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Αγαπητοί συμπατριώτες,
Αναλυμένες υποχρεώσεις δεν μου επέτρεψαν να βρίσκομαι κοντά σας, σε αυτή την τόση 
σημαντική και ουσιαστική συνάντηση, όπου Συλλόγοι, ΚΟΙΝΣΕΠ, Δήμος και Επαρχείο 
έχουν να πουν τόσα πολλά για το Ηρωικό Νησί της Κάσου.
Επιγραμματικά, και χωρίς να θέλω να σας κουράσω, θα αναφερθώ σε ουσιαστικές 
παρεμβάσεις του Επαρχείου μας το διάστημα αυτό. Να σημειώσουμε ότι λόγω covid, πολλά 
πράγματα που προγραμματίζαμε δεν πραγματοποιήθηκαν.

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ 
-Τοποθετήθηκαν στηθαία ασφαλείας:

1. Φρυ – Αγία Μαρίνα
2. Φρυ – Αεροδρόμιο
3. Αγία Μαρίνα – Χέλατρος
4. Περιφερειακός Πόλη – Αρβανιτοχώρι

- Τοποθέτηση σήμανσης σε άψογη συνεργασία με το Δήμο και 
- Γενικός καθαρισμός στον δρόμο Αγ. Γεώργιος – Χέλατρος στις λακονέτες
- Καθαρισμός κεντρικού χειμάρρου «Φράκτη» στο Φρυ Κάσου
- Δημοπρατήθηκε εργολαβία διάρκειας 3 ετών συντήρησης του Επαρχιακού Οδικού 
Δικτύου. Ο εργολάβος θα εγκατασταθεί τον Σεπτέμβριο και με υπόσχεση του κου 
Χατζημάρκου στο Δήμαρχο, κατά την επίσκεψή του στην Κάσο για το Ολοκαύτωμα, να 
γίνουν παρεμβάσεις ακόμα και στο Δημοτικό Οδικό Δίκτυο. Παρεμβάσεις που θα υποδείξει 
ο Δήμος Κάσου.
Το Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο της Κάσου, είναι προτεραιότητα της Περιφερειακής Αρχής  και
με την νέα αντιμετώπιση των προβλημάτων (3ης σύμβαση) σίγουρα θα επιλυθούν πολλά από 
τα προβλήματα. 

ΔΑΣΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ
Επιτροπή του Επαρχείου, στην οποία συμμετείχε ο Αντιδήμαρχος κος Κώστας Περσελής, 
παρών στις τηλεδιασκέψεις με τον κο Αμυρά και τον κο Γεραπετρίτη. 
Επίσκεψη του κου Αμυρά συνοδευόμενος με τον ΓΓ κο Αραβώση στο γραφείο της Επάρχου.
Κατατέθηκε υπόμνημα με ξεκάθαρες θέσεις και βασιζόμενο σε ουσιαστικά επιχειρήματα.
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Τα αποτελέσματα είναι ορατά και είμαστε σίγουροι ότι θα συνεχιστούν οι αλλαγές που 
υποσχέθηκε το Υπουργείο Περιβάλλοντος (παρ.1, άρθρου 39 του ν.4801/201 (ΦΕΚ 
83Α/24.05.2021)
Παρεμβάσεις της Επάρχου σε θέματα που αφορούν τις ακτοπλοϊκές και αεροπορικές 
συγκοινωνίες, στα αντίστοιχα υπουργεία.  
Χρηματικό επίδομα ιατρών στο Περιφερειακό Ιατρείο Κάσου.
Προσφορά rapid test για τις ανάγκες του Δήμου
Σύμβαση με την NNHellas, για τηλειατρική και δικαιούχοι είναι όλοι οι κάτοικοι του νησιού.
Παρέμβαση για την περίφραξη του Αερολιμένα Κάσου
Δημοπρατήθηκαν από την Περιφέρεια τα παρακάτω:

1. Δρόμος προς Άγιο Φανούριο και έχει ήδη εκτελεστεί το έργο
2. Δρόμος προς Σκάφη και απομένει η εκτέλεση του έργου
3. Το έργο των πλακοστρώσεων στους οικισμούς της Κάσου, προϋπολογισμού 1,43 εκατ. 

Ευρώ

Ο κος Χατζημάρκος στην τελευταία του επίσκεψη στην Κάσο ζήτησε και επισκέφθηκε 
το γήπεδο Κάσου. Ένα εγκαταλειμμένο γήπεδο, στέκεται εκεί θυμίζοντας σε όλους την 
εκκρεμότητα. Το γήπεδο στην Κάσο, θα συνεργαστούμε με τον Δήμο Κάσου για να το 
φτιάξουμε, είπε. 

Άψογη συνεργασία με την ΚΟΙΝΣΕΠ Κάσιος για θέματα που αφορούν τις δράσεις της

Επίσκεψη ΓΑΛΗΝΟΣ

Η συνεργασία Α’ και Β΄ βαθμού είναι απαραίτητη προκειμένου πολλά θέματα που 
απασχολούν το νησί να βρίσκουν τρόπο επίλυσης. 
Σας μεταφέρω τις ευχές του Περιφερειάρχη μας για υγεία και δύναμη και εγώ προσωπικά
εύχομαι κάθε καλό σε σας και τις οικογένειες σας και να γνωρίζετε ότι η Κάσος  
καταλαμβάνει το μεγαλύτερο μέρος της καρδιάς μου!!!

                                                                                              Με εκτίμηση

                                                                                      Καλλιόπη Νικολαΐδου 
                                                                                Έπαρχος Καρπάθου-Κάσου


