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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

Αγαπητά Μέλη και Φίλοι της Ελληνικής Κοινότητας Μάλτας, 
Αγαπητά Μέλη της Ελληνικής Παροικίας Μάλτας, 
 

Με ιδιαίτερη χαρά και τιμή το Δ.Σ. υποδέχθηκε χθες Κυριακή 26 Σεπτεμβρίου (9) Μέλη της ΕΚΜ και (2) 
Μέλη της Ελληνικής Παροικίας που ανταποκρίθηκαν στην ανοικτή πρόσκληση του Προεδρείου για να 
συζητήσουμε τους προβληματισμούς, τις ανησυχίες και τις προτάσεις τους σχετικά με τη λειτουργία της 
ΕΚΜ και πως θα μπορούσαμε να βελτιώσουμε και να εμπλουτίσουμε τις δραστηριότητές της. 

 

 

 

Κατά τη συνάντηση (η οποία διήρκησε 2,5 ώρες) απαντήθηκαν από τα μέλη του Δ.Σ. όλα τα ερωτήματα 
σχετικά με το λόγο ίδρυσης του Νομικού Προσώπου “Hellenic Society of Malta”, το σκοπό που 
εξυπηρετεί, την αναγκαιότητα διατήρησής του, τις δράσεις και δραστηριότητες που έχει αναλάβει, την 
αρωγή που έχει προσφέρει, τα πεπραγμένα 4 ετών, την αναστολή δραστηριοτήτων λόγω των 
περιοριστικών μέτρων της πανδημίας καθώς και συζητήθηκαν τρόποι περαιτέρω βελτίωσης της 
λειτουργίας της και των παροχών προς τα Μέλη της. 

Οι συμμετέχοντες, ζήτησαν να μεταφερθεί στο ευρύ κοινό, η παρακάτω διευκρίνιση που συζητήθηκε 
αναλυτικά κατά τη συνάντηση:  

- H “Hellenic Society of Malta” (ελλ. “Ελληνική Κοινότητα Μάλτας” συντομ. ΕΚΜ) είναι αναγνωρισμένο 
Νομικό Πρόσωπο με αριθμό εγγραφής Μητρώου Voluntary Organization 1432 (Μη Κερδοσκοπικού 
Χαρακτήρα) και λειτουργεί βάσει της κείμενης νομοθεσίας της Δημοκρατίας της Μάλτας. Αποτελεί τον 
επίσημο φορέα επικοινωνίας μεταξύ των Μελών της και των Ελληνικών και Μαλτέζικων Αρχών. 
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά στο www.hsm.org.mt  

- Ελληνική Παροικία Μάλτας είναι το σύνολο των Ελλήνων που διαμένουν νόμιμα και μόνιμα στη Μάλτα. 
Δεν αποτελεί Νομική Οντότητα και δεν μπορεί να επικοινωνήσει επίσημα με καμία αρχή. 

- Η ΕΚΜ (ως νομικό πρόσωπο) λειτουργεί και δρα προς όφελος τόσο των Μελών της όσο και των Μελών 
της Παροικίας - ασχέτως αν οι δεύτεροι δεν είναι εγγεγραμμένα Μέλη της. 
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Η παραπάνω διευκρίνιση κοινοποιείται κυρίως για να αποσαφηνιστεί η διάκριση μεταξύ ιδιωτικών 
πρωτοβουλιών Μελών της Παροικίας από εκείνες που δύναται η ΕΚΜ να πραγματοποιήσει (βάσει του 
υφιστάμενου καταστατικού που την διέπει και της κείμενης Νομοθεσίας της Δημοκρατίας της Μάλτας).  

Οι συμμετέχοντες ενημερώθηκαν επίσης από τα μέλη του Δ.Σ. ότι το αμέσως προσεχές διάστημα θα 
πραγματοποιηθεί η Ετήσια Γενική Συνέλευση (βάσει των υγειονομικών πρωτοκόλλων που ισχύουν) 
καθώς και ότι οι εκλογές θα λάβουν χώρα εντός του 2021 (έως τις 12 Δεκεμβρίου 2021 το αργότερο) για 
την ανάδειξη του νέου Δ.Σ. 

Σχετικές ανακοινώσεις τόσο για τη Γενική Συνέλευση όσο και για τη διεξαγωγή των εκλογών θα σταλούν 
έγκαιρα προς τους ενδιαφερόμενους. 

Επιθυμία του Δ.Σ. ήταν να υπήρχε μεγαλύτερη συμμετοχή - στην ανοικτή συζήτηση που οργανώθηκε - 
κυρίως από μέλη της Παροικίας που δεν είναι εγγεγραμμένα Μέλη της ΕΚΜ προκειμένου να λάβει 
γνώση των ζητημάτων που τους απασχολούν, των αστοχιών και παραλήψεων που έχουν εντοπίσει και 
των προτάσεών τους για βελτίωση της λειτουργίας της Κοινότητας. Ευχόμαστε να συναντήσουμε και να 
γνωρίσουμε περισσότερους φίλους τόσο στην επικείμενη Γενική Συνέλευση όσο και σε μελλοντικές 
Ανοικτές Συζητήσεις με σκοπό την πρόοδο όλων των Ελλήνων της Μάλτας. 

Το Δ.Σ. της ΕΚΜ θέλει να ευχαριστήσει δημόσια όλους όσοι παρευρέθηκαν στη χθεσινή συνάντηση, για 
τη συμβολή τους και τις προτάσεις που κατέθεσαν.  

Όλοι Μαζί μπορούμε να προοδεύσουμε την Κοινότητά μας και να βελτιώσουμε την Ποιότητα Ζωής μας 
στη Μάλτα!  

Βρισκόμαστε πάντα στη διάθεση όλων για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ΕΚΜ. 

 

Για το Δ.Σ. της ΕΚΜ, 

Ο γραμματέας, 
Γεράσιμος Παπαλεβέντης 
www.hsm.org.mt  -  info@hsm.org.mt  

*  Οι συμμετέχοντες συναίνεσαν τόσο στη φωτογράφισή τους όσο και στη δημοσίευση. 
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