
 

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 1ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020 ‐ 28ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021 

 

Παρά την πανδημία και την ‐για μεγάλο διάστημα‐ απαγόρευση των αθλητικών δραστηριοτήτων , η 

Ομοσπονδία  κατέβαλε  απολύτως  επιτυχημένες  προσπάθειες  για  να  μην  μείνουν  χωρίς 

δραστηριότητα και αγωνιστική δράση Όμιλοι και αθλητές:  

1. Είμαστε η 1η Ομοσπονδία που επεξεργαστήκαμε και καταθέσαμε ένα αυστηρό υγειονομικό 

πρωτόκολλο  στην  ΓΓΑ  που  έγινε  δεκτό  χωρίς  κάποια  αντίρρηση.  Με  βάση  αυτό  το 

υγειονομικό  πρωτόκολλο  επαναλειτούργησαν  οι  Όμιλοι  και  διεξήχθησαν  Πανελλήνια 

Πρωταθλήματα και προκρίσεις.  

2. Διανείμαμε υγειονομικό υλικό σε όλα τα σωματεία‐ μέλη μας. 

3. Ενισχύθηκε ακόμη περισσότερο τεχνολογικά η Ομοσπονδία με την εγκατάσταση συστήματος 

Webex. 

4. Διοργανώσαμε  με  το  σύστημα  Webex  δύο  σεμινάρια  κανονισμών    στα  αγγλικά  με 

διδάσκοντα τον διεθνή κριτή Κροάτη Neven Baran  ,  για αθλητές και στελέχη αγώνων στα 

οποία συμμετείχαν περισσότερα από 100 άτομα.  

5. Δουλέψαμε σκληρά και υποστηρίξαμε  τους Ομίλους μας από τον Μάιο έως και το τέλος της 

χρονιάς  για  να  εγγραφούν  στο Μητρώο  Σωματείων  της  ΓΓΑ  σε  μία  τρομακτικά  δύσκολη 

περίοδο καραντίνας με δημόσιες υπηρεσίες που λειτουργούσαν με ελάχιστο προσωπικό . 

6. Οργανώσαμε  αποστολές  στο  εξωτερικό  :  470  Παγκόσμιο  Πρωτάθλημα,  Ευρωπαϊκό 

Πρωτάθλημα Optimist  ,  Ευρωπαϊκό  Πρωτάθλημα  Laser  ,  Ευρωπαϊκό  Πρωτάθλημα  RS:X  , 

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα RS:X στο οποίο η αθλήτριά μας Κατερίνα Δίβαρη πήρε την πρόκριση 

για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του ΤΟΚΥΟ. 

7. Διοργανώσαμε με μεγάλη επιτυχία και συμμετοχή, πριν το lock down, όλα τα περιφερειακά 

πρωταθλήματα πλην του περιφερειακού των Νήσων Αιγαίου για το οποίο κάναμε τεράστιες 

προσπάθειες ,αλλά λόγω των αυστηρών απαγορεύσεων στις μετακινήσεις από και προς τα 

νησιά δεν κατέστη εφικτό να γίνει.  

8. Ταυτόχρονα  και  παρά  τις  δυσκολίες  των  μετακινήσεων  διοργανώσαμε  Πανελλήνια 

Πρωταθλήματα με μαζική συμμετοχή στις κατηγορίες Laser Radial, Laser 4.7, Optimist ,καθώς 

και πρόκριση για την Εθνική Ομάδα που συμμετείχε στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Καλύψαμε 

όλα  τα  έξοδα  των  μετακινήσεων  για  τα  πρωταθλήματα  Laser  4.7, Optimist,  ενώ  όλοι  οι 

αθλητές που συμμετείχαν στο Πανελλήνιο Optimist υπεβλήθησαν σε rapid test με έξοδα της 

Ομοσπονδίας.  

9. Και το 2020 δώσαμε βαρύτητα στους Περιφερειακούς Ομίλους ενισχύοντας τους με έμμεση 

χρηματοδότηση.  Αναφέρουμε    χαρακτηριστικά  την  επιβράβευση  των  σωματείων  που 

πέτυχαν την καλύτερη εκπροσώπηση στο Πρωτάθλημα της Περιφέρειας τους, καθώς και των 

καλύτερων αθλητών. Επίσης κατά το μέτρο του δυνατού και σύμφωνα με τις ανάγκες τους 

διατέθηκαν  στους  ομίλους    της  περιφέρειας  απαραίτητα  υλικά  για  την  αξιοποίηση  της  

προσπάθειας τους.  

10. Στηρίξαμε τις Ολυμπιακές κατηγορίες, καλύπτοντας τα έξοδα διεθνών αποστολών, καθώς και 

προπονητικών  προετοιμασιών.  Επίσης,  ανάλογα  με  τις  ανάγκες  τους  διετέθη    στις 

Ολυμπιακές κατηγορίες   αγωνιστικό υλικό. Συνέπεια αυτού είναι η χώρα μας να έχει ήδη 



 

επιτύχει την πρόκριση σε έξι Ολυμπιακές κατηγορίες, ευελπιστώντας, εάν το επιτρέψουν οι 

συνθήκες, η παρουσία μας στους Ολυμπιακούς αγώνες   ΤΟΚΥΟ 2020 να ενισχυθεί. 

11. Η    εν  γένει  λειτουργία  της  διοικήσεως στον  τομέα  της  γραμματείας  και  των οικονομικών 

υπήρξε άψογη. Το αποδεικνύουν οι δύο έλεγχοι που είχαμε την ευχαρίστηση να υποστούμε 

Δυστυχώς μέχρι σήμερα και παρά τις επιστολές και  τις εισαγγελικές παραγγελίες δεν μας 

έχουν  δοθεί  τα  πορίσματα.  Προφανώς,  επειδή  τα  αποτελέσματα  των  ελέγχων  τα  οποία  

υπήρξαν άριστα, δεν ικανοποίησαν κάποιους. 

12. H διοικητική αντιμετώπιση των διαφόρων προβλημάτων, όπως και η γενικότερη λειτουργία 

της Ομοσπονδίας,   ολοκληρώθηκε με επιτυχία μέσα από την ενασχόληση του ∆ιοικητικού 

Συμβουλίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ομοσπονδίας, ενώ το ∆ιοικητικό  Συμβούλιο 

συνεδρίασε 11 φορές τακτικώς και εκτάκτως. 

Επίσης,  εντός  του  2020  διακινήθηκε  με  ταχύτητα  τεράστιος  όγκος  εισερχόμενης  και 

εξερχόμενης αλληλογραφίας προς εξυπηρέτηση σωματείων και αθλητών/τριών 

13. Στον  τομέα  των  Διεθνών  σχέσεων  συνεχίστηκε  η  άκρως  επιτυχημένη  πορεία  της 

Ομοσπονδίας στο Group D που συνέβαλε τα μέγιστα στην ομόφωνη λήψη αποφάσεων των 

10 κρατών μελών της επί σοβαρών θεμάτων της Παγκόσμιας Ιστιοπλοΐας Υπενθυμίζουμε εδώ 

ότι  το  θεσμός  των Meeting  του  Group  D  ήταν  πρωτοβουλία  της  Ομοσπονδίας  μας  και 

ξεκίνησε το 2017 από την Αθήνα.  

Κατά  την  προεκλογική περίοδο  της World  Sailing  η Ομοσπονδία  μας  ήλθε  σε  επαφή με 

όλους τους υποψήφιους Προέδρους και Αντιπροέδρους  ,ανέπτυξε τις απόψεις της για την 

πορεία του αθλήματος και ζήτησε την προώθηση νέων στελεχών της σε διεθνείς επιτροπές, 

αίτημα που ικανοποιήθηκε.  

14. Επιπλέον, μέσα από το Γραφείο Τύπου της Ομοσπονδίας υπήρξε συνεχής ενημέρωση του 

Τύπου, με την καθημερινή αποστολή δελτίου, µε συνέπεια να έχουμε σημαντική κάλυψη των 

δραστηριοτήτων του χώρου μας από τα Μ.Μ.Ε. . 

15. Τέλος πάντοτε σε μια επιτυχημένη διαδρομή θα υπάρχουν και παραφωνίες. Παραφωνίες 

που είχαν ως αιτία  είτε  την προσωπική προβολή είτε  την επίτευξη προσωπικών στόχων  . 

Ωστόσο με τη σοβαρή στάση της η Ομοσπονδία απέδειξε ότι η αντιμετώπιση των αθλητών 

και αθλητριών είναι ενιαία και όχι επιλεκτική.  

Επίσης  ελάχιστοι  αθλητές    επιδόθηκαν  σε  μια  πρωτοφανή  εκστρατεία  λάσπης  κατά  της 

ομοσπονδίας για να ανατρέψουν διαδικασία προκρίσεων που εφαρμόζεται εδώ και είκοσι 

χρόνια και προαναγγέλλεται τουλάχιστον δύο χρόνια πριν από τους Ολυμπιακούς Αγώνες, 

διαδικασία στην οποία οι ίδιοι συμμετείχαν στο παρελθόν. Σε όλους  τους παραφωνούντες   

δόθηκαν απαντήσεις,  διότι  το Δ.Σ.  της    Ε.Ι.Ο.    διαπραγματεύεται  τα πάντα  εκτός από  την 

αξιοπρέπεια του. 
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