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Ανάπτυξης	 και	 Επενδύσεων	 για	 τα	 Επιχειρηματικά
Πάρκα	 (13/10/2022)	 -	 «Η	 δυσκολία	 των	 υφιστάμενων
επιχειρηματικών	 πάρκων	 να	 προσελκύσουν	 ενδιαφερόμενους
επενδυτές,	 προκειμένου	 εκείνοι	 να	 τα	 εκσυγχρονίσουν	 ή	 να
δημιουργήσουν	 νέα,	 αποτελεί	 αναγνωρισμένο	 πρόβλημα,	 που	 το
νομοσχέδιο	 φιλοδοξεί	 να	 επιλύσει.	 Τόσο	 το	 αίτημα	 της	 βιώσιμης
ανάπτυξης	της	πατρίδας	μας	όσο	και	οι	τρέχουσες	περιφερειακές	και
διεθνείς	 συγκυρίες	 είναι	 δύο	 ακόμη	 λόγοι	 που	 μας	 ωθούν	 στην
πρωτοβουλία	μας	αυτή»	

Διαβάστε	Περισσότερα

Εισήγηση	 στην	 Ειδική	 Μόνιμη	 Επιτροπή	 Περιφερειών	 για	 το
φαινόμενο	 της	 Ανεξέλεγκτης	 Βόσκησης,	 στα	 πλαίσια	 της
Ετήσιας	 Έκθεσης	 της	 Επιτροπής	 για	 τις	 συνεδριάσεις	 του
2022	 (21/10/2022)	 -	 «Το	 φαινόμενο	 της	 ανεξέλεγκτης	 βόσκησης
ανεπιτήρητων	 παραγωγικών	 ζώων	 αποτελεί	 ένα	 πρόβλημα	 που	 σε
αρκετές	περιοχές	έχει	λάβει	ανησυχητικές	διαστάσεις	και	πρέπει	 να
αντιμετωπιστεί,	 καθώς	 άγνωστος	 αριθμός	 ζώων	 κυκλοφορεί	 άνευ
σήμανσης.	 Κατά	 τη	 συνεδρίαση	 της	 Επιτροπής	 Περιφερειών	 βασικό
θέμα	 συζήτησης	 αποτέλεσε	 το	 ενδεχόμενο	 επανεξέτασης	 των
αρμοδιοτήτων	 και	 της	 σχετικής	 νομοθεσίας	 και	 ο	 εντοπισμός	 των
κενών	σε	αυτή»

Διαβάστε	Περισσότερα

ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ	ΣΕ	ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ
	

https://pkappatos.wordpress.com/2022/10/14/%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%B3%CE%AE%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CF%80%CF%80%CE%AC%CF%84%CE%BF%CF%82-%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BB%CE%AF%CE%B1-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%BC%CE%AD%CE%BB%CE%B5-38/
https://pkappatos.wordpress.com/2022/10/21/%CE%B5%CF%84%CE%AE%CF%83%CE%B9%CE%B1-%CE%AD%CE%BA%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B5%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%BC%CF%8C%CE%BD%CE%B9%CE%BC%CE%B7%CF%82-%CE%B5%CF%80%CE%B9/
https://pkappatos.wordpress.com/2022/10/21/%CE%B5%CF%84%CE%AE%CF%83%CE%B9%CE%B1-%CE%AD%CE%BA%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B5%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%BC%CF%8C%CE%BD%CE%B9%CE%BC%CE%B7%CF%82-%CE%B5%CF%80%CE%B9/


Συνάντηση	με	τον	Υφυπουργό	στον	Πρωθυπουργό	κ.
Γιάννη	Μπρατάκο	στο	Μέγαρο	Μαξίμου	(18/10/2022)

Διαβάστε	Περισσότερα

Συνάντηση	με	τον	Υφυπουργό	Υποδομών	κ.	Γιώργο
Καραγιάννη	(5/10/2022)

Διαβάστε	Περισσότερα

https://ekefalonia.gr/sto-megaro-maksimou-gia-zitimata-tis-kefalonias-kai-tis-ithakis-o-panagis-kappatos-synantisi-me-mpratako-eikona/
https://voutospress.gr/%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%B3%CE%AE%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CF%80%CF%80%CE%AC%CF%84%CE%BF%CF%82-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%AC%CE%BD%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CF%85%CF%86%CF%85/
https://ekefalonia.gr/sto-megaro-maksimou-gia-zitimata-tis-kefalonias-kai-tis-ithakis-o-panagis-kappatos-synantisi-me-mpratako-eikona/
https://voutospress.gr/%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%B3%CE%AE%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CF%80%CF%80%CE%AC%CF%84%CE%BF%CF%82-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%AC%CE%BD%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CF%85%CF%86%CF%85/


Συνάντηση	με	τον	Γενικό	Γραμματέα	Αιγαίου	και
Νησιωτικής	Πολιτικής	κ.	Μανώλη	Κουτουλάκη	και	το
Δήμαρχο	Ληξουρίου	κ.	Γιώργο	Κατσιβέλη	(12/10/2022)

Διαβάστε	Περισσότερα

Συνάντηση	με	τον	Υπουργό	Ναυτιλίας	και	Νησιωτικής
Πολιτικής	κ.	Γιάννη	Πλακιωτάκη	και	το	Δήμαρχο	Ιθάκης

κ.	Διονύση	Στανίτσα	(19/10/2022)

Διαβάστε	Περισσότερα

https://www.kefaloniapress.gr/topika/politiki/article/493465/sto-ypoyrgeio-naytilias-kappatos-kai-katsivelis-synantisi-me/
https://www.inkefalonia.gr/aytodioikisi/114442-kappatos-me-ton-dimarxo-ithakis-dionysi-stanitsa-sta-ypourgeia-naftilias-kai-ygeias-gia-zitimata-tou-nisioy
https://www.kefaloniapress.gr/topika/politiki/article/493465/sto-ypoyrgeio-naytilias-kappatos-kai-katsivelis-synantisi-me/
https://www.inkefalonia.gr/aytodioikisi/114442-kappatos-me-ton-dimarxo-ithakis-dionysi-stanitsa-sta-ypourgeia-naftilias-kai-ygeias-gia-zitimata-tou-nisioy


Συνάντηση	με	τον	Αναπληρωτή	Υπουργό	Υγείας	κ.	Μίνα
Γκάγκα	με	το	Δήμαρχο	Ιθάκης	κ.	Διονύση	Στανίτσα	και

υπηρεσιακούς	παράγοντες	(19/10/2022)

Διαβάστε	Περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ

	

Στήριξη	 στις	 πρωτοβουλίες	 της	 Τοπικής	 Αυτοδιοίκησης	 και	 στις
προτεραιότητες	 των	 τοπικών	 κοινωνιών	 της	 Κεφαλονιάς	 και	 της
Ιθάκης.	 Ενισχύω	 κάθε	 προσπάθειά	 τους	 για	 την	 εξασφάλιση
χρηματοδοτήσεων	για	τα	νησιά	μας.

https://www.inkefalonia.gr/aytodioikisi/114442-kappatos-me-ton-dimarxo-ithakis-dionysi-stanitsa-sta-ypourgeia-naftilias-kai-ygeias-gia-zitimata-tou-nisioy
https://www.inkefalonia.gr/aytodioikisi/114442-kappatos-me-ton-dimarxo-ithakis-dionysi-stanitsa-sta-ypourgeia-naftilias-kai-ygeias-gia-zitimata-tou-nisioy
https://pkappatos.wordpress.com/2022/10/01/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CF%81%CE%AF%CE%B8%CE%B7%CE%BA%CE%B1%CE%BD-17-%CE%BC%CF%8C%CE%BD%CE%B9%CE%BC%CE%B5%CF%82-%CE%B8%CE%AD%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%89%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%BF/


Διαβάστε	Περισσότερα

Διαβάστε	Περισσότερα

Διαβάστε	Περισσότερα

Διαβάστε	Περισσότερα

https://pkappatos.wordpress.com/2022/10/01/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CF%81%CE%AF%CE%B8%CE%B7%CE%BA%CE%B1%CE%BD-17-%CE%BC%CF%8C%CE%BD%CE%B9%CE%BC%CE%B5%CF%82-%CE%B8%CE%AD%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%89%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%BF/
https://ekefalonia.gr/panagis-kappatos-400-chil-evro-apo-to-ypes-gia-to-dimo-liksouriou/
https://kefalonialife.gr/kefalonia/2022/synantisi-p-kappatoy-me-to-g-grammatea/
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6%CE%9C3%CE%A7465%CE%A7%CE%98%CE%9E-%CE%A4%CE%A3%CE%A5
https://ekefalonia.gr/panagis-kappatos-400-chil-evro-apo-to-ypes-gia-to-dimo-liksouriou/
https://kefalonialife.gr/kefalonia/2022/synantisi-p-kappatoy-me-to-g-grammatea/
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6%CE%9C3%CE%A7465%CE%A7%CE%98%CE%9E-%CE%A4%CE%A3%CE%A5


Διαβάστε	Περισσότερα

Διαβάστε	Περισσότερα

ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ	&	ΙΘΑΚΗ
Με	τους	πολίτες	σε	όλη	την	Κεφαλονιά	και	την	Ιθάκη

#Αγιος	Γεράσιμος	#Αργοστόλι	#Ληξούρι	#Εχινάδες	Νήσοι	#Ιθάκη	#Βαθύ
#Πόρος

	

(20/10/22)	Ομαλά	-	Πανηγυρική	Θεία	λειτουργία	στη	Μονή
του	Αγίου	Γερασίμου
Διαβάστε	Περισσότερα

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A88%CE%A1%CE%9846%CE%9C%CE%A4%CE%9B6-%CE%99%CE%9F%CE%A5
https://www.inkefalonia.gr/koinonia/114271-panagis-kappatos-ektakti-enisxysi-stous-ampelokalliergites-mas
https://www.inkefalonia.gr/koinonia/114482-xronia-polla-kefalonia-laosynaksi-piston-sta-omala-gia-ton-polioyxo-tou-nisioy-agio-gerasimo-eikones-video
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A88%CE%A1%CE%9846%CE%9C%CE%A4%CE%9B6-%CE%99%CE%9F%CE%A5
https://www.inkefalonia.gr/koinonia/114271-panagis-kappatos-ektakti-enisxysi-stous-ampelokalliergites-mas
https://www.inkefalonia.gr/koinonia/114482-xronia-polla-kefalonia-laosynaksi-piston-sta-omala-gia-ton-polioyxo-tou-nisioy-agio-gerasimo-eikones-video


(28/10/22)	Αργοστόλι	-	Εορτασμός	Εθνικής	Επετείου	28ης
Οκτωβρίου

Μήνυμα	Ημέρας

Παρέλαση

Δοξολογία	&	Κατάθεση
Στεφάνων

(2/10/22)	Ιθάκη	-	14ο	Πανελλήνιο	Συνέδριο	Μικρών	Νησιών
Διαβάστε	Περισσότερα

https://www.inkefalonia.gr/koinonia/114746-minyma-tou-voulefti-kefalonias-ithakis-panagi-kappatou-gia-tin-epeteio-tis-28is-oktovriou-1940
https://www.inkefalonia.gr/koinonia/114758-ta-niata-mas-gemisan-aisiodoksia-i-parelasi-gia-tin-epeteio-tou-oxi-sto-argostoli-plithos-kosmou-kataxeirokrotise-tous-symmetexontes-eikone-video
https://www.inkefalonia.gr/koinonia/114759-28i-oktovriou-i-episimi-doksologia-kai-oi-katatheseis-stefanon-sto-argostoli-eikones
https://ekefalonia.gr/sto-14o-panellinio-synedrio-mikron-nision-stin-ithaki-o-panagis-kappatos-eikones/
https://ekefalonia.gr/28i-oktovriou-fotografies-stigmiotypa-apo-ti-mathitiki-parelasi-sto-argostoli-vinteo/
https://ekefalonia.gr/sto-14o-panellinio-synedrio-mikron-nision-stin-ithaki-o-panagis-kappatos-eikones/


(22/9/22)	Πάρκο	Σχολής	Χωροφυλακής	-	Τελετή	παραλαβής
ασθενοφόρου	για	την	Ιθάκη	με	δωρεά	του	επιχειρηματία
Γιώργου	Ρόκα,	παρουσία	του	Πρωθυπουργού	κ.	Κυριάκου

Μητσοτάκη
Διαβάστε	Περισσότερα

https://www.inkefalonia.gr/koinonia/114454-kappatos-teleti-paralavis-asthenoforou-gia-tin-ithaki-simantiki-dorea-tou-epixeirimatia-giorgou-roka
https://www.inkefalonia.gr/koinonia/114454-kappatos-teleti-paralavis-asthenoforou-gia-tin-ithaki-simantiki-dorea-tou-epixeirimatia-giorgou-roka
https://ekefalonia.gr/i-kefalonia-tima-tous-nekrous-tis-navmachias-tis-nafpaktou/


(8/10/22)	Εχινάδες	Νήσοι	-	Εκδηλώσεις	για	την	Επέτειο	της
Ναυμαχίας	της	Ναυπάκτου

Διαβάστε	Περισσότερα

(2/10/22)	Αργοστόλι	-	1ο	Διεθνές	Open	Επιτραπέζιας
Αντισφαίρισης	ΑμεΑ
Διαβάστε	Περισσότερα

https://ekefalonia.gr/i-kefalonia-tima-tous-nekrous-tis-navmachias-tis-nafpaktou/
https://www.inkefalonia.gr/koinonia/113867-panagis-kappatos-i-proti-diethnis-diorganosi-amea-epitrapezias-antisfairisis-meta-tous-paraolympiakoys-agones-tou-2004-grafei-tin-istoria-tis-sto-nisi-mas
https://www.inkefalonia.gr/koinonia/113867-panagis-kappatos-i-proti-diethnis-diorganosi-amea-epitrapezias-antisfairisis-meta-tous-paraolympiakoys-agones-tou-2004-grafei-tin-istoria-tis-sto-nisi-mas
https://www.inkefalonia.gr/koinonia/114115-agiasmos-sto-simantiko-diek-nosilefton-kai-pliromaton-asthenoforon-tou-gn-kefalonias-eikones-video


(11/10/22)	Αργοστόλι	-	Αγιασμός	ΔΙΕΚ	Νοσηλευτών	και
Πληρωμάτων	Ασθενοφόρων	του	ΓΝ	Κεφαλονιάς

Διαβάστε	Περισσότερα

(11/10/22)	Αργοστόλι	-	Επίσκεψη	στις	εργασίες	που
γίνονται	για	τη	νέα	πτέρυγα	Επειγόντων	Περιστατικών

του	Νοσοκομείου
Διαβάστε	Περισσότερα

(8/10/22)	Πόρος	-	Συνάντηση	με	το	Τοπικό	Συμβούλιο,
Συλλόγους	και	πολίτες
Διαβάστε	Περισσότερα

https://www.inkefalonia.gr/koinonia/114115-agiasmos-sto-simantiko-diek-nosilefton-kai-pliromaton-asthenoforon-tou-gn-kefalonias-eikones-video
https://kefalonialife.gr/kefalonia/argostoli/2022/episkepsi-sti-nea-pteryga-tep-toy-genik/
https://www.inkefalonia.gr/koinonia/114104-o-panagis-kappatos-ston-poro-synexizontai-oi-episkepseis-mou-se-ola-ta-xoria-ton-nision-mas-eikones
https://kefalonialife.gr/kefalonia/argostoli/2022/episkepsi-sti-nea-pteryga-tep-toy-genik/
https://www.inkefalonia.gr/koinonia/114104-o-panagis-kappatos-ston-poro-synexizontai-oi-episkepseis-mou-se-ola-ta-xoria-ton-nision-mas-eikones


(30/10/22)	Κεφαλονιά	-		Συνάντηση	με	νέους	και	νέες	του
τόπου	μας

Διαβάστε	Περισσότερα

(22/10/22)	Ληξούρι	-	Εγκαίνια	της	έκθεσης	«Μαύρα
Πληγωμένα	Χρόνια»	για	την	περίοδο	της	κατοχής

Διαβάστε	Περισσότερα

https://www.inkefalonia.gr/koinonia/114813-panagis-kappatos-oi-nees-kai-oi-neoi-ton-nision-mas-apoteloyn-to-pio-polytimo-kefalaio-eikones
https://www.kefaloniapress.gr/topika/politismos/article/496505/lixoyri-me-epitychia-ta-egkainia-tis-ekthesis-mayra/
https://www.inkefalonia.gr/koinonia/114813-panagis-kappatos-oi-nees-kai-oi-neoi-ton-nision-mas-apoteloyn-to-pio-polytimo-kefalaio-eikones
https://www.kefaloniapress.gr/topika/politismos/article/496505/lixoyri-me-epitychia-ta-egkainia-tis-ekthesis-mayra/


(29/10/22)	Αργοστόλι	-	Συναυλία	Φιλαρμονικής	Σχολής
Κεφαλονιάς

Διαβάστε	Περισσότερα

(26/10/22)	Αργοστόλι	-	Συμβολικός	περίπατος	και
ενημερωτική	εκδήλωση,	στο	πλαίσιο	της	Παγκόσμιας

Ημέρας	κατά	του	Καρκίνου	του	Μαστού

Διαβάστε	Περισσότερα

https://www.inkefalonia.gr/politismos/114802-tha-tragoudo-yperoxi-synavlia-sti-filarmoniki-sxoli-kefalonias-ena-poiotiko-mousiko-taksidi-sto-argostoli-eikones-video
https://www.inkefalonia.gr/koinonia/114661-pagkosmia-mera-kata-tou-karkinou-tou-mastoy-esteilan-apo-to-argostoli-minyma-gia-prolipsi-kai-egkairi-diagnosi-eikones-video
https://www.inkefalonia.gr/politismos/114802-tha-tragoudo-yperoxi-synavlia-sti-filarmoniki-sxoli-kefalonias-ena-poiotiko-mousiko-taksidi-sto-argostoli-eikones-video
https://www.inkefalonia.gr/koinonia/114661-pagkosmia-mera-kata-tou-karkinou-tou-mastoy-esteilan-apo-to-argostoli-minyma-gia-prolipsi-kai-egkairi-diagnosi-eikones-video


(21/10/22)	Αργοστόλι	-	Δοξολογία	για	την	Ημέρα	της
Αστυνομίας

Διαβάστε	Περισσότερα

(15/10/22)	Αργοστόλι	-	Εκδήλωση	του	Λυκείου	Ελληνίδων
Διαβάστε	Περισσότερα

(30/10/22)	Αργοστόλι	-	Εκδήλωση	της	Μητρόπολης	για	τον

https://www.inkefalonia.gr/koinonia/114526-kefalonia-giortastike-i-imera-tis-astynomias-kai-tou-prostati-tou-somatos-agiou-artemiou-eikones-video
https://www.inkefalonia.gr/politismos/114349-grammata-enos-athoou-stratioti-ena-simantiko-eikastiko-afieroma-ston-pesonta-sti-mikra-asia-kefaloniti-stratioti-spyro-kokkini-eikones
https://www.inkefalonia.gr/koinonia/114526-kefalonia-giortastike-i-imera-tis-astynomias-kai-tou-prostati-tou-somatos-agiou-artemiou-eikones-video
https://www.inkefalonia.gr/politismos/114349-grammata-enos-athoou-stratioti-ena-simantiko-eikastiko-afieroma-ston-pesonta-sti-mikra-asia-kefaloniti-stratioti-spyro-kokkini-eikones
https://www.inkefalonia.gr/koinonia/114814-kar


Ιεροψάλτη	Δημήτρη	Καραβιώτη
Διαβάστε	Περισσότερα

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ	&
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ

	

Ο	«εξωκοινοβουλευτικός»	Παναγής	Καππάτος	-
Μια	διαφορετική	συνέντευξη	στον	Ionian	Galaxy

https://www.inkefalonia.gr/koinonia/114814-kar


Διαβάστε	Περισσότερα

«48	χρόνια	Νέα	Δημοκρατία»

Διαβάστε	Περισσότερα

https://ekefalonia.gr/o-eksokoinovouleftikos-panagis-kappatos-mia-diaforetiki-synentefksi-ston-ionian-galaxy/
https://www.inkefalonia.gr/koinonia/113948-panagis-kappatos-48-xronia-nea-dimokratia
https://ekefalonia.gr/o-eksokoinovouleftikos-panagis-kappatos-mia-diaforetiki-synentefksi-ston-ionian-galaxy/
https://www.inkefalonia.gr/koinonia/113948-panagis-kappatos-48-xronia-nea-dimokratia


Λύση	στο	διαχρονικό	πρόβλημα	του	Γηροκομείου
Αργοστολίου	-	Εγκρίθηκαν	17	θέσεις	μόνιμου

προσωπικού	

Διαβάστε	Περισσότερα

Παράταση	Στεγαστικής	Συνδρομής	για	τον	«Ιανό»
ως	τον	Οκτώβριο	του	2023

https://pkappatos.wordpress.com/2022/10/01/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CF%81%CE%AF%CE%B8%CE%B7%CE%BA%CE%B1%CE%BD-17-%CE%BC%CF%8C%CE%BD%CE%B9%CE%BC%CE%B5%CF%82-%CE%B8%CE%AD%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%89%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%BF/
https://pkappatos.wordpress.com/2022/10/01/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CF%81%CE%AF%CE%B8%CE%B7%CE%BA%CE%B1%CE%BD-17-%CE%BC%CF%8C%CE%BD%CE%B9%CE%BC%CE%B5%CF%82-%CE%B8%CE%AD%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%89%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%BF/


Διαβάστε	Περισσότερα

Εκπρόσωπος	του	Προέδρου	της	Βουλής	των
Ελλήνων	στην	Εκδήλωση	Εορτασμού	του	Αγίου

Διονυσίου	Αεροπαγίτη,	προστάτη	του	Δικαστικού
Σώματος

https://ekefalonia.gr/panagis-kappatos-paratasi-stegastikis-syndromis-gia-ton-iano/
https://ekefalonia.gr/panagis-kappatos-paratasi-stegastikis-syndromis-gia-ton-iano/
https://www.inkefalonia.gr/koinonia/113909-o-panagis-kappatos-ekprosopos-tou-proedrou-tis-voulis-stin-35i-epeteio-eortasmoy-tou-dik


Διαβάστε	Περισσότερα

Ένα	μεγάλο	βήμα	για	την	διεκδίκηση	μονάδας
επεξεργασίας	αστικών	λυμάτων	και	δικτύου

αποχέτευσης	στην	Ιθάκη
Διαβάστε	Περισσότερα

Ενίσχυση	της	Ιθάκης	με	δεύτερο	ασθενοφόρο
Διαβάστε	Περισσότερα

Μήνυμα	για	την	εθνική	επέτειο	της	28ης
Οκτωβρίου	1940

Διαβάστε	Περισσότερα

https://www.inkefalonia.gr/koinonia/113909-o-panagis-kappatos-ekprosopos-tou-proedrou-tis-voulis-stin-35i-epeteio-eortasmoy-tou-dik
https://www.inkefalonia.gr/aytodioikisi/114775-p-kappatos-ena-megalo-vima-gia-tin-diekdikisi-monadas-epeksergasias-astikon-lymaton-kai-diktyou-apoxetefsis-stin-ithaki
https://www.inkefalonia.gr/koinonia/114454-kappatos-teleti-paralavis-asthenoforou-gia-tin-ithaki-simantiki-dorea-tou-epixeirimatia-giorgou-roka
https://www.inkefalonia.gr/koinonia/114746-minyma-tou-voulefti-kefalonias-ithakis-panagi-kappatou-gia-tin-epeteio-tis-28is-oktovriou-1940
https://www.inkefalonia.gr/koinonia/114746-minyma-tou-voulefti-kefalonias-ithakis-panagi-kappatou-gia-tin-epeteio-tis-28is-oktovriou-1940


Ραδιοφωνικές	Συνεντεύξεις
	

(4/10/22)	ΝΗΣΙ	96,3	FM
https://bit.ly/3hi8fbX

	
(7/10/22)	ΝΗΣΙ	96,3	FM

https://bit.ly/3tc8fgt
	

(8/10/22)	Ionian	Galaxy	90,8	FM
https://bit.ly/3O2RU7D

	
(12/10/22)	COSMOS	96,5	FM

https://bit.ly/3UDo23D
	

(18/10/22)	ΝΗΣΙ	96,3	FM
https://bit.ly/3FV6xaL

	
(27/10/22)	ΝΗΣΙ	96,3	FM

https://bit.ly/3WH1VLx
	

3	ΧΡΟΝΙΑ	ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ	
ΝΕΑΣ	ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

	

https://bit.ly/3hi8fbX
https://bit.ly/3tc8fgt
https://bit.ly/3O2RU7D
https://bit.ly/3UDo23D
https://bit.ly/3FV6xaL
https://bit.ly/3WH1VLx


ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΑ	ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ
	

https://government.gov.gr/enimerosi-ton-politikon-sintakton-ke-ton-antapokriton-xenou-tipou-apo-ton-ifipourgo-para-to-prothipourgo-ke-kivernitiko-ekprosopo-gianni-ikonomou-81/
https://government.gov.gr/enimerosi-ton-politikon-sintakton-ke-ton-antapokriton-xenou-tipou-apo-ton-ifipourgo-para-to-prothipourgo-ke-kivernitiko-ekprosopo-gianni-ikonomou-81/
https://government.gov.gr/enimerosi-ton-politikon-sintakton-ke-ton-antapokriton-xenou-tipou-apo-ton-ifipourgo-para-to-prothipourgo-ke-kivernitiko-ekprosopo-gianni-ikonomou-81/
https://government.gov.gr/enimerosi-ton-politikon-sintakton-ke-ton-antapokriton-xenou-tipou-apo-ton-ifipourgo-para-to-prothipourgo-ke-kivernitiko-ekprosopo-gianni-ikonomou-81/
https://government.gov.gr/enimerosi-ton-politikon-sintakton-ke-ton-antapokriton-xenou-tipou-apo-ton-ifipourgo-para-to-prothipourgo-ke-kivernitiko-ekprosopo-gianni-ikonomou-81/
https://government.gov.gr/enimerosi-ton-politikon-sintakton-ke-ton-antapokriton-xenou-tipou-apo-ton-ifipourgo-para-to-prothipourgo-ke-kivernitiko-ekprosopo-gianni-ikonomou-81/


Από	το	14ο	Πανελλήνιο	Συνέδριο	Μικρών	Νησιών	στην	Ιθάκη

Με	τον	Δήμαρχο	Αθηναίων	κ.	Μπακογιάννη	στην	35η	Επέτειο
Εορτασμού	του	Δικαστικού	Σώματος

https://government.gov.gr/enimerosi-ton-politikon-sintakton-ke-ton-antapokriton-xenou-tipou-apo-ton-ifipourgo-para-to-prothipourgo-ke-kivernitiko-ekprosopo-gianni-ikonomou-81/
https://government.gov.gr/enimerosi-ton-politikon-sintakton-ke-ton-antapokriton-xenou-tipou-apo-ton-ifipourgo-para-to-prothipourgo-ke-kivernitiko-ekprosopo-gianni-ikonomou-81/
https://www.inkefalonia.gr/koinonia/111690-o-panagis-kappatos-stin-deksiosi-tis-ptd-gia-tin-48i-epeteio-apokatastasis-tis-dimokratias-eikones


Με	τον	Πρωθυπουργό	Κυριάκο	Μητσοτάκη	στην	τελετή	παραλαβής	της
δωρεάς	ασθενοφόρου	για	την	Ιθάκη

https://www.inkefalonia.gr/koinonia/111690-o-panagis-kappatos-stin-deksiosi-tis-ptd-gia-tin-48i-epeteio-apokatastasis-tis-dimokratias-eikones


Με	τον	Ειδικό	Γραμματέα	Προστασίας	Ασυνόδευτων	Ανηλίκων	του
Υπουργείου	Μετανάστευσης	και	Ασύλου,	κ.	Ηρακλή	Μοσκώφ	στον	Άγιο

Γεράσιμο

Κατάθεση	στεφάνων-	Εκδηλώσεις	για	τη	Ναυμαχία	της	Ναυπάκτου

https://ekefalonia.gr/sto-fiskardo-o-thrylos-tou-mpasket-magic-johnson-i-aprosmeni-synantisi-me-ton-panagi-kappato-terastia-diafimisi-gia-to-nisi-eikona/
https://ekefalonia.gr/sto-fiskardo-o-thrylos-tou-mpasket-magic-johnson-i-aprosmeni-synantisi-me-ton-panagi-kappato-terastia-diafimisi-gia-to-nisi-eikona/


Διαβάστε	εδώ	το	Ενημερωτικό
Δελτίο	

Ιανουαρίου	-	Φεβρουαρίου	2022

Διαβάστε	εδώ	το	Ενημερωτικό
Δελτίο	

Μαρτίου	2022

Διαβάστε	εδώ	το	Ενημερωτικό
Δελτίο	

Απριλίου	2022

Διαβάστε	εδώ	το	Ενημερωτικό
Δελτίο	

Μαϊου	2022

https://sh1.sendinblue.com/vcrxebm9xpfe.html?t=1647639254&fbclid=IwAR2DoW4EniXOS5hJS5TE0HsLo--SLDmQmgmhCqtRSF4Tf6JfrVQeSighaDg
https://bit.ly/3KVeexq
https://bit.ly/3akfIUt
https://bit.ly/39TOtQX


Διαβάστε	εδώ	το	Ενημερωτικό
Δελτίο	

Ιουνίου	2022

Διαβάστε	εδώ	το	Ενημερωτικό
Δελτίο	

Ιουλίου	2022

Διαβάστε	εδώ	το	Ενημερωτικό
Δελτίο	

Αυγούστου	2022

Διαβάστε	εδώ	το	Ενημερωτικό
Δελτίο	

Σεπτεμβρίου	2022

Παναγής	Καππάτος	
Βουλευτής	Κεφαλονιάς	και	Ιθάκης	-	Ν.Δ.

Πολιτικό	Γραφείο	Κεφαλονιάς
Λεωφόρος	Βεργωτή	&	Ιθάκης,	Αργοστόλι,	28100

Τηλ.:	2671026011
email:	panagis.kappatos@gmail.com

This	email	was	sent	to	{{contact.EMAIL}}
Λάβατε	αυτό	το	μήνυμα	επειδή	είστε	στη	λίστα	αποδεκτών	μας

Αν	δεν	επιθυμείτε	να	λαμβάνετε	το	ενημερωτικό,	παρακαλώ	απεγγραφείτε	στο
Unsubscribe

View	in	browser	|	Unsubscribe

https://bit.ly/3zl1NpX
https://bit.ly/3PPjfZX
https://bit.ly/3LEVnrI
https://bit.ly/3zclNvQ
https://www.facebook.com/panagiskappatosgr
https://twitter.com/pkappatos
https://www.youtube.com/channel/UCaJZt9tSyIBq29EncivoYzA/videos
https://www.instagram.com/pkappatos
https://pkappatos.wordpress.com/
file:///var/www/html/public/%7B%7B%20mirror%20%7D%7D
file:///var/www/html/public/%7B%7B%20unsubscribe%20%7D%7D

