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ΥΠΟΜΝΗΜΑ 
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Κύριε Γενικέ Γραμματέα,

         Με την ευκαιρία της σημερινής μας συνάντησης, σας αναφέρω συνοπτικά
τις εκκρεμότητες  θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου σας:

Θέματα Ηρωικής Νήσου Κάσου
- Το Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών συνεχίζει
τη  διεξαγωγή  ενάλιας  αρχαιολογικής  έρευνας  (survey)  στη  νήσο  Κάσο στα
πλαίσια  τριετούς  ερευνητικού  προγράμματος.  Σκοπός  της  Ενάλιας
Αρχαιολογικής Έρευνας Κάσου είναι ο εμπλουτισμός της αρχαιολογικής και
ιστορικής  γνώσης  με  την  εφαρμογή  σύγχρονων  επιστημονικών  και
τεχνολογικών  μεθόδων  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.  Η  συνδρομή  του
Υπουργείου Νησιωτικής Πολιτικής μπορεί να είναι καθοριστική στην επιτυχή
διεξαγωγή  της  έρευνας  καθώς  και  στη  δρομολόγηση  ενεργειών  για  τη
δημιουργία καταδυτικού πάρκου στην εν λόγω θαλάσσια περιοχή. 

- 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,   συνεπεία της σοβαρότατης
οικονομικής κρίσης που έπληξε την χώρα μας. 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  Ηρωικής  Νήσου  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 Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής,  αφού  η  λειτουργία  του  εργαστηρίου  θα  αποτελέσει  σημαντικό
μοχλό ανάπτυξης του νησιού μας.

Θέματα που απασχολούν τους απανταχού Δωδεκανήσιους
- 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

- Υπάρχει 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

-       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. 

Ο Πρόεδρος του ΔΣ της Ομοσπονδίας

Γιάννης Φραγκούλης


