
 
 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
2ης Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως έτους 2015 των Ομίλων Μελών της 

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ 
 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας, απεφάσισε σύμφωνα με το 
καταστατικό και τον Νόμο την σύγκληση της 2ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης έτους 2015 των μελών της 
που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνελεύσεων της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας στη 
Ναυταθλητική Μαρίνα Δήμου Καλλιθέας , την 31η  Οκτωβρίου 2015 ημέρα Σάββατο και ώρα 08:00 προς 
συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερησίας διατάξεως 
 
ΘΕΜΑΤΑ:  
 

1. Έγκριση αγωνιστικού προγράμματος έτους 2016 
2. Έγκριση προϋπολογισμού έτους 2016 

 
Σε περίπτωση μη επιτεύξεως απαρτίας η Γ.Σ. θα επαναληφθεί την 8η Νοεμβρίου 2015 ημέρα Κυριακή και 
ώρα 10:30 στον ίδιο χώρο και με τα ίδια θέματα Ημερησίας Διάταξης. Στην περίπτωση αυτή η συνέλευση 
ευρίσκεται εν απαρτία ανεξαρτήτως του αριθμού των παρευρισκόμενων εκπροσώπων. 
 
Σύμφωνα με το καταστατικό της Ε.Ι.Ο., τον Ν. 2725/1999 και όλες τις τροποποιήσεις όπως ισχύουν 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 παρέλευση ενός έτους από την ημερομηνία εγγραφής του Ομίλου ως μέλους της 

Ομοσπονδίας (παρ. 5 άρθρο 3 του Καταστατικού). 
1.2   Απαραίτητες προϋποθέσεις για τη συμμετοχή ενός Σωματείου - μέλους στην Γ.Σ. με δικαίωμα 

ψήφου είναι: 
α) Η εκπλήρωση όλων των οικονομικών υποχρεώσεων του Σωματείου προς την Ομοσπονδία μέχρι την 

ημερομηνία συνόδου της Γ.Σ. 
 
β) Η συμμετοχή του Σωματείου που δραστηριοποιείται μόνο στην ιστιοπλοΐα Ολυμπιακών 

κατηγοριών και διεθνών κλάσεων αναγνωρισμένων από την Ε.Ι.Ο, στο προ της Γ.Σ. 
ημερολογιακό έτος, με δέκα (10) τουλάχιστον αθλητές, με δελτίο ταυτότητας αθλητή, σε 
αγώνες του ετησίου αγωνιστικού προγράμματος της Ε.Ι.Ο. (πανελλήνια πρωταθλήματα, 
περιφερειακοί και διασυλλογικοί αγώνες) καθώς και σε διεθνείς αγώνες που διοργανώνονται 
από την Ομοσπονδία ή από τα Σωματεία-μέλη, με την έγκριση της Ε.Ι.Ο. 

 
γ) Η συμμετοχή του σωματείου που δραστηριοποιείται στην ιστιοπλοΐα Ολυμπιακών κατηγοριών και 

διεθνών κλάσεων αναγνωρισμένων από την Ε.Ι.Ο και στην ανοικτή θάλασσα, στο προ της Γ.Σ. 
ημερολογιακό έτος, με είκοσι (20) τουλάχιστον αθλητές σε αγώνες του επίσημου αγωνιστικού 
προγράμματος της ΕΙΟ και ΕΙΟ/ΕΑΘ (πανελλήνια πρωταθλήματα, περιφερειακοί και 
διασυλλογικοί αγώνες) καθώς και σε διεθνείς αγώνες που διοργανώνονται από την Ομοσπονδία 
ή από τα Σωματεία-μέλη, με την έγκριση της Ε.Ι.Ο 

 
δ) Η συμμετοχή του σωματείου που δραστηριοποιείται μόνον στην ανοικτή θάλασσα, στο προ της Γ.Σ. 

ημερολογιακό έτος, με είκοσι (20) τουλάχιστον αθλητές σε αγώνες του επίσημου αγωνιστικού 
προγράμματος της ΕΙΟ/ΕΑΘ (πανελλήνια πρωταθλήματα, περιφερειακοί και διασυλλογικοί 



αγώνες) καθώς και σε διεθνείς αγώνες που διοργανώνονται από την Ομοσπονδία ή από τα 
Σωματεία-μέλη, με την έγκριση της Ε.Ι.Ο. 

 
ε)    Η συμμετοχή των αθλητών αποδεικνύεται από τα επίσημα φύλλα αγώνων. Στα αθλητικά δελτία 

αναφέρεται υποχρεωτικά η ημερομηνία λήξεως της ιατρικής βεβαίωσης υγείας.  
 
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. πέντε (5) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γ.Σ (Λήξη προθεσμίας η 27η  Οκτωβρίου 
2015 ημέρα Τρίτη). 

 
Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ι.Ο. 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
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