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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
1ης Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως έτους 2019 των Ομίλων Μελών της
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας, απεφάσισε
σύμφωνα με το Καταστατικό (άρθρο 6) και την κείμενη νομοθεσία, την σύγκληση
της 1ης Τακτικής και Απολογιστικής Γενικής Συνέλευσης των μελών της που θα
πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις της Ε.Ι.Ο. στη Ναυταθλητική Μαρίνα Δήμου
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Καλλιθέας, την 31η Μαρτίου 2019, ημέρα Κυριακή και ώρα 17:00 προς συζήτηση και
λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.
Σε περίπτωση μη επιτεύξεως απαρτίας η Γ.Σ. θα επαναληφθεί την Κυριακή 7η
Απριλίου 2019 και ώρα 10:00 στον ίδιο χώρο και με τα ίδια θέματα Ημερήσιας
Διάταξης. Στην περίπτωση αυτή η συνέλευση ευρίσκεται εν απαρτία ανεξαρτήτως
του αριθμού των παρευρισκομένων εκπροσώπων.

ΘΕΜΑΤΑ:
1. Έκθεση πεπραγμένων του Δ.Σ. και των επιτροπών της Ε.Ι.Ο. για το χρονικό
διάστημα 1.10.2018 έως 31.12.2018.
2. Υποβολή οικονομικού απολογισμού και εκθέσεως εξελεγκτικής επιτροπής για το
χρονικό διάστημα από 1.1.2018 έως 31.12.2018, Υποβολή Ισολογισμού μετά των
αποτελεσμάτων χρήσεως για το διάστημα από 1.1.2018 μέχρι 31.12.2018.
3. Έγκριση και απαλλαγή του Δ.Σ. και της εξελεγκτικής επιτροπής πάσης ευθύνης.
4. Διαγραφή ομίλων-μελών χωρίς δραστηριότητα, έπειτα από παράταση ενός έτους
από το 2018.
Σύμφωνα με το Καταστατικό της Ε.Ι.Ο., τον Ν. 2725/1999 και όλες τις τροποποιήσεις
όπως ισχύουν σήμερα, υπενθυμίζονται τα ακόλουθα:
1. Οι απαραίτητες προϋποθέσεις για τη συμμετοχή ενός Ομίλου –μέλους στη Γ.
Σ. με δικαίωμα ψήφου είναι σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 7 (α), (β), (γ), (δ)
και (ε) του Καταστατικού της Ε.Ι.Ο. το οποίο βρίσκεται στο site www.eio.gr
2. Ως αντιπρόσωποι (τακτικός – αναπληρωτής) ορίζονται μέλη του Σωματείου
που έχουν αποκτήσει, κατά το χρόνο του ορισμού τους το δικαίωμα να
εκλέγουν και να εκλέγονται στο Σωματείο. Η απόφαση για τον ορισμό
γνωστοποιείται στην Ε.Ι.Ο. με έγγραφο πέντε ημέρες πριν από την
ημερομηνία διεξαγωγής της Γ.Σ.

(ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ Η 26η ΜΑΡΤΙΟΥ 2019, ΗΜΕΡΑ
ΤΡΙΤΗ).
Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ι.Ο.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Α.ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Α. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
**********
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ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.(ΠΡΟΕΔΡΟΣ): Αγαπητοί φίλοι και φίλες,
σας καλωσορίζω στην 1η Τακτική Γενική Συνέλευση των Σωματείων
μελών της Ομοσπονδίας για το 2019, που πραγματοποιείται σήμερα 7
Απριλίου 2019, σε αίθουσα της Ναυταθλητικής Μαρίνας Δήμου
Καλλιθέας. Είναι η επαναληπτική γιατί δεν είχαμε απαρτία στην πρώτη,
επομένως ευρίσκεται εν απαρτία ανεξαρτήτως του αριθμού των
παρευρισκομένων.
Τα θέματα ημερήσιας διάταξης, είναι:
1. Έκθεση πεπραγμένων του Δ.Σ. και των επιτροπών της Ε.Ι.Ο. για
το χρονικό διάστημα 1.1.2018 έως 31.12.2018.
2. Υποβολή οικονομικού απολογισμού και εκθέσεως εξελεγκτικής
επιτροπής για το χρονικό διάστημα από 1.1.2018 έως 31.12.2018,
Υποβολή Ισολογισμού μετά των αποτελεσμάτων χρήσεως για
το
διάστημα από 1.1.2018 μέχρι 31.12.2018.
3. Έγκριση και απαλλαγή του Δ.Σ. και της εξελεγκτικής επιτροπής
πάσης ευθύνης.
4. Διαγραφή ομίλων-μελών χωρίς δραστηριότητα, έπειτα από
παράταση ενός έτους από το 2018.
Να περάσουμε στην εκλογή του Προεδρείου της Γενικής
Συνέλευσης. Είθισται στις Γενικές Συνελεύσεις που δεν έχουν θέμα
αρχαιρεσίες, ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας και ο Γενικός Γραμματέας να
είναι αντίστοιχα Πρόεδρος και Γενικός Γραμματέας της Γενικής
Συνέλευσης. Συμφωνείτε;
(Ακολουθεί ψηφοφορία δι’ ανατάσεως των χειρών)

ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.(ΠΡΟΕΔΡΟΣ.): Υπάρχει κάποια αντίρρηση;
Καμία. Λευκό; Κανένα. Άρα, ψηφίζεται ομόφωνα, ο Πρόεδρος και ο
Γενικός Γραμματέας της Ομοσπονδίας, αντίστοιχα Πρόεδρος και
Γραμματέας της Γενικής Συνέλευσης.
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(ΟΜΟΦΩΝΑ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΤΟ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ ΤΗΣ Γ.Σ. ΩΣ ΕΞΗΣ: ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Γ.Σ.: Ο κ. Α. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Γ.Σ: Ο κ. Α.
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ)

--------------

ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Α.(ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ): Μια ενημέρωση και από μένα.
Η δύναμη της Ομοσπονδίας είναι 160 Σωματεία. 126 Σωματεία έχουν
δικαίωμα ψήφου, σύμφωνα με την περυσινή δραστηριότητα του 2018, τα
130 Σωματεία έχουν στείλει εκπροσώπηση, 116 Σωματεία έχουν
δικαίωμα ψήφου και 14 είναι χωρίς δικαίωμα ψήφου.
Αυτή τη στιγμή υπάρχουν 14 εκπροσωπήσεις που είναι
εκπρόθεσμες και θα ήθελα να πάρουμε μια απόφαση να εγκριθούν οι
εκπρόθεσμες εκπροσωπήσεις, εφόσον το επιθυμεί το Σώμα. Εγκρίνονται;
(Ακολουθεί ψηφοφορία δι’ ανατάσεως των χειρών)

ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Α.(ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ): Εγκρίνονται ομόφωνα λοιπόν, οι
εκπρόθεσμες εκπροσωπήσεις.
(ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ Γ.Σ. ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΟΥ ΕΣΤΕΙΛΑΝ
ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΑ ΤΙΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΕΙΣ ΤΟΥΣ)
-------

ΘΕΜΑ 1ο:
Έκθεση πεπραγμένων του Δ.Σ. και των Επιτροπών της Ε.Ι.Ο. για το χρονικό
διάστημα 1.1.2018 έως 31.12.2018

ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.(ΠΡΟΕΔΡΟΣ): Το 1ο θέμα είναι η έκθεση
πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και των Επιτροπών
της Ε.Ι.Ο. για το χρονικό διάστημα 1.1.2018 έως 31.12.2018.
Είναι βαρετό, για μένα, να επαναλαμβάνω ότι και το 2018, όπως
και οι προηγούμενες χρονιές, ήταν μια πάρα πολύ επιτυχημένη χρονιά
για την Ιστιοπλοΐα. Έχει φτάσει ο πήχης τόσο ψηλά που με τρομάζει!
Τι πετύχαμε το 2018, από αυτά που είχαμε υποσχεθεί το 2017;
Κατ’ αρχήν, το 2018 ξεκίνησε ένα όνειρο που είχαμε για τη σχολή
προπονητών, η οποία πλέον τελειώνει και με τους αποφοίτους αυτής της
σχολής, πιστεύω ότι εν μέρει θα λυθεί το πρόβλημα των προπονητών,
κυρίως στην Περιφέρεια. Αυτή τη στιγμή 230 μαθητές παρακολουθούν
τη σχολή προπονητών της Ιστιοπλοΐας. Αν μείνουν οι 100 στο χώρο της
Ιστιοπλοΐας, θα είναι πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία.
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Ένας δεύτερος στόχος ήταν, όπως πάντα, να ολοκληρωθούν όλα τα
πρωταθλήματα και όλες οι διοργανώσεις τις οποίες έχει αναλάβει η
Ομοσπονδία. Πράγματι, όλα τα πρωταθλήματα, όλες οι διοργανώσεις και
αναλυτικότερα θα σας πει ο κ. Αδαμόπουλος, πραγματοποιήθηκαν και
πραγματοποιήθηκαν με το μικρότερο δυνατό αριθμό ενστάσεων.
Η επιτυχία βέβαια, δεν είναι μόνο η αγωνιστική. Επιτυχία είναι το
ότι στις περισσότερες Περιφέρειες της Ελλάδος, υπήρξε μια πολύ μεγάλη
άνοδος των ιστιοπλόων που συμμετείχαν στους αγώνες και αυτό δείχνει
ότι το άθλημά μας εξαπλώνεται σιγά – σιγά σε όλη την Ελλάδα και
αποκτά μια πολύ μεγάλη δυναμική.
Επίσης, θεωρώ ότι υπήρξε πολύ μεγάλη επιτυχία για την
Ομοσπονδία το ότι τρεις κλάσεις, τέσσερις αθλητές, πήραν την πρόκριση
για τη χώρα μας -επαναλαμβάνω, για τη χώρα μας και όχι για τους
ίδιους- για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκυο. Αν δεν κάνω λάθος
είναι τέσσερις αθλητές. Συνολικά, πήραν την πρόκριση από όλα τα
αθλήματα για την Ολυμπιάδα του Τόκυο πέντε αθλητές, μέχρι στιγμής,
εκ των οποίων οι τέσσερις είναι ιστιοπλόοι. Νομίζω ότι είναι κι αυτό ένα
δείγμα της δουλειάς που γίνεται στο χώρο μας.
Θέλω να πω -γιατί βεβαίως αυτά δεν γίνονται μόνο με λόγια,
γίνονται και με δαπάνες- ότι η Ομοσπονδία έχει διαθέσει κυρίως στις
κατηγορίες ανάπτυξης, οι οποίες είναι και η βάση της πυραμίδας απ’
όπου θα αναδειχθούν οι μεγάλοι ιστιοπλόοι, περίπου για τα περιφερειακά
πρωταθλήματα LASER και OPTIMIST, 41.500,00 € και 38.000,00 € για
τις μετακινήσεις των Σωματείων. Δηλαδή, αν υπολογίσουμε και κάποια
άλλα έσοδα τα οποία δώσαμε στους αγώνες, υπερβαίνουν τις 100.000,00
€ τα χρήματα που διετέθησαν για τα OPTIMIST και για τα LASER,
δηλαδή για τις κατηγορίες ανάπτυξης.
Για τη διεξαγωγή των πανελληνίων πρωταθλημάτων αυτών των
κατηγοριών, διετέθησαν 47.000,00 €. Εάν κάνετε μία άθροιση, θα δείτε
ότι τη μερίδα του λέοντος η Ομοσπονδία τη διέθεσε για τις κατηγορίες
της ανάπτυξης.
Θέλω αυτό το σύντομο απολογισμό, να τον τελειώσω με μια πολύ
μεγάλη διάκριση, με μια πολύ μεγάλη επιτυχία που είχαμε, δηλαδή με το
Διεθνές Ιστιοπλοϊκό Κέντρο και να το συνδέσω και με τους Ομίλους. Το
Ιστιοπλοϊκό Κέντρο σήμερα θεωρείται ένα από τα καλύτερα της
5

Ευρώπης, μπορώ να πω και του κόσμου, δεν ξέρω τι γίνεται στη Νέα
Ζηλανδία που υπάρχει ένα αντίστοιχο, αλλά σε σχέση με της Ισπανίας
νομίζω ότι είμαστε πολύ – πολύ μπροστά.
Εδώ φιλοξενήθηκαν οι μεγαλύτεροι Ιστιοπλόοι, το Κέντρο
διαρκώς αναβαθμίζεται και η αναβάθμιση αυτή του Κέντρου, είχε σαν
συνέπεια

να

μας

ανατεθεί

η

διεξαγωγή

του

Πανευρωπαϊκού

Πρωταθλήματος FINN, ουσιαστικά Παγκοσμίου, ενός Πρωταθλήματος
που θα είναι το εισιτήριο για τέσσερις χώρες για την Ολυμπιάδα του
Τόκυο.

ΘΕΜΑ 2ο:
Υποβολή Οικονομικού Απολογισμού και Εκθέσεως Εξελεγκτικής Επιτροπής για
το χρονικό διάστημα από 1.1.2018 έως 31.12.2018 Υποβολή Ισολογισμού μετά
των Αποτελεσμάτων Χρήσεως για το διάστημα από 1.1.2018 μέχρι 31.12.2018.

ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Α.(ΠΡΟΕΔΡΟΣ):

Θέμα

2ο:

Υποβολή

Οικονομικού Απολογισμού και Εκθέσεως Εξελεγκτικής Επιτροπής για
το χρονικό διάστημα από 1.1.2018 έως 31.12.2018. Υποβολή
Ισολογισμού μετά των Αποτελεσμάτων Χρήσεως για το διάστημα από
1.1.2018 μέχρι 31.12.2018. Ο Ταμίας

της Ομοσπονδίας, ο κ.

Βασιλειάδης έχει το λόγο.
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ Ι.(ΤΑΜΙΑΣ): Καλημέρα και από μένα. Υπάρχει στους
φακέλους σας η Έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής, όπως υπάρχουν
όλα τα οικονομικά στοιχεία και φυσικά έχουν αναρτηθεί εγκαίρως και
στο διαδίκτυο, για να μπορείτε να έχετε έγκαιρα την πληροφόρηση.
Η Έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής υπάρχει επίσης και δεν
ξέρω αν είναι ανάγκη να τη διαβάσει κάποιος από την Εξελεγκτική
Επιτροπή, αν είναι εδώ ή να σας τη διαβάσω εγώ, ή απλά να καταγραφεί
στα πρακτικά.
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.(ΠΡΟΕΔΡΟΣ.): Η κα Ρήγα θα μας διαβάσει
την Έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής.
ΡΗΓΑ Μ.(ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ):

Καλημέρα σας. Ονομάζομαι Ρήγα

Μαρία και είμαι μέλος της Εξελεγκτικής Επιτροπής. Όπως είπαν και οι
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προλαλήσαντες, έχετε πάρει και έχετε στα χέρια σας την Έκθεση της
Εξελεγκτικής Επιτροπής, η οποία έχει ως εξής:
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ
Οικονομική διαχείριση και Οικονομικός απολογισμός
1/1/2018 – 31/12/2018
Προς την Γενική Συνέλευση των μελών της Ε.Ι.Ο της 31/03/2019
Οι υπογράφοντες την παρούσα έκθεση ελέγχου:
1. Κωνσταντίνος Λυμπέρης
2. Μαρία Ρήγα
3. Εμμανουήλ Μιχαήλ
αποτελούντες την Εξελεγκτική Επιτροπή της Ε.Ι.Ο που εξελέγη κατά την Γ.Σ της
6.11.2016 για την τετραετία 2016 – 2020, προσήλθαμε κατόπιν σχετικής προσκλήσεως
του Προέδρου του Δ.Σ στα γραφεία της Ομοσπονδίας και παραλάβαμε, σύμφωνα με το
καταστατικό και τον Νόμο, προς έλεγχο τα εξής:
1. Τα λογιστικά βιβλία
2. Τα γραμμάτια εισπράξεως
3. Τα εντάλματα πληρωμής
4. Τα μπλοκ επιταγών όψεως και extrait Εθνικής Τραπέζης.
5. Τις αποδείξεις εισπράξεως και
6. Τα πάσης φύσεως έγγραφα και παραστατικά ως και κάθε στοιχείο που
κρίθηκε αναγκαίο και αφορά στην ελεγχόμενη χρήση.
Ο έλεγχος περιορίστηκε στα κονδύλια εσόδων και δαπανών που αναφέρονται
στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της ΕΙΟ για το διάστημα από 1.1.2018 - 31.12.2018.
Ο έλεγχος πραγματοποιήθηκε στις ημερομηνίες από 1/3/2019 έως 1/3/2019.
Συγκεκριμένα ελέγχθηκαν:
1. Τα γραμμάτια εισπράξεως από αρ. 1 μέχρι 91
2. Τα εντάλματα πληρωμής από αρ. 1 μέχρι 96
3. Τα συμψηφιστικά δελτία από αρ. 1 μέχρι 676
4. Οι αποδείξεις εισπράξεων από αρ.35311 μέχρι 39984.
5. Τα πρακτικά συνεδριάσεων του Δ.Σ από αρ. 966 μέχρι 980.
Η Εξελεγκτική Επιτροπή αποδέχεται τα αποτελέσματα του διαστήματος από 1.1.2018 31.12.2018.
Εκ του γενομένου ελέγχου προέκυψαν τα ακόλουθα αποτελέσματα ως συνημμένη
οικονομική διαχείριση και οικονομικός απολογισμός από 1/1/2018 – 31/12/2018.
Ακολουθεί ο Οικονομικός Απολογισμός του έτους 2018, ανάλυση εσόδων –
εξόδων από 1-1-2018 έως 31-12-2018, το οποίο έχετε πάρει. Και να συνεχίσω με την
έκθεση.
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Κατόπιν των ανωτέρω η Εξελεγκτική Επιτροπή παρατηρεί τα εξής:
1. Τα Γραμμάτια Εισπράξεως ανταποκρίνονται στις πηγές εσόδων όπως ακριβώς
αναφέρονται στη σχετική ανάλυση εσόδων στον πίνακα 1.
2. Τα

Εντάλματα

Πληρωμής

συνοδεύονται από τα παραστατικά δαπανών και

καλύπτουν το συνολικό ύψος της δαπάνης που αναφέρεται σε κάθε ένα από
αυτά.
3. Τα γραμμάτια εισπράξεως, εντάλματα πληρωμής και δελτία συμψηφιστικών
εγγραφών είναι κανονικά καταχωρημένα στα βιβλία και φέρουν τις υπογραφές
Προέδρου και Ταμία, στα δε εντάλματα πληρωμής υπογράφει και ο Γενικός
Γραμματέας.
4. Γραμμάτια είσπραξης, εντάλματα πληρωμής και δελτία συμψηφιστικών εγγραφών
από 1/1/2018 έως 31/12/2018 έχουν εγκριθεί συνολικά από το ΔΣ.
5. Οι κρατήσεις πληρωμών υπέρ του Δημοσίου και των Ασφαλιστικών Οργανισμών
αποδόθηκαν κανονικά και εμπρόθεσμα. Απομένει η απόδοση κρατήσεων συνολικού
ύψους 500,00 €.
Κατά την ως άνω ελεγχόμενη περίοδο υφίσταται χρεωστική διαφορά ύψους
98.900,25 €.
Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή αποφαίνεται ότι η οικονομική διαχείριση
για το χρονικό διάστημα από 1/1/2018 μέχρι 31/12/2018, έχει καλώς και προτείνει
προς τη Γενική Συνέλευση την έγκριση του Οικονομικού Απολογισμού της Ε.Ι.Ο. της ως
άνω περιόδου και την απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από πάσης ευθύνης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
ΤΑ ΜΕΛΗ:

Καλλιθέα, 01/03/2019
Η Εξελεγκτική Επιτροπή
Κ. ΛΥΜΠΕΡΗΣ
Μ. ΡΗΓΑ
ΕΜΜ. ΜΙΧΑΗΛ
----------

Ευχαριστώ πολύ.

ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ Ι.(ΤΑΜΙΑΣ): Εάν έχετε τυχόν ερωτήσεις για τα
οικονομικά θέματα, θα τις συζητήσουμε και στο τέλος θα κάνουμε την
απαλλαγή.
Όπως ειπώθηκε, δεν έχει μείνει καμία οφειλή. Βάρος δόθηκε
πάντως και στα υλικά. Στα υλικά θέλω να προσθέσω ότι πέραν από τα
νούμερα, είναι και παραπάνω. Δηλαδή το συνολικό budget, από το 26%
που πήγε στην ανάπτυξη, το 25% σχεδόν, είναι στα Σωματεία και αφορά
υλικό ανάπτυξης για τα Σωματεία και δαπάνες για όλα τα εσωτερικά
πρωταθλήματα, τα οποία αποζημιώθηκαν σύμφωνα με το αγωνιστικό

8

πρόγραμμα το οποίο εγκρίνει κάθε χρονιά η Γενική Συνέλευση και
πληρώθηκαν όλα, δηλαδή μεταφορές, μετακινήσεις, επιβραβεύσεις
Σωματείων, αθλητών, τα πάντα.
Τα οδοιπορικά των αθλητών των Ολυμπιακών κατηγοριών και οι
επιβραβεύσεις τους ήταν κι αυτά αρκετά αυξημένα, για να μπορούν
παράλληλα να ανταπεξέρχονται κι αυτοί στις υψηλές δαπάνες. Φυσικά,
οι οικονομίες που έγιναν ήταν επ’ ωφελεία του συνόλου, λόγω του
Κέντρου εδώ, το οποίο μελλοντικά θα συνεχίσει να δίνει αυτή την
οικονομία, διότι θα έρχονται συνεχώς εδώ και όχι μόνο από την
κατηγορία FINN ή το 4.70 αλλά σιγά – σιγά από όλες τις Ολυμπιακές
κατηγορίες ή και μη Ολυμπιακές αν θέλετε, ξένοι αθλητές, μεγάλοι
αθλητές, οπότε οι δικοί μας, οι Έλληνες πλέον δεν χρειάζεται να πάνε
πουθενά, ούτε να τρέχουν στα camp. Εδώ θα είναι, εδώ θα τους έχουν
όλους φιλοξενούμενους, μια χαρά, στα νερά τους. Δεν έχω τίποτε άλλα
στοιχεία να σας δώσω, στατιστικά κυρίως ήταν αυτά. Εάν έχετε κάποια
συγκεκριμένη ερώτηση κάποιος από κάποιο Σωματείο, είμαι στη διάθεσή
σας.
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.(ΠΡΟΕΔΡΟΣ): Στο τέλος θα γίνουν οι
ερωτήσεις Τώρα για το αθλητικό κομμάτι, το λόγο έχει ο κ.
Αδαμόπουλος.
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ Α.(ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ): Όσον

αφορά

το

Γραφείο

Αθλητισμού και τα αθλητικά, στα περισσότερα καλύφθηκα από τον
Πρόεδρο, διότι πάντα γίνεται μια συνεργασία σε ότι αφορά όλο το
αθλητικό κομμάτι.
Εκτός των Ολυμπιακών κατηγοριών, όπως είπε και ο κ.
Βασιλειάδης πριν, έχουν διατεθεί πάρα πολλά χρήματα και στις
κατηγορίες Ανάπτυξης. Είπε για ένα ποσοστό 26% που αυτό είναι όντως
το ¼ του προϋπολογισμού της Ομοσπονδίας και πιστεύουμε ότι το 2018
ήταν μια θαυμάσια χρονιά και πήγε πάρα πολύ καλά το άθλημα, με όλα
αυτά που ανέφερε ο Πρόεδρος πριν, για το Προπονητικό Κέντρο και όλα
αυτά. Έχουμε παγκοσμίως φτιάξει ένα πάρα πολύ καλό όνομα και αυτό
δείχνει την άψογη συνεργασία των ναυτικών Ομίλων και της
Ομοσπονδίας.
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Για να μη σας κουράζω κι εγώ, ό,τι ερωτήσεις έχετε, είμαι στη
διάθεσή σας. Ευχαριστώ πολύ.
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Α.(ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ): Για την Επιτροπή Ανοικτής
Θάλασσας, ο κ. Τσαλίκης έχει το λόγο για τα πεπραγμένα και τον
οικονομικό απολογισμό.
ΤΣΑΛΙΚΗΣ Λ.(ΕΑΘ): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, καλημέρα και από

μένα. Έχετε στα χέρια σας τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ανοικτής
Θάλασσας για το 2018. Θα έλεγα ότι εάν έπρεπε να σταθεί κανείς κάπου,
θα ήταν στο γεγονός ότι παρά τις δύσκολες οικονομικές συνθήκες, θα
περίμενε κανείς να υπάρχει μία πτώση στους αριθμούς σκαφών που
έχουν εκδώσει πιστοποιητικά, άρα επομένως και των ιστιοπλόων που
δραστηριοποιούνται στην Ανοικτή Θάλασσα, παρ’ όλα αυτά βλέπουμε
ότι όλα αυτά τα χρόνια και έχουμε παραμείνει σε σχετικά υψηλά επίπεδα.
Από κει και πέρα για τα υπόλοιπα, θα ήθελα να σταθώ στο ότι το
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ανοικτής Θάλασσας έγινε για άλλη μια φορά
με επιτυχία, επειδή είχε προηγηθεί μια μεγάλη κουβέντα στην
προηγούμενη Γενική Συνέλευση, δεν θέλω να σας κουράσω, θα πω ότι εξ
ορισμού το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα απευθύνεται σε λίγους και καλούς
και αυτό αφορά και τα πληρώματα και τα υλικά και την εμπειρία και το
επίπεδο.
Να μιλήσω και για τον Οικονομικό Απολογισμό, ο οποίος είναι
ενταγμένος στο γενικότερο Απολογισμό της Ομοσπονδίας. Θα έλεγα ότι
δεν έχει κάτι το ιδιαίτερο εκτός από αυτά που ανέφερα προηγουμένως,
τις επιχορηγήσεις των σκαφών.

ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Α.(ΠΡΟΕΔΡΟΣ.):

Το

λόγο

έχει

ο

κ.

Κολιαστάσης, από την Επιτροπή Δραστηριότητος.
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.(ΠΡΟΕΔΡΟΣ.): Ο κ. Κολιαστάσης έχει το
λόγο, για την Επιτροπή Δραστηριότητας Σωματείων.
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ΚΟΛΙΑΣΤΑΣΗΣ Χ.(ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΔΡΑΣΤ/ΤΑΣ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ):

Καλημέρα και

από την Επιτροπή Δραστηριότητας.
Εν όψει της 1ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 2019 , η επιτροπή
εκθέτει τα παρακάτω που αφορούν το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου
2018 – Δεκέμβριο 2018 :
1. Η επιτροπή συνήλθε σε τακτά χρονικά διαστήματα είτε με φυσική
παρουσία των μελών της, είτε χρησιμοποιώντας τηλεφωνική και
ψηφιακή (μέσα κοινωνικής δικτύωσης – SKYPE – MESSENGER κλπ)
επικοινωνία με μέλη που βρίσκονται σε μεγάλη απόσταση η δεν μπορούν
να παρευρεθούν λόγω υποχρεώσεων.
2. Την 18/9/2018 μέλη της επιτροπής επισκέφτηκαν τον Αθλητικό Όμιλο
Θαλασσίων Αθλημάτων (ΑΟΘΑ), στον Άγιο Νικόλαο Αρτέμιδος, όπου
και ενήργησαν αυτοψία, συντάσσοντας σχετική έκθεση .
3. Επί πλέον όλα τα μέλη της επιτροπής ανάλογα με τον τόπο κατοικίας
και
δραστηριοποίησης τους, ήρθαν σε επαφή (φυσική η τηλεφωνική) με
ομίλους, για τους οποίους υπήρξε θέμα πλημμελούς η ανύπαρκτης
δραστηριότητας σύμφωνα με λίστα της ΕΙΟ, και τους συνέστησαν και
παρότρυναν

να

εντείνουν

τις

προσπάθειες

τους

για

επαναδραστηριοποίηση, τονίζοντας τους παράλληλα ότι η επιτροπή αλλά
και όλο το Δ.Σ. της ΕΙΟ θα σταθεί αρωγός στην προσπάθεια τους.
4. Τέλος σας γνωρίζουμε ότι σε συνεργασία με το Δ.Σ. της ΕΙΟ θα
συνεχίσουμε να επικοινωνούμε με όλους τους ομίλους που χρειάζονται
βοήθεια σχετικά με την δραστηριότητα τους καθώς και με οποιοδήποτε
θέμα είναι δυνατόν να επιλυθεί από την επιτροπή μας.
Σας ευχαριστώ.
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.(ΠΡΟΕΔΡΟΣ.): Για την Ανωτάτη Επιτροπή
Αγώνων

και

Εφέσεων,

υπάρχει

κάποιος

εκπρόσωπος;

Δεν

παρευρίσκεται.
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Α.(ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ): Έχετε πάρει μαζί με τα υπόλοιπα
έγγραφα και την έκθεση της Ανωτάτης Επιτροπής Αγώνων και Εφέσεων,
την έχετε διαβάσει όλοι;
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ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ Ι.(ΤΑΜΙΑΣ): Να τη δώσουμε να μπει στα πρακτικά.
(ΠΑΡΑΤΙΘΕΤΑΙ Ο ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΓΩΝΩΝ &
ΕΦΕΣΕΩΝ)
-------

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2018 ΑΕΑΕ
Το 2018 η ΑΕΑΕ συνεδρίασε 4 φορές προκειμένου να εξετάσει τα θέματα της
αρμοδιότητα της και να υποβάλει ανάλογες προτάσεις προς το ΔΣ .
- Δεν υποβλήθηκε Έφεση κατά απόφασης κάποια Επιτροπής Ενστάσεων.
- Εξετάστηκε ερώτημα του ΙΟ Χαλκίδας που αφορούσε με το κώλυμα
συμφέροντος των καταμετρητών.
- Υποβλήθηκε πρόταση σχετικά με τις προϋποθέσεις διεξαγωγής αγώνων.
- Πρότεινε στην Εκτελεστική Επιτροπή τους προέδρους και μέλη των Επιτροπών
Ενστάσεων των Πανελληνίων και Περιφερειακών Πρωτα-θλημάτων καθώς και
των αγώνων προκρίσεως των εθνικών ομάδων.
- Προγραμμάτισε τα σεμινάρια Α΄ κύκλου στελεχών αγώνων.
- Επεξεργάστηκε τον κανονισμό κωλύματος συμφέροντος της World Sailing και
προσάρμοσε αναλόγως το αντίστοιχο άρθρο των Εθνικών Διατάξεων.
- Υπέβαλε στο ΔΣ πρόταση σχετικά με την αμοιβή των κριτών στα Πανελλήνια
και Περιφερειακά Πρωταθλημάτων καθώς και των αγώνων προκρίσεως των
εθνικών ομάδων.
- Προχώρησε στη δημιουργία πειραματικής σελίδας για την ηλεκτρονική υποβολή
αναφοράς του προέδρου της Επιτροπής Ενστάσεων.
- Επεξεργάστηκε και υπέβαλε προς έγκριση τον νέο Κανονισμό Πιστοποίησης
Εθνικών Στελεχών Αγώνων.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΤΗΣ EUROSAF
Η Επιτροπή Προγράμματος Ανταλλαγών Στελεχών Αγώνων της EUROSAF
συναντήθηκε το Σαββατοκύριακο 27-28 Ιανουαρίου 2018.18 στη Μάλτα.
Παρευρέθηκαν 32 εκπρόσωποι από 26 Ευρωπαϊκές χώρες.
Στο πρόγραμμα έλαβαν μέρος 124 διοργανώσεις που προσέφεραν συνολικά
190 θέσεις από τις οποίες καλύφθηκαν 143.
Είχαμε προσφέρει θέσεις για πιο κάτω επτά Ελληνικές διοργανώσεις:
- Athens Eurolymp: 2 IJ που καλύφθηκαν
- SCYR: 1J που καλύφθηκε
- Lighting EUROPEANS 3 IJ που καλύφθηκαν 2
- Lightning Youth Worlds 3 IJ που καλύφθηκαν 2
- Rodos Cup 1 NJ που καλύφθηκε
- 10 NOA Int'l Regatta & Laser 4.7 Nationals 1 IJ που καλύφθηκε
- Aegean Regatta 1 IJ που καλύφθηκε
Ελάβαμε συνολικά 12 θέσεις: 6 για NJ 5 για NU και 1 για IRO, οι οποίοι
προκειμένου να αποκτήσουν εμπειρία και προωθηθούν σε διεθνές επίπεδο
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κάλυψαν εξ ιδίων τα έξοδα του ταξιδιού τους.
1. Γιάννης Κλείδωνας : Τουρκία Tekirdag Rodosto CUP.
2. Χρήστος Θεοδόσης: Σερβία Lake Palich , South East European Open
Optimist Cup
3. Αλίνα Στρατηγίου: Ισραήλ Tel Aviv Youth Nationals, MONACO
Winter Series Act 1.
4. Μάριος Ζησημάτος: Σουηδία Gothenburg Open Spring Cup, Ιταλία Lake
Ledro O.M. International Ledro Match Race.
5. Βασίλης Πηγαδάς: Πολωνία Gdansk Polish Championships
6. Σταύρος Κουρής: Αυστρία, Newsiedlersee M.R. TOUR, MONACO
Winter Series Act 2. Ιταλία Lake Ledro Youth M.R. World Championship.
7. Θεοδόσης Γιαννακίδης: Τουρκία, Rodosto CUP.
8. Ρούλα Γαλάνη: Μάλτα, EUROMED
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΑΓΩΝΩΝ
1. Προκειμένου να ετοιμαστούν τα στελέχη της Επιτροπής Αγώνων του Ευρωπαϊκού
πρωταθλήματος Laser, 3 – 5 Ιανουαρίου 1018 πραγματοποιήθηκε στον Αθλητικό
Ιστιοπλοϊκό Όμιλο Πατρών «Ιάσων» Σεμινάριο Α΄ Κύκλου Εκπαίδευσης Στελεχών
Επιτροπών Αγώνων με συμμετοχή 14 στελεχών.
2. Σε συνεργασία με τον ΑΣΙΑΘ ΡΟΔΟΥ οργανώθηκε Σεμινάριο Α΄ Κύκλου
Εκπαίδευσης Στελεχών Επιτροπών Αγώνων στις εγκαταστάσεις του ΑΣΙΑΘ στη
Ρόδο το Σαββατοκύριακο 17 – 18 Μαρτίου 2018. Στο σεμινάριο έλαβαν μέρος 13
στελέχη από τα Δωδεκάνησα και 3 στελέχη επιτροπών αγώνων από τη Τουρκία
ύστερα από αίτηση των Τουρκικών ομίλων του ΝΑ Αιγαίου.
3. Ύστερα από αίτηση των Περιφερειών Θεσσαλονίκης και Βορείου Ελλάδος
οργανώθηκε Σεμινάριο Α΄ Κύκλου Εκπαίδευσης Στελεχών Επιτροπών Αγώνων το
Σαββατοκύριακο 3 - 4 Νοεμβρίου 2018 στις εγκαταστάσεις του Ναυτικού Αθλητικού
Ομίλου

Καλαμαριάς

με

συμμετοχή

26

στελεχών

από

Θεσσαλονίκη,

Αλεξανδρούπολη, Αθήνα και Κέρκυρα.
4. Ύστερα από αίτηση των Περιφερειών Θεσσαλονίκης και Βορείου Ελλάδος
οργανώθηκε Σεμινάριο Α΄ Κύκλου Εκπαίδευσης Κριτών το Σαββατοκύριακο 10 – 11
Νοεμβρίου '32018 στις εγκαταστάσεις του Ναυτικού Θεσσαλονίκης, με συμμετοχή
19 στελεχών από Θεσσαλονίκη, Αλεξανδρούπολη, Αθήνα Μυτιλήνη, Κέρκυρα,
Καβάλα και Ιτέα.
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΑΓΩΝΩΝ
1. Η Επιτροπή Πιστοποίησης Εθνικών Στελεχών Αγώνων συνεδρίασε την Τρίτη 24
Απριλίου 2018 και αφού αξιολόγησε τις αιτήσεις 1ης πιστοποίησης εισηγήθηκε στο
ΔΣ την πιστοποίηση των: Μάριου Ζησημάτου του ΙΟ Πατρών, Θανάση Παπαντωνίου
του ΝΟ Θεσσαλονίκης, Βασίλη Πηγαδά του ΙΟΚΔ Παγγαίου, Βαγγέλη
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Πολυκανδριώτη του ΝΑΣ, Χριστόφορου Πριτσούλη του ΝΟΘ, Αλίνας Στρατηγίου
του ΙΟΠ και Φιλάρετου – Ευστράτιου Χρήστου του ΝΑΣ ως Εθνικών Κριτών.
Του Σωτήρη Κάρταλη του ΝΟ Ελλάδος ως Εθνικό Διαιτητή
Του Κοκιμίδη (Άκη) Πατενιώτη το ΝΑΟΒΒ ως Εθνικό Στέλεχος Επιτροπής Αγώνων.
Επιπλέον η Επιτροπή εξέτασε τις αιτήσεις ανανέωσης της πιστοποίησης τους και
πρότεινε στο ΔΣ της ΕΙΟ την ανανέωση πιστοποίησης των:
Ευάγγελου Παύλου ως Εθνικού Στελέχους Επιτροπής Αγώνων και του Νικολάου
Παναγέα ως Εθνικού Κριτού
2. Η Επιτροπή Πιστοποίησης Εθνικών Στελεχών Αγώνων συνεδρίασε την Τρίτη 18
Δεκεμβρίου 2018 και αφού αξιολόγησε τις αιτήσεις 1ης πιστοποίησης:
Α. Του Αναστασίου Φώτη του ΑΣΙΑΘ Ρόδου ως Εθνικό Κριτή.
Β. Των Στράτου Κόσμογλου του ΝΑΟΚΘ, του Ευάγγελου Πολυκανδριώτη του ΝΑΣ
και του Αναστασίου Τζινιέρη του ΝΟ Αγ Αποστόλων, ως Εθνικό Στέλεχος
Επιτροπής Αγώνων
Έκρινε ότι όλοι πληρούν τις προϋποθέσεις και έχουν την εμπειρία που
απαιτείται προκειμένου να πιστοποιηθούν ως Εθνικά Στελέχη Αγώνων και πρότεινε
τη πιστοποίηση τους για το χρονικό διάστημα από 1η Ιανουαρίου 2019 μέχρι 31
Δεκεμβρίου 2022 .
Επιπλέον η Επιτροπή εξέτασε τις αιτήσεις, ανανέωσης τα και στο Δ.Σ.
την ανανέωση της πιστοποίησης για το χρονικό διάστημα μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2022
των:
Α. Αρτέμη Καρά και Ιωάννη Κλείδωνα του ΑΣΙΑΘ Ρόδου, Ευάγγελου Ρωμαίου του
ΙΟΠ, Μαρίας Τσεκούρα του ΝΟΘ, και Ρούλας Φλουρή του ΙΟ Ηρακλείου ως Εθνικό
Στέλεχος Επιτροπής Αγώνων
Β. Σταύρου Κουρή του ΝΟΕ και Σταύρου Σμυρλή του ΙΟ Ηρακλείου ως Εθνικό
Κριτή
Στις 31 Δεκεμβρίου 2018 τα Πιστοποιημένα Εθνικά Στελέχη Αγώνων ήταν:


Εθνικοί Κριτές (NJ): 23



Εθνικά Στελέχη Επιτροπής Αγώνων (NRO): 36



Εθνικοί Διαιτητές (NU): 6



Στις 31 Δεκεμβρίου 2018 Τα Διεθνή Στελέχη Αγώνων ήταν:



Διεθνείς Κριτές (IJ) : 5



Διεθνή Στελέχη Επιτροπής Αγώνων (IRO): 6



Διεθνείς Διαιτητές '28IU): 1

 Διεθνείς Καταμετρητές (IM): 2
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Α.(ΠΡΟΕΔΡΟΣ.):

Συνεχίζουμε

Πειθαρχική Επιτροπή. Ο κ. Λυκουρόπουλος έχει το λόγο.
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με

την

ΛΥΚΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Ν.(ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ):

Καλή σας μέρα.

Κατά τη διάρκεια του έτους 2018 αντικείμενο ενεργειών και
δραστηριοτήτων της Πειθαρχικής Επιτροπής της ΕΙΟ, υπήρξαν:
1. Η εφαρμογή πειθαρχικής διαδικασίας και η εκδίκαση πειθαρχικής
αγωγής κατά της αθλήτριας Σωματείου – μέλους της ΕΙΟ με την
επωνυμία

«Ιστιοπλοϊκός

Καραχάλιου,

κατόπιν

Όμιλος

σχετικού

Πειραιώς»
αιτήματος

κας
της

Βασιλείας

Εκτελεστικής

Επιτροπής της ΕΙΟ.
2. Εφαρμογή πειθαρχικής διαδικασίας κατά του αθλητή του Σωματείου
– μέλους της ΕΙΟ με την επωνυμία «Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Ανοικτής
Θαλάσσης Αρτέμιδος» κ. Αποστολάκη Κωνσταντίνου, κατόπιν
σχετικού
αιτήματος της Επιτροπής Ανοικτής Θαλάσσης της ΕΙΟ.
Αυτές ήταν οι δραστηριότητές μας. Σας ευχαριστώ πολύ.
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.(ΠΡΟΕΔΡΟΣ.): Η κα Παυλίδου από την
Επιτροπή ΑμεΑ, έχει το λόγο.
ΠΑΥΛΙΔΟΥ Κ.(ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑμεΑ): Καλημέρα και από μένα.
Αξιότιμοι κύριοι, η επιτροπή ΑμεΑ συνεδριάζει τακτικά με απαρτία. Ακολουθεί ο
απολογισμό δράσης μας από την τελευταία ΓΣ έως και σήμερα
ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ
-Η δράση της επιτροπής ανάπτυξης ιστιοπλοΐας ΑμεΑ ήταν επιτυχής και ως
αποτέλεσμα αυτού ήταν να έχει σχεδόν ολοκληρώσει τον βασικό της στόχο και να
απομένει η υλοποίηση του.
- Επεξεργάστηκε, συντάχθηκε και κατατέθηκε προς ενδιαφερόμενο υποστηρικτή
συγκεκριμένη πρόταση χορηγίας για την κάλυψη των αναγκών σε σκάφη που
προκύπτουν σε όλη την Ελλάδα.
- Έγιναν συναντήσεις και επαφές με τον υποψήφιο Χορηγό και μέλη του Δ.Σ.

της

Ομοσπονδίας για την τελική κατάθεση της πρότασης.
- Έγιναν οι τροποποιήσεις που ζητήθηκαν από τον Δωρητή στην πρόταση μας για την
τελική αποδοχή της από το Δωρητή.
- Η πρόταση μας έγινε αποδεκτή από τον Δωρητή για το ποσό που απαιτείται για την
πλήρη ανάπτυξη ιστιοπλοΐας ΑμεΑ - μέσα από τριετές πρόγραμμα υλοποίησης και
παρακολούθησης του – για 10 ομίλους της Περιφέρειας που διαθέτουν αθλητές
αναπήρους.

15

- Έγινε συνάντηση με τον δικηγόρο της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας
σχετικά με το προς υπογραφή συμβόλαιο χορηγίας με τον Δωρητή.
- Ακολούθησε συνάντηση μας μαζί με μέλη του ΔΣ της ΕΙΟ για τις τελικές
διευκρινήσεις των όρων του συμβολαίου με τον Δωρητή.
- Η Επιτροπή εργάζεται με συνεχείς επαφές με τους Ομίλους της περιφέρειας
προκείμενου να συγκεντρωθούν τα στοιχεία των Ομίλων εκείνων που ενδιαφέρονται
και διαθέτουν αθλητές με Αναπηρία ώστε να μπορούν να αναπτύξουν ιστιοπλοΐα
ΑμεΑ. (Τα αποτελέσματα της έρευνας μας και οι προτάσεις μας έχουν κατατεθεί
προς την Διοίκηση της ΕΙΟ)
- Επίσης επεξεργαζόμαστε προσφορές αγοράς των σκαφών και υλικών που θα
χρειαστούν για την υλοποίηση του προγράμματος.
- Συμπληρώθηκαν τα περαιτέρω χαρτιά που μας ζητήθηκαν σχετικά με το

χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του Προγράμματος Δωρεάς.
Ευχαριστώ.
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.(ΠΡΟΕΔΡΟΣ.): Εδώ θέλω να κάνω μία διευκρίνιση ότι
η Ομοσπονδία δεν θα προβεί σε καμία αγορά κανενός υλικού, εάν προηγουμένως τα
Σωματεία τα οποία επελέγησαν, που είναι πέντε ή έξι, δεν στείλουν δελτία αθλητών
και να αποδειχθεί ότι πραγματικά υπάρχουν αυτοί οι αθλητές. Το διευκρινίζω αυτό.
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Α.(ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ): Εμείς δεν πρόκειται να διαχειριστούμε ούτε
ένα σεντς από αυτά τα χρήματα. Θα πληρώνει κατ’ ευθείαν το ίδρυμα. Δεν θέλαμε να
έχουμε καμία ανάμιξη. Επίσης, θα γίνει μια ανανέωση, γιατί είχε γίνει μια δουλειά
από την Επιτροπή ΑμεΑ, η οποία ήταν καλή. Όμως, όσοι νομίζουν ότι έχουν αθλητές
στην περιοχή, θα γίνει από την αρχή πάλι διότι η απόφαση για το τι θα γίνει, σε
ποιους θα δοθούν και με ποιες προϋποθέσεις θα δοθούν, ανήκει στο Διοικητικό
Συμβούλιο της Ομοσπονδίας.
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.(ΠΡΟΕΔΡΟΣ.): Έχει γίνει μια προεπιλογή, τα Σωματεία
τα οποία ανταποκρίθηκαν, ξεκινώντας από το Βορρά και καταλήγοντας προς το Νότο
είναι η Αλεξανδρούπολη, ο Βόλος, ο Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Πατρών, η Χίος και τα
Χανιά. Εάν κάποιο Σωματείο από αυτά δεν μπορέσει να ανταποκριθεί, υπάρχει η
εναλλακτική λύση του Ιστιοπλοϊκού Ομίλου Παγγαίου, στην Καβάλα. Αυτά είναι τα
Σωματεία και περιμένουμε αθλητές.
Λοιπόν, μέχρι αυτή τη στιγμή οι συμμετοχές στην αίθουσα έχουν φτάσει τις
96.
Επανέρχομαι στο πρόγραμμα των ΑμεΑ, ότι αυτό είναι ένα πολύ δύσκολο
πρόγραμμα, μακάρι να μπορέσουμε να το ικανοποιήσουμε, αλλά επειδή δεν είμαι
πολιτικός και δεν μπορώ να λέω παραμύθια, προχωράει πάρα πολύ αργά. Η κα
Κατερίνα που βρίσκεται εδώ, έχει κάνει τουλάχιστον πριν από δύο μήνες αίτηση για
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να στείλουν οι ενδιαφερόμενοι Όμιλοι τους αθλητές και αυτή τη στιγμή νομίζω έχει
πάρει μόνο από δύο ή τρία Σωματεία.

ΘΕΜΑ 3ο:
Έγκριση και απαλλαγή του Δ.Σ. και της Εξελεγκτικής Επιτροπής πάσης ευθύνης

ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.(ΠΡΟΕΔΡΟΣ):

Θέμα 3ο: Έγκριση και

απαλλαγή του Δ.Σ. και της Εξελεγκτικής Επιτροπής πάσης ευθύνης. Να
ψηφίσουμε

κατ’

αρχήν

τους

Διοικητικούς

Απολογισμούς

των

πεπραγμένων του Δ.Σ. και των Επιτροπών, για το διάστημα από 1/1/2018
έως 31/12/2018. Παρακαλώ, ποιοι ψηφίζουν υπέρ;
(Ακολουθεί ψηφοφορία δι’ ανατάσεως των χειρών)
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.(ΠΡΟΕΔΡΟΣ): Ποιοι ψηφίζουν κατά; Υπάρχουν
λευκά; Δεν υπάρχουν. Άρα, εγκρίνεται ομόφωνα.
Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
(Παρόντα Σωματεία 100 – Με δικαίωμα ψήφου: 87)
Εγκρίνει τον Διοικητικό Απολογισμό της ΕΙΟ και των Επιτροπών αυτής, για
το χρονικό διάστημα από 1/1/2018 έως 31/12/2018.
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Α.(ΠΡΟΕΔΡΟΣ.):

Ψηφίζουμε

τον

Οικονομικό

Απολογισμό της ΕΙΟ και της Ανοικτής Θάλασσας;
(Ακολουθεί ψηφοφορία δι’ ανατάσεως των χειρών)
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.(ΠΡΟΕΔΡΟΣ.): Υπάρχει λευκό; Υπάρχει κάποιος που
έχει αντίρρηση; Δεν υπάρχει. Άρα, εγκρίνεται ομόφωνα.
Εγκρίνουμε την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής
Επιτροπής από κάθε ευθύνη για τον Οικονομικό και Διοικητικό Απολογισμό;
(Ακολουθεί ψηφοφορία δι’ ανατάσεως των χειρών)
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.(ΠΡΟΕΔΡΟΣ.): Υπάρχει κάποιος που έχει αντίρρηση;
Δεν υπάρχει. Υπάρχει λευκό; Δεν υπάρχει. Επομένως, ψηφίζονται ομόφωνα.
Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
(Παρόντα Σωματεία 100 – Με δικαίωμα ψήφου: 87)
Εγκρίνει τον Οικονομικό Απολογισμό για το χρονικό διάστημα από
1/1/2018 έως 31/12/2018 καθώς και τον Ισολογισμό μετά των Αποτελεσμάτων
Χρήσεως για το χρονικό διάστημα από 1/1/2018 μέχρι 31/12/2018 και
απαλλάσσει το Διοικητικό Συμβούλιο και την Εξελεγκτική Επιτροπή από κάθε
ευθύνη.
(ΠΡΟΣΑΡΤΑΤΑΙ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ Ε.Ι.Ο. ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΑΘ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 1/1/2018
ΕΩΣ 31/12/2018, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ Ο ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

17

ΧΡΗΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 1/1/2018 ΕΩΣ 31/12/2018, ΟΠΩΣ
ΨΗΦΙΣΤΗΚΑΝ ΑΠΌ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ 1ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ)
-------

ΘΕΜΑ 4ο:
Διαγραφή Ομίλων – μελών χωρίς δραστηριότητα, έπειτα από παράταση ενός
έτους από το 2018

ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Α.(ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ): Λοιπόν, για να μπούμε τώρα σε
αυτά που ζήτησε ο συνάδελφος, να προχωρήσουμε στο 4ο θέμα, που
είναι: Διαγραφή Ομίλων – μελών χωρίς δραστηριότητα, έπειτα από
παράταση ενός έτους από το 2018.

Από παράταση ή από διπλές

παρατάσεις, τα Σωματεία που ήταν προς διαγραφή, ήταν:
- Ν.Ο. ΑΙΓΑΙΟΥ
- Ν.Ο. ΚΟΡΘΙΟΥ ΑΝΔΡΟΥ
- Ν.Ο. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ και να πω εδώ ότι το Αργοστόλι συμμετείχε στο
δικό σας αγώνα με δέκα σκάφη.
- ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΧΙΟΥ
- Ν.Ο. ΝΕΑΣ ΑΡΤΑΚΗΣ
- Ν.Ο ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΥ, που έρχεται για τρίτη φορά. Είναι ένα μικρό
νησάκι.
Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ :
(Παρόντα Σωματεία 100 - Με δικαίωμα ψήφου: 87)
Α. - Εγκρίνει ομόφωνα τη μη διαγραφή των παρακάτω Ομίλων από τη
δύναμη της Ε.Ι.Ο.:
1.

Ν.Ο. ΚΟΡΘΙΟΥ ΑΝΔΡΟΥ

2.

Ν.Ο. ΝΕΑΣ ΑΡΤΑΚΗΣ

3.

Ν.Ο. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ

4.

Ν.Ο. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

5.

Ν.Ο. ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΥ

- Εγκρίνει κατά πλειοψηφία (με ψήφους 1 Κατά – 0 Λευκά) να γίνει επανέλεγχος
από την ΕΑΘ για τη δραστηριότητα του ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΝΟΤΙΟΥ
ΕΛΛΑΔΟΣ στον οποίον έχουν δοθεί δύο (2) παρατάσεις και εάν διαπιστωθεί ότι
δεν έχει αποκτήσει την απαιτούμενη δραστηριότητα, ως ο Νόμος και το
Καταστατικό της Ομοσπονδίας ορίζει, να διαγραφεί ο Όμιλος αυτόματα από τη
δύναμη της Ε.Ι.Ο.
- Εγκρίνει ομόφωνα τη διαγραφή από τη δύναμη της Ε.Ι.Ο. των Ομίλων:
18

1. Α.Ο. ΑΙΓΑΙΟΥ
2. Ι.Ο. ΧΙΟΥ
Σε όλα τα Σωματεία είχε αποσταλεί έγγραφη ειδοποίηση περί διαγραφής, εξήντα
(60) ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.
Β. – Επειδή κατά την αποστολή των προσκλήσεων στα Σωματεία, δεν είχε
ακόμα δημοσιευτεί σε ΦΕΚ και τεθεί σε ισχύ ο νέος αθλητικός νόμος, εγκρίνεται
ομόφωνα η διαδικασία και οι ενέργειες περί διαγραφής ανενεργών Σωματείων,
σύμφωνα με τα μέχρι αυτή τη στιγμή ισχύοντα.
--------

(ΠΡΟΣΗΛΘΑΝ ΟΙ κ.κ.: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ,ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΠΑΝΤΑΗΣ, ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΝΟΤΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ)
-------

ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Α.(ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ): Καλωσορίζουμε λοιπόν στη Γενική μας
Συνέλευση, τον κ. Γεώργιο Βασιλειάδη, Υφυπουργό Αθλητισμού και τον κ. Χρήστο
Καπάνταη, Αντιπεριφερειάρχη Νότιας Αθήνας, ο οποίος θα μας βοηθήσει τα μέγιστα
για το πρωτάθλημα το παγκόσμιο στην ουσία, που γίνεται στις 10 – 19 Μαΐου 2019.
Είναι άνθρωπος που λέει ότι: «Μπορεί να ταλαιπωρείστε λίγο τώρα με την ανάπλαση
εδώ έξω, αλλά σε λίγο θεωρώ ότι θα είναι ένα κόσμημα και το έργο αυτό θα
διευκολύνει πάρα πολύ». Είναι ένα έργο που επιμελείται στην ουσία ο
Περιφερειάρχης της περιοχής μας, ο κ. Καπάνταης.
Να σας ενημερώσω, κύριε Υπουργέ, ότι η δύναμη των Σωματείων της
Ιστιοπλοΐας είναι 160 Σωματεία, δραστηριότητα είχαν 125 και στη Γενική Συνέλευση
έστειλαν 130 εκπροσωπήσεις.
Κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο.
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ Γ.(ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ.): Καλησπέρα σας. Χαίρομαι που
είμαι και φέτος μαζί σας, καταφέραμε να προλάβουμε, γιατί ήμασταν νωρίτερα με
τον κ. Καπάνταη και πήγαμε να δούμε τα έργα, που αγγίζουν λίγο και τη δική μας
ιδιοκτησία του ΣΕΦ και πώς προχωράνε και είμαι πολύ χαρούμενος διότι νομίζω ότι
μέχρι το Μάη, το πρώτο στάδιο θα έχει τελειώσει, οι δρόμοι είναι έτοιμοι, δεν ξέρω
αν θα μπορούσατε να το δείτε, είναι εξαιρετικό αυτό που γίνεται και θα είναι
εξαιρετική και η κατάληξη, όταν θα ολοκληρωθεί.
Νομίζω ότι στο τέλος, όταν θα είναι σε πλήρη εφαρμογή το σχέδιο και το
πλάνο, τότε θα καταλάβουμε όλοι την ιδιαίτερη αξία που μπορεί να έχει το Κέντρο
Ιστιοπλοΐας εδώ πέρα. Πράγμα που δικαιώνει όλους εσάς και εμάς που πιστέψαμε
στο πλάνο και ενισχύσαμε την προσπάθεια αυτή.
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Το μεγάλο ζήτημα είναι βέβαια ο νόμος για τον αιγιαλό. Κατά την άποψή μου μας
βάζει σε μια νέα εποχή, μας λύνει πολλά προβλήματα. Αυτό που έχω να σας ζητήσω
και δεν έχει νόημα να πούμε κάτι άλλο, τα έχουμε συζητήσει και πέρυσι αυτά,
ταλαιπωρηθήκαμε λίγο, ελπίζω να μην ταλαιπωρηθούμε άλλο, γιατί υπάρχουν και
αντιδράσεις όταν πας να κάνεις μια τέτοια μεταρρύθμιση και το καταλαβαίνετε αυτό
-ιδίως οι μεγαλύτεροι σε ηλικία από μένα, το έχετε ξαναζήσει- αυτό όμως που ζητάω
από την Ομοσπονδία και από όλους σας είναι να αναλύσετε το νόμο διεξοδικά. Θα
έχουμε περιθώριο, γιατί έχουμε εξασφαλίσει ότι θα κληθείτε στη συνεδρίαση των
φορέων στη Βουλή για να συζητήσουμε το νόμο και δεν θα έρθετε μόνο για να
τονίσετε τα θετικά, για μένα το σημαντικό είναι να βρούμε εάν υπάρχουν περιθώρια
βελτίωσης. Εάν μπορούμε να κάνουμε κάτι και να τα υποστηρίξουμε μαζί στη
Βουλή.
Δεν θέλω να σας κουράσω άλλο, να πω μόνο ότι φέτος θα έχουμε τη δυνατότητα και
έχουμε εντάξει στον προγραμματισμό μας να έχουμε πέρα από την αυξημένη
χρηματοδότηση της Ομοσπονδίας, μέσω της Ομοσπονδίας να χρηματοδοτήσουμε και
κάποιες διοργανώσεις, κυρίως τα Πανευρωπαϊκά. Δειλά – δειλά, μπαίνουμε σε μια
κανονικότητα. Χρειαζόμαστε τη βοήθεια όλων να διεκδικήσουμε και περισσότερους
πόρους και καλύτερη κανονικότητα.
Έχουμε κατακτήσει μια επικοινωνία που είναι εξαιρετική, νομίζω ότι αν
συνεχίσουμε να δουλεύουμε με τον ίδιο ρυθμό και με τον ίδιο τρόπο, μόνο καλύτερο
μπορεί να είναι το μέλλον.
Επειδή μεσολαβούν και εκλογές και δεν ξέρω του χρόνου τέτοιο καιρό, σε
ποιο πόστο ή πού θα βρίσκομαι, αυτό που θέλω να πω είναι ότι σας ευχαριστώ πάρα
πολύ για τη συνεργασία, για την εμπιστοσύνη, για την ειλικρίνεια που είχαμε αυτά τα
δυόμισι χρόνια και να συνεχίσουμε, αν συνεχίσουμε και η πολιτική ηγεσία και η
αθλητική ηγεσία, με τον ίδιο τρόπο να σφυρηλατούμε τη σχέση μας και να κάνουμε
τον προγραμματισμό μας, νομίζω ότι μόνο αισιόδοξοι μπορεί να είμαστε για
καλύτερες μέρες γι’ αυτόν εδώ τον τόπο και για το άθλημά μας.

ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Α.(ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ): Να δώσουμε το λόγο και στον
Αντιπεριφερειάρχη Νότιας Αθήνας κ. Χρήστο Καπάνταη.
ΚΑΠΑΝΤΑΗΣ ΧΡ.(ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ): Να ευχαριστήσω κι εγώ από την
πλευρά της Περιφέρειας Αττικής και για την πρόσκλησή σας. Θα ήθελα να πω δυο
κουβέντες σε σχέση με το έργο, αλλά και με αυτό που κάνετε εσείς εδώ. Πολύ
σύντομα θα ξεκινήσουμε να περνάμε από τον καινούργιο δρόμο, θεωρώ ότι θα είναι
εντός του Μαΐου ή λίγο μετά το Πάσχα, τέλος πάντων, είναι θέμα ημερών.
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Τώρα σε σχέση με το έργο, η παρουσία η δικιά σας, η παρουσία της Ομοσπονδίας, η
παρουσία του κέντρου σας, δίνει προστιθέμενη αξία σε ό,τι κάνουμε, γιατί θεωρούμε
ότι είστε ένα αναπόσπαστο κομμάτι αυτού του χώρου, είστε οι άνθρωποι που με το
συγκεκριμένο άθλημα μπορείτε να διαδώσετε τι σημαίνει όχι μόνο η περιοχή μας
αλλά και όλη η πατρίδα μας ποια είναι, είστε η αιχμή του δόρατος μπορώ να πω, σε
σχέση με πολλά άλλα αθλήματα.
Θα ανταποκριθούμε και σας λέω ότι δεν είναι οικονομικό το θέμα, είναι θέμα
των διαδικασιών, των ελέγχων και όλα αυτά τα οποία τα γνωρίζετε κι εσείς.
Είπατε ότι εδώ είστε 160 Σωματεία τώρα, με τη ευχή του χρόνου να είστε
ακόμα περισσότεροι, να είστε όλοι γεροί, να είστε δυνατοί και να σας ευχαριστήσω
για τη συνεργασία που είχαμε τα τελευταία τουλάχιστον δυόμισι – τρία χρόνια που
είμαστε στην περιοχή σας, ευχαριστώ πάρα πολύ!
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ:Να ευχαριστήσω τον κ. Υπουργό μέσα από την καρδιά
μου για ό,τι έχει κάνει και επί τροχάδην να πω ότι από τις άδειες γλιτώσαμε περίπου
500,00 € που δίναμε στο Λιμεναρχείο το κάθε Σωματείο. Και πιστεύω ότι με το σήμα
που θα φέρουμε έξω, γιατί όπως είπα θεωρώ την ψηφιακή τεχνολογία την τέταρτη
βιομηχανική επανάσταση, με το σήμα που θα φέρουμε, θα αλλάξει το status .
Ακολουθούν ερωτήσεις σωματείων-μελών της Ομοσπονδίας διά των εκπροσώπων
τους προς τον κο Υφυπουργό για διάφορα θέματα που τα απασχολούν και αντίστοιχες
απαντήσεις του κου Υφυπουργού , όπως αυτά αποτυπώθηκαν στα αναλυτικά
απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.(ΠΡΟΕΔΡΟΣ):

Λοιπόν, στο σημείο αυτό

έληξαν οι εργασίες της 1ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Σας
ευχαριστούμε όλους πάρα πολύ για την παρουσία σας.
(Τέλος εργασιών της Γενικής Συνέλευσης)
ΩΡΑ ΛΗΞΗΣ: 15.55’
------

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:

ΑΝΤ. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Α. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
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