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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ 19/11/2012
Παραβρέθηκαν: Βουρεξάκη Κατερίνα
(Κάλυμνος), Υψηλάντη Διονυσία (Πάτμος),
Κορκόνδειλα Λιάνα (Δωδεκανησιακή Μέλισσα), Οικονομίδου Ισαβέλλα (Χάλκη), Βασιλάκη
Σούλα (Τήλος), Κορωναίου Άννα (Νίσυρος), Καραϊτιανός Γιάννης (Κάρπαθος), Βενέτος Γιάννης
(Αστυπάλαια), Πετρίδης Φίλιππος (Σύμη),Σωτηριάδης Σωτήρης (Καστελλόριζο), Τσούκας
Δημήτρης, εκπρόσωπος Συλλόγου Νέων «ΝΙΡΕΑΣ» (Σύμη), Φραγκούλης Γιάννης (Κάσος).
Απόντες: Γιαννά Άννα (Κως), Ευδαίμων Δέσποινα (Ρόδος), Ήσυχος Δημήτρης (Λέρος).
Συζητήθηκαν τα παρακάτω θέματα:
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΟΣΑ ΕΓΙΝΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΜΕΧΡΙ
ΣΗΜΕΡΑ:
- 11/11: Εορτασμός πολιούχου Αρχαγγέλου Μιχαήλ Κοινωνικού Συλλόγου Συμαίων «ο
Πανορμίτης» με δοξολογία στον Αγ. Νικόλαο Πειραιά και πολιτιστική εκδήλωση στην
Ελληνογαλλική Σχολή.
- 17- 18/11: Μονοήμερες εκδρομές Συλλόγων Πατμίων, Ροδίων και Καλυμνίων
ΓΛΕΝΤΑΚΙ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ Σ.Α.Ε (ΣΥΝΔ. ΑΙΓΥΠΤΙΩΤΩΝ)
Την Παρασκευή 23/11 και ώρα 9μμ, οι συμπατριώτες της παροικίας μας θα έχουν την
ευκαιρία για λίγη διασκέδαση στο φιλόξενο χώρο του Συνδέσμου Αιγυπτιωτών (3 ης Σεπτεμβρίου
56, Αθήνα). Η Καίτη Κουλλιά, ο Γιάννης Μεγαλούδης, ο Μιχάλης Γαμπιεράκης μαζί και με
άλλους συμπατριώτες μουσικούς θα μας ταξιδέψουν μουσικά με νησιώτικα, έντεχνα και λαϊκά.
Την Πέμπτη 22/11 και ώρα 6μμ, θα γίνει η τελευταία συντονιστική συνάντηση στο χώρο της
εκδήλωσης (3ης Σεπτεμβρίου 56, 1ος όροφος)
ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ.
Αναφέρθηκε πάλι, λόγω σπουδαιότητας, η αναγκαιότητα πραγματοποίησης νέας
ενημερωτικής συνάντησης για τα θέματα υγείας, αφού προηγουμένως ζητηθεί από τους Δήμους,
τα Π.Π.Ι., τα Κέντρα Υγείας και τα Νοσοκομεία της Δωδεκανήσου, μια επικαιροποιημένη λίστα
με τα προβλήματα τους.
- Επισημάνθηκε η ανάγκη ενίσχυσης της Δωδεκανησιακής Τράπεζας αίματος με
πρόσκληση για αιμοδοσία όλων των συμπατριωτών της παροικίας μας, καθώς και συνεχή
ενημέρωση όλων για τις ευνοϊκές παροχές της μοναδικής κάρτας Υγείας της Ομοσπονδίας μας
(στην ιστοσελίδα της Ομοσπονδίας υπάρχουν περισσότερες λεπτομέρειες για όλα τα θέματα
Υγείας)
Σύμφωνα με προηγούμενη απόφαση του ΔΣ, στάλθηκε επιστολή διαμαρτυρίας στον Υπουργό
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Ανδρέα Λυκουρέτζο, με αφορμή την απαράδεκτη
απόφαση για οικονομική επιβάρυνση στους ασθενείς που θα επισκέπτονται Νοσοκομεία,,
επισημαίνοντας την ήδη τεράστια επιβάρυνση χρόνου και χρήματος σήμερα , των κατοίκων των
νησιών μας για την πρόσβαση τους σε Νοσηλευτικά ιδρύματα.
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Αποφασίστηκε ομόφωνα η συνδρομή, στα μέτρα των δυνατοτήτων μας, στην καλύτερη
δυνατή παρουσία της Δωδεκανήσου στην προσεχή έκθεση «Φεστιβάλ Μελιού», που θα γίνει στην
Αττική. Παράλληλα, συνεχίζεται ης προσπάθεια προβολής και προώθησης των Δωδεκανησιακών
προϊόντων στην παροικία μας, λειτουργώντας εκθετήριο στη Δωδεκανησιακή μας Εστία. Θα
υπάρχει συνεχής ενημέρωση στην Ιστοσελίδα μας, για το ποια προϊόντα θα μπορεί να βρίσκουν οι
συμπατριώτες στην Αθήνα και στον Πειραιά.

ΑΝΕΡΓΙΑ - ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ
Στάλθηκε επιστολή προς τους Δήμους μας για να μας γνωστοποιήσουν τις ανάγκες σε
προσλήψεις, με αφορμή τα αναφερόμενα στο Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα Δημοσιονομικής
Προσαρμογής 2013-2016 και συγκεκριμένα στην παράγραφο ΣΤ.2 περί αναστολής προσλήψεων
και διορισμών "οι προσλήψεις και διορισμοί τακτικού προσωπικού σε νησιωτικούς δήμους δεν
εμπίπτουν στον περιορισμό των προσλήψεων του άρθρου 11 του ν.3833/2010". Στόχος μας είναι
η ενημέρωση τυχόν ενδιαφερομένων συμπατριωτών της παροικίας μας, που θέλουν να εργαστούν
στον τόπο καταγωγής τους.
ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΕΡΓΟΥ ΜΙΛΤ. ΛΟΓΟΘΕΤΗ
Σύμφωνα με προηγούμενη απόφαση του ΔΣ, στάλθηκε επιστολή προς την Ακαδημία
Αθηνών, προτείνοντας τη βράβευση του τρίτομου έργου του αγαπητού συμπατριώτη μας
Μιλτιάδη Λογοθέτη για τον Δωδεκανησιακό Τύπο. Αντίστοιχη επιστολή θα σταλεί και στον
Σύλλογο Συμαίων, λόγω της θέσπισης τιμητικών διακρίσεων.
ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ ΜΑΣ
Λόγω της βαρύτητας που δίνει το ΔΣ της Ομοσπονδίας μας σε κάθε θέμα που αφορά στη
νεολαία μας,, ξανασυζητήθηκε το θέμα της παροχής κάθε δυνατής στήριξης στην νεοϊδρυθείσα
ποδοσφαιρική ομάδας «ΑΟ ΚΑΣΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ».
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
Για πολλοστή φορά, σύμφωνα και με σχετική απόφαση του ΔΣ, στάλθηκε νέα επιστολή υπενθύμιση της οικονομικής κατάστασης της Ομοσπονδίας μας, προς τους βουλευτές
Δωδεκανήσου και προς την Περιφέρεια Ν. Αιγαίου, ιδιοκτήτρια του ακινήτου που στεγάζεται η
Δωδεκανησιακή Εστία.
ΕΚΚΡΕΜΜΟΤΗΤΕΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΙΑΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ
Εκκρεμεί η αποκατάσταση των φθορών που έχουν παρουσιαστεί στη Δωδεκανησιακή
Εστία καθώς και η προμήθεια εξοπλισμού, ώστε κατά την επόμενη χρονική περίοδο 2012-2013,
να είναι δυνατή η πραγματοποίηση δραστηριοτήτων, χωρίς προβλήματα.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΕΧΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ:
Σύμφωνα με τον συνολικότερο προγραμματισμό της χειμερινής περιόδου 2012-2013, κατά
τη συνεδρίαση, οριστικοποιήθηκε η πραγματοποίηση των:
α. Δευτέρα 10/12: Εκδήλωση, αφιερωμένη στο «Πανδωδεκανησιακό Συνέδριο της Πάτμου»
(4/6/1912)
β. Δευτέρα 17/12: Γεν. Συνέλευση Ομοσπονδίας μας, αρχαιρεσίες για ανάδειξη μελών νέου ΔΣ.
γ. Σάββατο 9/3/13 – Κυριακή 10/3/12: Εορτασμός επετείου Ενσωμάτωσης Δωδεκανήσου

