
                  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ 27/3/2017
        Παραβρέθηκαν: Ζερβάνου Λουκία (Κως), Κορδίνα Μαρία, Βασιλείου Κυριακή 
(Ρόδος), Βασιλάκη Σούλα (Τήλος), Υψηλάντη Διονυσία (Πάτμος), Βενέτος Γιάννης 
(Αστυπάλαια), Χαραλαμποπούλου Θεμελίνα (Δωδεκανησιακή Μέλισσα),  Ηρακλείδου
Σοφία (Χάλκη), Καραϊτιανός Γιάννης, Λυριστή Σεβαστή (Κάρπαθος), Πετρίδης 
Φίλιππος (Σύμη), Βουβάλη Ευδοκία, Παπαδόπουλος Νίκος (Πολιτιστική Ομάδα 
Αρχιπέλαγος)  Φραγκούλης Γιάννης (Κάσος).
Απόντες: Αντύπα Μαριάνα (Λέρος), Βουρεξάκη Κατερίνα (Κάλυμνος), Κορωναίου 
Άννα (Νίσυρος), Λουκάς Μιχάλης Κύκκος (Καστελλόριζο), Κατσιμπρή Δικαία 
(εκπρόσωπος Συλλόγου Συμιακών Νέων «ΝΙΡΕΑΣ»).

        Συζητήθηκαν τα παρακάτω θέματα: 

ΣΥΝΕΒΗΣΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ:
15/3: Ομιλία Κασιώτισας καθηγήτριας κ. Άννας Μαυρολέων με θέμα   «η γυναίκα 

ως δρων πρόσωπο στην τέχνη και στην κοινωνία»  στο Σύλλογο Κασίων (3ης 
Σεπτεμβρίου 56,  Αθήνα)
17/3: Αδελφοποίηση του Συλλόγου Απανταχού Καρπαθίων με την Ένωση 

Χαλκητών Αθήνας – Πειραιά στη Δωδεκανησιακή Εστία (Υψηλάντου 143, Πειραιάς). 
Η εκδήλωση περιελάμβανε ομιλίες για τα στοιχεία που συνδέουν τα δύο νησιά και την 
Κάσο, τραγούδια και χορούς από τους νέους των δύο νησιών και παραδοσιακό 
κέρασμα
18-19/3: Εορτασμός 69ης επετείου ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ σε Αθήνα  
(Δοξολογία στον Καθεδρικό Ναό)– Πειραιά(πολιτιστική εκδήλωση στον ΟΛΠ)
20/3: «Δωδεκανήσιοι στην Αίγυπτο» Εκδήλωση  στο Σύνδεσμο Αιγυπτιωτών, με 
ομιλητές: Ήσυχος Δημήτρης, πρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Λερίων, Κομνηνός 
Μίνος, επίτιμος αντιπρόεδρος Συλλ. Εν Ελλάδι Κασίων,  Στεφάτου Μαίρη, μέλος ΔΣ 
Συνδέσμου Απανταχού Καστελλοριζίων.
21/3: Παρουσίαση βιβλίου «Περί αναβίωσης»  Κασιώτισας δρ. Άννας Μαυρολέων 
στο Polis art café  Μίλησαν καθηγητές του τμήματος Θεατρικών Σπουδών του 
Εθνικού κ΄ Καποδιστριακού Πανεπιστημίου  
 22/3: Παρουσίαση βιβλίου «Αθανασία» προέδρου Ομοσπονδίας Δωδεκανησιακών 
Παροικιακών Συλλόγων Ρόδου κ. Νίκου Κωνσταντινίδη  από τον Κασιώτη 
δημοσιογράφο Μηνά  Βιντιάδη.  Συνδιοργάνωση Ομοσπονδίας Δωδεκανησιακών 
Σωματείων, Δωδεκανησιακής Μέλισσας και  Συλλόγου εν Ελλάδι Κασίων 
25/3: Συμμετοχή Ομοσπονδίας Δωδεκανησιακών Σωματείων στον εορτασμό με 
παρέλαση στον Πειραιά

ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ
     Απαιτείται νέα συνάντηση στη 2η ΥΠΕ για αλληλοενημέρωση σε τρέχοντα 
προβλήματα που απασχολούν τα ΠΠΙ,ΚΥ, κλπ των νησιών.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 
- Την 17/3 κατατέθηκε η αίτηση (αποστέλλεται αντίγραφο) 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

- Τρέχουσα κατάσταση εσόδων  - εξόδων:.
1) ΔΕΗ τελευταίος λογαριασμός (λήξη 21/2/2017), ποσό 805€, κατάθεση την 

10/2/2017:  ποσό 111€,
2) ΕΥΔΑΠ τελευταίος λογαριασμός (λήξη 5/12/2016), ποσό 464€, κατάθεση την 

17/11/2016:  ποσό 100€, κατάθεση την 2/1/2017:  ποσό 100€,
3) ΕΥΔΑΠ διακανονισμός ποσού 1059,87€ σε 18 δόσεις, έχουν πληρωθεί οι 16, 

εκκρεμούν 2Χ58€, ( 20/4, 20/5)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ 2017-2018 ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΛΟΧΑΓΟΥ ΦΑΝΟΥΡΑΚΗ

      Προτείνεται να ζητηθεί τροποποίηση του καταστατικού του Ιδρύματος και οι 
υποτροφίες να μην περιορίζονται σε μεταπτυχιακές σπουδές. Λόγω της ιδιαίτερα 
δύσκολης κατάστασης που όλοι βιώνουμε, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι 
ανάγκες της κοινωνίας, όπως έχουν διαμορφωθεί. Συγκεκριμένα, για την χορήγηση 
υποτροφιών, θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η οικονομική κατάσταση της 
οικογένειας του υποψήφιου φοιτητή και βέβαια ο χρόνος της υποτροφίας να αρχίζει 
αμέσως μετά την δευτεροβάθμια εκπαίδευση, αφού τότε υπάρχει η μέγιστη ανάγκη 
οικονομικής ενίσχυσης. Επιπρόσθετα, είναι γνωστό σε όλους μας, ότι στη σημερινή 
τραγική οικονομική συγκυρία, η πλειονότητα των ατόμων από τα νησιά μας, που 
συνεχίζουν για μεταπτυχιακές σπουδές, δεν έχουν άμεση οικονομική ανάγκη.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
        Η διαδικασία τροποποίησης του καταστατικού, σε συνεργασία με την δικηγόρο 
κ. Παπασάββα, έχει παγώσει λόγω κακής οικονομικής κατάστασης του ταμείου της 
Ομοσπονδίας μας. Μόλις τακτοποιηθούν οι οικονομικές εκκρεμότητες προς ΔΕΗ και 
ΕΥΔΑΠ, θα αναληφθούν ενέργειες ολοκλήρωσης της όλης διαδικασίας.

ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΕΣ ΜΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ
    Στα πλαίσια της ανακήρυξης του 2017 ως έτους Δωδεκανήσου, θα σταλεί επιστολή
με προτάσεις για πραγματοποίηση:

- Επισκέψεων σε Ήπειρο και Θράκη (ομιλίες για την ιστορία της Δωδεκανήσου, 
παρουσίαση μουσικοχορευτικού συγκροτήματος)

- Ημερίδων  στην παροικία μας και στα νησιά για τα προβλήματα στους Τομείς, 
Υγείας, Συγκοινωνίας και Εργασίας

- Πρόταση για παρουσίαση θεατρικών έργων από τα Δωδεκάνησα στον 
Πειραιά, όπως είναι το Συμιακό Θέατρο.

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΗΜΕΡΕΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ»
    Στο διάστημα 24-28/5, ο Δήμος Πειραιά διοργανώνει για τρίτη συνεχή χρονιά, μια 
σειρά εκδηλώσεων, στις οποίες καλεί όλα τα Σωματεία με έδρα τον Πειραιά να 
συμμετάσχουν. Περισσότερες λεπτομέρειες στο συνημμένο κείμενο, που 
αποστέλλεται


