Συμπατριώτισσες και συμπατριώτες, φίλες και φίλοι,
έχει ήδη περάσει το πρώτο δίμηνο της νέας δημοτικής αρχής. Από την πρώτη κιόλας μέρα, δώσαμε μεγάλη βαρύτητα στην οργάνωση στην
καθημερινότητα και στη διαφάνεια. Μεγάλος αντίπαλος τα πολλά και μεγάλα χρονίζοντα προβλήματα και η έλλειψη προσωπικού, η έλλειψη τεχνικής
υπηρεσίας. Όμως, ο ζήλος και η προθυμία όλων, προσωπικού και διοίκησης, έχουν μετριάσει τις δυσκολίες και βοηθούν στην οργάνωση και την
αποτελεσματικότητα. Μέσα σε λίγο χρόνο έχουμε καταγράψει τις ανάγκες του νησιού ενώ καθημερινά προσπαθούμε να δίνουμε λύσεις με τα δικά μας
μέσα. Το συνεργείο του Δήμου πέραν της καθαριότητας, προσπαθεί καθημερινά και ασταμάτητα για τη συντήρηση των δρόμων, της ακίνητης και κινητής
περιουσίας του Δήμου, της αποχέτευσης, των δεξαμενών, των σχολείων, του ιατρείου, των σφαγείων. Παράλληλα, η διαχείριση του ανθρώπινου
δυναμικού, η οργάνωση των υπηρεσιών, τα οικονομικά, ο σχεδιασμός για τουριστική προβολή, οι προσπάθειες ένταξης σε Ευρωπαϊκά προγράμματα,
αποτελούν καθημερινή πλέον πραγματικότητα προκειμένου να κάνουμε ένα βήμα παραπάνω.
Ο νέος Δήμος Νισυρίων προχωρεί στο χτίσιμο μιας νέας Νισύρου βασισμένης στη φαντασία και την δημιουργία. Όσο περνάει ο χρόνος και αναδύονται τα τεράστια προβλήματα του
παρελθόντος που ζητούν άμεσα λύσεις, η νέα δημοτική αρχή, ενσωματώνει νέους όρους που οδηγούν στη μελλοντική προοπτική του νησιού μας.
Η νέα αυτή περίοδος που άρχισε για τη Νίσυρο μετά την μεγαλειώδη νίκη της ΠΕΚΑΝ, είναι περίοδος ιστορικών επιλογών και τομών. Η Νίσυρος θα βρει το δρόμο της για ένα μέλλον
δημιουργικό και δημοκρατικό. Οικοδομούμε ένα σύστημα διακυβέρνησης και λειτουργίας του δήμου μας βασισμένο στην διαφάνεια και την αξιοκρατία. Απαιτείται παν-Νισυριακή
προσπάθεια με όλους τους απανταχού της γης Νισύριους συμμέτοχους. Έχουμε πολλές δυνατότητες, παίρνουμε πρωτοβουλίες και μας εμπνέει το όραμα για τη νέα Νίσυρο.
Χριστοφής I. Κορωναίος
Δήμαρχος Νισυρίων

Η ορκωμοσία

Τα αυτονόητα

Το Σάββατο 23 Αυγούστου 2014
μπροστά στο Δημαρχείο στο ασφυκτικά
γεμάτο προαύλιο χώρο, έγινε η
ορκωμοσία του νέου Δήμαρχου Νισύρου
Χριστοφή Ι. Κορωναίου καθώς και του
νέου Δημοτικού Συμβουλίου.

Η ατμόσφαιρα φορτίστηκε συγκινησιακά
όταν ο Χριστοφής κάλεσε τον πατέρα
του να κρατήσει το Ευαγγέλιο επί του
οποίου θα έδινε τον όρκο. Ακολούθησε
ομιλία του νέου Δήμαρχου ο οποίος
παρουσίασε
τους
άξονες
του
προγράμματος του και κλείνοντας
κάλεσε σε κοινό αγώνα όλους τους
απανταχού
Νισύριους για την
αναγέννηση του νησιού.

Νομιμότητα
Σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε με

Την πρώτη κιόλας μέρα της ανάληψης
των καθηκόντων του, ο νέος Δήμαρχος
φρόντισε άμεσα για την αποκατάσταση
της δημόσιας συγκοινωνίας στο νησί η
οποία επί σειρά ετών είχε καταργηθεί.
Εννιά (9) δρομολόγια την ημέρα για
αρχή, συνδέουν όλους τους οικισμούς
της
Νισύρου
μεταξύ
τους,
εξυπηρετώντας τους μόνιμους κατοίκους
και δίνοντας τη δυνατότητα στους
επισκέπτες να περιηγηθούν με άνεση
στο νησί.

Καθιερώθηκε ωράριο των υπαλλήλων
του Δήμου από τις 7.00 το πρωί έως τις
3.00 το απόγευμα, για την καλύτερη
λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου
και την καλύτερη εξυπηρέτηση των
δημοτών του Δήμου της Νισύρου.

τον Δημάρχου Νισύρου κ. Χριστοφή Ι.
Κορωναίου με τους υπεύθυνους, της
Αστυνομίας κ. Φασουλάρη Παντελή,
Λιμενικού κ. Χουρμουζιάδη Βασίλη και
Δασοφυλακής κ. Πλευράκη Μιχάλη,
συζητήθηκαν και πάρθηκαν αποφάσεις
για τα παρακάτω θέματα και για τα
οποία καταρτίστηκε και Οδηγός Δράσης:
Παράνομη μετανάστευση
Άδειες Καταστημάτων

Οργανώθηκε συνεργείο του Δήμου
Νισύρου από τους υπάρχοντες
υπαλλήλους που θα αναλαμβάνει
όλες τις εργασίες. Στόχος η
εξοικονόμηση πόρων για τον Δήμο.

Απόδοση Πλατειών στους πολίτες
Αδέσποτα Ζώα
Κυκλοφοριακό
Κυνήγι
Ο Δήμαρχος ενημέρωσε τις αρχές για τη
βούληση της νέας Δημοτικής Αρχής για
ριζική αντιμετώπιση της ανομίας και της
αυθαιρεσίας που επικρατεί στο νησί.

Καθορίστηκαν τομείς ευθύνης των
συμβούλων της συμπολίτευσης και
έγινε αναδιοργάνωση των υπηρεσιών
του Δήμου

Συναντήσεις

Στις 26/09/2014 ο Δήμαρχος είχε
συνάντηση
με
τον
Υφυπουργό
Εσωτερικών Κ. Γεώργιο Ντόλιο με θέμα
την δημιουργία θέσης Πολιτικού
Μηχανικού για τον Δήμο Νισύρου.
Κατετέθηκε σχετικό αίτημα.
Στις 04/10/2014, πραγματοποιήθηκε
συνάντηση με το Γενικό Γραμματέα του
Υπουργείου Αιγαίου κ. Νίκο Ζωίδη, για
θέματα που αφορούν στη Νίσυρο.
Έμφαση δόθηκε στα παρακάτω θέματα:
Επαναλειτουργία Τελωνείου Νισύρου.
Επιδιόρθωση Μαρίνας Πάλλων.
Επέκταση λιμανιού Μανδρακίου.
Εξασφάλιση δεύτερου γιατρού.
Στις 05/10/2014, πραγματοποιήθηκε
συνάντηση με τον Αντιπρόεδρο της ΕΣΕΤ
(ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ &
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ)
κ. Χρήστο Ζερεφό, με
τον οποίο συζήτησε το θέμα: Σύνταξη
ερευνητικής πρότασης με τίτλο «Ερευνα
ενεργειακής απεξάρτησης της ΕλλάδαςΗ περίπτωση της Νισύρου». Σε αυτό θα
λάβουν μέρος ο Δήμος Νισύρου, η
Ακαδημία Αθηνών, το Ε.Μ.Π., το
Πολυτεχνείο Ζυρίχης, το Πανεπιστήμιο
της Οξφόρδης και το Πολυτεχνείο
Βερολίνου. Η πρόταση αναμένεται να
είναι έτοιμη σε δύο μήνες.
Την ίδια ημέρα ο Δήμαρχος
επισκέφθηκε το Κέντρο Ανανεώσιμων
Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ), όπου είχε
συνάντηση με τον Υπουργό ΥΠΕΚΑ κ.
Γιάννη Μανιάτη, τον Πρόεδρο του ΚΑΠΕ
κ.
Κωνσταντίνο
Κουρνιώτη,
τον
Αντιπρόεδρο του ΚΑΠΕ και τον
Αντιπρόεδρο της Ακαδημίας Αθηνών
και
Πρόεδρο
του
Εθνικού
Αστεροσκοπείου Αθηνών Κ. Χρήστο
Ζερεφό, με τους οποίους συζήτησε
θέματα που άπτονται της μετατροπής
της Νισύρου σε νησί μηδενικών ρύπων.
Ο Δήμαρχος ανέλυσε τη σημασία που
έχει για τη Νίσυρο να γίνει νησί πρότυπο
με
χρήση
ανανεώσιμων
πηγών
ενέργειας, κυρίως αιολικής ενέργειας
και φωτοβολταϊκών, για την κάλυψη
όλων των ενεργειακών της αναγκών.
Ο υπουργός κ. Γ. Μανιάτης ζήτησε από
τον Δήμαρχο να καταθέσει στρατηγικό
σχέδιο για την εγκατάσταση και
λειτουργία ανανεώσιμων πηγών στη
Νίσυρο και του μετέφερε την πλήρη
στήριξη του Υπουργείου. Ο Κ. Ζερεφός
μετέφερε την πλήρη στήριξη της
Ακαδημίας Αθηνών στο Δήμο Νισύρου
για το όλο εγχείρημα.

Δήμος Νισυρίων

Ανήμερα της επετείου της 11ης
Σεπτεμβρίου και λίγες ημέρες μετά την
ανάληψη των καθηκόντων του ο Δρ.
Χριστοφής Κορωναίος πέτυχε την πρώτη
νίκη και υλοποίησε μια από τις
προεκλογικές του υποσχέσεις και στο
εξής, ο Δήμος Νισύρου θα ονομάζεται
Δήμος Νισυρίων. Εκ πρώτης όψεως η
αλλαγή του ονόματος είναι άνευ
σημασίας και εύλογα μπορεί να τεθεί το
ερώτημα «Τι Νίσυρος; Τι Νισυρίων; Ποια
η διαφορά;». Στην πράξη όμως υπάρχει
μια μεγάλη και ουσιώδης διαφορά, η
οποία σχετίζεται με την φιλοσοφία του
νέου δημάρχου και των Νισυρίων για
την διακυβέρνηση του δήμου και στον
ρόλο των απανταχού Νισυρίων.
Στο δελτίο τύπου ο δήμαρχος αναφέρει:
«Η 11η Σεπτεμβρίου, είναι ημέρα
βαμμένη με αίμα. Η 11η Σεπτεμβρίου
2001 επαναπροσδιόρισε τις ζωές
ολόκληρης της ανθρωπότητας με την
τρομοκρατική επίθεση στους Δίδυμους
Πύργους
της
Νέας
Υόρκης.
επαναπροσδιόρισε τη ζωή της δικής μου
οικογένειας. Δεκατρία χρόνια μετά, η
σκέψη μου βρίσκεται στον εξάδελφό
μου, τον Γιάννη, που χάθηκε μέσα σε
αυτό τον χαμό.
Σήμερα 11 Σεπτεμβρίου 2014,γράφτηκε
μια νέα ιστορία.
Το δημοτικό συμβούλιο του Δήμου
Νισύρου με ψήφους 8 έναντι τεσσάρων,
πλειοψηφία 2/3, ψήφισε την αλλαγή του
ονόματος του «Δήμου Νισύρου» σε
«Δήμο Νισυρίων». Την ιστορική αυτή
ψηφοφορία την αφιερώνω στην μνήμη
του Γιάννη του λεβέντη, που μας βλέπει
από ψηλά»

Σημαντική Απόφαση
Το Δημοτικό Συμβούλιο στη συνεδρίαση
της 12/10/2014, ομόφωνα αποφάσισε τη
δημιουργία
Ιδρύματος
Νισύρικης
Κληρονομιάς .

Οι «Ράμπο» του Δήμου
Τη Δευτέρα 06/10/2014,ο Δήμαρχος
πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τον κ.
Αντώνη Δασκαλάκη, Διευθυντή της
Διεύθυνσης Περιφέρειας Νήσων της
ΔΕΔΔΗΕ, και του έθεσε το θέμα της
υπογειοποίησης καλωδίων της ΔΕΗ σε
όλους τους παραδοσιακούς οικισμούς. Ο
κ. Δασκαλάκης δεσμεύτηκε να στείλει δύο
μηχανικούς της ΔΕΔΔΗΕ να κάνουν τις
απαραίτητες μελέτες.
Στην
συνέχεια
πραγματοποιήθηκε
συνάντηση με τον κ. Δημήτρη Αναγνώστου
Διευθυντή παραγωγής Νήσων της ΔΕΗ, με
τον οποίο συζήτησαν το θέμα διακοπών
ηλεκτρικού ρεύματος στην Νίσυρο.
Συμφωνήθηκε, η ΔΕΗ να αναλάβει την
εκπαίδευση υπαλλήλων του Δήμου
Νισύρου, προκειμένου να μπορούν να
λειτουργούν την μηχανή της ΔΕΗ που
υπάρχει στην Νίσυρο. Μετά τη συνάντηση
αυτή η ΔΕΗ, απέστειλε στη Νίσυρο
κλιμάκιο τεχνικών της ΔΕΗ και εκπαίδευσε
τρείς (3) υπαλλήλους του Δήμου και
συγκεκριμένα το τεχνικό προσωπικό της
ΔΕΥΑΝ, στη λειτουργία και συντήρηση της
συγκεκριμένης μηχανής. Με τον τρόπο
αυτό θα προφυλαχθούν οι κάτοικοι και οι
επαγγελματίες του νησιού μας από τις
τυχόν διακοπές ρεύματος.

Με το ξημέρωμα της θητείας της νέας
η
Δημοτικής Αρχής, δηλαδή την 1
Σεπτεμβρίου 2014, οργανώθηκε άμεσα το
συνεργείο του Δήμου και ξεκίνησε η
δουλειά. Η αρχή έγινε με το καθάρισμα
όλων των δημόσιων χώρων των οικισμών.
Οι δημότες μας μετά από χρόνια είδαν το
χρώμα
από
τις
πλάκες
του
οδοστρώματος.

Ακολούθησε
ο
καθαρισμός
των
αποθηκών του Δήμου, το καθάρισμα
καθώς και η απολύμανση των σφαγείων,
ακολούθησε η προετοιμασία των
σχολικών κτιρίων για την έναρξη της
σχολικής περιόδου, η συντήρηση,
ανακαίνιση και το βάψιμο του ιατρείου,
του
οδοντιατρείου,
του
παιδικού
σταθμού , του ΚΑΠΗ όπου στόχος είναι

Δεύτερος γιατρός

Την Παρασκευή 26/09/2014 ο Δήμαρχος
επισκέφθηκε τον Διοικητή της 2ης ΥΠΕ
(Υγειονομική
Περιφέρεια
Ελλάδας,
Πειραιώς και Αιγαίου) Κ. Αθανάσιο
Παπαρούπα και του έθεσε το θέμα της
μεγάλης ανάγκης πρόσληψης δεύτερου
γιατρού γενικής ιατρικής. Ο Διοικητής
ανταποκρίθηκε άμεσα στο αίτημα του
Δημάρχου
και
επιταχύνοντας
τη
διαδικασία, υποβλήθηκε ήδη αίτημα
υποψηφίου γιατρού για εγκατάσταση στη
Νίσυρο και βρίσκεται στο δρόμο της
υλοποίησης.Παράλληλα ο Δήμαρχος για
το διάστημα από .. Σεπτεμβρίου μέχρι……
συμφώνησε με γιατρό γενικής ιατρικής για
την παρουσία του στο Ιατρείο της
Νισύρου. Σε καλό δρόμο βρίσκεται το
θέμα της τηλεϊατρικής αι σύντομα θα
έχουμε εξελίξεις

ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΝΙΣΥΡΟΥ
Στις 29 Σεπτεμβρίου ο Δήμαρχος
Χριστοφής Κορωναίος υπέβαλε αίτημα
στη Γενική Γραμματεία Εσόδων του
Υπουργείου Εσωτερικών, καθ’ ύλην
αρμόδια, για την επαναλειτουργία του
τελωνείου στη Νίσυρο. Η επαναλειτουργία
του τελωνείου θα συμβάλλει τα μέγιστα
στην ανάπτυξη της Νισύρου.

Η επίσκεψη του Δήμαρχου στην Τουρκία

η επαναλειτουργία του προκειμένου να
παρέχει θαλπωρή στους ηλικιωμένους
και στους έχοντες ανάγκη, και όπου θα
μπορούν να έχουν ένα πιάτο ζεστού
φαγητού,
έγινε
καθαρισμός
και
συντήρηση
του
δρόμου
προς
Ευαγγελίστρια και του δρόμου προς
Ηφαίστειο–Σταυρό, έγινε καθαρισμός του
αποχετευτικού δικτύου από το Πιαούλι
μέχρι τον Άγιο Σάββα, έγινε καθαρισμός του
περιβάλλοντα χώρου στη Μαρίνα των Πάλων,
συντηρήθηκε εξωτερικά και βάφτηκε το

Δημαρχείο με εντυπωσιακό αισθητικά
αποτέλεσμα, έγιναν εργασίες συντήρησης του
Δημοτικού φωτισμού.
Τη Δευτέρα 13/10/2014, ο Δήμαρχος, ο
Αντιδήμαρχος και ο Πρόεδρος του Δημ.
Συμβουλίου παρέθεσαν μεσημεριανό
γεύμα στους υπαλλήλους του Συνεργείου
του Δήμου Νισύρου στο χώρο της
αποθήκης του Δήμου. Μέσα σε κλίμα
εγκάρδιο και φιλικό ο Δήμαρχος
αναφέρθηκε στη μεγάλη συμβολή και
σημασία του έργου του Συνεργείου στην
αλλαγή και δημιουργία της νέας Νισύρου.

Τη γειτονική Τουρκία επισκέφθηκε ο Δήμαρχος Νισύρου κ. Χριστοφής Κορωναίος
όπου έτυχε θερμότατης υποδοχής από τις τοπικές αρχές της Τουρκίας των Δήμων
BODRUM (Αλικαρνασσός) και YATAGAN (Νικομήδεια).
Την Κυριακή 14/09/2014 ο Δήμαρχος Νισύρου, με συνοδεία του Αντιδημάρχου του
Yatagan, παρευρέθηκε μαζί με την Ελληνική αποστολή σε επίσκεψη που είχε
οργανώσει ο Δήμος Γιαταγάν στο χωριό Γκιουζέλκοϊ (που στα ελληνικά σημαίνει
«όμορφο χωριό»), όπου πραγματοποιούνται τα γυρίσματα της τούρκικης σειράς «Η
ωραία του χωριού», που κάνει θραύση στην Τουρκία. Στο περιθώριο της ξενάγησης,
τόσο οι παραγωγοί όσο και η ομάδα των σκηνοθετών της σειράς, μίλησαν με τον
Δήμαρχο Νισύρου και μόλις πληροφορήθηκαν την ύπαρξη ηφαιστείου στο νησί,
εξέφρασαν αμέσως το ενδιαφέρον, για να κάνουν γυρίσματα εκεί. Στη συνέχεια όμως
της κουβέντας, «έπεσε» η ιδέα, να γίνει μια νέα σειρά, βασισμένη εξ ολοκλήρου στην
Κω και στη Νίσυρο, δίνοντας έτσι την ευκαιρία σε Τούρκους «υποψήφιους» τουρίστες,
να γνωρίσουν μέσω αυτής, τις ομορφιές των δύο νησιών, πρόταση που έγινε αμέσως
δεκτή, τόσο από τους σκηνοθέτες, όσο και από τον κ. Κορωναίο. Κλείστηκε μάλιστα και
το σχετικό ραντεβού, με τους παραγωγούς να προγραμματίζουν την επίσκεψή τους στα
2 νησιά, μετά τις 10 Οκτωβρίου.
Το ίδιο βράδυ ο Δήμαρχος παρευρέθηκε σε συναυλία που έγινε στο αρχαίο θέατρο της
Στρατονίκαιας, όπου μεταξύ άλλων, παραβρέθηκαν, ο Δήμαρχος Γιαταγάν Χασάν
Οσμέτ, ο Αντιδήμαρχος Τερτζάν Οούζ, ο Αντινομάρχης Μούγλων Μεϊλούτ Κουρμπάν, ο
Πρόεδρος του Ρεπουμπλικάνικου Λαϊκού Κόμματος (CHP) Μούγλων Κουνούρ Τσομπόν
και η υπεύθυνη πολιτισμού της Περιφέρειας Μούγλων Φιλίζ Μουτλά.
Ο Δήμαρχος Γιαταγάν, αφού καλωσόρισε την ελληνική αποστολή, αναφέρθηκε στη
φιλία των δύο λαών και την ανάγκη σύσφιξης των σχέσεών τους. Ο Δήμαρχος Νισύρου
από την πλευρά του, εξέφρασε τις ευχαριστίες του για την άψογη φιλοξενία των
διοργανωτών, υπογραμμίζοντας ότι το μόνο που χωρίζει τους δύο λαούς είναι ένα
μικρό κομμάτι θάλασσας, ενώ δεν παρέλειψε να καλέσει όλους τους παριστάμενους
στη Νίσυρο, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «θα τους υποδεχθεί ο ίδιος έναν – έναν στο
λιμάνι»! Στο περιθώριο της εκδήλωσης, ο Αντιδήμαρχος κ. Οούζ, που ήταν όλες τις
ώρες μαζί με την ελληνική αποστολή, φροντίζοντας και για την παραμικρή
λεπτομέρεια, ανακοίνωσε στον Δήμαρχο Νισύρου, την πρόθεση του Δήμου, να
καταθέσει πρόταση αδελφοποίησης των Δήμων Νισύρου και Γιαταγάν, δεσμευόμενος
να βάλει το θέμα στην πρώτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για να υπάρξει
απόφαση, ώστε να προχωρήσει το αίτημα στο Υπουργείο Εξωτερικών, διαδικασία που
θα επιδιώξει να ακολουθήσει και ο κ. Κορωναίος.
Τη Δευτέρα 15/09/2014 ο Δήμαρχος Νισύρου επισκέφθηκε τον Δήμαρχο YATAGAN στο
Δημοτικό Μέγαρο της πόλης, μετά από συζήτηση μίας ώρας συμφώνησαν στην
αδελφοποίηση του YATAGAN με τη Νίσυρο και στην ανταλλαγή επισκέψεων μεταξύ
των δύο Δήμων. Η τελετή αδελφοποίησης συμφωνήθηκε να γίνει στο ανακαινισμένο
θέατρο της Στρατονίκαιας με παρουσίαση πολιτιστικού προγράμματος από τους δύο
Δήμους. Ο Δήμαρχος του Γιαταγάν έδωσε αναμνηστικό δώρο στον Δήμαρχο της
Νισύρου.
Το μεσημέρι της ίδιας ημέρας ο Δήμαρχος Νισύρου μετέβη στο Μπόντρουμ όπου ο
Σύνδεσμος Τουριστικών Πρακτόρων της Τουρκίας TURSAB του παρέθεσε γεύμα και
στη συνέχεια ακολούθησε επίσκεψη του Δημάρχου στα γραφεία του συνδέσμου. Εκεί
υπήρξε ανταλλαγή απόψεων για την τουριστική σύνδεση Τουρκίας-Νισύρου και
αποφασίστηκε η επίσκεψη στη Νίσυρο στις 29/09/2014 με παραμονή δύο ημερών,
τριάντα (30) εκπροσώπων της TURSAB μεταξύ των οποίων και εκπρόσωποι του
BODRUM CUP (Σύνδεσμος Ιδιοκτητών Σκαφών). Ο Δήμαρχος έκανε αναφορά στην
ιστορία της Νισύρου και στα αξιοθέατα της δίνοντας έμφαση στο ηφαίστειο, το
Παλιόκαστρο και στα μοναστήρια. Επίσης αναφέρθηκε στην ανάγκη ανάπτυξης
εναλλακτικού τουρισμού στο νησί (Ιαματικού, Θρησκευτικού, Αρχαιολογικού,
Περιβαλλοντικού). Το απόγευμα η Ελληνική αποστολή αναχώρησε για την Κώ.

Διαφάνεια - Ενημέρωση

Η Πλατεία των Νικειών

Ο Δήμαρχος με δελτία τύπου, ενημερώνει
τους απανταχού Νισυρίους για τις
δραστηριότητες του Δήμου, ενώ σε ε
τακτά χρονικά διαστήματα επισκέπτεται
και ενημερώνει τις Νισυριακές παροικίες
Αθήνας και Ρόδου.

Ανατέθηκε σε Νομικό Σύμβουλο η
υπόθεση «Ιδιοκτησιακό Καθεστώς
Πλατείας Νικειών» καθώς και όλες
οι απαραίτητες ενέργειες που
απαιτούνται, για την προστασία της
περιουσίας του Δήμου.

Τα εν Δήμω εν Οίκω
Διμηνιαία έκδοση του Δήμου Νισυρίων
Υπεύθυνος σύνταξης
Χριστοφής Ι. Κορωναίος
Δήμαρχος Νισυρίων
Αντιπρόσωποι
Αθήνα: Οδυσσέας Σακελλαρίδης
Ρόδος: Μένη Σακλαρίδη
Αμερική: Γιώργος Ανδριώτης

Ανέφερε ότι χωρίς την συμβολή όλων των
εργαζομένων του Δήμου είναι αδύνατον
να λειτουργήσει ο Δήμος και να
προχωρήσει σε έργα που θα συμβάλλουν
στην καλυτέρευση της ζωής όλων των
κατοίκων. Τους παρότρυνε να συνεχίσουν
με τον ίδιο ζήλο για το καλό όλης της
πατρίδας και όλων των Νισύριων.

Η ιστοσελίδα του Δήμου

Επίσκεψη τουριστικών πρακτόρων στη Νίσυρο

Λουτρά, ώρα:μηδέν

Τη Νίσυρο επισκέφθηκε κλιμάκιο Τουριστικών Πρακτόρων εκπροσώπων της TURSAB
(Ένωση Τουριστικών Πρακτόρων της Τουρκίας). Την Δευτέρα 29/09/2014 στις 8:00 μ.μ.
τους υποδέχθηκε στο λιμάνι ο Δήμαρχος και όλοι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι της
πλειοψηφίας. Κατά την άφιξη τους το χορευτικό συγκρότημα του Πολιτιστικού
Συλλόγου με νέους και νέες ντυμένοι με τις Παραδοσιακές Νισύρικες στολές
παρουσίασαν τους παραδοσιακούς χορούς της Νισύρου. Στα μέλη της αντιπροσωπείας
αργότερα, παρετέθει γεύμα και σε πολύ φιλικό κλίμα έγιναν ανταλλαγές απόψεων για
τα θέματα που απασχολούν τις επισκέψεις Τούρκων τουριστών στην πατρίδα μας.
Το κλιμάκιο της TURSAB παρέμεινε στη Νίσυρο έως και την Τετάρτη 01/10/2014 το
απόγευμα, ως προσκεκλημένοι του Δήμου Νισύρου, και επισκέφθηκαν όλα τα
αξιοθέατα του νησιού.
Στόχος του Δήμου Νισύρου είναι η σύσφιξη των δεσμών φιλίας μεταξύ των λαών της
Ελλάδας και της Τουρκίας καθώς και η ανάδειξη της Νισύρου ως τουριστικός
προορισμός για τους γείτονες μας. Σε μια όμορφη τελετή που έλαβε χώρα στον
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΞΕΝΩΝΑ, το κλιμάκιο των Τούρκων Πρακτόρων αποχαιρέτησε τον
Δήμαρχο, τον Αντιδήμαρχο, τον Λιμενοσταθμάρχη και τον Αρχιφύλακα του νησιού. Ο
Δήμαρχος τους ευχαρίστησε για την επίσκεψη τους και τους ζήτησε να μεταφέρουν το
μήνυμα φιλίας μεταξύ των δύο λαών της Ελλάδας και της Τουρκίας, προς όλους τους
συνδημότες τους και τους προσκάλεσε να επισκεφθούν ξανά τη Νίσυρο.
Η υπεύθυνη του κλιμακίου κ. SEVINC GOKBEL έκανε αναφορά στην άριστη φιλοξενία
που έτυχαν από το Δήμο Νισύρου και από τους κατοίκους και γενικά από τις άριστες
εντυπώσεις που απεκόμισαν από το ταξίδι τους στη Νίσυρο. Είπε ότι θα μεταφέρει
αυτές τις εντυπώσεις προς όλους τους Τουριστικούς Πράκτορες της TURSAB και θα
τους παροτρύνει να οργανώσουν εκδρομές στη Νίσυρο.
Ιδιαίτερη μνεία έκανε στα αξιοθέατα της Νισύρου και στην ησυχία που υπάρχει και την
οποία επιζητά κάθε επισκέπτης. Έκανε αναφορά στην ανάγκη διατήρησης του φυσικού
περιβάλλοντος της Νισύρου και της Περιβαλλοντικής σύνδεσης μεταξύ της Νισύρου και
των παράλιων Δήμων της Τουρκίας. Ο Δήμαρχος κ. Χριστοφής Κορωναίος πρότεινε του
χρόνου τον Ιούνιο να γίνει το πρώτο Συνέδριο Οικολογίας μεταξύ Ελλάδας και
Τουρκίας, στη Νίσυρο, όπου θα προσκληθούν ο Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος ο
οποίος είναι από τους πρωτοπόρους της οικολογίας. Επίσης να προσκληθούν οι
Υπουργοί Εξωτερικών της Ελλάδας και της Τουρκίας. Η κ. SEVINC GOKBEL αποδέχθηκε
την πρόταση και συμφώνησε να ξεκινήσουν άμεσα οι προετοιμασίες αυτού του
Συνεδρίου που θα λάβει χώρα στα τέλη Ιουνίου το 2015. Οι Τούρκοι φιλοξενούμενοι
μοίρασαν αναμνηστικά δώρα στις Αρχές του τόπου.

Επισκέψεις με νόημα

Παρουσίες της Νισύρου

Τη Νίσυρο επισκέφθηκε στις
20/10/2014 κλιμάκιο του ΟΤΕ και
COSMOTE για την εφαρμογή μέτρων για
την καλύτερη τηλεφωνική σύνδεση του
νησιού.
Η
παντελής
έλλειψη
επικοινωνίας της περιοχής στον κρατήρα
του
ηφαιστείου
αποτελεί
θέμα
ασφάλειας των επισκεπτών.
Ταυτόχρονα, η προβληματική σύνδεση
στα Νικειά και τον Εμπορειό δημιουργεί
τεράστια προβλήματα στους κατοίκους.
Η εγκατάσταση κεραίας στην περιοχή
του ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ στα Νικειά, στην
περιοχή του ΤΑΞΙΑΡΧΗ στον Εμπορειό
και στο Γυαλί, θα επιλύσουν το θέμα
πρόσβασης κινητής τηλεφωνίας και
διαδικτύου.
Μετά από πρόσκληση του Δημάρχου,
επισκέφτηκε τη Νίσυρο ο Ι. Κρεστενίτης
Καθηγητής στο Αριστοτέλειο Πανεπ.
Θεσσαλονίκης και
Διευθυντής του
εργαστηρίου Θαλάσσιας τεχνικής και
θαλάσσιων έργων, ο οποίος εξέτασε
επιτόπου την κατάσταση στο λιμάνι των
Πάλων, στο λιμάνι του Μανδρακίου
καθώς και το θέμα της προστασίας του
οικισμού από την προβέζα.
Μετά από πρόσκληση του Δημάρχου,
επισκέφθηκε τη Νίσυρο ο Καθηγητής του
Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου κ.
Θάνος Βλαστός, συγκοινωνιολόγος, για
συλλογή στοιχείων σχετικών με την
κυκλοφορία στη Νίσυρο Θα μελετήσει
την κυκλοφορία εντός των οικισμών και
την τοποθέτηση πινακίδων σε όλο το
οδικό δίκτυο του νησιού.

Συμμετοχή Δημάρχου Νισύρου στην
η
15 Γενική Συνέλευση της Κ.Ε.Δ.Ε
(Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας)
Συμμετοχή του Δήμου στην Ημερίδα
«Συμπράττοντας για την Ανάπτυξη»,
που
διοργάνωσε
του
Υπουργείο
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.
Συμμετοχή Δημάρχου στην ημερίδα
του Δικτύου Αειφόρων Νήσων του
Αιγαίου «ΔΑΦΝΗ» με θέμα υδατικοί
πόροι και χρήση αφαλάτωσης.
Συμμετοχή του Δήμου Νισύρου στο
Παγκόσμιο Συνέδριο Υγιών Πόλεων.

Χρησικτισίες

Από τον Δήμαρχο κ. Χριστοφή Κορωναίο
δόθηκε η εντολή στον δικηγόρο Δημήτρη
Ε. Καραγεώργη να μελετήσει τις
περιπτώσεις χρησικτησιών που έγιναν
στη Νίσυρο τα τελευταία χρόνια και
αφορούν αγροτικά ακίνητα. Αποτελεί
καθήκον της νέας Δημοτικής αρχής να
προστατεύσει την δημόσια περιουσία
και να προστατεύσει τις ιδιοκτησίες των
πατριωτών μας που απουσιάζουν από τη
Νίσυρο.

Την Κυριακή, 26 Οκτωβρίου 2014
παραβρέθηκε
στην
Νίσυρο,
προσκεκλημένος του Δήμου, ο καθηγητής
κ. Κωνσταντίνος Κουσκούκης, πρόεδρος
Ιαματικών Πηγών Ελλάδας ο οποίος
επισκέφθηκε
τις
Ιαματικές
Πηγές
Αυλακιού, Πάλων και Λουτρών καθώς και
την φυσική σάουνα στον Εμπορειό,
συνοδευόμενος από τον Δήμαρχο.
Το θέμα της αναγνώρισης της πηγής των
Λουτρών, έχει μείνει στάσιμο με
αποτέλεσμα, στα προβλήματα των
κτιριακών εγκαταστάσεων να προστίθεται
και το θέμα της νομιμότητας της
λειτουργίας τους.
Το Κράτος εντάσσει την ιαματική ιατρική
στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και
τα ταμεία καλύπτουν μέρος του κόστους
των θεραπειών. Χαμηλό ποσοστό μεν,
αλλά ικανό να επανεκκινήσει τον ιαματικό
τουρισμό που σήμερα βρίσκεται στα
χαμηλά επίπεδα του1,8%.

Τέλος Νοεμβρίου θα «ανέβει» στο
διαδίκτυο η νέα ιστοσελίδα του Δήμου
Νισυρίων, στην ηλεκτρονική διεύθυνση
www.nisyros.gr, με καθημερινή ροή
πληροφοριών από το νησί και πλούσιο
ενημερωτικό υλικό για τους επισκέπτες,
τους δημότες και τους επαγγελματίες.
Το τμήμα της ιστοσελίδας που περιέχει
πληροφορίες με τουριστικό ενδιαφέρον
θα μεταφραστεί σε πέντε γλώσσες και
θα
συμβάλλει
σημαντικά
στην
προώθηση του νησιού στην Ελλάδα και
το εξωτερικό.

Προσφορές συμπατριωτών μας

Ο τουρισμός κι εμείς
Είναι κοινά παραδεκτό ότι ο τουρισμός
αποτελεί μονόδρομο για την οικονομική
ανάπτυξη της Νισύρου.
Ο Τουρισμός όμως, η τουριστική
ανάπτυξη, η τουριστική επιχείρηση, είναι
επιστήμη
που
διδάσκεται
στα
Πανεπιστήμια.
Έχει
περιορισμούς,
κανόνες, θέλει σχεδιασμό, πρόβλεψη,
πρωτοτυπία και κυρίως σεβασμό στον
επισκέπτη, που επέλεξε το νησί μας για τις
διακοπές του.

Ποια είναι όμως η πραγματικότητα στο
νησί μας; Ασφυκτικά γεμάτες πλατείες με
καθίσματα, μηχανάκια, κακές υπηρεσίες
στο βωμό του κέρδους, ανεξέλεγκτη
κυκλοφορία
οχημάτων,
οξυμένη
ηχορύπανση, απεριποίητες παραλίες,
καταστήματα χωρίς τις αναγκαίες
προδιαγραφές,
ερασιτεχνισμός
και
αυτοσχεδιασμός σε κάθε δραστηριότητα,
πολεοδομικές παραβάσεις παρά την
ανακήρυξη
των
οικισμών
σε
διατηρητέους, επικίνδυνη κυκλοφορία
αδέσποτων ζώων στο οδικό δίκτυο ακόμα
και στις πλατείες των οικισμών, αναρχία
και συμφόρηση οχημάτων στο λιμάνι,
Έχουμε την τύχη να ζούμε σε έναν τόπο
με ιδιαίτερο φυσικό κάλος και ιδιαίτερα
βαρύ
πολιτισμικό,
αξιακό
και
ιστορικό φορτίο.
Πρέπει να αποδείξουμε ότι έχουμε τη
δυνατότητα να
διαχειριστούμε, να
προστατεύσουμε και να αναδείξουμε
αυτό το σπουδαίο φυσικό πολιτιστικό και
ιστορικό κεφάλαιο.
Απαιτείται από όλους μας να αγαπήσουμε
αυτό τον τόπο με ένα διαφορετικό τρόπο,
με ένα ιδιαίτερο πνεύμα, ενεργοποιώντας
όλες τις δυνάμεις της κοινότητας μας,
αξιολογώντας και πάλι τις πραγματικές
μας
δυνατότητες,
θέτοντας
ως
προτεραιότητα το χρέος απέναντι στο
μέλλον της μικρής μας πατρίδας, απέναντι
στις νέες γενιές που μπορούν να
αγαπήσουν καλύτερα τον τόπο και την
ιστορία του αν αυτός είναι φιλόξενος,
ανθρώπινος και πολιτισμένος.

Όπως είχε προαναγγείλει προεκλογικά
στο πρόγραμμα του ο δήμαρχος
Χριστοφής Ι. Κορωναίος, η πλατεία στο
Ηρώον θα αναπλαστεί με βελτιωτικές
παρεμβάσεις.
Ο συμπατριώτης μας Ντίνος Ράλλης
κάτοικος Νέας Υόρκης ανέλαβε εξ’
ολοκλήρου το κόστος της δια μόρφωσης
του Ηρώου προκειμένου να προστεθούν
δύο μαρμάρινες πλάκες με τα ονόματα
των Νισύριων εθελοντών στον πόλεμο.
Παράλληλα, η πλατεία στο Ηρώον
διαμορφώνεται με τέτοιο τρόπο ώστε να
μη δίνεται η δυνατότητα παρκαρίσματος
στα αυτοκίνητα ενώ θα τοποθετηθούν
παγκάκια και ζαρντινιέρες με φυτά.
Οι εργασίες αναμένεται να αρχίσουν
μέσα στο Νοέμβριο

Ορκωτός Λογιστής

Σύντομα θα προσκληθεί από το Δήμο
Νισύρου ορκωτός λογιστής για να
ελέγξει όλα τα στοιχεία του Δήμου και
των εταιρειών του. Οι εξαγγελίες της
Νέας Δημοτικής Αρχής θα εφαρμοστούν
κατά γράμμα. Η διαφάνεια θα

επικρατήσει παντού.

Τα σκουπίδια

Ότι κι αν κάνει ο Δήμος για τα
σκουπίδια, αν δεν βοηθούν οι κάτοικοι,
το πρόβλημα δεν θα λυθεί. Υπάρχουν
κάδοι ανακύκλωσης που έχουν μέσα ότι
μπορεί να φανταστεί κανείς.
Είναι επίσης λυπηρό να βλέπουμε μέσα
σε κάδους σκουπιδιών προϊόντα
ανακύκλωσης.
Το πρόβλημα των σκουπιδιών μας
αφορά όλους.
Η ανακύκλωση είναι στάση ζωής.

από την βιβλιοθήκη της ιστοσελίδας του Δήμου

Οι νέες διατάξεις για τις τουριστικές
επιπλωμένες επαύλεις και κατοικίες
Σύμφωνα με τις διατάξεις που περιλαμβάνει το άρθρο
46 του Νόμου 4179 για τον Τουρισμό εισάγονται νέες
ρυθμίσεις για τα αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα
(τουριστικές επιπλωμένες επαύλεις και κατοικίες). Οι
πλέον σημαντικές από αυτές παρουσιάζονται
συνοπτικά ως εξής:
Η αδειοδότηση αυτοεξυπηρετούμενων καταλυμάτων
(τουριστικών
επιπλωμένων
επαύλεων
και
κατοικιών) συντελείται σε ένα στάδιο, χωρίς
προηγούμενη έγκριση καταλληλότητας οικοπέδου ή
γηπέδου και αρχιτεκτονικής μελέτης.
Ως
τουριστικές
επιπλωμένες
επαύλεις
ορίζονται μονοκατοικίες, εμβαδού τουλάχιστον 100
τ.μ., οι οποίες έχουν ανεξάρτητη εξωτερική
προσπέλαση,
παρουσιάζουν
αυτοτέλεια
οικοπέδου/γηπέδου και κτίσματος, αποτελούν δε μη
κύρια ξενοδοχειακά τουριστικά καταλύματα, χωρίς
παροχή υπηρεσιών.
- Για τη χορήγηση του Ειδικού Σήματος
Λειτουργίας των τουριστικών επιπλωμένων επαύλεων,
ο αιτών υποβάλλει στην αρμόδια Υπηρεσία του Ε.Ο.Τ.
και ηλεκτρονικά κατά το άρθρο 8 του παρόντος νόμου,
τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
α. Αίτηση − Υπεύθυνη Δήλωση
β. Τοπογραφικό διάγραμμα του οικοπέδου/γηπέδου
γ. Αντίγραφο άδειας δόμησης
δ. Πιστοποιητικό πυρασφάλειας
ε. Υπεύθυνη δήλωση μηχανολόγου μηχανικού ή
ηλεκτρολόγου μηχανικού ή μηχανικού ενεργειακής
τεχνολογίας, ή χημικού μηχανικού ή μηχανικού
αντίστοιχης ειδικότητας πτυχιούχου ή διπλωματούχου
είτε ως προς την επάρκεια των εγκαταστάσεων
διάθεσης υγειονομικών αποβλήτων σύμφωνα με την
ισχύουσα νομοθεσία είτε ως προς τη σύνδεση με το
αποχετευτικό δίκτυο του δήμου.
στ.
Υπεύθυνη
δήλωση
του
αιτούντα
ή
εντεταλμένου μηχανικού, στην οποία δηλώνεται ότι το
κατάλυμα
είναι σύμφωνο
με
τις
τεχνικές
προδιαγραφές που περιγράφονται στην υπουργική
απόφαση.
ζ. Απόδειξη κατάθεσης παραβόλου.
Εφόσον
τα
άνω
καταλύματα
διαθέτουν
κολυμβητικές δεξαμενές κατατίθενται επιπλέον και τα
αντίστοιχα δικαιολογητικά
- Το Ειδικό Σήμα Λειτουργίας (Ε.Σ.Λ.) της
τουριστικής επιπλωμένης έπαυλης εκδίδεται από την
οικεία Περιφερειακή Υπηρεσία του Ε.Ο.Τ. (ΠΥΤ), με
ειδική μνεία στην περίπτωση ύπαρξης κολυμβητικής
δεξαμενής. Το Ειδικό Σήμα Λειτουργίας εκδίδεται,
χωρίς προέγκριση, μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες
ημέρες από την υποβολή των άνω δικαιολογητικών
και
εφόσον
πληρούνται
όλες
οι νόμιμες
προϋποθέσεις.
- Το Ειδικό Σήμα Λειτουργίας είναι αόριστης
διάρκειας. Τα δικαιολογητικά, των οποίων η ισχύς
λήγει, αντικαθίστανται υποχρεωτικά προ της λήξης
τους, άλλως το Ειδικό Σήμα Λειτουργίας ανακαλείται
με απόφαση του Προϊσταμένου της αρμόδιας
Περιφερειακής Υπηρεσίας Τουρισμού του E.O.T.
- Η αρμόδιο υπηρεσία του E.O.T. τηρεί για κάθε
τουριστική επιπλωμένη έπαυλη φάκελο, στον οποίο
κατατίθενται και τηρούνται όλα τα κατά νόμο
απαραίτητα δικαιολογητικά για τη χορήγηση του
Ειδικού Σήματος Λειτουργίας, το δε κατάλυμα
λαμβάνει ειδικό αριθμό μητρώου (ΜΗΤΕ).
Ιδιοκτήτης
ακινήτου,
που
φέρει
τα
χαρακτηριστικά και προδιαγραφές της τουριστικής
επιπλωμένης έπαυλης, δύναται να το εκμισθώνει
ενιαία και όχι τμηματικά, σε φυσικά πρόσωπα, χωρίς
δικαίωμα περαιτέρω υπομίσθωσης, για περίοδο
τουλάχιστον μίας εβδομάδας και όχι πέραν των τριών
(3) μηνών συνολικό ανά έτος, απαγορευμένης της
διαδοχικής εκμίσθωσής του πέραν του τριμήνου του
ίδιου έτους.

- Ο ιδιοκτήτης του ακινήτου αυτού δεν υποχρεούται
να κάνει έναρξη επιτηδεύματος στην οικεία Δ.Ο.Υ.
ούτε να ασφαλιστεί σε οποιονδήποτε φορέα για τη
δραστηριότητα αυτή, υποχρεούται δε να εφοδιασθεί
προηγουμένως με Ειδικό Σήμα Λειτουργίας
τουριστικής επιπλωμένης έπαυλης.
- Απαγορεύεται η με τον άνω τρόπο εκμίσθωση πέραν
των δύο ακινήτων του ίδιου ιδιοκτήτη.
- Για την εκμίσθωση επαύλεων, σύμφωνα με την
παράγραφο αυτή, συντάσσεται απλό ιδιωτικό
συμφωνητικό εκμίσθωσης, το οποίο κατ’ ελάχιστο
περιέχει περιγραφή του ακινήτου, τον Ειδικό Αριθμό
Μητρώου του E.O.T. (ΜΗΤΕ), διεύθυνση, στοιχεία του
ιδιοκτήτη με το Α.Φ.Μ. και Δ.Ο.Υ. του ιδίου, στοιχεία
του μισθωτή, την περίοδο μισθώσεως και το ύψος του
μισθώματος. Το ανωτέρω συμφωνητικό θεωρείται
από την οικεία Δ.Ο.Υ. εντός δεκαπέντε (15) ημερών
από τη σύναψή του και πάντως έως και την ημέρα της
έναρξης της μισθώσεως. Το εισόδημα από την με
αυτόν τον τρόπο εκμίσθωση της τουριστικής
επιπλωμένης έπαυλης φορολογείται αυτοτελώς
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί φορολογίας
εισοδήματος εκ μισθωμάτων.
- Σε ιδιοκτήτη έπαυλης που την εκμισθώνει χωρίς το
προβλεπόμενο Ειδικό Σήμα Λειτουργίας επιβάλλεται
από την αρμόδια κατά τόπο Περιφερειακή Υπηρεσία
Τουρισμού του E.O.T. και βεβαιώνεται στην αρμόδια
Δ.Ο.Υ. πρόστιμο πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ
υπέρ του Κρατικού Προϋπολογισμού. Το ίδιο
πρόστιμο επιβάλλεται και σε οποιονδήποτε
εκμισθώνει οποιουδήποτε είδους κατοικία ως
τουριστικό κατάλυμα.
- Η έναρξη ισχύος του άρθρου αυτού αρχίζει δύο (2)
μήνες από τη δημοσίευση (8/8/2013) του νόμου.


Η
δυνατότητα
υλοποίησης
δράσεων
δευτερογενούς πρόληψης, με εξαιρετικά χαμηλό
κόστος.

Η μείωση της καθημερινής επιβάρυνσης των
νοσοκομείων αναφοράς από τακτικά περιστατικά
(επαναλαμβανόμενες προληπτικές ή μετεγχειρητικές
επισκέψεις).

Η εξοικονόμηση πόρων από τη μείωση
μέρους του αριθμού των διακομιδών.

Η μείωση του κόστους παροχής υπηρεσιών
υγείας σε περιοχές με μειωμένη πληθυσμιακή
πυκνότητα.

Η βελτίωση της πρόσβασης στην εκπαίδευση
και κατάρτιση υψηλού επιπέδου των επαγγελματιών
υγείας των απομακρυσμένων Ιατρείων και Κέντρων
Υγείας.

Η υποστήριξη των νέων γιατρών στις περιοχές
αυτές στο δύσκολο έργο τους.

Η διασύνδεση της ακαδημαϊκής κοινότητας
με απομακρυσμένα σημεία και η συνεχιζόμενη
εκπαίδευση στους νέους επιστήμονες που υπηρετούν
στις
απομακρυσμένες
περιοχές
μέσα
από
ολοκληρωμένες δράσεις.

Μαθησιακές δυσκολίες

Σχετικά με την Τηλεϊατρική:
Ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας Λεωνίδας
Γρηγοράκος στις 11 Αυγούστου σε επίσκεψή του στη
η
2 Υγειονομική Περιφέρεια δήλωσε ότι επιταχύνονται
οι διαδικασίες για τη λειτουργία του Εθνικού Δικτύου
Τηλεϊατρικής (ΕΔιΤ) που αφορά στις νησιωτικές
περιοχές. Έτσι, αναμένεται να μπει σε δοκιμαστική
λειτουργία εντός του 2014 και σε παραγωγική στα
τέλη του 2014 ή στις αρχές του 2015.
Μέσα από συντονισμένες προσπάθειες, έχουμε
εξασφαλίσει ότι η Νίσυρος (αν και εφόσον
πραγματοποιηθούν οι εξαγγελίες του υπουργού), θα
είναι από τα πρώτα νησιά στα οποία θα τοποθετηθεί
το σύστημα ενώ παράλληλα, τα εγκαίνια της
λειτουργίας του ΕΔιΤ, θα γίνουν στη Νίσυρο από τους
επίσημους φορείς.
Αξίζει να σημειωθεί πως το ΕΔιΤ προβλέπει έναν
επιπλέον ιατρό για το Ιατρείο και έναν διαχειριστή του
η
συστήματος, αμειβόμενους για τρία χρόνια από τη 2
ΥΠΕ.
Σε επίπεδο υπηρεσιών το ΕΔιΤ αναμένεται να
καλύπτει:
η

Τηλε-διάγνωση & τηλε-συμβουλευτική (2
γνώμη).

Τηλε-εκπαίδευση για το ιατρονοσηλευτικό
προσωπικό με ιδιαίτερη έμφαση στην εκπαίδευση στη
διάρκεια της εργασίας (On the job training)

Τηλε-ψυχιατρική

Επείγουσα συμβουλευτική τηλεϊατρική (σε
ορισμένες περιπτώσεις και υπό προϋποθέσεις)
Τα οφέλη από τη λειτουργία της τηλεϊατρικής είναι

Η πρόσβαση των πολιτών σε υψηλού
επιπέδου πρωτοβάθμια ιατρική & ψυχιατρική
φροντίδα.

Η μείωση του κόστους πρόσβασης για τους
πολίτες σε υγειονομικές υπηρεσίες του κέντρου,
ειδικά για τις περιπτώσεις εκείνες που απαιτείται
τακτική επικοινωνία με ειδικό ιατρό που τους
παρακολουθεί.

Οι Μαθησιακές Δυσκολίες διαφαίνονται από την
προσχολική ηλικία. Έχει διαπιστωθεί η ύπαρξη
κληρονομικότητας των μαθησιακών διαταραχών.
Συχνά σε παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες υπάρχουν
συγγενείς με δυσλεξία η καθυστέρηση ανάπτυξης της
ομιλίας (Shaywitz,2003).Η ολοκληρωμένη διάγνωση
των μαθησιακών δυσκολιών γίνεται σε ηλικία 7 ετών.
Οι μαθησιακές δυσκολίες συνδέονται συχνά με
διαταραχές του λόγου η της ομιλίας (φωνολογική
διαταραχή, καθυστέρηση ομιλίας, ΔΕΠΥ, χαμηλό
δυναμικό, κτλ).
Συμπτώματα για παραπομπή:
1. Δυσκολία εκμάθησης ορθογραφίας.
2. Δυσκολία εκμάθησης ανάγνωσης η και γραφής.
3. Απογοήτευση, απροθυμία για τις σχολικές εργασίες.
4.Παραπονα για πνευματική η και σωματική κόπωση
(π.χ. Κουράζεται να γράψει μια μικρή έκθεση, ο
χρόνος προσοχής σε ένα μάθημα να είναι πολύ
μικρός, κ.ά)
5.Δυσκολίες στην προσοχή και τη μνήμη.
6.Λάθη στην ορθογραφία, αναγραμματισμοί στη
γραφή και στην ανάγνωση (επλίδα αντί ελπίδα),
δυσκολίες στη μαθηματική σκέψη, αδόμητη σκέψη
και περιγραφικός λόγος, δυσκολίες στην επίλυση
προβλημάτων, δυσκολία στην κατανόηση κειμένου.
Που απευθύνεστε για γνωμάτευση;
Σε Δημόσιους φορείς όπως τα ΚΕΔΔΥ (Κέντρα
Διαφοροδιάγνωσης,
Διάγνωσης
και
Υποστήριξης) και τα Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα,
Νοσοκομείο ΠΑΙΔΩΝ (Αναπτυξιολόγοι), Κέντρα
Ψυχικής Υγιεινής.
Σε οποιοδήποτε Ιδιωτικό Κέντρο για την αντιμετώπιση
μαθησιακών δυσκολιών για παιδιά, Παιδοψυχίατρος,
Ψυχολόγος.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Αν τη γνωμάτευση θέλετε να τη
χρησιμοποιήσετε
στο
Δημόσιο
σχολείο
προκειμένου το παιδί να παρακολουθεί πρόγραμμα
σε
κάποια
δομή
της
ειδικής
αγωγής όπως τμήμα ένταξης η παράλληλη στήριξη η
γνωμάτευση
πρέπει
να
είναι
μόνο από δημόσιους φορείς τότε μόνο εγκρίνεται και
από τους ασφαλιστικούς οργανισμούς.

Δήμητρα Κ. Σφακιανού
Νηπιαγωγός- Ειδική Παιδαγωγός

