
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ  22/1/2020

        Συμμετείχαν:   Καραϊτιανός  Γιάννης  (Κάρπαθος),  Βουρεξάκη  Κατερίνα
(Κάλυμνος),  Αφθονίδου Μαρία (Δωδεκανησιακή Μέλισσα), Ζερβάνου Λουκία, (Κως),
Κορδίνα  Μαρία,(Ρόδος),  Κορωναίου  Άννα  (Νίσυρος),   Πετρίδης  Φίλιππος,
Δραγουμάνος  Αλέκος,  Σαλαγιάννη  Μαρία  (Σύμη),    Ηρακλείδου  Σοφία  (Χάλκη),
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) και  ο κ. Μανώλης Κολεζάκης (πρόεδρος της
Ένωσης  Ροδίων Αττικής)..  
 
                Συζητήθηκαν τα παρακάτω θέματα: 

       ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ
       Ο αντιπρόεδρος του ΔΣ της Ομοσπονδίας μας, κ. Γιάννης Καραϊτιανός, μας
κοινοποίησε  τις  θέσεις  της  Ελληνικής  Εταιρείας  Χειρουργικής  Ογκολογίας  για  τον
εμβολιασμό  των  ογκολογικών  ασθενών  έναντι  της  Covid-19.  Το  κείμενο  που
επιμελήθηκε ως Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Ογκολογίας έχει
συνταχθεί  με  τη  μορφή  απαντήσεων  στις  συνηθέστερες  ερωτήσεις  και  τους
προβληματισμούς  που  ενδιαφέρουν  το  ευρύ  κοινό. Πρόκειται  για  ένα  απλό  και
κατανοητό κείμενο,  το οποίο θα αποτελέσει πιστεύω έναν χρήσιμο σύμβουλο για
τους καρκινοπαθείς ασθενείς βοηθώντας τους να κατανοήσουν την αναγκαιότητα του
εμβολιασμού.   Το  κείμενο  ήδη  προωθήθηκε  σε  όλους  τους  συμπατριώτες  μας
Δωδεκανήσιους. (αποστέλλεται συνημμένα σχετικό αρχείο).

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 
        Στα  πλαίσια  των  προσπαθειών  μας   για  την  βελτίωση  της  οικονομικής
κατάστασης της Ομοσπονδίας μας και των λοιπών πολιτιστικών Σωματείων, εκτός
από τις επιστολές που ήδη στείλαμε, προγραμματίζουμε : 

         α.  Συνέχιση  των  συζητήσεων  για  την  δημιουργία  της  ψηφιακής
πανδωδεκανησιακής εφημερίδας, σύμφωνα με την πρόταση, που μας απέστειλε ο
συμπατριώτης μας κ. Νίκος Κωνσταντινίδης, Για συζήτηση πάνω στο θέμα, βρίσκεται
σε εξέλιξη διαδικασία αποστολής προσκλήσεων προς τους απανταχού συμπατριώτες
μας.  Ήδη,  η  πρόσκληση  για  τηλεδιάσκεψη  το  Σάββατο  30/1  και  ώρα  8μμ,
στάλθηκε  σε  Δωδεκανήσιους,  που  διαμένουν  στις  ΗΠΑ  και  στον  Καναδά.
Απευθύνουμε  θερμή  παράκληση  σε  όλους  όσους  έχουν  στοιχεία  επικοινωνίας
Δωδεκανησίων κατοίκων εξωτερικού, να μας τα στείλουν, για να μπορέσουμε να τους
ενημερώσουμε. (αποστέλλεται συνημμένα σχετικό αρχείο).
          β.  Συνεχή προβολή μέσω ΜΜΕ των αιτημάτων μας, με δεδομένο ότι  η
σημερινή κατάσταση θα διαρκέσει τουλάχιστον και το 1ο 6μηνο του 2021. Πρακτικά
δηλαδή,  τα  πολιτιστικά  σωματεία,  μπορούν  να  ελπίζουν  σε  είσπραξη  κάποιων
συνδρομών από το 2022. 
γ.   Αναβάθμιση της αλληλοενημέρωσης μέσω της ιστοσελίδας μας και  προτροπή
όλων των Δωδεκανησιακών φορέων για επαναλειτουργία των ιστοσελίδων τους και



επικαιροποίηση  των  πληροφοριών.  (ιστορικά  στοιχεία,  θέματα  εργασίας,
Δωδεκανησιακές επιχειρήσεις, κλπ)

    Ανεύρεση  και ανάδειξη αρχαίων ναυαγίων στον θαλάσσιο χώρο της 
Ηρωικής νήσου Κάσου .
    Οι εργασίες  πραγματοποιούνται  στο πλαίσιο του τριετούς ερευνητικού έργου 
(2019-2021). Μέχρι τώρα, διαπιστώθηκε η ύπαρξη τουλάχιστον 4 ναυαγίων από τα 
οποία αλιεύτηκαν 76 ευρήματα  που χρονολογούνται κατά τις περιόδους του 1ου - 
3ου αιώνα μ.χ. αλλά και του 5ου και του 1ου π.χ αιώνα (αποστέλλεται συνημμένα 
σχετικό αρχείο).

Προσκλήσεις Ψηφιακού Πολιτισμού και Φεστιβάλ πολυθεματικών δράσεων
        Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού απηύθυνε πρόσκληση εκδήλωσης
ενδιαφέροντος για την υποβολή αιτημάτων επιχορήγησης ή και παροχής αιγίδας για
δράσεις, που θα πραγματοποιηθούν μέσα στο 2021, στο πλαίσιο της στήριξης και
ανάδειξης  δράσεων  ελληνικών  πολιτιστικών  φορέων.  Δικαίωμα  υποβολής  έχουν
φορείς,  οι  οποίοι  είναι  εγγεγραμμένοι  στο  Μητρώο  Πολιτιστικών  Φορέων  του
Υπουργείου  Η  προθεσμία  υποβολής  αιτήσεων  άρχισε  την  7/1  και
ολοκληρώνεται την 22/2, ενώ φορείς μπορούν να εγγράφονται στο Μητρώο,
εφόσον δεν έχουν ήδη εγγραφεί, μέχρι την  15/2. Τόσο η εγγραφή στο Μητρώο,
όσο και η υποβολή αιτήματος γίνονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση drasis.culture.gr,
όπου  θα  αναρτηθούν  οι  σχετικές  προσκλήσεις,  οι  όροι  και  οι  προϋποθέσεις
αναλυτικά. 
      Η Ομοσπονδία μας, με συντονίστρια την γραμματέα κα Σοφία Ηρακλείδου,  ήδη
υπέβαλε αίτηση εγγραφής στο Μητρώο Πολιτιστικών Φορέων και προετοιμάζει την
υποβολή της αίτησης επιχορήγησης.  Εκτιμούμε ότι  είναι  προς όφελος όλων των
Σωματείων  να  εγγραφούν  στο  Μητρώο  του  ΥΠ.ΠΟ.  και  να  υποβάλουν  αίτηση
επιχορήγησης (αποστέλλεται συνημμένα σχετικό αρχείο).

 Συνέδριο της Στέγης Γραμμάτων και τεχνών Δωδεκανήσου  
       Λάβαμε  την "Πρόσκληση" και το "Δελτίο Συμμετοχής" για το Συνέδριο που
διοργανώνει η Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών Δωδεκανήσου και θα πραγματοποιηθεί,
αν αρθούν τα μέτρα λόγω της πανδημίας, την τελευταία εβδομάδα του Ιουνίου 2021.
Αν  δεν  πραγματοποιηθεί  το  Συνέδριο,  η  εισήγηση  θα  γίνει  διαδικτυακά,  θα
βιντεοσκοπηθεί και θα αναρτηθεί στο portal (ψηφιακή πανδωδεκανησιακή εφημερίδα)
που ετοιμάζουμε. (αποστέλλεται συνημμένα σχετικό αρχείο).

Σύγκληση Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών (Σ.Α.Σ) 
          Πραγματοποιήθηκε  την  Πέμπτη  21/1  συνεδρίαση  του  Συμβούλιου
Ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών. Εκτός από την κύρια ατζέντα θεμάτων, συζητήθηκε και
ο νέος κανονισμός αρχών του Σ.Α.Σ. Ο κανονισμός  αφορά σε θέματα ορισμών των
πλοίων και  των  δρομολογίων με  σκοπό να  ισχύουν  γενικοί  κανόνες  για  όλες  τις
περιπτώσεις. 
         Το Ελληνικό Δίκτυο Μικρών Νησιών έκανε  την ακόλουθη  πρόταση σχετικά με
την  σύγκληση του Συμβουλίου:

- Η ανακοίνωση της πρόσκλησης του Σ.Α.Σ θα αποστέλλεται τουλάχιστον επτά 
(07) ημέρες πριν τη σύγκλησή του.

- Δεσμευτική προθεσμία υποβολής αιτημάτων μέχρι και σαράντα οκτώ (48) 
ώρες από την ανακοίνωση της πρόσκλησης.

- Δεσμευτική προθεσμία υποβολής υπομνημάτων μέχρι εικοσιτέσσερις (24) 



ώρες προ της συνεδρίασης του Σ.Α.Σ.
- Κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του Σ.Α.Σ θα υφίσταται δυνατότητα 

απομακρυσμένης συμμετοχής στα μέλη του.
- Κατ εξαίρεση να μην υπάρχει χρονικό  όριο για κατάθεση  υπομνήματος η 

θέσεως  από  Βουλευτές,  Αιρετούς  Α  και  Β  Βαθμού  και  εκπροσώπους  θεσμικών
φορέων,  καθώς  επίσης  να  τους  δίνεται  η  δυνατότητα  της   παρουσίας  τους  σε
συνεδρίαση του ΣΑΣ όταν κάποιο θέμα τους αφορά. 
(αποστέλλεται συνημμένα σχετικό αρχείο).

Ειδική συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου  Νοτίου Αιγαίου για τον 
απολογισμό πεπραγμένων από 1-1-2020 έως 31-12-2020.. 
        Λάβαμε πρόσκληση για την  ειδική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου
Νοτίου Αιγαίου που θα πραγματοποιηθεί την 8η Φεβρουαρίου 2021 ημέρα Δευτέρα
και  ώρα  14:30  με  τηλεδιάσκεψη  (μέσω της  εφαρμογής  κοινωνικής  δικτύωσης  με
δυνατότητα  βιντεοκλήσης   zoom  και  σύμφωνα  με  τις  επισυναπτόμενες  οδηγίες)
«Απολογισμός των πεπραγμένων της Περιφερειακής Αρχής από 1-1-2020 έως 31-
12-  2020  σε  ότι  αφορά  την  εφαρμογή  του  ετήσιου  προγράμματος  δράσης,  την
οικονομική κατάσταση και τη διοίκηση της Περιφέρειας, σε εφαρμογή των διατάξεων
του άρθρου 185 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87τΑ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης
και  της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης-Πρόγραμμα  Καλλικράτης». (αποστέλλεται
συνημμένα σχετικό αρχείο).

Έναρξη εαρινής περιόδου πρακτικής άσκησης  Ακαδημαϊκού έτους 2020 – 
2021 Οικονομικού πανεπιστημίου Αθηνών 
          Λάβαμε από την κ. Ελευθερία Νυφλή, υπεύθυνη του γραφείου πρακτικής 
άσκησης του Οικονομικού πανεπιστημίου Αθηνών,  την ακόλουθη ενημέρωση: 

«Ξεκινάει  η  Εαρινή  περίοδος  πρακτικής  άσκησης,  η  οποία  αφορά  ενάρξεις-
τοποθετήσεις κατά τους μήνες Μάρτιο - Απρίλιο.  Καθώς οι εξελίξεις σχετικά με την
πανδημία είναι ραγδαίες και δεν γνωρίζουμε πως θα εξελιχθούν τα γεγονότα έως τον
Μάρτιο που θα ξεκινήσουν οι πρακτικές, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα οι πρακτικές
ασκήσεις να επιτραπούν να υλοποιηθούν μόνο μέσω τηλεργασίας όπως διεξήχθησαν
και  στο  προηγούμενο  εξάμηνο.  Γι  αυτό  θα  θέλαμε  να  σας  παρακαλέσουμε  να
εισαχθούν  θέσεις  πρακτικής  άσκησης  που  να  μπορούν  να  υλοποιηθούν  και  με
τηλεργασία εφ όσον αυτό κριθεί απαραίτητο. Ιδανικά θα θέλαμε να έχετε δημοσιεύσει
τις θέσεις σας έως την  Δευτέρα 01/02/2021.  Τα πρώτα βιογραφικά θα είναι ορατά
μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος ΔΑΣΤΑ ΟΠΑ μετά τις 5 Φεβρουαρίου 2021.
Δείτε τον  σύντομο οδηγό χρήσης του Πληροφοριακού Συστήματος ΔΑΣΤΑ ΟΠΑ.».
(αποστέλλεται συνημμένα σχετικό αρχείο).

https://www.aueb.gr/sites/default/files/%CE%9F%CE%94%CE%97%CE%93%CE%9F%CE%A3%20%CE%A3%CE%A5%CE%9C%CE%9C%CE%95%CE%A4%CE%9F%CE%A7%CE%97%CE%A3%20%CE%93%CE%99%CE%91%20%CE%A6%CE%9F%CE%A1%CE%95%CE%99%CE%A3%20%CE%91%CE%A0%CE%91%CE%A3%CE%A7%CE%9F%CE%9B%CE%97%CE%A3%CE%97%20%CE%A3%CE%A4%CE%97%CE%9D%20%CE%A0%CE%91%20%CE%9F%CE%A0%CE%91_1.pdf

