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“Με την υποστήριξη του Περιφερειάρχη και του Δημάρχου Κεφαλλονιάς στο κατώφλι 

του νέου leader” 

Το Δίκτυο Συνεργασίας Δήμων Κεφαλλονιάς & Ιθάκης, πραγματοποίησε την Τετάρτη 

15/05/2017 και ώρα 17:00, εκδήλωση στο Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο Κέφαλος», στο 

πλαίσιο ενεργειών ενημέρωσης και διαβούλευσης για το σχεδιασμό του νέου τοπικού 

προγράμματος CLLD/ LEADER 2014 – 2020, στους Δήμους Κεφαλλονιάς & Ιθάκης.  

Η εκδήλωση είχε στόχο την ευρεία δημοσιοποίηση του προγράμματος, την υποβολή 

προτάσεων-απόψεων-ιδεών, καθώς και την καταγραφή του επενδυτικού ενδιαφέροντος στην 

περιοχή που σχεδιάζεται το νέο πρόγραμμα. 

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν εκπρόσωποι και μέλη της τοπικής αυτοδιοίκησης, των τοπικών 

φορέων και κάτοικοι της περιοχής. 

Στη συζήτηση όλοι συμφώνησαν για ένα νέο ξεκίνημα ενόψει του σχεδιασμού του τοπικού 

προγράμματος CLLD/LEADER. 

Τις εργασίες της εκδήλωσης άνοιξε η Αντιδήμαρχος Οικονομικών του Δήμου Κεφαλλονιάς κ. 

Σοφία Γαρμπή, η οποία αφού καλωσόρισε τους συμμετέχοντες και ευχαρίστησε τους εισηγητές, 

έδωσε τον λόγο στον Δήμαρχο Κεφαλλονιάς κ. Αλέξανδρο Παρίση. Ο Δήμαρχος αναφερόμενος 

στο εγχείρημα δήλωσε την απόλυτη υποστήριξη του στο Δίκτυο για τη σύσταση της τοπικής 
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Εταιρικής Σχέσης που θα σχεδιάσει και θα υλοποιήσει το νέο πρόγραμμα, για την βιώσιμη 

ανάπτυξη της περιοχής.  

Την εκδήλωση χαιρέτισε ο Αντιπεριφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Παναγής Δρακουλόγκωνας 

που ανέφερε οτι, ο Περιφερειάρχης επισκέφτηκε πρόσφατα την πολιτική ηγεσία του 

Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και εξασφάλισε την σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου για τον 

σχεδιασμό των δύο προγραμμάτων στη Ζάκυνθο και στην Κεφαλλονιά – Ιθάκη.  

Δήλωσε επίσης ότι η Περιφέρεια Ιονίων νήσων θα συμμετάσχει στο Δίκτυο Συνεργασίας των 

Δήμων Κεφαλλονιάς & Ιθάκης, καθώς και στον σχεδιασμό του νέου τοπικού προγράμματος.  

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν και εισηγήθηκαν εμπειρογνώμονες και στελέχη της 

παραγωγικής οικονομίας, με εμπειρία στις ευρωπαϊκές πολιτικές και στη διαχείριση 

προγραμμάτων, όπου ανέλυσαν τις δυνατότητες του νέου προγράμματος, καλές πρακτικές και 

προοπτικές ανάπτυξης στον αγροτικό και στον τομέα της αλιείας.    

Οι εισηγήσεις της διαβούλευσης διαμορφώθηκαν ως εξής: 

 «Η πρωτοβουλία για την τοπική στρατηγική CLLD 2014 – 2020, στα Νησιά Κεφαλλονιά και 

Ιθάκη», από την κ. Σοφία Γαρμπή, Αντιδήμαρχο Κεφαλλονιάς, 

 «Μαζί στο κατώφλι της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020. Ανάπτυξη με 

Πρωτοβουλία των Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD 2014-2020)», από τον κ. Μαρίνη Μπερέτσο, 

Γενικό Διευθυντή της Αναπτυξιακής Πάρνωνα Α.Ε.,  

 «Η αγροτική πολιτική στους τομείς της ελαιοκαλλιέργειας, της αμπελοκαλλιέργειας και της 

κτηνοτροφίας», από τον κ. Νίκο Στουπή, Γεωπόνο,  

 «Αλιεία και Ιχθυοκαλλιέργειες», από τον κ. Γιώργο Κανελλόπουλο, Οικονομολόγο,  

 «Ωρίμανση δημοσίων έργων για το τοπικό πρόγραμμα CLLD/ LEADER 2014 - 2020», από 

τον κ. Κώστα Μοίρα, Πολιτικό Μηχανικό και 

 «Καλές πρακτικές του LEADER στον πολιτισμό, την τουριστική προβολή και την 

εξωστρέφεια», από τον κ. Σωτήρη Μπόλη, Ηλ. Μηχανικό, Σύμβουλο τοπικής ανάπτυξης. 

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη θεματολογία της διαβούλευσης:  
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