Πρακτικό 1ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης
της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας
της 18 Μαρτίου 2018 ημέρα Κυριακή και ώρα 10.00 (Επαναληπτική)
Σήμερα Κυριακή 18 Μαρτίου 2018 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 1η
Τακτική Γενική Συνέλευση έτους 2018 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων των
παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως:
ΘΕΜΑΤΑ:
1.
2.

3.
4.

Έκθεση πεπραγμένων του Δ.Σ. και των επιτροπών της Ε.Ι.Ο. για το χρονικό
διάστημα 1.1.2017 έως 31.12.2017.
Υποβολή οικονομικού απολογισμού και εκθέσεως εξελεγκτικής επιτροπής για
το χρονικό διάστημα από 1.1.2017 έως 31.12.2017,
Υποβολή ισολογισμού μετά των αποτελεσμάτων χρήσεως για το διάστημα
από 1.1.2017 μέχρι 31.12.2017.
Έγκριση και απαλλαγή του Δ.Σ. και της εξελεγκτικής επιτροπής πάσης ευθύνης.
Διαγραφή ομίλων-μελών χωρίς δραστηριότητα.

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.
Ο Γενικός Γραμματέας τονίζει ότι η προσέλευση των ομίλων είναι μεγάλη και πως
σήμερα παρευρίσκεται στη συνέλευση και ο Πρόεδρος της World Sailing, κ. Kim
Andersen.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Γ.Σ. κ. Α. Δημητρακόπουλος κηρύσσει την έναρξη της
συζητήσεως των θεμάτων της Η.Δ.
Θέμα 1ον: Έκθεση πεπραγμένων του Δ.Σ. και των Επιτροπών της Ε.Ι.Ο. για το
χρονικό διάστημα 1.1.2017 έως 31.12.2017.
Ο Πρόεδρος της Γ.Σ. κ. Α.Δημητρακόπουλος, εν συντομία παρουσιάζει τα
πεπραγμένα του Δ.Σ. για το χρονικό διάστημα 1.1.2017 έως 31.12.2017, τονίζοντας
την ίδρυση του Διεθνούς Ιστιοπλοϊκού Κέντρου έπειτα από πολυετείς προσπάθειες,
την επιτυχία και της φετινής γιορτής «Η Βραδιά των Πρώτων», την ενίσχυση των
αθλητών μέσω των επιβραβεύσεων, καθώς και την ίδρυση της πολυαναμενόμενης
Σχολής Προπονητών, η οποία θα λειτουργήσει μέσα στο 2018.
Στο σημείο αυτό ακολουθεί μία συζήτηση με τον επίτιμο καλεσμένο μας, κ.
Andersen. Ο κ. Andersen επισημαίνει ότι ως Πρόεδρος της World Sailing
προτεραιότητές του είναι καταρχήν η ασφάλεια στο άθλημα, καθώς η ταχύτητα
του αθλήματος πλέον έχει επιφέρει πολλά ατυχήματα. Επίσης και εκείνος συμφωνεί
και παλεύει για τη διατήρηση των κλάσεων στους Ολυμπιακούς. Τονίζεται το θέμα
του μονοπωλίου του εξοπλισμού και συμφωνείται πως είναι κάτι που πρέπει να
περιοριστεί, καθώς ευνοεί μεν κάποιες χώρες που είναι σε καλύτερη οικονομική
κατάσταση και αποκλείει δε έμμεσα χώρες με περιορισμένες οικονομικές
δυνατότητες, όπως την Ελλάδα. Ο κ. Andersen στη συνέχεια αποχαιρετά το σώμα
της Γενικής Συνέλευσης.
Στην συνέχεια ο Πρόεδρος της Ε.Α.Θ. κ. Λ. Τσαλίκης παίρνει τον λόγο και
παρουσιάζει τα πεπραγμένα της Ανοικτής Θάλασσας. Τονίζει την ανάγκη που
υπήρξε για αλλαγή του προγράμματος λόγω του ατυχήματος που επέφερε τη
ρύπανση του Σαρωνικού., όπως και τις διορθώσεις που πραγματοποίησε η
Επιτροπή στο πρόγραμμα καταμέτρησης.
Στη συνέχεια ο κος Αδαμόπουλος, Αντιπρόεδρος της ΕΙΟ και υπεύθυνος του
Γραφείου Αθλητισμού παρουσιάζει τα πεπραγμένα του Τμήματος Αθλητισμού της
ΕΙΟ για το 2017.
Έπειτα η Αντιπρόεδρος και Έφορος Δημοσίων Σχέσεων παρουσιάζει τις ενέργειες
του τμήματος Δημοσίων Σχέσεων της ΕΙΟ, τονίζοντας την επιτυχία του Group D
Meeting και την εκλογή πολλών Ελλήνων στις Επιτροπές της Eurosaf.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος διαβάζει το Σχέδιο της Υπεύθυνης Δήλωσης, που θα
καλούνται να απογράφουν οι αθλητές/τριες των Εθνικών Ομάδων. Η υπογραφή
της Υπεύθυνης Δήλωσης ψηφίζεται με πλειοψηφία και με την μόνη αρνητική ψήφο
του Ναυταθλητικού Ομίλου Κεφαλονιάς και Ιθάκης.
Κατόπιν ο Πρόεδρος της Γ.Σ. δίνει τον λόγο στον κ. Ε. Καραγιώργο, Γενικό
Γραμματέα της Επιτροπής Δραστηριότητας Σωματείων, ο οποίος παρουσίασε τα
πεπραγμένα της Επιτροπής.
Ο Πρόεδρος της Γ.Σ. στην συνέχεια δίνει τον λόγο στην κ. Κ. Παυλίδη, Πρόεδρο της
Επιτροπής ΑΜΕΑ, η οποία και παρουσίασε τα πεπραγμένα της Επιτροπής.
Κατόπιν ο Πρόεδρος διαβάζει την έκθεση πεπραγμένων της Πειθαρχικής Επιτροπής
λόγω απουσίας του Προέδρου, κου Λυκουρόπουλου.
Στην συνέχεια ο Πρόεδρος της Γ.Σ. προχωρά στο θέμα 2 της Η.Δ.
Θέμα 2ον: Υποβολή οικονομικού απολογισμού και εκθέσεως εξελεγκτικής
επιτροπής για το χρονικό διάστημα από 1.1.2017 έως 31.12.2017.
Ο Ταμίας κ. Ι. Βασιλειάδης εισηγείται τον Οικονομικό Απολογισμό για έτος 2017και
ο Πρόεδρος της Εξελεγκτικής Επιτροπής, κ. Κ. Λυμπέρης, διαβάζει την Έκθεση της
Εξελεγκτικής Επιτροπής.
Η Γ.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον Οικονομικό Απολογισμό και την Έκθεση της
Εξελεγκτικής Επιτροπής για το χρονικό διάστημα από 1.1.2017 έως 31.12.2017
καθώς και του Ισολογισμού μετά των Αποτελεσμάτων χρήσεως για το διάστημα
από 1.1.2017 έως 31.12.2017.
Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει τον Διοικητικό Απολογισμό της Ε.Ι.Ο. και τον Επιτροπών αυτής για
το χρονικό διάστημα από 1.1.2017 έως 31.12.2017.
Θέμα 3ον: Έγκριση και απαλλαγή του Δ.Σ. και της εξελεγκτικής επιτροπής
πάσης ευθύνης.
Ο Γ.Γ. της ΕΙΟ κ. Α.Παπαθανασίου παίρνει τον λόγο και θέτει σε ψηφοφορία την
απαλλαγή του Δ.Σ. και της εξελεγκτικής επιτροπής πάσης ευθύνης.
Το σώμα της Γενικής Συνέλευσης ψηφίζει ομόφωνα την απαλλαγή του ΔΣ και της
Εξελεγκτικής Επιτροπής πάσης ευθύνης.
Στην συνέχεια ο Πρόεδρος της Γ.Σ. προχωρά στο θέμα 4 της Η.Δ.
Θέμα 4ον: Διαγραφή Σωματείων μελών χωρίς δραστηριότητα.
Για το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, μετά από εισήγηση της Επιτροπής
Δραστηριότητας της Ε.Ι.Ο. και με απόφαση του Δ.Σ., σύμφωνα με το νόμο και το
Καταστατικό, προτείνεται η διαγραφή Ομίλων – Μελών που δεν έχουν την εκ του
νόμου οριζόμενη αθλητική δραστηριότητα.

1. ΝΟ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ
2. ΝΟ ΚΟΡΘΙΟΥ ΑΝΔΡΟΥ
3. ΝΟ ΤΗΝΟΥ
4. ΑΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
5. ΝΑΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ «ΙΠΠΟΚΑΜΠΟΣ»
6. ΝΟ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ
7. ΝΟ ΝΕΑΣ ΑΡΤΑΚΗΣ
8. ΙΟ ΧΙΟΥ
9. ΙΟ ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ
10. ΝΟ ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΥ
11. ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΝΟΡΜΟΥ ΤΗΝΟΥ
Στους προτεινόμενους προς διαγραφή Ομίλους έχει σταλεί ειδοποιητήρια
συστημένη επιστολή εξήντα (60) μέρες πριν τη λήψη της απόφασης, σύμφωνα με
το νόμο.
Κατόπιν της συζήτησης που ακολούθησε, αφού ακούστηκαν οι απόψεις των
εκπροσώπων των Ομίλων και ελήφθησαν υπόψη οι αιτιάσεις, ο Πρόεδρος κ. Αν.
Δημητρακόπουλος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει με ψηφοφορία δι’ ανατάσεως
των χειρών, για τη μη διαγραφή των παρακάτω Ομίλων από τη δύναμη της Ε.Ι.Ο.:
1.
ΝΟ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ
2.
ΝΟ ΚΟΡΘΙΟΥ ΑΝΔΡΟΥ
3.
ΝΟ ΤΗΝΟΥ
4.
ΑΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
5.
ΝΟ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ
6.
ΝΟ ΝΕΑΣ ΑΡΤΑΚΗΣ
7.
ΙΟ ΧΙΟΥ
8.
ΙΟ ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ
9.
ΝΟ ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΥ
10.
ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΝΟΡΜΟΥ ΤΗΝΟΥ
και τη διαγραφή από τη δύναμη της Ε.Ι.Ο. μόνο του Ομίλου ΝΑΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
«ΙΠΠΟΚΑΜΠΟΣ».
(Ακολουθεί ψηφοφορία δι’ ανατάσεως των χειρών)
Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ :
(Παρόντα Σωματεία – Μέλη: 89)
- Εγκρίνει ομόφωνα τη μη διαγραφή των παρακάτω Ομίλων από τη δύναμη της
Ε.Ι.Ο. και δίνει παράταση ενός έτους, προκειμένου να αναπτύξουν δραστηριότητα:
1.
ΝΟ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ
2.
ΝΟ ΚΟΡΘΙΟΥ ΑΝΔΡΟΥ
3.
ΝΟ ΤΗΝΟΥ
4.
ΑΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
5.
ΝΟ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ
6.
ΝΟ ΝΕΑΣ ΑΡΤΑΚΗΣ
7.
ΙΟ ΧΙΟΥ
8.
ΝΟ ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΥ

9.
ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΝΟΡΜΟΥ ΤΗΝΟΥ
- Εγκρίνει κατά πλειοψηφία (με ψήφους 0 Κατά – 2 Λευκά) την μη διαγραφή του
ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ από τη δύναμη της Ε.Ι.Ο. και δίνει
παράταση ενός έτους, προκειμένου να αναπτύξει δραστηριότητα:
- Εγκρίνει ομόφωνα τη διαγραφή του ΝΑΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ «ΙΠΠΟΚΑΜΠΟΣ» από τη
δύναμη της Ε.Ι.Ο.
………………………………………………………………………………………………………………………
Ο Πρόεδρος

Ο Γεν. Γραμματέας

Α. Δημητρακόπουλος

Α. Παπαθανασίου

