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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Αριθ. 3/18.11.2014 

Θέμα: Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου Ε.ΚΥ.Τ. 

   Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Κυκλαδικού Τύπου συνήλθε σε 

συνεδρίαση στις 18 Νοεμβρίου στα γραφεία της Ένωσης με παρόντα 

όλα τα μέλη του, συζήτησε διεξοδικά τα θέματα της ημερήσιας 

διάταξης και πήρε τις απαραίτητες αποφάσεις ως εξής: 

1. Έγινε απολογισμός από τον πρόεδρο της εκδήλωσης στη 

Δονούσα, όπου με επιτυχία διεξήχθη η ημερίδα της Ε.ΚΥ.Τ. και 

εκφράστηκαν θετικά σχόλια από  τους τοπικούς παράγοντες και 

τους επαγγελματίες του νησιού. Επισημάνθηκε από μέλη του Δ.Σ. 

η ανάγκη μεγαλύτερης προβολής για τη συμμετοχή 

περισσότερων κατοίκων στις ομιλίες. Επίσης ζητήθηκε να σταλεί 

επιστολή σε κάθε αρμόδιο, ώστε να επιτραπεί η τοποθέτηση 

ξύλινου διαδρόμου στην παραλία του Σταυρού για την διέλευση 

των πεζών. 

2. Το θέμα της ψηφιοποίησης των Κυκλαδικών Εφημερίδων από τη 

βιβλιοθήκη της Βουλής προχωράει κανονικά με λίγη 

καθυστέρηση λόγω φόρτου της βιβλιοθήκης. Ήδη ολοκληρώθηκε 

η ψηφιοποίηση της εφημερίδας ΣΕΡΙΦΟΣ και παραδόθηκε το 

σχετικό C.D.  Θα ακολουθήσουν οι εφημερίδες που έχουν στείλει 

στην Ε.ΚΥ.Τ. το σχετικό πληροφοριακό σημείωμα. 

3.  Σε επικοινωνία του αντιπροέδρου κ. Αντώνη Χωριανόπουλου με 

τον Ευρωβουλευτή κ. Μανώλη Γλέζο αποφασίστηκε να 

συμμετάσχουν μέλη της Ε.ΚΥ.Τ. σε μια αποστολή στις Βρυξέλλες 

για ενημέρωση στο Ευρωκοινοβούλιο. Το Δ.Σ. αποφάσισε να 
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συμμετάσχει στην πρώτη αποστολή, 8-11 Δεκεμβρίου, η έφορος 

κα Ευαγγελία Κοντού και εφ’ όσον εγκριθεί και δεύτερο άτομο ο 

αντιπρόεδρος κ. Αντ. Χωριανόπουλος. Θα επακολουθήσει 

δεύτερη αποστολή τον Ιανουάριο, όπου θα συμμετάσχουν και 

άλλα μέλη του Δ.Σ. 

4. Στην τελευταία Γενική Συνέλευση της Ε.ΚΥ.Τ. είχε αποφασιστεί η 

τροποποίηση του καταστατικού, προκειμένου να εκσυγχρονιστεί 

και να περιλάβει και τον ηλεκτρονικό τύπο των Κυκλάδων. Το Δ.Σ. 

αποφάσισε να συστήσει Επιτροπή για την εργασία αυτή και 

προτείνει ως μέλη της τους διατελέσαντες προέδρους της Ε.ΚΥ.Τ. 

κ.κ. Βασίλη Φραγκουλόπουλο, Λάζαρο Θεόφιλο, Μανώλη Λιγνό 

και Χαρίκλεια Ζαμάνου, καθώς και το σημερινό πρόεδρο Στέφανο 

Λέπουρα, το Γενικό Γραμματέα Αντώνη Παπακωνσταντή και το 

μέλος του Δ.Σ. κ. Αντώνη Τζιώτη. 

5. Αποφασίστηκε η εκκαθάριση του μητρώου μελών της Ε.ΚΥ.Τ. και 

ανατέθηκε στον Ταμία κ. Γιάννη Στεφανόπουλο να συντάξει μετά 

από έρευνα κατάσταση των μελών που οφείλουν συνδρομές άνω 

των 3 ετών και το έντυπο που εκπροσωπούν, προκειμένου να 

ληφθούν τα προβλεπόμενα από το καταστατικό μέτρα. 

6. Η πίττα της Ε.ΚΥ.Τ. αποφασίστηκε να κοπεί στις 14 Φεβρουαρίου 

2015, ημέρα Σάββατο και ορίστηκε Επιτροπή από τα μέλη του 

Δ.Σ. κ. Αντώνη Χωριανόπουλο, κ. Γιάννη Στεφανόπουλο και κα 

Τατιάνα Αναγνωστοπούλου για την οργάνωση της εκδήλωσης. 

Θα ακολουθήσει ανακοίνωση για το χώρο και τις λοιπές 

λεπτομέρειες. 

7. Έγινε συζήτηση για το επόμενο Κυκλαδονήσι, όπου θα γίνει η 

εκδήλωση του 2015 και αναφέρθηκαν κατ’ αρχήν η Σίκινος και η 

Αντίπαρος. Θα εξεταστούν όλα τα δεδομένα (συγκοινωνία, 

καταλύματα κλπ.) και θα ληφθεί απόφαση σε επόμενο Δ.Σ.  
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