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Θέμα: Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου Ε.ΚΥ.Τ.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Κυκλαδικού Τύπου συνήλθε σε συνεδρίαση
στις 19 Δεκεμβρίου 2014 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 ενημέρωση από τον Αντιπρόεδρο κ. Αντώνη Χωριανόπουλο και την
Έφορο Κα Ευαγγελία Κοντού για τα αποτελέσματα της επίσκεψής τους στην
έδρα της Ε.Ε. στις Βρυξέλλες μετά από πρόσκληση του Κυκλαδίτη
Ευρωβουλευτή κ. Μανώλη Γλέζου. Σε γενικές γραμμές η επίσκεψη ήταν
εποικοδομητική και ενδιαφέρουσα.
2. Οριστικοποιήθηκε η ημερομηνία και η αίθουσα που θα λάβει χώρα η Γενική
Συνέλευση και η κοπή της πίττας της Ε.ΚΥ.Τ. και αποφασίστηκε να
πραγματοποιηθεί το Σάββατο 14 Φεβρουαρίου 2015 στην αίθουσα της
Ομοσπονδίας Παριανών Συλλόγων Χαλκοκονδύλη 37 και ώρα 5 μ.μ., που
μας παραχωρείται από την Ο.Π.Σ., την οποία και ευχαριστούμε.
3. Αποφασίστηκε η φετινή μας ετήσια συνάντηση να πραγματοποιηθεί στο
νησί της Σικίνου 20-21 Ιουνίου 2015. Θα ακολουθήσει ανακοίνωση για
περισσότερες λεπτομέρειες.
4. Σχετικά με την ψηφιοποίηση των εφημερίδων από τη βιβλιοθήκη της Βουλής
των Ελλήνων ανακοινώθηκε ότι ήδη παραλήφθηκαν τα CD για 3 εφημερίδες
και άλλη μία εφημερίδα βρίσκεται στη βιβλιοθήκη για επεξεργασία. Για την
επίσπευση αυτής της εργασίας κρίνεται σκόπιμο να συγκεντρώνεται από την
ενδιαφερόμενη εφημερίδα το σύνολο των φύλλων και σε συνεννόηση με τον
πρόεδρο της Ε.ΚΥ.Τ. να παραδίδεται στην αρμόδια υπηρεσία της
βιβλιοθήκης. Μετά την ψηφιοποίηση επιστρέφονται οι εφημερίδες μαζί με
τα CD.
5. Για την επικαιροποίηση του Μητρώου μελών της Ε.ΚΥ.Τ. παρουσιάστηκε από
τον ταμία του Δ.Σ. έρευνα, σύμφωνα με την οποία υπάρχουν αρκετές

εφημερίδες, που έχουν διακόψει την έκδοσή τους, καθώς και σημαντικός
αριθμός μελών, που έχουν διακόψει για διάφορους λόγους τη σχέση τους
με την Ε.ΚΥ.Τ. και φαίνεται από το μητρώο ότι οφείλουν συνδρομές από 4
έως και 18 έτη. Θα σταλεί σχετική επιστολή σε όσους έχουν απομακρυνθεί
και επιθυμούν να συνεχίσουν να είναι ενεργά μέλη της Ε.ΚΥ.Τ.
6. Η αναθεώρηση του καταστατικού της Ε.ΚΥ.Τ., που αποφασίστηκε κατά την
προηγούμενη Γενική Συνέλευση, θα γίνει μετά από πρόταση Επιτροπής που
ορίστηκε από το Δ.Σ., στην οποία προτάθηκε να συμμετέχουν οι
διατελέσαντες πρόεδροι της Ε.ΚΥ.Τ.
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