Συμπατριώτισσες και συμπατριώτες, φίλες και φίλοι
Η αυγή της νέας χρονιάς έφερε την αλλαγή στην διακυβέρνηση της Ελλάδας μας με τη νίκη της Αριστεράς στις εκλογές της 25ης Ιανουαρίου. Μια
ριζοσπαστική αλλαγή αντίστοιχη της αλλαγής που επήλθε στη Νίσυρο στις δημοτικές εκλογές της 18ης Μαίου με τη νίκη της Πατριωτικής Ενωτικής
Κίνησης Αναγέννησης της Νισύρου με την πρωτοφανή διαφορά των 210 ψήφων.
Στο υπουργικό συμβούλιο της νέας Ελληνικής κυβέρνησης λαμβάνουν μέρος σε νευραλγικά πόστα δύο Νισύριοι, ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης και ο Πάνος
Καμμένος. Αισθανόμαστε υπερήφανοι και τους ευχόμαστε καλή επιτυχία στο έργο τους. Ο Ελληνικός λαός περιμένει πολλά, η Νίσυρος περιμένει πολλά.
Η επανάσταση του λαού της Νισύρου για την απαλλαγή μας από την σαθρότητα, την φαυλότητα και την διαφθορά των τελευταίων επτά χρόνων, μας
χρεώνει με ευθύνες για αλλαγή σε όλα τα επίπεδα. Η αλλαγή που ξεκινήσαμε την 1η του Σεπτέμβρη όταν αναλάβαμε την διακυβέρνηση της Νισύρου,
είναι βασισμένη σε πρωτοβουλίες και σε σχέδιο που στοχεύουν στην ολοκληρωμένη ανάπτυξη της Νισύρου. Η αλλαγή που ενστερνιζόμαστε είναι βασισμένη στον οδικό χάρτη που
χαράσσει το πρόγραμμα της ΠΕΚΑΝ. Σε αυτή την προσπάθεια είμαστε όλοι μαζί, στο ίδιο καράβι, με χρέος να γίνουμε κοινωνοί του μεγάλου αγώνα για την πρόοδο και την ευημερία
της Νισύρου, χωρίς εφησυχασμό, χωρίς καθυστερήσεις. Στην κοινή αυτή προσπάθεια δεν έχουν θέση οι μίζεροι, οι κοντόφθαλμοι και οι αμετανόητοι συντελεστές της καταστροφικής
επταετίας που αφήσαμε πίσω μας.
Προχωρούμε πάντα εμπρός με αισιοδοξία και σιγουριά για το αύριο της Νισύρου μας.
Χριστοφής I. Κορωναίος
Δήμαρχος Νισυρίων

Οι εκλογές στη Νίσυρο

Ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης

Με απόλυτη ηρεμία και τάξη διεξήχθησαν οι βουλευτικές εκλογές στη Νίσυρο στις 25
Ιανουαρίου 2015. Λειτούργησαν τέσσερα εκλογικά τμήματα, δύο στο Μανδράκι, ένα
στους Πάλους και ένα στα Νικειά.
Τα αναλυτικά αποτελέσματα έχουν ως εξής:
Εγγεγραμμένοι: 2286 - Ψήφισαν:618 - Έγκυρα: 601 - Άκυρα: 14 - Λευκά: 3

Διπλή επιτυχία και αναγνώριση για
τον συμπατριώτη μας Γαβριήλ
Σακελλαρίδη.
Εκλέχτηκε πανηγυρικά βουλευτής
στο Ελληνικό Κοινοβούλιο στη
δύσκολη περιφέρεια της Α! Αθήνας
κατακτώντας μάλιστα τη δεύτερη
θέση σε σταυρούς.
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Στα Δωδεκάνησα εκλέγονται βουλευτές: με το ΣΥΡΙΖΑ οι Ηλίας Καματερός, Νεκτάριος
Σαντορινιός και Δημήτρης Γάκης, από τη Νέα Δημοκρατία ο Μάνος Κόνσολας και από
το ΠΑΣΟΚ ο Δημήτρης Κρεμαστινός,
Ο Δήμαρχος Νισυρίων Χριστοφής Κορωναίος, εκπροσωπώντας το σύνολο των
Νισυρίων, απέστειλε συγχαρητήρια επιστολή στους νεοεκλεγέντες βουλευτές με την
ευχή για μια καλή και δημιουργική θητεία προς όφελος της Πατρίδας.

Ο Πάνος Καμμένος

Άρωμα Νισύρου

Ο Δήμαρχος Χριστοφής Κορωναίος
εκ μέρους του Δήμου Νισυρίων
απέστειλε συγχαρητήριο τηλεγράφημα
για την εκλογή του στο Ελληνικό
Κοινοβούλιο στον κύριο Πάνο
Καμμένο Πρόεδρο του Κόμματος
«Ανεξάρτητοι Έλληνες» ο οποίος έχει
καταγωγή από τα Νικειά (από τη
μητέρα του).

Μεγάλη τιμή για τη Νίσυρο συνιστά
η συμμετοχή στο νέο Κυβερνητικό
σχήμα των δύο συμπατριωτών μας
από τα Νικειά Γαβριήλ Σακελλαρίδη
και Πάνου Καμμένου και μάλιστα σε
νευραλγικούς τομείς όπως του
Κυβερνητικού Εκπροσώπου και του
Υφυπουργείου
παρά
τω
Πρωθυπουργώ για τον Γαβριήλ και
το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας για
τον κ. Καμμένο.
Ο Ελληνικός λαός περιμένει πολλά, η
Νίσυρος περιμένει πολλά.

Η συνέχεια πιο εντυπωσιακή, με την
επιλογή
του
από
το
νέο
Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα στη
θέση του Υφυπουργού παρά τω
Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικού
Εκπροσώπου.
Νέος,
άφθαρτος,
λαμπερός,
οραματιστής, με άνεση στο λόγο και
τεκμηριωμένη πολιτική θέση, έχει
δώσει ήδη τα διαπιστευτήρια του
στον στίβο της πολιτικής με
σεμνότητα και συνέπεια, με τους
κοινωνικούς αγώνες του και την
εκπληκτική παρουσία του στην
πρόσφατη διεκδίκηση του Δήμου της
Αθήνας.
Οι μετοχές του Γαβριήλ στο
χρηματιστήριο
της
πολιτικής,
εκτοξεύθηκαν με αυτή την επιλογή
για άλλη μία φορά και έχουμε την
πεποίθηση πως ο Γαβριήλ θα
πρωταγωνιστεί
στην
ελληνική
πολιτική σκηνή για πολλά χρόνια.
Το όνομα του Γαβριήλ Σακελλαρίδη
θα μείνει στην ιστορία μέσα από τη
συμμετοχή του στην ιστορική νίκη
της αριστεράς.
Πολύ μεγάλη τιμή για το νησί μας. Ο
Δήμαρχος Νισυρίων και το Δ.Σ
συγχαίρουν τον ίδιο και τους γονείς
του και του εύχονται καλή δύναμη
και υπομονή στο δύσκολο έργο που
τον περιμένει.

Ο Π. Καμμένος στη Νίσυρο

Στη Νίσυρο και συγκεκριμένα στο
138ο εκλογικό τμήμα (Παλαιά
Κοινότητα Νικιών Νισύρου) ψήφισε
στις 9:30 το πρωί ο Πρόεδρος των
Ανεξάρτητων
Ελλήνων,
Πάνος
Καμμένος,
ο
οποίος
είναι
επικεφαλής του ψηφοδελτίου του
κόμματος στα Δωδεκάνησα και τη Β'
Αθηνών.

Ο κ. Καμμένος αμέσως μετά την
άφιξη του στη Νίσυρο, επισκέφθηκε
την
Ιερά
Μονή
Σπηλιανής
προκειμένου να προσκυνήσει την
Παναγιά συνοδευόμενος από τον
Δήμαρχο, τον Αντιδήμαρχο και
φίλους. Στη συνέχεια έκανε βόλτα
στο Μανδράκι και στα εκλογικά
τμήματα
χαιρετώντας
τους
ξαφνιασμένους συμπολίτες μας.

Μετά την ψηφοφορία ο κ. Καμμένος
έκανε δηλώσεις μπροστά από την
Ελληνική σημαία στην πλατεία των
Νικιών, σε τηλεοπτικό συνεργείο,
που μεταδόθηκαν στις ειδήσεις όλων
των καναλιών και αναχώρησε για την
Αθήνα με ελικόπτερο.

Η κοπή της βασιλόπιτας

Έργα σε εξέλιξη

Το ταξίδι του Δήμαρχου στη Νέα Υόρκη

Απαραίτητες κτιριακές εργασίες

Την Πέμπτη 15 Ιανουαρίου έγινε η
κοπή της βασιλόπιτας στα χωριά της
Νισύρου Νικειά, Εμπορειό και Πάλοι.
Την κοπή της πίτας έκανε ο
Σεβασμιότατος Μητροπολίτης ΚώουΝισύρου κ.κ. Ναθαναήλ μαζί με τον
Δήμαρχο κ. Χριστοφή Κορωναίο οι
οποίοι ευχήθηκαν σε όλους καλή
χρονιά.
Στις εκδηλώσεις παρευρέθηκαν οι
κάτοικοι των χωριών και μέλη του
Δημοτικού Συμβουλίου.

Το Σάββατο 24 Ιανουαρίου έγινε η
κοπή της βασιλόπιτας στο Δημαρχείο
παρουσία όλων των εργαζομένων στο
Δήμο. Το φλουρί έπεσε στον υπάλληλο
του Δήμου Δημήτρη κετσέ του
Κλεάνθη.
Από τα αξιοσημείωτα είναι η
παρουσία του Δημάρχου και στην
κοπή της πίτας α) της Περιφέρειας
Νοτίου Αιγαίου, β) του Συλλόγου
Νισυρίων Ρόδου «Πορφυρίς», γ) του
Συλλόγου Νισυρίων Αμερικής, δ) του
Συλλόγου
Νισυρίων
Αθηνών
«Γνωμαγόρας» και ε) της Ομοσπονδίας
Δωδεκανησιακών Σωματείων.

προκειμένου
ο
χώρος
που
στεγάζονταν το ΚΕΠ στη Ηλικιωμένη
να επαναλειτουργήσει ως βιβλιοθήκη.
Εργασίες
ανακαίνισης
του
Δημοτικού ξενώνα. Αλλαγή όλων των
ηλεκρολογικών από το συνεργείο του
Δήμου
Αποπερατώθηκαν οι εργασίες
αποχέτευσης στο στενό του Έλιτθα
Δενδροφυτεύσεις και κλάδεμα
δένδρων σε πολλά σημεία
Εργασίες
ανακαίνισης
των
δημόσιων
τουαλετών
στην
Ηλικιωμένη.
Δημιουργία χώρου στάθμευσης
στους Πάλους και Μανδράκι (Τρούλος)
Μεταφορά μεγάλων ποσοτήτων
άμμου από την εξωτερική πλευρά της
Μαρίνας Πάλων και από Λουτρά για
την χρήση του στις παραλίες.
Επισκευή βόθρου Αποστολίδαινας
Διαμόρφωση χώρου στην Τάβλα
του Γιαλού για τους κάδους
σκουπιδιών
Επισκευή στέρνας του Δημοτικού
κτηρίου
Ξεκίνημα εργασιών για επισκευή
της 1ης θέσης στα Λουτρά

Εργασίες

στο εσωτερικό του
Καρβαΐνειου σχολείου στους Πάλους
προκειμένου
να
μπορεί
να
φιλοξενήσει εικαστικές εκδηλώσεις
από την αρχή της τουριστικής
περιόδου.

Συναντήσεις - Ενημερώσεις

Νομιμοποίηση οχημάτων
Επισκέφθηκε τη Νίσυρο ειδικός
υπάλληλος από τη Ρόδο προκειμένου
να νομιμοποιήσει οχήματα που δεν
είχαν αριθμούς κυκλοφορίας

ΥΔΑΤΟΔΡΟΜΙΟ

Προχωρούν από την Περιφέρεια
Νοτίου Αιγαίου οι μελέτες για την
ίδρυση υδατοδρομίων στα νησιά μας.
Για τη Νίσυρο έχει προταθεί η περιοχή
του Λιμανιού στο Μανδράκι με
προτεινόμενο εναλλακτικό διάδρομο
προσθαλάσσωσης στο Αυλάκι.

Συναντήσεις του Δημάρχου στη Ρόδο
με τον Περιφερειάρχη κ. Γιώργο
Χατζημάρκο, τον Δήμαρχο Ροδίων κ.
Φώτη Χατζηδιάκο, τον προϊστάμενο
του
τμήματος
Περιβάλλοντος
Χωροταξίας Δωδεκανήσου κ. Νίκο
Φαρμακίδη.
Συμμετοχή
στο
περιφερειακό Συμβούλιο.
Ενημέρωση της κοινότητας των
Νισύριων της Ρόδου στο Νισύρικο
σπίτι υπό την αιγίδα του Νισύρικου
Συλλόγου Ρόδου «Πορφυρίς».
Ενημέρωση της Νισυριακής παροικίας
της Αθήνας στο Νισύρικο σπίτι υπό την
αιγίδα του Συλλόγου Νισυρίων
Αθηνών «Γνωμαγόρας».

Το ΚΕΠ στην Καζάρμα

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

Το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών
(ΚΕΠ) μεταφέρθηκε από την πλατεία
Ηλικιωμένη, στην Καζάρμα στο λιμάνι
για την καλύτερη εξυπηρέτηση του
κοινού. Στη θέση του ΚΕΠ στην
πλατεία, θα επαναλειτουργήσει η
βιβλιοθήκη στην οποία γίνονται οι
απαραίτητες εργασίες επισκευής και
συντήρησης

Ο Δήμαρχος μετέβη στη Νέα Υόρκη την Παρασκευή 2/01/2015 και επέστρεψε
την Τρίτη 13/01/2015. Το ταξίδι στη Νέα Υόρκη είχε πολύ θετικά
αποτελέσματα, με τις συναντήσεις με τους Νισύριους Ομογενείς και τις
προσφορές των Νισύριων της Αμερικής στην Νίσυρο. Το Σάββατο, 3
Ιανουαρίου, το πρωί, συναντήθηκε και γευμάτισε με τον πρόεδρο της
Δωδεκανησιακής Ομοσπονδίας Αμερικής Γιώργο Ανδριώτη και τον σύμβουλο
του δήμου Αντώνη Καρπαθάκη παρουσία και άλλων φίλων από την Ελληνική
Ομογένεια. Την ίδια μέρα βράδυ ο κ. Νίκος Ανδριώτης παρέθεσε δείπνο στον
Δήμαρχο, τον γιό του Γιάννη, τον Γιώργο Ανδριώτη, την Άλκηστη Πρωτοψάλτη
και μέλη της συνοδείας της σε γνωστό εστιατόριο στο Manhattan. Έγιναν
συζητήσεις για τον καθορισμό της συναυλίας της Πρωτοψάλτη στη Νίσυρο τις
ημέρες που θα πραγματοποιηθεί η 1η Νισυριακή Αμφικτιονία το καλοκαίρι.
Την Κυριακή ο Δήμαρχος έδωσε συνέντευξη στο ομογενειακό ραδιόφωνο
Cosmos FM στις 12.30 μμ, παρέα με τον Γιώργο Ανδριώτη και συζήτησαν
θέματα που αφορούν τη Νίσυρο και τις πολιτικές εξελίξεις. Το απόγευμα έγινε
συνάντηση στο Νισύρικο Σπίτι με πολλούς συμπατριώτες Νισύριους.
Την Δευτέρα 5 Ιανουαρίου, ο Δήμαρχος είχε συνάντηση με τον γνωστό Νισύριο
επιχειρηματία κύριο Γιάννη Κατσιματίδη. Τα θέματα που συζήτησαν διεξοδικά
αφορούν τη συμβολή του κ. Κατσιματίδη στην ανάπτυξη της Νισύρου. Θα
υπάρξει σύντομα σχετική ανακοίνωση. Την ίδια μέρα το απόγευμα ο Δήμαρχος
είχε συνάντηση με τον Νισύριο επιχειρηματία κ. Ντίνο Ράλλη και συζήτησαν
για τη εξέλιξη των εργασιών ανακαίνισης του Ηρώου το οποίο χρηματοδοτούν
οι αδελφοί Ράλλη.
Την Κυριακή 11/01/2015 κόπηκε η Βασιλόπιτα του Συλλόγου των Νισυρίων της
Αμερικής και ταυτόχρονα έγινε η ορκωμοσία του νέου Διοικητικού
Συμβουλίου. Πρόεδρος του νέου ΔΣ του συλλόγου είναι ο κ. Γιάννης
Κωνσταντινίδης και ένα από τα μέλη του είναι ο κ. Αντώνης Καρπαθάκης.
Ο κ. Καρπαθάκης είναι ταυτόχρονα και μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου του
Δήμου Νισυρίων. Η διπλή ιδιότητα του κ. Καρπαθάκη αποτελεί ιστορική
πρωτοτυπία για την Ελληνική ομογένεια της Αμερικής και αναδεικνύει με
περίτρανο τρόπο τους στενούς δεσμούς των μελών της κοινότητας των
Νισυρίων ανά τον κόσμο.Είναι επίσης πολύ σπουδαίο το γεγονός ότι ο
Δήμαρχος των Νισυρίων αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της Νισυριακής
κοινότητας της Νέας Υόρκης.
Ο Δήμαρχος σε εκτενή ομιλία του αναφέρθηκε στα πεπραγμένα της Δημοτικής
Αρχής στη Νίσυρο και στα βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα σχέδια της
νέας Δημοτικής αρχής. Ακολούθησε εκτενής συζήτηση και έγιναν παρεμβάσεις
από τους παρευρισκομένους. Στην εκδήλωση αυτή παραβρέθηκαν
εκατοντάδες Νισύριοι και μέσα σε κλίμα ένθερμο και αδερφικό αντάλλαξαν
ευχές για τον καινούργιο χρόνο. Ο Δήμαρχος στην αρχή της ομιλίας του
αναφέρθηκε στην πλούσια προσφορά των Νισύριων της Αμερικής στο νησί
μας.
Η προσφορά των δυο λεωφορείων του Κωνσταντίνου Βλάχου, αποτελεί
ένα σπουδαίο γεγονός για τη Νίσυρο.
Υπάρχει συνέχεια στις προσφορές στην πατρίδα από τους Νισύριους της
Αμερικής.
Οι αδελφοί Ράλλη ανέλαβαν εξ’ ολοκλήρου την ανακαίνιση του μνημείου
του Αγνώστου Στρατιώτη στη Πλατεία Ηρώων του Μανδρακίου. Το έργο θα
ξεπεράσει τις 10,000 ευρώ. Ο κ. Γιάννης Κωνσταντινίδης, ο πρόεδρος του
Συλλόγου, ανέλαβε την αγορά δυο απινιδωτών, για την προστασία της υγείας
των πολιτών της Νισύρου.
Ο συμπατριώτης μας Σφακιανός Γιώργος, ανέλαβε την αγορά μιας
κάμερας για την απευθείας μετάδοση της Θείας Λειτουργίας από το
Μοναστήρι της Ιεράς Μονής Σπηλιανής, το κόστος της οποίας φθάνει τα 500
ευρώ. Ολοι οι ανά τον κόσμο Νισύριοι θα μπορούν να παρακολουθούν τη Θεία
Λειτουργία μέσω του διαδικτυακού τόπου του Δήμου μας.
Ο συμπατριώτης μας Κώστας Παπαμιχαήλ ανέλαβε την αγορά δεύτερης
κάμερας που θα εγκατασταθεί στο μοναστήρι της Παναγίας Σπηλιανής, και την
συνδρομή δυο ετών λειτουργίας. Το κόστος ανέρχεται στο ποσό των 1500
ευρώ.
Ο Σύλλογος των Νισυρίων της Αμερικής ανέλαβε να δώσει στον Δήμο μας
δύο ηλεκτροκίνητα οχήματα, ένα τρίκυκλο για την αποκομιδή των
απορριμμάτων και ένα μικρό μεταφορικό μέσο πολιτών εντός του οικισμού
τους καλοκαιρινούς μήνες.
Ο ανιδιοτελής πατριωτισμός όλων των συμπατριωτών μας αποτελεί περίτρανη
απόδειξη της συμβολής όλων των Νισύριων στην δημιουργία μιας νέας
Νισύρου, της προόδου και της ανάπτυξης. Αυτό το νέο κύμα προσφορών στην
πατρίδα από τους Νισύριους της Αμερικής, επιβεβαιώνει τις θέσεις της
Πατριωτικής Ενωτικής Κίνησης Αναγέννησης της Νισύρου (ΠΕΚΑΝ) για την
συνένωση ολόκληρης της απανταχού τον κόσμο κοινότητας των Νισυρίων.

Οι επαφές του Δήμαρχου στην Αθήνα
Ιδιαίτερα χρήσιμες επαφές με φορείς και εκπροσώπους της πολιτείας για
θέματα που αφορούν στη Νίσυρο, είχε ο Δήμαρχος κ. Χριστοφής Κορωναίου
στο ταξίδι του στην Αθήνα. Ειδικότερα:
Συναντήθηκε με το Διευθυντικό προσωπικό της εταιρείας ΛΑΒΑ Α.Ε. και
συζήτησαν θέματα που αφορούν την παροχή βοήθεια της ΛΑΒΑ στο Δήμο για
διάφορα αναπτυξιακά έργα.
Είχε συνάντηση με τον Γενικό Δ/ντή της Ελληνικής Εταιρείας ΑξιοποίησηςΑνακύκλωσης Α.Ε Κ. Γιάννη Ραζή και του Υπεύθυνου τμήματος marketing και
επικοινωνίας με ΟΤΑ κ. Δημήτριο Παπασωτηρίου. Το θέμα συζήτησης ήταν η
συμβολή της ΕΕΤΑΑ στο πρόγραμμα που ξεκινάει στο Δήμο Νισύρου για την
ανακύκλωση. Συζητήθηκε ένα προσχέδιο και θα ξεκινήσουν άμεσα οι
διαδικασίες αγοράς υλικού που απαιτείται για την ανακύκλωση.
Το βράδυ της Τετάρτης 25 Φεβρουαρίου ο Δήμαρχος παρευρέθηκε στην
κοπή της βασιλόπιτας της Ομοσπονδίας Δωδεκανησιακών Σωματείων
Αθηνών-Πειραιώς. Στην εκδήλωση αυτή έδωσε χαιρετισμό και αναφέρθηκε
στην συμβολή των Απόδημων Δωδεκανησίων στα νησιά μας, μια και ο ίδιος
υπήρξε Πρόεδρος επί τέσσερα συναπτά έτη της Ομοσπονδίας Δωδεκανησιακών
Σωματείων Αμερικής και έχε ανακηρυχτεί Επίτιμος Πρόεδρος της ίδιας
Ομοσπονδίας.
Την Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου ο Δήμαρχος είχε συνάντηση με τον Γενικό
Διευθυντή της ΚΕΔΕ κ. Χαράλαμπο Βασιλείου και έγινε συζήτηση για την
χρηματοδότηση της ΔΕΥΑΝ. Την ίδια μέρα συναντήθηκε με τον κ. Κωνσταντίνο
Κουσκούκη, καθηγητή και Πρόεδρο του Συνδέσμου Ιαματικών Πηγών και
συζήτησαν για την πορεία αδειοδότησης των Ιαματικών Πηγών Νισύρου. Οι
ιαματικές πηγές Νισύρου, οι πλέον γνωστές, δεν είναι αδειοδοτημένες από τον
επίσημο φορέα της Ελληνικής πολιτείας. Επίσης είχε συνάντηση με τον
Δήμαρχο της Μήλου Κ. Δαμουλάκη Γεράσιμο για τα θέματα που αφορούν τις
συγκοινωνίες και την Τουριστική Ανάπτυξη των νησιών μας. Την ίδια μέρα είχε
συνάντηση με τον Πρόεδρο της Ομοσπονδίας Συλλόγων Μικρών
Κυκλαδονήσων Κ. Πασχάλη Συρίγο για τα ίδια θέματα.
Την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου έγινε συνάντηση με τον κ. Χαράλαμπο
Πλατσή, Υποδιοικητή της Β΄ Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου.
Συζήτησαν το θέμα που αφορά τον διορισμό δεύτερου γιατρού στη Νίσυρο.
Επειδή στην προκήρυξη που είχε γίνει πριν από τρείς μήνες δεν υπήρξε
ανταπόκριση από κανένα γιατρό, ξεκινούν πάλι οι διαδικασίες για τον διορισμό
νέου γιατρού. Το άλλο θέμα που συζητήθηκε ήταν η εγκατάσταση τηλεϊατρικής
στη Νίσυρο.
Την ίδια μέρα είχε συνάντηση στο κτήριο της Βουλής με τον Βουλευτή
Δωδεκανήσου κ. Νεκτάριο Σαντορινιό και έγινε συζήτηση όλων των θεμάτων
που αφορούν τη Νίσυρο. Στον Κ. Σαντορινιό ο Δήμαρχος κατέθεσε όλα τα
υπομνήματα που έχουν σταλεί σε Υπουργούς για θέματα που αφορούν τη
Νίσυρο.
Επίσης είχε συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα Αιγαίου Κ. Νίκο Ζωίδη για
να βρεθεί μία λύση με τις ανάγκες της ΔΕΥΑΝ, για το ίδιο θέμα είχε τηλεφωνική
επικοινωνία με τον Περιφερειάρχη Κ. Γιώργο Χατζημάρκο.
Την Τρίτη 3 Μαρτίου ο Δήμαρχος είχε συνάντηση με τον Υπουργό Εθνικής
Άμυνας κ. Πάνο Καμμένο στο Πεντάγωνο. Συζητήθηκαν θέματα που αφορούν
τη Νίσυρο και του κατέθεσε υπόμνημα σχετικά με συγκεκριμένα προβλήματα.
Την ίδια μέρα ο Δήμαρχος είχε συνάντηση με τον Αναπληρωτή Υπουργό
Ναυτιλίας και Αιγαίου κ. Θοδωρή Δρίτσα στο Υπουργείο στον Πειραιά. Το
θέμα της συνάντησης ήταν τα δρομολόγια Κω-Νισύρου με το πρόβλημα που
δημιουργήθηκε μετά την ζημιά του πλοίου «ΠΑΝΑΓΙΑ ΣΠΗΛΙΑΝΗ» από τα
ακραία καιρικά φαινόμενα. Επίσης έγινε συζήτηση για τα θέματα που αφορούν
την επέκταση του λιμανιού στη Νίσυρο και τον διορισμό Τελώνη στο νησί. Ο κ.
Δρίτσας ζήτησε από τον Δήμαρχο να του σταλούν εγγράφως όλα τα θέματα και
αυτό έχει γίνει.
Ο Δήμαρχος κατέθεσε υπομνήματα που αφορούν τα προβλήματα της
Νισύρου στους: Υφυπουργό Τουρισμού κ. Κουντουρά και στον Υπουργό
Υγείας κ. Κουρουμπλή.

Τα Λουτρά

έργων συνέχεια…
Το συνεργείο του Δήμου συνεχίζει τα
έργα συντήρησης της περιουσίας του
Δήμου, τις επισκευές και τον
καθαρισμό
τμημάτων
της
αποχέτευσης, των δρόμων, των
παραλιών

Για τα σκουπίδια

Έγιναν παρεμβάσεις του Δήμου

στον Άγιο Σάββα με καθαρισμό των
καναλιών και προσθήκη αναχωμάτων
για προστασία από τις δυσμενείς
καιρικές συνθήκες που επικρατούν
αυτή την εποχή.

Άρχισαν εργασίες συντήρησης του
Δημοτικού Ξενώνα ενόψει της νέας
τουριστικής περιόδου.

Θλίψη μας προκάλεσε ο βαρύς
τραυματισμός του «Παναγία Σπηλιανή»
μέσα στο λιμάνι της Νισύρου. Το πλοίο
μεταφέρθηκε αρχικά στην Κάλυμνο και
στη συνέχεια στο Πέραμα για την πλήρη
αποκατάσταση των ζημιών.
Η πλοιοκτήτρια εταιρεία διέθεσε για το
δρομολόγιο της Καρδάμαινας το «Άγιος
Κωνσταντίνος»
ενώ
παράλληλα
ανακοίνωσε
την
επιστροφή
του
«Παναγία Σπηλιανή» στο πλήρες
πρόγραμμα του , μέσα στο Μάρτιο.

Ψηφιακό σήμα στη Νίσυρο

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες από την
DIGEA για την παροχή και στη
Νίσυρο του ψηφιακού σήματος με
κάλυψη που αγγίζει το 100%. Από το
νησί μας τροφοδοτείται και η
Καρδάμαινα. Στην εγκατάσταση
πρωταγωνίστησε ο συμπατριώτης
μας
ΦΩΤΗΣ
ΜΑΣΤΡΟΜΙΧΑΛΗΣ
με συνεργείο από Κω επικεφαλής
του οποίου ήταν ο κ. Παπούλης.

Την παρακάτω επιστολή έστειλε ο
Δήμαρχος Νισυρίων στους ιδιοκτήτες
καταστημάτων υγειονομκού ενδιαφέροντος
Αγαπητοί συμπολίτες,
Ξεκινάμε όλοι μαζί μια μεγάλη
προσπάθεια για την ανακύκλωση των
απορριμμάτων. Η ανακύκλωση δεν
είναι πια πολυτέλεια, είναι ανάγκη. Το
πλαστικό, το χαρτί, το αλουμίνιο και το
γυαλί μπορούν να ανακυκλωθούν και
από πρόβλημα να μετατραπούν σε
πρώτες ύλες. Παρακαλείσθε όλοι τα
χαρτοκιβώτια να τα τεμαχίζετε και να
τα δένετε. Τα πλαστικά μπουκάλια, το
αλουμίνιο και το γυαλί να τα βάζετε σε
διαφορετικές σακούλες. Θα περνάει
υπάλληλος της καθαριότητας του
Δήμου να τα συλλέγει καθημερινά.
Όλοι μαζί μπορούμε να συμβάλλουμε
για ένα καθαρό περιβάλλον.

Στο Ζωσιμοπούλειο οι
συνεδριάσεις του Δημοτικού Δ.Σ.

Έγινε αποξήλωση και αποκατάσταση
των σάπιων παλαιών σωλήνων που
δημιουργούσαν ροή υδάτων στους
κάτω ορόφους. Επίσης άρχισε και το
βάψιμο των τοίχων και των
κουφωμάτων.

Με αμείωτο ρυθμό συνεχίζονται

Το «Παναγία Σπηλιανή»

Συνεχίζονται
με
εντατικούς
ρυθμούς οι εργασίες
για την
πλήρη ανακαίνιση των λουτήρων
του ανατολικού τμήματος των
λουτρών και των εσωτερικών
χώρων. Αντικαθίστανται σταδιακά
όλα το πλακάκια και τα διαλυμένα
από την πολυκαιρία και την
έλλειψη συντήρησης μάρμαρα.

οι εργασίες για τις επισκευές
τμημάτων
του
αποχετευτικού
συστήματος.
Τα
προβλήματα
κυρίως
τους
καλοκαιρινούς μήνες είναι μεγάλα. Η
φωτογραφία είναι από την επισκευή
του τμήματος έξω από το φούρνο.
Συνεχίζεται το έργου σύνδεσης
όλου του οικισμού του Μανδρακίου
στο αποχετευτικό δίκτυο.
Περιφράχτηκε με κάγκελα και
έτσι δημιουργήθηκε μικρό πάρκο σε
χώρο δίπλα στο αρχαιολογικό μουσείο
Συντηρήθηκε
το κτίριο της
Γιαννίδειας βιβλιοθήκης
Έγινε καθαρισμός του επαρχιακού
δρόμου
Όλα τα έργα εκτελούνται από
προσωπικό
του
Δήμου
και
χρηματοδοτούνται από ΔΙΚΟΥΣ ΜΑΣ
ΠΟΡΟΥΣ.

Όπως είχε προαναγγείλει προεκλογικά
στο πρόγραμμα του ο Δήμαρχος
Νισυρίων,
οι
συνεδριάσεις
του
Δημοτικού Συμβουλίου αποφασίστηκε
να
πραγματοποιούνται
στο
Ζωσιμοπούλειο προκειμένου όλοι οι
Δημότες να έχουν τη δυνατότητα να τα
παρακολουθήσουν. Πολύ σύντομα δε,
οι συνεδριάσεις θα μεταδίδονται σε
ζωντανό χρόνο από τη ιστοσελίδα του
Δήμου ενώ κάποιες συνεδριάσεις θα
γίνουν και στα χωριά. Με τον τρόπο
αυτό οι πολίτες θα έχουν τη δυνατότητα

να παρακολουθούν, να κρίνουν, να
συμμετέχουν , να έχουν δηλαδή ίδια
γνώση
και
αντίληψη
των
τεκτενομένων. Για την ιστορία, η
πρώτη συνεδρίαση του Δ.Σ. στο
Ζωσιμοπούλειο πραγματοποιήθηκε
στις 24 /2/2015.

Ορκωτός Λογιστής

Συνεχίζεται ο διαχειριστικός έλεγχος της
προηγούμενης δημαρχιακής περιόδου
και πολύ σύντομα θα έχουμε τα
αποτελέσματα του ελέγχου αυτού

από την βιβλιοθήκη της ιστοσελίδας του Δήμου
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ
Στη χώρα μας παράγονται κάθε χρόνο
περίπου
4.8 εκατομμύρια τόνοι αστικών
στερεών απορριμμάτων

ΔΕΝ ΞΕΧΝΑΜΕ:
Η Ανακύκλωση σήμερα αποτελεί σημαντική
προτεραιότητα για το περιβάλλον και το μέλλον μας.
Δεν είναι μια εφήμερη τάση της εποχής, αλλά
αντίθετα, υποχρέωση κάθε πολιτισμένης κοινωνίας
που συμβάλει έμπρακτα στη βελτίωση των συνθηκών
διαβίωσης. Παράλληλα, εντοπίζεται η ανάγκη για την
καλλιέργεια μιας κουλτούρας που προάγει την
Ανακύκλωση στους πολίτες και όλους τους
κοινωνικούς εταίρους αναγνωρίζοντας ότι η
Ανακύκλωση πρέπει να μπει στην καθημερινότητά
μας και να γίνει Τρόπος Ζωής. Σε κάθε περίπτωση
πάντως, Ανακύκλωση με καθαρά τεχνικούς όρους
είναι η διαδικασία μέσα από την οποία επιτυγχάνεται
η εκ νέου χρήση των υλικών συσκευασίας (γυαλί,
χαρτί, πλαστικό αλουμίνιο, λευκοσίδηρο και ξύλο) και
η επαναεισαγωγή τους στον κύκλο παραγωγής.
Συσκευασίες από Αλουμίνιο,
π.χ. αναψυκτικά, μπίρες κ.ά.
Συσκευασίες από Λευκοσίδηρο, π.χ. από γάλα
εβαπορέ, τόνο, ζωοτροφές, τοματοπολτό κ.ά.
Συσκευασίες από Πλαστικό, π.χ. μπουκάλια και
δοχεία από νερό, αναψυκτικά, γιαούρτι, βούτυρο,
λάδι, απορρυπαντικά, είδη καθαρισμού, σαμπουάν,
αφρόλουτρα, φίλμ περιτυλίγματος , οδοντόκρεμες,
αποσμητικά, πλαστικές σακούλες κ.ά.
Συσκευασίες από Γυαλί, π.χ. μπουκάλια και βαζάκια,
χυμοί, αναψυκτικά, αλκοολούχα ποτά, τρόφιμα κ.ά.
Συσκευασίες από Χαρτί & Χαρτοκιβώτια, π.χ. από
ηλεκτρικές συσκευές, γάλα, χυμούς, δημητριακά,
πίτσα,
μπισκότα,
ζάχαρη,
απορρυπαντικά,
χαρτοσακούλες κ.ά.
Η
συμμετοχή
στην
ανακύκλωση είναι τρόπος
ζωής με αδιαμφισβήτητα
οφέλη για το περιβάλλον και
απαραίτητη προϋπόθεση για
τη διατήρηση της οικολογικής
ισορροπίας του πλανήτη μας.
Τα οφέλη της ανακύκλωσης είναι πολύ περισσότερα
από τα προφανή, που είναι η προστασία του
περιβάλλοντος και η αναβάθμιση της ποιότητας ζωής
μας.
Η Ανακύκλωση:
Συμβάλλει στη μείωση των αστικών αποβλήτων
που πρέπει να συλλεχθούν από τους Δήμους και να
μεταφερθούν σε ολοένα και πιο δυσεύρετους Χώρους
Υγειονομικής Ταφής.
Συνεισφέρει στη εξοικονόμηση πρώτων υλών και
ενέργειας, που συνήθως είναι μη ανανεώσιμες
(πετρέλαιο, μεταλλεύματα κλπ.) παρέχοντας και
οικονομικά οφέλη στην ελληνική κοινωνία που σε
μεγάλο
μέρος
εισάγει
πρώτες
ύλες
και
ενέργεια.
Δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας.
Προσφέρει στον πολιτισμό, καθώς συμβάλλει στη
δημιουργία
μιας
έμπρακτης
περιβαλλοντικής
συνείδησης.
Με δεδομένο ότι η προστασία του περιβάλλοντος
είναι υπόθεση όλων μας, η επιτυχία της εναλλακτικής
διαχείρισης εξαρτάται, όχι μόνο από την
ευαισθητοποίηση, αλλά και από την ενεργό
συμμετοχή. Οι πληροφορημένοι και ενεργοί πολίτες
είναι ο κινητήριος μοχλός για να υλοποιηθούν οι
στόχοι του νόμου και της ελληνικής κοινωνίας και να
προστατευθεί πιο αποτελεσματικά το περιβάλλον.

2.200 κιλά κορμών δέντρων μας δίνουν 1000
κιλά χαρτιού
1.000
κιλά
ανακυκλωμένου
χαρτιού
εξοικονομούν 130-170 κιλά πετρέλαιο

Με την ηλεκτρική ενέργεια που χρειάζεται για να
γίνει 1 κουτί από αλουμίνιο μπορείτε:
να ακούσετε ραδιόφωνο για 4 ώρες,
να ανάβει μια λάμπα 60/Watt για 5 ώρες,
να λειτουργεί ένα ψυγείο για 4 ώρες

1. Διαχωρίζουμε καθημερινά τα υλικά
συσκευασίας μας από τα υπόλοιπα στο
νοικοκυριό.
2. Αδειάζουμε εντελώς τις συσκευασίες μας από
τα υπολείμματα.
3. Διπλώνουμε τα χαρτοκιβώτια
4. Δεν πετάμε στον κάδο τα υλικά μέσα σε
δεμένες σακούλες αλλά τα ρίχνουμε χύμα.
5. Δεν πετάμε ποτέ κοινά σκουπίδια στους
κάδους ανακύκλωσης.

Τι δε ρίχνουμε στους κάδους ανακύκλωσης:
Βιντεοκασέτες, βούρτσες πλαστικές, γάντια,
γυαλόχαρτο, δερμάτινα αντικείμενα, δισκάκια cd
– dvd, ενέσεις – ιατρικά απόβλητα, ηλεκτρικά
είδη
οικιακής
χρήσης,
ηλεκτρικές
και
ηλεκτρονικές συσκευές, καλαμάκια, κλαδιά,
κούκλες- παιχνίδια, κράνος αναβάτη, λαδιού
δοχεία από μηχανές, λάμπες-λαμπτήρες,
μαχαίρια, μαχαιροπήρουνα πλαστικά, μελάνια
εκτυπωτών κλπ, μπάλες, μπαταρίες, ξύλινα
αντικείμενα,
ξυραφάκια,
οδοντόβουρτσες,
οικοδομικά υλικά, παιχνίδια, πάνες μίας χρήσης,
παπούτσια, παραϊατρικά προϊόντα νοσοκομείων,
πλαστικά
έπιπλα,
πλαστικές
γλάστρες,
προφυλακτήρες αυτοκινήτων, προφυλακτικά,
ρολόγια και αξεσουάρ, ρούχα-ενδύματα,
σελοτέιπ,
στρώματα, στυλό, τηλεκάρτες,
υπολείμματα τροφών, υφάσματα, φελιζόλ, φιλμ
φωτογραφίας, φυτά-λουλούδια, φωτοβολίδεςπυροτεχνήματα, φωτογραφίες, χαρτί κουζίνας μη
χρησιμοποιημένο, χαρτί μικρότερο από Α4, χαρτί
υγείας μη χρησιμοποιημένο, χόρτα, χώμα.
Το πρόβλημα των σκουπιδιών μας αφορά όλους.
Η ανακύκλωση είναι στάση ζωής.

Αλιευτικός Τουρισμός

Τι είναι ο αλιευτικός τουρισμός
Ο Αλιευτικός Τουρισμός περιλαμβάνει:
την επίδειξη τεχνικών αλιείας, σπογγαλιείας, και
μεθόδων εκτροφής και καλλιέργειας υδρόβιων
οργανισμών και της χρήσης συγκεκριμένων
μεθόδων και εργαλείων από τους ίδιους τους
τουρίστες-επισκέπτες ή και την άμεση και ενεργό
συμμετοχή των τουριστών – επισκεπτών σε αυτές
τις δραστηριότητες και πρακτικές, τόσο στον
υδάτινο χώρο όσο και σε κατάλληλα
διαμορφωμένους χώρους στην παράκτια,
παρόχθια και παραλίμνια ζώνη, την παροχή
υπηρεσιών φιλοξενίας, εστίασης σε παράκτιες,
παρόχθιες και παραλίμνιες περιοχές αλιευτικών
κοινοτήτων, την παροχή υπηρεσιών ενημέρωσης,
παρακολούθησης ή συμμετοχής σε δράσεις,
ενέργειες ή δραστηριότητες που μπορούν να
αναπτυχθούν με στόχο την ψυχαγωγία και την
απόκτηση γνώσεων και εμπειριών του επισκέπτη
– τουρίστα μέσω της επαφής του με την αλιεία
και την σπογγαλιεία και το φυσικό, κοινωνικό και
πολιτιστικό περιβάλλον της και τέλος την
διοργάνωση εκπαιδευτικών και επιμορφωτικών
σεμιναρίων για όλα τα ανωτέρω.
Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 176 έως
και 186 του νόμου 4070/2012, ο Αλιευτικός
Τουρισμός είναι ειδική μορφή Τουρισμού
Υπαίθρου, η οποία συνίσταται στο σύνολο των
δραστηριοτήτων
παροχής
επιχειρηματικά
οργανωμένων τουριστικών υπηρεσιών και
αγαθών, που συνδέονται με:
την
αλιευτική,
σπογγαλιευτική
και
υδατοκαλλιεργητική παραγωγή, το πολιτιστικό

περιβάλλον των αλιευτικών κοινοτήτων, τις
αλιευτικές, τις σπογγαλιευτικές και τις
υδατοκαλλιεργητικές ασχολίες και τις αντίστοιχες
πρακτικές και τα τοπικά έθιμα, που σχετίζονται
με αυτές, τα τοπικά προϊόντα, την παραδοσιακή
κουζίνα και τοπική γαστρονομία σε σχέση με την
αλιεία,
την
σπογγαλιεία
και
την
υδατοκαλλιέργεια, τη διοργάνωση γιορτών και
εκδηλώσεων στις αγροτικές και αλιευτικές
περιοχές με βάση τα τοπικά έθιμα, τον τοπικό
πολιτισμό και τις τοπικές παραδόσεις.
Ποιες χαρακτηρίζονται επιχειρήσεις αλιευτικού
τουρισμού
Επιχείρηση Αλιευτικού Τουρισμού, είναι κάθε
επιχείρηση η οποία παρέχει τις παραπάνω
υπηρεσίες και πρέπει να ανήκει σε επαγγελματία
αλιέα ή επαγγελματίες αλιείς ή συνεταιρισμούς
αυτών ή υδατοκαλλιεργητές ή το κεφάλαιό της
να ανήκει τουλάχιστον κατά 50% σε
επαγγελματία αλιέα ή επαγγελματίες αλιείς ή
συνεταιρισμούς αυτών ή υδατοκαλλιεργητές και
να χρησιμοποιεί επαγγελματικά αλιευτικά ή και
σπογγαλιευτικά σκάφη που είναι επίσημα
καταχωρισμένα στο Εθνικό Αλιευτικό Μητρώο ή
στο Μητρώο Αλιευτικών σκαφών Εσωτερικών
Υδάτων.
Προκειμένου
μια
επιχείρηση
Αλιευτικού
Τουρισμού να ασκήσει νόμιμα την εν λόγω
δραστηριότητα, θα πρέπει να διαθέτει όλες τις
σχετικές
με
τη
δραστηριότητα
αυτή
προβλεπόμενες άδειες ή μπορεί να συνεργαστεί
με νόμιμα αδειοδοτημένους πάροχους της
υπηρεσίας αυτής. Στο μητρώο τουριστικών
επιχειρήσεων, που τηρείται από τον Ε.Ο.Τ.,
καταχωρούνται και οι Επιχειρήσεις Αλιευτικού
Τουρισμού.
Κάθε
επιχείρηση
Αλιευτικού
Τουρισμού μπορεί να χρησιμοποιεί μικρά
λεωφορεία τύπου «βαν», καθώς και αυτοκίνητα
τύπου «4Χ4», νομίμως αδειοδοτημένα στο όνομα
της επιχείρησης ή νομίμως μισθωμένα με απλή
μίσθωση ή με leasing, αποκλειστικώς και μόνο
για την εξυπηρέτηση της λειτουργίας της και των
πελατών της κατά την παροχή των υπηρεσιών της
σε δραστηριότητες Αλιευτικού Τουρισμού.
Ποιοι αλιείς έχουν δικαίωμα άσκησης
δραστηριότητας αλιευτικού τουρισμού
Επαγγελματίας αλιέας θεωρείται οποιοδήποτε
φυσικό πρόσωπο που είναι νόμιμος κάτοχος
επαγγελματικού αλιευτικού ή σπογγαλιευτικού
σκάφους έστω και σε ποσοστό και το σκάφος
είναι καταχωρισμένο στο Εθνικό Αλιευτικό
Μητρώο ή στο Μητρώο Αλιευτικών Σκαφών
Εσωτερικών Υδάτων και διεξάγει ατομικά ή σε
συνεργασία με άλλα πρόσωπα τη δραστηριότητα
της επαγγελματικής αλιείας ή της σπογγαλιείας ή
τη σύλληψη ή την καλλιέργεια ή τη συγκομιδή
υδροβίων οργανισμών σε γλυκά, υφάλμυρα ή
θαλάσσια ύδατα, για εμπορικούς σκοπούς.
Το αλιευτικό σκάφος που διατίθεται για
δραστηριότητες
αλιευτικού
τουρισμού
εφοδιάζεται με σχετική Ειδική Άδεια Αλιευτικού
Τουρισμού, η οποία εκδίδεται και χορηγείται
από τη Λιμενική Αρχή που έχει καταχωρήσει το
σκάφος στα οικεία μητρώα της. Δικαίωμα
υποβολής της αίτησης απόκτησης της Ειδικής
Άδειας Αλιευτικού Τουρισμού έχει κάθε
επαγγελματίας αλιέας ή σπογγαλιέας κάτοχος
αδειοδοτημένου επαγγελματικού αλιευτικού ή
σπογγαλιευτικού σκάφους, καθώς και κάθε
υδατοκαλλιεργητής και συνεταιρισμός αλιέων
που κατέχει αδειοδοτημένο αλιευτικό ή
σπογγαλιευτικό σκάφος.
Περιοχές δραστηριοποίησης
Ο αλιευτικός τουρισμός διεξάγεται εντός της
αιγιαλίτιδας ζώνης της χώρας, όπου διενεργείται
αλιεία, καλλιέργεια και εκτροφή υδρόβιων
οργανισμών, τηρουμένων των διατάξεων για την
προστασία της θαλάσσιας χλωρίδας και πανίδας,
των θαλάσσιων πάρκων και των υποθαλάσσιων
αρχαιολογικών μνημείων. Δραστηριότητες του
αλιευτικού
τουρισμού
δύνανται
να
πραγματοποιούνται, κατά περίπτωση, και στη
χερσαία παράκτια, παραλίμνια και παρόχθια
ζώνη. Εισοδήματα από αλιευτικό τουρισμό
Οποιοδήποτε εισόδημα προέρχεται από τον
αλιευτικό τουρισμό δηλώνεται και φορολογείται
ως αλιευτικό εισόδημα, σύμφωνα με τις ειδικές
φορολογικές διατάξεις.

