευής και αναβάθμισης μονάδων αφαλάτωσης» 

 

Δήμος Σάμης 

• Βαρύ & Καρυά Ερίσου – 100.000€ για νέο δίκτυο ύδρευσης και υδατοδεξαμενή 

• Άσσος – 300.000€  για την «Αποκατάσταση Υδροδότησης Άσσου» 

 

Δήμος Ληξουρίου 

• Κατωγή & Κουβαλάτα – 136.400€  για την κατασκευή μονάδας αφαλάτωσης στα 

Κουβαλάτα και την εγκατάσταση υδατοδεξαμενής στην Κατωγή 

• Πετανοί  – 60.000€ για την επέκταση του δικτύου ύδρευσης στους Πετανούς 

• Ληξούρι – Ωρίμανση του έργου που αφορά τη μονάδα αφαλάτωσης Ληξουρίου προ-

ϋπολογισμού άνω των  4.500.000€   

 

Δήμος Αργοστολίου 

• Ομαλά – 669.000€ για το έργο της γεώτρησης στην θέση “Λάμπη” στα Ομαλά  
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Παναγής Καππάτος 

Βουλευτής Κεφαλονιάς και Ιθάκης 

Υποδομές  
• Συνολική δυνατότητα υποβολής προτάσεων έως 52.000.000€ για έργα στους Δή-

μους Αργοστολίου, Ληξουρίου, Σάμης και Ιθάκης από το πρόγραμμα «Αντώνης Τρί-

τσης» του Υπουργείου Εσωτερικών. Έχουν ήδη εγκριθεί εντάξεις έργων άνω των 

16.000.000€: 

• Αργοστόλι – 6.052.000€ για το έργο Αστικών Αναπλάσεων εντός πόλεως Αρ-

γοστολίου 

• Αργοστόλι – 7.908.000€ για το έργο «Βελτίωσης Υποδομών Ύδρευσης Δήμου 

Αργοστολίου», με μεγάλες παρεμβάσεις στη Δ.Ε. Λειβαθούς  

• Αργοστόλι – 1.012.762€ για το έργο «Αγροτικής Οδοποιίας Αργοστολίου»  

• Ληξούρι  -  1.468.000€ για το έργο «Υποδομές ηλεκτροκίνησης – ηλεκτρικά 

οχήματα – σταθμοί φόρτισης Ληξουρίου» 

• Ληξούρι  -  200.000€ για προμήθεια εξοπλισμού μετατροπής του κλειστού 

γυμναστηρίου σε πολυχώρο εκδηλώσεων 
 

 

• Λιμενικό Ταμείο – 376.000€ για μελέτες αναβάθμισης λιμένων Ληξουρίου, Σάμης, 

Πόρου, Βαθέως και Φισκάρδου, από το Υπουργείο Εσωτερικών 

• Αργοστόλι – 100.000€ για την απομάκρυνση αδρανών υλικών κατεδαφίσεων στο 

λιμάνι Αργοστολίου, από το Υπουργείο Υποδομών 

• Παρέμβαση για την μεταφορά του Εμπορικού Λιμένα Αργοστολίου εκτός του αστι-

κού ιστού της πόλης, στα πλαίσια της σύνταξης του Master Plan του λιμένα 

• Αργοστόλι  -  700.000€ για την ανακατασκευή γηπέδων Κεραμειών και Διλινάτων 

από το Υπουργείο Εσωτερικών 

• Ιθάκη– 230.000€ για έργα στις παραλιακές ζώνες σε Κιόνι και Φρίκες 

• Έγκριση χρηματοδότησης για την κατεδάφιση των εργατικών κατοικιών Ληξου-

ρίου και άλλων σεισμόπληκτων κτιρίων από το 2014 με 2.150.000€. Υπάρχει ανά-

δοχος για το έργο κατεδάφισης των εργατικών κατοικιών και αναμένεται να ξεκι-

νήσει εργασίες το επόμενο διάστημα 

• Χρηματοδότηση της Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης ως επιλέξιμης δαπάνης 

από  το Υπ. Ανάπτυξης, για την Ένωση ΑμεΑ «ΥΠΕΡΙΩΝ» στο Ληξούρι με 40.000€  
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Παναγής Καππάτος 

Βουλευτής Κεφαλονιάς και Ιθάκης 
 

Πολιτική Προστασία 
• Ίδρυση δυο νέων πυροσβεστικών κλιμακίων σε Ελειό-Πρόννους και Έρυσσο  με 10 

άτομα σε κάθε κλιμάκιο. Ενίσχυση του πυρ. κλιμακίου Ληξουρίου με 5 άτομα. 

• Κάλυψη του τομέα της Κεφαλονιάς και της Ιθάκης με νέα πυροσβεστικά αεροπλά-

να μεγαλύτερης χωρητικότητας τύπου Air Tractor 

• Πλήρης κάλυψη του προσωπικού στην Πυροσβεστική Υπηρεσία 

• Συνδρομή της ΜΟΜΚΑ και του Υπουργείου Άμυνας για την προσωρινή γέφυρα του 

Χειμωνικού και τα έργα στην γέφυρα του Πόρου 

 

Παιδεία 
• Συμπλήρωση όλων των κενών θέσεων εκπαιδευτικών στην Κεφαλονιά και την Ι-

θάκη. Η περίοδος 2019-2021 είναι από τις καλύτερες περιόδους για την Α/θμια και 

Β/θμια εκπαίδευση σε επίπεδο στελέχωσης, χάρη στην συνεργασία του Υπουργεί-

ου Παιδείας και των τοπικών διευθύνσεων εκπαίδευσης 

• Έγκριση όλων των ολιγομελών τμημάτων στα σχολεία του νομού, ώστε τα παιδιά 

της 3ης Λυκείου να μην μετακινούνται από το σχολείο τους για την παρακολούθη-

ση συγκεκριμένων μαθημάτων 

• Για πρώτη φορά ίδρυση τάξης υποδοχής ΖΕΠ (Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότη-

τας) στην Ιθάκη, για την υποστήριξη της ένταξης στο ελληνικό σχολείο μαθητών 

από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Λειτουργία τάξης υποδοχής ΖΕΠ στην Έρισσο 

• Συνεργασία του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής με το Ίδρυμα 

Ευγενίδου για την Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Ιονίων Νήσων στο Αργοστόλι. 

Έγινε ανανέωση όλου του εξοπλισμού και προμήθεια προσομοιωτή πλοίων. Στα 

πλαίσια της συνεργασίας προγραμματίζεται η κτιριακή επέκταση της Ακαδημίας. 
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Παναγής Καππάτος 

Βουλευτής Κεφαλονιάς και Ιθάκης 

Υγεία 
 

• Ένταξη του Νοσοκομείου Αργοστολίου στην ανώτερη κατηγορία κινή-
τρων προσέλκυσης ιατρικού προσωπικού ως «Άγονο Νοσοκομείο Ζώνης Α'» 

• Ως αποτέλεσμα των κινήτρων ιδρύθηκε μετά από πολλά χρόνια νέα κλινική στο 
Νοσοκομείο Αργοστολίου με την πρόσληψη Ιατρού-Διευθύντριας και τη λειτουρ-
γία για πρώτη φορά στην Κεφαλονιά Γαστρεντερολογικής Κλινικής. Γίνονται ε-
νέργειες εξοπλισμού της νέας κλινικής 

• Επίσης λόγω των νέων κινήτρων καλύφθηκε θέση Παιδιάτρου στο Μαντζαβινά-
τειο Νοσοκομείο Ληξουρίου 

• Αποκατάσταση λειτουργίας του Ακτινολογικού Τμήματος του Νοσοκομείου Αργο-
στολίου, το οποίο πλέον λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο 

• Επιθεώρηση του Νοσοκομείου Αργοστολίου από την ΚΤΥΠ προκειμένου να συντα-
χθεί μελέτη για την ένταξη στο Ταμείο Ανάκαμψης έργου συνολικής κτιριακής συ-
ντήρησης και αντικατάστασης του μηχανολογικού εξοπλισμού του Νοσοκομείου 

• Υποβολή πρότασης στο ΕΣΠΑ για την αντικατάσταση του ιατρικού εξοπλισμού 
του Νοσοκομείου Αργοστολίου 

• Επιδιόρθωση και βαριά συντήρηση εξοπλισμού ΜΕΘ δωρεάς του 
«Κληροδοτήματος Γεωργίου και Μάρης Βεργωτή» που δεν ήταν πια λειτουργικός 
λόγω αχρησίας  

• Συνεργασία για την έναρξη κατασκευής του νέου Τμήματος Επειγόντων Περιστα-
τικών (ΤΕΠ) στο Νοσοκομείο Αργοστολίου χάρη σε δωρεά 1.200.000€ από το 
«Κληροδότημα Γεωργίου και Μάρης Βεργωτή». Νομοθετική ρύθμιση ώστε να εξαι-
ρεθεί όλο το ΦΠΑ (240.000€) της δωρεάς, για την κατασκευή 2 νέων ανελκυστή-
ρων μεταφοράς ασθενών. Έναρξη εκτέλεσης του έργου το επόμενο διάστημα. 

• Υγειονομική κάλυψη του νομού Κεφαλονιάς και Ιθάκης για περιστατικά Covid-19, 
με την προετοιμασία κλινικής και την εγκατάσταση μοριακού αναλυτή PCR 

• Λειτουργία ΔΙΕΚ  στο Νοσοκομείο Αργοστολίου με ειδικότητες «ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗ-
ΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ» και «ΔΙΑΣΩΣΤΗΣ—ΠΛΗΡΩΜΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ» που 
θα συμβάλλουν στην επάρκεια προσωπικού για τη στελέχωση του ΕΚΑΒ. 
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Παναγής Καππάτος 

Βουλευτής Κεφαλονιάς και Ιθάκης 

Υγεία 

Εξέλιξη προσωπικού στις Δομές Υγείας της Κε-

φαλονιάς και της Ιθάκης 2019-2021 
 

• Πλήρης Κάλυψη οργανικών θέσεων Αγροτικών Ιατρών σε Κεφαλονιά και Ιθάκη 

• Αύξηση 35% του προσωπικού στα Νοσοκομεία Αργοστολίου και Ληξουρίου 

• Το κυριότερο πρόβλημα στο χώρο της υγείας στα νησιά μας παραμένει η προσέλ-

κυση συγκεκριμένων ιατρικών ειδικοτήτων (Παθολόγοι και Αναισθησιολόγοι) 

στις οποίες παρατηρείται έλλειψη προσωπικού πανελλαδικά. Το σημερινό πλαίσιο 

κινήτρων θεσπίστηκε και ανταποκρίνεται στις ανάγκες της δεκαετίας του 1980 

και χρειάζεται εκσυγχρονισμό. Για αυτό το λόγο σε συνεργασία με Βουλευτές νη-

σιωτικών περιοχών προσπαθούμε να θεσπιστούν στοχευμένα κίνητρα που να α-

νταποκρίνονται στις σημερινές ανάγκες των νοσοκομείων νησιωτικών και παρα-

μεθόριων περιοχών, καθώς και τον τρόπο ζωής των νέων ιατρών 

 

 

 
 

 

 

  2019 2021 

Ιατρικο   44 47 

Νοσηλέυτικο   99 169 

Λοιπο  & Τέχνικο  58 93 

Συνολικά   201 309 
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Παναγής Καππάτος 

Βουλευτής Κεφαλονιάς και Ιθάκης 

Κοινοβουλευτικές Παρεμβάσεις 
• Ρύθμιση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος των δασικών εκτάσεων.  Για πρώτη φο-

ρά κατοχυρώνεται νομοθετικά το τεκμήριο κυριότητας των ιδιωτών στις δασικές 

εκτάσεις στα Ιόνια Νησιά 

• Προετοιμασία και ψήφιση νομοθετικής ρύθμισης που αντιμετωπίζει τις πολεοδο-

μικές εκκρεμότητες για την κατεδάφιση των εργατικών κατοικιών Ληξουρίου 

• Νομοθετική ρύθμιση την εξαίρεση όλου του ΦΠΑ (240.000€) από τη δωρεά του 

Κληροδοτήματος Βεργωτή για το ΤΕΠ του Νοσοκομείου Αργοστολίου, ώστε το πο-

σό να χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή 2 νέων ανελκυστήρων για ασθενείς 

• Νομοθετική ρύθμιση ώστε να δοθεί λύση στο ζήτημα της ηλεκτροδότησης των α-

πομακρυσμένων κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων: Αγροτικές εκμεταλλεύσεις οι 

ΑΠΕ που είναι μικρότερες των 500 KW  

• Ρύθμιση ώστε οι αμιγώς φρυγανικές εκτάσεις να μη θεωρούνται δασικές 

• Ρύθμιση ώστε τα γήπεδα ελάχιστου εμβαδού 2.000 τ.μ. που βρίσκονται εντός ζώ-

νης οικισμών να παραμείνουν άρτια και οικοδομήσιμα κατά παρέκκλιση 

• Ρύθμιση με την οποία διαγράφονται, επιστρέφονται ή συμψηφίζονται τα πρόστι-

μα καθυστερημένης υποβολής συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών-

προμηθευτών (ΜΥΦ) του 2014 

• Ρύθμιση για τη δημιουργία προσωρινού ΑΜΚΑ για τη διευκόλυνση εμβολιασμού 

αλλοδαπών κατοίκων που δε διαθέτουν ΑΜΚΑ 

• Αλλαγή πληθυσμιακού ορίου για παροχή δωρεάν σίτισης και στέγασης σε για-

τρούς, εκπαιδευτικούς και σώμ. ασφαλείας σε όλο το νομό Κεφαλονιάς και Ιθάκης 

• Κατάθεση Τροπολογίας για τη διευκόλυνση των Δήμων για τη ναυαγοσωστική κά-

λυψη στις παραλίες 
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Παναγής Καππάτος 

Βουλευτής Κεφαλονιάς και Ιθάκης 

Πολιτισμός & Τουρισμός 
 

• Χρηματοδότηση ίδρυσης ενός νέου Μουσείου στην Κεφαλονιά.  2.500.000€ από το 

Υπουργείο Ανάπτυξης για το έργο «Αναβάθμιση και Εκσυγχρονισμός Μουσείου Γε-

ράσιμου Σκλάβου» 

• Κατάθεση Κοινοβουλευτικής Ερώτησης χάρη στην οποία έγινε δυνατή η διεκδίκη-

ση πλήρους εκτέλεσης και χρηματοδότησης του έργου προστασίας και ανάδειξης 

του Μυκηναϊκού Τάφου Τζαννάτων με ποσό 1.600.000€  

• Για πρώτη φορά η Μελισσάνη και η Δρογκαράτη αποκτούν προσωρινή αδειοδότη-

ση ασφαλούς λειτουργίας, με την προκαταρκτική έγκριση της Τεχνικής Έκθεσης, 

καθώς λειτουργούσαν χωρίς τις απαραίτητες άδειες για πολλά χρόνια 

• Χρηματοδότηση έργων προστασίας και ανάδειξης της Πολιτιστικής Κληρονομιάς 

στην Κεφαλονιά και την Ιθάκη, ύψους 8.000.000€: 

• Αρχαιολογική Συλλογή Σάμης 

• Μονή Σισίων 

• Μονή Αγίων Φανέντων Σάμης 

• Ρωμαϊκό Βαλανείο Σάμης 

• Μυκηναϊκός Τάφος Τζαννάτων 

• Ρωμαϊκό Νεκροταφείο Φισκάρδου 

• Ρωμαϊκή Έπαυλη Αγίας Ευφημίας 

• Συντήρηση Τοιχογραφιών Μεταβυζαντινών Εκκλησιών Ιθάκης 

• Αγία Μαρίνα Σουλλάρων 


