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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Συνάντηση με τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 

 

                 Σήμερα, Πέμπτη 20/10, ο βουλευτής Δωδεκανήσου ΝΔ κ. Βασίλης 

Υψηλάντης,      ο   πρόεδρος του ΔΣ της Ομοσπονδίας Δωδεκανησιακών 

Σωματείων κ. Γιάννης Φραγκούλης,  ο πρόεδρος του Συλλόγου εν Ελλάδι 

Κασίων κ. Μίνος Κομνηνός, η πρόεδρος  του Συλλόγου Επαγγελματιών - 

Εμπόρων - Επιχειρηματιών Η. Ν. Κάσου κ. Μαρία Τσακίρη και ο πρόεδρος του 

Πανελλήνιου Συλλόγου Ναυπηγείων - Ταρσανάδων   κ. Βασίλης Βασιλειάδης  

πραγματοποίησαν  ενημερωτική συνάντηση με τον  Υπουργό Ναυτιλίας και 

Νησιωτικής Πολιτικής,  κ. Γιάννη Πλακιωτάκη. 

                   Αφορμή για την πραγματοποίηση της εν λόγω συνάντησης υπήρξε η 

εκ νέου    αβεβαιότητα των κατοίκων κυρίως νήσων Καρπάθου, Κάσου και 

Χάλκης για την  ακτοπλοϊκή σύνδεσή τους με Πειραιά, ενώ ήδη βρισκόμαστε 

στην έναρξη της χειμερινής δύσκολης περιόδου.  Ο κ. Υπουργός και οι 

συνεργάτες του ενημέρωσαν αναλυτικά τους παρευρισκόμενους για τα μέχρι 

σήμερα δεδομένα, σύμφωνα με τα οποία, υπήρξε δέσμευση ότι δεν θα μείνουν τα 

νησιά μας χωρίς ακτοπλοϊκή σύνδεση. Επίσης, για το επόμενο δεκαήμερο (21-

31/10), ο κ. Υπουργός δήλωσε ότι θα καταβληθεί προσπάθεια εκτέλεσης 

τουλάχιστον ενός δρομολογίου από Πειραιά προς τα νησιά μας, μέσω Κρήτης. 

Όσο αφορά στον διαγωνισμό για τη δρομολόγηση πλοίου 2
ης

 κατηγορίας, εάν δεν 

υπάρξουν υποψηφιότητες, δεδομένης και της οφειλής 46.000.000 ευρώ προς την 

εταιρεία BLUESTARFERRIES, το Υπουργείο θα προχωρήσει από 1/11 σε 

απευθείας ανάθεση της γραμμής, πιθανότατα στο Ο/Γ ΠΡΕΒΕΛΗΣ, που η 

εταιρεία του,  ήδη εξεδήλωσε ενδιαφέρον σε σχετική προ δεκαημέρου 

πρόσκληση.  

              Στη συνέχεια έγινε μια εκτενής συζήτηση για τις ενέργειες του 

Δήμου Ηρωικής Ν. Κάσου, προκειμένου να ιδρυθεί Σχολή 

Καραβομαραγκών στο νησί και για το θέμα υπήρξε και τηλεφωνική 

επικοινωνία με τον αρμόδιο γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας κ. 

Βούτσινο. Δυστυχώς, το Υπουργείο Παιδείας έχει ήδη δρομολογήσει στο 

άμεσο μέλλον τη λειτουργία δύο αντίστοιχων σχολών σε Πέραμα και Σύρο, 

ενώ για την περίπτωση της Κάσου, δεν υπάρχει ουσιαστικά καμία εξέλιξη.  Η 

είδηση αυτή στενοχώρησε ιδιαίτερα όλους τους παρευρισκόμενους και ήδη 

δρομολογούνται ενέργειες για την ικανοποίηση των προϋποθέσεων ίδρυσης 

της εν λόγω σχολής στην Ηρωική Ν. Κάσο. Συγκεκριμένα, απαιτείται η 

παράδοση μιας ολοκληρωμένης πρότασης, που θα περιλαμβάνει πρόγραμμα 

σπουδών και αναφορά σε διαθέσιμους χώρους. 

 



           Για τη δημιουργία αλιευτικού καταφυγίου στην Ηρωική Ν. Κάσο, υπήρξε 

η ρητή δέσμευση του Υπουργείου για συνδρομή στην υλοποίηση των 

απαιτουμένων ενεργειών, ώστε το έργο να ολοκληρωθεί, το ταχύτερο δυνατό. 

 

           Ακολούθησε συζήτηση για θέματα που απασχολούν τους απανταχού 

Δωδεκανήσιους και ζητήθηκε από τον κ. Υπουργό να προγραμματιστούν 

ενημερωτικές συναντήσεις για τους τρόπους  ανάπτυξης του θαλάσσιου 

τουρισμού. Επίσης, τέθηκε για πολλοστή φορά, η ανάγκη  για την επέκταση 

εφαρμογής του Μεταφορικού Ισοδυνάμου και για τους συμπατριώτες της 

παροικίας μας, ενέργεια που θα τονώσει τις οικονομικές δραστηριότητες στα 

νησιά μας, ιδιαίτερα κατά την χειμερινή περίοδο. Η πρόεδρος του Συλλόγου 

Επαγγελματιών πρότεινε την εφαρμογή  του Μεταφορικού Ισοδυνάμου στην 

«πηγή», δηλαδή  κατά την έκδοση των εισιτηρίων και σχετικά με τα καύσιμα κτά 

τη διαδικασία πώλησης στο πρατήριο. 
 

           Μετά τη συνάντηση, υπήρξε μια αίσθηση ικανοποίησης αλλά και μεγάλου 

προβληματισμού  από όλους τους παρευρισκόμενους και κρίθηκε αναγκαίο να 

υπάρξει η ανάλογη συνέχεια. 

 
 

Ο Πρόεδρος 

της Ομοσπονδίας 

Δωδεκανησιακών  Σωματείων 

Γιάννης Φραγκούλης 
 

Ο Πρόεδρος  

του Συλλόγου 

των εν Ελλάδι Κασίων 

Μίνος Κομνηνός 
 

 
 

Η Πρόεδρος 

του Συλλόγου 

Επαγγελματιών Η.Ν. Κάσου 

Μαρία Τσακίρη 

 


