
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ  19/2/2020

        Συμμετείχαν:  Καραϊτιανός  Γιάννης  (Κάρπαθος),  Βουρεξάκη  Κατερίνα
(Κάλυμνος),  Αφθονίδου  Μαρία  (Δωδεκανησιακή  Μέλισσα),   Υψηλάντη  Διονυσία
(Πάτμος),  Ζερβάνου Λουκία, Καλλούδης Φίλιππος (Κως),  Λουκάς Κύκκος, Στεφάτου
Μάιρη  (Καστελλόριζο),  Κορδίνα  Μαρία  (Ρόδος),  Κορωναίου  Άννα  (Νίσυρος),
Πετρίδης  Φίλιππος,  Σαλαγιάννη  Μαρία  (Σύμη),  Ηρακλείδου  Σοφία,  Οικονομίδου
Ισαβέλλα (Χάλκη), Φραγκούλης Γιάννης (Κάσος).
        Στη συνεδρίαση είχαν προσκληθεί και παραβρέθηκαν: ο κ. Μανώλης Κολεζάκης
(πρόεδρος της Ένωσης Ροδίων Αττικής) και ο κ. Βασίλης Χαλκίτης δημοσιογράφος
(ΚΑΝΑΛΙ ΙΡΙΔΑ).

                 Συζητήθηκαν τα παρακάτω θέματα: 

Συνέβησαν από την προηγούμενη συνεδρίαση – τηλεδιάσκεψη  (12/2) μέχρι 
σήμερα:
14/2: Πανδωδεκανησιακή Αιμοδοσία στο Νοσοκομείο Μεταξά του Πειραιά
15/2:  Υποβολή πρότασης Ομοσπονδίας μας στο ΥΠ.ΠΟ. για το πρόγραμμα της 
άϋλης πολιτιστικής κληρονομιάς
16/2: Στείλαμε ευχαριστήριο στο ΔΣ του Κοινωνικού Συλλόγου Συμαίων για την 
δωρεά χρηματικού ποσού στην Ομοσπονδία μας, εις μνήμη Σοφίας Καραϊτιανού, 
μητέρας  του αντιπροέδρου μας κ. Γιάννη Καραϊτιανού

16/2: Λάβαμε το κείμενο της μελέτης του καθηγητή κ. Γιάννη Κοντάκη, με θέμα «Το 
ζήτημα του Καστελλόριζου στις σχέσεις Ιταλίας – Τουρκίας. Από την υπογραφή
της Συνθήκης της Λωζάννης μέχρι τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο»

16/2: Στείλαμε διερευνητική επιστολή στην κ. Ρουμπίνη Τερζάκη, μέλος του 
CHARITY SHOPS HUG,  για ενδεχόμενη συνεργασία  με την Ομοσπονδία μας 
16/2: έγινε μια πρώτη επικοινωνία με εκπρόσωπο του φορέα AIESEC, για να 
εξετάσουμε τη δυνατότητα και τις προϋποθέσεις συνεργασίας 
(Η AIESEC είναι  δίκτυο που διοικείται και αποτελείται  από άτομα ηλικίας 18-30 ετών 
με παρουσία σε περισσότερες από 120 χώρες. Σκοπός της είναι η ανάπτυξη των 
ηγετικών δεξιοτήτων στους νέους μέσα από διαπολιτισμικές ανταλλαγές. Οι 
ανταλλαγές αυτές είναι είτε εθελοντικού χαρακτήρα είτε πρακτικής άσκησης και 
στοχεύουν στην προσωπική και επαγγελματική εξέλιξη των νέων, ενώ ταυτόχρονα 
δημιουργούν θετικό αντίκτυπο στην κοινωνία. Από το 2015, η AIESEC συνεργάζεται 
με τον ΟΗΕ με σκοπό την επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης. Η AIESEC 
Ελλάδος έχει φυσική παρουσία σε πάνω από 7 Πανεπιστήμια σε όλη την Ελλάδα και
συνεχώς επεκτείνεται. 

17/2: Συνάντηση προέδρων Ομοσπονδιών Κρητικών και Δωδεκανησιακών 
Σωματείων με αρμόδιο αντιδήμαρχο Αθηναίων κ. Βασίλη Κορομάντζο, σχετικά με το 
αίτημα περί απαλλαγής από την καταβολή των δημοτικών τελών λόγω αναστολής 
της λειτουργίας των παροικιακών Σωματείων εξαιτίας του covid-19.

18/12: Έγινε δημοσίευση των ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ της Δωδεκανήσου, θέμα 
σοβαρότατο και για τους απανταχού Δωδεκανήσιους, ανάλογο με το θέμα του 
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ, για τα οποία θα καταβληθεί προσπάθεια η κατά το δυνατό 
έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση των  απανταχού Δωδεκανησίων.



       ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ
      - Έγινε μια ακόμη αναφορά στην πολύ επιτυχημένη δράση πανδωδεκανησιακής 
αιμοδοσίας στο Νοσοκομείο Μεταξά, την Κυριακή 14/2
   -   Για  τις  εργασίες  στο  ιατρείο  των   Αρκιών,  μας  ενημέρωσε  η  κα  Διονυσία
Υψηλάντη
- Για τις εξελίξεις  δημιουργίας φαρμακείου στο Καστελλόριζο, μας ενημέρωσαν οι
κυρίες Βουρεξάκη Κατερίνα και Στεφάτου Μαίρη. Για τον όποιον υποψήφιο βοηθό
φαρμακοποιού,  απαραίτητη  προϋπόθεση  για  να  προσληφθεί,  είναι  να  έχει  άδεια
ασκήσεως επαγγέλματος. 
          Είναι  σκόπιμο να τονιστεί  για  πολλοστή φορά,  ότι  η  Ομοσπονδία μας
προσπαθεί να συνδράμει στο μέτρο του δυνατού στην επίλυση προβλημάτων των
απανταχού  συμπατριωτών,  χωρίς  καμία  διάθεση  υποκατάστασης  του  έργου  των
αιρετών, τόσο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, όσο και της Βουλής. 

Προσκλήσεις Ψηφιακού Πολιτισμού και Φεστιβάλ πολυθεματικών δράσεων
        Συνεχίστηκε  η  συζήτηση  σχετικά  με  την  πρόταση  που  θα υποβάλλει  η
Ομοσπονδία μας καθώς και τα λοιπά Δωδεκανησιακά Σωματεία, με προτεραιότητα
στην διερεύνηση της δυνατότητας ψηφιοποίησης του Δωδεκανησιακού Αρχείου, που
παραμένει επί χρόνια αναξιοποίητο και αποθηκευμένο σε μη κατάλληλους χώρους,
λόγω  και  της  συστηματικής  αδιαφορίας  ασχολούμενων  με  τον  Πολιτισμό  στα
Δωδεκάνησα,  να  συνδράμουν  ουσιαστικά.  Οι  όποιες  προτάσεις  αποφασιστούν,
πρέπει να υποβληθούν μέχρι την νέα προθεσμία, την 15/3/21..

Εορτασμός 73ης επετείου Ενσωμάτωσης Δωδεκανήσου (Κυριακή 7/3/21)

       Έγινε μια διεξοδική συζήτηση σχετικά με τον φετινό εορτασμό και λαμβάνοντας 
υπόψη τις συνθήκες της πανδημίας, αποφασίστηκαν τα ακόλουθα:

- Να γίνει κατάθεση στεφάνου στο Μνημείο Αγνώστου Στρατιώτη, από 
ολιγομελή έστω αντιπροσωπεία, ανάλογα με την άδεια που θα μας δοθεί

- Να παρουσιαστεί διαδικτυακά η ομιλία  του καθηγητή κ. Δημήτρη 
Αλεξανδράκη,  συνεργάτη του Νισύριου κ. Δημοσθένη Τριανταφύλλου, 
με θέμα τον Εμμανουήλ Ξάνθο τον Φιλικό.  

- Να διερευνηθεί η δυνατότητα παρουσίασης πολιτιστικής εκδήλωσης, 
σύμφωνα με πρόταση, που ετοιμάζουν οι Δωδεκανήσιοι μουσικοί της 
παροικίας μας

- Να παρουσιαστούν διαδικτυακά, μέσω του νέου πόρταλ  
www  .  dodekanisos  .  com  .  gr    , οι προγραμματιζόμενες εκδηλώσεις των 
Δωδεκανησίων  του εξωτερικού 

Άρθρο 72

http://www.dodekanisos.com.gr/


Παράταση της θητείας των διοικητικών οργάνων των συνδικαλιστικών
οργανώσεων εργαζομένων, συνταξιούχων και εργοδοτών

      Συζητήθηκε πάλι το θέμα της ανάγκης νομιμοποίησης της παράτασης της θητείας
των ΔΣ των Σωματείων μας καθώς και οι δυνατότητες που παρέχει η Νομοθεσία για
συνεδριάσεις  ΔΣ και  για  σύγκληση ΓΣ μέσω τηλεδιασκέψεων.  επειδή το εν λόγω
θέμα  απαιτεί  τεκμηριωμένη  απάντηση,  αποφασίστηκε  η  διερεύνησή  του  μέσω
έγκριτου  νομικού.  Υπενθυμίζεται  ,  ότι  η  τελευταία  ενημέρωση που είχαμε  ήταν  η
ακόλουθη: 

1. H θητεία των διοικητικών οργάνων των συνδικαλιστικών οργανώσεων του άρθρου 
9 του ν. 1264/1982 (Α΄ 79) των συνταξιοδοτικών οργανώσεων, των εργοδοτικών 
οργανώσεων, των αιρετών οργάνων των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου 
(Ν.Π.Ι.Δ.) και του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Ταμείο Αλληλοβοήθειας Προσωπικού 
του Εθνικού Τυπογραφείου», εφόσον είτε έληξε από την 11η.6.2020 και εφεξής είτε 
λήγει για πρώτη φορά ενόσω βρίσκονται σε ισχύ τα έκτακτα μέτρα για τον περιορισμό
της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, είτε έχει ήδη παραταθεί με το άρθρο 3 του 
ν. 4682/2020 (A΄ 76), το άρθρο 28 του ν. 4690/2020 (Α΄ 104) και το άρθρο 25 του ν. 
4722/2020 (Α΄ 177), παρατείνεται έως την 30ή.6.2021.

2. Εξαιρετικά, έως την 30ή.6.2021 οι συνεδριάσεις των Διοικητικών Συμβουλίων των 
συνδικαλιστικών οργανώσεων του ν. 1264/1982, των σωματείων που λειτουργούν 
βάσει του Α.Κ. ή των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), όπως και των 
εργοδοτικών οργανώσεων, δύνανται να διεξάγονται, μετά από απόφαση των 
αρμόδιων οργάνων διοίκησής τους, με τη χρήση των πλέον πρόσφορων σύγχρονων 
ψηφιακών μέσων απομακρυσμένης συμμετοχής των μελών τους.

3. Το άρθρο 25 του ν. 4722/2020 (Α΄ 177) καταργείται.

Ψηφιακή πανδωδεκανησιακή εφημερίδα (portal): dodekanisos.com.gr
          H δημιουργία του φιλόδοξου και πολύ σημαντικού εγχειρήματος συνεχίζεται με 
επιτυχία. Απαιτείται η καταγραφή προτάσεων για την τελική διαμόρφωση της 
ιστοσελίδας καθώς και η εξασφάλιση χρηματοδότησης για την σωστή λειτουργία της. 
Στην παρούσα φάση, της συζήτησης σχετικά με την διάρθρωση της ιστοσελίδας, 
έγιναν αποδεκτές οι ακόλουθες προτάσεις, για τις οποίες θα ληφθούν οριστικές 
αποφάσεις στο αμέσως προσεχές διάστημα: 

- 1η Μπάρα:  Νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε ότι πρέπει να αναφέρονται οι 
«ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ» με ημερολογιακή σειρά, ανεξάρτητα το που 
γίνονται  (Αθήνα, Νησιά, εξωτερικό). 

- 2η Μπάρα:  ΣΤΗΛΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΙΩΝ ΝΕΩΝ.  

- 3η Μπάρα:  ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ. Προτείνω ανά νησί, να καταγράφονται όλοι οι 
φορείς  ανά την Ελλάδα. Για παράδειγμα : Χάλκη: Δήμος Χάλκης, Σύλλογος 

https://www.e-nomothesia.gr/tags.html?tag=4722%2F2020
https://www.e-nomothesia.gr/tags.html?tag=1264%2F1982
https://www.e-nomothesia.gr/tags.html?tag=4722%2F2020
https://www.e-nomothesia.gr/tags.html?tag=4690%2F2020
https://www.e-nomothesia.gr/tags.html?tag=4682%2F2020
https://www.e-nomothesia.gr/tags.html?tag=1264%2F1982


Χαλκιτών Ρόδου, Σύλλογος Χαλκιτών Αθήνας, Σύλλογος Χαλκιτών Αμερικής, 
κ.ο.κ.   

- 4η Μπάρα:   Προτείνω η ΡΟΔΟΣ και οι   ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΡΟΔΟΥ που 
αναφέρονται τώρα  σε 2 μπάρες να συγχωνευτούν σε μια μπάρα. θεωρώ ότι 
αυτό είναι πιο λειτουργικό, όταν κάποιος επισκέπτης της ιστοσελίδας αναζητά 
ένα συγκεκριμένο φορέα που εδρεύει στη Ρόδο. 

- 5η Μπάρα:  ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΙΑΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ  και όχι ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ 
Αθηνών. Θα πρέπει να περιλαμβάνονται μόνο οι πανδωδεκανησιακοί φορείς  
ανά την Ελλάδα (με έδρα Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, κλπ) κλπ) 

- 6η Μπάρα: Δωδεκανησιακοί  Σύλλογοι  εξωτερικού  ή Δωδεκανήσιοι
εξωτερικού.  Ο προβληματισμός  που θέτω στην  επικεφαλίδα  οφείλεται  στο
γεγονός ότι  υπάρχουν πολλές περιοχές του πλανήτη μας,  όπου υπάρχουν
μεμονωμένοι  συμπατριώτες ή μικρές ομάδες Δωδεκανησίων, χωρίς να είναι
μέλη σε κάποιο  σωματείο.  Αυτούς  λοιπόν τους  συμπατριώτες,  θέλουμε να
μπορούμε να αλληλοενημερώνονται, εφόσον βέβαια το επιθυμούν και οι ίδιοι


	16/2: Λάβαμε το κείμενο της μελέτης του καθηγητή κ. Γιάννη Κοντάκη, με θέμα «Το ζήτημα του Καστελλόριζου στις σχέσεις Ιταλίας – Τουρκίας. Από την υπογραφή της Συνθήκης της Λωζάννης μέχρι τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο»

