
                  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ 20/2/2017
        Παραβρέθηκαν: Αντύπα Μαριάνα (Λέρος), Βασιλάκη Σούλα (Τήλος), Υψηλάντη 
Διονυσία (Πάτμος), Βενέτος Γιάννης (Αστυπάλαια), Βουρεξάκη Κατερίνα (Κάλυμνος), 
Ζερβάνου Λουκία (Κως), Οικονομίδου Ισαβέλλα (Χάλκη), Αναστασιάδης Γιώργος 
(Κάρπαθος), Πετρίδης Φίλιππος (Σύμη), Κορδίνα Μαρία, Χατζηπέτρος Γιώργος 
(Ρόδος), Βαρουδάκη Πόπη, Λουκάς Μιχάλης Κύκκος (Καστελλόριζο), Κορωναίου 
Άννα (Νίσυρος), Βουβάλη Ευδοκία, Παπαδόπουλος Νίκος (Πολιτιστική Ομάδα 
Αρχιπέλαγος)  Κατσιμπρή Δικαία (εκπρόσωπος Συλλόγου Συμιακών Νέων 
«ΝΙΡΕΑΣ»), Σιφουνιού Χρυσούλα (Αγαθονήσι), Χατζηβασίλη Μαργαρίτα, 
Φραγκούλης Γιάννης (Κάσος).
Απόντες: Κορκόνδειλα Λιάνα (Δωδεκανησιακή Μέλισσα),  

        Συζητήθηκαν τα παρακάτω θέματα: 

ΣΥΝΕΒΗΣΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ:
16/2:Τσικνοπέμπτη στον Σύλλογο Απανταχού Καρπαθίων (Κολοκοτρώνη 
80,Πειραιάς), εκδήλωση. του Ομίλου Καρπαθίων Νέων
18/2: Παιδικό αποκριάτικο πάρτυ Συλλ. Απεριτών Καρπάθου  (Νερατζιωτίσσης 49, 
Μαρούσι)
19/2: Αποκριάτικο Συμιακό γλέντι Κοινωνικούς Συλλόγου Συμαίων και Ένωσης 
Συμιακών Νέων, στα ΤΕΙ Πειραιά (Π. Ράλλη κ΄ Θηβών)   
-: Kοπή πίτας κ΄ Αποκριάτικη χοροεσπερίδα Ένωσης Καλυμνίων Αττικής στο Cine 

Kεραμεικός.
-: Αποκριάτικο γλέντι συλλόγου Απανταχού Τηλίων  στο μεζεδοπωλείο «Κανταράκι» 

(Γ. Αργύρη 66 κ΄ λεωφ. Αμαρουσίου, Λυκόβρυση) 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 
     Κατά την επίσκεψη της 16/2 στο γραφείο του Αντιδημάρχου Πειραιά κ. Μελά, 
σχετικά με το θέμα της υπαγωγής των σωματείων μας σε χαμηλότερο συντελεστή 
δημοτικών τελών στο λογαριασμό της ΔΕΗ, ενημερωθήκαμε ότι για την έναρξη 
εφαρμογής της ευεργετικής απόφασης, πρέπει να κάνουμε μια αίτηση στον Δήμο με 
συνημμένα φ/α του καταστατικού κάθε σωματείου μας και μια δήλωση από την 
Δ.Ο.Υ. ότι το σωματείο είναι μη κερδοσκοπικό. Πρέπει να συγκεντρωθούν το 
ταχύτερο δυνατό οι εν λόγω δηλώσεις, προκειμένου να ολοκληρώσουμε τη 
διαδικασία προς τον Δήμο, ο οποίος στη συνέχεια θα τα στείλει συγκεντρωτικά στη 
ΔΕΗ. Όσο αφορά στα Δωδεκανησιακά σωματεία, που εδρεύουν σε άλλους Δήμους, 
θα κάνουμε ανάλογες ενέργειες, μόλις έχουμε έμπρακτα το επιθυμητό αποτέλεσμα 
της όλης προσπάθειάς μας

ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ
- Πραγματοποιήθηκε συνάντηση εργασίας  στη 2η ΥΠΕ, το μεσημέρι της ίδιας 

ημέρας (Δευτέρα 20/2),  παρουσία του βουλευτή Δωδεκανήσου κ. Δ. Γάκη, του
προέδρου της Ομοσπονδίας μας κ. Ι. Φραγκούλη, της διοικήτριας της 2ης ΥΠΕ 
κας Ο. Ιορδανίδου και του υποδιοικητή κ. Γ. Αντύπα. Κατά τη συνάντηση, 
συζητήθηκαν αναλυτικά θέματα που αφορούν όλα τα νησιά καθώς και 
ιδιαίτερες εκκρεμότητες ανά νησί της Δωδεκανήσου. Μεταξύ άλλων, 
συζητήθηκαν τα θέματα πρόσληψης προσωπικού στα Κέντρα Υγείας και στα 
Περιφερειακά Ιατρεία, οι κατηγορίες των δικαιούχων επιδομάτων, οι ελλείψεις 
σε ασθενοφόρα, η διαδικασία αναπλήρωσης αναλωσίμων υλικών και η 



ιατροφαρμακευτική κάλυψη των ανασφάλιστων. Αναλυτικά τα θέματα που 
συζητήθηκαν θα καταγραφούν σε σχετικό δελτίο τύπου. 

2017: 70 χρόνια ελεύθερα Δωδεκάνησα
       Αναμένεται η ανακοίνωση της απόφασης της Βουλής για την πραγματοποίηση 
ειδικής συνεδρίασης αφιερωμένη στη Δωδεκάνησο, την Τετάρτη 1/3. Η εν λόγω 
συνεδρίαση θα είναι διάρκειας μιας ώρας και θα μιλήσουν ο Πρόεδρος της Ελληνικής 
Δημοκρατίας και οι Αρχηγοί των κομμάτων ή εκπρόσωποι αυτών. Στην υποδοχή του 
Προέδρου της Δημοκρατίας θα είναι κοπέλες με παραδοσιακές φορεσιές από όλα τα 
νησιά της Δωδεκανήσου.  Θα δοθεί λίστα με ονοματεπώνυμα όσων θέλουν να 
παρευρεθούν στη Βουλή και για τον λόγο αυτό, οι εκπρόσωποι των Σωματείων 
μελών της Ομοσπονδίας μας θα καταγράψουν τους ενδιαφερόμενους (μέχρι δέκα 
ανά Σωματείο) μέχρι το πρωί της Τρίτης   28/2
     Μετά την ανακοίνωση της εν λόγω απόφασης, θα σταλεί επιστολή της 
Ομοσπονδίας μας με προτάσεις δράσεων και εκδηλώσεων, στα πλαίσια της εετείου 
των 70 χρόνων.

Εορτασμός Επετείου Ενσωμάτωσης Δωδεκανήσου σε Αθήνα – Πειραιά.
      Πραγματοποιήθηκε λεπτομερής συζήτηση για τον εορτασμό της φετινής 
επετείου, που θα γίνει το Σαββατοκύριακο 18-19/3. Καταβάλλεται κάθε προσπάθεια 
για την μεγαλύτερη δυνατή προβολή του εορτασμού μέσω των ΜΜΕ, για την 
επίτευξη της οποίας απαιτείται η συμβολή όλων.
   Σχετικά με το πολιτιστικό μέρος, την παρουσίαση των χορευτικών συγκροτημάτων,
που θα γίνει το Σάββατο 18/3 στην αίθουσα τελετών του ΟΛΠ, έγινε αναλυτικότατη 
καταγραφή, παρουσία και του συμπατριώτη μας μουσικού κ. Μανώλη Κόττορου. 
Υπάρχουν κάποιες εκκρεμότητες σχετικά με το τελικό πρόγραμμα, για το κλείσιμο 
των οποίων θα ενημερωθούν όλοι οι εμπλεκόμενοι έγκαιρα. 

Συνεργασία με τον Απόδημο Ελληνισμό
      Ο Γενικός γραμματέας του Υπουργείου Εξωτερικών με αρμοδιότητα απόδημου 
ελληνισμού κ. Μιχάλης Κόκκινος (υιός του π. δημάρχου Ρόδου κ Μάνου Κόκκινου), 
μας προτείνει τη δημιουργία διαύλων επικοινωνίας και συνεργασίας με τον Απόδημο 
Ελληνισμό. Για το όλο θέμα, θα πραγματοποιηθεί ενημερωτική συνάντηση, όπου θα 
προσκληθούν τα μέλη όλων των Δ.Σ. των Δωδεκανησιακών Σωματείων Αττικής 


