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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΡ. 004/2013 

Προς: τα Δ.Σ.  

 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΦΟΥΣΚΩΤΩΝ ΣΚΑΦΩΝ (Ε.Ο.Φ.Σ.) 

 ΛΕΡΙΑΚΟΣ OΜΙΛΟΣ ΣΚΑΦΩΝ (ΛΕΡ.Ο.Σ.) 

 ΛΕΣΧΗ ΦΟΥΣΚΩΤΩΝ ΣΚΑΦΩΝ “ΙΑΣΩΝ” 

 ΛΕΣΧΗ ΦΟΥΣΚΩΤΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΧΑΝΙΩΝ (Λ.Φ.Σ.Χ.) 

 ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΟΥ ΣΑΜΟΥ (ΝΑ.Ο.Κ.Σ) 

 ΟΜΙΛΟΣ ΦΟΥΣΚΩΤΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΠΛΟΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΣΥΡΟΥ (Ο.Φ.Τ.Σ.Σ.) 

 ΟΜΙΛΟΣ ΦΟΥΣΚΩΤΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ (Ο.Φ.Σ.Α) 

 ΟΜΙΛΟΣ ΦΟΥΣΚΩΤΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (Ο.Φ.Σ.Ε.) 

 ΟΜΙΛΟΣ ΦΟΥΣΚΩΤΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΛΕΣΒΟΥ (O.Φ.Σ.Λ.)  

 ΟΜΙΛΟΣ ΦΟΥΣΚΩΤΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ  “ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ”  

 ΟΜΙΛΟΣ ΦΟΥΣΚΩΤΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΧΙΟΥ (O.Φ.Σ.Χ.)  

 ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΦΟΥΣΚΩΤΩΝ ΣΚΑΦΩΝ (Π.Ο.Φ.Σ) 

 ΡΟΔΙΑΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΤΑΧΥΠΛΟΩΝ ΣΚΑΦΩΝ «ΡΟΤΑ». 

 ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΩ «ΤΡΙΤΩΝΕΣ». 

 ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΦΙΛΩΝ ΦΟΥΚΩΤΟΥ ΣΚΑΦOΥΣ “ΝΑΥΤΙΛΟΣ” 

 

 ΛΕΣΧΗ ΤΑΧΥΠΛΟΙΑΣ ΦΟΥΣΚΩΤΩΝ ΣΚΑΦΩΝ «ΜΑΚΡΥΓΙΑΛΟΣ»  

 ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΦΟΥΣΚΩΤΩΝ ΣΚΑΦΩΝ (ΜΟΦΣ) 

 ΌΜΙΛΟΣ ΦΟΥΣΚΩΤΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (Ο.Φ.Σ.Α.Α.) 

 ΟΜΙΛΟΣ ΦΟΥΣΚΩΤΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (Ο.Φ.Σ.Κ.) 

 ΠΑΤΡΑΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΦΟΥΣΚΩΤΩΝ ΣΚΑΦΩΝ (ΠΟΦΣ) 

 

ΘΕΜΑ: ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΤΟΥ ΔΣ ΤΗΣ Ε.ΟΜ.Ο.Φ.Σ. ΣΤΟΥΣ ΟΜΙΛΟΥΣ 

 

Με στόχο τις ανθρώπινες σχέσεις, την ενότητα όλων  των ομίλων της Ελλάδας, τις 

Πανελλήνιες εκδηλώσεις μας, αλλά και εκδηλώσεις μεταξύ Ομίλων, μέλη του Δ.Σ. 

της Ε.ΟΜ.ΟΦ.Σ., θα πραγματοποιήσουν τους επόμενους μήνες επισκέψεις σε 

όλους τους Ομίλους, σε συνεργασία με τα Δ.Σ. των Ομίλων.  
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Σκοπός της επίσκεψης είναι η ανάδειξη αλλά και η προώθηση με κάθε δυνατή 

προσπάθεια, των προτάσεων, αιτημάτων, πιθανών αναγκών αλλά και  άλλων 

θεμάτων των Ομίλων, τα οποία εφ’ εξείς θα αναφέρονται ως «Θέματα».  

Πιστεύουμε πως είναι ότι καλύτερο για λόγους γνωριμίας, σύσφιξης σχέσεων και 

πολυφωνίας, η κατά το δυνατόν μεγαλύτερη προσέλευση μελών των Ομίλων στις 

συναντήσεις αυτές, κατά την διάρκεια των οποίων, θα συζητηθούν και στη 

συνέχεια θα κοινοποιηθούν τα «Θέματα» στο Δ.Σ. της Ε.ΟΜ.Ο.Φ.Σ..  

Υπενθυμίζεται ότι η πρόθεση της Ε.ΟΜ.Ο.Φ.Σ. δεν είναι να επέμβει στα εσωτερικά 

των Ομίλων, αλλά να σταθεί αρωγός όπου μπορεί και εν συνεχεία να 

προγραμματίσει και να προωθήσει πιθανές λύσεις των ''Θεμάτων''. 

 
Αρχίζοντας την 24η Νοεμβρίου 2013, με την επίσκεψή μας στον ΕΥΒΟΪΚΟ.Ο.Φ.Σ., 

καλωσορίζουμε αρχικά σχέδια προτάσεων με τα «Θέματα», στο info@eomofs.gr, 

από όλους τους ομίλους για την καλύτερη προετοιμασία όλων, τα οποία θα 

συζητηθούν εκτενέστερα κατά  την επερχόμενη επίσκεψη μας. 

 

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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