
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ  10/6/2021
        Συμμετείχαν:  Αντύπα  Μαριάνα  (Λέρος),  Κορωναίου  Άννα  (Νίσυρος),
Καραϊτιανός  Γιάννης  (Κάρπαθος),  Λουκάς  Κύκκος,  (Καστελλόριζο),  Υψηλάντη
Διονυσία  (Πάτμος),   Κορδίνα  Μαρία,  Κολεζάκης  Μανώλης  (Ρόδος),  Πετρίδης
Φίλιππος  (Σύμη),  Οικονομίδου  Ισαβέλλα,  Ηρακλείδου  Σοφία  (Χάλκη),  Βασιλάκη,
Χατζηϊωάννου Γρηγόρης (Σύλλογος Δωδεκανησίων Νέων),    Φραγκούλης Γιάννης
(Κάσος).

                 Συζητήθηκαν τα παρακάτω θέματα: 
Συνέβησαν από την προηγούμενη συνεδρίαση   (27/5) μέχρι σήμερα:
1/3: Εκδήλωση Ομοσπονδίας μας με θέμα «ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ» στο 
θεατράκι πλατείας Πηγάδας, ενταγμένη στις «ΗΜΕΡΕΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2021» Δ. Πειραιά
3/3: Διαδικτυακή παρουσίαση τμήματος θεατρικού έργου «Κασιώτες καπεταναίοι, οι 
άγνωστοι ήρωες του ΄21» σε απευθείας σύνδεση με Κάσο, ενταγμένη στις «ΗΜΕΡΕΣ
ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2021» Δ. Πειραιά 
5/6 – 7/6: Τριήμερες εκδηλώσεις για την 197η επέτειο του Ολοκαυτώματος στην 
Ηρωική Ν. Κάσο

Θητεία ΔΣ Ομοσπονδίας – Ετήσια Γενική Συνέλευση
      Αναμένεται η ανακοίνωση παράτασης θητείας των οργάνων διοίκησης των 
σωματείων, συλλόγων κλπ φορέων μέχρι τέλος 2021. 
Επιπλέον, θα πρέπει να δρομολογηθούν οι απαιτούμενες ενέργειες για την 
τροποποίηση του καταστατικού μας.

Θέματα Υγείας
       Καθυστερεί ο διορισμός προσωπικού στα ΠΠΙ, Κ.Υ. και Νοσοκομεία των νησιών 
μας, παρά τις συνεχείς πιέσεις που ασκούνται.
        Μέσα στον Ιούλιο, προβλέπεται η έναρξη λειτουργίας του φαρμακείου  του
Καστελλορίζου,  αφού  ήδη  ολοκληρώθηκε  η  παράδοση  του  απαιτούμενου
εξοπλισμού. 
        Στο άμεσο μέλλον, η Ομοσπονδία μας σε συνεργασία με τον Δήμο Πατμίων θα
συμβάλει  στην  υλοποίηση  των  απαιτούμενων  εργασιών  για  την  επισκευή  –
συντήρηση του οικήματος, που στεγάζεται το Ιατρείο των Αρκιών.
        Σχετικά με την προστασία των νησιών μας από την διάδοση της πανδημίας και
με  δεδομένη  την  επίτευξη  υψηλού  ποσοστού  εμβολιασμένων  μονίμων  κατοίκων,
ιδιαίτερα  στα  μικρότερα  νησιά,  το  ΔΣ  της  Ομοσπονδίας  μας  θα  αναλάβει
πρωτοβουλία  ενημέρωσης  συμπατριωτών  και  όχι  μόνο,  στοχεύοντας  στην
μαζικότερη δυνατή προσέλκυση επισκεπτών με ασφάλεια. Επιπλέον, αποφασίστηκε
να σταλεί  άμεσα επιστολή στο Υπουργείο  Ναυτιλίας,  στην οποία θα δηλώνεται  ο
έντονος  προβληματισμός  μας,  για  την  παρατηρούμενη  χαλάρωση  ελέγχου  στους
ταξιδιώτες, πριν την επιβίβασή τους στα πλοία.  

Εορτασμός επετείου ολοκαυτώματος Η. Ν. Κάσου στην Αττική
Σάββατο 12/6, 11πμ: Δοξολογία στη Μητρόπολη Αθηνών, κατάθεση στεφάνων στο 
Μνημείο Αγνώστου Στρατιώτη

Οι Κώοι στην επανάσταση του 1821
Κυριακή 20/6, 7μμ: Διαδικτυακή εκδήλωση υπό την αιγίδα της ΓΓ Απόδημου 
Ελληνισμού



ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 

       Στα  πλαίσια  των  προσπαθειών  μας   για  την  βελτίωση  της  οικονομικής
κατάστασης  της  Ομοσπονδίας  μας  και  των  λοιπών  πολιτιστικών  Σωματείων,  τα
δεδομένα σήμερα έχουν ως εξής:
      α.  Όσα Σωματεία έχουν ακίνητα στα όρια του Δήμου Αθηναίων, μπορούν να
υποβάλουν αίτημα για μείωση του συντελεστή υπολογισμού δημοτικών τελών. 
       β.  Το αίτημα  που  υποβάλλαμε  στην ΚΕΔΕ (αρ.  πρωτ.  290,  28-1-2021)
εξετάστηκε από την αρμόδια Οικονομική Επιτροπή της ΚΕΔΕ την 11/3 και  κατά τη
συνεδρίαση  του ΔΣ την 24/3 και περιμένουμε την απόφαση
       γ.   Λάβαμε  έγκριση   από την  ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ  για  παράταση  της
νομιμοποίησής μας  μέχρι 30.06.2021 .

Βελτίωση ακτοπλοϊκής εξυπηρέτησης Καρπάθου - Κάσου

      Λάβαμε επιστολή του αγαπητού μας συμπατριώτη κ. Νίκου Κανάκη, με την οποία
εξέφραζε την δυσαρέσκειά του για την απόφαση του ΣΑΣ της 31ης Μαίου, στο κείμενο
της οποίας δεν   προβλέπεται  βελτίωση της ακτοπλοϊκής εξυπηρέτησης των δύο
νησιών.   Παράλληλα  ο  κ.  Κανάκης  προτείνει  να  γίνει  τροποποίηση  στη  σχετική
προκήρυξη και προτείνει στο ΔΣ της Ομοσπονδίας μας, να στηρίξει την πρότασή του.
Λόγω της σοβαρότητας και του επείγοντος του θέματος, το ΔΣ της Ομοσπονδίας μας,
θα  ζητήσει  άμεσα  τις  θέσεις  των  Δήμων  Καρπάθου,  Η.Ν.  Κάσου  και  Χάλκης,
προκειμένου  να  ληφθούν  υπόψη  στην  σύνταξη  επιστολής  προς  το  Υπουργείο
Ναυτιλίας


