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Θέμα: «Δραστηριότητες τοσ Δημάρτοσ της Ηρωικής Νήσοσ Κάσοσ στην Αθήνα» 

 

    ηα πιαίζηα ηεο πξνώζεζεο ζεκάησλ πνπ απαζρνινύλ  

ηελ Κάζν, ν Γήκαξρνο είρε ζεηξά επαθώλ θαη 

ζπλαληήζεσλ κε θπβεξλεηηθνύο θνξείο. 

    Δθηόο ινηπόλ από ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ εθινγηθή 

απνινγηζηηθή γεληθή ζπλέιεπζε ηεο Κεληξηθήο Έλσζεο 

Γήκσλ Διιάδαο, όπνπ σο γλσζηώλ εθιέρηεθε κέινο ηνπ 

Γ. ηεο Κ.Δ.Γ.Δ, ζπλαληήζεθε κε ηνλ Τπνπξγό Δζσηεξηθώλ Σάθε Θενδσξηθάθν, όπνπ κε 

ηνλ θ. P. Mutin δεηήζεθε ε ζπλδξνκή ηνπ Τπνπξγείνπ γηα ηελ απαζρόιεζε δπν 

εξγαδνκέλσλ Αλώηεξεο θαη Αλώηαηεο εθπαίδεπζεο πνπ ζα βνεζήζνπλ ηε ιεηηνπξγία ηεο 

ππεξεζίαο ύδξεπζεο ηεο Κάζνπ. Δπίζεο ηνπ επίδσζε επηζηνιή κέζα ζηελ νπνία αηηείηαη ε 

ελεξγόο ζπκκεηνρή ηνπ Γήκνπ ζηηο εθδειώζεηο γηα ηα 200 ρξόληα από ηελ Διιεληθή 

Δπαλάζηαζε (Οινθαύησκα). πδεηήζεθε αθόκα ε δηνξγάλσζε ηνπ  

-  πκπνζίνπ πνπ ηειεί ππό ηελ αηγίδα ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Γεκνθξαηίαο, θαηά ηελ νπνία ζα 

παξνπζηαζηεί σο πξόηππν ιεηηνπξγίαο  ε πεξίπησζε ηεο Κάζνπ, όζνλ αθνξά ηνλ ηνκέα ηεο 

ύδξεπζεο . 
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 - Τπέγξαςε ζην Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο ηε ζρεηηθή ζύκβαζε κεηαθνξάο ησλ 

απνξξηκκάησλ από ηελ Κάζν ζηνλ Υ.Τ.Σ.Α  Ν. Ρόδνπ, ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Γήκν Ρόδνπ 

θαη ηνπ Τπνπξγείνπ. 

  - πλαληήζεθε ζην Τπνπξγείν Σνπξηζκνύ κε ηνλ Τθππνπξγό Μάλν Κόλζνια, όπνπ ηνπ 

επέδσζε ζρεηηθό ππόκλεκα πνπ έρεη ζρέζε κε ηα αηηήκαηα – πξνβιήκαηα πνπ άπηνληαη ηνπ 

Τπνπξγείνπ, αιιά θαη άιισλ ζεκάησλ ( παηδεία, πγεία, ζπγθνηλσληαθό, ελάιεηαο, 

πεξηεγεηηθόο, ζξεζθεπηηθόο ηνπξηζκόο, θαηαζθεπή αιηεπηηθνύ θαηαθπγίνπ ζην λέν ιηκάλη 

ηεο Κάζνπ). ηε πλάληεζε ήηαλ παξόλ θαη ν Πξόεδξνο ηεο Οκνζπνλδίαο ησλ σκαηείσλ 

ηεο Γσδεθαλήζνπ ηεο Αηηηθήο, ν νπνίνο παξέδσζε ζρεηηθό ππόκλεκα κε αηηήκαηα ησλ 

σκαηείσλ θαη όρη κόλν. 

   - πκκεηείρε ζηελ ελεκεξσηηθή ζπγθέληξσζε πνπ δηνξγάλσζε ν ύιινγνο ησλ Απαληαρνύ 

Καξπαζίσλ όπνπ παξαβξέζεθε θαη ν Γήκαξρνο Καξπάζνπ Γηάλλεο Νηζύξηνο  

   πλαληήζεθε κε ηνλ Αληηπξύηαλε ηνπ  Δζληθνύ Μεηζόβηνπ Πνιπηερλείνπ, Σόληα 

Μνξνπνύινπ, ε νπνία αλέθεξε όηη πξόηεηλε γηα έληαμε ζε πεξηβαιινληηθό πξόγξακκα θαη ην 

λεζί ηεο Κάζνπ. Πξνηάζεθε αθόκα ζηελ Κ. Μνξνπνύινπ λα παξνπζηάζεη ζην λεζί ηελ 

ηεξάζηηα εξγαζία ηελ νπνία ζπληόληζε ε ίδηα γηα ηελ απνθαηάζηαζε  ηνπ Παλάγηνπ Σάθνπ 

ζηα Ηεξνζόιπκα. 

- Δπηζθέθζεθε ηνλ λέν Πξόεδξν ηνπ Γ. ηεο Δ.Δ.Σ. Ζιία Γάηζην θαη ηνλ Γηεπζύλνληα 

ζύκβνπιν πύξν ππξίδσλα καδί κε ηνλ θίιν ηεο Κάζνπ Γηώξγν Γηώρλν πνιηηηθό 

κεραληθό θαη εμεηάζηεθε ε πεξίπησζε ηεο  Κάζνπ όζνλ αθνξά ηελ εθπόλεζε 

κειεηώλ από ηνπο κεραληθνύο ηεο Δηαηξείαο  Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο θαη Αλάπηπμεο. 

Οη επηθεθαιήο ηεο Δηαηξείαο ππνζρέζεθαλ ηελ ζηήξημε ηεο κεηά ηνλ Γελάξε    θαη 

κεηά  ηελ πξόζιεςε λέσλ κεραληθώλ. 

- πλαληήζεθε κε ηνλ Γεληθό Γξακκαηέα ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ Πάηξνθιν 

Γεσξγηάδε θαη κε ηελ δηεπζύληξηα ηνπ δηπισκαηηθνύ γξαθείνπ ηνπ Πξνέδξνπ ηεο 

Γεκνθξαηίαο, όπνπ έγηλε  ελεκέξσζε ζρεηηθά κε ην πξνγξακκαηηζκέλν ζπκπόζην. 

  Σν ζπκπόζην ζα δηεμαρζεί ζηηο αξρέο ηνπ Φεβξνπαξίνπ 2020 ζηελ Αζήλα θαη ηελ 

παξνπζίαζε ζα θάλεη ν επίηηκνο δεκόηεο ηνπ λεζηνύ Pierre Mutin – πδξνγεσιόγνο. 

  Παξαβξέζεθε ζε ζύζθεςε ζηα θεληξηθά γξαθεία ηεο Αηηηθήο νδνύ ζρεηηθά κε ην 

θπθινθνξηαθό ηεο Κάζνπ θαη Δπηθαηξνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο κειέηεο πνπ εθπνλήζεθε από 

νκάδα επηζηεκόλσλ – ζπγθνηλσληνιόγσλ κε επηθεθαιήο ηνλ Καξπάζην δηεπζύλνληα 



ζύκβνπιν ησλ Αηηηθώλ δηαδξνκώλ Βάζν Υαιθία. Σν παξόλ ζηε ζύζθεςε έδσζε ν 

δεκνηηθόο ζύκβνπινο Κάζνπ Νηίλνο Γ. Εαράξεο ν νπνίνο ζα θάλεη θαη ηε ζρεηηθή εηζήγεζε 

ζην Γεκνηηθό πκβνύιην. 

- πκκεηείρε κεηά από ζρεηηθή πξόζθιεζε ζηε Γεληθή πλέιεπζε ηεο "Βηώζηκεο 

Πόιεο". Ο θνξέαο απηόο απνηειείηε από έλα δίθηπν πόιεσλ. Καη βαζηθόο ζηόρνο ηνπ 

Γηθηύνπ είλαη ν ζρεδηαζκόο θαη ε αλάιεςε δξάζεο γηα ηε δεκηνπξγία δηθηύνπ 

ζπλεξγαζίαο κεηαμύ ησλ κειώλ ηνπ, ώζηε λα ζπγθξνηνύλ νκάδεο  λα ππνβάιινπλ θαη 

λα πινπνηνύλ πξνηάζεηο έξγσλ γηα ρξεκαηνδόηεζε από Δπξσπατθά πξνγξάκκαηα, 

όζνλ αθνξά ηνπο ηνκείο ηεο βηώζηκεο αλάπηπμεο, ηεο αεηθνξίαο, ηεο πξνζηαζίαο ηνπ 

Πεξηβάιινληνο, ηεο θπθιηθήο νηθνλνκίαο. 

Δπηδηώθεη ηελ πξαγκαηνπνίεζε απηώλ κέζσ ηεο ηερληθήο ππνζηήξημεο ησλ Γήκσλ. 

-  πλαληήζεθε ηέινο κε ηνλ Γηώξγν Κξεκιή ζύκβνπιν ηνπ Πξσζππνπξγνύ επίηηκν 

δηεπζπληή ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο  γηα ηελ ελέξγεηα θαη ηελ θπθιηθή νηθνλνκία, θαη 

πξόηεηλε ηελ έληαμε ηεο Κάζνπ ζην ζρεηηθό ελεξγεηαθό πξόγξακκα ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο .    

  

        

 

 

 

 

 

 

 

 


