ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ 17/5/2016
Παραβρέθηκαν: Βασιλάκη Σούλα (Τήλος), Βουρεξάκη Κατερίνα, Γερασίμου Στέφανος
(Κάλυμνος), Υψηλάντη Διονυσία (Πάτμος), Βενέτος Γιάννης (Αστυπάλαια), Ζερβάνου
Λουκία (Κως), Αντύπα Μαριάνα (Λέρος), Πετρίδης Φίλιππος (Σύμη), Ηρακλείδου
Σοφία (Χάλκη), Καραϊτιανός Γιάννης (Κάρπαθος), Κορκόνδειλα Λιάνα
(Δωδεκανησιακή Μέλισσα), Κορδίνα Μαρία (Ρόδος), Λουκάς Μιχάλης Κύκκος
(Καστελλόριζο), Βουβάλη Ευδοκία, Παπαδόπουλος Νίκος (Πολιτιστική Ομάδα
Αρχιπέλαγος), Πολυχρονάκης Αλκιβιάδης (Όμιλος Καρπαθίων Νέων), Στρατιώτης
Γιώργος, Φραγκούλης Γιάννης (Κάσος).
Απόντες: Κορωναίου Άννα (Νίσυρος), Τσούκας Δημήτρης (εκπρόσωπος Συλλόγου
Συμιακών Νέων «ΝΙΡΕΑΣ»).
Συζητήθηκαν τα παρακάτω θέματα:
ΣΥΝΕΒΗΣΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ:
26/4: Συνάντηση ΔΣ Ένωσης Κώων Αθηνών με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας
10/5: Στάλθηκε επιστολή στο ΔΣ του Πειραϊκού Συνδέσμου με πρόταση
συνδιοργάνωσης παρουσίασης για το «Ηλεκτρονικό Εμπόριο και διαδικτυακό
μάρκετινγκ, λύσεις στην εποχή της κρίσης
12/5: Συνάντηση ομάδας εργασίας στο Ίδρυμα Ευγενίδου για συνέχιση ενεργειών
στο πρόγραμμα «Ο Πρωτογενής τομέας πυλώνας ανάπτυξης της βιώσιμης
οικονομίας των μικρών νησιών» Σύσκεψη στη Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής με φορείς
αρμοδίους για θέματα νησιωτικής πολιτικής
15/5: Πανηγυρική Θεία Λειτουργία Συλλόγου Απανταχού Πατμίων με αρτοκλασία
στην Ιερά Μονή του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου
- Πανηγυρική Θεία Λειτουργία με αρτοκλασία στον Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου στο
Διόνυσο, ιδιοκτησίας του Συλλόγου των Απανταχού Καρπαθίων.
- Αρχαιρεσίες για εκλογή νέου ΔΣ Ένωσης Συμιακών Νέων «Ο Νιρέας»
16/5: Παρουσίαση επετειακού αφιερώματος ντοκιμαντέρ για το Θωρηκτό "Γ.
Αβέρωφ" με την ευκαιρία συμπλήρωσης 71 χρόνων από το "Τελευταίο του ταξίδι
στα Δωδεκάνησα" τον Μάιο του 1945, στην Εστία Νέας Σμύρνης από την
Πολιτιστική Ομάδα "Αρχιπέλαγος"
- Αφιέρωμα στα 60 χρόνια από τον θάνατο του αγωνιστή Νικολάου Κ.
Μανούση στο kostoday.com
- Ίδρυση Συλλόγου Ορθοδόξων Πατμίων – αντιδράσεις για την παραχώρηση
Ορθοδόξου Ναού της Πάτμου για να μετατραπεί σε Καθολικό Ναό
- Περικοπή αεροπορικών δρομολογίων και αύξηση κόστους εισιτηρίων από
και προς νησιά της Δωδεκανήσου (θα υπάρξει έγκαιρη ενημέρωση του ΔΣ και στη
συνέχεια ανάληψη απαιτουμένων ενεργειών)
- Αύξηση του ΦΠΑ στα νησιά της Δωδεκανήσου (θα υπάρξει έγκαιρη
ενημέρωση του ΔΣ και στη συνέχεια ανάληψη απαιτουμένων ενεργειών)
- Υποδοχή Καλυμνίων της διασποράς (Η.Π.Α.) στην Αθήνα από την Ένωση
Καλυμνίων Αττικής
Σχεδιασμός για το πρόγραμμα CLLD (πρώην LEADER)
Σύμφωνα με την από 9/5/16 επιστολή της ΑΝΔΩ (Αναπτυξιακή Δωδεκανήσου),
αναμένεται η προκήρυξη για την υποβολή προτάσεων για την επιλογή Στρατηγικών
Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD, πρώην
LEADER). Προκειμένου να υπάρξει ουσιαστική συμβολή της Ομοσπονδίας μας στον
προγραμματισμό – σχεδιασμό του Τοπικού προγράμματος για τη Δωδεκάνησο, θα

υπάρξει συγκέντρωση προτάσεων από συμπατριώτες της παροικίας μας και
Δωδεκανησιακά παροικιακά Σωματεία, προκειμένου να ακολουθήσει συνάντηση
εργασίας με εκπροσώπους της ΑΝΔΩ.
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ
Μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίστηκε ομόφωνα η αποστολή επιστολών
προς την Περιφέρεια Ν. Αιγαίου, με προτάσεις για:
- Πραγματοποίηση θεατρικών παραστάσεων στα νησιά μας, στις οποίες

συμμετέχουν συμπατριώτες μας (παραγωγοί, σκηνοθέτες, ηθοποιοί, κλπ)
- Πιλοτική εφαρμογή καλλιέργειας με μέθοδο Υδροπονίας κλειστού τύπου ( σε

κοντέηνερ) σε δύο τουλάχιστον νησιά της Περιφέρειάς μας
ΥΓΕΙΑ
Η έλλειψη αίματος παραμένει το κυρίαρχο πρόβλημα στην αντιμετώπιση
περιστατικών των απανταχού συμπατριωτών μας, παρά την εθελοντική αιμοδοσία
που πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία του Ομίλου Καρπαθίων Νέων, την 20/4,
στην έδρα του Συλλόγου των Απανταχού Καρπαθίων. Θα καταβληθεί κάθε δυνατή
προσπάθεια πραγματοποίησης αιμοδοσίας στα νησιά μας, κατά την καλοκαιρινή
περίοδο και από αρχές Οκτωβρίου πάλι στην παροικία μας.
Ελληνικό δίκτυο Μικρών Νησιών
Σε συνέχεια της αλληλοενημέρωσης και της άριστης συνεργασίας με το ΔΣ του
ΕΔΜΝ (Ελληνικό δίκτυο Μικρών Νησιών), λάβαμε τα ακόλουθα μηνύματα:
Η πρότασή μας για Ηλεκτρονική παροχή υποστήριξης σε μαθητές μικρών
νησιών εγκρίθηκε καταρχήν και προχωράμε στην Τεχνική διαδικασία Υλοποίησης.
Μέχρις στιγμής έχουν δηλώσει συμμετοχή σχολεία από τα Νησιά: ΤΗΛΟΣ,
ΣΠΕΤΣΕΣ, και ΛΕΙΨΟΙ. Μπορούνε να προσθέσουμε και άλλα νησιά.
Η συμμετοχή των Δήμων είναι δωρεάν και η εφαρμογή είναι για δύο χρόνια.
Παρακαλούμε ενημερώστε μας άμεσα ποια άλλα μικρά νησιά ενδιαφέρεστε. Με τιμή,
για το ΕΔΜΝ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Σ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ ΕΔΜΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΣ ΕΔΜΝ
-

- Καταθέσαμε στο Υπουργείο Ναυτιλίας μία πρόταση μας σχετικά με το
δικαίωμα ανάθεσης γραμμής παροχής υπηρεσιών εκτός από τις ακτοπλοϊκές εταιρίες
και στους δήμους και σε νομικά πρόσωπα της ΤΑ. Στόχος μας είναι να μπορεί να
αναλάβει ο Δήμος την παροχή υπηρεσίας και αυτός να προχωρήσει στη διαδικασία
ανάθεσης πλοίου για εκτέλεση της επιδοτούμενης γραμμής. Αυτή μας η πρόταση
δίνει την ευθύνη και την δυνατότητα στην ΤΑ να παίξει ουσιαστικότερο ρόλο στην
διαδικασία της ακτοπλοϊκής της σύνδεσης.Το Υπουργείο έκανε δεκτό το αίτημα
μας και βρίσκεται ήδη σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το Άρθρο 42 –
Προγραμματικές Συμβάσεις Ανάθεσης Δημόσιας Υπηρεσίας του σχέδιο νόμου
«Μεταρρύθμιση του Συστήματος Εποπτείας και Ελέγχου του Ελληνικού Λιμενικού

Συστήματος και άλλες διατάξεις» Οφείλουμε εμείς συνολικά αλλά και κάθε δήμος
ξεχωριστά, άσχετα εάν κάνουμε χρήση ως νησί της γραμμής δημοσίου συμφέροντος
να στηρίξουμε στην ανοικτή ηλεκτρονική διαβούλευση, αυτή την νομοθετική
πρωτοβουλία.
- Συμπεράσματα του 8ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Μικρών Νησιών (Σπέτσες

15-17/4/2016)
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
Βρίσκονται σε εξέλιξη προσπάθειες συνεννόησης με δικηγόρους, που έχουν
αναλάβει τροποποιήσεις καταστατικών παροικιακών Σωματείων, προκειμένου να
δρομολογηθούν οι απαιτούμενες ενέργειες για την τροποποίηση του καταστατικού
της Ομοσπονδίας μας.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
Σύμφωνα με ενημέρωση από την ταμία της Ομοσπονδίας μας κ. Διονυσία
Υψηλάντη:
- Αναμένεται η εξόφληση τιμολογίων εξόδων επετείου Ενσωμάτωσης από την
Οικονομική Υπηρεσία της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου.
- Συνεχίζεται η πληρωμή δόσεων ΕΥΔΑΠ, από τη ζημιά του 2015
- Μετά την συνάντηση με τον Αντιδήμαρχο Πειραιά κ. Μελά, την Δευτέρα 11/4, στο
γραφείο του στο Δημαρχείο και προκειμένου να λυθεί το πρόβλημα της
υπερβολικής επιβάρυνσης με δημοτικά τέλη των λογαριασμών ΔΕΗ των
Σωματείων μας, που εδρεύουν στον Πειραιά,. Βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία
συγκέντρωσης αντιγράφων καταστατικού και λογαριασμού ΔΕΗ από όλα τα
Σωματεία μέλη μας. Εκτός από τον Δήμο Πειραιά, θα γίνουν αντίστοιχες ενέργειες
και σε λοιπούς Δήμους, όπου έχουν έδρα Σωματεία μέλη μας.
-

ΕΞΟΔΑ: κοινόχρηστα 82,11€, ΔΕΗ 306€, ΕΥΔΑΠ 54,82€ + 55,15€

ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΕΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΙΑΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ
- Συνεχίζεται η εργασία αρχειοθέτησης της Γραμματείας καθώς και η καταγραφή
των βιβλίων της βιβλιοθήκης του γραφείου της Δωδεκανησιακής Εστίας.
- Με πρωτοβουλία του μέλους του ΔΣ κ. Κύκκου Λουκά, παρουσιάστηκαν
προτάσεις για την κατασκευή βιβλιοθήκης στο χώρο της Εστίας μας, προκειμένου να
γίνει τακτοποίηση και ανάδειξη όλων των εντύπων, με προτεραιότητα στον
απεγκιβωτισμό του αρχείου της ΔΙΛΕ και της Εταιρείας Καρπαθιακών Μελετών. Οι εν
λόγω προτάσεις θα σταλούν στα Δωδεκανησιακά Σωματεία και στην Περιφέρεια Ν.
Αιγαίου, ώστε να παρθεί απόφαση για την βιβλιοθήκη που θα κατασκευαστεί και να
εξασφαλιστεί το απαιτούμενο ποσό υλοποίησης της κατασκευής της.
- Βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία σύνταξης μελέτης για την προμήθεια και
εγκατάσταση συστήματος τηλεδιάσκεψης στο χώρο της Δωδεκανησιακής Εστίας
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ συλλόγου. «Οι Φίλοι του Νησιού και της Θάλασσας»
Βυζαντινό Μουσείο Λ. Βασιλίσσης Σοφίας 22, έκθεση
«Αρμενία. Το πνεύμα του Αραράτ, από την εποχή του Χαλκού στον 20ό αιώνα»
Κυριακή, 29 Μαΐου 2016, ώρα 11 π.μ.
Ξενάγηση από την κυρία Μαρία Μπορμπουδάκη, επιμελήτρια της έκθεσης αυτής.
Μετά την επίσκεψη θα προσφερθεί καφές στο καφέ-μπιστρό «ILISSIA» του
Μουσείου. Κόστος συμμετοχής: 15€

Δηλώσεις συμμετοχής: μέχρι την Παρασκευή 27 Μαΐου 2016.

