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ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ    15/10/2014
 Παραβρέθηκαν: Βασιλάκη Σούλα (Τήλος),  Κορωναίου  Άννα (Νίσυρος),  Βουρεξάκη
Κατερίνα,  (Κάλυμνος),  Κορκόνδειλα  Λιάνα  (Δωδεκανησιακή  Μέλισσα),  Υψηλάντη
Διονυσία  (Πάτμος),  Οικονομίδου  Ισαβέλλα  (Χάλκη),  Ζερβάνου  Λουκία  (Κως),
Καραϊτιανός Γιάννης (Κάρπαθος), Αντύπα Μαριάνα (Λέρος), Κορδίνα Μαρία (Ρόδος),
Βενέτος  Γιάννης  (Αστυπάλαια),  Πετρίδης  Φίλιππος  (Σύμη),  Τσούκας  Δημήτρης,
(εκπρόσωπος Συλλόγου Συμιακών Νέων «ΝΙΡΕΑΣ»), Μυρσίνη, Φραγκούλης Γιάννης
(Κάσος), 
Απόντες: Σωτηριάδης Σωτήρης (Καστελλόριζο). Συζητήθηκαν τα παρακάτω θέματα: 

ΣΥΝΕΒΗΣΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ:
26/9: Επετειακές εκδηλώσεις στη Λέρο για την βύθιση του  «ΒΑΣ. ΟΛΓΑ», με τη 
συμμετοχή της πολιτιστικής ομάδας «ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΣ» 
27/9: Καρπάθικο γλέντι στη Δωδεκανησιακή Εστία – Εκδήλωση Συλλ. Συμιακών 
Ελευσίνας με φαγητό και μουσική στο χώρο του συλλόγου τους
4/10:  Μουσική  συναυλία  με  τον  Βασίλη  Λέκκα,   στο  Διεθνές  Συνεδριακό  Κέντρο
ΚΥΠΡΙΩΤΗΣ  στην  Κω,  στο  πλαίσιο  των  εκδηλώσεων  της  Ελληνικής  Εταιρείας
Μαστολογίας, για την οποία εκδήλωση είχε σταλεί πρόσκληση στην Ομοσπονδία μας

ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΣ
α. Τροποποίηση καταστατικού Ομοσπονδίας : Με συντονίστρια την γραμματέα του ΔΣ 

κ. Λιάνα Μαυρή Κορκόνδειλα, θα καταγραφούν όλες οι προτάσεις των Σωματείων – 
μελών μας, ώστε μετά από την απαιτούμενη επεξεργασία, να συγκληθεί έκτακτη 
καταστατική Συνέλευση.
  β. Διερεύνηση νομικού πλαισίου σχέσης Ομοσπονδίας μας με Περιφέρεια Αττικής με 
αφορμή σχετική επιστολή της Περιφέρειας με θέμα «ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΟ 
ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΜΑΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ». 
Συναφές είναι και το πρόβλημα που δημιουργήθηκε με το νέο απαράδεκτο 
φοροληστρικό νόμο για νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρκτήρα
.

ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ.   
- Συνεχίζεται και φέτος, η  δράση συγκέντρωσης υγειονομικού υλικού στη 

Δωδεκανησιακή Εστία,  που άρχισε από το 2012,  προκειμένου να αποστέλλονται  σε
Περιφερειακά Ιατρεία και Κέντρα Υγείας, μετά από συνεννόηση με το προσωπικό των εν
λόγω Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων,  ώστε να γίνεται  η καλύτερη δυνατή αξιοποίηση του
υλικού.  Μεταξύ  άλλων,  έχουμε  μια  προσφορά  από  συμπατριώτη  μας  ιατρό,  ενός
κρεββατιού  –  εξεταστηρίου  σε  άριστη  κατάσταση,  προκειμένου  να  δοθεί  σε  κάποιο
Ιατρείο.

- Σε συνεργασία με την λογοθεραπεύτρια κ. Βαλεντίνα Λαμπρόγλου, από τον 
επόμενο  μήνα  θα  αρχίσουν  στη  Δωδεκανησιακή  Εστία  μας  (Υψηλάντου  143)
αξιολογήσεις κάθε Παρασκευή (2μμ – 9μμ) και Σάββατο (10πμ – 4μμ). Για όσους έχουν
πρόβλημα  με  τις  συγκεκριμένες  ημέρες  ή  και  για  οποιαδήποτε  άλλη  πληροφορία,
μπορείτε να επικοινωνείτε με την κ. Λαμπρόγλου (valelamp@hotmail.com)
- Θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για την πραγματοποίηση αιμοδοσίας , για 
την επιτυχία της οποίας ελπίζουμε στην καθοριστική συμβολή της νεολαίας μας  
- Βρίσκεται σε εξέλιξη διαβούλευση με συνεργαζόμενη  εταιρεία για την βελτίωση 

mailto:yianfrag@otenet.gr


παροχών της κάρτας Υγείας, που προσφέρει η Ομοσπονδίας μας. Περισσότερες 
πληροφορίες  θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Ομοσπονδίας μας. 
- Εκκρεμεί η πραγματοποίηση επισκέψεων σε Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών και σε 
ΕΚΑΒ για εξέταση συνεργασίας σε θέματα εφαρμογής τηλεϊατρικής στα νησιά μας και  
αντικατάστασης ασθενοφόρων, όπου απαιτείται.
- Απαιτείται επικαιροποίηση καταγραφής προϋποθέσεων δημιουργίας Μονάδων 
Φροντίδας Ηλικιωμένων καθώς και επαναλειτουργίας προγράμματος «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ 
ΣΠΙΤΙ»  σε όσα νησιά το επιθυμούν, σε συνεννόηση και με τις νέες Δημοτικές Αρχές. 

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
   Επανήλθαμε στο πρόβλημα της έλλειψης διδακτικού προσωπικού, που 

παραμένει  άλυτο, ιδιαίτερα στα σχολεία των μικρότερων νησιών μας. Τραγική ειρωνεία 
αποτελεί το γεγονός του μεγάλου αριθμού  αδιόριστων εκπαιδευτικών,  μονίμων 
κατοίκων των νησιών μας, οι οποίοι παραμένουν αδιόριστοι, λόγω του γεγονότος ότι 
είναι χαμηλά στην επετηρίδα, παρά το γεγονός, ότι δεν βρίσκονται αδιόριστοι 
εκπαιδευτικοί να αποδεχτούν τον διορισμό τους στα ακριτικά νησιά μας, επιλέγοντας οι 
«υπεύθυνοι» του Υπουργείου να αφήνουν κενά! Που οδηγεί αυτή η πολιτική;   Όσοι 
γονείς μπορούν, παίρνουν τα παιδιά τους και τα νησιά μας απλά… ερημώνουν! 
       
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
    Η  ταμίας  κ.  Διονυσία  Υψηλάντη   ανέφερε  ότι  στον  τραπεζικό  λογαριασμό  της
Ομοσπονδίας  μας,  υπάρχει  το  ποσό των 1500 ευρώ.  Οι  μέχρι  σήμερα  οικονομικές
υποχρεώσεις έχουν τακτοποιηθεί.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΝΕΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
     Στις αμέσως προσεχείς μέρες, θα ζητηθούν συναντήσεις γνωριμίας με νεοεκλεγέντες
Δημάρχους  (Πειραιά  και  νησιών  Δωδεκανήσου)  καθώς  και  με  νεοεκλεγέντες   στο
Περιφερειακό Συμβούλιο Ν. Αιγαίου.
 
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΙΑΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ
     Μετά την διαπίστωση της εύρεσης χώρου για την συγκέντρωση όλων των 
Δωδεκανησιακών αρχείων  (της Δ.Ι.Λ.Ε, της Εταιρείας Καρπαθιακών Μελετών, του 
Πολιτιστικού Ιδρύματος «Κλεόβουλος ο Λίνδιος», κλπ), βρίσκονται σε εξέλιξη 
διαβουλεύσεις τόσο για την διαμόρφωση των χώρων της Εστίας μας, όσο και για την 
χρήση χώρων στο ίδιο κτήριο. 

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ: 
Λόγω της δύσκολης κατάστασης που περνάμε όλοι οι συμπατριώτες, ιδιαίτερα στην 
παροικία μας, καταβάλλεται προσπάθεια και μέσω της ιστοσελίδας της Ομοσπονδίας 
μας, η ενημέρωση όλων για θέσεις εργασίας και προγράμματα που αφορούν σε 
ανέργους. Πρόσφατα ανακοινώθηκε το ακόλουθο πρόγραμμα για άτομα ηλικίας από 
29 έως 64 ετών: Κατάρτιση Ανέργων σε τομείς οικονομικής δραστηριότητας με 
υποχρεωτική εγγυημένη απασχόληση σε κλάδους που αποτελούν αναπτυξιακές 
προτεραιότητες της ελληνικής οικονομίας. Αφορά ανέργους που ανήκουν σε μία από τις
παρακάτω κατηγορίες: μέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι 
αυτών είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων ΟΑΕΔ - μέλη μονογονεϊκών 
οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς - μακροχρόνια άνεργοι - πτυχιούχοι ΑΕΙ-
ΤΕΙ. Περιλαμβάνει κάλυψη μισθολογικού κόστους το οποίο αντιστοιχεί α) σε 19,60€ 
ημερησίως και όχι μεγαλύτερο από 490€ μηνιαίως για τους άνεργους άνω των 25 ετών 
και β) 17,10€ ημερησίως και όχι μεγαλύτερο από 427€ μηνιαίως για τους άνεργους 
κάτω των 25 ετών για 5 μήνες.



- Κάλυψη μη μισθολογικού κόστους που αντιστοιχεί στις ασφαλίστηκες εισφορές του 
εργαζόμενου και του εργοδότη και το οποίο για τους άνεργους άνω των 25 ετών δεν 
υπερβαίνει τα 258,00€ και για τους άνεργους κάτω των 25 ετών τα 225,00€.
Για όσους ωφελούμενους απασχοληθούν κατά τη διάρκεια του προγράμματος σε βαριές
και ανθυγιεινές εργασίες καλύπτεται η αντίστοιχη ασφαλιστική εισφορά του κλάδου 
βαρέων. Η όλη προκήρυξη  είναι διαθέσιμη στη σελίδα www.eye-ekt.gr).

ΠΡΟΣΕΧΕΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ – ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ)
19/10: Εκδήλωση στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά για την επέτειο των 70 χρόνων από την
επανάσταση της Καρπάθου, υπό την αιγίδα της Ομοσπονδίας μας.
28/10: Συμμετοχή στην παρέλαση στον Πειραιά, στα πλαίσια της επετείου της Εθνικής 
μας εορτής
22/11: Συνδιοργάνωση με Δ.Ι.Λ.Ε., Στέγη Γραμμάτων κ΄ Τεχνών Δωδεκανήσου και 
Πανελλήνιας Ένωσης Λερίων, εκδήλωσης προς τιμή του καταξιωμένου ποιητή 
Δημήτρη Τσαλουμά, Λεριακής καταγωγής 

      Κλείνοντας, ο πρόεδρος κ. Φραγκούλης ευχαρίστησε την κ. Ματούλα Παντελάκη 
που παραβρέθηκε στη συνεδρίαση του ΔΣ, για λογαριασμό του ΑΙΓΑΙΟ TV, 
καταγράφοντας ένα σημαντικό μέρος από τη συζήτηση, προκειμένου να έχουν την 
ευκαιρία οι συμπατριώτες μας να πληροφορηθούν άμεσα για θέματα που τους 
αφορούν. Επίσης, ο πρόεδρος ενημέρωσε την κ. Παντελάκη, ότι σύντομα θα υπάρχει η 
δυνατότητα απευθείας μετάδοσης τόσο των συνεδριάσεων του ΔΣ, όσο και  των λοιπών
εκδηλώσεων, που θα πραγματοποιούνται στη Δωδεκανησιακή Εστία μας. 
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