
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2012 
 
Ξεκινώντας τον απολογισμό μας θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε τον επίλογο του περσινού 
διοικητικού απολογισμού που είχε ως εξής :  
«Δυστυχώς, και παρά τη μεγάλη πίεση που ασκήσαμε στη ΓΓΑ , αναλαμβάνοντας την ευθύνη 
να καλύψουμε ακόμη και οικονομικά μία σχολή προπονητών, δεν βρήκαμε ανταπόκριση, 
αφού η ΓΓΑ επέμεινε στο γράμμα του νόμου, ότι δηλ. η ΓΓΑ έχει υποχρέωση να καλύπτει 
οικονομικά τις σχολές προπονητών. 
Ωστόσο, και επειδή οι συνθήκες προβλέπεται ότι θα χειροτερέψουν με την ύφεση να βαθαίνει 
και τα προβλήματα να διογκώνονται, για να κερδίσουμε αυτόν τον πόλεμο απαιτείται η 
συστράτευση όλων, αθλητών, σωματείων και Ομοσπονδίας, η τοποθέτηση στο περιθώριο 
προσωπικών συμφερόντων  και η αυτονόητη συμφωνία ότι πάνω απ’ όλα είναι η Ιστιοπλοΐα , 
ότι αυτό είναι το κοινό μας συμφέρον». 
 
Σήμερα όντως η συστράτευση όλων, αθλητών, σωματείων και ομοσπονδίας και η 
τοποθέτηση στο περιθώριο σωματειακών και προσωπικών συμφερόντων, έφερε τα ποθητά 
αποτελέσματα και μάλιστα θα μπορούσαμε να πούμε και περισσότερα από ότι πιστεύαμε.  
Συγκεκριμένα η Σχολή Προπονητών Ιστιοπλοΐας είναι γεγονός καθώς επίσης και η 
επαναφορά των κινήτρων για τους αθλητές μας (εισαγωγή άνευ εξετάσεων σε ΑΕΙ, ΤΕΙ, 
μπόνους από τα πανελλήνια πρωταθλήματα κ.α.) που είμεθα βέβαιοι ότι θα δώσουν άλλη 
δυναμική στην ανάπτυξη των σωματείων και την ιστιοπλοΐα γενικότερα.  
 
Εκτός αυτών όμως και παρά τη δίνη της κρισιμότερης στιγμής που έχει περάσει η πατρίδα 
μας μετά την μεταπολίτευση, όπου και ο αθλητισμός μεταξύ άλλων πλήττεται έντονα, η 
Ομοσπονδία μας κατάφερε :  

1. Να παραμείνει στην Α κατηγορία των ομοσπονδιών. 
2. Να κατακτήσει σε παγκόσμια και πανευρωπαϊκά πρωταθλήματα  

α) 15 μετάλλια στην κατηγορία ανδρών  
β) 11 μετάλλια στην κατηγορία νέων ανδρών,  
γ) 6 μετάλλια στην κατηγορία εφήβων-νεανίδων,  
δ) 7 μετάλλια στην κατηγορία παίδων- κορασίδων,  
ε)   1 μετάλλιο στα ΑμεΑ  
στ) 3 μετάλλια στην κατηγορία masters.   
ζ)  Στην πρόκριση για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λονδίνου 2012 καταταγήκαμε 
7η χώρα (με 8 κατηγορίες σκαφών) από τις 58 χώρες που συμμετείχαν.  Όσον αφορά 
στα αποτελέσματα των αθλητών μας θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν άριστα με 
δεδομένο ότι είχαν πλημμελή προπονητική και επιστημονική υποστήριξη και 
μηδενική γνώση των καιρικών συνθηκών που επικρατούσαν στο δύσκολο στίβο του 
Weymouth.   
Φυσικά όπως πάντα οι Έλληνες αθλητές μας αγωνίζονται χωρίς να έχουν καμία 
σχέση με το dopping που μαστίζει τον ελληνικό και παγκόσμιο αθλητισμό.    

3. Να πραγματοποιήσει όλες τις προκρίσεις και τα πανελλήνια πρωταθλήματα και 
κάποια από αυτά με σχεδόν μηδενικό κόστος. 

4. Να μειώσει το προσωπικό (7 άτομα λιγότερα) ούτως ώστε να μειωθούν οι δαπάνες 
χωρίς φυσικά να επηρεάζεται αρνητικά, κατά το δυνατόν, το αγωνιστικό πρόγραμμα 
και η επικοινωνία. 

5. Έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση μέσω του διαδικτυακού τόπου της ΕΙΟ. 
6. Αποτελεσματική γραμματειακή υποστήριξη (εκτός των άλλων ηλεκτρονικό 

πρωτόκολλο - ηλεκτρονικά δελτία αθλητών) ώστε να διευκολύνονται καλύτερα τα 
σωματεία. 



Όσον αφορά την άψογη συνεργασία Διοικητικού Συμβουλίου και Επιτροπών ΕΙΟ την 
τελευταία τετραετία απέφερε εκπληκτικό έργο και συγκεκριμένα :  
 
Η Επιτροπής Δραστηριότητας Σωματείων πρότεινε προς το ΔΣ τη διαγραφή 78 σωματείων 
που δεν είχαν δραστηριότητα – την εγγραφή 24 νέων σωματείων εκ των οποίων τα 7 
δημιούργησαν άμεσα δραστηριότητα. Έτσι σήμερα παρά την βαθειά οικονομική κρίση και 
την διαγραφή των 78 σωματείων, έχουν δικαίωμα ψήφου 125 σωματεία, ενώ στις 
προηγούμενες εκλογές είχαν δικαίωμα ψήφου 100 σωματεία.  
 
Η Ανωτάτη Επιτροπή Αγώνων & Εφέσεων πραγματοποίησε σχολές και σεμινάρια 
επιμόρφωσης στελεχών αγώνων και κριτών. Συμμετείχαν  214 Στελέχη επιτροπής Αγώνων 
και 95 Κριτές  
 
Επίσης,  και μέχρι να λειτουργήσει η επίσημη Σχολή Προπονητών, λειτούργησαν Σχολές 
Βοηθών Προπονητών σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Κρήτη από όπου αποφοίτησαν συνολικά 
67  βοηθοί προπονητών οι οποίοι βοήθησαν τα μέγιστα τους περιφερειακούς ομίλους. 
 
Όσον αφορά στις διεθνείς επιτροπές της ISAF η ομοσπονδία μας συμμετέχει με 10 στελέχη 
και έχει κάνει και εξακολουθεί να κάνει ό,τι είναι δυνατόν για την εκλογή του κ. Γιώργου 
Ανδρεάδη ως Αντιπροέδρου της Διεθνούς Ομοσπονδίας στις επικείμενες εκλογές του 
Νοεμβρίου. 
 
Η Επιτροπή των ΑμεΑ με συνεχή αγώνα και ειδικότερα στο θέμα της εξεύρεσης ιδίων 
οικονομικών πόρων δημιούργησε μια ομάδα αθλητών οι οποίοι διακρίνονται στο παγκόσμιο 
στερέωμα. Επίσης η ιστιοπλοΐα των ΑμεΑ πέρασε και στην περιφέρεια και ήδη ο ΝΑΣΚ 
Αίολος δραστηριοποιήθηκε και σε αυτήν την κατηγορία.   
 
Και οι υπόλοιπες επιτροπές εργάστηκαν με ζήλο όποτε χρειάστηκε με άριστα αποτελέσματα. 
 
ΚΑΙ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΤΑ ΚΑΤΑΦΕΡΑΜΕ ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΠΕΝΙΧΡΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ 
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΑΣ 

 
Τελειώνοντας, παρότι η λαϊκή παροιμία λέει «η φτώχεια φέρνει γκρίνια», συνεχίζουμε να 
πιστεύουμε ότι η άψογη συνεργασία αθλητών, σωματείων και ομοσπονδίας, βάζοντας 
παράλληλα στην άκρη σωματειακά και προσωπικά συμφέροντα, θα αναβαθμίζει συνεχώς το 
άθλημά μας που είναι και το κοινό μας συμφέρον. 
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