
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ  12/2/2020

        Συμμετείχαν: Αφθονίδου Μαρία (Δωδεκανησιακή Μέλισσα),  Υψηλάντη Διονυσία
(Πάτμος),  Καραϊτιανός  Γιάννης  (Κάρπαθος),  Βουρεξάκη  Κατερίνα  (Κάλυμνος),
Ζερβάνου Λουκία (Κως),  Λουκάς Κύκκος (Καστελλόριζο), Κορδίνα Μαρία,(Ρόδος),
Κορωναίου  Άννα  (Νίσυρος),   Πετρίδης  Φίλιππος,  Δραγουμάνος  Αλέκος  (Σύμη),
Βασιλάκη  Σούλα  (Τήλος),    Χατζόπουλος  Χάρης,(Σύλλογος  Δωδεκανησίων
Νέων),Φραγκούλης Γιάννης (Κάσος).

        Στη  συνεδρίαση  είχαν  προσκληθεί  και  παραβρέθηκαν:  ο  κ.  Νίκος
Κωνσταντινίδης ( πρόεδρος της Ομοσπονδίας  Παροικιακών Σωματείων Ρόδου και
του Συλλόγου Κασιωτών Ρόδου «ο Χαδιώτης» και αντιπρόεδρος του ΔΣ της Στέγης
Γραμμάτων κ΄ Τεχνών Δωδεκανήσου),  ο κ. Δημήτρης Ματριεττάκης (αντιπρόεδρος
της  Ομοσπονδίας  Πολιτιστικών  Συλλόγων  Ρόδου),  ο  κ.  Μανώλης  Κολεζάκης
(πρόεδρος της Ένωσης  Ροδίων Αττικής) και η αρχαιολόγος κ. Αγγελική Κοσμά
 
                Συζητήθηκαν τα παρακάτω θέματα: 

Αίτημα περί απαλλαγής από την καταβολή των δημοτικών τελών λόγω 
αναστολής της λειτουργίας εξαιτίας του covid-19.

             Με την από 26/1/21 επιστολή μας (η πρώτη στάλθηκε 20/5/20), ζητήσαμε 
από τον Δήμαρχο Αθηναίων κ. Κ. Μπακογιάννη, να μας ορίσει μια συνάντηση  
προκειμένου να βρεθεί τρόπος  οικονομικής στήριξης  όλων των πολιτιστικών 
φορέων. Η συνάντηση ορίστηκε με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο κ. Βασίλη Κορομάντζο 
την Τετάρτη 17/2 και ώρα 10.30πμ στο Δημαρχείο (Λιοσίων 22).

       ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ
      - Αιμοδοσία στο Νοσοκομείο Μεταξά – Κυριακή 14/2, 10πμ. 
   Όπως  ήδη  έχει  ανακοινωθεί,  η  αιμοδοσία  θα  πραγματοποιηθεί   με  όλα  τα
απαραίτητα μέτρα προφύλαξης λόγω της πανδημίας ,  μεταξύ των οποίων,  στους
υποψήφιους αιμοδότες θα γίνονται  rapid tests. Λόγω της τεράστιας σημασίας της
επίτευξης του στόχου μας,  η διαδικασία καταγραφής των υποψηφίων αιμοδοτών
(ονόματα,  τηλέφωνα),  συνεχίζεται  μέχρι  την  τελευταία  στιγμή,  προκειμένου  να
καταρτηθεί  πρόγραμμα προσέλευσης,  ώστε να αποφευχθεί  συνωστισμός ατόμων.
Θα καταβληθεί προσπάθεια για την μεταφορά αιμοδοτών προς και από τον χώρο
αιμοδοσίας, με αυτοκίνητα συμπατριωτών, που προσφέρονται εθελοντικά. 

Προσκλήσεις Ψηφιακού Πολιτισμού και Φεστιβάλ πολυθεματικών δράσεων
        Έγινε διεξοδική συζήτηση σχετικά με την πρόταση που ετοίμασαν από κοινού η
γραμματέας  μας  κ.  Σοφία  Ηρακλείδου  και  η  αρχαιολόγος  κ.  Αγγελική  Κοσμά.
Αποφασίστηκε να συνεχιστεί η συζήτηση κατά την προσεχή τηλεδιάσκεψη, ώστε να
οριστικοποιηθεί η πρόταση που θα υποβληθεί μέχρι την νέα προθεσμία, την 15/3/21..


