ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ 16/11/2021
Συμμετείχαν: Κορωναίου Άννα (Νίσυρος), Ζερβάνου Λουκία (Κως), Κορδίνα
Μαρία (Ρόδος), Πετρίδης Φίλιππος (Σύμη), Οικονομίδου Ισαβέλλα, Ηρακλείδου
Σοφία (Χάλκη), Βασιλάκη Σούλα (Τήλος), Χατζηαντωνίου Γρηγόρης (Σύλλογος
Δωδεκανησίων Νέων), Φραγκούλης Γιάννης (Κάσος).
Συνέβησαν από την προηγούμενη συνεδρίαση – τηλεδιάσκεψη
(2/11) μέχρι σήμερα:
7/11: Γενική Συνέλευση και αρχαιρεσίες για ανάδειξη νέου ΔΣ Κοινωνικού Συλλόγου
Συμαίων
- Εσπερινός στον ΙΝ Αρχαγγέλου Μιχαήλ στην παραλία Ελευσίνας Παρουσίαση χορευτικού και κέρασμα από τον Σύλλογο Συμιακών Ελευσίνας
8/11: Λειτουργία στον ΙΝ Αρχαγγέλου Μιχαήλ στην παραλία Ελευσίνας - Κέρασμα
στο προαύλιο από τον Σύλλογο Συμιακών Ελευσίνας
9/11: Λάβαμε ανακοίνωση για παράταση της υποβολής ενστάσεων από ιδιώτες που
αφορούν σε προβλήματα με τους Δασικούς Χάρτες. Λόγω της σοβαρότητας του
θέματος, αποφασίστηκε ο προγραμματισμός έγκυρης ενημέρωσης των
συμπατριωτών μας
10/11: Κοινή συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου Ν. Αιγαίου και ΠΕΔ με θέματα:
α) το αίτημα επαναφοράς μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ στα νησιά μας και β) την
τοποθέτηση ανεμογεννητριών σε νησιά της Περιφέρειας, θέμα για το οποίο εκδόθηκε
ψήφισμα, που αποστέλλεται συνημμένο.
- Συνεδρίαση της Επιτροπής διαβούλευσης του Δήμου Πειραιά με συμμετοχή του
προέδρου μας κ. Γιάννη Φραγκούλη
-Διάλεξη Επιδημιολόγου κ. Γκίκα Μαγιορκίνη, στο Συλλόγου εν Ελλάδι Κασίων
14/11: Δοξολογία στον ΙΝ Αγίου Νικολάου Πειραιά - Συνεορτασμός Κοινωνικού
Συλλόγου Συμαίων για τον προστάτη τους Αρχάγγελο Μιχαήλ και της Ένωσης
Ροδίων για τον πολιούχο της Ρόδου Κωνσταντίνο τον Υδραίο
Θητεία ΔΣ Ομοσπονδίας – Ετήσια Γενική Συνέλευση
Λαμβανομένων υπόψη των νέων δεδομένων της πανδημίας, αποφασίστηκε
όπως η ημερομηνία της ΓΣ 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. Θα σταλεί επιστολή στα Σωματεία – μέλη
της Ομοσπονδίας μας, ώστε να ορίσουν έγκαιρα τους τρεις (3) αντιπροσώπους
τους. Επιπλέον, θα καταβληθούν 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.

Προγραμματισμός προσεχών εκδηλώσεων
Λαμβάνοντας υπόψη τον συνεχή αυξανόμενο αριθμό κρουσμάτων της
πανδημίας, το ΔΣ της Ομοσπονδίας μας, εκτός από την πραγματοποίηση της
Αιμοδοσίας, που αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα, αποφάσισε να εξετάσει τη
δυνατότητα πραγματοποίησης εκδηλώσεων μόνο σε εξωτερικούς χώρους.
Προτεινόμενες εκδηλώσεις:
α. Πρωινή (10πμ – 3μμ) υπαίθρια πώληση Δωδεκανησιακών προϊόντων σε
χώρο κοντά στο Δημοτικό θέατρο του Πειραιά, εκδήλωση που γινόταν και κατά το
παρελθόν, με μεγάλη επιτυχία
β. Λειτουργία – αρτοκλασία στον ΙΝ Αρχαγγέλου Μιχαήλ στην παραλία
Ελευσίνας, με κεράσματα στον προαύλιο χώρο και προαιρετικό γεύμα.
γ. Ξενάγηση στον πύργο Βασίλισσας Αμαλίας και Όθωνα, στην ευρύτερη
περιοχή πάρκου Τρίτση (ϊλιον), όπως αναλυτικά αναφέρεται στο συνημμένο αρχείο.

