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Το Πανελλήνιο δίκτυο εκλεγμένων γυναικών στον α ́και Β ΄
βαθμό Τοπικής αυτοδιοίκησης «ή αθήνα», σε συνεργασία
με τον δήμο Άνδρου και την Περιϕέρεια νοτίου αιγαίου πραγ-
ματοποιεί το 18ο Συνέδριό του και σας καλωσορίζει στην Άνδρο. 

με την υποστήριξη τη ς: 

υΠο Τήν αιγιδα 
Του υΠουργειου εΣωΤερικων

Ξενοδοχείο Andros Holiday

γαύριο, Άνδρου



Αγαπητοί σύνεδροι, 

Το Δίκτυο ιδρύθηκε πριν 18 χρόνια μετά τη δια-
πίστωση της έλλειψης επικοινωνίας, συνεργασίας
και ανταλλαγής εμπειριών μεταξύ των εκλεγμέ-
νων γυναικών.

Με τη συνεργασία μας διεκδικούμε μεγαλύτερη
εκπροσώπηση των γυναικών στα κέντρα λήψης
απο ϕάσεων, και όχι μόνο.

Τα μέχρι τώρα αποτελέσματα των προσπαθειών
μας, όπως προκύπτουν και από τα 17 Πανελλή-
νια Συνέδρια που έχουν προηγηθεί, είναι θετικά
και συνεχίζουμε.

ή ΠροεδροΣ Του δικΤυου

αικατερίνη δασκαλάκη
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ΠεμΠΤή 13 ιουνιου

10:00 Άϕιξη συνέδρων στο νησί - Τακτοποίηση στα ξε-
νοδοχεία

12:30 μετακίνηση στην παραλία του αγίου Πέτρου

13:00-15:00 υποδοχή συνέδρων από τον Σύλλογο νέων Άν-
δρου (ν.ε.ο.ι.)
Beach party στο «Kaliva bar»

15:00 μετακίνηση στα ξενοδοχεία

16:30 ΕΝΑΡΞΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

16:30-17:30 Προσέλευση και εγγραϕές συνέδρων 

Προβολή ντοκιμαντέρ για την Άνδρο 

Σ υ ν τ ο ν ί σ τ ρ ι ε ς: ανδριάνα μΠαΦιΤή, Πρόε-
δρος Περιϕερειακού Συμβουλίου Περιϕέρειας ν.
αιγαίου, οργανωτική επιτροπή Συνεδρίου, αικα-
τερίνη δαΣκαλακή, Πρόεδρος δ.Σ. του Πανελλή-
νιου δικτύου εκλεγμένων γυναικών στον α΄ και
Β ΄ βαθμό Τοπικής αυτοδιοίκησης «ή αθήνα»,
μαρία λοΤΣαρή, δ.Σ. δικτύου «ή αθήνα», ορ-
γανωτική επιτροπή συνεδρίου, μαρία ΒενεΤική,
τ. Πρόεδρος δ.Σ. Άνδρου, οργανωτική επιτροπή
συνεδρίου

17:30-18:00 καλωσόρισμα επισήμων και συνέδρων από την ορ-
γανωτική επιτροπή του συνεδρίου και την Πρόε-
δρο του δίκτυου εκλεγμένων γυναικών στον α΄
και Β ΄ βαθμό Τοπικής αυτοδιοίκησης «ή αθή-

να», κ. αικατερίνη δαΣκαλακή
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18:00-18:20 Προσϕωνήσεις - Χαιρετισμοί - Ομιλίες

εκπρόσωπος εκκλησίας -δήμαρχος Άνδρου, ιωάν-
νης γλυνοΣ - Περιϕερειάρχης ν. αιγαίου, ιωάν-
νης μαΧαιριδήΣ

18:20-18:40 ομιλία υπουργού εσωτερικών, κ. ευριπίδη ΣΤυ -

λιανιδή

18:40-18:55 γιώργος δαρδανοΣ, επίτιμος Πρόεδρος ΠοεΒ,
εκδότης, «Τέχνη, Πολιτισμός και γυναίκα της
Άνδρου»

18:55-19:25 Προβολή ντοκιμαντέρ από την «κινηματογρα -
ϕική λέσχη Άνδρου» και τον σκηνοθέτη γιώργο
δαμΠαΣή

19:25-19:45 Χαιρετισμοί εκπροσώπων κομμάτων

19:45-19:55 Χαιρετισμός αναπληρωτή υπουργού εσωτερικών,
κ. Χαράλαμπου αθαναΣιου

19:55-20:05 αϕιέρωμα στην ε λ ί ζ α  γου λ α ν δ ρή και στο
ιδρυ μα ΒαΣιλή και ελιΖαΣ γουλανδρή, προ-
βολή ντοκιμαντέρ

20:05-20:15 Χαιρετισμός γενικής γραμματέως αποκεντρωμέ-
νης διοίκησης, κ. Χριστιάννας καλογήρου

20:15-20:35 Παρουσίαση αιρετών γυναικών δήμου Άνδρου και
Περιϕερειακών Συμβούλων Περιϕέρειας ν. αι-
γαίου

Άγγελος μαροΠουλοΣ, υποδιευθυντής ελληνικής
εκπομπής Deutsche Welle επί χούντας 

λίγα λόγια για την αείμνηστη αντιδήμαρχο Άν-
δρου α ι κ α τ ε ρ ί ν η  Τ ζο υ ά ν ν ο υ

20:35-21:00 ντοκιμαντέρ -προβολή Άνδρου

21:30 καλωσόρισμα συνέδρων από τον δήμαρχο Άν-
δρου - ανδριώτικη βραδιά
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ΠαραΣκευή 14 ιουνιου

ευρήμαΤικοΤήΤα - διαΧειριΣή κριΣεων - 
ευρωΠαΪκα και Προνοιακα ΠρογραμμαΤα

09:30-10:00 Προσέλευση συνέδρων - Προβολή ντοκιμαντέρ για
την Άνδρο

α΄ ενοΤήΤα

Σ υ ν τ ο ν ί σ τ ρ ι ε ς: ανδριάνα μΠαΦιΤή, Πρόεδρος Περιϕερεια-
κού Συμβουλίου Περιϕέρειας ν. αιγαίου, οργανωτική επιτρο-
πή Συνεδρίου, γιούλα μήΤροκωΣΤα, δ.Σ. δικτύου «ή αθήνα»,
αγγελική ΣΧοιναρακή, δ.Σ. δικτύου «ή αθήνα», αθηνά μα-

κρή-κοΖανιΤή, δημοτική Σύμβουλος Άνδρου.

Τοποθετήσεις επί της θεματολογίας - ομιλίες:

10:00-10:20 Παρασκευή-ελευθερία ΦΤακλακή, αντιπεριϕε-
ρειάρχης Τουρισμού ν. αιγαίου, εντεταλμένη ευ-
ρωπαϊκών προγραμμάτων, περιϕερειακών θεσμών
και διεθνών σχέσεων & Πρόεδρος της αναπτυξια-
κής της Πνα «ενεργειακή» αε

θέμα: «απασχόληση και Τουρισμός: δυνατότη-
τες και προοπτικές στο ν. αιγαίο»

10:20-10:40 γιώργος ΠουΣαιοΣ, Χωρικός αντιπεριϕερειάρχης
κυκλάδων, πρώην δήμαρχος Ίου
θ έ μ α: «Συνέργειες και ανάπτυξη»

10:40-11:00 νίκος ΠαναγιωΤοΠουλοΣ, υϕυπουργός εργασίας
θ έ μ α: «ή τοπική αυτοδιοίκηση και το κοινω-
νικό κράτος: ή επόμενη μέρα»

11:00-11:15 γιάννης ΣΠιλανήΣ, γενικός γραμματέας αιγαίου
και νησιωτικής Πολιτικής
Χαιρετισμός - ομιλία
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11:15-11:35 Βάσω κολλια, γενική γραμματέας ισότητας
θ έ μ α: «ή γυναίκα ως βασικός πυλώνας ανά-
καμψης της ελληνικής οικονομίας»

11:35-11:50 Παναγιώτης ρήγαΣ, Βουλευτής ΠαΣοκ, ν. κυ-
κλάδων
Χαιρετισμός - ομιλία

11:50-12:10 γρηγόρης ΖαΦειροΠουλοΣ, μέλος επιτροπής των
Περιϕερειών της ε.ε., Περιϕερειακός Σύμβου-
λος αττικής, αναπληρωτής γραμματέας Τοπικής
αυτοδιοίκησης ν.δ.

θ έ μ α: «γυναίκα - Ίσες ευκαιρίες στην ε.ε.» 

12:10-12:30 νικόλαος ΣυρμαλενιοΣ, Βουλευτής ν. κυκλάδων
θέμα: «ο ρόλος των γυναικών στην αποκέντρω-
ση και στην Περιϕερειακή ανάπτυξη»

12:30-12:50 Χαράλαμπος κοκκινοΣ, αντιπρόεδρος διδασκα-
λικής ομοσπονδίας ελλάδος, Περιϕερειακός Σύμ-
βουλος Περιϕέρειας νοτίου αιγαίου, τ. γενικός
γραμματέας Περιϕέρειας ν. αιγαίου
θ έ μ α: «ή διά βίου εκπαίδευση και κατάρτιση
μοχλός ανάπτυξης»

12:50-13:10 γιάννης ρουΣΣοΣ, Πρόεδρος του επιμελητηρίου
κυκλάδων
θ έ μ α: «Τα επιμελητήρια αντιμέτωπα με τις
προκλήσεις της εποχής μας»

13:10-13:30 Σύντομοι χαιρετισμοί Περιϕερειαρχών και δη-
μάρχων που παρευρίσκονται στο συνέδριο

13:30-14:00 ελαϕρύ γεύμα - προϊόντα από το «καλαθι Του

αιγαιου» προσϕορά του Τομέα αγροτικής οι-
κονομίας της Περιϕέρειας νοτίου αιγαίου

14:00- 17:00 διακοπή εργασιών

17:00-17:30 Προσέλευση συνέδρων
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Β ΄ ενοΤήΤα

Συ ν τ ον ί σ τ ρ ι ε ς: ειρήνη ΣΒυνου, Περιϕερειακή Σύμβουλος
Περιϕέρειας ν. αιγαίου, Φανή μΠαΧαριδου, δ.Σ. δικτύου «ή

αθήνα», αικατερίνη καΤΣαμΠε, δ.Σ. δικτύου «ή αθήνα»,
ευαγγελία δαραΒιγκα, δ.Σ. δικτύου «ή αθήνα», μαρία Βα-

ΣιλοΠουλου, αντιδήμαρχος Άνδρου

17:30-17:50 δημήτρης ιαΤριδήΣ, οικονομολόγος-διεθνολόγος
θ έμ α: «γυναίκες, επιχειρηματικότητα και Πο-
λιτική: Στην ηγεσία της ευρώπης»

17:50-18:10 ιωάννα κουΤιΒα-ΦλορενΤιν, πανεπιστημιακός,
χοροθεραπεύτρια
θ έμ α: «ή Χοροθεραπεία ως η ψυχοθεραπευτι-
κή χρήση της κίνησης και του χορού, μέσα από
την οποία το άτομο συμμετέχει δημιουργικά σε
μια διαδικασία που προωθεί τη γνωστική, συναι-
σθηματική και κοινωνική του ολοκλήρωση. ή λει-
τουργία και εϕαρμογές της σε παιδικούς σταθ-
μούς, καΠή και κοινωνικές ομάδες» 

18:10-18:30 εκπρόσωπος υπουργείου ανάπτυξης
θέμα: «ενημέρωση για ευρωπαϊκά προγράμμα-
τα-δράσεις»

18:30-18:50 ιωάννης καλογερακήΣ, διευθύνων σύμβουλος
εξειδικευμένης ελληνικής εταιρείας για ανθρωπο-
κεντρική εκπαίδευση, ανάπτυξη, εμψύχωση και
ενδυνάμωση ανθρώπινου δυναμικού
θέμα: «από την κρίση στη γυναικεία διά-κριση»

18:50-19:10 γιάννης ΦωΣΤήροΠουλοΣ, τ. αντιδήμαρχος Παι-
δείας - κοινωνικής Πρόνοιας και αθλητισμού Π.
Φαλήρου
θ έμα: «κοινωνικές δράσεις στην Τοπική αυτο-
διοίκηση με χρήση σύγχρονων τεχνολογιών την
εποχή της κρίσης»
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19:10-19:30 ονομαΣΤική ΠαρουΣιαΣή Συνεδρων 
αΠο δήμουΣ και ΠεριΦερειεΣ

19:30-20:00 Τοποθετήσεις επί των εισηγήσεων

21:00 κέρασμα - cocktail party στο μπατσί, σε προαύ-
λιο χώρο του CAPRICCIO, café-bar. Προσϕορά του
επιμελητηρίου κυκλάδων. 

υποδοχή συνέδρων από την Πρόεδρο δημοτικής
κοινότητας μπατσίου κ. Ζωή ΒουκελαΤου και
τις γυναίκες του επιμελητηρίου κυκλάδων.
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ΣαΒΒαΤο 15 ιουνιου

ΠρωΤοΒουλια - εΠιΧειρειν - καινοΤομεΣ ιδεεΣ

9:00-9:30 Προσέλευση συνέδρων - Προβολή ντοκιμαντέρ για
την Άνδρο

γ ΄ ενοΤήΤα

Συ ν τ ον ί σ τ ρ ι ε ς: Τζένη Φακκα, Περιϕερειακή Σύμβουλος Πε-
ριϕέρειας ν. αιγαίου, ελένη λεκκα, δ.Σ. δικτύου, «ή αθή-

να», κατερίνα κλαδή, δ.Σ. δικτύου, «ή αθήνα», ευαγγελία
ΣΤεργιδου, δ.Σ. δικτύου «ή αθήνα», ειρήνη ΠανΤαΖή, αντι-
δήμαρχος κορθίου.

Τοποθετήσεις επί της θεματολογίας - ομιλίες: 

09:30-10:00 Παρουσίαση:
ΣυνεΤαιριΣμοι και Συλλογοι γυναικων ανδρου

ΦιλοΠροοδοΣ ομιλοΣ «Το γαυριο»

εθελονΤεΣ δαΣοΠυροΣΒεΣΤεΣ ανδρου

«κινήμαΤογραΦική λεΣΧή ανδρου»

10:00-10:20 Σοϕία οικονομακου, Πρόεδρος του εθνικού επι-
μελητηριακού δικτύου ελληνίδων γυναικών επι-
χειρηματιών και Πρόεδρος των γυναικών του ευ-
ρωεπιμελητηρίου
θ έμ α: «ή γυναίκα επιχειρεί, αγωνίζεται και
θριαμβεύει»

10:20-10:40 αλέξης μήΤροΠουλοΣ, βουλευτής ΣυριΖα, εργα-
τολόγος, πανεπιστημιακός
θέμα: «οΤα - κοινωνική οικονομία-απασχόλη-
ση γυναικών»

10:40-11:00 διονύσης ΤεμΠονεραΣ, νομικός
θ έμ α: «Συνταξιοδοτικά δικαιώματα γυναικών
στους οΤα»
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11:00-11:20 Άγκαθα καρρα, νομικός, αντιπρόεδρος της ρυθ-
μιστικής αρχής Σιδηροδρόμων, αναπληρώτρια γε-
νική γραμματέας του δ.Σ. της εθνικής ομοσπον-
δίας Τυϕλών
θ έμ α: «ή θεσμική διάσταση της κατοχύρωσης
των δικαιωμάτων της γυναίκας στην ευρωπαϊκή
δικαιοταξία. μηχανισμοί, εργαλεία και πρωτοβου-
λίες που ενθαρρύνουν την ισότιμη συμμετοχή της
στην κοινωνική, πολιτική και οικονομική ζωή»

Σ υ ν τ ο ν ί σ τ ρ ι ε ς: ιουλία καραμολεγκου, Περιϕερειακή Σύμ-
βουλος Περιϕέρειας νοτίου αιγαίου, αικατερίνη δαΣκαλακή,
Πρόεδρος δ.Σ. του Πανελλήνιου δικτύου εκλεγμένων γυναικών
στον α ́και Β  ́βαθμό Τοπικής αυτοδιοίκησης «ή αθήνα», μα-
ρία λοΤΣαρή, δ.Σ. δικτύου «ή αθήνα», επικεϕαλής της ορ-
γανωτικής επιτροπής του συνεδρίου, μαργαρίτα κροκοδειλου,
δημοτική Σύμβουλος Άνδρου

μαρία Παυλιδου, καταγραϕή καινοτόμων ιδεών - συμπερα-
σμάτων

11:20-11:40 γιάννης ραγκουΣήΣ, οικονομολόγος, τ. υπουργός
εσωτερικών, τ. δήμαρχος Πάρου
θ έμ α: «Το σχέδιο, η νέα νοοτροπία και τα νέα
στελέχη που απαιτεί η επαναθεμελίωση και το
αύριο της αυτοδιοίκησης»

11:40-12:00 νίκος ΧρυΣογελοΣ, ευρωβουλευτής 
θ έμα: «Περιϕερειακή ανάπτυξη, κοινωνική συ-
νοχή και ο ρόλος των γυναικών και της ισότητας
των ϕύλων για έξοδο από την κρίση» 

12:00-12:15 Άννυ ΠοδήμαΤα, ευρωβουλευτής
Χαιρετισμός - ομιλία

12:15-12:35 Ζέττα μακρή, βουλευτής ν. μαγνησίας
θ έμα: «γυναίκα και Πολιτική»
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12:35-12:50 γυναίκες της καλύμνου
θέμα: «καινοτόμες δράσεις στο ν. αιγαίο - γυ-
ναίκες της καλύμνου: παράδειγμα προς μίμηση»

12:50-13:05 αγροτουριστικός Συνεταιρισμός γυναικών Άνω
Σύρου «Το καστρί»
θ έμα: «Παρουσίαση δράσεων»

13:05-14:00 μΠορει ή εΠιΧειρήμαΤικοΤήΤα να αΠοΤελεΣει

ανΤιδοΤο ΣΤιΣ δυΣκολεΣ οικονομικεΣ ΣυγκυριεΣ

ΤήΣ εΠοΧήΣ; αναΦερεΤε καινοΤομεΣ ιδεεΣ Που

υλοΠοιουνΤαι ΣΤήν ΠεριοΧή ΣαΣ

Τοποθετήσεις συνέδρων επί του ερωτήματος
Συμπεράσματα

14:00 ελαϕρύ γεύμα - Προσϕορά του επιμελητηρίου
κυκλάδων

ΛΗΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

17:30 αναχώρηση για τη Χώρα της Άνδρου 

Προσκύνημα στα μοναστήρια αγ. νικολάου και
αγ. μαρίνας

υποδοχή από την αντιδήμαρχο Άνδρου, κ. μαρία
ΒαΣιλοΠουλου και την Πρόεδρο δημοτικής κοι-
νότητας Άνδρου, κ. ουρανία ΧαΤΖήγρήγοριου

Ξενάγηση - επίσκεψη στα μουσεία 

ανδριώτικη βραδιά προς τιμήν των συνέδρων, από
την Περιϕέρεια νοτίου αιγαίου
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κυριακή 16 ιουνιου

Ξενάγηση των συνέδρων από την ομάδα ϕιλοξενίας του συ-
νεδρίου στα αξιοθέατα του νησιού - ημερήσιες εκδρομές. υπο-
δοχή συνέδρων από την αντιδήμαρχο κορθίου ειρήνη Πα-

νΤαΖή. κέρασμα - ξενάγηση συνέδρων από τον Σύλλογο
γυναικών και τον Συνεταιρισμό γυναικών κορθίου στον Όρ-
μο κορθίου.
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για τη διεξαγωγή του συνεδρίου συνέβαλαν:

υΠουργειο εΣωΤερικων

ΠεριΦερεια νοΤιου αιγαιου

δήμοΣ ανδρου

εΠιμελήΤήριο κυκλαδων

Χορηγοί μετακίνησης:

Π.ο.α.υ.Σ., Πανελλήνια ομοΣΠονδια αυΤοκινήΤιΣΤων υΠε-

ραΣΤικων Συγκοινωνιων, δωρεάν μετακίνηση συνέδρων με
κΤελ από και προς αθήνα

GOLDEN STAR FERRIES, δωρεάν μετακίνηση ομιλητών, έκπτωση
50% σε ατομικά εισιτήρια, 30% σε ι.Χ.

δήμοΣ ανδρου, μετακίνηση και εκδρομές συνέδρων στο νησί

FAST FERRIES, έκπτωση 30% σε ατομικά εισιτήρια

Χορηγοί ϕιλοξενίας συνεδρίου:

δήμοΣ ανδρου, δείπνο συνέδρων, ηχητική κάλυψη, τεχνική υπο-
στήριξη

ΠεριΦερεια νοΤιου αιγαιου, δείπνο συνέδρων, «καλαθι Του

αιγαιου» από τον Τομέα αγροτικής οικονομίας Περιϕέρειας
νοτίου αιγαίου

εΠιμελήΤήριο κυκλαδων, ελαϕρύ γεύμα συνέδρων, cocktails,
coffee break

ΦιλοΠροοδοΣ ομιλοΣ «Το γαυριο», λογότυπο, folder, σημειω-
ματάρια, banner, πρόγραμμα συνεδρίου

ΣαριΖα α.ε., ανδριώτικο εμϕιαλωμένο νερό

CAPRICCIO, café-bar, μπατσί Άνδρου

ΣυλλογοΣ νεων ανδρου (ν.ε.ο.ι.), beach party προς τιμήν των
συνέδρων

ΣυλλογοΣ εθελονΤων δαΣοΠυροΣΒεΣΤων ανδρου, ξενα-
γήσεις συνέδρων

κινήμαΤογραΦική λεΣΧή ανδρου, παραχώρηση ντοκιμαντέρ,
δημιουργία βίντεο με μονόλεπτες δηλώσεις συνέδρων
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ανδρου διαδρομεΣ - ANDROS ROUTES, ξεναγήσεις στο νησί

ΣυνεΤαιριΣμοι γυναικων ανδρου

Συλλογοι γυναικων ανδρου

ΣυνδεΣμοΣ ανδριων ΠειραιωΣ, προσϕορά γλυκών για την ημέ-
ρα έναρξης του συνεδρίου

Banner συνεδρίου:

WHITE ART, σχεδιασμός

ΦιλοΠροοδοΣ ομιλοΣ «Το γαυριο»

ιδρυμα γουλανδρή

δήμοΣ ανδρου

Προσέϕεραν δώρα για τους συνέδρους:

δήμοΣ ανδρου

ΠεριΦερεια νοΤιου αιγαιου

APIVITA

GUTENBERG - ΤυΠωθήΤω, βιβλία προς τους ομιλητές

καθώς επίσης:

ΦρουΦρου, κατάστημα δώρων - χειροποίητα είδη, γαύριο Άνδρου

ροδοΖαΧαρή, ΤοΠικα ΠροΪονΤα, αντωνία Περτέση, Χώρα
Άνδρου

ΠαραδοΣιακο ΠανΤοΠωλειο, αχιλλέας γρηγορακάκης, Χώρα
Άνδρου

ΖαΧαροΠλαΣΤειο «ερμήΣ», ευάγγελος καλαδάμης, Χώρα
Άνδρου

ΖαΧαροΠλαΣΤειο, νίκος γαλανός, Χώρα Άνδρου

ΖαΧαροΠλαΣΤειο, δημήτρης λάσκαρης, Χώρα Άνδρου

ΖαΧαροΠλαΣΤειο, γεώργιος λυγίζος, Χώρα Άνδρου

Χορηγοί ϕιλοξενίας ομιλητών:

αλθεα-αρΧονΤικα ΤήΣ ανδρου

ακΤιο

ANDROS HOLIDAY
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ανερουΣα

CHRYSSI AKTI HOTEL

MARE E VISTA EPAMINONDAS

OSTRIA ANDROS HOTEL

PERAKIS HOTEL

ευχαριστούμε την αΣΤυνομια ανδρου και το λιμεναρΧειο

ανδρου.

γραμματειακή υποστήριξη συνεδρίου:

επ ικεϕαλής: μαρία μουρελαΤου, νομικός

μαρία ανΤωνιου, γραμματέας επιμελητηρίου κυκλάδων

μαρία καραΠιΠερή, περιϕερ. σύμβουλος Περιϕέρειας ν. αιγαίου

ευτυχία κορωναιου, νομικός, υπάλληλος κεΠ Άνδρου

ιωάννα μΠαΤή, γραμματέας επιμελητηρίου κυκλάδων

Βάσω ΣιλιΤΖή, δασκάλα

Άννα ΧαΤΖήαναΣΤαΣιου, δασκάλα

δημοσιογραϕική ομάδα:

ειρήνη ΤΖανεΤακή, μ.μ.ε.

μαρία λοΤΣαρή, δημοσιογράϕος

νεκταρία καρακωΣΤα, δημοσιογράϕος

Χορηγός social media:

αιρεΤοΣ.GR

Χειρισμός social media:

μαρία μουρελαΤου

κρίστυ αγαΠήΤου

επιμέλεια χώρου: 

White Art
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επιμέλεια κειμένων: 

μαρία μουρελαΤου

μαρία λοΤΣαρή

νεκταρία καρακωΣΤα

ειρήνη ΤΖανεΤακή

αλέξης μαυραγανήΣ

Σημαντική βοήθεια προσέϕεραν:

αιρετές γυναίκες Άνδρου

αιρετές γυναίκες Περιϕέρειας νοτίου αιγαίου

Φραντζέσκος αθαναΣιου, αντιδήμαρχος υδρούσας, Άνδρου

κώστας μαγουλαΣ, αντιδήμαρχος μπατσίου, Άνδρου

δημήτρης λοΤΣαρήΣ, Περιϕερειακός Σύμβουλος Περιϕέρειας νο-
τίου αιγαίου

αλέξης ΤΣιανΤήΣ, διευθυντής του επιμελητηρίου κυκλάδων

Συνεργάστηκαν:

γιώργος δαρδανοΣ

Άγγελος μαροΠουλοΣ

επίσης συνεργάστηκαν:

μανώλης δαΣκαλακήΣ

γιώργος ΠανΤακήΣ

ευαγγελία Παρλιαρου

Σοϕία οικονομακου

Φώτης ΤΣανΤήλαΣ

γιάννης μαμαήΣ

δημήτρης ΣΤεΦανου

μαθιός μανΣολαΣ

Όλγα καραγιαννή

Βασιλική λινου

Άρης διαΠουλήΣ

αθηνά ΤΣωνου

αντώνης λαΒδαΣ
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δ.Σ. δικτύου:

Πρόεδρος: αικατερίνη δαΣκαλακή

αντιπρόεδρος: Φανή μΠαΧαριδου

γραμματέας: ελένη λεκκα

μέλη: μαρία λοΤΣαρή

γιούλα μήΤροκωΣΤα

αικατερίνη καΤΣαμΠε

αγγελική ΣΧοιναρακή

ελένη ΣΤεργιδου

ευαγγελία δαραΒιγκα

αικατερίνη κλαδή

οργανωτική επιτροπή συνεδρίου:

ανδριάνα μΠαΦιΤή, Πρόεδρος Περιϕερειακού Συμβουλίου Περιϕέ-
ρειας ν. αιγαίου

μαρία λοΤΣαρή, δ.Σ. δικτύου «ή αθήνα»

μαρία ΒενεΤική, τ. Πρόεδρος δημοτικού Συμβουλίου Άνδρου

γενικός συντονισμός συνεδρίου: 

μαρία λοΤΣαρή, τ. νομαρχιακή Σύμβουλος κυκλάδων
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