Πρακτικό 2ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης
της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας
ης
της 5 Νοεμβρίου 2017 ημέρα Κυριακή και ώρα 10.00 (Επαναληπτική)
Σήμερα Κυριακή 5 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 10.00, συγκεντρώθηκαν στην αίθουσα
συνελεύσεων της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας στην Ναυταθλητική
Μαρίνα Δήμου Καλλιθέας σύμφωνα με το καταστατικό και το Νόμο στην 2η
Τακτική Γενική Συνέλευση έτους 2017 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων των
παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως:
ΘΕΜΑΤΑ:
1. Έγκριση αγωνιστικού προγράμματος έτους 2018
2. Έγκριση προϋπολογισμού έτους 2018
3. Ενημέρωση και συζήτηση για τα θέματα της Νόμιμης Χρήσης του ΑιγιαλούΆδειας των Εγκαταστάσεων- Απογραφικού Δελτίου Αθλητικών
Συγκροτημάτων και Εγκαταστάσεων
Στην συνέχεια ο Πρόεδρος αναγιγνώσκει τα ονόματα των παρόντων τα οποία και
εμφαίνονται στην κατάσταση που επισυνάπτεται:

Διαπιστώνεται απαρτία και ο Πρόεδρος του Δ.Σ. εισηγείται την εκλογή Προέδρου
και Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης. Προτείνεται για την θέση του Προέδρου ο
κ. Α. Δημητρακόπουλος, Πρόεδρος της ΕΙΟ, και για την θέση του Γραμματέα ο κ. Α.
Παπαθανασίου, Γενικός Γραμματέας της ΕΙΟ, και η Γ.Σ. εγκρίνει ομόφωνα.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Γ.Σ. κ. Α. Δημητρακόπουλος κηρύσσει την έναρξη της
συζητήσεως των θεμάτων της Η.Δ.
Θέμα 1ον: Έγκριση αγωνιστικού προγράμματος έτους 2018
Ο πρόεδρος της Συνελεύσεως κ. Α. Δημητρακόπουλος λαμβάνει το λόγο και
παρακαλεί τον κ. Α. Αδαμόπουλο, Αντιπρόεδρο της ΕΙΟ και υπεύθυνο γραφείου
αθλητισμού να πάρει το λόγο.
Ο κ. Α. Αδαμόπουλος εισηγείται το αγωνιστικό πρόγραμμα έτους 2018. Ακολουθεί η
διαδικασία υποβολής διευκρινιστικών ερωτήσεων και εν συνεχεία τοποθετήσεων
των ενδιαφερόμενων εκπροσώπων.
Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει ομόφωνα την έγκριση του Αγωνιστικού
Προγράμματος έτους 2018, όπως διαμορφώθηκε κατόπιν τροποποιήσεων που
έγιναν.
Θέμα 2ον: Έγκριση προϋπολογισμού έτους 2018
Ο Ταμίας της ΕΙΟ κ. Ι. Βασιλειάδης εισηγείται τον προϋπολογισμό του έτους 2018.
Μετά το πέρας της εισηγήσεως ακολουθούν ερωτήσεις, τοποθετήσεις και
προτάσεις εκ μέρους των εκπροσώπων.
Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει ομόφωνα την έγκριση του προϋπολογισμού της
ΕΙΟ έτους 2018.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κ. Α. Δημητρακόπουλος καλεί τον
Α. Τσαλίκη, Πρόεδρος της ΕΑΘ, να πάρει λόγο για το πρόγραμμα και τον
προϋπολογισμό της Ανοιχτής Θάλασσας ακολουθούν τοποθετήσεις εκπροσώπων.
Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει ομόφωνα τον προϋπολογισμό της Επιτροπής Ανοιχτής
Θάλασσας 2018 με τις παρατηρήσεις που έγιναν.
Κατόπιν ο κος Λ. Τσαλίκης παρουσιάζει το αγωνιστικό πρόγραμμα της ΕΑΘ για το
έτος 2018, το οποίο και εγκρίνεται ομόφωνα.
Έπειτα ο Γενικός Γραμματέας εισηγείται στο σώμα την έκδοση ψηφίσματος προς
τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού σχετικά με επιπλέον επιχορήγηση στην ΕΙΟ, τις
επιχορηγήσεις σωματείων και τα προβλήματα των σωματείων με την Κτηματική
Υπηρεσία του Δημοσίου, το οποίο το σώμα εγκρίνει ομόφωνα να αποσταλεί.

Θέμα 3ον: Ενημέρωση και συζήτηση για τα θέματα της Νόμιμης Χρήσης του
Αιγιαλού-Άδειας των Εγκαταστάσεων- Απογραφικού Δελτίου Αθλητικών
Συγκροτημάτων και Εγκαταστάσεων
Όσον αφορά το 3ο θέμα σχετικά με την ενημέρωση χρήσης αιγιαλού- άδειας
εγκαταστάσεων- απογραφικό δελτίο αθλητικών συγκροτημάτων και
εγκαταστάσεων ο Γ.Γ. ενημερώνει ότι η έγκριση για τον αιγιαλό είναι εντάξει και
αναμένεται η μείωση του ποσού ποτ αφορά τα αθλητικά σωματεία ανά
τετραγωνικό μέτρο με τροπολογία. Τα απογραφικά δελτία αποστέλλονται
κανονικά στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και όσον αφορά την άδεια
εγκαταστάσεων πιθανότατα δε χρειάζεται άδεια με δεδομένο ότι η Ιστιοπλοΐα δε
διαθέτει χερσαίο στίβο αγώνων.
Μη υπάρχοντος άλλου θέματος λύεται η συνεδρίαση.
………………………………………………………………………………………………………………………
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