
 
 

 

 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΟΜΙΛΩΝ 
ΦΟΥΣΚΩΤΩΝ ΣΚΑΦΩΝ  

 
 

Ημερομηνία: Τρίτη 25η Φεβ. 2014 
 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΡ. 008/2014 

Προς: τα Δ.Σ. ΟΜΙΛΩΝ ΜΕΛΗ ( http://www.eomofs.gr/members.html ) 

ΘΕΜΑ: ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ Ε.ΟΜ.Ο.Φ.Σ. ΣΤΟN Ο.Φ.Τ.Σ. ΣΥΡΟΥ 
 
 
Την 15η Φεβρουαρίου 2014, διοργανώθηκαν με μεγάλη επιτυχία οι συναντήσεις 

στον Όμιλο Φουσκωτών & Ταχυπλόων Σκαφών Σύρου. Με την ευκαιρία αυτή, η 

Ε.ΟΜ.ΟΦ.Σ. πραγματοποίησε την πέμπτη επίσκεψη της σε Όμιλο, Μέλος της 

Ομοσπονδίας, σύμφωνα με την δέσμευσή μας στο Δελτίο Τύπου της 08ης 

Νοεμβρίου 2013. 

 
Η πρώτη συνάντηση έγινε στο νέο εντευκτήριο του Ομίλου μεταξύ των δύο Δ.Σ. 

καθώς και ενός πολύ σημαντικού αριθμού Μελών, όπου συζητήθηκαν εκτενώς 

διάφορα θέματα ενδιαφέροντος και καταγράφηκαν οι προτάσεις και τα αιτήματα 

των Μελών του Ομίλου τα οποία θα συμπεριληφθούν στο σύνολο των αιτημάτων 

και προτάσεων που έχει συλλέξει η Ομοσπονδία από τους Ομίλους. 

 
Την Κυριακή 16 Φεβρουαρίου, πραγματοποιήθηκε η δεύτερη συνάντηση όπου το 

Δ.Σ. του Ομίλου, μας παρουσίασε το αρχικό σχέδιο της Πανελλήνιας Συνάντησης 

Ομίλων Φουσκωτών Σκαφών για τον Ιούνιο του 2014. Συζητήθηκαν διάφορα 

θέματα σχετικά με την διοργάνωση της Πανελλήνιας και συμφωνήσαμε για νέα 

επίσκεψη, η ημερομηνία της οποίας θα οριστεί στα μέσα Μαρτίου. Ο σκοπός της 

συνάντησης θα είναι να  παρουσιαστεί η ευρύτερη πρόοδος των εργασιών και θα 

γίνει ο προγραμματισμός ημερομηνιών ολοκλήρωσης και ο τελικός καθορισμός 

στόχων.    
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΟΜΙΛΩΝ 
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Εκ μέρους του Δ.Σ. της Ε.ΟΜ.Ο.Φ.Σ., θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε το Δ.Σ. και τα 

Μέλη του Ομιλου Φουσκωτών & Ταχυπλόων Σκαφών Σύρου, τόσο για την 

εγκάρδια συνάντηση στις εγκαταστάσεις του Ομίλου αλλά και για την συμμετοχή 

όλων στη προσπάθεια της Ομοσπονδίας να συλλέξει τις προτάσεις και νέες ιδέες 

των Μελών. 

 

Τέλος, πρέπει να γίνει ιδιαίτερη αναφορά στην θερμή φιλοξενία που επιφυλάχτηκε 

στους παρεβρεθέντες αλλά και την άψογη διοργάνωση των συναντήσεων.  

 
 
 

Για το Δ.Σ. 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                      Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 
 
 
 
Α. ΚΑΠΑΡΟΣ                                                                      Α. ΜΑΥΡΙΓΙΑΝΝΑΚΗΣ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Για περισσότερες πληροφορίες επισκευθείτε το site:  http://www.eomofs.gr/ /deltia.html 
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