
                  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ 10/5/2017
        Παραβρέθηκαν: Βουρεξάκη Κατερίνα (Κάλυμνος), Ζερβάνου Λουκία (Κως), 
Αντύπα Μαριάνα (Λέρος), Υψηλάντη Διονυσία (Πάτμος), Βενέτος Γιάννης 
(Αστυπάλαια), Μιχαλούτσος Μιχάλης (Σύμη), Βασιλάκη Σούλα (Τήλος), Κορκόνδειλα 
– Μαυρή Λιάνα (Δωδεκανησιακή Μέλισσα),  Ηρακλείδου Σοφία (Χάλκη), Καραϊτιανός 
Γιάννης, Χατζηαντωνίου Γρηγόρης(Κάρπαθος), Κατσιμπρή Δικαία (εκπρόσωπος 
Συλλόγου Συμιακών Νέων «ΝΙΡΕΑΣ»),  Σιφουνιού Χρυσούλα (Αγαθονήσι), 
Φραγκούλης Γιάννης (Κάσος), Ματούλα Παντελάκη (κανάλι ΑΙΓΑΙΟ TV)
Απόντες: Κορωναίου Άννα (Νίσυρος), Κορδίνα Μαρία (Ρόδος), Λουκάς Μιχάλης 
Κύκκος (Καστελλόριζο),
        Συζητήθηκαν τα παρακάτω θέματα: 

ΣΥΝΕΒΗΣΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ:
28/4: Αφιέρωμα στον Ανδρέα Λεντάκη στο Δημαρχείο Υμηττού. Συνδιοργάνωση 
Ιδρύματος Πολιτισμού και Εκπαίδευσης και  Συλλόγου Απανταχού Καρπαθίων
29/4:  Συμμετοχή χορευτικών Ομίλου Καρπαθίων Νέων και Ομίλου Νέων 
Ολυμπιτών Καρπάθου, στην κεντρική εκδήλωση εορτασμού της Παγκόσμιας 
Ημέρας Χορού  στην πλατεία Κεραμεικού.
30/4: Διήμερη εκδρομή Ένωσης Λερίων σε Βόλο – Πήλιο (30/4-1/5). Δηλώσεις 
συμμετοχής σε μέλη του ΔΣ
4/5: Ενημερωτική συνάντηση με τον Υφυπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής,
συμπατριώτη μας κ. Νεκτάριο Σαντορινιό για θέματα ακτοπλοϊκής αι αεροπορικής 
σύνδεσης των νησιών μας. 
5/5: Συμμετοχή Ομοσπονδίας μας στην ημερίδα με θέμα «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020 - Ο πρωτογενής τομέας μοχλός ανάπτυξης 
των Μικρών Κυκλαδονήσων»,
6/5: Στάλθηκε επιστολή στον εντεταλμένο περιφερειακό σύμβουλο Πολιτισμού κ. 
Κάλλιστο Διακογεωργίου για το πρόβλημα του λογισμικού της Περιφέρειας που 
αποκλείει την εγγραφή Δωδεκανησιακών Παροικιακών Σωματείων στα Μητρώα  της 
Περιφέρειας
7/5: «Δωδεκανήσια γυναίκα – μητέρα» εκδήλωση Συλλόγου Μενετιατών 
Καρπάθου Αττικής στον Πειραϊκό Σύνδεσμο

    Δυστυχώς, είχαμε και την θλιβερή αναγγελία θανάτου της Δέσποινας (Ντέπης)
Φράγκου συμπατριώτισσάς  μας  και  επί  σειρά  ετών  μέλους  του  ΔΣ της  Ένωσης
Ροδίων  και  με  σημαντικότατη  προσφορά  στην  Ομοσπονδία  Δωδεκανησιακών
Σωματείων  Αθηνών  –  Πειραιώς  καθώς  και  στον  Σύνδεσμο  των  Απανταχού
Καστελλοριζίων. Την 27/4, η Ομοσπονδία μας εξέδωσε σχετικό ψήφισμα.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 
- Τρέχουσα κατάσταση εσόδων  - εξόδων:.
1)     ΔΕΗ τελευταίος λογαριασμός (λήξη 26/4/2017), ποσό 994€, εκκρεμεί 

διακανονισμός
2) ΕΥΔΑΠ τελευταίος λογαριασμός (λήξη 8/6/2017), ποσό 23€,

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ – ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΝΕΟΥ ΔΣ
    Εκκρεμεί απάντηση από τα  ΔΣ Σωματείων – μελών Ομοσπονδίας μας, στην 
επιστολή, που στείλαμε για ορισμό τριών εκπροσώπων. Η ημερομηνία για την 
πραγματοποίησή της καθορίστηκε η Δευτέρα 12/6



ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΓΙΟΡΤΗ ΤΗΣ ΜΗΤΕΡΑΣ
Tο Δ.Σ. του Συλλόγου Απεριτών Καρπάθου «ΟΜΟΝΟΙΑ» προσκαλεί τους μικρούς 
φίλους μας το Σάββατο 13/5 και ώρα 18.00 να έρθουν στην αίθουσα μας και να 
φτιάξουν ένα μικρό δωράκι για τις μαμάδες. Η συμμετοχή για το κάθε παιδί είναι 5 
ευρώ για δηλώσεις συμμετοχής στο omonia.attikis@gmail.com.και στο 6932658267

ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΕΣ ΜΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ
-  Σύμφωνα με την απόφαση της Βουλής των Ελλήνων, που αφορά στην ανακήρυξη 
του 2017 ως έτους Δωδεκανήσου, η Ομοσπονδία μας, αν και δεν ενημερώθηκε, 
έστειλε επιστολή πριν το Πάσχα στην Περιφέρεια Ν. Αιγαίου με προτάσεις για 
πραγματοποίηση σχετικών εκδηλώσεων. Δυστυχώς μέχρι σήμερα, δεν ΄΄εχει ληφθεί 
καμία απάντηση

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΗΜΕΡΕΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ» (24-28/5)
               Η Ομοσπονδία μας, ανταποκρινόμενη στην πρόσκληση του Δήμου Πειραιά,
πρόκειται  να  συμμετάσχει  στις  εκδηλώσεις  «Ημέρες  Θάλασσας  2017», που
καθιερώνεται πλέον ως θεσμός και δίνει την ευκαιρία στους φορείς και στους πολίτες
να συμμετάσχουν σε δράσεις, με άξονα τη θάλασσα και τον πολιτισμό. 
           Ειδικότερα, κατά το διάστημα των πέντε ημερών, η Ομοσπονδία μας, μεταξύ
άλλων,  θα λειτουργήσει περίπτερο με σκοπό την προβολή τοπικών προϊόντων και
την  γνωριμία  των  επισκεπτών  με  τα  νησιά  μας,  θα  λάβει  μέρος  σε  διαγωνισμό
μαγειρικής  με  παρουσίαση  παραδοσιακών  συνταγών  και  βέβαια  θα  παρουσιάσει
μουσικοχορευτικά συγκροτήματα από τα νησιά μας. 
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