ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ 19/6/2017
Παραβρέθηκαν: Βουρεξάκη Κατερίνα (Κάλυμνος), Ζερβάνου Λουκία (Κως),
Βενέτος Γιάννης (Αστυπάλαια), Πετρίδης Φίλιππος (Σύμη), Βασιλάκη Σούλα (Τήλος),
Κορκόνδειλα – Μαυρή Λιάνα (Δωδεκανησιακή Μέλισσα), Ηρακλείδου Σοφία (Χάλκη),
Καραϊτιανός Γιάννης, Χατζηαντωνίου Γρηγόρης(Κάρπαθος), Κατσιμπρή Δικαία
(εκπρόσωπος Συλλόγου Συμιακών Νέων «ΝΙΡΕΑΣ»), Βουβάλη Ευδοκία,
Παπαδόπουλος Νίκος (Πολιτιστική Ομάδα Αρχιπέλαγος), Λουκάς Μιχάλης Κύκκος
(Καστελλόριζο), Κορωναίου Άννα (Νίσυρος),Φραγκούλης Γιάννης (Κάσος).
Απόντες: Αντύπα Μαριάνα (Λέρος), Υψηλάντη Διονυσία (Πάτμος), Κορδίνα Μαρία
(Ρόδος).
Συζητήθηκαν τα παρακάτω θέματα:
ΣΥΝΕΒΗΣΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ:
13/5: Με την ευκαιρία την εβδομάδα της Καρπάθου, ο Όμιλος Καρπαθίων Νέων
οργάνωσε μουσικά δρώμενα στο κέντρο της Αθήνας, (Μοναστηράκι - Ερμού)

-

Tο Δ.Σ. του Συλλόγου Απεριτών Καρπάθου «ΟΜΟΝΟΙΑ» προσκάλεσε τους
μικρούς φίλους μας να έρθουν και να φτιάξουν ένα μικρό δωράκι για τις μαμάδες
- 14/5: Αρτοκλασία Συλλόγου Απανταχού. Πατμίων στη Ιερά Μονή Αγίου
Ιωάννου Θεολόγου Παπάγου.
Αρτοκλασία Συλλόγου Απανταχού Καρπαθίων στον ΙΝ Αγίου Γεωργίου
Διονύσου, ακολούθησε γεύμα σε ταβέρνα της περιοχής .
-Επίσκεψη στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος - Εκδήλωση Συλλόγου Κασίων,
ακολούθησε γεύμα στο εστιατόριο «Γεύσεις Διογένη»
- Το εργαστήριο εικαστικής δημιουργίας "ΧΡΩΜΑ" της συμπατριώτισσάς μας, από
Σύμη, Εύα Γεράκη προσκάλεσε τα παιδιά της παροικίας μας, να ζωγραφίσουν το
νησί τους.
20/5: Αρτοκλασία Συλλόγου Απανταχού Καστελλοριζίων και διπλό μνημόσυνο εις
μνήμη Δέσποινας Αχλαδιώτη (η κυρά της Ρω) και Θείας Χρυσής Πεγκλής στον ΙΝ
Αγίου Σάββα (Αγίου Ιωάννη 6, Γλυκά Νερά Αττικής)
22/5: Απονομή βραβείων «Μοσκόβη» στο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Αθηναίων
Αφιέρωμα στα Δωδεκάνησα, ραδιοφωνική εκπομπή του καθηγητή Γ.
Λεκάκη, με συμμετοχή του προέδρους της Ομοσπονδίας μας.
24/5-28/5: Συμμετοχή Ομοσπονδίας Δωδεκανησιακών Σωματείων στις
εκδηλώσεις ΗΜΕΡΕΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2017 του Δήμου Πειραιά
26/5: Αρχαιρεσίες για ανάδειξη νέου ΔΣ Δωδεκανησιακής Μέλισσας
29/5: Απονομή Πανδωδεκανησιακών βραβείων από τον Κοινωνικό Σύλλογο
Συμαίων
στη μνήμη Δημοσθένη Χαβιαρά και Νικήτα Αγαπητίδη
29-30/5: Διήμερη εορταγορά Δωδεκανησιακής Μέλισσας
3/6: Παρουσίαση χορευτικών συγκροτημάτων Ομοσπονδίας Δωδεκανησιακών
Σωματείων στην εκδήλωση της Ομοσπονδίας Συλλόγων Μικρών Κυκλαδονήσων
στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά
3-4/6: Διήμερη εκδρομή Συλλόγου Κασίων στην Τήνο, επίσκεψη στην Παναγία.
4/6: Στείλαμε συγχαρητήρια μηνύματα στην συμπατριώτισσά μας Μαρία
Μαγκούλια, που αναδείχθηκε Χρυσή Πρωταθλήτρια Βαλκανίων στη σφαιροβολία
και στον συμπατριώτη μας Δημήτρη Τρικοίλη, μαθητή της ΣΤ’ τάξης του Μανιάειου
6ου Δημοτικού Σχολείου Καλύμνου απέσπασε το πρώτο βραβείο (στον στόχο 2: «Οι

λίμνες του Τιτάνα») στον διεθνή διαγωνισμό αστρονομίας «Γίνε επιστήμονας του
Cassini για μια μέρα».
4/6: Ο Όμιλος Καρπαθίων Νέων διοργάνωσε μονοήμερη καλοκαιρινή του εκδρομή
στο Αγκίστρι σε συνεργασία με τους νέους της Κάσου και της Χάλκης.
5/6: Το Επαρχείο Καρπάθου – Κάσου σε συνεργασία με την Ομοσπονδία
Δωδεκανησιακών Σωματείων, τη Δωδεκανησιακή Μέλισσα και τον Σύλλογο των εν
Ελλάδι Κασίων πραγματοποίησε ημερήσια εκδρομή για το μνημόσυνο στη μνήμη
του αγωνιστή Κασιώτη Μιχάλη Κουτλάκη, στον Ιερό Ναό Αγ. Τριάδας Κουκουβίστας
(Καλοσκοπή Φωκίδας)
11/6: ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΟΣ Ν. ΚΑΣΟΥ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
Επιμνημόσυνη δέηση στον ΙΝ Σωτήρος (Κυδαθηναίων 10, Πλάκα), πορεία προς το
Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη και κατάθεση στεφάνων
12/6: Γενική Συνέλευση Ομοσπονδίας Δωδεκανησιακών Σωματείων. Αρχαιρεσίες
για ανάδειξη νέου ΔΣ
13/6: Θεατρική παράσταση «ΌΤΑΝ ΤΟ ΤΣΟΥΚΑΛΑΚΙ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕ ΤΟ ΜΙΣΟΚΩΛΙ»
βασισμένη σε Συμιακά παραμύθια σε σκηνοθεσία Στέλλας Κωνσταντάτου.
Συνδιοργάνωση Δήμου Ελευσίνας και Συλλόγου Συμιακών Ελευσίνας. Πολιτιστικό
κέντρο Λεωνίδας Κανελλόπουλος (Δραγούμη 37)
18/6: Εκδήλωση Συλλ. Κασίων προς τιμή καθηγητή κ. Δ. Κρεμαστινού στο
Δημαρχείο Αμαρουσίου
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
- Τρέχουσα κατάσταση εσόδων - εξόδων:
1) ΔΕΗ τελευταίος λογαριασμός (λήξη 23/6/2017), ποσό (1122 – 300) = 822€,
εκκρεμεί διακανονισμός
2) Κοινόχρηστα Μαρτίου – Απριλίου 2017, ποσό 76,11€,
3) Διάφορα έξοδα: 50€
ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ
Εκκρεμεί η πραγματοποίηση νέας συνάντησης στη 2η ΥΠΕ, για διευκρίνιση
εκκρεμοτήτων σε συνέχεια της συνάντησής μας της 22/2/17
Τακτοποιήθηκε το πρόβλημα ένταξης σε σχετικό νόμο των ασθενών με
πρωτοπαθή ανοσοανεπάρκεια
- Έχει γίνει εγγραφή Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών «Ομοσπονδία
Δωδεκανησιακών Σωματείων Αθηνών – Πειραιώς» στις Κεντρικές Ηλεκτρονικές
Υπηρεσίες Διαχείρισης Εθνικού Μητρώου Εθελοντών Αιμοδοτών. Εκπρόσωπος
ορίστηκε ο αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας μας κ. Γιάννης. Καραϊτιανός.
Συνεργασία με ΙΕΚ ΟΜΗΡΟΣ
Εγκρίθηκε ομόφωνα η πρόταση για υπογραφή συμφωνητικού συνεργασίας μεταξύ
της Ομοσπονδίας μας και των ΙΕΚ ΟΜΗΡΟΣ, διάρκειας ενός έτους.
Καταγραφή προϊόντων που «εμφανίζονται» ως Δωδεκανησιακά.
Η Ομοσπονδία μας συνεχίζει την προσπάθεια συγκέντρωσης ειδών, που
πωλούνται κυρίως στην Αττική, ως Δωδεκανησιακά, προκειμένου να διαπιστωθεί η
προέλευσή τους και κυρίως να προστατευθούν τα «γνήσια» Δωδεκανησιακά
προϊόντα. Επιπλέον, θα καταβληθεί προσπάθεια καταγραφής και προβολής
προϊόντων, που παράγονται στα νησιά μας.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
Απαιτείται ολοκλήρωση της διαδικασίας τροποποίησης του καταστατικού, σε
συνεργασία με την δικηγόρο κ. Παπασάββα.
ΠΕΣΚΟ (Πανελλήνια Ένωση Συμπράξεων Κοινωνικής Οικονομίας)
- Με επιστολή μας την 16/6 αναθέσαμε την υλοποίηση των απαιτούμενων
ενεργειών, προκειμένου η Ομοσπονδία μας να εγγραφεί στο Μητρώο Κοινωνικής
Οικονομίας και να αποκτήσει νέα άδεια κέντρου Δια Βίου Μάθησης επιπέδου 1.
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕΙΩΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ
ΜΕΣΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΕΗ
- Την 17/3 κατατέθηκε η αίτηση της Ομοσπονδίας μας στο γραφείο 12 του
Δημαρχείου Πειραιά (1ος όροφος), αφού προηγουμένως είχε πάρει αριθμό
πρωτοκόλλου από το γραφείο 8. Η αίτηση αφορά στην υπαγωγή των σωματείων
μας σε χαμηλότερο συντελεστή δημοτικών τελών στο λογαριασμό της ΔΕΗ,
σύμφωνα με την απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 803/2016. Για κάθε Σωματείο με
έδρα τον Δήμο Πειραιά, θα πρέπει να καταθέτει την σχετική αίτηση νόμιμος
εκπρόσωπος με συνημμένα: φ/α του καταστατικού κάθε σωματείου, μια δήλωση/
βεβαίωση από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. (όπου να αναγράφεται ότι το σωματείο είναι μη
κερδοσκοπικό), φ/α λογαριασμού ΔΕΗ, φ/α πρακτικού συγκρότησης ΔΣ σωματείου
σε σώμα (όπου να αναγράφεται το όνομα του εκπροσώπου, που θα υποβάλει την
αίτηση). Σύμφωνα με την ενημέρωση του προϊσταμένου κ. Νοϊτάκη, οι αιτήσεις
αφού εγκριθούν, θα σταλεί έγγραφο στη ΔΕΗ, για να γίνει η ανάλογη μεταβολή.
Όσο αφορά στα Δωδεκανησιακά σωματεία, που εδρεύουν σε άλλους Δήμους, θα
κάνουμε ανάλογες ενέργειες, μόλις έχουμε έμπρακτα το επιθυμητό αποτέλεσμα της
όλης προσπάθειάς μας
Ελληνικό δίκτυο Μικρών Νησιών
Το Ελληνικό δίκτυο Μικρών Νησιών συμμετέχει στην Ομάδα Διοίκησης Έργου
(Ο.Δ.Ε.) της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής (ΓΓΑΙΝΠ). Με την
αριθ. πρωτ. 4151.41-83/3801/11-12-2015 (ΦΕΚ 2844/Β) κοινή απόφαση των κ.κ.
Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής που τροποποιήθηκε –συμπληρώθηκε με την αριθ. πρωτ.
4151.41-83/811/15-3-2016 (ΦΕΚ 1065/Β) όμοια απόφαση συγκροτήθηκε Ομάδα
Διοίκησης Έργου (Ο.Δ.Ε) στη ΓΓΑΙΝΠ, στην οποία μπορεί να συμμετέχουν και ειδικοί
επιστήμονες και εμπειρογνώμονες του Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα.
Έργο της Ο.Δ.Ε είναι:
- Η μελέτη και υποβολή προτάσεων για τη διαμόρφωση του αναγκαίου πλαισίου
(νομοθετικού και άλλου) και τη λήψη συγκεκριμένων μέτρων στα πλαίσια
υλοποίησης του άρθρου 32 του Ν. 4150/2013 (Ανάλυση συνεπειών Ρυθμίσεων.
Εφαρμογή της αρχής της νησιωτικότητας)
- Η μελέτη και υποβολή προτάσεων για την ένταξη εξειδικευμένων έργων –
δράσεων μελετών σε αναπτυξιακά προγράμματα.
- Την υλοποίηση των αποφάσεων του Συμβουλίου Νησιωτικής Πολιτικής
(ΣΥ.ΝΗ.ΠΟ.) που προβλέπεται στο άρθρο 33 του Ν. 4150/2013.

Η εν λόγω Ο.Δ.Ε θα έχει γνωμοδοτικό χαρακτήρα προς την πολιτική ηγεσία της
ΓΓΑΙΝΠ, στα πλαίσια επεξεργασίας και προώθησης πολιτικών ανάπτυξης των
νησιών.
ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΕΣ ΜΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ
Με δεδομένο ότι η συνεδρίαση του ΔΣ έγινε λίγο πριν την καλοκαιρινή διακοπή
εκδηλώσεων, έγινε μια συγκεντρωτική αναφορά στα κυριότερα ανοικτά θέματα που
υπάρχουν σε σχέση με την Περιφέρεια Ν. Αιγαίου. Ειδικότερα, συζητήθηκαν τα
ακόλουθα:
Την 15/5 στάλθηκε νέα επιστολή για τον προγραμματισμό εκδηλώσεων στα
πλαίσια του εορτασμού 70 χρόνων Ελεύθερα Δωδεκάνησα, σύμφωνα με την
απόφαση της Βουλής των Ελλήνων, που αφορά στην ανακήρυξη του 2017 ως έτους
Δωδεκανήσου. Η Ομοσπονδία μας, αν και δεν είχε ενημερωθεί, έστειλε επιστολή
πριν το Πάσχα στην Περιφέρεια Ν. Αιγαίου με προτάσεις για πραγματοποίηση
σχετικών εκδηλώσεων. Δυστυχώς μέχρι σήμερα, δεν έχει ληφθεί καμία απάντηση
- Σχετικά με τον σχεδιασμό των περιφερειακών επιχειρησιακών προγραμμάτων
2014 – 2020 για την Κοινωνική Οικονομία, έχει σταλεί πρόταση και στον
Περιφερειάρχη Ν. Αιγαίου, αλλά δεν έχει ληφθεί απάντηση
- Την 16/4 στάλθηκε νέα επιστολή – υπενθύμιση με αίτημα για οικονομική συνδρομή
για τη συντήρηση και ανάδειξη των Δωδεκανησιακών Αρχείων, που στοιβάζονται στη
Δωδεκανησιακή Εστία. Συναφές είναι και το θέμα εγκατάστασης συστήματος
τηλεδιάσκεψης στον χώρο της Δωδεκανησιακής Εστίας, για την υλοποίηση του
οποίου, έχουμε πάρει επανειλημμένες διαβεβαιώσεις από την αρμόδια Περιφερειακή
σύμβουλο.
- Πριν από δύο χρόνια περίπου, έγινε η ανάθεση για την πιστοποίηση (ΠΟΠ)
τεσσάρων προϊόντων της Δωδεκανήσου, αλλά δυστυχώς μέχρι σήμερα, η
διαδικασία ολοκληρώθηκε μόνο για ένα από τα προϊόντα.
- Με κοινή επιστολή των δύο Ομοσπονδιών (Δωδεκανήσου και Κυκλάδων) από
29/11/2016, δηλώσαμε το ενδιαφέρον μας και κυρίως τη θέλησή μας για τη
διαμόρφωση συνθηκών δημιουργίας Κτηνοτροφικών πάρκων σε νησιά της
Περιφέρειας Ν. Αιγαίου, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4235/2014 και τα
γνωστά ευεργετικά αποτελέσματα (δημιουργία δομών παραγωγής υδροπονικής
ζωοτροφής, τοπικής τυροκόμισης, κλπ). Δυστυχώς, μέχρι σήμερα, δεν έχει ληφθεί
καμία απάντηση, ούτε έχουμε ενημερωθεί για τυχόν ενέργεια προς αυτή την
κατεύθυνση.
-

Με νέα επιστολή μας την 15/6, επισημάναμε ότι εξακολουθεί το πρόβλημα με την
σημαντικότατη παράλειψη του λογισμικού της Περιφέρειάς μας, η οποία δεν μας
επιτρέπει την καταγραφή των στοιχείων μας στα Μητρώα. Συγκεκριμένα, στο
σύστημα δεν υπάρχει πρόβλεψη για εγγραφή Παροικιακών Σωματείων, που έχουν
έδρα στην Αττική στα Μητρώα της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου. Λαμβανομένων υπόψη,
μεταξύ άλλων, της υποχρέωσης των Δωδεκανησιακών Σωματείων της Παροικίας
μας, για έγκαιρο προγραμματισμό δράσεων, τουλάχιστον τριών μηνών, πάρχει
ανάγκη για άμεση διόρθωση του προβλήματος.
ΠΡΟΣΕΧΕΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
«Αίγυπτος και Δωδεκάνησα».

Την Δευτέρα 23/10, έχει αποφασιστεί να πραγματοποιηθεί η 2η εκδήλωση στο
Σύνδεσμο. Αιγυπτιωτών Ελλήνων (3ης Σεπτεμβρίου 56). Εκκρεμεί ο καθορισμός
ομιλητών για την δράση των καταγόμενων από Ρόδο, Κάλυμνο και Σύμη
2η Διεθνής Επιστημονική Συνάντηση Συνδέσμου «Αλέξανδρος Φιλίππου
Έλλην Μακεδών»
Οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο 1η Ιουλίου στην Εστία Νέας
Σμύρνης, με το ακόλουθο πρόγραμμα:
10.00 : Προσέλευση - Ελεύθερη επίσκεψη στους χώρους των εκθετών ( Γιωργος
Ρούσης : Έκθεση με Αρχαία Ελληνικά κράνη,κλπ) - Παρουσίαση : Κρατερός
Κατσούλης
10.30 : Χαιρετισμοί (Συνομοσπονδίες - Ομοσπονδίες – Ενώσεις από όλη την
Ελλάδα)
11.30 : Ομιλίες από Ακαδημαϊκούς ομιλητές με θέμα : «Φίλιππος-ΑλέξανδροςΑριστοτέλης-Ολυμπιάδα». α. Μαρία Τζάνη «Ο Αλέξανδρος στην Ιστορία», β.Βάσω
Καλαμάρα «Ολυμπιάδα», γ. Λεωνίδας Μπίλλης «Φίλιππος», δ. Σταμάτιος
Ραυτόπουλος «Αριστοτέλης», ε. Λιάννα Σουβαλτζή «Αλέξανδρος»
13.00 : Βραβεύσεις
21.00 : Έναρξη του ΄MusicalThematicShow: «Αλέξανδρος – Ρωξάνη» σε πρώτη
παγκόσμια εκτέλεση, Μουσική: Χάρης Χαλκίτης, Λιμπρέτο: Γιώργος Λεκάκης,
Στίχοι:Θάνος Σοφός, Νίκος Αδάμας, Αντώνης Παππάς, Σοφία Κουτσούρη. –
Βραβεύσεις - 23.00 : Δεξίωση
-

Ανάθεση έρευνας με θέμα «η Αγγλοκρατία στα Δωδεκάνησα»
Βιβλιοπαρουσίαση Μανώλη Κασσώτη «Δωδεκανησιακή παρουσία στην Αμερική»
Εκδήλωση αφιερωμένη στη μοναδική κάτοικο Κινάρου
Ημερίδα για το οικιστικό πρόβλημα στα νησιά μας
Ενημερωτική συνάντηση για το πρόγραμμα ΝΑΤΟΥΡΑ
Επίσκεψη σε Ίδρυμα «Στ. Νιάρχος»
Ενέργειες καταγραφής ατόμων που κατοικούν στην παροικία μας, με καταγωγή
από ΛΕΙΨΟΥΣ και ΑΓΑΘΟΝΗΣΙ
- Εκδήλωση για προβλήματα έκδοσης παροικιακών εντύπων

