
      
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
2ης Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως έτους 2012  

των Ομίλων Μελών της 
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ 

 
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας στη συνεδρίασή του 
916/4.11.2012 απεφάσισε σύμφωνα με το καταστατικό και τον Νόμο την σύγκληση της 2ης 
Τακτικής Γενικής Συνέλευσης έτους 2012 των μελών της που θα πραγματοποιηθεί στην  
αίθουσα συνελεύσεων της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδάις, στη Ναυταθλητική Μαρίνα 
Δήμου Καλλιθέας την  Κυριακή 9 Δεκεμβρίου 2012 ημέρα Κυριακή και ώρα 09:30 προς 
συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερησίας διατάξεως 
 
ΘΕΜΑΤΑ:  
 

1. Έγκριση αγωνιστικού προγράμματος έτους 2013 
2. Έγκριση προϋπολογισμού έτους 2013  
3. Εκλογή τακτικού αντιπροσώπου της Ε.Ι.Ο. στην Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή καθώς 

και αναπληρωματικού αντιπροσώπου. 
 

Σε περίπτωση μη επιτεύξεως απαρτίας, η γενική συνέλευση θα επαναληφθεί την ίδια μέρα στον 
ίδιο χώρο και με τα ίδια θέματα ημερησίας διατάξεως και ώρα 10:30.  Στη περίπτωση αυτή η 
συνέλευση ευρίσκεται εν απαρτία, ανεξαρτήτως του αριθμού των παρευρισκομένων 
εκπροσώπων. 
 
Σύμφωνα με το καταστατικό της Ε.Ι.Ο. και τον Ν. 2725/1999 όπως ισχύει σήμερα, 
υπενθυμίζονται τα ακόλουθα: 
 
1. Απαραίτητες προϋποθέσεις για τη συμμετοχή ενός Ομίλου-μέλους της Ε.Ι.Ο. στη γενική 

συνέλευση μετά δικαιώματος ψήφου είναι : 
1.1 Η παρέλευσις ενός έτους από την ημερομηνία εγγραφής του Ομίλου ως μέλους της 

Ομοσπονδίας (παρ. στ. άρθρο 3 του Καταστατικού). 
1.2 Η συμμετοχή του Ομίλου, στο προ της Γενικής Συνελεύσεως, ημερολογιακό έτος, με 

δέκα (10) τουλάχιστον αθλητές, με δελτίο αθλητικής ιδιότητος, σε αγώνες του ετησίου 
προγράμματος της ΕΙΟ (πανελλήνιοι, περιφερειακοί και διασυλλογικοί αγώνες 
ιστιοπλοΐας τριγώνου και ανοικτής θαλάσσης) καθώς και σε διεθνείς αγώνες που 
διοργανώνονται από τους Ομίλους με την έγκριση της ΕΙΟ.  Η συμμετοχή 
αποδεικνύεται από τα επίσημα φύλλα αγώνων. 

2. Ως εκπρόσωπος, ορίζεται μέλος του Ομίλου που έχει κατά το χρόνο ορισμού του, το 
δικαίωμα να εκλέγει και να εκλέγεται, στον όμιλό του.   
Ο ορισμός του εκπροσώπου και του αναπληρωτή του γίνεται με απόφαση του Δ.Σ. του 
Ομίλου και γνωστοποιείται με έγγραφο το οποίο περιέρχεται στην Ε.Ι.Ο. τέσσερις (4) 
πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γ.Σ.  Η ημέρα της Γ.Σ. και η ημέρα υποβολής 
του εγγράφου δεν υπολογίζονται (Λήξη προθεσμίας η 4η Δεκεμβρίου 2012 ημέρα Τρίτη). 
 

3. Εκλέξιμοι για τη θέση του τακτικού αντιπροσώπου της Ε.Ι.Ο., και του αναπληρωματικού 
προτείνονται από τους Ομίλους-μέλη της Ε.Ι.Ο. που δικαιούνται συμμετοχής στη Γενική 
Συνέλευση κατά τα ανωτέρω, και τα οποία κατά το χρόνο υποβολής της υποψηφιότητάς τους 
είναι μέλη των Ομίλων που τους προτείνουν με δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται 
στους ομίλους τους.  Στην πρόταση υποψηφιότητας θα πρέπει να καθορίζεται εάν ο 



υποψήφιος προτείνεται για τακτικός αντιπρόσωπος ή αναπληρωματικός.  Δεν επιτρέπεται η 
υποβολή υποψηφιότητας του ιδίου προσώπου και για τις δύο θέσεις. 

4. Οι προτεινόμενοι από τους Ομίλους υποψήφιοι υποχρεούνται να υποβάλλουν, εφ' απλού, 
δήλωση με την οποία θα αποδέχονται ανεπιφύλακτα την προταθείσα υποψηφιότητά τους 
(Σχετικό υπόδειγμα συνοδεύει την παρούσα). 

5. Επίσης, οι ανωτέρω υποψήφιοι, πρέπει απαραιτήτως να δηλώσουν επί εντύπου 
δηλώσεως του Ν. 1599/1986, θεωρημένης της υπογραφής τους από αστυνομική αρχή, 
ότι δεν συντρέχει στο πρόσωπό τους κανένα από τα κωλύματα εκλογής που 
καθορίζονται στο Ν. 2725/1999 και το καταστατικό της Ε.Ι.Ο (παράγραφος ε, άρθρο 9 
του Καταστατικού). 

6. Η υποβολή προς την Ε.Ι.Ο., εκ μέρους των Ομίλων, των υποψηφιοτήτων και των δηλώσεων 
των υποψηφίων που τις συνοδεύουν, πρέπει να γίνει τουλάχιστον οκτώ (8) πλήρεις ημέρες 
πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Γ.Σ.  Στο οκταήμερο συνυπολογίζονται αργίες και 
μη εργάσιμες ημέρες.  (Λήξη προθεσμίας η 30/11/2012 ημέρα Παρασκευή). 

7. Ο έλεγχος για το εκλόγιμο ή όχι των υποψηφίων καθώς και η ανακήρυξή τους γίνεται από το 
Δ.Σ. της Ομοσπονδίας. 

 
Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ι.Ο. 

 
Ο Πρόεδρος Ο Γενικός Γραμματέας 

 
 
 

Α. Δημητρακόπουλος 

 
 
 

Α. Παπαθανασίου 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ 
 
 

 
Ο ή Η               δηλώνω υπεύθυνα με την παρούσα ότι 

αποδέχομαι την υποψηφιότητά μου ως τακτικού αντιπροσώπου – αναπληρωματικού 

αντιπροσώπου (διαγράφεται ένα εκ των δύο) της Ε.Ι.Ο., στην Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή 

που υπεβλήθη από τον 

 

(αναγράφεται ολογράφως ο τίτλος του Ομίλου) 

 
 
         

 
 
Ημερομηνία 

 
 
 
 
       Ο ΔΗΛΩΝ /Η ΔΗΛΟΥΣΑ 


