
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ  5/1/2022
        Συμμετείχαν:  Καραϊτιανός  Γιάννης,  Γιαλλουράκης  Ερρίκος  (Κάρπαθος),
Βουρεξάκη  Κατερίνα  (Κάλυμνος),  Αφθονίδου  Μαρία  (Δωδεκανησιακή  Μέλισσα),
Κορωναίου Άννα (Νίσυρος), Ζερβάνου Λουκία (Κως), Κολεζάκης Μανώλης, Κορδίνα
Μαρία  (Ρόδος),  Οικονόμου Μαρία,  Υψηλάντη  Διονυσία  (Πάτμος),  Λουκάς Κύκκος
(Καστελλόριζο),  Οικονομίδου  Ισαβέλλα  (Χάλκη),  Δραγουμάνος  Αλέκος  (Σύμη),
Βασιλάκη Σούλα (Τήλος),   Κωνσταντινίδης Νίκος,  Φραγκούλης Γιάννης (Κάσος).

     Συνέβησαν από την προηγούμενη συνεδρίαση (21/12) μέχρι σήμερα:
18/12: Αποστολή ΔΤ με νέο ΔΣ Ομοσπονδίας και ευχητήρια κάρτα
27/12: Ψήφισμα Ομοσπονδίας μας για απώλεια συμπατριώτη μας Δρ. Γεωργίου 
Χατζηαντωνίου. Αντιπροσωπεία του ΔΣ παρέστη στην εξόδιο ακολουθία.
1/1: Πρωτοχρονιάτικα κάλαντα Κάσου στην ΕΡΤ με την συμμετοχή προέδρου ΔΣ 
Ομοσπονδίας

Ενέργειες μετά την  Γενική Συνέλευση της 16/1
           Λόγω της κακής κατάστασης που όλοι βιώνουμε, υπάρχουν ακόμη πολλές 
εκκρεμότητες να διευθετηθούν. Συνοπτικά, οι κυριότερες είναι οι εξής:

- Υπογραφή εγγράφων ΓΣ και αποστολή τους ηλεκτρονικά στα Σωματεία
- μέλη της Ομοσπονδίας

- Σχολιασμός αποφάσεων ΓΣ και ανάληψη τυχόν ενεργειών 
- Προετοιμασία και επικαιροποίηση στοιχείων ΔΣ Ομοσπονδίας μας σε

Δ,Ο.Υ., Περιφέρεια Αττικής, Τράπεζα Πειραιώς, 
- Προγραμματισμός κάλυψης τρεχουσών οικονομικών υποχρεώσεων 

(κοινόχρηστα, ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, κλπ). Θα σταλεί ειδοποίηση σε όλα τα Σωματεία μέλη 
μας, να στείλουν τη συνδρομή τους, μόλις μπορέσουν και με όποιο τρόπο είναι 
βολικότερος (ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: ΙΒΑΝ: GR50 0172 1080 0051 0809 0400 561

- Αποστολή νέας ανακοίνωσης για παρότρυνση συμπατριωτών να προσφέρουν
αίμα στην τράπεζα αίματος

ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 2022
- Την επαναλειτουργία Δωδεκανησιακών παροικιακών Σωματείων, που

 βρίσκονται σε αδράνεια, κυρίως λόγω της πολύμηνης ισχύος περιοριστικών μέτρων 
λόγω της πανδημίας.

- Τα θέματα που θα πρέπει να περιλαμβάνει το καταστατικό μας, μετά την
 τροποποίησή του ( δυνατότητα εγγραφής όλων των Δωδεκανησιακών Σωματείων 
της Αττικής, διατήρηση της ισορροπημένης εκπροσώπησης  στο ΔΣ, πρόβλεψη για 
επιτροπή εθελοντών Δωδεκανησίων, δημιουργία συμβουλίου επιτίμων προέδρων και
λοιπών επιτίμων μελών, κλπ), 

Επαναπρογραμματισμός προσεχών δραστηριοτήτων 
       Λόγω  της  συνεχώς  επιδεινούμενης  κατάστασης  και  των  νέων  μέτρων
αντιμετώπισης της πανδημίας, προτείνεται η εξέταση δυνατότητας πραγματοποίησης
εκδηλώσεων κατά προτίμηση σε εξωτερικούς χώρους. Ειδικότερα για την κοπή της
Πίτας  της Ομοσπονδίας μας,  προτείνεται  η  πραγματοποίηση σχετικής εκδήλωσης
στον  προαύλιο  χώρο  του  ΙΝ  Αρχαγγέλου  Μιχαήλ  στην  παραλία  της  Ελευσίνας,
μεσημεριανή  ώρα  ημέρας  αργίας.  Ακολουθώντας  τη  συμβουλή  του  ιατρού
αντιπροέδρου μας κ. Ι. Καραϊτιανού, η οριστική απόφαση θα παρθεί μετά την 15/1,
συνεκτιμώντας και την κατάσταση των κρουσμάτων της πανδημίας. 



ΕΥΧΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΕΝΩΣΗΣ ΧΑΛΚΙΤΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
          Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Χαλκιτών Αθήνας - Πειραιά    σας
εύχεται  καλά,  χαρούμενα  και  ευτυχισμένα  Χριστούγεννα και  σας  προσκαλεί,  στην
έδρα της Ένωσης στην τακτική Γενική Συνέλευση των μελών της, την  Κυριακή 6
Φεβρουαρίου 2022, στις 11 π.μ και στην κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας της
Ένωσης και  την  ίδια  ημέρα  στην  τακτική  Γενική  Συνέλευση  των  μελών  της με
θέμα τον  απολογισμό  του  απερχόμενου  Δ.Σ.  και  τη  διενέργεια  εκλογών  για  την
ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου. 
    Υποψηφιότητες μπορούν να δηλώνονται μέχρι την Κυριακή 23 Ιανουαρίου 2022
στην  Πρόεδρο  του  ΔΣ,  κ.  Πιπίνα  Τριναταφυλλοπούλου  (6942773213  -
ptriant@minedu.gov.gr)  ή  στην  Γραμματέα,  κ.  Ελένη  Ροζάλη  (6973346500  -
elenimrozali@gmail.com )
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