
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ  1/12/2021
        Συμμετείχαν: Καραϊτιανός Γιάννης (Κάρπαθος), Κορωναίου Άννα (Νίσυρος),
Ζερβάνου  Λουκία  (Κως),  Κορδίνα Μαρία,  Κολεζάκης  Μανώλης (Ρόδος),  Πετρίδης
Φίλιππος  (Σύμη),  Λουκάς  Κύκκος  (Καστελλόριζο),  Οικονομίδου  Ισαβέλλα,
Ηρακλείδου Σοφία, Ηλιάδης Βαγγέλης (Χάλκη), Αντύπα Μαριάννα (Λέρος), Βασιλάκη
Σούλα  (Τήλος),  Χατζόπουλος  Χάρης,  Χατζηαντωνίου  Γρηγόρης  (Σύλλογος
Δωδεκανησίων Νέων),   Φραγκούλης Γιάννης (Κάσος).

     Συνέβησαν από την προηγούμενη συνεδρίαση (16/11) μέχρι σήμερα:
23/11: Συνάντηση προέδρου Ομοσπονδίας μας κ. Ι. Φραγκούλη με Γενικό 
Γραμματέα Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης κα Χριστιάννα Καλογήρου
28/11: Εκδήλωση απόδοσης φόρου τιμής στη μνήμη Πατμίου Εμμανουήλ Ξάνθου 
του Φιλικού στην πλατεία Φιλικής Εταιρείας (Κολωνάκι, Αθήνα) : Συνδιοργάνωση 
Ομοσπονδίας μας και Διεθνούς Ιπποκρατείου ιδρύματος Κω.

Θητεία ΔΣ Ομοσπονδίας – Ετήσια Γενική Συνέλευση
         Λόγω της συνεχώς επιδεινούμενης κατάστασης με την αύξηση κρουσμάτων  της
πανδημίας, υπήρξε συζήτηση προβληματισμού για την πραγματοποίηση της ΓΣ, η
οποία  αρχικά  έχει  οριστεί  για  την  Τρίτη  14/12.  Πρόθεσή  μας  είναι  η  ΓΣ  να
πραγματοποιηθεί στη Δωδεκανησιακή μας Εστία και εναλλακτικά μέσω διαδικτύου. Η
οριστική απόφαση θα ληφθεί μέχρι 10/12. Έχει σταλεί επιστολή στα Σωματεία – μέλη
της Ομοσπονδίας μας,  ώστε   να ορίσουν έγκαιρα  τους  τρεις  (3)  αντιπροσώπους
τους.  Επιπλέον,  καταβάλλονται   προσπάθειες  για  την  επαναλειτουργία
Δωδεκανησιακών  παροικιακών  Σωματείων,  που  βρίσκονται  σε  αδράνεια,  κυρίως
λόγω της πολύμηνης ισχύος περιοριστικών μέτρων λόγω της πανδημίας.
    Επιπλέον, θα  δρομολογηθούν οι απαιτούμενες ενέργειες για την τροποποίηση του
καταστατικού μας

Θέματα Υγείας
- Οριστικοποιήθηκε η ημερομηνία πραγματοποίησης αιμοδοσίας στη 

Δωδεκανησιακή μας Εστία, που είναι το Σάββατο 4/12 από 9πμ – 3μμ. Έχει ήδη 
αρχίσει η προβολή της εν λόγω δράσης, για την επιτυχία της οποίας, απαιτείται η 
συμβολή όλων. Υπενθυμίζεται ότι όσοι μπορούν να δώσου αίμα, μπορούν να 
προσέλθουν σε οποιοδήποτε νοσοκομείο της χώρας και να δηλώσουν τον κωδικό 
13863 της Δωδεκανησιακής Τράπεζας αίματος

Χωροθέτηση και εγκατάσταση Ανεμογεννητριών στα νησιά Κυκλάδων και 
Δωδεκανήσου

Στην 11η/10-11-2021 Συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου εγκρίθηκε με την
αριθμ. 84/2021 απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου το ακόλουθο ψήφισμα :   

- Ζητάμε την αναστολή εκτέλεσης των αδειών που έχουν εκδοθεί και τη 
δυνατότητα μετατροπής τους σε Off Shore, με σχετική πρόβλεψη στο νέο χωροταξικό
σχεδιασμό που εκπονείται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.   

- Ζητάμε την αναστολή έκδοσης νέων αδειών μέχρι να ολοκληρωθεί  και να 
συμφωνηθεί ο νέος χωροταξικός σχεδιασμός που εκπονείται από το Υπουργείο 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 

- Ζητάμε, όλοι ανεξαιρέτως οι φάκελοι πάρκων ανεμογεννητριών να περνούν
 από τα κατά τόπους αρμόδια Συμβούλια Αρχιτεκτονικής. 

- Είμαστε Υπέρ της χωροθέτησης ανεμογεννητριών σε νησίδες με Εθνικό 
πρόσημο.



Ενημερωτική συνάντηση στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης κ΄ Τροφίμων 
          Κατά  την  συνάντηση  του  προέδρου  της  Ομοσπονδίας  μας  με  την  ΓΓ
κ.  Χριστιάνα  Καλογήρου,  παρουσία  και  της  αρχαιολόγου  κ.  Ξανθής  Αργύρη,
συζητήθηκαν συνοπτικά εκκρεμότητες  θεμάτων, που  απασχολούν τους απανταχού
Δωδεκανήσιους  και  για  τις  οποίες  παραδόθηκε  στην  κα  Καλογήρου  και  σχετικό
υπόμνημα. Συγκεκριμένα, συζητήθηκαν:

- Πιλοτική εφαρμογή παραγωγής ζωοτροφών με μέθοδο Υδροπονίας σε
δύο  τουλάχιστον  νησιά  της  Περιφέρειάς  μας.  Το  θέμα  πρέπει  να  επανεξετασθεί
λαμβάνοντας  υπόψη τα δεδομένα από την  μελέτη του Γεωπονικού Πανεπιστημίου
της Αθήνας (2018) καθώς και το χρόνιο σοβαρότατο πρόβλημα επιβάρυνσης των
τελικών  τιμών  των  προϊόντων  από  τα  έξοδα  μεταφοράς  τους   στα  νησιά.
Επισημαίνεται  η  ανάγκη  μείωσης  των  συντελεστών  ΦΠΑ  καθώς  και  η  έγκαιρη
καταβολή του ποσού από την εφαρμογή του Μεταφορικού ισοδυνάμου
           -       Στα πλαίσια των προσπαθειών μας για την εφαρμογή της κυκλικής
οικονομίας, προτείνεται η συνδιοργάνωση παρουσιάσεων σύγχρονων συστημάτων
βιολογικού καθαρισμού καθώς και  εφαρμογών προγραμμάτων ανακύκλωσης μικρής
κλίμακας,  τα οποία ήδη εφαρμόζονται σε μικρά νησιά. Για τα θέματα αυτά, θεωρούμε
απαραίτητο  να  προηγηθεί  μια   αναλυτική  ενημέρωση  από συγκεκριμένα  αρμόδια
άτομα,   τα  οποία  η  Ομοσπονδία  μας  γνωρίζει  και  έχει  ήδη  κάνει  διερευνητικές
συναντήσεις.  Επισημαίνεται  η  ανάγκη  διερεύνησης  δυνατότητας  λειτουργίας
μονάδων αφαλάτωσης και όχι μόνο, από ΑΠΕ, στοχεύοντας στη μείωση του κόστους
καταναλωμένης ενέργειας και στην προστασία του περιβάλλοντος. 
Θέματα Ηρωικής Νήσου Κάσου
             -  Το Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών
συνεχίζει  τη  διεξαγωγή  ενάλιας  αρχαιολογικής  έρευνας  στην  Κάσο  στα  πλαίσια
τριετούς ερευνητικού προγράμματος. Σκοπός της έρευνας  είναι ο εμπλουτισμός της
αρχαιολογικής και  ιστορικής γνώσης,  συμβάλλοντας  πολλαπλώς σε επιστημονικό,
τεχνολογικό  και  κοινωνικό  επίπεδο.  Η  έρευνα  αυτή,  είναι  η  πρώτη  ενάλια
αρχαιολογική  έρευνα  σε  αυτή  την  πολλά  υποσχόμενη  αρχαιολογικά  θαλάσσια
περιοχή  της   Ελληνικής  επικράτειας  και  υλοποιείται  σύμφωνα με  τις  υψηλότερες
διεθνείς επιστημονικές προδιαγραφές. 

- Ο Δήμος της Ηρωικής Νήσου Κάσου δρομολογεί ενέργειες για την ίδρυση
 Σχολής  Καραβομαραγκών  στο  νησί,  σε  μια  προσπάθεια  συγκράτησης  της
μεταναστευτικής ροής κυρίως της νεολαίας. Παράλληλα, η λειτουργία της Σχολής θα
είναι  μια  τόνωση  για  την  τοπική  οικονομία  αυτού  του  απομακρυσμένου  τόπου. 
Επιπλέον,  η  ίδρυση  μιας  τέτοιας  σχολής  και  η  προοπτική  της  επαγγελματικής
κατάρτισης και αποκατάστασης των νέων, θα δώσει  κίνητρο και στην νεολαία των
γειτονικών  νησιών της Καρπάθου, της Ρόδου και της Κρήτης να ασχοληθούν με μια
πανάρχαια τέχνη, που κινδυνεύει άμεσα με αφανισμό.

- Ο Δήμος της Η. Ν. Κάσου δρομολογεί ενέργειες για τη δημιουργία αλιευτικού 
καταφυγίου. 

-  Με στόχο την δημιουργία θέσεων εργασίας και την οικονομική ανάπτυξη της 
Κάσου, η  "KAΣΙΟΣ ΚΟΙΝΣΕΠ" σε συνεργασία με τον Δήμο ολοκληρώνει τις εργασίες
ίδρυσης εργαστηρίου για την  διαχείριση και διάδοση των τοπικών προϊόντων, 
αρχίζοντας από το "Κασιώτικο Ντολμαδάκι".  Η όλη προσπάθεια χρειάζεται την 
στήριξη του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, αφού η λειτουργία του εργαστηρίου 
θα αποτελέσει σημαντικό μοχλό ανάπτυξης του νησιού μας, 


