
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ  24/6/2021
        Συμμετείχαν: Κορωναίου Άννα (Νίσυρος), Καραϊτιανός Γιάννης, Γιαλλουράκης
Ερρίκος  (Κάρπαθος),  Λουκάς  Κύκκος,  Στεφάτου  Μαίρη  (Καστελλόριζο),   Κορδίνα
Μαρία,  Κολεζάκης  Μανώλης  (Ρόδος),  Πετρίδης  Φίλιππος  (Σύμη),  Οικονομίδου
Ισαβέλλα,  Ηρακλείδου  Σοφία  (Χάλκη),  Βασιλάκη  Σούλα  (Τήλος),  Χατζηϊωάννου
Γρηγόρης (Σύλλογος Δωδεκανησίων Νέων),   Φραγκούλης Γιάννης (Κάσος).

                 Συζητήθηκαν τα παρακάτω θέματα: 
Συνέβησαν από την προηγούμενη συνεδρίαση   (10/6) μέχρι σήμερα:
12/6: Εορτασμός επετείου ολοκαυτώματος Η. Ν. Κάσου :Δοξολογία στη 
Μητρόπολη Αθηνών, κατάθεση στεφάνων στο Μνημείο Αγνώστου Στρατιώτη
23/6: Στείλαμε επιστολή στον Υπουργό Ναυτιλίας κ. Πλακιωτάκη, για την ακτοπλοϊκή 
σύνδεση των νησιών Καρπάθου και Κάσου.
24/6: Στείλαμε νέα επιστολή στην Τράπεζα Πειραιώς με αίτημα την παράταση της 
νομιμοποίηση της Ομοσπονδίας μας μέχρι 31.10.2021 .

Θητεία ΔΣ Ομοσπονδίας – Ετήσια Γενική Συνέλευση
      Σύμφωνα με το άρθρο 90 του ν. 4790/21 ΦΕΚ 48Α/21 και το άρθρο 41 του ν. 
4807/21, παρατείνεται η θητεία των οργάνων διοίκησης των σωματείων, συλλόγων 
κλπ φορέων μέχρι 31/10/2021. 

   Θα πρέπει να προγραμματιστεί σύγκληση Γενικής Συνέλευσης  και διεξαγωγή 
αρχαιρεσιών καθώς και 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. Επίσης θα καταβληθεί  προσπάθεια για την εξεύρεση επιδότησης του
ενοικίου του χώρου διαμονής της μαίας που υπηρετεί στο Π.Π.Ι. του νησιού
        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.
        
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 

   Ο Δήμος Πειραιά  ανακοίνωσε πρόσφατα πρόγραμμα ενίσχυσης μικρομεσαίων
επιχειρήσεων, που δραστηριοποιούνται στα όρια του. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν
και  τα  πολιτιστικά  Σωματεία  που  έχουν  κάποιας  μορφής  δραστηριότητα   (πχ
εισοδήματα από ακίνητα). Για περισσότερες πληροφορίες, εκτός από την ιστοσελίδα
του Δήμου, μπορεί όποιος θέλει να επικοινωνεί με την αντιπρόεδρό μας κα Κατερίνα
Βουρεξάκη ή και με τον κ. Γρηγόρη Χατζηϊαντωνίου..



ΗΜΕΡΕΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ
       Εκκρεμεί προγραμματισμός για την  συμμετοχή της Ομοσπονδίας μας στη 2η 
περίοδο των εκδηλώσεων (17/9 – 26/9)
        Την Κυριακή 19/9  έχει  προγραμματιστεί εκδήλωση στο  Σ.Ε.Φ.  από την
Πανελλήνια Ομοσπονδία Κρητικών Σωματείων, στην οποία έχουμε λάβει πρόσκληση
για συμμετοχή χορευτικού.

Βελτίωση ακτοπλοϊκής εξυπηρέτησης Καρπάθου - Κάσου

       Την 23/6 στείλαμε επιστολή στον Υπουργό Ναυτιλίας κ. Ι. Πλακιωτάκη, σχετικά
με την  ακτοπλοϊκή εξυπηρέτηση των δύο νησιών, αφού λάβαμε υπόψη τις θέσεις
των Δήμων Καρπάθου  και  Η.Ν.  Κάσου.  Αφορμή για  την  αποστολή  της  εν  λόγω
επιστολής υπήρξε η απόφαση του ΣΑΣ της 31ης Μαίου, στο κείμενο της οποίας δεν
προβλέπεται  βελτίωση  της  ακτοπλοϊκής  εξυπηρέτησης  των  δύο  νησιών,  όπως
αναλυτικά  αναφέρεται  και  στην  επιστολή  που  μας  έστειλε  ο  αγαπητός  μας
συμπατριώτης, ναύαρχος ε.α Λιμενικού Σώματος,  κ. Νίκος Κανάκης.

Παραχώρηση ακινήτου για αποθήκευση Δωδεκανησιακού Αρχείου
           Μετά από 10 και πλέον χρόνια, στη διάρκεια των οποίων υποβάλλαμε
συνεχώς  αιτήματα προς την ΠΝΑ, ζητώντας τη συνδρομή της για τη διαφύλαξη των
αρχείων  και  λοιπών  Δωδεκανησιακών  εντύπων,  που  βρίσκονται  διάσπαρτα  σε
χώρους της Αττικής, ευτυχώς υπήρξε η ευγενής παραχώρηση ακινήτου, ιδιοκτησίας
οικογένειας Κουτσουράδη, Κωακής καταγωγής, προκειμένου να σωθεί, ότι σώζεται!
Θα πρέπει να αναληφθούν άμεσα ενέργειες καθαρισμού του χώρου και διασφάλισης
των  ελάχιστων  προϋποθέσεων  ασφαλούς  αποθήκευσης  των  αρχείων,  ώστε  στη
συνέχεια να ακολουθήσει η μεταφορά τους


