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Σύμφωνα με το άρθρο 12 του Καταστατικού της Ένωσης, και κατόπιν
προσκλήσεως του Προέδρου αυτής κ. Στέφανου Λέπουρα και του Γενικού
Γραμματέα Αντώνη Παπακωνσταντή πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 11
Φεβρουαρίου 2017 και ώρα 17:00 στην αίθουσα του Συνδέσμου Αμοργίνων
Αμεινίου 33 (Πλησίον Σταθμού ΜΕΤΡΟ ¨ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ¨) Τακτική Γενική
Συνέλευση, με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Απολογισμός Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2016
2. Προγραμματισμός Δράσης 2017
3. Έκθεση Ελεγκτικής Επιτροπής για το 2016
4. Οικονομικός Απολογισμός 2016
5. Οικονομικός Προϋπολογισμός για το 2017
Για την επίτευξη απαρτίας απαιτείτο η παρουσία τουλάχιστον του 1/4 των
ταμειακώς ενημερωμένων μελών για το τρέχον έτος.
Διαπιστωθείσης απαρτίας εξελέγη Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης η κ. Γρηγορία
Πρωτολάτη και Γραμματέας η κ. Ευαγγελία Κοντού.
Ο Πρόεδρος της ΕΚΥΤ κ. Στέφανος Λέπουρας λαβών τον λόγο αφού ευχαρίστησε το
Σύνδεσμο Αμοργίνων για τη φιλοξενία ανέφερε ότι: α) ολοκληρώθηκε η
τροποποίηση του καταστατικού στο οποίο πλέον συμπεριλαμβάνονται και οι
δημοσιογράφοι του ηλεκτρονικού τύπου και ευχαρίστησε τους κ.κ. Βασίλειο
Φραγκουλόπουλο, Λάζαρο Θεόφιλο , Αντώνη Τζιώτη, και Αντώνη
Παπακωνσταντή οι οποίοι βοήθησαν στη σύνταξη του νέου καταστατικού της ΕΚΥΤ,
επίσης την δικηγόρο κ. Γρηγορία Πρωτολάτη η οποία ανέλαβε τη διαδικασία
έγκρισής του.
Β) Η συνάντηση στην Αντίπαρο με θέμα «Η δημόσια υγεία στις Κυκλάδες» είχε
μεγάλη επιτυχία. Κάναμε υπόμνημα στο αρμόδιο υπουργείο και την Β΄ΔΥΠΕ. Ήδη
ένα από τα αιτήματά μας, η δημιουργία στη Σύρο ελικοδρομίου για τη διακομιδή
ασθενών έχει ξεκινήσει να υλοποιείται.
Γ)Η ιστοσελίδα της Ενώσεως με την επιμέλεια του Γεν. Γραμματέα Αντώνη
Παπακωνσταντή λειτουργεί με επιτυχία. Σε αυτήν περιλαμβάνονται δελτία τύπου,
άρθρα, ψηφιακές εφημερίδες, λογοτεχνικές εκδόσεις ,νέα των νησιών μας.
Δ) Τριμελής επιτροπή, αποτελούμενη από τους Στέφανο Λέπουρα, Αντώνη
Παπακωνσταντή και Ευαγγελία Κοντού επισκέφθηκε τον Αντιπρόεδρο της εταιρίας
Attica Group κ. Μιχάλη Σακέλη, ο οποίος παραχώρησε ενδιαφέρουσα συνέντευξη
για τη θαλάσσια συγκοινωνία των Κυκλάδων, το περιεχόμενο της οποίας θα σταλεί
στα μέλη της Ενώσεως με Δελτίο Τύπου με την παράκληση να δημοσιευθεί στις
εφημερίδες τους.

Ε) Δεν έχει ληφθεί απόφαση σε ποιο νησί θα πραγματοποιηθεί η επόμενη
συνάντηση –ημερίδα της ΕΚΥΤ.
ΣΤ) Με Δελτία Τύπου θα ενημερώνονται τα μέλη για την πορεία και τα θέματα που
απασχολούν την ΕΚΥΤ.
Σε ερώτηση του κ Μανώλη Αναστασιάδη γιατί δεν λειτουργεί ακόμη το
ελικοδρόμιο της Σύρου η κ. Πρωτολάτη απήντησε ότι δεν υπάρχουν ακόμη τα μέσα
για τις αεροδιακομιδές (ελικόπτερα).
Ο κ. Αντώνης Χωριανόπουλος ανέφερε ότι το έργο της Ε.ΚΥ.Τ. είναι αξιόλογο και η
Ένωση είναι πάντα συμπαραστάτης στις προσπάθειες των νησιών. Αναφέρθηκε
επίσης στην ανάγκη ξεχωριστής περιφέρειας Κυκλάδων.
Ο κ. Αντώνης Παπακωνσταντής είπε ότι κάποιες διατάξεις του Καλλικράτη πρέπει
να βελτιωθούν.
Στο σημείο αυτό κατόπιν ερωτήσεως της Προέδρους της Γενικής Συνέλευσης περί
εγκρίσεως των πεπραγμένων άπαντα τα παρόντα μέλη απάντησαν: εγκρίνεται.
Ο Ταμίας της Ένωσης κ. Γιάννης Στεφανόπουλος έκανε τον οικονομικό απολογισμό
της Ένωσης ο οποίος εγκρίθηκε παμψηφεί.
Η πρόεδρος της Ελεγκτικής Επιτροπής κ. Κυριακή Γελασάκη ανέγνωσε την έκθεση
της Εξελεγκτικής Επιτροπής.
Ο κ. Γιάννης Στεφανόπουλος πρότεινε τον οικονομικό προϋπολογισμό ο οποίος
εγκρίθηκε επίσης παμψηφεί.
Στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης της
ΕΚΥΤ.
Ακολούθησε ή κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίτας της ΕΝΩΣΗΣ την οποία
ευλόγησαν οι πατέρες Θωμάς Συνοδινός – τ. Πρωτοσύγκελος Αρχιεπισκοπής
Αθηνών και Χρήστος Λογαράς- Πρωτοπρεσβύτερος από τη Νάξο.
Τίμησαν με τη παρουσία τους κατά σειρά προσέλευσης οι κ.κ. Εμμανουήλ
Μαρμαράς -Πρόεδρος Εταιρείας Κυκλαδικών Μελετών , Πασχάλης ΣυρίγοςΠρόεδρος Ο.ΣΥ.ΜΙ.Κ., Μανώλης Γλέζος-σεβαστός Κυκλαδίτης, Νικ. Συρμαλένιοςβουλευτής Κυκλάδων, Νικ. Τζιράκης-καθηγητής πανεπιστημίου.
Τα δύο ¨φλουριά¨ που είχαν ως αντίκρισμα την Επετηρίδα της Εταιρίας Κυκλαδικών
Μελετών, προσφορά της Εταιρίας και την έκδοση της Ακαδημίας Αθηνών
«Λαογραφικά Σύμμεικτα της Κιμώλου», προσφορά του Δήμου Κιμώλου, κέρδισαν οι
συνάδελφοι Τατιάνα Αναγνωστοπούλου και Βασίλης Φραγκουλόπουλος αντίστοιχα.
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