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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Συμπληρώνονται 4 χρόνια από την ημέρα που ανέλαβα τα καθήκοντα της βουλευτή με στόχο να
εκπροσωπήσω το νομό Καρδίτσας και παράλληλα να συμβάλω στην επίλυση θεμάτων που
αφορούν τη καθημερινότητα και εξυπηρέτηση των πολιτών, τις υποδομές, τις υπηρεσίες και να
αναδείξω τις ευκαιρίες και τις προοπτικές του νομού.
Το όραμά μας ήταν και είναι συγκροτημένο και απτό. Θέλουμε ο Νομός Καρδίτσας να ανοίξει
στον κόσμο, να αναπτυχθεί οικονομικά, πολιτιστικά και κοινωνικά. Γι' αυτό παλεύουμε, γι' αυτό
θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε.
Είναι αλήθεια ότι η χρονική συγκυρία δεν είναι ευνοϊκή. Τα δημοσιονομικά προβλήματα της
χώρας έχουν τεράστιες επιπτώσεις στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, περιορίζοντας σημαντικά την
υποστήριξη προς τους Δήμους και ίσως αυτό να αποτελεί ένα μειονέκτημα στην προσπάθεια να
αναδείξουμε τα θετικά στοιχεία του τόπου μας. Μέσα σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες
συνεχίζουμε όμως τον αγώνα για ένα καλύτερο μέλλον.
Με αίσθημα ευθύνης, καταθέτω μια συνοπτική έκθεση για το έργο μου από τη θητεία μου ως
μέλος της βουλής των Ελλήνων και εκπρόσωπος των κατοίκων του Νομού Καρδίτσας.
O απολογισμός του έργου χωρίζεται σε τέσσερις βασικές ενότητες και αφορά το σύνολο των
δράσεων, ενεργειών και πρωτοβουλιών από τον Ιανουάριο 2015 έως σήμερα:
1.
2.
3.
4.

Κοινοβουλευτικό έργο
Δημοσιεύσεις
Δράσεις για το Νομό Καρδίτσας
Συνάντηση με το Πρωθυπουργό

1. ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ
Στα πλαίσια του κοινοβουλευτικού έργου έχουν γίνει αρκετές παρεμβάσεις που αφορούν το
Νομό της Καρδίτσας και εξειδικεύονται σε συγκεκριμένες κατηγορίες.




Επίκαιρες ερωτήσεις
Επιτροπές
Ολομέλεια

1.1 Επίκαιρες Ερωτήσεις
Το πλήθος των επίκαιρων ερωτήσεων δείχνει το ζήλο και τη προσπάθεια να αναδειχτούν μια
σειρά από σημαντικά ζητήματα τόσο για το νομό, αλλά και ευρύτερα, που είτε αναφέρονται σε
χρόνια ζητήματα, είτε αφορούν την επικαιρότητα. Παρακάτω παρατίθεται ένας συγκεντρωτικός
πίνακας όλων των επίκαιρων ερωτήσεων που έχουν κατατεθεί από την έναρξη της βουλευτικής
θητείας.
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Θέμα

Ημερομηνία

Υπουργός

Αξιοποίηση
και
αναβάθμιση
των
παιδικών
κατασκηνώσεων Δρακότρυπας και Καστανιάς του
Νομού Καρδίτσας (Ερώτηση)
Αναβάθμιση του Κέντρου Ζωικών Γενετικών Πόρων
Καρδίτσας (Ερώτηση)

13/9/2018

Κ. Γαβρόγλου

7/5/2018

Ι. Τσιρώνη

Ιαματικά Λουτρά και Τουριστική Πολιτική για την
Καρδίτσα (Ερώτηση)

30/1/2018

Ε. Κουντουρά

Προώθηση και στήριξη των συλλογικών σχημάτων
παραγωγής (Ερώτηση)

16/10/2017

Ε. Αποστόλου

Επιπτώσεις στη βαμβακοκαλλιέργεια από τη μείωση
ορίων υπολειμμάτων της δραστικής ουσίας mepiquat
chloride (Ερώτηση)
Ο Θεσμός και η Λειτουργία των Σχολικών Βιβλιοθηκών
(Ερώτηση)

18/9/2017

Β. Κόκκαλης

13/6/2017

Κ. Γαβρόγλου

Σύνταξη Εθνικού Σχεδίου για
βαμβακοκαλλιέργειας (Ερώτηση)

της

27/1/2017

Β. Κόκκαλης

Προοπτική για την αποτελεσματικότερη λειτουργία του
ΚΕΦΙΑΠ (Κέντρο Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης )
Καρδίτσας (Ερώτηση)
Ίδρυση Δημόσιων ΙΕΚ ενηλίκων με κατεύθυνση την
ειδική εκπαίδευση (Ερώτηση)

16/9/2016

Π. Πολάκης

26/8/2016

Θ. Πελεγρίνης

Διαδικασίες μετεγκατάστασης της Εθνικής Βιβλιοθήκης
της Ελλάδος (Ε.Β.Ε.) (Ερώτηση)

7/7/2016

Θ. Πελεγρίνης

Aνάθεση του ρόλου της αρμόδιας αρχής για τη μέτρηση
των ποιοτικών χαρακτηριστικών ινών της κλωστικής
Κάνναβης, στο Εθνικό Κέντρο Ποιοτικού Ελέγχου
Βάμβακος (Ερώτηση)
Φοίτηση στις βαθμίδες εκπαίδευσης των μαθητών Ρομά
(Ερώτηση)
Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α.): Ενέργειες
προώθησης, εξειδίκευσης ανά τομέα και προϊόν,
υλοποίησης και ενημέρωσης. Τι αναλογεί στο Νομό
Καρδίτσας (Ερώτηση)

29/6/2016

Ε. Αποστόλου

10/6/2016

Θ. Πελεγρίνης

1/4/2016

Ε. Αποστόλου

Ορθή Διαχείριση, Τιμολόγηση και Αξιοποίηση Υδάτινων
Πόρων των Λιμνών Πλαστήρα και Σμοκόβου (Ερώτηση)

22/3/2016

Γ. Τσιρώνης

Επαναλειτουργία της Σχολής Αστυφυλάκων και
Μεταστέγαση της Δνσης Αστυνομίας Καρδίτσας
(Ερώτηση)
Ένταξη στο νέο ΕΣΠΑ του έργου αποκατάστασης της
Παλαιάς Ηλεκτρικής του Δήμου Καρδίτσας
(Ερώτηση)

4/3/2016

Δεν απαντήθηκε

29/2/2016

Δεν απαντήθηκε

τη

στήριξη
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Παραμονή του Τμήματος Δασοπονίας και Διαχείρισης
Φυσικού Περιβάλλοντος και τη συμπερίληψη του στο
Μηχανογραφικό Δελτίο των Εισαγωγικών Εξετάσεων
στα ΑΕΙ για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 (Ερώτηση)

29/1/2016

Σ. Αναγνωστοπούλου

Υποστήριξη και αξιοποίηση του Κέντρου Γενετικής
Βελτίωσης Ζώων Καρδίτσας (Ερώτηση)

29/10/2015

Μ. Μπόλαρης

Υποστήριξη και αξιοποίηση του Εθνικού Κέντρου
Ποιοτικού Ελέγχου, Ταξινόμησης και Τυποποίησης
Βάμβακος (Ερώτηση)

6/11/2015

Ε. Αποστόλου

Αξιοποίηση υδάτινων πόρων των λιμνών Πλαστήρα και
Σμοκόβου (Ερώτηση)

28/5/2015

Χ. Σπίρτζης

Επαναφορά της Ενιαίας τιμής βιβλίου και με την
επανίδρυση του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου (Ερώτηση)

28/4/2015

Ν. Ξυδάκης

1.2 Επιτροπές
Στα πλαίσια του κοινοβουλευτικού έργου έχω ενεργή συμμετοχή, ως μέλος σε τρεις σημαντικές
επιτροπές για τα θέματα που αφορούν την ελληνική κοινωνία.
 Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Περιφερειών: Αντικείμενο της επιτροπής είναι η
παρακολούθηση και ενημέρωση της Βουλής για τη λειτουργία των περιφερειακών
οργάνων της Πολιτείας και ιδίως για ζητήματα σχεδιασμού και εφαρμογής της πολιτικής
περιφερειακής ανάπτυξης.
 Διαρκής Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων: Είναι αρμόδια επί θεμάτων του
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και του Υπουργείου Πολιτισμού και
Αθλητισμού.
 Διαρκής Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων: Είναι αρμόδια επί θεμάτων του Υπουργείου
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του Υπουργείου
Υγείας
 Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Ελληνισμού της Διασποράς: Αντικείμενό της επιτροπής είναι η
διατήρηση και προαγωγή των σχέσεων του ελληνικού λαού και της Βουλής με τον
απανταχού Ελληνισμό, ο συντονισμός της δράσης της Βουλής με το Συμβούλιο
Αποδήμου Ελληνισμού, η μελέτη των προβλημάτων των απόδημων Ελλήνων, η
προώθηση της επίλυσής τους, καθώς και η ενίσχυση των σχέσεων με τα ελληνικής
καταγωγής μέλη άλλων κοινοβουλίων.
 Επιτροπή Βιβλιοθήκης της Βουλής: Αντικείμενο της επιτροπής είναι η εποπτεία της
λειτουργίας της βιβλιοθήκης της Βουλής και η διατύπωση προτάσεων προς τον Πρόεδρο
της Βουλής για τυχόν οργανωτικές μεταβολές στη λειτουργία της. Οι ειδικότερες
αρμοδιότητες της επιτροπής αυτής προβλέπονται από τον κανονισμό εσωτερικής
λειτουργίας της βιβλιοθήκης. Η επιτροπή αποτελείται από έντεκα (11) βουλευτές, από
τους οποίους οι τρεις είναι οι Κοσμήτορες της Βουλής.
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1.2.1

Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Περιφερειών

Αποτελεί μία από τις πιο βασικές επιτροπές στο ελληνικό κοινοβούλιο. Ο ρόλος της
συγκεκριμένης επιτροπής αποτελεί το πυρήνα της ελληνικής περιφέρειας, καθώς εκεί
συζητιούνται όλα τα θέματα από αφορούν τόσο τις τοπικές κοινωνίες, όσο και τις προοπτικές
και ευκαιρίες ανάπτυξης της υπαίθρου και των άγονων ή μειονεκτικών περιοχών της χώρας. Αν
και οι συναντήσεις της συγκεκριμένης επιτροπής δεν πραγματοποιούνται συχνά εν τούτοις,
κάθε συνάντηση αποτελεί σημαντικό μέσο παρουσίασης και ανάδειξης των προβλημάτων
συγκεκριμένων περιοχών, Στα πλαίσια του κοινοβουλευτικού έργου και ως μέλος της
συγκεκριμένης περιοχής προσπάθησα και προσπαθώ με ζήλο να αναδείξω όχι μόνο τα
προβλήματα και τις αδυναμίες, αλλά πολύ περισσότερο να τονίσω τις προοπτικές και τις
ευκαιρίες του Νομού Καρδίτσας. Μερικές από τις παρεμβάσεις μου αφορούν τα παρακάτω
θέματα:
















Δίπολο Καρδίτσας – Τρικάλων. Βελτίωση του οδικού δικτύου.
Ηλεκτροκίνηση σιδηροδρομική γραμμής Παλαιοφαρσάλου - Καλαμπάκας
Κατασκευή και ολοκλήρωση αρδευτικών έργων, για την κάλυψη των αναγκών για την
ορθότερη διαχείριση των υδάτων.
o Ολοκλήρωση του δικτύου άρδευσης της λίμνης Σμοκόβου.
o Υπογειοποίηση του δικτύου άρδευσης της λίμνης Πλαστήρα.
o Κατασκευή διυλιστηρίων νερού για την ύδρευση των περιοχών Σοφάδων και
Παλαμά
Γενικότερα για τον πρωτογενή τομέα
o Ενίσχυση της συλλογικής συνεταιριστικής επιχειρηματικότητας.
o Ενθάρρυνση καινοτόμων πρωτοβουλιών σύνδεσης της αγροτικής και της
κτηνοτροφικής παραγωγής με την μεταποίηση και το εμπόριο.
o Προώθηση επιχειρηματικών δράσεων με την δημιουργία markets farmers σε
κάθε πόλη και η ανάπτυξη και αποτελεσματική διαχείριση και προστασία των
βοσκοτόπων, σε σύνδεση με τα ερευνητικά κέντρα, τα Πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ.
Κατασκευή μικρών μονάδων βιολογικού καθαρισμού αποβλήτων, σε ορεινές περιοχές.
Έργα αποκατάστασης της αγροτικής οδοποιίας.
Βελτίωση των βοσκοτόπων και για την αύξηση της βοσκοϊκανότητας.
Ολοκλήρωσης του Ε65
Διαμόρφωση μιας συνεκτικής τουριστικής πολιτικής, σε σύνδεση με την παράδοση, τον
πολιτισμό και τη φύση, ως εναλλακτικές δυνατότητες, αποτελούν σημαντικές
προϋποθέσεις για την ενίσχυση της ανάπτυξης και της απασχόλησης.
Αστικές αναπλάσεις και ειδικότερα για το στρατόπεδο Λουμάκη
Εργοστάσιο Παλιά Ηλεκτρικής Εταιρίας στη πόλη της Καρδίτσας
Κέντρο Γυναικών Καρδίτσας και τη λειτουργία κέντρων συμβουλευτικής υποστήριξης
γυναικών θυμάτων βίας.
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Συνεργασία μεταξύ των γειτονικών περιφερειών, αλλά και περιφερειών της ΕΕ με
αντίστοιχα χαρακτηριστικά για ανταλλαγή απόψεων και ιδεών, αλλά και μελλοντικής
συνεργασίας.

Θέμα

Ημερομηνία

"Περιφερειακή Πολιτισμική Πολιτική" (Ομιλία)
"Το μέλλον της Ευρώπης και η θέση των Περιφερειών και των Δήμων"
(Ομιλία)
"Συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων σχετικά με κοινωνικά θέματα
(δικαιώματα των ανηλίκων και των γυναικών - μεταναστευτικό
ζήτημα) και τις δράσεις της Επιτροπής Τρεχουσών Υποθέσεων του
Κογκρέσου Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών του Συμβουλίου της
Ευρώπης" (Ομιλία)
"Υλοποίηση του έργου των δασικών χαρτών στη χώρα" (Ομιλία)
"Υλοποίηση του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 στην
Περιφέρεια" (Ομιλία)
"Ενημέρωση για τις δυνατότητες και τις προοπτικές ανάπτυξης του
θρησκευτικού τουρισμού στις Ελληνικές Περιφέρειες" (Ομιλία)
Ομιλία της Επιτρόπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αρμόδιας για Θέματα
Περιφερειακής Πολιτικής, κυρίας Corina Creţu, με θέμα: "Η Πολιτική
Συνοχής στην Ελλάδα: επιτυχίες, προκλήσεις και προοπτικές" (Ομιλία)
"Συζήτηση επί των Εισηγήσεων που θα συμπεριληφθούν στην Έκθεση
της Επιτροπής και έγκριση της Έκθεσης" (Ομιλία)
"Ενημέρωση για τον Στρατηγικό Σχεδιασμό Ανάπτυξης της
Περιφέρειας Θεσσαλίας (Περίοδος 2015-2019)" (Ομιλία)

7/2/2019
1/3/2018
31/8/2017

20/7/2017
14/6/2017
26/4/2017
5/4/2017

14/9/2016
12/4/2016

1.2.2 Διαρκή Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων
Μια εξίσου σημαντική επιτροπή είναι και των Μορφωτικών Υποθέσεων, καθώς εκεί θίγονται
ζητήματα που αφορούν τη Παιδεία, την Εκπαίδευση, το Τουρισμό και τον Πολιτισμό στη χώρα.
Παρακάτω παρατίθεται ένας πίνακας με όλα τα θέματα στα οποία τοποθετήθηκα.
Θέμα

Ημερομηνία

Eκδήλωση για την Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας (Ομιλία)
Επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων «Συνέργειες Εθνικού και
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Γεωπονικού Πανεπιστημίου
Αθηνών, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με τα Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας και
Στερεάς Ελλάδας, Παλλημνιακό Ταμείο και άλλες διατάξεις». (Ομιλία)
Επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων «Συνέργειες Εθνικού και
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Γεωπονικού Πανεπιστημίου
Αθηνών, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με τα Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας και
Στερεάς Ελλάδας, Παλλημνιακό Ταμείο και άλλες διατάξεις». (Ομιλία)

8/2/2019
9/1/2019

7/1/2019
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"Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής
Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας του Αγίου
Μαρίνου σχετικά με τη συνεργασία στον πολιτιστικό, μορφωτικό και
επιστημονικό τομέα" (Ομιλία)
"Η παιδεία των ομογενών και τα σχολεία του εξωτερικού" (Ομιλία)
"Επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων «Αναδιοργάνωση των δομών
υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και
άλλες διατάξεις»." (Ομιλία)
"Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ του Εκπαιδευτικού, Επιστημονικού
και Πολιτιστικού Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών (UNESCO) και της
Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας αναφορικά με την ίδρυση του
Κέντρου Ολοκληρωμένης και Διεπιστημονικής Διαχείρισης Υδάτινων
Πόρων στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, ως Κέντρου
Κατηγορίας 2 υπό την Αιγίδα της UNESCO" (Ομιλία)
"Εκπαιδευτική και προνοιακή πολιτική για τους Ρομά" (Ομιλία)
"Βιώσιμη Ανάπτυξη μέσα από την Εκπαίδευση και την Καινοτομία"
(Ομιλία)
"Ευρωπαϊκές Πολιτικές για την άθληση και την ηθική/δεοντολογία
στον αθλητισμό. Η συμβολή της Ελλάδας και το πλαίσιο ανάληψης
δράσεων." (Ομιλία)
Συνάντηση
της
επιτροπής
με
μέλη
της
Παγκόσμιας
Διακοινοβουλευτικής Ένωσης Ελληνισμού (Πα.Δ.Ε.Ε.) (Ομιλία)
"Ανοιχτός διάλογος για την Ευρώπη: Προκλήσεις και προοπτικές για
τη δημοκρατία, τα δικαιώματα και την οικονομική πολιτική" (Ομιλία)
"Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου σε θέματα
εκπαίδευσης" (Ομιλία)
"Η συνεργασία της Βιβλιοθήκης της Βουλής των Ελλήνων με τη
Βιβλιοθήκη της Ιεράς Θεολογικής Σχολής της Χάλκης Αναδιοργάνωση, καταγραφή και δημοσιοποίηση των τεκμηρίων της
Βιβλιοθήκης της Ιεράς Θεολογικής Σχολής της Χάλκης" (Ομιλία)
"Ρύθμιση θεμάτων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας, της
Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας και άλλες διατάξεις" (Ομιλία)
"Αναβάθμιση του Λυκείου – Εισαγωγή
Εκπαίδευση – Προγραμματισμός"

στην

9/10/2018

21/6/2018
4/6/2018

24/5/2018

22/5/2018
8/3/2018
24/11/2017

26/7/2017
8/6/2017
24/5/2017
15/3/2017

7/2/2017

Τριτοβάθμια

25/1/2017

"Συμφωνία – συνεργασία της Βιβλιοθήκης της Βουλής με την Εθνική
Βιβλιοθήκη" (Ομιλία)
"Συνέχιση της επεξεργασίας και εξέτασης του σχεδίου νόμου του
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων «Ελληνικό Ίδρυμα
Έρευνας και Καινοτομίας και άλλες διατάξεις" (Ομιλία)
"Εθνικός και Κοινωνικός Διάλογος για την Παιδεία: Συζήτηση επί του
πορίσματος για τον ενιαίο χώρο Εκπαίδευσης και Έρευνας" (Ομιλία)
"Εθνικός και Κοινωνικός Διάλογος για την Παιδεία. Συζήτηση επί του
συνόλου των προτάσεων και του χρονοδιαγράμματος για την
υλοποίησή τους" (Ομιλία)

13/12/2016
5/10/2016

7/6/2016
24/5/2016

8

"Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής
Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας
για την αμοιβαία ίδρυση πολιτιστικών κέντρων" (Ομιλία)
"Ο ιστορικός χαρακτήρας και ο ρόλος της Βιβλιοθήκης της Βουλής των
Ελλήνων – Οι προκλήσεις, οι δυνατότητες, οι στόχοι στη σύγχρονη
κοινωνία της γνώσης, της πληροφορίας και της δια βίου μάθησης"
(Ομιλία)
"Συνέχιση της επεξεργασίας και εξέτασης του σχεδίου νόμου του
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων: Ρυθμίσεις για την
Έρευνα και άλλες διατάξεις" (Ομιλία)
"Διατύπωση γνώμης από τα μέλη της Επιτροπής, σύμφωνα με τα
άρθρα 32 παρ.5 και 49 Α του Κανονισμού της Βουλής, σε συνδυασμό
με τις διατάξεις του άρθρου 80, παρ. 17 του ν. 3057/ 2002 (ΦΕΚ 239
Α΄/10.10.2002), για την καταλληλότητα του προτεινομένου από τον
Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού, κ. Αριστείδη Μπαλτά, για
διορισμό στη θέση του Προέδρου του Δ.Σ. του Ελληνικού Ιδρύματος
Πολιτισμού (Ε.Ι.Π.), κ. Κωνσταντίνου Τσουκαλά." (Ομιλία)
"Συζήτηση επί του κειμένου του πρώτου κύκλου συζητήσεων της
Διαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων στο πλαίσιο του
Εθνικού και Κοινωνικού Διαλόγου για την Παιδεία" (Ομιλία)
"Επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόμου «Επείγοντα μέτρα για
την Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια Εκπαίδευση»"
(Ομιλία)
"Eπεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόμου «Επείγοντα μέτρα για
την αντιμετώπιση της βίας στον αθλητισμό και άλλες διατάξεις"
(Ομιλία)

1.2.3

17/5/2016

12/5/2016

26/4/2016

24/3/2016

22/3/2016

4/5/2015

27/4/2015

Διαρκή Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων

Μια εξίσου σημαντική επιτροπή είναι και των Κοινωνικών Υποθέσεων, καθώς εκεί θίγονται
ζητήματα που αφορούν θέματα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του Υπουργείου Υγείας
Θέμα

Ημερομηνία

"Κύρωση Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του Κοινωφελούς Ιδρύματος
«ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Σ. ΩΝΑΣΗΣ», του Ωνάσειου Καρδιοχειρουργικού
Κέντρου (Ω.Κ.Κ.) και του Ελληνικού Δημοσίου και λοιπές διατάξεις"
(Ομιλία)
"Κύρωση της Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του Ιδρύματος "Κοινωφελές
Ίδρυμα Σ. Νιάρχος" και του Ελληνικού Δημοσίου για την ενίσχυση και
αναβάθμιση των υποδομών στον τομέα της Υγείας" (Ομιλία)
"Εκπαιδευτική και προνοιακή πολιτική για τους Ρομά" (Ομιλία)
"Μέτρα για την Προώθηση των Θεσμών της Αναδοχής και Υιοθεσίας"
(Ομιλία)

26/9/2018

18/9/2018

22/5/2018
25/4/2018
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"Συζήτηση με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα των Ρομά (8 Απριλίου)"
(Ομιλία)
"Παγκόσμια Ημέρα των Δικαιωμάτων του Παιδιού" (Ομιλία)

1.2.4

11/4/2017
22/11/2016

Ειδική Mόνιμη Eπιτροπή Ελληνισμού της Διασποράς

Έντονη είναι και η δράση μου ως μέλος της επιτροπής Ελληνισμού της Διασποράς που έχεις ως
στόχο να διατηρήσει και προάγει τις σχέσεις του ελληνικού λαού και της Βουλής με τον
απανταχού Ελληνισμό. Η θέση μου ως μέλος στη συγκεκριμένη επιτροπή είναι ιδιαίτερα
σημαντική, καθώς είναι αρκετές οι φορές που έχω εκπροσωπήσει τη βουλή, έχω συνεργαστεί
και αναπτύξει ιδιαίτερες σχέσεις με τον ελληνισμό της Ιταλίας, αλλά και με την Πολωνία.
Ένα πολύ σημαντικό θέμα που πραγματοποιήθηκε από τη συμμετοχή μου στη παρούσα
επιτροπή είναι η καθιέρωση της 9ης Φεβρουαρίου ως Παγκόσμιας Ημέρας της ελληνικής
γλώσσας. Έπειτα από υιοθέτηση του αιτήματος της ομογένειας και της ΟΕΚΑΙ, προώθηση στη
Μόνιμη Επιτροπή Ελληνισμού της Διασποράς, κατάθεση σχετικής Επίκαιρης στην Ολομέλεια η
κατάληξη ήταν η υπογραφή της ΚΥΑ από τους υπ. Εξωτερικών, Παιδείας και Εσωτερικών, στις 7
Απριλίου 2017.
Θέμα

Ημερομηνία

"Ψήφος των Ομογενών". (Ομιλία)
"Συζήτηση επί του σχεδίου Εκθέσεως των πεπραγμένων της Επιτροπής
για τη Γ΄ Σύνοδο λειτουργίας της (Οκτώβριος 2017 - Ιούλιος 2018)"
(Ομιλία)
"Προτεραιότητες της κυβερνητικής πολιτικής για την Ομογένεια"
(Ομιλία)
"Α.Η Ομογένεια ως γέφυρα ενδυνάμωσης των οικονομικών
συναλλαγών και των επενδύσεων. Β. Οι προϋποθέσεις αναστροφής
του brain drain και των νεομεταναστών" (Ομιλία)
"Ενημέρωση για το 11ο Πανιταλικό Συνέδριο της Ομοσπονδίας
Ελληνικών Κοινοτήτων και Αδελφοτήτων Ιταλίας (Ο.Ε.Κ.Α.Ι.) και τις
επαφές με την Ελληνική Ομογένεια της Magna Grecia.Ενημέρωση για
το 23ο τακτικό Συνέδριο της Ομοσπονδίας Ελληνικών Συλλόγων και
Κοινοτήτων Σουηδίας.” (Ομιλία)
"Ενημέρωση – συζήτηση για το σχολείο του Μονάχου" (Ομιλία)
"Ενημέρωση από τον αρμόδιο Υφυπουργό Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων, κ. Κωνσταντίνο Ζουράρι, για τη λειτουργία των
ελληνικών σχολείων στην Ευρώπη" (Ομιλία)
"Ενίσχυση των σχέσεων του Ελληνισμού της Διασποράς με το
μητροπολιτικό κέντρο" (Ομιλία)
"Η αποκατάσταση του Μαύρου της ΕΡΤ στην Ελληνική Διασπορά – Η
λειτουργία της ΕΡΤ SAT και ΕΡΤ WORLD. Η συνεργασία της ΕΡΤ
Πολυμέσων με το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας της Θεσσαλονίκης για
την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας εξ αποστάσεως" (Ομιλία)

21/11/2018
18/10/2018

11/10/2018
9/5/2018

3/5/2018

22/2/2018
28/11/2017

26/7/2017
6/7/2017
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"Το κίνημα του Φιλελληνισμού και οι δυνατότητες ανάπτυξής του"
(Ομιλία)
"Ενημέρωση για τις αποστολές στις κοινότητες των Ελλήνων της
Διασποράς" (Ομιλία)
"Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας" (Ομιλία)
"Προτεραιότητες στον τομέα Παιδείας Ομογενών" (Ομιλία)
"Ο ρόλος της Εκκλησίας στη διατήρηση της εθνικής ταυτότητας
στον Ελληνισμό της Διασποράς" (Ομιλία)

"Οι κυβερνητικές προτεραιότητες για τον Ελληνισμό της Διασποράς"
(Ομιλία)
"Ενημέρωση – προγραμματισμός των εργασιών της Επιτροπής,
παρουσία του Υφυπουργού Εξωτερικών, αρμόδιου για θέματα
Απόδημου Ελληνισμού, κ. Τέρενς Κουίκ και των μελών του
Προεδρείου της Παγκόσμιας Διακοινοβουλευτικής Ένωσης
Ελληνισμού (Πα.Δ.Ε.Ε.)" (Ομιλία)
"Η Ελληνική Ομογένεια στις Η.Π.Α. και η επικοινωνία της με το
Ελληνικό Κοινοβούλιο" & "Απολογισμός αποστολής στον Ελληνισμό
της Ουγγαρίας" (Ομιλία)
"Οι σχέσεις της Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης με την Ομογένεια και
Προσκλήσεις Ομογενειακών Φορέων – Αποστολές Εξωτερικού"
(Ομιλία)
"Ενημέρωση για θέματα της Ομογένειας σε Κων/πολη, Ίμβρο &
Τένεδο, για αποστολές σε Νυρεμβέργη, Στοκχόλμη & Κολωνία και
συζήτηση Έκθεσης Επιτροπής" (Ομιλία)
"Ενημέρωση από τον Υφυπ. Εξωτερικών στο πλαίσιο του
'Αφιερωματικού Έτους 2016 Ελλάδας - Ρωσίας' και για την ανάγκη
'Επενδύσεων Ομογενών' στη χώρα μας" (Ομιλία)
"Προσφυγικό - Μεταναστευτικό και Επενδύσεις Ομογενών" (Ομιλία)
"Τα Δίκτυα Διασύνδεσης του Ελληνισμού της Διασποράς με το
Μητροπολιτικό Κέντρο (ΕΡΤSAT, Φωνή της Ελλάδας, ΕΡΤ3, Γενική
Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, Μέσα Κοινωνικής
Δικτύωσης) και Απογραφή Ομογενών" (Ομιλία)
"Ενημέρωση των Μελών της Επιτροπής από τον Πρόεδρό της, κ.
Αλέξανδρο Τριανταφυλλίδη, για τη συμμετοχή του στο Τακτικό
Συνέδριο Ομοσπονδίας Ελληνικών Κοινοτήτων και Αδελφοτήτων
Ιταλίας και τις συναντήσεις του με την Ελληνική Ομογένεια στη
Νάπολη και Παιδεία Ομογενών" (Ομιλία)
"Εισήγηση του προσκεκλημένου Επιτρόπου Προεδρίας για
Ανθρωπιστικά Θέματα και Θέματα Αποδήμων της Κυπριακής
Δημοκρατίας, κ. Φώτη Φωτίου, με θέμα: «ΕΛΛΑΔΑ – ΚΥΠΡΟΣ:
Συντονισμός πολιτικών και δράσεων για τους Απόδημους του
Ελληνισμού» και Επικύρωση του ΟΔΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ ΔΡΑΣΕΩΝ της Ειδικής
Μόνιμης Επιτροπής Ελληνισμού της Διασποράς και «Καθιέρωση
Παγκόσμιας Ημέρας Ελληνοφωνίας». Πορεία υλοποίησης –
ενημέρωση από τον Γενικό Διευθυντή της Γενικής Γραμματείας
Απόδημου Ελληνισμού, κ. Μιχάλη Κόκκινο (Ομιλία)

27/6/2017
25/5/2017
16/3/2017
26/1/2017
20/12/2016
14/12/2016
30/11/2016

30/6/2016

9/6/2016

24/5/2016

12/4/2016

3/3/2016
17/2/2016

26/1/2016

19/11/2015
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1.2.5 Τοποθετήσεις σε άλλες επιτροπές
Θέμα

Ημερομηνία

"Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση – Σχολική Διαρροή" (Υποεπιτροπή για
θέματα των ατόμων με αναπηρία της ειδικής μόνιμης επιτροπής
ισότητας, νεολαίας και δικαιωμάτων του ανθρώπου) (Ομιλία)
"Παγκόσμια Ημέρα για τα Δικαιώματα του Παιδιού" (Ειδική Mόνιμη
Eπιτροπή Ισότητας, Νεολαίας και Δικαιωμάτων του Ανθρώπου) (Ομιλία)
"Γυναικεία εργασία – γυναικεία ανεργία" (Ειδική Mόνιμη Eπιτροπή
Ισότητας, Νεολαίας και Δικαιωμάτων του Ανθρώπου) (Ομιλία)
"Ομιλία της Επιτρόπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αρμόδιας για θέματα
Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας, κυρίας Mariya Gabriel με θέμα:
«Προτεραιότητες της Ψηφιακής Πολιτικής της Ε.Ε.»" (Διαρκή Επιτροπή
Ευρωπαϊκών Υποθέσεων) (Ομιλία)
"Συζήτηση επί των Εισηγήσεων Μελών της Επιτροπής: Οι Γεωτρήσεις
και ο ρόλος τους στη διαχείριση των υδατικών πόρων" (Υποεπιτροπή
υδατικών πόρων) (Ομιλία)

6/12/2018

20/11/2018
24/5/2018
21/9/2017

15/9/2016

1.3 Ολομέλεια
Το κοινοβουλευτικό έργο ολοκληρώνεται μέσα στην ολομέλεια όπου έχω τοποθετηθεί για μια σειρά από
επίκαιρα και σημαντικά νομοσχέδια και ιδιαίτερη αναφορά τόσο σε θέματα επικαιρότητας, αλλά κυρίως
σε σημεία που αναδεικνύουν το ρόλο συγκεκριμένων δράσεων και προοπτικών ανάδειξης του Νομού
Καρδίτσας.

Θέμα

Ημερομηνία

Σ/Ν του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Αλληλεγγύης, με τίτλο: "Ρύθμιση οφειλών προς τους φορείς κοινωνικής
ασφάλισης, τη φορολογική διοίκηση και τους ΟΤΑ Α΄ Βαθμού
συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές και
συνταξιοδοτικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων
και άλλες διατάξεις" (Ομιλία)
Σ/Ν του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων, με τίτλο:
"Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια
εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και
λοιπές διατάξεις" (Ομιλία)
Σ/Ν του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων, με τίτλο:
"Συνέργειες Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών,
Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με τα
ΤΕΙ Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδος Παλλημνιακό Ταμείο και άλλες
διατάξεις" (Ομιλία)
Σ/Ν του Υπουργείου Οικονομικών: "Κύρωση του Κρατικού
Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019" (Ομιλία)
Σ/Ν του Υπουργείου Τουρισμού:"Θεματικός τουρισμός - Ειδικές μορφές
τουρισμού - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου

14/5/2019

22/4/2019

17/1/2019

13/12/2018
6/12/2018
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στον τομέα του τουρισμού και της τουριστικής εκπαίδευσης - Στήριξη
τουριστικής επιχειρηματικότητας και άλλες διατάξεις" (Ομιλία)
Σ/Ν του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης με τίτλο: "Μείωση ασφαλιστικών εισφορών και άλλες
διατάξεις" (Ομιλία)
Σ/Ν του Υπουργείου Υγείας: "Κύρωση της Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του
Ιδρύματος "Κοινωφελές Ίδρυμα Σ. Νιάρχος" και του Ελληνικού
Δημοσίου για την ενίσχυση και αναβάθμιση των υποδομών στον τομέα
της Υγείας" (Ομιλία)
Σ/Ν του Υπουργείου Οικονομικών: "Διατάξεις για την ολοκλήρωση της
Συμφωνίας
Δημοσιονομικών
Στόχων
και
Διαρθρωτικών
Μεταρρυθμίσεων - Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής
Στρατηγικής 2019-2022 και λοιπές διατάξεις" (Ομιλία)
Σ/Ν του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων:
"Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις" (Ομιλία)
Σ/Ν του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων: "Ίδρυση
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις". (Ομιλία)
Σ/Ν του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης: "Μετεξέλιξη του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων σε
Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
(ΟΠΕΚΑ) και λοιπές διατάξεις". (Ομιλία)
Σ/Ν του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και
Ενημέρωσης: "Ηλεκτρονικό σύστημα διάθεσης τηλεοπτικού
διαφημιστικού χρόνου, τροποποίηση του ν. 3548/2007, σύσταση
μητρώου περιφερειακού και τοπικού τύπου, ειδική σήμανση
γραμμωτού κώδικα στις έντυπες εκδόσεις, δημιουργία θεσμικού
πλαισίου για την ενίσχυση της παραγωγής οπτικοακουστικών έργων
στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις" (Ομιλία)
Σ/Ν του Υπουργείου Υγείας: "Μεταρρύθμιση της Πρωτοβάθμιας
Φροντίδας Υγείας, επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου
Υγείας και άλλες διατάξεις" (Ομιλία)
Σ/Ν του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων: "Οργάνωση
και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα
και άλλες διατάξεις" (Ομιλία)
Σ/Ν του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού: "Συλλογική
διαχείριση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών
δικαιωμάτων, χορήγηση πολυεδαφικών αδειών για επιγραμμικές
χρήσεις μουσικών έργων και άλλα θέματα αρμοδιότητας Υπουργείου
Πολιτισμού και Αθλητισμού" (Ομιλία)
Σ/Ν του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης: "Εξωδικαστικός
μηχανισμός στήριξης οφειλών επιχειρήσεων". (Ομιλία)
Σ/Ν του Υπουργείου Υγείας: "Μεταρρύθμιση της διοικητικής
οργάνωσης
των
υπηρεσιών
ψυχικής
υγείας,
Κέντρα
Εμπειρογνωμοσύνης σπάνιων και πολύπλοκων νοσημάτων και άλλες
διατάξεις" (Ομιλία)

22/11/2018

20/9/2018

13/6/2018

7/6/2018

26/2/2018
15/2/2018

4/8/2017

2/8/2017

1/8/2017

13/7/2017

27/4/2017
15/3/2017
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Σ/Ν Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων: "Ρύθμιση
θεμάτων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας, της Εθνικής
Βιβλιοθήκης της Ελλάδας και άλλες διατάξεις" (Ομιλία)
Σ/Ν του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης: "Εθνικός Μηχανισμός Συντονισμού, Παρακολούθησης
και Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής
Συνοχής, Ρυθμίσεις για την Κοινωνική Αλληλεγγύη και Εφαρμοστικές
Διατάξεις του ν. 4387/2016 (Α΄ 85)" (Ομιλία)
Σ/Ν του Υπουργείου Οικονομικών: "Κύρωση του Κρατικού
Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017" (Ομιλία)
Σ/Ν Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Ενιαίο Σύστημα
Κινητικότητας στη Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση,
υποχρεώσεις των προσώπων που διορίζονται στις θέσεις των άρθρων 6
και 8 του ν. 4369/2016, ασυμβίβαστα και πρόληψη των περιπτώσεων
σύγκρουσης συμφερόντων και λοιπές διατάξεις" (Ομιλία)
Σ/Ν Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης: "Κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία και ανάπτυξη των
φορέων της και άλλες διατάξεις" (Ομιλία)
Σ/Ν Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων: "Ελληνικό
Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας και άλλες διατάξεις" (Ομιλία)
Σ/Ν Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων: "Ρυθμίσεις για
την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και
άλλες διατάξεις" (Ομιλία)
Σ/Ν Υπουργείου Εσωτερικών: "Αναλογική εκπροσώπηση των πολιτικών
κομμάτων, διεύρυνση του δικαιώματος εκλέγειν και άλλες διατάξεις
περί εκλογής Βουλευτών" (Ομιλία)
Σ/Ν Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων: "Ρυθμίσεις για
την Έρευνα και άλλες διατάξεις" (Ομιλία)
Σ/Ν Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων: "Αγροτικοί
συνεταιρισμοί, μορφές συλλογικής οργάνωσης του αγροτικού χώρου
και άλλες διατάξεις" (Ομιλία)
Σ/Ν Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Εθνικό
Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης, βαθμολογική
διάρθρωση θέσεων, συστήματα αξιολόγησης, προαγωγών & επιλογής
προϊσταμένων & άλλες διατάξεις" (Ομιλία)
Σ/Ν Υπουργείου Πολιτισμού: "Προσαρμογή ελληνικής νομοθεσίας στις
διατάξεις της Οδηγίας 2014/60/ΕΕ του Ε.Κ. & του Συμβουλίου της
15.5.14 για επιστροφή πολιτιστικών αγαθών, που έχουν απομακρυνθεί
παράνομα από έδαφος κράτους - μέλους" (Ομιλία)
Σ/Ν
Υπουργείου
Οικονομικών:
"Κύρωση
του
Κρατικού
Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016" (Ομιλία)
Σ/Ν Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων: "Βοσκήσιμες
γαίες Ελλάδας και άλλες διατάξεις" (Ομιλία)
Σ/Ν Υπουργείου Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων: "Επείγοντα
μέτρα για την αντιμετώπιση της βίας στον αθλητισμό και άλλες
διατάξεις" (Ομιλία)

9/2/2017

14/12/2016

8/12/2016
25/11/2016

19/10/2016

18/10/2016
31/8/2016

21/7/2016

6/5/2016
21/4/2016

24/2/2016

16/12/2015

2/12/2015
1/12/2015
6/5/2015
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Σ/Ν Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης:
"Εκδημοκρατισμός της διοίκησης - Καταπολέμηση της Γραφειοκρατίας
και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση - Αποκατάσταση των Αδικιών και άλλες
Διατάξεις" (Ομιλία)
Σ/Ν Υπουργείου Επικρατείας: "Ρυθμίσεις Θεμάτων Δημόσιου
Ραδιοτηλεοπτικού Φορέα, Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Α.Ε. και
τροποποίηση του άρθρου 48 του κ.ν. 2190/1920 και άλλες διατάξεις"
(Ομιλία)
Σ/Ν Υπουργείου Δικαιοσύνης: "Μεταρρυθμίσεις ποινικών διατάξεων,
κατάργηση των καταστημάτων κράτησης Γ' τύπου και άλλες διατάξεις"
(Ομιλία)
Σ/Ν Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Ρυθμίσεις για
τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής
κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων
και λοιπές διατάξεις" (Ομιλία)

5/5/2015

28/4/2015

16/4/2015

18/3/2015
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2. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ – ΔΡΑΣΕΙΣ

Κατά τη διάρκεια της βουλευτικής μου θητείας πραγματοποίησα πολλές συναντήσεις και
συμμετείχα σε αρκετές εκδηλώσεις που σκοπό είχαν να αναδείξουν όχι μόνο τα σημαντικά
ζητήματα της χώρας μας αλλά και εκείνα των πολιτών του Νομού Καρδίτσας και τις ανάγκες που
δημιουργούνται στην καθημερινότητα τους εκεί. Μέσα από τις παρακάτω ενότητες
παρουσιάζεται αναλυτικά όλη μου η προσπάθεια για την επίλυση θεμάτων που αφορούν τη
καθημερινότητα και εξυπηρέτηση των πολιτών, τις υποδομές, τις υπηρεσίες και να αναδείξω τις
ευκαιρίες και τις προοπτικές του νομού.
2.1 Άρθρα
Άρθρο

Ημερομηνία

Τα «ΚΑΙΝΑ ΔΑΙΜΟΝΙΑ» του ΣΥΡΙΖΑ για μια ισότιμη ψήφο: Η απλή
αναλογική και η ψήφος των 17άρηδων (Άρθρο)
Προοδευτική Συμμαχία: για την Ελλάδα και την Ευρώπη των πολλών
(Άρθρο)
Ένας πρότυπος οικισμός που δεν έγινε - και γιατί (Άρθρο)
Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, προωθητικός μοχλός για τη μικρή
και μεσαία επιχειρηματικότητα (Άρθρο)
Ημέρα φιλελληνισμού και διεθνούς αλληλεγγύης (Άρθρο)
Σκέψεις και θέσεις για την Απλή Αναλογική, το μέλλον της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης και τη Δημοκρατία (Άρθρο)
Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας: Η ισότητα ως θεμέλιο της κοινωνικής
συνοχής (Άρθρο)
Μετά τη Συμφωνία των Πρεσπών: "Με πατριωτική και κοινωνική
ενότητα μπορούμε να διεκδικήσουμε αποφασιστικά το μέλλον μας"
(Άρθρο)
Η ειδική αγωγή βάση μιας πραγματικά βιώσιμης ανάπτυξης για όλους,
μαζί με όλους (Άρθρο)
Μεταμνημονιακή εποχή: Οι νέες ευθύνες και οι καλλίτερες προοπτικές
μπροστά μας (Άρθρο)
20 Νοεμβρίου: Παγκόσμια Ημέρα για τα δικαιώματα του παιδιού
(Άρθρο)
Με σταθερούς ρυθμούς η αύξηση της απασχόλησης και η μείωση της
ανεργίας στη Θεσσαλία και την Καρδίτσα (Άρθρο)
Μειώνεται σταθερά η ανεργία στη Θεσσαλία και την Καρδίτσα (Άρθρο)
Η Γέφυρα του Κοράκου – Γέφυρα της Ευρώπης (Άρθρο)
Νέα κατάσταση, νέες ευθύνες (Άρθρο)
Ελληνίδα αγρότισσα: μια ιστορία προσφοράς και ευθύνης (Άρθρο)

22/5/2019
16/5/2019
10/5/2019
3/5/2019
18/4/2019
16/4/2019
7/3/2019
29/1/2019

3/12/2018
26/11/2018
19/11/2018
31/10/2018
30/10/2018
20/10/2018
18/10/2018
15/10/2018
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Η πόρτα για την κοινωνική ένταξη των Ρομά
είναι η εκπαίδευση και η απασχόληση (Άρθρο)
Νέο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας: Λίγο πριν τη τελική ευθεία (Άρθρο)
Η θέση της Καρδίτσας στη δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση για το
νέο πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (Άρθρο)
Δημογραφική γήρανση και υπογεννητικότητα δύο όψεις του ίδιου
νομίσματος (Άρθρο)
Σχολικά Γεύματα: Ένας παιδαγωγικός θεσμός του δημόσιου σχολείου
με μέλλον (Άρθρο)
Η γενοκτονία του Ελληνισμού της Μ. Ασίας θυσία στην Ευρώπη του
εθνικισμού και των διχασμών του 20ου αιω. (Άρθρο)
Το ποιοτικό βιβλίο στα χέρια του καλού αναγνώστη είναι πολιτισμός
(Άρθρο)
Πανελλαδικές 2018 – Προσδοκίες και Γόνιμοι Προβληματισμοί για μια
Νέα Αρχή (Άρθρο)
Μικρή Οδύσσεια 2015-2018: Από τους Λαιστρυγόνες και τους
Κύκλωπες στην Ιθάκη μας (Άρθρο)
Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας: "Σταθερός και αξιόπιστος μοχλός
για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη του τόπου μας" (Άρθρο)
Ευκαιρία για την τουριστική ανάπτυξη της Καρδίτσας η αξιοποίηση
εναλλακτικών μορφών τουρισμού (Άρθρο)
Η Ομογένεια ως γέφυρα ενδυνάμωσης των οικονομικών συναλλαγών
και των επενδύσεων και οι προϋποθέσεις αναστροφής του brain –
drain (Άρθρο)
Η εξασφάλιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των ατόμων με
αναπηρία ως αντίληψη και εφαρμοσμένη Κοινωνική Πολιτική (Άρθρο)
Παγκόσμια Ημέρα του Βιβλίου: "άσκηση ελευθερίας και κοινωνικής
δικαιοσύνης" (Άρθρο)
Η εκπαίδευση και η καινοτομία κινητήριες δυνάμεις της βιώσιμης και
δίκαιης ανάπτυξης (Άρθρο)
Η κοινωνία των πολλών απαιτεί και ο ΣΥΡΙΖΑ εγγυάται τη δίκαιη
ανάπτυξη και την ασφάλεια της χώρας (Άρθρο)
Εξωδικαστικός συμβιβασμός και ρυθμίσεις, ευκαιρία ζωής για όλους
τους υπερχρεωμένους δανειολήπτες (Άρθρο)
Σκέψεις για την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας (Άρθρο)
Νέος αθλητικός χάρτης στην υπηρεσία της νέας γενιάς (Άρθρο)
Ανακούφιση για χιλιάδες ελεύθερους επαγγελματίες η νέα ρύθμιση
των 120 δόσεων (Άρθρο)
9η Φεβρουαρίου: Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας (Άρθρο)
Τρία χρόνια ΣΥΡΙΖΑ στη Κυβέρνηση:“Οριστικά στο δρόμο της δίκαιης
ανάπτυξης” (Άρθρο)
Αλήθειες για τα οικογενειακά επιδόματα (Άρθρο)
Σύντομο Λεξικό για την Κοινωνική Πολιτική (Άρθρο)
Ο Προϋπολογισμός του 2018 σε τίτλους (Άρθρο)
Η αγροτική οικονομία στην πρώτη γραμμή για τη δίκαιη ανάπτυξη
(Άρθρο)

14/10/2018
12/10/2018
3/10/2018
30/9/2018
26/9/2018
15/9/2018
4/9/2018
28/8/2018
21/8/2018
2/7/2018
24/5/2018
18/5/2018

3/5/2018
22/4/2018
17/4/2018
3/4/2018
27/3/2018
8/3/2018
1/3/2018
13/2/2018
8/2/2018
26/1/2018
13/1/2018
8/1/2018
20/12/2017
18/12/2017
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Οι Έλληνες της Διασποράς είναι οι καλύτεροι πρεσβευτές της Ελλάδας
(Άρθρο)
"Βάφουμε τον κόσμο πορτοκαλί" (Άρθρο)
Εναρμόνιση της εκπαίδευσης με τις κοινωνικές ανάγκες (Άρθρο)
Οι προοπτικές του τουρισμού και ο ρόλος του στην ανάκαμψη και την
ανάπτυξη της Καρδίτσας (Άρθρο)
4o ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ: Παραγωγική
Ανασυγκρότηση-Δίκαιη Ανάπτυξη (Άρθρο)
Νέο Παραγωγικό Πρότυπο και Κτηνοτροφία: πρωταρχικός σκοπός, η
μείωση του κόστους παραγωγής (Άρθρο)
Η Πολιτιστική κληρονομιά ως φορέας συλλογικής μνήμης αλλά και ως
εργαλείο ανάπτυξης (Άρθρο)
Η Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση, μοχλός για τη δίκαιη
ανάπτυξη και την πλήρη απασχόληση (Άρθρο)
Πρώτο κουδούνι για τη νέα σχολική χρονιά (Άρθρο)
Νομοσχέδιο για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες, για
ασφαλιστικές και εργασιακές ρυθμίσεις (Άρθρο)
290.000 € για αθλητικές υποδομές της Καρδίτσας: Λίγα ή πολλά;
(Άρθρο)
Βιώσιμο Δημόσιο Σύστημα Υγείας (Άρθρο)
Σχολική βιβλιοθήκη: ανοιχτός χώρος στη γνώση και την ψυχαγωγία
(Άρθρο)
Η Παραγωγική Ανασυγκρότηση και ο ρόλος της Περιφερειακής
Αυτοδιοίκησης στην αξιοποίηση του ΠΑΑ (Άρθρο)
Ο θεσμός του εξωδικαστικού συμβιβασμού. Ανάσα για τις
υπερχρεωμένες επιχειρήσεις και την οικονομία (Άρθρο)
Να λειτουργήσει ξανά η Παλαιά Ηλεκτρική: Για τον πολιτισμό και τα
νιάτα της Καρδίτσας (Άρθρο)
Η παραγωγική ανασυγκρότηση στη Καρδίτσα (Άρθρο)
Χειροπιαστά τα αποτελέσματα της Κοινωνικής Πολιτικής (Άρθρο)
Η καθιέρωση της Παγκόσμιας Ημέρας Ελληνικής Γλώσσας πολύτιμο
διαβατήριο για το μέλλον του ελληνισμού (Άρθρο)
Επιτέλους πράξη η απόδοση των στρατοπέδων Λουμάκη και Κιούση
στο λαό της Καρδίτσας (Άρθρο)
Το 2017 ξημέρωσε με πολλές ελπίδες για τους Ρομά της Ελλάδας
(Άρθρο)
Η Παγκόσμια Ημέρα του Παιδικού Βιβλίου είναι ένας λόγος για να
ξαναδούμε τη σχέση μας με το βιβλίο. (Άρθρο)
Ο πρωτογενής τομέας ατμομηχανή της Παραγωγικής Ανασυγκρότησης
(Άρθρο)
Υπάρχει και άλλη ζωή για τους Ρομά (Άρθρο)
Η Ελληνίδα πρωτοπόρος στη μάχη για χειραφέτηση και δίκαιη
ανάπτυξη (Άρθρο)
Καρδίτσα: Ένα ζωντανό πολιτιστικό κύτταρο (Άρθρο)
Ο ΣΥΡΙΖΑ στο πλευρό των δανειοληπτών (Άρθρο)
Το βαμβάκι , «χρυσός» και για το μέλλον (Άρθρο)

15/12/2017
25/11/17
15/11/17
26/10/2017
11/10/2017
2/10/2017
30/9/2017
26/9/2017
11/9/2017
7/9/2017
4/9/2017
6/7/2017
3/7/2017
20/6/2017
13/6/2017
2/6/2017
23/5/2017
11/5/2017
10/5/2017
4/5/2017
8/4/2017
31/3/2017
29/3/2017
19/3/2017
7/3/2017
3/3/2017
2/3/2017
22/2/2017
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Από τη "φιλανθρωπία" στη συγκροτημένη Κοινωνική Πολιτική (Άρθρο)
Δύο χρόνια ΣΥΡΙΖΑ: "Βγαίνουμε από την κρίση αλλά με την κοινωνία
όρθια" (Άρθρο)
Ο ΣΥΡΙΖΑ στηρίζει τα συμφέροντα των αγροτών (Άρθρο)
Αριστερή Παρένθεση σε τρεις δόσεις (Άρθρο)
Μερικές σκέψεις στον απόηχο του Συνεδρίου (Άρθρο)
Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία (Κ.ΑΛ.Ο.) (Άρθρο)
Διεθνής Ημέρα της Αγρότισσας (Άρθρο)
Αριστερά: "Πάντων χρημάτων (αξιών) μέτρον ο άνθρωπος" (Άρθρο)
"Το στοίχημά μας είναι να βγούμε από την κρίση με την κοινωνία
όρθια" (Άρθρο)
"Το στοίχημά μας είναι να αναδείξουμε ως άριστο το Δημόσιο
Σχολείο" (Άρθρο)
"Πέρα από κάθε αμφισβήτηση, ο κύριος κορμός του Παράλληλου
Προγράμματος είναι η Κοινωνική Πολιτική μας" (Άρθρο)
"Η υποκρισία και τα όρια της για το προσφυγικό" (Άρθρο)
"Καλύτερο νερό, Καλύτερη απασχόληση" (Άρθρο)
"Στρουθοκαμηλισμός οι δηλώσεις του Αυστριακού υπουργού" (Άρθρο)
"Στις νέες συνθήκες που δημιουργούνται, οι γυναίκες αισιοδοξούν και
συνεχίζουν να αγωνίζονται" (Άρθρο)
"Η σημερινή Κυβέρνηση νομοθετεί στη βάση των κοινωνικών
αναγκών, της άρσης των αδικιών, της ανακούφισης και στήριξης των
πολιτών" (Άρθρο)
"Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι σύμμαχος και όχι αντίπαλος των αγροτών" (Άρθρο)
Το βαμβάκι μπορεί να ξαναγίνει "ΧΡΥΣΟΣ" με σύγχρονη στρατηγική
παραγωγής και συνεργατική λειτουργία (Άρθρο)
"Η διαπραγμάτευση για τους αγρότες δεν έκλεισε" (Άρθρο)
"Μια οδυνηρή αλλά αναγκαία απόφαση" (Άρθρο)
"Και τι δεν κάνατε για να με θάψετε… όμως ξεχάσατε πως ήμουν
σπόρος!" (Άρθρο)
"Αυτή την Πρωτομαγιά όλοι μαζί διεκδικούμε όσα μας στέρησαν όλα
αυτά τα χρόνια" (Άρθρο)
"Ευρωπαϊκή αλληλεγγύη ή κυνισμός;" (Άρθρο)
"Ο πολιτισμός μας δοκιμάστηκε και απέτυχε" (Άρθρο)
"Με την ευκαιρία της 8ης Απριλίου, της Παγκόσμιας Ημέρας που είναι
αφιερωμένη στους ανά τον κόσμο Ρομά…" (Άρθρο)
"Το βιβλίο αποτελεί βασικό πολιτισμικό αγαθό, που πρέπει να
βρίσκεται στον πυρήνα κάθε πολιτιστικής πολιτικής" (Άρθρο)
8 Μάρτη "Παγκόσμια ημέρα των γυναικών". Οι γυναίκες διεκδικούν
και αγωνίζονται… (Άρθρο)
"Επιστροφή της ελπίδας, επιστροφή της πολιτικής" (Άρθρο)

16/2/2017
24/1/2017
18/1/2017
13/11/2016
10/11/2016
30/10/2016
15/10/2016
24/9/2016
22/9/2016
12/9/2016
7/9/2016
23/3/2016
21/3/2016
17/3/2016
7/3/2016
22/2/2016

13/2/2016
2/11/2015
8/9/2015
17/7/2015
3/7/2015
1/5/2015
26/4/2015
22/4/2016
15/4/2015
1/4/2015
8/3/2015
28/2/2015
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2.2 Δελτία τύπου
Θέμα

Ημερομηνία

Με 18,6 εκατ. € για αρδευτικά έργα επιταχύνεται η αγροτική ανάπτυξη
της Καρδίτσας (Δελτίο Τύπου)
Oλιστική πολιτική κοινωνικής ένταξης των Ρομά (Δελτίο Τύπου)
Ρυθμίσεις οφειλών, μείωση ΦΠΑ, 13η σύνταξη (Δελτίο Τύπου)
Εκτεθειμένος ανεπανόρθωτα ο κ. Αθ. Σκάρλος απέναντι στους δημότες
και τους Ρομά των Σοφάδων (Δελτίο Τύπου)
Παλαιά Ηλεκτρική: Ήρθε η ώρα της δημοπράτησης για τη μετατροπή
της σε Πολιτιστικό Κέντρο (Δελτίο Τύπου)
Νέος τρόπος εισαγωγής στην ανώτατη εκπαίδευση (Δελτίο Τύπου)
Παγκόσμια Ημέρα Βιβλίου (Δελτίο Τύπου)
Το Κιλελέρ, διαχρονικό παράδειγμα αγώνων και διεκδίκησης (Δελτίο
Τύπου)
ΕΠΑΛ: Συνειδητή επιλογή για τους νέους και όχι επιλογή ανάγκης
(Δελτίο Τύπου)
Δεν κλείνουν τα ΕΛΤΑ στο Λεοντάρι Καρδίτσας (Δελτίο Τύπου)
Επίσκεψη της Όλγας Νάσση στη Καρδίτσα (Δελτίο Τύπου)
Επίσκεψη στο νέο διυλιστήριο νερού στο Λεοντάρι (Δελτίο Τύπου)
Το επιτυχημένο ταξίδι εξοικείωσης της Πολωνικής αποστολής στην
Καρδίτσα δίνει νέα ώθηση στην τουριστική ανάπτυξη του νομού
(Δελτίο Τύπου)
Συνάντηση με το Σύλλογο Γονέων & Κηδεμόνων παιδιών με ειδικές
ανάγκες και το Δήμαρχο Καρδίτσας (Δελτίο Τύπου)
Σε εξέλιξη το ταξίδι εξοικείωσης της Πολωνικής αποστολής στην
Καρδίτσα (Δελτίο Τύπου)
100 χρόνια διπλωματικών σχέσεων Ελλάδας – Πολωνίας (Δελτίο
Τύπου)
Εσπερινό Λύκειο Καρδίτσας: Ένα δημιουργικό σχολείο στο πιο
ιστορικό κτίριο της πόλης, εκσυγχρονίζεται (Δελτίο Τύπου)
Η ισότητα των δύο φύλων στον αθλητισμό: Ο αθλητισμός έχει θετική
επίδραση στη υγεία γυναικών και κοριτσιών (Δελτίο Τύπου)
Νέα χρονιά, Νέοι Ορίζοντες για τα τμήματα π. ΤΕΙ Καρδίτσας (Δελτίο
Τύπου)
Εξατομικευμένη και βιώσιμη λύση για τον ΤΟΕΒ Σελλάνων από τη ΔΕΗ
(Δελτίο Τύπου)
Το κόστος άρδευσης της Θεσσαλίας (Δελτίο Τύπου)
Βιώσιμη Διαχείριση του Νερού (Δελτίο Τύπου)
3.000.000€ για την «Μελέτη Αρδευτικών Δικτύων Σμοκόβου» (Δελτίο
Τύπου)
Ανακατασκευάζεται η ιστορική γέφυρα Κοράκου (Δελτίο Τύπου)
1572 επιπλέον σχολικά γεύματα στα Δημοτικά Σχολεία της Καρδίτσας
(Δελτίο Τύπου)

22/5/2019
20/5/2019
15/5/2019
9/5/2019
23/4/2019
23/4/2019
22/4/2019
15/4/2019
11/4/2019
10/4/2019
8/4/2019
3/4/2019
2/4/2019

29/3/2019
29/3/2019
21/3/2019
12/3/2019
8/3/2019
1/3/2019
28/2/2019
25/2/2019
22/2/2019
16/2/2019
15/2/2019
12/2/2019
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Ευχάριστα νέα από τη συνάντηση εργασίας με τον πρόεδρο του ΟΣΕ
(Δελτίο Τύπου)
Η ελληνική γλώσσα είναι ψυχή, η ψυχή του πολιτισμού (Δελτίο Τύπου)
Αναγνωρίστηκαν οι ιαματικές πηγές των Λουτρών Σμοκόβου και του
Σουλαντά (Δελτίο Τύπου)
Συνάντηση Εργασίας των βουλευτών Θεσσαλίας με την Υπουργό
Πολιτισμού και Αθλητισμού κ. Μυρσίνη Ζορμπά (Δελτίο Τύπου)
Κυβερνητικές παρεμβάσεις για τα μεγάλα αγροτικά ζητήματα (Δελτίο
Τύπου)
Πλήρη τηλεοπτική κάλυψη σε όλα τα ορεινά χωριά της Καρδίτσας
(Δελτίο Τύπου)
Συμφωνία των Πρεσπών – Η Επόμενη Μέρα (Δελτίο Τύπου)
Ξεκίνησαν οι εργασίες στο τμήμα Λαμία – Ξυνιάδα του Ε65 (Δελτίο
Τύπου)
Αναβαθμίζεται η Θέση της Καρδίτσας στο νέο Πανεπιστήμιο
Θεσσαλίας (Δελτίο Τύπου)
Ιδρύονται δυο νέα Ερευνητικά Ινστιτούτα στην Καρδίτσα (Δελτίο
Τύπου)
15.000 μόνιμοι διορισμοί επαναφέρουν την εκπαίδευση στην
κανονικότητα (Δελτίο Τύπου)
Η Καρδίτσα αναβαθμίζεται στον ακαδημαϊκο χάρτη με 5 ισχυρά
πανεπιστημιακά τμήματα. Ελπίδες για 2 επιπλέον Ινστιτούτα:
Βάμβακος & Ξύλου και Επίπλου (Δελτίο Τύπου)
Οι ορεινές περιοχές της Καρδίτσας στο δρόμο της ανάπτυξης (Δελτίο
Τύπου)
Συνάντηση εργασίας με τον Γ. Γ. του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής
κ. Φλωρεντή (Δελτίο Τύπου)
Προϋπολογισμός 2019: Κομβικό σημείο της πορείας προς τη δίκαιη
ανάπτυξη αλλά και σημείο συνάντησης όλων των δημιουργικών
δυνάμεων της πατρίδας μας. (Δελτίο Τύπου)
Με «4χ4» επιταχύνεται η αγροτική ανάπτυξη της Καρδίτσας (Δελτίο
Τύπου)
Οι Σοφαδίτες της Καρδίτσας συναντούν τους Σοφαδίτες του Πηλίου
(Δελτίο Τύπου)
Οι νέοι μαθαίνουν την ιστορία της πόλης μας αλλιώς (Δελτίο Τύπου)
Κεφαλαιοποιούμε τα επιτεύγματα της τουριστικής οικονομίας (Δελτίο
Τύπου)
Τα γεγονότα, είναι γεγονότα! (Δελτίο Τύπου)
Για τα 45 χρόνια εξέγερσης του Πολυτεχνείου (Δελτίο Τύπου)
Τα Σχολικά Γεύματα είναι πλέον κατάκτηση της Σχολικής Κοινότητας
(Δελτίο Τύπου)
Ώθηση στην τουριστική ανάπτυξη του νομού μας, ο δρόμος ΜουζάκιΛ.Πλαστήρα (Δελτίο Τύπου)
Ειδήσεις από τη συνάντηση Τελιγιορίδου – Κατσαβριά (Δελτίο Τύπου)
Η Καρδίτσα καινοτομεί για το βιβλίο και τον Πολιτισμό (Δελτίο Τύπου)

11/2/2019
8/2/2019
7/2/2019
5/2/2019
31/1/2019
29/1/2019
28/1/2019
22/1/2019
18/1/2019
17/1/2019
11/1/2019
9/1/2019

19/12/2018
18/12/2018
13/12/2018

13/12/2018
10/12/2018
7/12/2018
6/12/2018
22/11/2018
17/11/2018
14/11/2018
13/11/2018
9/11/2018
7/11/2018

21

Το Αγροτικό και Λαογραφικό Μουσείο Ιτέας συνομιλεί με την ιστορία
του τόπου μας (Δελτίο Τύπου)
Συνάντηση με την Υπουργό Προστασίας του Πολίτη κα.Γεροβασίλη
(Δελτίο Τύπου)
“Ο Βασίλης Μπρακατσούλας συνομίλησε με την ιστορία” (Δελτίο
Τύπου)
Επίσκεψη στο Οινοποιείο «Φίλια Γη»: Ένα καλό παράδειγμα υγιούς
επιχειρηματικότητας (Δελτίο Τύπου)
Ευρωπαϊκά και Ελληνικά βραβεία για το περιβάλλον (Δελτίο Τύπου)
Μήνυμα για την Επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 1940 από τη Ν.Ε. ΣΥΡΙΖΑ
Καρδίτσας και τους Βουλευτές (Δελτίο Τύπου)
Το ΚΕΦΙΑΠ Καρδίτσας μετατρέπεται σε σύγχρονο Ανοιχτό Κέντρο
Αποκατάστασης (Δελτίο Τύπου)
Επίσκεψη στη 16η Εμπορο-Βιοτεχνική Έκθεση Καρδίτσας (Δελτίο Τύπου)
Συνάντηση Ν.Ε. ΣΥΡΙΖΑ Καρδίτσας με τον Υπ. Παιδείας για το
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (Δελτίο Τύπου)
ΟΑΕΔ: υψηλού επιπέδου οι υπηρεσίες του στην Καρδίτσα (Δελτίο
Τύπου)
Συνάντηση Υφυπουργού Αθλητισμού Γ. Βασιλειάδη με τη βουλευτή
Καρδίτσας Χρ. Κατσαβριά (Δελτίο Τύπου)
Ολιστική παρέμβαση για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των
Ρομά (Δελτίο Τύπου)
Η συνεισφορά της Καρδίτσας για μια σύγχρονη οικολογική στρατηγική
(Δελτίο Τύπου)
Συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα Δημόσιων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ
κ. Παναγιώτη Κορκολή (Δελτίο Τύπου)
Σχολικά Γεύματα: Ένας παιδαγωγικός θεσμός του δημόσιου σχολείου
με μέλλον (Δελτίο Τύπου)
Έστω κι έτσι, οι αλήθειες δεν κρύβονται…. ούτε από την «Αλήθεια»
(Δελτίο Τύπου)
Ευπρόσδεκτη η δωρεά του Κοινωφελούς Ιδρύματος Σ.Νιάρχος για
υποδομές στην Υγεία (Δελτίο Τύπου)
Κατασκηνώσεις Δρακότρυπας και Καστανιάς: ..δεῖ δὲ χρημάτων …αλλά
και πρωτοβουλιών (Δελτίο Τύπου)
Συνάντηση με το Μητροπολίτη κ. Τιμόθεου για την ανάπτυξη του
προσκυνηματικού και περιηγητικού τουρισμού (Δελτίο Τύπου)
Η «ΦΛΟΓΑ» του Εθελοντισμού κρατά ζωντανή τη φλόγα της αγάπης
και της συμμετοχής στη Καρδίτσα (Δελτίο Τύπου)
Μήνυμα για την έναρξη της νέας Σχολικής Χρονιάς (Δελτίο Τύπου)
Ιστορικό ορόσημο η έξοδος από την επιτροπεία και τα μνημόνια
(Δελτίο Τύπου)
Η Ανατολή συναντά τη Δύση μέσα από παιδικά βιβλία και παραμύθια
(Δελτίο Τύπου)
Άλμα ελπίδας από την Καρδίτσα (Δελτίο Τύπου)
10ο Παγκόσμιο Συνέδριο και Αντάμωμα των Θεσσαλών (Δελτίο Τύπου)

5/11/2018
5/11/2018
3/11/2018
29/10/2018
29/10/2018
27/10/2018
26/10/2018
16/10/2018
11/10/2018
10/10/2018
9/10/2018
1/10/2018
27/9/2018
26/9/2018
25/9/2018
24/9/2018
20/9/2018
19/9/2018
12/9/2018
11/9/2018
10/9/2018
7/9/2018
31/8/2018
23/8/2018
13/8/2018
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Ανοίγει ξανά για τα παιδιά η κατασκήνωση της «Νεράιδας» στο Δήμο
Λίμνης Πλαστήρα (Δελτίο Τύπου)
Χρήσιμες απαντήσεις σε επίκαιρα ερωτήματα των αγροτών (Δελτίο
Τύπου)
Συμμετοχή στη 3η Διάσκεψη των Κοινοβουλίων της Ευρώπης (Δελτίο
Τύπου)
Για το Νέο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (Δελτίο Τύπου)
Στους φοιτητές του τμήματος τεχνολογίας τροφίμων του ΤΕΙ
Θεσσαλίας το χρυσό βραβείο «ECOTROPHELIA 2018» (Δελτίο Τύπου)
Συνάντηση με τον Αν. Υπουργό Παιδείας κ. Φωτάκη για τη δημιουργία
καινοτόμων προϊόντων αγροδιατροφής (Δελτίο Τύπου)
Σχολή Προπονητών Βόλεϊ Καρδίτσας. Νέα πορεία για τον αθλητισμό
της Καρδίτσας (Δελτίο Τύπου)
Η Ψηφιακή Αναβάθμιση των Βιβλιοθηκών Καρδίτσας εντάσσεται στο
πρόγραμμα "Εθνική Ψηφιακή Πολιτική" (Δελτίο Τύπου)
Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019 – 2022
(Δελτίο Τύπου)
Συγχαρητήρια στις “ΕΛΠΙΔΕΣ” (Δελτίο Τύπου)
Η Παιδεία στην πρώτη γραμμή για τη δίκαιη ανάπτυξη (Δελτίο Τύπου)
Η λειτουργία των κατασκηνώσεων βασική προτεραιότητα της
κυβερνητικής πολιτικής (Δελτίο Τύπου)
«Βασίλης Μπρακατσούλας: Ο Αντιστασιακός, ο Δικηγόρος, ο
Βουλευτής, ο Συγγραφέας» (Δελτίο Τύπου)
Αναβάθμιση του Κέντρου Ζωικών Γενετικών Πόρων Καρδίτσας (Δελτίο
Τύπου)
Ο ρόλος και η συμβολή της Κοινωνικής Οικονομίας στην Ανάπτυξη του
Νομού Καρδίτσας (Δελτίο Τύπου)
Οι κατασκηνώσεις της «Νεράιδας» ανοίγουν και πάλι (Δελτίο Τύπου)
Λίγα λουλούδια στη μνήμη της αγαπημένης μου μητέρας (Δελτίο
Τύπου)
Γεωργία ακριβείας: πιλοτική εφαρμογή στο Νομό Καρδίτσας (Δελτίο
Τύπου)
Απονομή κρατικών λογοτεχνικών βραβείων 2018 (Δελτίο Τύπου)
8 Μαρτίου: ημέρα για να τιμούμε τους αγώνες των γυναικών, να
αντιστεκόμαστε και να αγωνιζόμαστε μέχρι να αλλάξουμε τον κόσμο
(Δελτίο Τύπου)
Ιδρύεται το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (Δελτίο Τύπου)
Ο ΟΠΕΚΑ (πρώην ΟΓΑ) είναι, πλέον, ο δεύτερος πυλώνας της
Κοινωνικής Πολιτικής (Δελτίο Τύπου)
Σύντομα αδειοδοτούνται οι ιαματικές πηγές του Δήμου Σοφάδων
(Δελτίο Τύπου)
Οι Θεσσαλοί αριστούχοι απόφοιτοι Λυκείου βραβεύτηκαν από τη
EUROBANK (Δελτίο Τύπου)
Οι υποσχέσεις της κυβέρνησης γίνονται πράξη
(Δελτίο Τύπου)

31/7/2018
23/7/2018
16/7/2018
10/7/2018
28/6/2018
27/6/2018
26/6/2018
18/6/2018
14/6/2018
12/6/2018
7/6/2018
1/6/2018
14/5/2018
10/5/2018
5/5/2018
22/3/2018
21/3/2018
13/3/2018
8/3/2018
7/3/2018

26/2/2018
16/2/2018
6/2/2018
22/1/2018
12/1/2018
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Έπεσαν οι υπογραφές για την ανακατασκευή του χλοροτάπητα στο
Δημοτικό Στάδιο Σοφάδων (Δελτίο Τύπου)
Επίσκεψη στον ΟΑΕΔ Καρδίτσας (Δελτίο Τύπου)
Γραφείο Ενημέρωσης και Υποστήριξης Δανειοληπτών (ΓΕΥΔ)
λειτουργεί και στην Καρδίτσα (Δελτίο Τύπου)
Εποικοδομητικές συναντήσεις με πολίτες, τοπικούς συλλόγους και
φορείς του Μουζακίου (Δελτίο Τύπου)
Η Χρ. Κατσαβριά στον Τάραντα της Ιταλίας, για τις Ελληνικές Ημερίδες
2017 (Δελτίο Τύπου)
"Γνωρίζουμε και ενισχύουμε την Τράπεζα του Τόπου μας" (Δελτίο
Τύπου)
"Πράξη δικαιοσύνης και όχι ελεημοσύνη η διανομή του κοινωνικού
μερίσματος" (Δελτίο Τύπου)
O Πρόεδρος της Πολωνίας κ. Αντζρέι Ντούντα στην Ελλάδα (Δελτίο
Τύπου)
Η Ελληνική Ομογένεια της Ιταλίας βράβευσε την Χρ. Κατσαβριά (Δελτίο
Τύπου)
Η Χρ. Κατσαβριά κοντά στην Ελληνική Κοινότητα του Στενού
Μεσσήνας της Σικελίας (Δελτίο Τύπου)
Εκδήλωση του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής σχετικά με το
πρόγραμμα «Home New Home» (Δελτίο Τύπου)
Δύο σημαντικές ειδήσεις προέκυψαν από την επίκαιρη της κ. Χρ.
Κατσαβριά για τις ομάδες παραγωγών (Δελτίο Τύπου)
Παιδικές βιβλιοθήκες: ένα στοίχημα που θα κερδηθεί! (Δελτίο Τύπου)
Συνάντηση με τον Υφυπουργό Κοινωνικής Ασφάλισης Αναστάσιο
Πετρόπουλο (Δελτίο Τύπου)
Η τεχνολογία απελευθερώνει (Δελτίο Τύπου)
«Καλά τα νέα» από την Επίκαιρη για το PIX και τα Κόκκινα Αγροτικά
Δάνεια (Δελτίο Τύπου)
Επί τάπητος τα επείγοντα ζητήματα των αγροτών της Καρδίτσας
(Δελτίο Τύπου)
Όταν το παρελθόν συναντάει το μέλλον… (Δελτίο Τύπου)
Mε εκπροσώπους της ομογένειας της Μελβούρνης στον Πρωθυπουργό
(Δελτίο Τύπου)
Γραφείο Ενημέρωσης και Υποστήριξης Δανειοληπτών (ΓΕΥΔ) θα
ιδρυθεί μέσα στον Οκτώβριο στην Καρδίτσα (Δελτίο Τύπου)
Κλιμάκιο του ΣΥΡΙΖΑ στο Κ.Υ. Παλαμά (Δελτίο Τύπου)
Αντιπροσωπεία του ΣΥΡΙΖΑ ν. Καρδίτσας επισκέφθηκε τις Διευθύνσεις
Β/θμιας και Α/θμιας Εκπαίδευσης Καρδίτσας (Δελτίο Τύπου)
Δικαιώματα των ανηλίκων και των γυναικών, σε σχέση με το
μεταναστευτικό ζήτημα (Δελτίο Τύπου)
«Οι μνήμες φυλάνε πατρίδες…» – Γαβούστιμα 2017. 19ο Αντάμωμα
Καππαδοκιτών (Δελτίο Τύπου)
Ψηφίστηκε ο νέος νόμος για το ηλεκτρονικό σύστημα διάθεσης
τηλεοπτικού διαφημιστικού χρόνου (Δελτίο Τύπου)

10/1/2018
19/12/2017
11/12/2017
8/12/2017
5/12/2017
29/11/2017
23/11/2017
21/11/2017
20/11/2017
15/11/2017
23/10/2017
19/10/2017
11/10/2017
27/9/2017
25/9/2017
21/9/2017
19/9/2017
16/9/2017
14/9/2017
13/9/2017
5/9/2017
4/9/2017
31/8/2017
28/8/2017
4/8/2017
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Με το νομοσχέδιο για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας δεν κάνουμε
απλώς μια μεταρρύθμιση, προχωρούμε στο χτίσιμο ενός Εθνικού
Συστήματος Υγείας με στρατηγικό βάθος (Δελτίο Τύπου)
Υπογράφηκε η απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για το
υδροηλεκτρικό έργο του φράγματος της Μεσοχώρας (Δελτίο Τύπου)
Ήρθε η ώρα να αποκατασταθεί η δημοκρατική νομιμότητα και η
αποτελεσματική λειτουργία των ιδρυμάτων και να συνδεθεί η
Ανώτατη Εκπαίδευση με τη νέα πορεία της χώρας (Δελτίο Τύπου)
Ο Υφ. Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Βασίλης Κόκκαλης κοντά στους αγρότες
και τις πλημμυροπαθείς περιοχές γύρω από το Λεοντάρι (Δελτίο
Τύπου)
Μέχρι το τέλος του 2017 η ανάρτηση των δασικών χαρτών για την
Καρδίτσα και τα Τρίκαλα (Δελτίο Τύπου)
Συνάντηση με τον Υπουργό Εσωτερικών κ. Πάνο Σκουρλέτη για το
Κέντρο Γυναικών Καρδίτσας (Δελτίο Τύπου)
Διαφάνεια και συλλογικότητα στη λειτουργία των Οργανισμών
Συλλογικής Διαχείρισης των πνευματικών και συγγενικών
δικαιωμάτων (Δελτίο Τύπου)
Γενναία ρύθμιση χρεών επιχειρήσεων και ελευθέρων επαγγελματιών
(Δελτίο Τύπου)
Το απερίσκεπτο μαύρο στην ΕΡΤ ανέδειξε την πολιτισμική ένδεια μιας
αυταρχικής και διαπλεκόμενης εξουσίας (Δελτίο Τύπου)
Ένα επιπλέον ασθενοφόρο προστέθηκε στη δύναμη του ΕΚΑΒ και του
Κ.Υ. Σοφάδων, χάρη στην πρωτοβουλία του αείμνηστου Δημήτρη
Σίμου (Δελτίο Τύπου)
Η «Παλιά Ηλεκτρική» μετατρέπεται σε χώρο πολιτισμού (Δελτίο
Τύπου)
Nα ξαναδούμε τον φιλελληνισμό και με τη δεύτερη αρχαιοελληνική
σημασία του: δηλαδή, με την έννοια του πατριώτη (Δελτίο Τύπου)
Η λειτουργία των βιβλιοθηκών στα σχολεία μέτρο της ποιότητας της
εκπαιδευτικής διαδικασίας (Δελτίο Τύπου)
Τοποθέτηση στην Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Περιφερειών (Δελτίο
Τύπου)
Η ενότητα και η συνοχή της Ευρώπης προϋποθέτει περισσότερη
δημοκρατία καθώς και την ανάληψη ευθύνης από τους λαούς και τους
πολίτες της (Δελτίο Τύπου)
Αφορολόγητο και έκπτωση φόρου για τους συνταξιούχους που
αποκτούν αγροτικά εισοδήματα (Δελτίο Τύπου)
Ο Σύλλογος Διδασκόντων πρέπει να καταστεί το κυρίαρχο όργανο στο
σχολείο (Δελτίο Τύπου)
Το Τμήμα Δασοπονίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος
γιόρτασε για την απόφαση του Υπ. Παιδείας να παραμείνει στην
Καρδίτσα (Δελτίο Τύπου)
Παραδόθηκαν οι Εργατικές κατοικίες της Καρδίτσας (Δελτίο Τύπου)
Διάσκεψη Προέδρων των εθνικών κοινοβουλίων της Κεντρικής και
Ανατολικής Ευρώπης στη Βαρσοβία (Δελτίο Τύπου)

3/8/2017

2/8/2017
2/8/2017

25/7/2017

20/7/2017
18/7/2017
14/7/2017

12/7/2017
11/7/2017
7/7/2017

28/6/2017
28/6/2017
26/6/2017
22/6/2017
8/6/2017

7/6/2017
31/5/2017
29/5/2017

26/5/2017
24/5/2017
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Παραδόθηκε το στρατόπεδο Λουμάκη στο λαό της Καρδίτσας (Δελτίο
Τύπου)
Αγροτικό Ιατρείο στη Ρεντίνα (Δελτίο Τύπου)
Εξωδικαστικός μηχανισμός στήριξης οφειλών των επιχειρήσεων.
Αναπτυξιακή ανάσα για τις υπερχρεωμένες αλλά βιώσιμες
επιχειρήσεις. (Δελτίο Τύπου)
Από το στόμα στο χαρτί (Δελτίο Τύπου)
Μεγάλη γιορτή στη Βουλή μαζί με τους Ρομά (Δελτίο Τύπου)
Τοποθέτηση σχετικά με την Πολιτική Συνοχής στην Ελλάδα: επιτυχίες,
προκλήσεις και προοπτικές (Δελτίο Τύπου)
Ο ΟΑΕΔ παραδίδει δυο σημαντικά έργα στην Καρδίτσα (Δελτίο Τύπου)
Μελέτες για αθλητικά έργα 271.000€ κατέθεσε ο Δήμος Παλαμά
(Δελτίο Τύπου)
Συνάντηση κοινοβουλευτικής αντιπροσωπείας με την Πρέσβη της
Πολωνίας (Δελτίο Τύπου)
8 Μαρτίου: Παγκόσμια Ημέρα Γυναικών (Δελτίο Τύπου)
Επίσκεψη στο Μουσικό Σχολείο Καρδίτσας (Δελτίο Τύπου)
Επίσκεψη στο Δημοτικό Σχολείο Ανάβρας (Δελτίο Τύπου)
Τοποθέτηση του καθηγητή κ. Μιχάλη Βραχνάκη για το ΤΕΙ Δασοπονίας
(Δελτίο Τύπου)
Ημερίδα για την ποιότητα του Ελληνικού βαμβακιού (Δελτίο Τύπου)
Εκδήλωση Αλληλεγγύης προς τους Ρομά των Σοφάδων (Δελτίο Τύπου)
Το Τμήμα Δασοπονίας και Φυσικού Περιβάλλοντος παραμένει στην
Καρδίτσα (Δελτίο Τύπου)
Επίκαιρη Ερώτηση για τη Σύνταξη Εθνικού Σχεδίου για τη στήριξη της
βαμβακοκαλλιέργειας (Δελτίο Τύπου)
Συνάντηση με την Ειδική Γραμματέα κ. Γιάντσιου για τους Ρομά (Δελτίο
Τύπου)
Συνάντηση με την Πρέσβη της Πολωνίας κ. Anna Barbarzak (Δελτίο
Τύπου)
Συνάντηση εργασίας με τον Υφυπουργό Αθλητισμού κ. Γ. Βασιλειάδη
(Δελτίο Τύπου)
Τοποθέτηση σχετικά με το Σ/Ν του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων (Δελτίο Τύπου)
Σύσκεψη με τον Υφυπουργό κ. Μπαξεβανάκη (Δελτίο Τύπου)
Συνάντηση των Βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ Καρδίτσας με τον Γ.Γ. του Υπ.
Υποδομών Γ. Δέδε (Δελτίο Τύπου)
Συνάντηση εργασίας με την προϊσταμένη της εφορείας αρχαιοτήτων
Καρδίτσας (Δελτίο Τύπου)
Επίσκεψη στο Γ.Ν. Καρδίτσας από κλιμάκιο του ΣΥΡΙΖΑ (Δελτίο Τύπου)
Συνάντηση εργασίας στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης (Δελτίο
Τύπου)
Τοποθέτηση σχετικά με το ρόλο της Εκκλησίας στη διατήρηση της
εθνικής ταυτότητας στον Ελληνισμό της Διασποράς (Δελτίο Τύπου)

22/5/2017
19/5/2017
28/4/2017

25/4/2017
12/4/2017
6/4/2017
5/4/2017
16/3/2017
9/3/2017
7/3/2017
2/3/2017
28/2/2017
25/2/2017
25/2/2017
24/2/2017
21/2/2017
21/2/2017
20/2/2017
16/2/2017
13/2/2017
13/2/2017
6/2/2017
27/1/2017
20/1/2017
28/12/2016
27/12/2016
21/12/2016
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Εξασφαλίστηκε μια γωνιά για τη ζεστασιά του Πανελλήνιου Συλλόγου
«ΦΛΟΓΑ» και των γονέων και μελών του στην Καρδίτσα. (Δελτίο
Τύπου)
Τοποθέτηση σχετικά με την Παγκόσμια Ημέρα Ενότητας του
Ελληνισμού (Δελτίο Τύπου)
Τοποθέτηση σχετικά με το Σ/Ν του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Δελτίο Τύπου)
Τοποθέτηση σχετικά με τη Συνεργασία της Βιβλιοθήκης της Βουλής και
της Εθνικής Βιβλιοθήκης (Δελτίο Τύπου)
Συνέδριο: "Γυναικεία Επιχειρηματικότητα και Αγροτική Ανάπτυξη.
Συνεργασία, Παράδοση, Ποιότητα", με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα
Αγρότισσας (Δελτίο Τύπου)
Τοποθέτηση σχετικά με το Σ/Ν του Υπουργείου Οικονομικών: "Κύρωση
του Κρατικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017" (Δελτίο
Τύπου)
Ελευσίνα: η Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης για το 2021 (Δελτίο
Τύπου)
Τοποθέτηση σχετικά με το Σ/Ν Υπουργείου Διοικητικής
Ανασυγκρότησης: "Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας στη Δημόσια
Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση" (Δελτίο Τύπου)
Τοποθέτηση σχετικά με τη Παγκόσμια Ημέρα Δικαιωμάτων του
Παιδιού (Δελτίο Τύπου)
Συνάντηση με τον αντιπρόεδρο του ΕΚΑΒ Μ. Μυλωνά (Δελτίο Τύπου)
Για τον οικισμό Εργατικών Κατοικιών "Καρδίτσα ΙΧ" (Δελτίο Τύπου)
Επίσκεψη στη Πρόνοια Καρδίτσας (Δελτίο Τύπου)
Συνάντηση με τους Διευθυντές του ΙΕΚ, του ΣΔΕ και του ΙΣΔΕ (Δελτίο
Τύπου)
Δημιουργία Σχολής Προπονητών Πετοσφαίρισης στην Καρδίτσα
(Δελτίο Τύπου)
"Πλατεία των Ελλήνων" στη Μεσσήνη της Σικελίας (Δελτίο Τύπου)
Σύσκεψη για τα προβλήματα του Δήμου Αργιθέας παρουσία των
Βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ (Δελτίο Τύπου)
Οι Βουλευτές του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. Ν. Καρδίτσας για την Εθνική Επέτειο της
28ης Οκτωβρίου 1940 (Δελτίο Τύπου)
Τοποθέτηση σχετικά με το Σ/Ν Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων: "Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας και άλλες
διατάξεις" (Δελτίο Τύπου)
Εκδήλωση του ελληνοιταλικού συνδέσμου φιλίας και συνεργασίας
στην Καρδίτσα (Δελτίο Τύπου)
"Συλλογική αντίληψη - Συλλογική δράση - Αριστερό κόμμα, ενιαίο,
μαζικό, συμμετοχικό και ισχυρό" (Δελτίο Τύπου)
"Έργα πνοής 20 εκατομμυρίων € στην Καρδίτσα" (Δελτίο Τύπου)
Τοποθέτηση σχετικά με το υπό σύσταση "Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και
Καινοτομίας" (Δελτίο Τύπου)
Ανοιχτή συγκέντρωση του ΣΥΡΙΖΑ στους Σοφάδες (Δελτίο Τύπου)

19/12/2016

16/12/2016
15/12/2016
13/12/2016
12/12/2016

9/12/2016

29/11/2016
25/11/2016

22/11/2016
18/11/2016
18/11/2016
14/11/2016
11/11/2016
7/11/2016
1/11/2016
30/10/2016
27/10/2016
18/10/2016

17/10/2016
15/10/2016
9/10/2016
6/10/2016
5/10/2016
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Επίκαιρη ερώτηση σχετικά με την προοπτική για την
αποτελεσματικότερη λειτουργία του ΚΕΦΙΑΠ Καρδίτσας (Δελτίο Τύπου)
Επισκέψεις στη Βουλή και στο μουσείο Ακρόπολης από μέλη του
συλλόγου τριτέκνων Ν. Καρδίτσας (Δελτίο Τύπου)
Η αντιμετώπιση του καρκίνου του μαστού στο επίκεντρο σχετικής
ημερίδας και της φροντίδας της Πολιτείας (Δελτίο Τύπου)
Επίσκεψη στα περίπτερα των παραγωγών που συμμετείχαν στη 16η
Οικολογική Καρδίτσας (Δελτίο Τύπου)
Στη Καρδίτσα ο Διευθυντής της Κ.Ο. κ. Ζαχαριάδης στα πλαίσια του
προσυνεδριακού διαλόγου εν όψη του συνεδρίου του ΣΥΡΙΖΑ (Δελτίο
Τύπου)
Τοποθέτηση σχετικά με το ρόλο των Περιφερειών, του Περιφερειακού
προγραμματισμού και στη σύνδεση του με τον Εθνικό Στρατηγικό
Σχεδιασμό (Δελτίο Τύπου)
Συνάντηση με τον Γ.Γ. του Υπουργείου Εσωτερικών, κ. Πουλάκη με
θέμα την άμεση ίδρυση ΚΕΠ στη Δ.Ε. Ρεντίνας (Δελτίο Τύπου)
Επίκαιρη ερώτηση σχετικά με την Ίδρυση ΔΙΕΚ ενηλίκων με
κατεύθυνση την ειδική εκπαίδευση (Δελτίο Τύπου)
Τοποθέτηση σχετικά με το Σ/Ν Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων: "Ρυθμίσεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη
διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις" (Δελτίο Τύπου)
Αποκαλυπτήρια προτομής Λευτέρη Ευαγγέλου (Δελτίο Τύπου)
Συνάντηση με τον κ. Βάιο Βαρελά για την λειτουργία του Κ.Ε.Κ.Υ.Κ.
ΑμεΑ Καρδίτσας (Δελτίο Τύπου)
Ευχαριστήριο μήνυμα στους Καρδιτσιώτες αθλητές που
εκπροσώπησαν την Ελλάδα στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Ρίο: "Μας
κάνατε περήφανους. Ευχαριστούμε!" (Δελτίο Τύπου)
Συνάντηση της βουλευτή και του Διοικητή του Γ.Ν. Καρδίτσας κ.
Βαρελά με την Ειδική Γραμματέα Τομεακών Προγραμμάτων του ΕΤΠΑ
και του ΤΣ κ. Φωτονιάτα (Δελτίο Τύπου)
Συνάντηση εργασίας της βουλευτή και του Διοικητή του Γ.Ν. Καρδίτσας
κ. Βαρελά με τον Αναπληρωτή Υπουργό κ. Παύλο Πολλάκη (Δελτίο
Τύπου)
Συνάντηση στο Υπουργείο Εσωτερικών για ένα "Συνεργατικό μοντέλο
λειτουργίας Εθνικής Βιβλιοθήκης και Δημοτικών Βιβλιοθηκών" (Δελτίο
Τύπου)
Τα στρατόπεδα "Λουμάκη" και "Κιούση" αποδίδονται στο λαό της
Καρδίτσας (Δελτίο Τύπου)
Τοποθέτηση σχετικά με το Σ/Ν Υπουργείου Εσωτερικών: "Αναλογική
εκπροσώπηση των πολιτικών κομμάτων, διεύρυνση του δικαιώματος
εκλέγειν και άλλες διατάξεις περί εκλογής Βουλευτών" (Δελτίο Τύπου)
Συνάντηση στο Υπ. Παιδείας για θέματα ειδικής εκπαίδευσης (Δελτίο
Τύπου)
Επίκαιρη ερώτηση σχετικά με τις διαδικασίες μετεγκατάστασης της
Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος (Ε.Β.Ε.) (Δελτίο Τύπου)
Επίκαιρη ερώτηση σχετικά με το Εθνικό Κέντρο Ποιοτικού Ελέγχου
Βάμβακος (Δελτίο Τύπου)

30/9/2016
30/9/2016
28/9/2016
27/9/2016
25/9/2016

15/9/2016

14/9/2016
14/9/2016
1/9/2016

27/8/2016
25/8/2016
23/8/2016

28/7/2016

27/7/2016

25/7/2016

22/7/2016
21/7/2016

20/7/2016
18/7/2016
14/7/2016
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Πανθεσσαλική Σύσκεψη φορέων Υγείας και Τμήματος Υγείας ΣΥΡΙΖΑ
(Δελτίο Τύπου)
Στη Καρδίτσα η Θεανώ Φωτίου (Δελτίο Τύπου)
Συνάντηση με τον Πρόεδρο της Ελληνικής Κοινότητας Μελβούρνης
(Δελτίο Τύπου)
Συνάντηση με τον Υπ. Παιδείας κ. Νίκο Φίλη (Δελτίο Τύπου)
Συνάντηση με τον Αναπληρωτή Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων κ. Μάρκο Μπόλαρη (Δελτίο Τύπου)
Τελετή ανάληψης των καθηκόντων του Διοικητή του Γ. Ν. Καρδίτσας
από τον κ. Βάιο Βαρελά (Δελτίο Τύπου)
Συνάντηση στο Υπ. Παιδείας με θέμα την αναβάθμιση του
Επαγγελματικού Προσανατολισμού στο δημόσιο σχολείο (Δελτίο
Τύπου)
Προς ανασύσταση του Γενικού Συμβουλίου Βιβλιοθηκών. Η Εθνική
Βιβλιοθήκη της Ελλάδας συντονιστής του Δικτύου Ελληνικών
Βιβλιοθηκών (Δελτίο Τύπου)
Επίκαιρη ερώτηση σχετικά με τη φοίτηση στις βαθμίδες εκπαίδευσης
των μαθητών ΡΟΜΑ (Δελτίο Τύπου)
Οι βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ Καρδίτσας στο πλευρό των εργαζομένων
"Καρυπίδης Α.Ε.Ε.Ε." (Δελτίο Τύπου)
Τοποθέτηση σχετικά με τις σχέσεις της δημόσιας διοίκησης με την
ομογένεια. (Δελτίο Τύπου)
Τοποθέτηση σχετικά με τον ενιαίο χώρο της ανώτατης εκπαίδευσης
και της έρευνας (Δελτίο Τύπου)
Παρουσίαση της τελευταίας ποιητικής συλλογής "Η Μεγάλη Σιωπή"
της ποιήτριας Γιώγια Σιώκου (Δελτίο Τύπου)
Αναγνωστάκης από την Καρδίτσα: "Θα προχωρήσει η μετεγκατάσταση
της Αστυνομικής Δ/νσης στο κτίριο της Σχολής Αστυφυλάκων" (Δελτίο
Τύπου)
Κοντά στην ομογένεια της Ιταλίας βρέθηκε η βουλευτής (Δελτίο Τύπου)
Τις ζημιές στις καλλιέργειες στο Δ. Σοφάδων επισκέφθηκε κλιμάκιο
του ΕΛΓΑ (Δελτίο Τύπου)
Τοποθέτηση σχετικά με τα πρώτα πορίσματα της Επιτροπής Εθνικού
και Κοινωνικού Διαλόγου για την Παιδεία (Δελτίο Τύπου)
Στον ΕΛΓΑ η βουλευτής για τις ζημιές από τις πλημμύρες (Δελτίο Τύπου)
Συνάντηση με τον διευθυντή της Εθνικής Βιβλιοθήκης (Δελτίο Τύπου)
Επίσκεψη στη Διεύθυνση Α/θμιας Εκπαίδευσης Καρδίτσας (Δελτίο
Τύπου)
Επισκέψεις σε Διεύθυνση Β/θμιας Εκπαίδευσης και ΚΕΣΥΠ (Δελτίο
Τύπου)
Τοποθέτηση σχετικά με το Σ/Ν Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων: "Ρυθμίσεις για την Έρευνα και άλλες διατάξεις"
(Δελτίο Τύπου)
Τοποθέτηση σχετικά με τον ιστορικό χαρακτήρα και τον ρόλο της
Βιβλιοθήκης της Βουλής (Δελτίο Τύπου)
Επίσκεψη στο πρώην ΚΕΠΕΠ Καρδίτσας (Δελτίο Τύπου)

13/7/2016
10/7/2016
7/7/2016
5/7/2016
4/7/2016
28/6/2016
23/6/2016

22/6/2016

16/6/2016
13/6/2016
9/6/2016
8/6/2016
8/6/2016
31/5/2016

30/5/2016
25/5/2016
24/5/2016
23/5/2016
20/5/2016
18/5/2016
17/5/2016
13/5/2016

12/5/2016
6/5/2016
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Παυλόπουλος: "Πάνω από όλα είναι η Ελλάδα", διεμήνυσε σήμερα
από την Καρδίτσα ο ΠτΔ (Δελτίο Τύπου)
Συνάντηση των βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ Θεσσαλίας με τον Υφ. Ανάπτυξης
Αλ. Χαρίτση και με θέμα το νέο ΕΣΠΑ (Δελτίο Τύπου)
Τοποθέτηση σχετικά με το Σ/Ν Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων: "Αγροτικοί συνεταιρισμοί, μορφές συλλογικής οργάνωσης
του αγροτικού χώρου και άλλες διατάξεις" (Δελτίο Τύπου)
Συνάντηση με τον Υπουργό Υγείας με θέμα: "Χάνω Βάρος – Κερδίζω
Ζωή" (Δελτίο Τύπου)
Εορτασμοί της 1050ης επετείου "Βάπτισης της Πολωνίας" (Δελτίο
Τύπου)
Τοποθέτηση στη διάρκεια της παρουσίασης του Στρατηγικού
Αναπτυξιακού Σχεδίου της Θεσσαλίας από τον Περιφερειάρχη κ.
Κώστα Αγοραστό (Δελτίο Τύπου)
Συνάντηση εργασίας με τον Υφυπουργό Παιδείας για θέματα
βιβλιοθηκών (Δελτίο Τύπου)
Επίκαιρη ερώτηση σχετικά με το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης
(Δελτίο Τύπου)
"Να χαράξουμε νέα στρατηγική για τους υδατικούς πόρους" (Δελτίο
Τύπου)
"Η Καρδίτσα πρωτοπόρος στη φιλαναγνωσία" (Δελτίο Τύπου)
Συνάντηση εργασίας των βουλευτών Θεσσαλίας με την Υφυπουργό
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων κ. Χρυσοβελώνη (Δελτίο Τύπου)
Επίκαιρη ερώτηση σχετικά με την ορθή διαχείριση, τιμολόγηση και
αξιοποίηση υδάτινων πόρων των λιμνών Πλαστήρα και Σμοκόβου
(Δελτίο Τύπου)
Τοποθέτηση με αφορμή τα πρώτα συμπεράσματα του Εθνικού και
Κοινωνικού διαλόγου για την Παιδεία (Δελτίο Τύπου)
Διήμερο Περιφερειακό Φόρουμ Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας στην
Καρδίτσα (Δελτίο Τύπου)
Συνάντηση με την πρέσβειρα της Πολωνίας (Δελτίο Τύπου)
H γιορτή του βόλεϊ στους τελικούς νεανίδων στον Παλαμά Καρδίτσας
(Δελτίο Τύπου)
Συνέντευξη τύπου της βουλευτή για την Υγεία (Δελτίο Τύπου)
"Γυναίκα και Τοπική Αυτοδιοίκηση στην περίοδο της κρίσης" (Δελτίο
Τύπου)
Ευχαριστήριο μήνυμα για την φιλοξενία των προσφύγων στο Ν.
Καρδίτσας (Δελτίο Τύπου)
Τοποθέτηση σχετικά με το Σ/Ν Υπουργείου Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών
Δημόσιας Διοίκησης, βαθμολογική διάρθρωση θέσεων, συστήματα
αξιολόγησης, προαγωγών & επιλογής προϊσταμένων & άλλες διατάξεις
(Δελτίο Τύπου)
Παρουσία του Π. Καμμένου η οριστική απόδοση του στρατοπέδου
"Λουμάκη" στο Δήμο Καρδίτσας (Δελτίο Τύπου)

2/5/2016
25/4/2016
21/4/2016

19/4/2016
19/4/2016
13/4/2016

8/4/2016
7/4/2016
4/4/2016
4/4/2016
1/4/2016
29/3/2016

21/3/2016
18/3/2016
14/3/2016
9/3/2016
8/3/2016
2/3/2016
24/2/2016

23/2/2016
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Η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων και το Υπουργείο Αγροτικής
Ανάπτυξης ανοίγουν διάλογο με τις γυναίκες των αγροτικών
συνεταιρισμών (Δελτίο Τύπου)
Συνάντηση βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ με την ΕΡΓΟΣΕ για το ζήτημα της
ηλεκτροκίνησης (Δελτίο Τύπου)
Επίκαιρη ερώτηση σχετικά με την Παραμονή του Τμήματος
Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος στην Καρδίτσα
(Δελτίο Τύπου)
Επίκαιρη ερώτηση σχετικά με το Εθνικό Κέντρο Γενετικής Βελτίωσης
Ζώων Καρδίτσας (Δελτίο Τύπου)
Συνάντηση εργασίας με τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Αγοραστό
(Δελτίο Τύπου)
Με ευχές για το νέο έτος - Δοξολογία και τη καθιερωμένη κοπή πίτας
υποδέχθηκαν το 2016 οι αρχές της Καρδίτσας (Δελτίο Τύπου)
Παραίτηση της βουλευτή από το Δημοτικό Συμβούλιο Σοφάδων
(Δελτίο Τύπου)
Συνάντηση με το δήμαρχο Σοφάδων (Δελτίο Τύπου)
Τοποθέτηση σχετικά με το Σ/Ν Υπουργείου Πολιτισμού: "Προσαρμογή
ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2014/60/ΕΕ του Ε.Κ.
& του Συμβουλίου της 15.5.14 για επιστροφή πολιτιστικών αγαθών,
που έχουν απομακρυνθεί παράνομα από έδαφος κράτους - μέλους"
(Δελτίο Τύπου)
Συνάντηση με τον αναπληρωτή Υπουργό Υγείας κ. Παύλο Πολάκη
(Δελτίο Τύπου)
Θέματα που απασχολούν το Δ. Καρδίτσας τέθηκαν στη συνάντηση του
Δημάρχου με τον Υφ. Εσωτερικών και Βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ (Δελτίο
Τύπου)
Ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας συναντήθηκε με τους βουλευτές του
ΣΥΡΙΖΑ Θεσσαλίας στο Μέγαρο Μαξίμου (Δελτίο Τύπου)
Επίκαιρη ερώτηση σχετικά με την υποστήριξη και αξιοποίηση του
Εθνικού Κέντρου Ποιοτικού Ελέγχου, Ταξινόμησης και Τυποποίησης
Βάμβακος (Δελτίο Τύπου)
Συνάντηση εργασίας με τον Αντιπρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ κ. Γιάννη
Καρυώτη και τον Διευθυντή της ΑΝΚΑ κ. Βασίλη Μπέλλη (Δελτίο
Τύπου)
Επίσκεψη στην Πρόνοια Καρδίτσας (Δελτίο Τύπου)
Τοποθέτηση σχετικά με το Σ/Ν Υπουργείου Οικονομικών: "Κύρωση του
Κρατικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016" (Δελτίο Τύπου)
Τοποθέτηση σχετικά με το Σ/Ν Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων: "Βοσκήσιμες γαίες Ελλάδας και άλλες διατάξεις" (Δελτίο
Τύπου)
Παρουσίαση της νέας ετικέτας κρασιού του Γιώργου Καραμήτρου
(Δελτίο Τύπου)
Τα προβλήματα του συνεταιρισμού ''ΔΙΟΝΥΣΟΣ'' τέθηκαν στη
συνάντηση των συνεταιριστών αμπελουργών με τους βουλευτές του
ΣΥΡΙΖΑ (Δελτίο Τύπου)

16/2/2016

11/2/2016
4/2/2016

14/1/2016
13/1/2016
1/1/2016
28/12/2015
18/12/2015
17/12/2015

14/12/2015
12/12/2015

12/12/2015
11/12/2015

8/12/2015

3/12/2015
3/12/2015
2/12/2015

30/11/2015
30/11/2015

31

Επίσκεψη στο Παράρτημα Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Παιδιών
με Αναπηρίες Καρδίτσας (πρώην ΚΕ.ΠΕ.Π.) (Δελτίο Τύπου)
18 Νοεμβρίου 2016: καθιέρωση της "Ευρωπαϊκής Ημέρας για την
Προστασία των Παιδιών από την Σεξουαλική Εκμετάλλευση και
Κακοποίηση" (Δελτίο Τύπου)
Οι βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ Καρδίτσας για την ημερίδα του Νομαρχιακού
Σωματείου ΑμεΑ Καρδίτσας (Δελτίο Τύπου)
Επίσκεψη στο περίπτερο των φοιτητών του ΤΕΙ Θεσσαλίας (Δελτίο
Τύπου)
Επίσκεψη των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ σε δομές Υγείας του Ν.
Καρδίτσας (Δελτίο Τύπου)
Εγκαίνια της 14ης Εμποροβιοτεχνικής Έκθεσης Καρδίτσας (Δελτίο
Τύπου)
Συνάντηση εργασίας με το Μητροπολίτη Θεσσαλιώτιδος και
Φαναριοφερσάλων κκ Τιμόθεο (Δελτίο Τύπου)
Συνάντηση εργασίας με τον Αστυνομικό Διευθυντή και εκπροσώπους
των ΡΟΜΑ (Δελτίο Τύπου)
Σειρά ενεργειών ώστε να παραμείνει το τμήμα Δασοπονίας στη
Καρδίτσα άρχισαν σήμερα οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ (Δελτίο Τύπου)
Καθαρή εντολή ολοκλήρωσης του αγώνα και των προκλήσεων
δήλωσαν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Καρδίτσας (Δελτίο Τύπου)
Εγκαινιάστηκε το εκλογικό κέντρο του ΣΥΡΙΖΑ. Κεντρικός ομιλητής ο Ν.
Παρασκευόπουλος (Δελτίο Τύπου)
"Ο ΣΥΡΙΖΑ διαπραγματεύεται σθεναρά για τα συμφέροντα των
αγροτών. Αποκαθιστούμε την αλήθεια" (Δελτίο Τύπου)
"Μεγάλη η προσφορά σε τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης στη
συναυλία" (Δελτίο Τύπου)
Επίσκεψη στα κεντρικά γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Αθήνα (Δελτίο
Τύπου)
Μεγάλη επιτυχία η συναυλία Μπάση-Χρηστίδου στο φράγμα
Σμοκόβου (Δελτίο Τύπου)
Τοποθέτηση στη συνδιάσκεψη ΣΥΡΙΖΑ (Δελτίο Τύπου)
Με μεγάλη επιτυχία η συναυλία της Γλυκερίας στη Κερασιά Καρδίτσας
(Δελτίο Τύπου)
Στο Υπουργείο Εσωτερικών το θέμα ίδρυσης ΚΕΠ στη δημοτική ενότητα
Ρεντίνας (Δελτίο Τύπου)
Συνάντηση με τις Aναπληρώτριες Yπουργούς Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Αλληλεγγύης, Θεανώ Φωτίου και Ράνια Αντωνοπούλου
(Δελτίο Τύπου)
Συνάντηση εργασίας στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για τη
βιώσιμη διαχείριση υδάτων (Δελτίο Τύπου)
Συνάντηση με τον αστυνομικό διευθυντή Καρδίτσας (Δελτίο Τύπου)
Συνάντηση των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ με τον Αναπληρωτή Υπουργό
Οικονομικών, κ. Τρύφωνα Αλεξιάδη (Δελτίο Τύπου)
Συνάντηση των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ με τον Αναπληρωτή Υπουργό
Υγείας, κ. Ανδρέα Ξανθό (Δελτίο Τύπου)

27/11/2015
19/11/2015

19/11/2015
16/10/2015
12/10/2015
12/10/2015
30/9/2015
30/9/2015
28/9/2015
21/9/2015
13/9/2015
8/9/2015
4/9/2015
1/9/2015
31/8/2015
31/8/2015
26/8/2015
26/8/2015
25/8/2015

23/8/2015
10/8/2015
8/8/2015
6/8/2015
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"Οι αγρότες λένε όχι στην εξαθλίωση και τη καταστροφή του
πρωτογενούς τομέα" (Δελτίο Τύπου)
Σχετικά με το δημοψήφισμα της 5ης Ιουλίου και τις τελευταίες
εξελίξεις (Δελτίο Τύπου)
Επίκαιρη ερώτηση σχετικά με την αξιοποίηση υδάτινων πόρων των
λιμνών Πλαστήρα και Σμοκόβου (Δελτίο Τύπου)
Ψήφιση του μίνι φορολογικού νομοσχεδίου (Δελτίο Τύπου)
Συνάντηση των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ με το σύλλογο εργαζομένων
ΟΤΑ του Ν. Καρδίτσας (Δελτίο Τύπου)
"Δεν έχουν να ζηλέψουν τίποτα τα Λουτρά Σμοκόβου" (Δελτίο Τύπου)
Συνάντηση με τον Υπουργό Εσωτερικών κ. Κατρούγκαλο (Δελτίο
Τύπου)
2η Πανελλήνια συνάντηση ομάδων χορού ΑμεΑ και μεικτών ομάδων
χορού (Δελτίο Τύπου)
Αγροτική Πολιτική: "Ένας απολογισμός των εκατό πρώτων ημερών της
Κυβέρνησης" (Δελτίο Τύπου)
Ορκίστηκαν 136 νέοι στρατονόμοι (Δελτίο Τύπου)
Ευχές στους υποψήφιους των πανελλαδικών εξετάσεων από τους
βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Καρδίτσας (Δελτίο Τύπου)
Επίκαιρη ερώτηση σχετικά με τη κρίση στο χώρο του βιβλίου (Δελτίο
Τύπου)
Ημερίδα με θέμα την γυναικεία επιχειρηματικότητα (Δελτίο Τύπου)
Συνάντηση των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ με τους εργαζόμενους των
ΚΔΑΠ Καρδίτσας (Δελτίο Τύπου)
Τοποθέτηση σχετικά με το Σ/Ν Υπουργείου Πολιτισµού, Παιδείας και
Θρησκευµάτων: "Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της βίας στον
αθλητισμό και άλλες διατάξεις" (Δελτίο Τύπου)
Τοποθέτηση σχετικά με το Σ/Ν Υπουργείου Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Εκδημοκρατισμός της διοίκησης Καταπολέμηση της Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Αποκατάσταση των Αδικιών και άλλες Διατάξεις" (Δελτίο Τύπου)
Συνάντηση Νίκου Μιχαλάκη με το Πρόεδρο και μέλη του ΔΣ του
Εργατικού Κέντρου Καρδίτσας (Δελτίο Τύπου)
Τοποθέτηση σχετικά με τη συζήτηση του σ/ν για τις αλλαγές στην
Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (Δελτίο
Τύπου)
Τοποθέτηση σχετικά με το Σ/Ν Υπουργείου Επικρατείας: "Ρυθμίσεις
Θεμάτων Δημόσιου Ραδιοτηλεοπτικού Φορέα, Ελληνική Ραδιοφωνία
Τηλεόραση Α.Ε. και τροποποίηση του άρθρου 48 του κ.ν. 2190/1920
και άλλες διατάξεις" (Δελτίο Τύπου)
Παράταση της προθεσμίας υποβολής φακέλου για τους αγρότες
(Δελτίο Τύπου)
Τοποθέτηση σχετικά με το Σ/Ν Υπουργείου Δικαιοσύνης:
"Μεταρρυθμίσεις ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστημάτων
κράτησης Γ' τύπου και άλλες διατάξεις" (Δελτίο Τύπου)
Τελετή ορκωμοσίας στο ΚΕΣΝ (Δελτίο Τύπου)

30/6/2015
29/6/2015
24/6/2015
24/6/2015
15/6/2015
15/6/2015
5/6/2015
2/6/2015
2/6/2015
29/5/2015
18/5/2015
15/5/2015
13/5/2015
11/5/2015
8/5/2015

8/5/2015

5/5/2015
4/5/2015

28/4/2015

26/4/2015
18/4/2015

3/4/2015

33

Την Ελένη Ράντου τίμησε η επιτροπή του 31ου φεστιβάλ θεάτρου
(Δελτίο Τύπου)
Συνάντηση των βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ Καρδίτσας με το Δήμαρχο
Καρδίτσας, κ. Φώτη Αλεξάκο (Δελτίο Τύπου)
Τοποθέτηση σχετικά με το Σ/Ν Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης: "Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την
αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της
Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις"
(Δελτίο Τύπου)
Επαναλειτουργία της διακομματικής επιτροπής της Βουλής για τις
γερμανικές αποζημιώσεις (Δελτίο Τύπου)
Πραγματοποιήθηκε γενική συνέλευση και κοπή πίτας του Συλλόγου
Τριτέκνων Ν. Καρδίτσας (Δελτίο Τύπου)
Συνάντηση ΔΣ ΕΛΜΕ με βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ (Δελτίο Τύπου)
Ευχαριστήριο μήνυμα για την εκλογή (Δελτίο Τύπου)
Οι 6 υποψήφιοι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Καρδίτσας εντείνουν τη
καθημερινή τους επικοινωνία με του κατοίκους του Νομού (Δελτίο
Τύπου)
Ενημέρωση των κατοίκων του Νομού Καρδίτσας για τις κυβερνητικές
δεσμεύσεις του ΣΥΡΙΖΑ (Δελτίο Τύπου)

25/3/2015
24/3/2015
20/3/2015

12/3/2015
3/3/2015
4/2/2015
27/1/2015
19/1/2015

15/1/2015

2.3 Συνεντεύξεις
Συνέντευξη

Ημερομηνία

Συνέντευξη στο Ράδιο Palmos 104.2 fm (Συνέντευξη)
Θέμα της συνέντευξης: Εκλογές 7ης Ιουλίου
Συνέντευξη στην Επικαιρότητα Καρδίτσας (Συνέντευξη)
Θέμα της συνέντευξης: Μέτρα ελάφρυνσης και 120 δόσεις
Συνέντευξη στην ΕΡΑ Καρδίτσας (Συνέντευξη)
Θέμα της συνέντευξης: Τελική έγκριση του Υπουργείου Πολιτισμού
προκειμένου η Παλιά Ηλεκτρική να μετατραπεί σε Πολιτιστικό Κέντρο
Συνέντευξη στη Φωνή της Ελλάδος (Συνέντευξη)
Θέμα της συνέντευξης: Ταξίδι εξοικείωσης (fam trip) ταξιδιωτικών
πρακτόρων από τη Βαρσοβία με προορισμό την Καρδίτσα και τις
Ευρωεκλογές
Συνέντευξη στο Ράδιο Palmos 104.2 fm (Συνέντευξη)
Θέμα της συνέντευξης: Επίσκεψη Πολωνών ταξιδιωτικών πρακτόρων στη
Καρδίτσα
Συνέντευξη στην ΕΡΑ Καρδίτσας (Συνέντευξη)
Θέμα της συνέντευξης: Επίσκεψη Πολωνών ταξιδιωτικών πρακτόρων στη
Καρδίτσα
Συνέντευξη στο Ράδιο Palmos 104.2 fm (Συνέντευξη)
Θέμα της συνέντευξης: Επίσκεψη Πολωνών ταξιδιωτικών πρακτόρων στη
Καρδίτσα

10/6/2019
15/5/2019
25/4/2019

10/4/0219

1/4/2019

1/4/2019

26/3/2019
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Συνέντευξη στη Φωνή της Ελλάδος (Συνέντευξη)
Θέμα της συνέντευξης: Ελληνόγλωσση εκπαίδευση στο εξωτερικό και
ευρωεκλογές
Συνέντευξη στη Φωνή της Ελλάδος (Συνέντευξη)
Θέμα της συνέντευξης: Παγκόσμια Ημέρα της Ελληνικής Γλώσσας
Συνέντευξη στο Πρώτο Πρόγραμμα – ΕΡΤ (Συνέντευξη)
Θέμα της συνέντευξης: Συμφωνία των Πρεσπών, κατώτατος μισθός και
κινητοποιήσεις των αγροτών.
Συνέντευξη στην εφημερίδα MAIL (Συνέντευξη)
Θέμα της συνέντευξης: Συγκριτικά πλεονεκτήματα και οι προοπτικές
ανάπτυξης στο νομό Καρδίτσας
Συνέντευξη στο karditsalive.net (Συνέντευξη)
Θέμα της συνέντευξης: Πρόταση ένταξης του Δήμου Σοφάδων στο
πρόγραμμα μετεστέγασης αθιγγάνων
Συνέντευξη στο karditsalive.net (Συνέντευξη)
Θέμα της συνέντευξης: Το νομοσχέδιο για το Νέο Πανεπιστήμιο
Θεσσαλίας
Συνέντευξη στο Ράδιο Palmos 104.2 fm (Συνέντευξη)
Θέμα της συνέντευξης: Το νομοσχέδιο για το Νέο Πανεπιστήμιο
Θεσσαλίας
Συνέντευξη στο karditsalive.net (Συνέντευξη)
Θέμα της συνέντευξης: Η επικαιρότητα
Συνέντευξη στον Πρωινό Τύπο (Συνέντευξη)
Θέμα της συνέντευξης: Τα προβλήματα των αγροτών
Συνέντευξη στο Νέο Αγώνα (Συνέντευξη)
Θέμα της συνέντευξης: Η επικαιρότητα
Συνέντευξη στον Πρωινό Τύπο (Συνέντευξη)
Θέμα της συνέντευξης: Η επικαιρότητα
Συνέντευξη στην ηλεκτρονική εφημερίδα "Τα Επίκαιρα" (Συνέντευξη)
Θέμα της συνέντευξης: Η επικαιρότητα
Συνέντευξη στον Πρωινό Τύπο (Συνέντευξη)
Θέμα της συνέντευξης: Η επικαιρότητα
Συνέντευξη στη Φωνή της Ελλάδος (Συνέντευξη)
Θέμα της συνέντευξης: Ο ελληνισμός της διασποράς
Συνέντευξη στην εκπομπή "Η Ελλάδα στην καρδιά μας" (Συνέντευξη)
Θέμα της συνέντευξης: Τα προβλήματα των Ελλήνων της διασποράς
Συνέντευξη στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων (Συνέντευξη)
Θέμα της συνέντευξης: Η επικαιρότητα
Συνέντευξη στη εκπομπή Θεσσαλικό Περισκόπιο (Συνέντευξη)
Θέμα της συνέντευξης: Τα προβλήματα της περιοχής της Καρδίτσας
Συνέντευξη στον Πρωινό Τύπο (Συνέντευξη)
Θέμα της συνέντευξης: Η επικαιρότητα
Συνέντευξη στη Φωνή της Ελλάδος (Συνέντευξη)
Θέμα της συνέντευξης: Το ταξίδι στη Πολωνία 17-18 Μαΐου, όπου
παραβρέθηκε ως εκπρόσωπος του Προέδρου της Βουλής στη Διάσκεψη
Προέδρων των εθνικών κοινοβουλίων της Κεντρικής και Ανατολικής
Ευρώπης.

18/3/2019

8/2/2019
28/1/2019

22/12/2018

20/11/2018

5/11/2018

4/10/2018

7/8/2018
28/6/2018
25/6/2018
22/6/2018
18/4/2018
12/2/2018
30/11/2017
24/10/2017
5/8/2017
28/7/2017
26/7/2017
29/5/2017
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Συνέντευξη στον Πρωινό Τύπο (Συνέντευξη)
Θέμα της συνέντευξης: Η επικαιρότητα
Συνέντευξη στην εκπομπή Πρωινή Ανάγνωση στο Κανάλι της Βουλής
(Συνέντευξη)
Θέμα της συνέντευξης: Η παρουσίαση του βιβλίου "Από το στόμα στο
χαρτί" που αποτελεί μια συλλογή από Τσιγγάνικα Παραμύθια.
Συνέντευξη στο Πορτοκάλι ραδιόφωνο (Συνέντευξη)
Θέμα της συνέντευξης: Οι Ρομα του νομού Καρδίτσας
Συνέντευξη στην εκπομπή Ηλεκτρική Καρέκλα (Συνέντευξη)
Θέμα της συνέντευξης: Η επικαιρότητα
Συνέντευξη στην εκπομπή Βιβλιοθήκες στα FM (Συνέντευξη)
Θέμα της συνέντευξης: Το βιβλίο και οι βιβλιοθήκες
Συνέντευξη στον Πρωινό Τύπο (Συνέντευξη)
Θέμα της συνέντευξης: Η επικαιρότητα

8/5/2017
11/4/2017

7/4/2017
16/1/2017
26/6/2016
14/2/2016

2.4 Δράσεις
Θέμα

Ημερομηνία

Επίσκεψη του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης στη Καρδίτσα (Δράση)
Εκδήλωση μνήμης για τα 100 χρόνια από τη γενοκτονία του ποντιακού
ελληνισμού (Δράση)
Επίσκεψη του Πρωθυπουργού στη Καρδίτσα (Δράση)
28η Πολιτιστική Συνάντηση Παιδιών (Δράση)
Εκδήλωση μνήμης της εξέγερσης των Θεσσαλών αγωνιστών στο
Κιλελερ (Δράση)
Εγκαίνια του Βρεφονηπιακού Σταθμού του ΟΑΕΔ στη Καρδίτσα
(Δράση)
Παρουσίαση βιβλίου του Δ. Κατσούλη "Τομές Δημοκρατίας στην
Αυτοδιοίκηση" (Δράση)
Εγκαίνια του Διαπολιτισμικού Κέντρου "Σταυροδρόμι" (Δράση)
11η Διεθνή Συνάντηση Σχολικών Χορωδιών (Δράση)
Επίσκεψη της υποψήφιας Ευρωβουλευτή Όλγας Νάσση στη Καρδίτσα
(Δράση)
Συνάντηση με το Δ.Σ. της Συνεταιριστικής Τράπεζας Καρδίτσας (Δράση)
Συνάντηση εργασίας με τον πρόεδρο του ΟΣΕ (Δράση)
Συνάντηση εργασίας με τον πρόεδρο της ΔΕΗ και το ΤΟΕΒ Σελλάνων
(Δράση)
Συνάντηση εργασίας στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης με το ΤΟΕΒ
Σελλάνων (Δράση)
Γιορτή των Ρομά Χωρίς Σύνορα (Δράση)
Συνάντηση εργασίας των βουλευτών Θεσσαλίας με την Υπουργό
Πολιτισμού και Αθλητισμού κ. Μυρσίνη Ζορμπά (Δράση)

21/5/2019
19/5/2019
17/5/2019
17/5/2019
14/4/2019
12/4/2019
12/4/2019
12/4/2019
11/4/2019
8/4/2019
7/4/2019
6/2/2019
6/2/2019
6/2/2019
2/2/2019
30/1/2019
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Παράδοση του τμήματος Τιθορέα- Λιανοκλάδι- Δομοκός του νέου
ηλεκτροκινούμενου σιδηρόδρομου (Δράση)
Ημερίδα για το 2ο Special eLife (Δράση)
Έναρξη εργασιών για την κατασκευή του νότιου τμήματος του Ε65
(Δράση)
Συνάντηση εργασίας με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Σταύρο
Αραχωβίτη (Δράση)
Τελικός κυπέλλου γυναικών βόλεϋ (Δράση)
Εκδήλωση του ελληνικού τμήματος της IBBY (Δράση)
Εορταστική εκδήλωση για την Πρωτοχρονιά στην Περιφερειακή
Ενότητα Καρδίτσας (Δράση)
Επίσκεψη στα γραφεία της εφημερίδας «Επικαιρότητα» (Δράση)
Εκδήλωση του Πολιτιστικού Μορφωτικού Συλλόγου Μεταμόρφωσης
Καρδίτσας (Δράση)
Εορταστική εκδήλωση του Συλλόγου Τριτέκνων Ν. Καρδίτσας (Δράση)
Επίσκεψη στο Δήμο Καρδίτσας και στη Δημοτική Βιβλιοθήκη (Δράση)
Επίσκεψη στο Θεοδωρίδειο Κέντρο Ορίζοντες (Δράση)
Επίσκεψη στο 4ο Δημοτικό Σχολείο Σοφάδων (Δράση)
Ημερίδα με θέμα:"Νέες κοινωνικές Δομές και Νέες Δομές Υγείας"
(Δράση)
Παρουσίαση του θεματικού ημερολογίου του Πολιτιστικού Συλλόγου
Σοφαδιτών Ν. Μαγνησίας για το 2019 (Δράση)
Εκδήλωση για την εξάλειψη της βίας κατά των Γυναικών (Δράση)
Ενημερωτική εκδήλωση με θέμα: "Η Ψυχική Υγεία σε έναν διαρκώς
μεταβαλλόμενο κόσμο" (Δράση)
Παρουσίαση βιβλίου του επιστήμονα Δρα Αντώνη Αντωνίου (Δράση)
Παράδοση του νέου παιδικού σταθμού στη Καρδιτσομάγουλα (Δράση)
Εκδήλωση του Δημοτικού Ωδείου Καρδίτσας (Δράση)
Συνάντηση εργασίας με τη Διευθύντρια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Καρδίτσας (Δράση)
Επίσκεψη στο Μουσείο Αστυνομίας Καρδίτσας (Δράση)
Παρουσίαση βιβλίου Λυδίας Βλάχου (Δράση)
Συνάντηση εργασίας στο Μουσείο Πόλης Καρδίτσας (Δράση)
Τελετή απονομής των Ευρωπαϊκών και Ελληνικών Βραβείων για το
Περιβάλλον (Δράση)
Εκδήλωση αναστήλωσης της πέτρινης μονότοξης γέφυρας Κοράκου
(Δράση)
Εκδήλωση για τις Ελληνίδες και Έλληνες αστυνομικούς (Δράση)
Επίσκεψη στη 16η Εμπορο-Βιοτεχνική Έκθεση Καρδίτσας (Δράση)
Συνάντηση Ν.Ε. ΣΥΡΙΖΑ Καρδίτσας με τον Υπ. Παιδείας για το
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (Δράση)
Ημερίδα με θέμα: "Νέες κοινωνικές Δομές και Νέες Δομές Υγείας"
(Δράση)
Επίσκεψη στον ΟΑΕΔ Καρδίτσας (Δράση)

29/1/2019
27/1/2019
22/1/2019
16/1/2019
12/1/2019
9/1/2019
1/1/2019
30/12/2018
30/12/2018
28/12/2018
24/12/2018
24/12/2018
24/12/2018
16/12/2018
9/12/2018
25/11/2018
23/11/2018
21/11/2018
18/11/2018
17/11/2018
14/11/2018
12/11/2018
10/11/2018
6/11/2018
24/10/2018
21/10/2018
18/10/2018
12/10/2018
10/10/2018
6/10/2018
5/10/2018
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Συνάντηση με τη Διοικήτρια του ΟΑΕΔ κ. Μαρία Καραμεσίνη (Δράση)
Εκδήλωση για τους αγωνιστές της Εθνικής Αντίστασης στη Ματαράγκα
Καρδίτσας (Δράση)
Συνάντηση με τον Υφυπουργό Αθλητισμού Γ. Βασιλειάδη (Δράση)
Συνάντηση με την Ειδική Γραμματέα για θέματα Ρομά κ. Κατερίνα
Γιάντσιου (Δράση)
Εκδήλωση στη μνήμη της Γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας
(Δράση)
Επίσκεψη στην Ανατολική Αργιθέα (Δράση)
Συμμετοχή στη 3η Διάσκεψη των Κοινοβουλίων της Ευρώπης (Δράση)
Συνάντηση της κοινοβουλευτικής ομάδας φιλίας Ελλάδας – Ολλανδίας
(Δράση)
Συνάντηση με τον Αν. Υπουργό κ. Φωτάκη (Δράση)
8η Διοργάνωση Εθνικού Διαγωνισμού Οικολογικών - Καινοτόμων
Προϊόντων Διατροφής ECOTROPHELIA 2018 (Δράση)
Συνάντηση με παράγοντες της Σχολής Προπονητών Βόλεϊ Καρδίτσας
(Δράση)
Παγκόσμια Ημέρα Μουσικής 2018 (Δράση)
Δεξίωση στη πρεσβεία της Ιταλίας στην Ελλάδα (Δράση)
Έκθεση τοπικών παραγωγών στο πολυχώρο "Μουσικό Αλσος" (Δράση)
Πανελλήνιο συνέδριο "Ο έρωτας στο δημοτικό τραγούδι" (Δράση)
Συνάντηση Πολιτισμού και Παράδοσης "Κάμπος κι Άγραφα" (Δράση)
Θεατρική Παράσταση στο χώρο Τέχνης του Θεάτρου Όψεις (Δράση)
Συνάντηση με το Δημήτρη Καρέλα για τις παιδικές κατασκηνώσεις
(Δράση)
Μαθητικό Καλλιτεχνικό Φεστιβάλ στην Καρδίτσα με τίτλο: «Κι αν
ήσουν εσύ;» (Δράση)
1ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού ΑΜΕΑ στην Καρδίτσα (Δράση)
Παρουσίαση βιβλίου του Γεώργιου Πηλιχού, «’Αουσβιτς: Έλληνες –
Αριθμός Μελλοθανάτου» (Δράση)
Επίσκεψη της Γ.Γ. Ισότητας των Φύλων κα. Κούβελα στη Καρδίτσα
(Δράση)
1ο Φόρουμ των απανταχού νέων Ελλήνων (Δράση)
Τελετή απονομής βραβείων 2018 σε συγγραφείς λογοτεχνικών βιβλίων
για παιδιά και νέους (Δράση)
Παρουσίαση του λευκώματος "Η Καραγκούνικη Φορεσιά" (Δράση)
Επίσκεψη Υφυπουργού Αθλητισμού κου Γ.Βασιλειάδη στη Καρδίτσα
(Δράση)
Παρουσίαση βιβλίου για το δημοτικό τραγούδι του συγγραφέα
Παντελή Μπουκάλα (Δράση)
Επίσκεψη Β’ Τάξης Λυκείου Σοφάδων στη Βουλή (Δράση)
Συναντήση με το ΔΣ του ΑΣ Αναγέννησης (Δράση)
Αποκαλυπτήρια του έφιππου αδριάντα του Γεώργιου Καραϊσκάκη
(Δράση)
Κοπή βασιλόπιτας στα Καλυβάκια του Δήμου Παλαμά (Δράση)

2/10/2018
29/9/2018
26/9/2018
26/9/2018
16/9/2018
23/7/2018
16/7/2018
11/7/2018
26/6/2018
26/6/2018
26/6/2018
21/6/2018
6/6/2018
6/6/2018
6/6/2018
3/6/2018
3/6/2018
1/6/2018
20/5/2018
19/5/2018
17/5/2018
20/4/2018
31/3/2018
30/3/2018
4/3/2018
3/3/2018
24/2/2018
6/2/2018
28/1/2018
28/1/2018
27/1/2018
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Κοπή πίτας της πανελλήνιας ένωσης λογοτεχνών (Δράση)
Κοπή πίτας Ελληνικού Τμήματος της ΙΒΒΥ (Δράση)
Συνάντηση με το Δ.Σ. της Ενεργειακής Συνεταιριστικής Εταιρίας
Καρδίτσας (Δράση)
Τελετή βράβευσης αριστούχων αποφοίτων Λυκείων από τη
EUROBANK (Δράση)
Ο κ.Κόκκαλης ξανά στο Λεοντάρι για τα αντιπλημμυρικά (Δράση)
Συνάντηση με το κ. Βασιλειάδη για το χλοροτάπητα του Δημοτικού
Σταδίου Σοφάδων (Δράση)
Αναβίωσαν και φέτος τα Ρογκατσάρια στη Καρδίτσα (Δράση)
Επίσκεψη στον ΟΑΕΔ Καρδίτσας (Δράση)
H Πυροσβεστική Υπηρεσία Καρδίτσας τίμησε τους προστάτες της
(Δράση)
Τιμήθηκε η προσφορά και η μνήμη του Νικόλαου Πλαστήρα (Δράση)
Εποικοδομητικές συναντήσεις με πολίτες, τοπικούς συλλόγους και
φορείς του Μουζακίου (Δράση)
"Ελληνικές Ημερίδες 2017" Τάραντας Ιταλίας (Δράση)
Επίσκεψη στην Ελληνική Κοινότητα του Στενού Μεσσήνας της Σικελίας
(Δράση)
Συνάντηση εργασίας παρουσία της υπουργού Τουρισμού στο ΕΒΕ
Καρδίτσας. (Δράση)
6ο Πανελλήνιο Συνέδριο με θέμα «Φυτά και Βότανα στον Λαϊκό
Πολιτισμό και την Επιστήμη» (Δράση)
Παρουσίαση της δράσης «Home New Home» (Δράση)
Εγκαίνια της 15ης Εμποροβιοτεχνικής Έκθεσης Καρδίτσας (Δράση)
Έκθεση έργων των φοιτητών του Τμήματος Σχεδιασμού Ξύλου και
Επίπλου (Δράση)
Eγκαίνια του παραρτήματος του συλλόγου "Φλόγα" στη Καρδίτσα
(Δράση)
Επίσκεψη του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Αποστόλου στη Καρδίτσα
(Δράση)
Αγιασμός στο Μορφωτικό Σύλλογο Σοφάδων (Δράση)
Επίσκεψη Υφυπουργού Παιδείας κ. Μπαξεβανάκη στη Καρδίτσα
(Δράση)
Ημερίδα στο Βυζαντινό Κάστρο Φαναρίου (Δράση)
Συνάντηση του ΔΣ Α.Σ. Αναγέννηση με τους βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ για το
"γηπεδικό" (Δράση)
Επίσκεψη στις παιδικές βιβλιοθήκες Καρδίτσας (Δράση)
Συνάντηση του Υφ. ΑΑΤ κ. Κόκκαλη με τη Χρ. Κατσαβριά (Δράση)
Εκδήλωση για τα 95 χρόνια μικρασιατικής καταστροφής (Δράση)
31ο φεστιβάλ "Πανελλήνιοι Θεατρικοί Αγώνες Ερασιτεχνικών Θιάσων"
(Δράση)
Γραφείο Ενημέρωσης και Υποστήριξης Δανειοληπτών (ΓΕΥΔ) θα
ιδρυθεί μέσα στον Οκτώβριο στην Καρδίτσα (Δράση)
Πρώτο κουδούνι της νέας σχολικής χρονιάς (Δράση)

22/1/2018
22/1/2018
14/1/2018
12/1/2018
12/1/2018
10/1/2018
6/1/2018
19/12/2017
17/12/2017
10/12/2017
8/12/2017
4/12/2017
5/11/2017
27/10/2017
20/10/2017
18/10/2017
13/10/2017
7/10/2017
6/10/2017
2/10/2017
1/10/2017
28/9/2017
24/9/2017
22/9/2017
19/9/2017
19/9/2017
13/9/2017
13/9/2017
13/9/2017
11/9/2017
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8η Γιορτή Σταφυλιού στο Μουζάκι (Δράση)
Επίσκεψη στη ΔΕΘ (Δράση)
Τιτάνεια 2017 (Δράση)
Εκδήλωση για το κοινωνικό παντοπωλείο Καρδίτσας (Δράση)
Κλιμάκιο του ΣΥΡΙΖΑ στο Κ.Υ. Παλαμά (Δράση)
Αντιπροσωπεία του ΣΥΡΙΖΑ ν. Καρδίτσας επισκέφθηκε τις Διευθύνσεις
Δ/θμιας και Α/θμιας Εκπαίδευσης Καρδίτσας (Δράση)
Εθνική Στρατηγική για τη Διοικητική Μεταρρύθμιση 2017-2019 (Δράση)
«Οι μνήμες φυλάνε πατρίδες…» – Γαβούστιμα 2017. 19ο Αντάμωμα
Καππαδοκιτών (Δράση)
Υπογράφηκε η απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για το
υδροηλεκτρικό έργο του φράγματος της Μεσοχώρας (Δράση)
Συνάντηση με τον Γ.Γ. Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων κ.
Μαγκλάρα (Δράση)
Ο Υφ. Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Βασίλης Κόκκαλης κοντά στους αγρότες
και τις πλημμυροπαθείς περιοχές γύρω από το Λεοντάρι (Δράση)
Συνάντηση με τον Υπουργό Εσωτερικών κ. Πάνο Σκουρλέτη για το
Κέντρο Γυναικών Καρδίτσας (Δράση)
Συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Πρόεδρο της Ελληνικής
Κοινότητας της Μελβούρνης (Δράση)
Συνάντηση στο Υπουργείο Τουρισμού με τον Πρόεδρο της Ελληνικής
Κοινότητας της Μελβούρνης (Δράση)
Συνάντηση με τον διευθυντή της Εθνικής Βιβλιοθήκης και τον Πρόεδρο
της Ελληνικής Κοινότητας της Μελβούρνης (Δράση)
Συνάντηση με την Υπουργό Πολιτισμού και τον Πρόεδρο της Ελληνικής
Κοινότητας της Μελβούρνης (Δράση)
Συνάντηση προέδρων με βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ νομού Καρδίτσας
(Δράση)
Ένα επιπλέον ασθενοφόρο προστέθηκε στη δύναμη του ΕΚΑΒ και του
Κ.Υ. Σοφάδων, χάρη στην πρωτοβουλία του αείμνηστου Δημήτρη
Σίμου (Δράση)
Η «Παλιά Ηλεκτρική» μετατρέπεται σε χώρο πολιτισμού (Δράση)
Παρουσίαση του βιβλίου του Νίκου Σκορίνη "Οι Ακύμαντοι" (Δράση)
Αποκαλυπτήρια του μνημείου «Aιώνιας Eυγνωμοσύνης και
Αναγνώρισης» (Δράση)
Την έκθεση «Ο Φιλελληνισμός και οι Αγώνες των Ελλήνων» εγκαινίασε
ο Πρόεδρος της Βουλής κ. Βούτσης (Δράση)
Παράσταση "Οι φίλοι και ο πλούσιος τσιγγάνος" του 6ου
Νηπιαγωγείου Γέρακα (Δράση)
Τον εξωδικαστικό νόμο παρουσίασε στη Καρδίτσα ο Γ.Γ. Διαχείρισης
Ιδιωτικού Χρέους (Δράση)
Εγκαινιάστηκε ο νέος υπερσύγχρονος αξονικός τομογράφος του
Νοσοκομείου Καρδίτσας (Δράση)
1ο Πανελλήνιο Συνέδριο για τη Κλιματική Αλλαγή (Δράση)
Συνάντηση με το Γ.Γ. Υποδομών κ. Γ. Δέδε για τους υδάτινους πόρους
και τον Ε-65 (Δράση)

10/9/2017
9/9/2017
8/9/2017
8/9/2017
5/9/2017
4/9/2017
30/8/2017
28/8/2017
2/8/2017
27/7/2017
25/7/2017
18/7/2017
14/7/2017
13/7/2017
12/7/2017
12/7/2017
7/7/2017
7/7/2017

28/6/2017
20/6/2017
18/6/2017
16/6/2017
14/6/2017
12/6/2017
12/6/2017
10/6/2017
9/6/2017
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Συνάντηση με τον ΓΓ Δημοσίων Επενδύσεων ΕΣΠΑ κ. Παναγιώτη
Κορκολή (Δράση)
Παραδόθηκε στο Δήμο Καρδίτσας η μελέτη αποκατάστασης της
Παλιάς Ηλεκτρικής (Δράση)
Επίσκεψη Υπ. Ψηφιακής Πολιτικής κ. Παππά στη Καρδίτσα (Δράση)
Επίσκεψη στο Βρεφονηπιακό Σταθμό Καρδίτσας στη περιοχή του
Φαναρίου (Δράση)
Παραδόθηκαν οι Εργατικές κατοικίες της Καρδίτσας (Δράση)
Αγροτικό Ιατρείο στη Ρεντίνα (Δράση)
Απόδοση του στρατοπέδου Λουμάκη στο Δήμο Καρδίτσας (Δράση)
Διάσκεψη Προέδρων των εθνικών κοινοβουλίων της Κεντρικής και
Ανατολικής Ευρώπης στη Βαρσοβία (Δράση)
Εκδήλωση τιμής και μνήμης δυο σημαντικών ιστορικών γεγονότων
στην Ανάβρα (Δράση)
Δόξασαν την Καρδίτσα πανελληνίως οι Έφηβοι του ΣΠΑΚ (Δράση)
Τίμησαν στο Μαυρομμάτι το μεγάλο Αρχιστράτηγο Γ. Καραϊσκάκη
(Δράση)
Σύσκεψη για το κτιριακό του Ειδικού Σχολείου Καρδίτσας (Δράση)
Μαγική μουσική βραδιά στο Αρχαιολογικό Μουσείο Καρδίτσας
(Δράση)
Επίσκεψη του Αν. Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης Ιωάννη Τσιρώνη στο
Παλαμά Καρδίτσας (Δράση)
Επίσκεψη στη Κεντρική Διοίκηση του ΟΑΕΔ (Δράση)
Ημερίδα του ΣΥΡΙΖΑ για την ανάπτυξη του Δ. Σοφάδων (Δράση)
ΠΑΡΕΛΑΣΗ 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ ΣΤΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑ (Δράση)
Επίσκεψη του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Παυλόπουλου στη
Ματαράγκα (Δράση)
Φιλικός αγώνας ποδοσφαίρου κατά του ρατσισμού (Δράση)
Συνάντηση εργασίας με τον Υφυπουργό Αθλητισμού κ. Γ. Βασιλειάδη
(Δράση)
Η Καρδίτσα τίμησε τους ήρωες του Υψώματος 731 (Δράση)
Συνάντηση κοινοβουλευτικής αντιπροσωπείας με την Πρέσβη της
Πολωνίας (Δράση)
«Αροθυμώ και Τραγωδώ για τη Γυναίκα του Πόντου» (Δράση)
Επίσκεψη στο Μουσικό Σχολείο Καρδίτσας (Δράση)
Επίσκεψη στο Δημοτικό Σχολείο Ανάβρας (Δράση)
Ημερίδα για την ποιότητα του Ελληνικού βαμβακιού (Δράση)
Εκδήλωση Αλληλεγγύης προς τους Ρομά των Σοφάδων (Δράση)
Συνάντηση εργασίας με την Ε.Γ. για θέματα Ρομά κ. Γιάντσιου (Δράση)
Συνάντηση με την Πρέσβη της Πολωνίας κ. Anna Barbarzak (Δράση)
Συνάντηση εργασίας με τον Υφυπουργό Αθλητισμού κ. Γ. Βασιλειάδη
(Δράση)
Επίσκεψη του μουσικού γυμνασίου Καρδίτσας στη Βουλή (Δράση)

7/6/2017
2/6/2017
1/6/2017
27/5/2017
26/5/2017
19/5/2017
19/5/2017
18/5/2017
14/5/2017
7/5/2017
24/4/2017
22/4/2017
15/4/2017
7/4/2017
5/4/2017
31/3/2017
25/3/2017
21/3/2017
21/3/2017
16/3/2017
12/3/2017
9/3/2017
8/3/2017
2/3/2017
28/2/2017
25/2/2017
24/2/2017
20/2/2017
16/2/2017
13/2/2017
11/2/2017
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Κοπή πίτας και απολογισμός έργου της Γεν. Γραμματείας Ισότητας
(Δράση)
Επίσκεψη 1ου δημοτικού σχολείου Σοφάδων στη Βουλή (Δράση)
Σύσκεψη με τον Υφυπουργό Παιδείας κ. Μπαξεβανάκη (Δράση)
Επίσκεψη του Υπ. Υποδομών κ.Σπίρτζη στη Καρδίτσα (Δράση)
Συνάντηση των Βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ Καρδίτσας με τον Γ. Δέδε (Δράση)
Επίσκεψη στην εφορία αρχαιοτήτων (Δράση)
Με λαμπρότητα ο εορτασμός των Θεοφανείων στο Δήμο Σοφάδων
(Δράση)
Επίσκεψη στο Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Παιδιών με
Αναπηρία Καρδίτσας (Δράση)
Επίσκεψη στο Γ.Ν. Καρδίτσας από κλιμάκιο του ΣΥΡΙΖΑ (Δράση)
Συνάντηση με τον υπουργό Υγείας πραγματοποίησαν οι Θεσσαλοί
βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ (Δράση)
Συνάντηση εργασίας στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης (Δράση)
Συνέδριο προς τιμή της αγρότισσας (Δράση)
Συνάντηση εργασίας με τον αντιπροέδρο του ΕΚΑΒ Μ. Μυλωνά
(Δράση)
Για τον οικισμό Εργατικών Κατοικιών "Καρδίτσα ΙΧ" (Δράση)
Επίσκεψη στη Πρόνοια Καρδίτσας (Δράση)
Συνάντηση με τους Διευθυντές του ΙΕΚ, του ΣΔΕ και του ΙΣΔΕ (Δράση)
"Πλατεία των Ελλήνων" στη Μεσσήνη της Σικελίας (Δράση)
Σύσκεψη για τα προβλήματα του Δήμου Αργιθέας παρουσία των
Βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ (Δράση)
Επίσκεψη στο αρχαιολογικό μουσείο της Μεσσήνης της Ιταλίας
(Δράση)
Εκδήλωση του ελληνοιταλικού συνδέσμου φιλίας και συνεργασίας
στην Καρδίτσα (Δράση)
Tοποθέτηση στο Συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ 2016 (Δράση)
"Έργα πνοής 20 εκατομμυρίων € στην Καρδίτσα" (Δράση)
Ανοιχτή συγκέντρωση του ΣΥΡΙΖΑ στους Σοφάδες (Δράση)
Επισκέψεις στη Βουλή και στο μουσείο Ακρόπολης από μέλη του
συλλόγου τριτέκνων Ν. Καρδίτσας (Δράση)
Επίσκεψη στα περίπτερα των παραγωγών που συμμετείχαν στη 16η
Οικολογική Καρδίτσας (Δράση)
Συνάντηση με τον κ. Πουλάκη με θέμα την άμεση ίδρυση ΚΕΠ στη Δ.Ε.
Ρεντίνας (Δράση)
Απόκαλυπτήρια προτομής Λευτέρη Ευαγγέλου (Δράση)
Συνάντηση με τον κ. Βάιο Βαρελά για την λειτουργία του Κ.Ε.Κ.Υ.Κ.
ΑμεΑ Καρδίτσας (Δράση)
Συνάντηση της βουλευτή και του Διοικητή του Γ.Ν. Καρδίτσας κ.
Βαρελά με την Ειδική Γραμματέα Τομεακών Προγραμμάτων του ΕΤΠΑ
και του ΤΣ κ. Φωτονιάτα (Δράση)
Συνάντηση εργασίας της βουλευτή και του Διοικητή του Γ.Ν. Καρδίτσας
κ. Βαρελά με τον Αναπληρωτή Υπουργό κ. Παύλο Πολλάκη (Δράση)

9/2/2017
7/2/2017
6/2/2017
30/1/2017
27/1/2017
20/1/2017
6/1/2017
30/12/2016
28/12/2016
24/12/2016
22/12/2016
12/12/2016
18/11/2016
17/11/2016
14/11/2016
11/11/2016
1/11/2016
30/10/2016
21/10/2016
17/10/2016
15/10/2016
9/10/2016
5/10/2016
30/9/2016
27/9/2016
14/9/2016
27/8/2016
25/8/2016
28/7/2016

27/7/2016
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Συνάντηση στο Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης με το Γ.Γ. για θέματα
διαχείρισης των Υδατικών Πόρων στο Νομό Καρδίτσας (Δράση)
Συνάντηση στο Υπουργείο Εσωτερικών για τις βιβλιοθήκες (Δράση)
Συνάντηση στο Υπ. Παιδείας για θέματα ειδικής εκπαίδευσης (Δράση)
Πανθεσσαλική Σύσκεψη φορέων Υγείας και Τμήματος Υγείας ΣΥΡΙΖΑ
(Δράση)
Στη Καρδίτσα η Θεανώ Φωτίου (Δράση)
Συνάντηση με τον Πρόεδρο της Ελληνικής Κοινότητας Μελβούρνης
(Δράση)
Συνάντηση με τον Υπ. Παιδείας κ. Νίκο Φίλη (Δράση)
Συνάντηση με τον Αναπληρωτή Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων κ. Μάρκο Μπόλαρη (Δράση)
Τελετή ανάληψης των καθηκόντων του Διοικητή του Γ. Ν. Καρδίτσας
από τον κ. Βάιο Βαρελά (Δράση)
Συνάντηση στο Υπ. Παιδείας με θέμα την αναβάθμιση του
Επαγγελματικού Προσανατολισμού στο δημόσιο σχολείο (Δράση)
Συνάντηση στην Εθνική Βιβλιοθήκη Ελλάδος (Δράση)
Κοντά στην ομογένεια της Ιταλίας βρέθηκε η βουλευτής (Δράση)
Τις ζημιές στις καλλιέργειες στο Δ. Σοφάδων επισκέφθηκε κλιμάκιο
του ΕΛΓΑ (Δράση)
Στον ΕΛΓΑ για τις ζημιές από τις πλημμύρες (Δράση)
Συνάντηση με τον διευθυντή της Εθνικής Βιβλιοθήκης (Δράση)
Επίσκεψη στη Διεύθυνση Α/θμιας Εκπαίδευσης Καρδίτσας (Δράση)
Επισκέψεις σε Διεύθυνση Β/θμιας Εκπαίδευσης και ΚΕΣΥΠ (Δράση)
Επίσκεψη στο πρώην ΚΕΠΕΠ Καρδίτσας (Δράση)
Ο ΠτΔ στη Καρδίτσα (Δράση)
Συνάντηση των βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ Θεσσαλίας με τον Αλ. Χαρίτση
(Δράση)
Συνάντηση με τον Υπουργό Υγείας με θέμα: "Χάνω Βάρος – Κερδίζω
Ζωή" (Δράση)
Συνάντηση εργασίας με τον Υφυπουργό Παιδείας για θέματα
βιβλιοθηκών (Δράση)
Καθολική απαίτηση η ολοκλήρωση του Υδροηλεκτρικού έργου της
Μεσοχώρας (Δράση)
Συνάντηση εργασίας των βουλευτών Θεσσαλίας με την Υφυπουργό
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων κ. Χρυσοβελώνη (Δράση)
Συνάντηση με την πρέσβειρα της Πολωνίας (Δράση)
H γιορτή του βόλεϋ στους τελικούς νεανίδων στον Παλαμά Καρδίτσας
(Δράση)
Επίσκεψη στο χώρο φιλοξενίας των προσφύγων στο Ν. Καρδίτσας
(Δράση)
Συνάντηση εργασίας με τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Αγοραστό
(Δράση)

27/7/2016
25/7/2016
20/7/2016
13/7/2016
10/7/2016
7/7/2016
5/7/2016
4/7/2016
28/6/2016
23/6/2016
22/6/2016
30/5/2016
25/5/2016
23/5/2016
20/5/2016
18/5/2016
17/5/2016
6/5/2016
2/5/2016
25/4/2016
19/4/2016
8/4/2016
4/4/2016
1/4/2016
18/3/2016
14/3/2016
2/3/2016
13/1/2016
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3. ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
1. Αγροτικά (Μάιος 2019)
Πρόκειται για ενέργειες με σκοπό τη δικαίωση των προσπαθειών να αυξηθεί η αγροτική
παραγωγή, να μειωθεί το κόστος παραγωγής, να μειωθούν οι σπατάλες σε αρδευτικό
νερό, να εξαλειφθούν οι ανισότητες ανάμεσα στους αγρότες, να αυξηθεί η
παραγωγικότητα, η απασχόληση και το εισόδημα των παραγωγών.











Μάιος 2019: Δύο μεγάλα έργα της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας
εντάχθηκαν στο ΠΑΑ: (Link)
o Η αντικατάσταση κεντρικών διωρύγων του υπάρχοντος αρδευτικού δικτύου
Ταυρωπού, με 11,250 εκατ. €
o Η υπογειοποίηση και εκσυγχρονισμός δικτύου αρδευτικών γεωτρήσεων ΤΟΕΒ
Σελάνων, με 4,296 εκατ. €
Φεβρουάριος 2019: Ανάρτηση στη διαύγεια της απόφασης έγκρισης 3.000.000€
για την «Μελέτη Αρδευτικών Δικτύων Σμοκόβου». (Link)
Ιούλιος 2017: Επίσκεψη του Ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Βασίλης
Κόκκαλης, συνοδευόμενος από την βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Καρδίτσας κ. Χρυσούλα
Κατσαβριά – Σιωροπούλου, προκειμένου να δουν από κοντά τις πληγείσες
περιοχές και τους αγρότες των οποίων οι καλλιέργειες επηρεάστηκαν από τις
πρόσφατες έντονες βροχοπτώσεις και τις πλημμύρες που ακολούθησαν (Link)
Οκτώβριος 2016: Ο κ. Δέδες, ανακοίνωσε την ένταξη στο ΠΔΕ του υπουργείου τη
Μελέτη αρδευτικών δικτύων Σμοκόβου, προϋπολογισμού 3.500.000 € και την
αντικατάσταση κεντρικών διωρύγων υπαρχόντων αρδευτικών δικτύων
Ταυρωπού, προϋπολογισμού 12.500.000 € (Link)
Μαΐος 2016: Συνάντηση στον ΕΛΓΑ, με τον τον Πρόεδρο κ. Φάνη Κουρεμπέ και
τον Αντιπρόεδρο του κ. Αθανάσιο Ζαννιά, για τις καταστροφές στις καλλιέργειες
του Νομού από τις πρόσφατες πλημμύρες (Link)
Φεβρουάριος 2016: Συνάντηση στελεχών της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των
Φύλων και του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με
εκπροσώπους Γυναικείων Αγροτικών Συνεταιρισμών. Η συνάντηση έγινε στα
πλαίσια της συνεργασίας των δύο φορέων (ΓΓΙΦ - ΥΠΑΑΤ) με σκοπό την ενίσχυση
του ρόλου των γυναικών στην αγροτική παραγωγή και ιδιαίτερα τους αγροτικούς
συνεταιρισμούς, με συγκεκριμένες δράσεις. (Link)
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Διάφορα Αγροτικά θέματα











Οκτώβριος 2017: Επίκαιρη ερώτηση με θέμα: «Προώθηση και στήριξη των
συλλογικών σχημάτων παραγωγής» (Link)
Σεπτέμβριος 2017: Επίκαιρη ερώτηση με θέμα: «Επιπτώσεις στη
βαμβακοκαλλιέργεια από τη μείωση ορίων υπολειμμάτων της δραστικής ουσίας
mepiquat chloride (PIX)». (Link)
Φεβρουάριος 2017: Επίκαιρη ερώτηση με θέμα: «Σύνταξη Εθνικού Σχεδίου για τη
στήριξη της βαμβακοκαλλιέργειας» (Link)
Ιούλιος 2016: Επίκαιρη ερώτηση με θέμα: «Τον ορισμό του Εθνικού Κέντρου
Βάμβακος Καρδίτσας ως τον φορέα που θα υποστηρίξει την καλλιέργεια της
κλωστικής κάνναβης» (Link)
Απρίλιος 2016: Επίκαιρη ερώτηση με θέμα: «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ: Ενέργειες προώθησης, εξειδίκευσης ανά τομέα και προϊόν,
υλοποίησης και ενημέρωσης. Τι αναλογεί στο Νομό Καρδίτσας» (Link)
Ιανουάριος 2016: Επίκαιρη ερώτηση με θέμα: «Εθνικό Κέντρο Γενετικής
Βελτίωσης Ζώων Καρδίτσας» (Link)
Δεκέμβριος 2015: Επίκαιρη ερώτηση με θέμα: «Υποστήριξη και αξιοποίηση του
Εθνικού Κέντρου Ποιοτικού Ελέγχου, Ταξινόμησης και Τυποποίησης Βάμβακος»
(Link)

2. Μετατροπή της Ηλεκτρικής Καρδίτσας σε πολυδύναμο Πολιτιστικό Κέντρο (Απρίλιος
2019)
Πρόκειται για έργο, η σύλληψη του οποίου ξεκίνησε το 1986 από τη τότε Δημοτική Αρχή,
το υιοθέτησαν όλες οι επόμενες, αλλά για διάφορους λόγους δεν «περπάτησε». Ο πρώην
βουλευτής Βασίλης Μπρακατσούλας και η οικογένειά του παραχώρησαν δωρεάν στο
Δήμο Καρδίτσας την τεχνική μελέτη το 2011 καθώς και την επικαιροποίησή της στις
αρχές του 2017.






Απρίλιος 2019: Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Προστασίας και Αναστήλωσης
Νεώτερων και Σύγχρονων Μνημείων και Κτιρίων, κ. Αλέξανδρος Ξενάκης,
υπέγραψε τη σχετική τελική έγκριση και απόφαση. (Link)
Ιούνιος 2019: Ανακοινώθηκε η ένταξη του έργου στο εθνικό σκέλος του
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), με πλήρη χρηματοδότηση από
αυτό, ύψους 2.976.000 € (Link)
Φεβρουάριος 2016: Επίκαιρη Ερώτηση με θέμα: «Ένταξη στο νέο ΕΣΠΑ του έργου
αποκατάστασης της Παλαιάς Ηλεκτρικής του Δήμου Καρδίτσας» (Link)
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3. ΕΛΤΑ Λεονταρίου Καρδίτσας (Απρίλιος 2019)
Μετά από συντονισμένες προσπάθειες το ΔΣ των ΕΛΤΑ στην Αθήνα αποφάσισε οριστικά,
τη συνέχιση της λειτουργίας του καταστήματος ΕΛΤΑ στο Λεοντάρι. Ο ΣΥΡΙΖΑ στάθηκε με
ευαισθησία στο πρόβλημα που θα προέκυπτε εάν έκλεινε το κατάστημα, λόγω της
ταλαιπωρίας που θα βίωναν οι πολίτες της ευρύτερης περιοχής για τις συναλλαγές τους.
(Link)

4. Βρεφονηπιακός Σταθμός Καρδίτσας (Απρίλιος 2019)



Απρίλιος 2019: Εγκαινιάστηκε ο βρεφονηπιακός σταθμός του ΟΑΕΔ (Link)
Οκτώβριος 2018: 9 νέες προσλήψεις για το νέο Βρεφονηπιακό Σταθμό του ΟΑΕΔ.
Πιο συγκεκριμένα, πρόκειται για την πρόσληψη 6 βρεφονηπιοκόμων και 3
ατόμων ως βοηθητικό προσωπικό. Παράλληλα, θα αποσπαστούν 2 μόνιμοι
υπάλληλοι του ΟΑΕΔ, με ειδικά προσόντα, στις θέσεις διαχειριστή και
προϊσταμένου. Η Διοικήτρια του ΟΑΕΔ ενημέρωσε την κ. Κατσαβριά ότι το κτίριο
είναι πλήρες, τα όποια προβλήματα έχουν αντιμετωπιστεί και η λειτουργία του
βρίσκεται πλέον στη τελική ευθεία (Link)

5. Ταξίδι εξοικείωσης Πολωνικής αποστολής (Μάρτιος 2019)
Ταξίδι εξοικείωσης (FAM TRIP) από την Βαρσοβία στην Καρδίτσα που διοργανώθηκε από
το Γραφείο ΕΟΤ Πολωνίας σε συνεργασία με το υπουργείο Τουρισμού, και με αφορμή τα
100 χρόνια επίσημων διπλωματικών σχέσεων Ελλάδας – Πολωνίας. Την Πολωνική
αποστολή αποτελούσαν σημαντικοί ταξιδιωτικοί πράκτορες (tour operators) καθώς
και δημοσιογράφοι από σοβαρά επαγγελματικά – τουριστικά περιοδικά και εφημερίδες.
(Link1 , Link2)

6. ΤΟΕΒ Σελλάνων - ΔΕΗ (Φεβρουάριος 2019)
Η Διοίκηση της ΔΕΗ συμφώνησε στη χορήγηση μιας εξατομικευμένης και βιώσιμης
ρύθμισης για τον ΤΟΕΒ Σελλάνων. Η συγκεκριμένη ρύθμιση θέτει τη σχέση της ΔΕΗ και
του ΤΟΕΒ σε μια νέα βάση, ώστε να μπορέσει ο δεύτερος να ανταποκριθεί στην
καταβολή των υποχρεώσεών του. (Link)


Μάρτιος 2016: Επίκαιρη ερώτηση με θέμα: «Ορθή Διαχείριση, Τιμολόγηση και
Αξιοποίηση Υδάτινων Πόρων των Λιμνών Πλαστήρα και Σμοκόβου». (Link)
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Ιούνιος 2015: Επίκαιρη ερώτηση με θέμα: «Αξιοποίηση υδάτινων πόρων των
Λιμνών Πλαστήρα και Σμοκόβου» (Link)

7. Σχολικά γεύματα (Φεβρουάριος 2019)
Το πρόγραμμα στοχεύει στην αντιμετώπιση των αναγκών σίτισης των μαθητών που
ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες πληθυσμού, στην υποστήριξη της εκπαιδευτικής
διαδικασίας και την αποτροπή φαινόμενων σχολικής διαρροής. Το σχολείο αποτελεί
βασικό πεδίο εφαρμογής τέτοιου είδους δράσεων, λόγω του εκπαιδευτικού,
παιδαγωγικού και ευρύτερα κοινωνικού του ρόλου. Το πρόγραμμα υλοποιείται με τη
συνεργασία του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και του Υπουργείου
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, και επεκτείνεται σε
επιπλέον 104 σχολικές μονάδες όλης της χώρας.




Φεβρουάριος 2019: Ανάμεσά τους προστίθενται στο πρόγραμμα και έντεκα νέα
σχολεία του Δήμου Καρδίτσας, τα οποία δεν είχαν ενταχθεί στην α΄φαση, με 1572
μερίδες επιπλέον: το 1ο, 12ο, 3ο, 14ο, 4ο, 2ο,13ο, 9ο, Κρύας Βρύσης,
Μακρυχωρίου και Καλλιφωνίου. Μετά από επίμονες προσπάθειες, πετύχαμε το
πρόγραμμα “Σχολικά Γεύματα”, να υλοποιείται σε όλα τα Δημοτικά Σχολεία των
Δήμων Καρδίτσας και Σοφάδων. (Link)
Σεπτέμβριος 2018: Η Καρδίτσα εντάσσεται από φέτος σε αυτήν την καινοτόμα
συνέργεια του Υπουργείου Παιδείας με το Υπουργείο Εργασίας με 23 Δημοτικά
σχολεία αρχικά. Σε πρώτη φάση επιλέχθηκαν σχολεία της περιφέρειας του νομού
και της πόλης της Καρδίτσας, με γνώμονα αυστηρά κοινωνικά κριτήρια είτε γιατί
βρίσκονται σε περιοχές που κατοικούν Ρομά ή σε μικρά χωριά ή σε περιφερειακά
σχολεία της πόλης της Καρδίτσας. (Link)

8. Σιδηροδρομικός Σταθμός Καρδίτσας (Φεβρουάριος 2019)
Στη συνάντηση τονίστηκε η ανάγκη επισκευής και ανακαίνισης του Σιδηροδρομικού
Σταθμού Καρδίτσας, της αξιοποίησης των παλιών σταθμών Σοφάδων, Φαναρίου και
στάσης Μουζακίου Καρδίτσας, καθώς και την ανάγκη για ενίσχυση του προσωπικού. Ο
πρόεδρος, δεσμεύτηκε ότι θα εξετάσει θετικά το αίτημα της βουλευτή και ότι θα εντάξει
το έργο της αναπαλαίωσης και ανακαίνισης του σταθμού της Καρδίτσας σε κάποιο
πρόγραμμα χρηματοδότησης της ΟΣΕ-ΓΑΙΑΟΣΕ. Ανέφερε, επίσης, ότι σύντομα θα
υπάρξει και ενίσχυση του προσωπικού, καθώς σύμφωνα με την έκδοση της απόφασης
του διοικητικού συμβουλίου του ΟΣΕ, η οποία πρακτικά ενεργοποιεί διατάξεις των
νόμων 4530/2018 και 4574/2018, παρέχεται η δυνατότητα επιστροφής υπαλλήλων
συγκεκριμένων ειδικοτήτων του ΟΣΕ (οδηγοί, μηχανοδηγοί, σταθμάρχες, κλειδούχοι,
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εργάτες γραμμής, τεχνίτες γραμμής, μηχανικοί ΠΕ, ΤΕ ή στον κλάδο ελέγχου
αμαξοστοιχιών), οι οποίοι είχαν μεταφερθεί σε φορείς του Δημοσίου και σε ΟΤΑ, να
επιστρέψουν στον οργανισμό. (Link)
9. Ιαματικά Λουτρά Σμοκόβου και Σουλαντά (Φεβρουάριος 2019)




Φεβρουάριος 2019: Αναγνωρίστηκαν οι ιαματικές πηγές των Λουτρών Σμοκόβου
και του Σουλαντά με απόφαση της Υπουργού Τουρισμού κ.Έλενας Κουντουρά
(ΦΕΚ 6195/Β/2018 (αναρτηθέν στη διαύγεια 5-2-2019) και ΦΕΚ 6059/Β/2018
(αναρτηθέν στη διαύγεια 21-1-2019)) (Link)
Φεβρουάριος 2018: Επίκαιρη ερώτηση με θέμα: «Ιαματικά Λουτρά και
τουριστική πολιτική για την Καρδίτσα» (Link)

10. Τηλεοπτική κάλυψη στα ορεινά χωριά της Καρδίτσας (Ιανουάριος 2019)
Άρση του ραδιοτηλεοπτικού αποκλεισμού σε όλα τα ορεινά χωριά του Νομού Καρδίτσας
πραγματοποιεί η νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Ψηφιακής πολιτικής
(ΥΨΗΠΤΕ), όπως ακριβώς είχε υποσχεθεί ο υπουργός κ. Νίκος Παππάς, κατά την
επίσκεψή του στην Καρδίτσα πέρυσι. Από την πρωτοβουλία αυτή, θα επωφεληθούν όλοι
οι μόνιμοι κάτοικοι των περιοχών εκτός τηλεοπτικής κάλυψης, από σταθμούς ελεύθερης
λήψης και εθνικής εμβέλειας, εντός της Ελληνικής Επικράτειας. Ειδικότερα, στο Νομό
Καρδίτσας, οι δήμοι που αναφέρονται στο σχετικό ΦΕΚ είναι οι Δήμοι Αργιθέας,
Καρδίτσας, Λίμνης Πλαστήρα, Σοφάδων και Μουζακίου. Στόχος της Κυβέρνησης είναι να
αποκατασταθεί η ανισότητα και η αδικία σε βάρος των κατοίκων των ορεινών και
νησιωτικών περιοχών, οι οποίοι ήταν αποκλεισμένοι από το αγαθό της ενημέρωσης και
της ψυχαγωγίας. (Link)
11. Ε65 (Ιανουάριος 2019)
Έναρξη των εργασιών για την κατασκευή του νότιου τμήματος του αυτοκινητοδρόμου
Κεντρικής Ελλάδος Ε65, για το τμήμα Λαμία – Ξυνιάδα (Link)

12. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (Ιανουάριος 2019)


Ιανουάριος 2019: Ψηφίστηκε στην Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο του
Υπουργείου Παιδείας για την ίδρυση του νέου Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Έγινε
δεκτή η βουλευτική τροπολογία την οποία κατέθεσε η βουλευτής για την ίδρυση
48

δύο ινστιτούτων στο ΠΕΚ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με έδρα την Καρδίτσα,
το Ινστιτούτο Βάμβακος και Αγροτικής Εκπαίδευσης και το Ινστιτούτο Ξύλου –
Επίπλου και Ξύλινης Συσκευασίας. (Link2). Με το νομοσχέδιο αυτό η Καρδίτσα
αποκτά: (Link)
o 5 ισχυρά πανεπιστημιακά τμήματα: 1) Κτηνιατρικής, 2) Δασολογίας,
Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού, 3) Επιστημών Τροφίμων και Διατροφής, 4)
Δημόσιας και Ενιαίας Υγείας, 5) Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική
Ηλικία
o 3 Ερευνητικά Ινστιτούτα: 1) Γενετικής Βελτίωσης Ζώων, 2) Βάμβακος και
Αγροτικής Εκπαίδευσης, 3) Ξύλου Επίπλου και Ξύλινης Συσκευασίας.



Μαΐος 2017: Παραμένει το Τμήμα Δασοπονίας & Διαχείρισης Φυσικού
Περιβάλλοντος στην Καρδίτσα. (Link)
Φεβρουάριος 2016: Επίκαιρη ερώτηση με θέμα: «Παραμονή του Τμήματος
Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος στην Καρδίτσα και
συμπερίληψή του στο Μηχανογραφικό Δελτίο των Εισαγωγικών Εξετάσεων στα
ΑΕΙ για το ακαδημαϊκός έτος 2016-2017» (Link)

13. Βιβλίο - Βιβλιοθήκες (Δεκέμβριος 2018)
Ψηφιακή Αναβάθμιση Βιβλιοθηκών:
 Δεκέμβριος 2018: Σε ειδική συνάντηση με τον γενικό γραμματέα του Υπουργείου
Ψηφιακής Πολιτικής κ. Γιώργο Φλωρεντή, ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση της
δημόσιας διαβούλευσης για την υλοποίηση του πιλοτικού προγράμματος που
ξεκινά από την πόλη της Καρδίτσας για την Ψηφιακή Αναβάθμιση των
Βιβλιοθηκών της και του αξιόλογου αρχειακού υλικού που διαθέτει. (Link)
 Νοέμβριος 2018: Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας 5ετούς διάρκειας για την
Ψηφιακή Αναβάθμιση των βιβλιοθηκών ανάμεσα στη Γενική Γραμματεία του
Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών & Ενημέρωσης, του
Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού και του Δήμου Καρδίτσας. Στόχος ήταν να
καθοριστεί ένα κοινό πλαίσιο δράσης μεταξύ της Δημοτικής Βιβλιοθήκης, του
Δικτύου των έντεκα (11) Παιδικών Βιβλιοθηκών στις συνοικίες της πόλης και στα
Δημοτικά Διαμερίσματα Καρδιτσομάγουλας, Αρτεσιανού και Παλαιοκκλησίου,
του Ιστορικού-Λαογραφικού Μουσείου “Λ. & Ν. Σακελλαρίου”- Κέντρο
Τεκμηρίωσης & Επικοινωνίας και της Δημοτικής Πινακοθήκης Καρδίτσας, που
επίσης διαχειρίζονται βιβλιακό υλικό. (Link)
 Ιούνιος 2018: Πρόταση της βουλευτή προς το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής,
Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, η οποία είχε τη θετική ανταπόκριση και
αποδοχή του Υπουργού κ. Νίκου Παππά, αναβαθμίζονται ψηφιακά η Δημοτική
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Βιβλιοθήκη και το Δίκτυο των Παιδικών Βιβλιοθηκών του Δήμου Καρδίτσας.
(Link)
Ιούνιος 2017: Επίκαιρη ερώτηση με θέμα: «Ο Θεσμός και η Λειτουργία των
Σχολικών Βιβλιοθηκών» (Link)
Ιούλιος 2016: Πρωτοβουλία της βουλευτή για ένα «Συνεργατικό Μοντέλο
Λειτουργίας Εθνικής βιβλιοθήκης και Δημοτικών βιβλιοθηκών» υιοθέτησε το
Υπουργείο Εσωτερικών. (Link)
Ιούλιος 2016: Επίκαιρη ερώτηση με θέμα: «Διαδικασίες μετεγκατάστασης της
Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος (Ε.Β.Ε.)» (Link)
Ιούνιος 2016: Συνάντηση εργασίας στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, με
αντικείμενο την Εθνική Πολιτική για το Βιβλίο και τις Βιβλιοθήκες (Link)
Μαΐος 2015: Επίκαιρη ερώτηση με θέμα: «Κρίση στο χώρο του βιβλίου» (Link)

14. Οδικός άξονας Μουζάκι – Λίμνη Πλαστήρα (Νοέμβριος 2018)
Αποφασίστηκε η χρηματοδότηση του έργου «Οδικός Άξονας Μουζάκι – Λίμνη Πλαστήρα
– Ά Φάση» από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), με 4.600.000 €. Για το
συγκεκριμένο έργο υπήρχε τεχνική μελέτη από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του νομού
μας εδώ και χρόνια, η οποία από τις προηγούμενες κυβερνήσεις ήταν στα αζήτητα. (Link)
15. ΚΕΦΙΑΠ Καρδίτσας (Οκτώβριος 2018)
Όπως διαβεβαίωσε ο κ. Γ. Γιαννόπουλος την κ. Κατσαβριά, στο Υπουργείο Υγείας έχει
συγκροτηθεί και λειτουργεί αρμόδια Ομάδα Εργασίας για την «Κατάρτιση Εθνικού
σχεδίου δράσης για την φυσική Ιατρική αποκατάσταση για την φροντίδα των χρονίως
πασχόντων». Σύμφωνα με το σχέδιο αυτό, το σημερινό ΚΕΦΙΑΠ Καρδίτσας
αναβαθμίζεται σε Ανοιχτό Κέντρο Αποκατάστασης. (Link)
Σεπτέμβριος 2016: Eπίκαιρη ερώτηση με θέμα: «Προοπτική για την αποτελεσματικότερη
λειτουργία του ΚΕΦΙΑΠ Καρδίτσας» (Link)
16. Εργατικές Κατοικίες Καρδίτσας (Οκτώβριος 2018)



Οκτώβριος 2018: 16 εργατικές κατοικίες απομένουν να αποδοθούν στους
δικαιούχους (Link)
Μαΐος 2017: Παραδόθηκαν στους δικαιούχους οι εργατικές κατοικίες της
Καρδίτσας από την Διοικήτρια του ΟΑΕΔ κ. Μαρία Καραμεσίνη. Στην τελετή
παράδοσης που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 26 Μαΐου. (Link)

17. Αθλητικά έργα (Οκτώβριος 2018)
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Οκτώβριος 2018: Χρηματοδότηση του έργου κατασκευής του ελαστικού τάπητα
στο αθλητικό κέντρο Αγ. Νικολάου Δήμου Καρδίτσας με προϋπολογισμό 188.500
ευρώ. (Link)
Ιανουάριος 2018: Υπογράφτηκε η προγραμματική σύμβαση για το χλοοτάπητα
στο Δημοτικό Στάδιο Σοφάδων. Xρηματοδότηση ύψους 120.000€. (Link)
Μάρτιος 2017: Υπογράφηκε η προγραμματική σύμβαση, για την κατασκευή του
έργου «Βελτίωση Δημοτικού γηπέδου ποδοσφαίρου Παλαμά» προϋπολογισμού
50.000€. (Link)
Φεβρουάριος 2017: Υπογραφή της σχετικής προγραμματικής σύμβασης για
χρηματοδότηση του έργου ανακατασκευής του χλοοτάπητα του Δημοτικού
Σταδίου Καρδίτσας από την ΓΓ Αθλητισμού. Το έργο είναι προϋπολογισμού
120.000€ (Link)

18. Ρομά (Σεπτέμβριος 2018)








Σεπτέμβριος 2018: Συνάντηση εργασίας με την Ειδική Γραμματέα για θέματα
Ρομά κ. Γιάντσιου Κατερίνα. Στη συνάντηση συζητήθηκε η περίπτωση μιας
ολιστικής παρέμβασης για το Δήμο Σοφάδων, η οποία αφορά τη μετεγκατάσταση
από 100 - 130 οικογενειών από τον παλιό οικισμό του Δήμου στον καινούριο
οικισμό, τη βελτίωση της υφιστάμενης κατάστασης του παλιού οικισμού με
υποδομές και δίκτυα, καθώς και την αντικατάσταση με οικίσκους των
παραπηγμάτων που υφίστανται στο παλιό οικισμό. (Link)
Μαΐος 2017: Σύσκεψη εργασίας με την αναπληρώτρια υπουργός Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Θεανώ Φωτίου. Συζητήθηκε
και αποφασίστηκε η συνεργασία των παραπάνω φορέων για την ανάπτυξη
συγκροτήματος κοινωνικής κατοικίας στο Δήμο Σοφάδων. (Link)
Απρίλιος 2017: Συνεδρίαση της Βουλής για τη Παγκόσμια Ημέρα των Ρομα
σχετικά με την έκδοση της βουλής των Ελλήνων με τίτλο "Από το στόμα στο
χαρτί", με τσιγγάνικα παραμύθια απ’ τον οικισμό των Σοφάδων. (Link)
Ιούνιος 2016: Επίκαιρη ερώτηση με θέμα: «Φοίτηση στις βαθμίδες εκπαίδευσης
των μαθητών ΡΟΜΑ» (Link)

19. Αποχέτευση όμβριων και αποχέτευση ακαθάρτων Δήμου Καρδίτσας (Σεπτέμβριος
2018)
Ένταξη στο Πρόγραμμα Δημόσιων Επενδύσεων με ΣΑΕ 055 το έργο «Αποχέτευση
όμβριων και αποχέτευση ακαθάρτων», εντός σχεδίου πόλης της Καρδίτσας που αφορά
τις περιοχές Ζαχαριώτες και Καμινάδες. Το ποσό δέσμευσης για το συγκεκριμένο έργο
ανέρχεται στα 3 εκατομμύρια ευρώ συν ΦΠΑ. (Link)
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20. Κατασκηνώσεις Καρδίτσας (Σεπτέμβριος 2018)





Σεπτέμβριος 2018: Επίκαιρη ερώτηση με θέμα: «Αξιοποίηση και αναβάθμιση των
παιδικών κατασκηνώσεων Δρακότρυπας και Καστανιάς του Νομού Καρδίτσας».
(Link)
Αύγουστος 2018: Επαναλειτουργία της κατασκήνωσης της «Νεράιδας» στο Δήμο
Λίμνης Πλαστήρα. (Link)
Ιούνιος 2018: Συνάντηση με το Γενικό Γραμματέα Πρόνοιας του Υπουργείου
Εργασίας, Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κ. Δημήτρη Καρέλα. Το Υπουργείο θα
χρηματοδοτήσει τον Δήμο Πλαστήρα με 200.000 ευρώ για έργα υποδομών και
για τα λειτουργικά έξοδα της κατασκήνωσης «Νεράιδας». (Link)

21. Κέντρο Ζωικών Γενετικών Πόρων Καρδίτσας (Μαΐος 2018)
Επίκαιρη Ερώτηση με θέμα: «Αναβάθμιση του Κέντρου Ζωικών Γενετικών Πόρων
Καρδίτσας» (Link)
22. Γραφείο Ενημέρωσης και Υποστήριξης Δανειοληπτών (ΓΕΥΔ) (Δεκέμβριος 2017)
Γραφείο Ενημέρωσης και Υποστήριξης Δανειοληπτών (ΓΕΥΔ), ξεκίνησε να λειτουργεί
πρόσφατα στην Καρδίτσα έπειτα από πρωτοβουλίες της βουλευτή και σε συνεργασία με
το δήμο Καρδίτσας για τη δωρεάν παραχώρησης χώρου για την εγκατάστασή του σε
χώρο του Δήμου Καρδίτσας.(Link1, Link2)
23. Υδροηλεκτρικό έργο του φράγματος της Μεσοχώρας (Αύγουστος 2017)
Υπογραφή της απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για το υδροηλεκτρικό έργο
του φράγματος της Μεσοχώρας. (Link)
24. Κ.Υ. Σοφάδων – Παραχώρηση ασθενοφόρου (Ιούλιος 2017)
Παραδόθηκε από τον Διοικητή του ΓΝ Καρδίτσας κ. Β. Βαρελά, ένα ασθενοφόρο στο
ΕΚΑΒ και το Κ.Υ. Σοφάδων. (Link)
25. Γενικό Νοσοκομείο Καρδίτσας (Ιούνιος 2017)



Ιούνιος 2017: Εγκαινιάστηκε ο αξονικός τομογράφος στο Γ.Ν. Καρδίτσας (Link)
Ιούλιος 2016: Συνάντηση εργασίας με τον Αναπληρωτή Υπουργό κ. Παύλο
Πολλάκη και το Διοικητή του Γ.Ν. Καρδίτσας κ. Βάιο Βαρελά. Στη συνάντηση
συζητήθηκαν τα προβλήματα του Νοσοκομείου Καρδίτσας. (Link)
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Ειδικότερα, τέθηκαν οι εξής προτεραιότητες:
o Επιτάχυνση της διαδικασίας έγκρισης της μελέτης σκοπιμότητας του έργου
«Εκσυγχρονισμός των συστημάτων θέρμανσης με την χρήση του φυσικού
αερίου»
o Επιτάχυνση της διαδικασίας για την έγκριση σκοπιμότητας της προμήθειας
και εγκατάστασης Αξονικού Τομογράφου.
o Αύξηση του ποσού επιχορήγησης για την κάλυψη των αναγκών της
ψυχιατρικής κλινικής στο ποσό των 100.000 €
o Επιτάχυνση των διαδικασιών τροποποίησης του οργανισμού του Γενικού
Νοσοκομείου Καρδίτσας με έκδοση Υπουργικής Απόφασης.
o Προγραμματισμός για την κάλυψη των αναγκών σε ιατρικό, νοσηλευτικό και
διοικητικό προσωπικό.
o Επιτάχυνση της διαδικασίας απόδοσης στο νοσοκομείο του υπολοίπου 10%
του προϋπολογισμού, λόγω πρόσθετων αναγκών.
o Επιτάχυνση των διαδικασιών δημοσίευσης στο ΦΕΚ του Διοικητικού
Συμβουλίου.
o Έγκριση της τρίτης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του ΓΝΚ.

26. Στρατόπεδα Λουμάκη και Κιούση (Μαΐος 2017)
Πρόκειται για χρόνιο αίτημα του Δήμου προς το υπουργείο Εθνικής Άμυνας και το ΤΕΘΑ.
Η Χ.Κ.Σ. το προώθησε, πίεσε την ηγεσία του ΥΕΘΑ, συνεργάστηκε στενά με τον Δ/ντή του
ΤΕΘΑ στρατηγό Γιώργο Σταθιά, τον Δήμαρχο κ. Φ. Αλεξάκο και στελέχη των Τεχνικών
Υπηρεσιών των δυο φορέων. Οι σχετικές συμβάσεις υπογράφτηκαν και το στρατόπεδο
αποδόθηκε στο Δήμο Καρδίτσας, σε επίσημη τελετή και με την παρουσία του
αναπληρωτή ΥΕΘΑ κ. Δημήτρη Βίτσα. Το στρατόπεδο Κιούση, ήταν στο ίδιο πακέτο,
σημαντική έκταση του οποίου θα αξιοποιηθεί για τις ανάγκες του ΤΕΘΑ ενώ η υπόλοιπη
θα μετατραπεί σε πλατεία και χώρους πρασίνου.




Μαΐος 2017: Σε μια λαμπρή τελετή και μέσα στους χώρους του, ο Αν. Υπουργός
Άμυνας παρέδωσε και επίσημα το στρατόπεδο Λουμάκη στο λαό της Καρδίτσας,
την Παρασκευή 19 Μαΐου (Link)
Ιούλιος 2016: Υπεγράφη η Σύμβαση Παραχώρησης των στρατοπέδων «Λουμάκη»
και «Κιούση» μεταξύ του Ταμείου Εθνικής Άμυνας και του Δήμου Καρδίτσας
(Link)

27. Αγροτικό Ιατρείο στη Ρεντίνα (Μαΐος 2017)
Εγκαινιάστηκε το Αγροτικό Ιατρείο στη Ρεντίνα. (Link)

53

28. Αλληλεγγύη για όλους (Φεβρουάριος 2017)
Η πανελλήνια συλλογικότητα “αλληλεγγύη για όλους” και η “Πρωτοβουλία
Αλληλεγγύης” της Ν.Ε. ΣΥΡΙΖΑ Καρδίτσας βρέθηκαν κοντά στους συμπολίτες μας – Ρομά,
των Σοφάδων. Μέσω των εκπροσώπων των Ρομά, διανεμήθηκαν βρεφικά είδη,
τρόφιμα, είδη ατομικής υγιεινής, ρουχισμός, ιματισμός, κουβέρτες, στρώματα και
κρεββάτια σε οικογένειες με τις μεγαλύτερες ανάγκες. (Link)

29. ΚΕΣΥΠ (Φεβρουάριος 2017)
Σύσκεψη στο Υπουργείο Παιδείας υπό την προεδρία του Υφυπουργού, κ. Δ.
Μπαξεβανάκη με θέματα που αφορούν τα ΚΕ.ΣΥ.Π. και τεχνολογικής εκπαίδευσης. Στη
συνάντηση τέθηκαν ζητήματα που αφορούν στην ενίσχυση των δομών ΚΕ.ΣΥ.Π. καθώς
και τη σταθεροποίηση του θεσμού Σ.Ε.Π. στο σχολείο, ώστε οι μαθητές να έχουν
πρόσβαση στις δωρεάν υπηρεσίες συμβουλευτικής και επαγγελματικού
προσανατολισμού, προκειμένου να αντιμετωπίσουν δυναμικά τα ποικίλα προβλήματα
που συνδέονται είτε με την εκπαιδευτική τους πορεία είτε με την επαγγελματική τους
σταδιοδρομία. (Link)
30. Πανελλήνιος Συλλόγος «ΦΛΟΓΑ» στην Καρδίτσα. (Δεκέμβριος 2016)
Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, ο υποστράτηγος κ. Γιώργος Σταθιάς, Πρόεδρος του
Ταμείου Εθνικής Άμυνας καθώς και οι τοπικές στρατιωτικές αρχές, ανταποκρίθηκαν στο
αίτημα της «ΦΛΟΓΑΣ» παραχωρώντας χώρο στο κτίριο της Στρατολογίας, όπου σήμερα
φιλοξενούνται η Λέσχη Αξιωματικών Καρδίτσας και η Φιλαρμονική του Ν. Καρδίτσας.
(Link)
31. Σχολή Προπονητών Πετοσφαίρισης στην Καρδίτσα (Νοέμβριος 2016)
Ανταπόκριση της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού στο χρόνιο αίτημα του Συλλόγου
Πετοσφαίρισης Αθλητών Καρδίτσας (ΣΠΑΚ) να δημιουργηθεί Σχολή Προπονητών στο
Νομό μας. (Link)
32. ΚΕΠ στη Δ.Ε. Ρεντίνας (Σεπτέβριος 2016)
Συνάντηση με τον γ.γ. του Υπουργείου Εσωτερικών κ. Πουλάκη με θέμα την
αναγκαιότητα ίδρυσης άμεσα ΚΕΠ στην δημοτική ενότητα Ρεντίνας του Δήμου Σοφάδων
σε συνέχεια προηγούμενης επικοινωνίας με το Υπουργείο. (Link)
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33. ΔΙΕΚ ενηλίκων με κατεύθυνση την ειδική εκπαίδευση (Σεπτέβριος 2016)
Επίκαιρη ερώτηση με θέμα: «Ίδρυση ΔΙΕΚ ενηλίκων με κατεύθυνση την ειδική
εκπαίδευση» (Link)
34. Προτομή Λευτέρη Ευαγγέλου (Αύγουστος 2016)
Αποκαλυπτήρια της προτομής του ανθυπασπιστή του πολεμικού ναυτικού Λευτέρη
Ευαγγέλου και τον «Αγώνα Δρόμου Ηρώων των Αιθέρων» (Link)
35. Επαγγελματικός Προσανατολισμός στο δημόσιο σχολείο (Ιούνιος 2016)
Συνάντηση εργασίας στο Υπουργείο Παιδείας, με παράγοντες του Υπουργείου και του
Πανελλήνιου Συλλόγου Εκπαιδευτικών Στελεχών / Συμβούλων Επαγγελματικού
Προσανατολισμού της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Link)
36. Μετεγκατάσταση της Αστυνομικής Δ/νσης (Μαΐος 2016)
Η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη σε συνεννόηση με την φυσική
ηγεσία της ΕΛ.ΑΣ. αποφάσισε να προχωρήσει στην μετεγκατάσταση της Αστυνομικής
Δ/νσης Καρδίτσας στις εγκαταστάσεις της Σχολής Δοκίμων Αστυφυλάκων που βρίσκεται
σε αναστολή λειτουργίας (Link)

Πρόσθετα

1. Συνάντηση με Τελιγιορίδου (Νοέμβριος 2018)





Deminimis ενίσχυση στους αιγοπροβατοτρόφους.
Εντατικοποίηση των ελέγχων για την ελληνοποίηση του γάλακτος.
Ενισχύεται η Κτηνιατρική Υπηρεσία της Καρδίτσας ως προς το ζήτημα της
έλλειψης προσωπικού
Κέντρο Ζωικών Γενετικών Πόρων και Εθνικό Κέντρο Βάμβακος Καρδίτσας, στην
κατεύθυνση της περαιτέρω στελέχωσης και της ενίσχυσης των υποδομών και του
εξοπλισμού τους. (Link)

2. Κτιριακές υποδομές Καρδίτσας (Νοέμβριος 2018)
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Νοέμβριος 2018: Συνάντηση με Γεροβασίλη και ΚΤ.ΥΠ. ΑΕ για την αντιμέτωπιση
θεμάτων που αφορούν βασικές κτιριακές υποδομές της Καρδίτσας (Link)
o Μεταστέγαση της Αστυνομικής Διεύθυνσης Καρδίτσας
o Eιδικό σχολείο: Υπήρξε δέσμευση από την ΚΤ.ΥΠ. ΑΕ για την ολοκλήρωση
των μελετών και για τη μελέτη-κατασκευή του ειδικού σχολείου
o Δικαστικό Μέγαρο.
Μάρτιος 2017: Ενέργειες για την επανεξέταση και για την προώθηση της
ολοκλήρωσης της κατασκευής του αμφιθέατρου των εκδηλώσεων στο Μουσικό
Σχολείο Καρδίτσας όπως προβλεπόταν στην αρχική μελέτη. (Link)

3. Συνάντηση με το Μητροπολίτη κ. Τιμόθεου (Σεπτέμβριος 2018)
Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε και συζητήθηκαν θέματα για την ανάπτυξη του
Προσκυνηματικού και Περιηγητικού Τουρισμού στο Νομό μας και γενικότερα στην
Μητροπολιτική μας Περιφέρεια. (Link)
4. Ομογένεια (Ιούνιος 2018)
Στενή συνεργασία με Ομοσπονδία Ελληνικών Κοινοτήτων και Αδελφοτήτων Ιταλίας,
Ελληνική Κοινότητα Μελβούρνης και Ελληνική κοινότητα Βαρσοβίας. Πρωτοβουλίες
επίλυσης προβλημάτων και προώθησης θεμάτων που αφορούν τους ομογενείς.






Ιούνιος 2018: Συμμετοχή στην 3η Διάσκεψη των Κοινοβουλίων της Ευρώπης - την
Πέμπτη 12 Ιουλίου - καθώς και στις εκδηλώσεις για τα 550 χρόνια
κοινοβουλευτισμού στην Πολωνία - την Παρασκευή 13 Ιουλίου, εκπροσωπώντας
τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Νίκο Βούτση. (Link)
Δεκέμβριος 2017: Η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Καρδίτσας κ. Χρυσούλα ΚατσαβριάΣιωροπούλου, εκπροσώπησε τη Βουλή των Ελλήνων στις «Ημερίδες 2017», που
οργάνωσαν η Φιλελληνική Εταιρεία Ιταλίας, η Ομοσπονδία Ελληνικών
Κοινοτήτων και Αδελφοτήτων Ιταλίας και η Ελληνική Κοινότητα του Τάραντα
«Μαρία Κάλλας», από 1 έως 3 Δεκεμβρίου 2017. (Link)
Νοέμβριος 2017: Η Ελληνική Κοινότητα του Στενού της Μεσσήνας της Σικελίας
και η Ομοσπονδία Ελληνικών Κοινοτήτων και Αδελφοτήτων Ιταλίας, απένειμε στη
Χρυσούλα Κατσαβριά – Σιωροπούλου, το Ζ΄ Διεθνές Βραβείο «Δ. Μπισμπίκης»,
για την σημαντική δράση της στον ελληνικό πολιτισμό και κυρίως για τη συμβολή
της στην ανάπτυξη των σχέσεων μεταξύ της ελληνικής Διασποράς της Ιταλίας και
της Ελλάδας. Η βράβευση πραγματοποιήθηκε στη Μεσσήνα, στα πλαίσια του
πολύ ενδιαφέροντος Συνεδρίου, που διοργάνωσαν οι Έλληνες ομογενείς, με
θέμα «Γενοκτονίες στην Εγγύς Ανατολής». (Link)
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Νοέμβριος 2017: Την Σικελία και τα ελληνόφωνα χωριά της Καλαβρίας, στη νότια
Ιταλία, επισκέφτηκε ως τιμώμενο πρόσωπο η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Χρυσούλα
Κατσαβριά – Σιωροπούλου (Link)
Σεπτέμβριος 2017: Ο κ. Παπαστεργιάδης, μαζί με τον Γενικό Γραμματέα κ. Κώστα
Μάρκο, καθώς και άλλα μέλη του Δ.Σ. της κοινότητας, βρέθηκαν πρόσφατα στην
Αθήνα, στο πλαίσιο των καθιερωμένων επισκέψεων τους στην Ελλάδα, και
ζήτησαν τη συνδρομή της κ. Κατσαβριά για την προετοιμασία των επαφών τους
με την κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό. (Link)
Μαΐος 2017: Στη Βαρσοβία μετέβη η Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Καρδίτσας και
Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας Φιλίας Ελλάδας - Πολωνίας, κ.
Χρυσούλα Κατσαβριά- Σιωροπούλου, την Τετάρτη 17 και την Πέμπτη 18 Μαΐου,
ως εκπρόσωπος του Προέδρου της Βουλής κ. Νίκου Βούτση, προκειμένου να
εκπροσωπήσει τη χώρα μας στη Διάσκεψη των Προέδρων των εθνικών
Κοινοβουλίων της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης. (Link)
Μάρτιος 2017: Συνάντηση με την Πρέσβη της Πολωνίας στην Ελλάδα Anna
Barbarzak. Στη συνάντηση συζητήθηκαν θέματα διμερούς ενδιαφέροντος, καθώς
και οι ευρύτερες εξελίξεις που σχετίζονται με την πορεία της Ευρωπαϊκής
ολοκλήρωσης. (Link)
Φεβρουάριος 2017: Η βουλευτής Καρδίτσας του ΣΥΡΙΖΑ, κ. Χρυσούλα Κατσαβριά
- Σιωροπούλου, επικεφαλής αντιπροσωπείας των βουλευτών - μελών της Κ.Ο.Φ.,
επισκέφθηκε την Πολωνική Πρεσβεία, ανταποκρινόμενη στην πρόσκληση της
Πρέσβη κ. Anna Barbarzak (Link)
Νοέμβριος 2016: Η κ. Χρυσούλα Κατσαβριά – Σιωροπούλου, ως εκπρόσωπος του
Προέδρου της Βουλής κ. Νίκου Βούτση, χαιρέτισε τα εγκαίνια της νέας Πλατείας
των Ελλήνων στη Μεσσήνη της Σικελίας. (Link)
Οκτώβριος 2016: Η κυρία Χρυσούλα Κατσαβριά - Σιωροπούλου, βουλευτής
Καρδίτσας του ΣΥΡΙΖΑ, χαιρέτισε την εκδήλωση του ελληνοιταλικού συνδέσμου
φιλίας και συνεργασίας στην Καρδίτσα (Link)
Ιούλιος 2017: Συνάντηση με τον Πρόεδρο της Ελληνικής Κοινότητας Μελβούρνης
κ. Βασίλη Παπαστεργιάδη (Link)
Μαΐος 2016: Η κυρία Χρυσούλα Κατσαβριά - Σιωροπούλου, βουλευτής
Καρδίτσας του ΣΥΡΙΖΑ, ως εκπρόσωπος του Προέδρου της Βουλής, χαιρέτισε την
κεντρική εκδήλωση, που πραγματοποιήθηκε στη Νάπολη της Ιταλίας από την
ελληνική ομογένεια, με σκοπό την καθιέρωση της 20ης Μαΐου ως «Παγκόσμιας
Ημέρας για την Ελληνική Γλώσσα και τον Ελληνικό Πολιτισμό» (Link)
Απρίλιος 2016: Ελληνική αντιπροσωπεία, με επικεφαλής τη Βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ
Καρδίτσας και Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Ομάδας Φιλίας Ελλάδας Πολωνίας, κ. Χρυσούλα Κατσαβριά- Σιωροπούλου, παρέστη στις εορταστικές
εκδηλώσεις για τη 1050η επέτειο της Βάπτισης της Πολωνίας, που
διοργανώθηκαν την Παρασκευή 15 Απριλίου στην πόλη του Πόζναν (Link)
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5. Γεωργία ακριβείας: πιλοτική εφαρμογή στο Νομό Καρδίτσας (Μάρτιος 2018)
Η χρήση μεθόδων γεωργίας ακριβείας ήταν το θέμα που απασχόλησε τη σύσκεψη υπό
τον Γ.Γ. Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής κ.
Βασίλη Μαγκλάρα, στην οποία συμμετείχαν ο Γ.Γ. Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης
Κοινοτικών Πόρων κ. Χαράλαμπος Κασίμης, η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Καρδίτσας κ.
Χρυσούλα Κατσαβριά – Σιωροπούλου, ο Πρύτανης του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας κ.
Γιώργος Πετράκος, ο Καθηγητής του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και
Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας κ. Γιώργος Σταμούλης και ο
Επίκουρος Καθηγητής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Σπύρος Φουντάς. (Link)
6. Αστυνομικό Τμήμα Ρεντίνας.
Παρεμβάσεις για τη λειτουργία αστυνομικού τμήματος και αύξηση των περιπολιών στην
ορεινή περιοχή του δήμου Σοφάδων (Ρεντίνα, Σμόκοβο, Βαθύλακο κ.α)
7. Πρόσφυγες
Πρωτοβουλίες για την φιλοξενία 100 προσφύγων στα λουτρά Σμοκόβου και σε ιδιωτικό
χώρο στη Καρδίτσας.
8. Σχολεία δεύτερης ευκαιρίας Σοφάδων
Δημιουργία σχολείων δεύτερης ευκαιρίας και ειδικό σχολείο με γυμνασιακές τάξεις
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4. ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ
Στα τέλη Δεκεμβρίου 2015 πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τον Πρωθυπουργό και πρόεδρο
του ΣΥΡΙΖΑ κ. Αλέξη Τσίπρα και με τους Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Θεσσαλίας στο Μέγαρο
Μαξίμου. Η συνάντηση διεξήχθη σε θερμό, συντροφικό και φιλικό κλίμα με σκοπό την
ανάδειξη των προβλημάτων που αφορούν στους τέσσερις Νομούς.
Στη συνάντηση η Καρδίτσα εκπροσωπήθηκε από τη βουλευτή κ. Χρυσούλα ΚατσαβριάΣιωροπούλου, η οποία ενημέρωσε τον Πρωθυπουργό για θέματα του αγροτικού τομέα, της
ασφάλισης των αγροτών, της υγείας, της παιδείας και των υποδομών, που αποτελούν
προτεραιότητα για το Νομό.
Ειδικότερα, η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ έθεσε τα παρακάτω θέματα:
1. Την ανάγκη να μην αυξηθούν υπέρμετρα οι εισφορές των αγροτών στον ΟΓΑ.
2. Την αποφασιστική στήριξη του εισοδήματος των αγροτών και των κτηνοτρόφων, την
αξιοποίηση του Εθνικού Κέντρου Βάμβακος Καρδίτσας και του Κέντρου Γενετικής Βελτίωσης
Ζώων καθώς και την ουσιαστική ενίσχυση των άνεργων νέων αγροτών.
3. Την υλοποίηση αρδευτικών έργων και τη βελτίωση των αγωγών μεταφοράς νερού ύδρευσης
και άρδευσης στον κάμπο.
4. Την ολοκλήρωση των μελετών για το φράγμα και τον ταμιευτήρα Μουζακίου, που αποτελεί
σημαντικό αρδευτικό, υδρευτικό και περιβαλλοντικό έργο.
5. Την αντιμετώπιση των προβλημάτων υγείας με την ενίσχυση του Γενικού Νοσοκομείου, των
Κέντρων Υγείας και του ΠΕΔΥ Καρδίτσας, καθώς και θεμάτων κοινωνικής πρόνοιας.
6. Την παραμονή του ΤΕΙ Δασοπονίας στην Καρδίτσα και την ενίσχυση της εκπαίδευσης γενικά.
7. Τον σχεδιασμό και την υλοποίηση στοχευμένων δράσεων για ευπαθείς ομάδες όπως ΑμεΑ
και ΡΟΜΑ. Η κ. Κατσαβρια - Σιωροπούλου ενημέρωσε αναλυτικά τον κ. πρωθυπουργό για
τις ανάγκες και τα προβλήματα των δύο οικισμών ΡΟΜΑ Σοφάδων και Μαύρικα Καρδίτσας.
8. Την ολοκλήρωση του οδικού άξονα Ε65 και στα ορεινά του Νομού και τη σύνδεσή του με την
Εγνατία.
9. Τη βελτίωση του οδικού άξονα Καρδίτσας – Άρτας και τη διερεύνηση της δυνατότητας να
κατασκευαστεί η σήραγγα Τυμπάνου.
10. Την ηλεκτροκίνηση του σιδηροδρομικού δικτύου Παλιοφάρσαλα - Καλαμπάκα και
την επέκτασή του μέχρι την Ηγουμενίτσα.
11. Την ολοκλήρωση του Κλειστού Γυμναστηρίου Καρδίτσας και την ενίσχυση των αθλητικών
υποδομών.

59

