
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ  23/4/2020

        Συμμετείχαν:  Αφθονίδου Μαρία (Δωδεκανησιακή Μέλισσα), Κορωναίου Άννα
(Νίσυρος),  Καραϊτιανός  Γιάννης,  Γιαλλουράκης  Ερρίκος  (Κάρπαθος),  Λουκάς
Κύκκος, (Καστελλόριζο), Ζερβάνου Λουκία, Καλλούδης Φίλιππος (Κως), Υψηλάντη
Διονυσία  (Πάτμος),  Κολεζάκης  Μανώλης  (Ρόδος),  Πετρίδης  Φίλιππος  (Σύμη),
Οικονομίδου  Ισαβέλλα,   Ηρακλείδου  Σοφία  (Χάλκη),   Χατζόπουλος  Χάρης,
Χατζηαντωνίου Γρηγόρης (Σύλλογος Δωδεκανησίων Νέων),   Φραγκούλης Γιάννης
(Κάσος),  Νίκος Κωνσταντινίδης (πρόεδρος Ομοσπονδίας  Παροικιακών Σωματείων
Ρόδου).

                 Συζητήθηκαν τα παρακάτω θέματα: 
Συνέβησαν από την προηγούμενη συνεδρίαση   (16/4) μέχρι σήμερα:
17/4  : Πραγματοποιήθηκε η 3η  ημερίδα με τίτλο "Η πορεία προς την Εθνεγερσία"
από τη σειρά διαδικτυακών εκδηλώσεων  του Συλλ. Απανταχού Δωδεκανησίων Νέων
20/4: Πραγματοποιήθηκε  τηλεδιάσκεψη  για  την  2η φάση  του  προγράμματος  της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής των νησιών – μελών της, για την μετάβαση στην Καθαρή
Ενέργεια, στην οποία συμμετείχε ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας μας
20/4  : Λάβαμε επιστολή από την  Ένωση Χαλκιτών Αθήνας Πειραιά, με την οποία
μας κοινοποιήθηκε η αποδοχή παραίτησης της κ. Σοφίας Ηρακλείδου, που υπεβλήθη
για προσωπικούς λόγους,  από την θέση της,  ως εκπροσώπου της Ένωσης στην
Ομοσπονδία  μας.  Εκπρόσωπος  της  Ένωσης  στην  Ομοσπονδία   ορίστηκε  η  κ.
Ισαβέλλα Οικονομίδου, με αναπληρώτρια την κ. Ηρακλείδου Σοφία
21/4: Η  Γενική  Γραμματέας  Αιγαίου  και  Νησιωτικής  Πολιτικής  κυρία  Καλογήρου
ανέλαβε νέα Γενική Γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων , στη θέση του
παραιτηθέντος κ. Γιώργου Στρατάκου. Στάλθηκε συγχαρητήρια επιστολή.
22/4: Υποβάλλαμε  προτάσεις  για  την  1η περίοδο  εκδηλώσεων  «ΗΜΕΡΕΣ
ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2021» του Δ. Πειραιά

Θητεία ΔΣ Ομοσπονδίας – Ετήσια Γενική Συνέλευση
   Λόγω  της  πανδημίας,  υπάρχουν  ειδικές  αποφάσεις  που  ρυθμίζουν  θέματα
λειτουργίας ΔΣ και διεξαγωγής Γενικών Συνελεύσεων. Συγκεκριμένα, με το άρθρο 90
του ν.  4790/21 ΦΕΚ 48Α/21,  παρατείνεται  η θητεία των οργάνων διοίκησης των
σωματείων, συλλόγων κλπ φορέων μέχρι τα τέλη προσεχούς Ιουνίου, χρονικό όριο,
που δυστυχώς δεν φαίνεται αρκετό, για την επιστροφή  στην κανονικότητα και θα
πρέπει έγκαιρα να εγκριθεί νέα παράταση, μέχρι τέλους του 2021.  Παράλληλα, στο
ίδιο  χρονικό  διάστημα,  δίνεται  η  δυνατότητα  πραγματοποίησης  διαδικτυακής  ΓΣ.
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω καθώς και  την ανάγκη ορισμού νέου Γενικού
Γραμματέα ΔΣ στη θέση της κ. Σοφίας Ηρακλείδου, θα πρέπει να ληφθούν σχετικές
αποφάσεις  το  συντομότερο  δυνατό.  Επιπλέον,  θα  πρέπει  να  δρομολογηθούν  οι
απαιτούμενες ενέργειες για την τροποποίηση του καταστατικού μας.

Θέματα Υγείας
       Καθυστερεί ο εμβολιασμός μονίμων κατοίκων των νησιών μας, καθώς και ο
 διορισμός προσωπικού στα ΠΠΙ, Κ.Υ. και Νοσοκομεία των νησιών μας. Για το θέμα 
θα επανέλθουμε ως ΔΣ, για πολλοστή φορά, με επιστολή μας προς την 2η ΥΠΕ.
       Δυστυχώς, εξακολουθούν να καταγράφονται καθημερινά πολλά κρούσματα, ενώ
υπάρχει σύγχυση παραπληροφόρησης σχετικά με την ασφάλεια κάποιων εμβολίων
     



ΠΡΟΣΕΧΕΙΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
24/4, 12μμ: Συζήτηση προβληματισμού με απόδημους Δωδεκανήσιους

25/4, 5μμ: Τέταρτη εκδήλωση  Συλλόγου Απανταχού Δωδεκανησίων Νέων

8/5, 8μμ: Μνημόσυνο στη μνήμη Δημήτρη Κρεμαστινού

«Δημιουργία, ανάδειξη και αξιοποίηση Ψηφιακού Πολιτιστικού Αποθέματος»
  Συνεχίζεται η συγκέντρωση – καταγραφή εκδόσεων , προκειμένου να υποβληθεί 
πρόταση σε επιδοτούμενο πρόγραμμα.

Συζήτηση με Δωδεκανήσιους Αυστραλίας   (ΣΑΒΒΑΤΟ 24/4, 12μμ)
https://us02web.zoom.us/j/87536622537?
pwd=ak0vUFh5YW4rSFdnVjhFS1FLVXFldz09   Meeting ID: 875 3662 2537   
Passcode: 9q8QMW
  Στάλθηκε πρόσκληση για μια πρώτη συζήτηση σχετικά με τα ακόλουθα πολύ 
σοβαρά θέματα :
                α. Την ανάγκη λήψης άμεσων μέτρων για την συγκράτηση του πληθυσμού 
στα νησιά μας λόγω των αρνητικών συνεπειών των αποφάσεων σχετικά με θέματα  
που επηρεάζουν σημαντικά την καθημερινότητα κυρίως των κατοίκων.
               β. την θέσπιση κινήτρων για τον επαναπατρισμό των ομογενών μας
               γ. την νομοθετική βελτίωση για τον επαναπατρισμό των κεφαλαίων των 
Ομογενών, την μεταφορά της Φορολογικής τους έδρας, την ανάπτυξη 
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στην Ελλάδα. 
               δ. την ανταλλαγή και συνδιοργάνωση εκπαιδευτικών και πολιτιστικών 
δράσεων, εκδόσεων, επισκέψεων μεταξύ των συλλόγων κλπ
 
"Τα Δωδεκάνησα στην Εθνεγερσία"
   Ο Σύλλογος των Απανταχού Δωδεκανησίων Νέων διοργανώνει μία σειρά 7 
διαδικτυακών διαλέξεων , με αφορμή τη συμπλήρωση 200 ετών από την 
Επανάσταση του 1821 και με στόχο την ανάδειξη της συμβολής της Δωδεκανήσου 
στην Ελληνική Επανάσταση. Η 4η μέρα της σειράς των εκδηλώσεων με  τίτλο : "Η 
Εθνεγερσία και η β' περίοδος του αγώνα στα Δωδεκάνησα", θα πραγματοποιηθεί την
Κυριακή 25 Απριλίου. Στις 17:00 μπορείτε να παρακολουθήσετε ζωντανά μέσω της 
πλατφόρμας ZOOM (https://us02web.zoom.us/j/81642959160) και εναλλακτικά σε 
live streaming μέσω Facebook (Σύλλογος Απανταχού Δωδεκανησίων Νέων) και 
YouTube (https://youtu.be/vJGEnlTKHLo)  
Ομιλητές 4ης διαδικτυακής εκδήλωσης:
- κ. Μανόλης Μακρής,  Πρόεδρος της Στέγης Γραμμάτων και Τεχνών Δωδεκανήσου
Θέμα: "Η Επανάσταση στα Δωδεκάνησα από το Ολοκαύτωμα της Κάσου έως και το 
1832".
- κα. Τομαή Φωτεινή, Ιστορικός - Πρέσβης ε.τ
Θέμα: "Ο αγώνας και οι θυσίες των Δωδεκανησίων και η μακρά πορεία 
ενσωμάτωσης με τη Μητέρα - Πατρίδα: από το Πρωτόκολλο του Λονδίνου (1832) στη
Συνθήκη Ειρήνης των Παρισίων (1947) ".

https://youtu.be/vJGEnlTKHLo?fbclid=IwAR3cbOLGrlLEPvrWbSooY5Cbc80aNEzeYvzqeZVyM754Jdcwe3d7nhsrbm8
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fus02web.zoom.us%2Fj%2F81642959160%3Ffbclid%3DIwAR1itkdJawu_h4Bbg-QUvtkXN_NuFi2xWYDbNfBfMPDEwaiaYojjo21kq-Y&h=AT2MS2j-KkgKS9kgrKmX7d3R3mizIKQzVfqkUN6xuTL4aKP5-DNGIu8btljbJ7V7kWV4TlvUxbQjE7JKS-PZ3gnWrLjSW1Xt4BsagZxB_H3Mrq40vRveop7h-W9_lwpIFA&__tn__=q&c%5B0%5D=AT0nBWyLxtWmqEKvnElz4WnsVA6koVUBWBsD_WsIJWbcCuE1H_Qdre8tuaOXTHcNz1xWzfur3m_C1uCAhb8PisYS6eIgDVkOzaCkwaG5LLUfnYsSglqyY5g1Z6yOOvVYobIxFUq0vn8_EzwYFJnj4vFvE74j0Th28YdCJvlkvTk6CgpL
https://us02web.zoom.us/j/87536622537?pwd=ak0vUFh5YW4rSFdnVjhFS1FLVXFldz09
https://us02web.zoom.us/j/87536622537?pwd=ak0vUFh5YW4rSFdnVjhFS1FLVXFldz09


«Nisyros Project: Το Όραμα και η Εφαρμογή της Περιβαλλοντικής Προστασίας 
μέσω της επίτευξης Μηδενικών Αποβλήτων και Μηδενικών Ρύπων». 
Στις 14 /4, ο Δήμος Νισύρου συνδιοργάνωσε με τον Διεθνή Περιβαλλοντικό 
Οργανισμό UNISCRAP PBC, παράρτημα Νισύρου, Διεθνή τηλεδιάσκεψη. Η 
συμμετοχή συμπεριελάμβανε εκπροσώπους από οργανισμούς των κρατών: 
Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, Βραζιλία, Μεγάλη Βρετανία, Νορβηγία, Ουγκάντα, 
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα,  Ινδία, Πακιστάν, Νεπάλ.
Από πλευράς Ελλάδας συμμετείχαν: Ο Δήμαρχος Νισύρου Καθ. Χριστοφής 
Κορωναίος μαζί με την Επιτελική Επιστημονική ομάδα των Πανεπιστημίων Δυτικής 
Αττικής (Δρ. Παναγιώτης Κτενίδης),Πάτρας (Καθ. Σπύρος Δενάζης), Αθηνών (Καθ. 
Αθανασία Αλανιστιώτη), Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος (Καθ. Εμμανουλούδης 
Δημήτριος), ο Δήμαρχος Αστυπάλαιας κ. Νικόλαος Κομηνέας, η Ακτοπλοϊκή Εταιρεία
ΑΤΤΙΚΑ GROUP, καθώς και λοιποί φορείς της Ιδιωτικής Οικονομίας της χώρας 
(Όμιλος HELESI, TEMAK A.E κ.α.) που στηρίζουν την ανάπτυξη του Νησιού.
 Αναλυτικά μπορείτε να δείτε τη Διεθνή Τηλεδιάσκεψη στον σύνδεσμο:
https  ://  uniscrapbc  -  my  .  sharepoint  .  com  /:  v  :/  g  /  personal  /  p  _  kollas  _  uniscrap  _  co  /  
Efhmt  0  s  8  DSFMtoiOWxHXQiYB  95  Cu  6  V  8  I  4_  pXPaRhHUgIZw  ?  e  =  i  50  YlC  

https://uniscrapbc-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/p_kollas_uniscrap_co/Efhmt0s8DSFMtoiOWxHXQiYB95Cu6V8I4_pXPaRhHUgIZw?e=i50YlC
https://uniscrapbc-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/p_kollas_uniscrap_co/Efhmt0s8DSFMtoiOWxHXQiYB95Cu6V8I4_pXPaRhHUgIZw?e=i50YlC

