
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ  5/2/2020

        Συμμετείχαν: Αφθονίδου Μαρία (Δωδεκανησιακή Μέλισσα),  Υψηλάντη Διονυσία
(Πάτμος),  Καραϊτιανός  Γιάννης  (Κάρπαθος),  Βουρεξάκη  Κατερίνα  (Κάλυμνος),
Ζερβάνου  Λουκία,  Καλλούδης  Φίλιππος  (Κως),   Αγαπητού  Κωνσταντίνα,  Λουκάς
Κύκκος  (Καστελλόριζο),  Κορδίνα  Μαρία,(Ρόδος),  Κορωναίου  Άννα  (Νίσυρος),
Πετρίδης  Φίλιππος,  Σαλαγιάννη  Μαρία  (Σύμη),  Βασιλάκη  Σούλα  (Τήλος),
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: 

Το ζήτημα του αποκλεισμού  επιδοτούμενων θέσεων εργασίας για τους μη 
κερδοσκοπικούς φορείς και συλλογικότητες, της κοινωνίας Πολιτών   κατά 
παρέκκλιση των στόχων του Ευρωπαϊκού κοινωνικού ταμείου  και η ανάγκη 
αποκατάστασης αυτής της κοινωνικής αδικίας από το Υπουργείο Εργασίας.

        Στείλαμε επιστολή  προς τον Υπουργό Εργασίας κ. Κωστή Χατζηδάκη,  για το εν
λόγω θέμα, με την οποία ζητήσαμε από τον κ. Υπουργό, να μεριμνήσει  για την 
ικανοποίηση του αιτήματος της ενίσχυσης της απασχόλησης με την επιδότηση 
προσλήψεων σε φορείς όπως είναι η Ομοσπονδία μας και τα πολιτιστικά σωματεία 
μέλη της

       ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ
      - Αιμοδοσία στο Νοσοκομείο Μεταξά – Κυριακή 14/2, 10πμ – 2μμ
   Όπως ήδη έχει ανακοινωθεί, η αιμοδοσία θα πραγματοποιηθεί  με όλα τα 
απαραίτητα μέτρα προφύλαξης λόγω της πανδημίας , μεταξύ των οποίων, στους 
υποψήφιους αιμοδότες θα γίνονται  rapid tests. Βρισκόμαστε στη διαδικασία 
καταγραφής των υποψηφίων αιμοδοτών (ονόματα, τηλέφωνα), προκειμένου να 
καταρτηθεί πρόγραμμα προσέλευσης, ώστε να αποφευχθεί συνωστισμός ατόμων. 
Θα καταβληθεί προσπάθεια για την μεταφορά αιμοδοτών προς και από τον χώρο 
αιμοδοσίας, με αυτοκίνητα συμπατριωτών, που προσφέρονται εθελοντικά. 
Παράλληλα, εξετάζεται το ενδεχόμενο συμμετοχής στην αιμοδοσία συμπατριωτών 
και φίλων, που δεν βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής. Για το θέμα αυτό, 
θα υπάρξει έγκαιρα σχετική ανακοίνωση.

Δημιουργία της ψηφιακής πανδωδεκανησιακής εφημερίδας, 
           Βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε ότι ήδη κατοχυρώθηκε 
η ονομασία της ψηφιακής εφημερίδας (portal): dodekanisos.com.gr
            Το Σάββατο 6/2, 12μμ, θα γίνει η δεύτερη ενημέρωση στους Δωδεκανήσιους
του εξωτερικού μέσω τηλεδιάσκεψης. Στάλθηκαν  προσκλήσεις σε Δωδεκανήσιους,
που διαμένουν κυρίως στην Αυστραλία. Απευθύνουμε θερμή παράκληση σε όλους
όσους έχουν στοιχεία επικοινωνίας Δωδεκανησίων κατοίκων εξωτερικού, να μας τα
στείλουν,  για  να  μπορέσουμε  να  τους  ενημερώσουμε.  Στόχος  μας  είναι  να
ενημερώσουμε τους Δωδεκανήσιους σε κάθε γωνιά του πλανήτη μας!



    

Προσκλήσεις Ψηφιακού Πολιτισμού και Φεστιβάλ πολυθεματικών δράσεων
        Η Ομοσπονδία μας  υπέβαλε αίτηση εγγραφής στο Μητρώο Πολιτιστικών
Φορέων  και  αναμένει  έγκριση.  Αμέσως  μετά,  θα  πρέπει  να  υποβληθεί  αίτημα
επιχορήγηση, διότι η προθεσμία λήγει την 22/2. Από την μέχρι σήμερα ενημέρωση, η
Ένωση Ροδίων ολοκλήρωσε τη διαδικασία εγγραφής της στο Μητρώο. Η γραμματέας
μας κ. Σοφία Ηρακλείδου έχει διαθέσει πολύ χρόνο για να ενημερώσει όλους τους
εκπροσώπους Δωδεκανησιακών φορέων, που ζήτησαν τη βοήθειά της. Θα πρέπει
να γίνει κατανοητό, ότι η διαδικασία εγγραφής στο Μητρώο και η προετοιμασία και
υποβολής  πρότασης  για  επιχορήγηση στο  ΥΠ.ΠΟ.  απαιτεί  χρόνο  και  κόπο,  που
ξεφεύγουν από τα όρια της εθελοντικής προσφοράς.

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

          Εξετάζονται  προτάσεις για την διοργάνωση  διαδικτυακής εκδήλωσης σε
συνεργασία  και  με  την  Ομοσπονδία  Δωδεκανησιακών  Παροικιακών  Σωματείων
Ρόδου.  

Έναρξη εαρινής περιόδου πρακτικής άσκησης  Ακαδημαϊκού έτους 2020 – 
2021 Οικονομικού πανεπιστημίου Αθηνών 
          Μετά από επικοινωνία του πρόεδρου μας με την κ.  Ελευθερία Νυφλή,
υπεύθυνη  του  γραφείου  πρακτικής  άσκησης  του  Οικονομικού  πανεπιστημίου
Αθηνών,  η πρόταση προς όλους τους φορείς είναι να υποβάλλουν αίτημα ζητώντας
φοιτητές για πρακτική άσκηση από όλα τα ΑΕΙ – ΤΕΙ της χώρας, δεδομένου ότι οι
περισσότεροι φοιτητές λόγω πανδημίας βρίσκονται στον μόνιμο τόπο κατοικίας τους. 


