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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Ομίλων Μελών της
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας, κατά τη
συνεδρίασή του 971/08.06.2018) και λόγω σοβαρών επίκαιρων θεμάτων που
προέκυψαν, αποφάσισε τη σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης που θα
πραγματοποιηθεί στα Γραφεία της Ε.Ι.Ο. στη Ναυταθλητική Μαρίνα Δήμου
Καλλιθέας (Μαρίνα Δέλτα Φαλήρου), την 22η Ιουλίου 2018, ημέρα Κυριακή και
ώρα 08:00 προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας
διάταξης.
Σε περίπτωση μη επιτεύξεως απαρτίας η Γ.Σ. θα επαναληφθεί την Κυριακή 22
Ιουλίου 2018 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:
Α. Ναυαγοσώστες
Β. Σχολή Προπονητών
Γ. Κριτήρια Εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
Δ. Εγκαταστάσεις
Ε. Άδεια Διεξαγωγής Αγώνων
ΣΤ. Ολυμπιακή Προετοιμασία
Ζ. Ενημέρωση Σωματείων – μελών για διοικητικές εξελίξεις και
ψήφιση αυτών
Οι αντιπρόσωποι των ομίλων ορίζονται μετά των αναπληρωματικών τους από
τα μέλη αυτών κατά τη διαδικασία που προβλέπεται στα οικεία καταστατικά
τους και ο ορισμός γνωστοποιείται με έγγραφο του Ομίλου και υπογράφεται από
τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα. 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 17η ΙΟΥΛΙΟΥ 2018, ΗΜΕΡΑ ΤΡΙΤΗ).

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ι.Ο.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ο
ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Α.ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Α. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
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Κατά την έναρξη των εργασιών το λόγο παίρνει ο πρόεδρος του ΔΣ της ΕΙΟ κος
Δημητρακόπουλος ο οποίος καλωσορίζει τους αντιπροσώπους των σωματείωνμελών στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Ομίλων μελών της Ομοσπονδίας,
που πραγματοποιείται σήμερα 22 Ιουλίου 2018, στα γραφεία της ΕΙΟ στη
Ναυταθλητική Μαρίνα Δήμου Καλλιθέας. Επισημαίνει δε την ύπαρξη απαρτίας,
διότι η συγκεκριμένη είναι η επαναληπτική (δεύτερη )Συνέλευση, η πρώτη ήταν
προγραμματισμένη στις 08:00 π.μ.
Επομένως, ανεξαρτήτως του αριθμού των παρόντων, η Γενική Συνέλευση
ευρίσκεται σε απαρτία.
Τα θέματα ημερήσιας διάταξης, είναι:
Α. Ναυαγοσώστες
Β. Σχολή Προπονητών
Γ. Κριτήρια Εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
Δ. Εγκαταστάσεις
Ε. Άδεια Διεξαγωγής Αγώνων
ΣΤ. Ολυμπιακή Προετοιμασία
Ζ. Ενημέρωση Σωματείων – μελών για διοικητικές εξελίξεις και ψήφιση αυτών
Ο κος Δημητρακόπουλος προτείνει την εκλογή του Προεδρείου, όπου
πάντα σε Συνελεύσεις που δεν έχουν ως θέμα αρχαιρεσίες, είθισται να εκλέγεται
ως Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας και ως
Γραμματέας, ο Γενικός Γραμματέας της Ομοσπονδίας..
Ακολουθεί ψηφοφορία δι’ ανατάσεως των χειρών σύμφωνα με την οποία
ΟΜΟΦΩΝΑ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΤΟ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ ΤΗΣ Γ.Σ. ΩΣ ΕΞΗΣ:
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Γ.Σ.: Ο κ. Α. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Γ.Σ: Ο κ.
Α. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ.
Το λόγο παίρνει ο Γ.Γ. του ΔΣ και Γραμματέας της Συνέλευσης κος
Παπαθανασίου ο οποίος εξαίρει την μεγάλη παρουσία των μελών και την
ανταπόκρισή τους στο κάλεσμα της Διοίκησης για συμμετοχή σε μία κρίσιμη για
το άθλημα ΓΣ.
Είναι σημαντικό τέλη Ιουλίου να έχουν στείλει εκπροσώπηση 102 σωματεία και
αυτή τη στιγμή στην αίθουσα να βρίσκονται 87 σωματεία.
--------------
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ΘΕΜΑΤΑ 4ο – 5ο:
Εγκαταστάσεις – Άδεια Διεξαγωγής Αγώνων
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ κος Δημητρακόπουλος προτείνει την εκκίνηση της ημερήσιας
διάταξης από το 4ο θέμα << Εγκαταστάσεις>> με την αιτιολογία της αναμονής
του Υφυπουργού Αθλητισμού κου Βασιλειάδη, ο οποίος και θα κάνει σχετικές
τοποθετήσεις επί των θεμάτων.
Ο λόγος δίνεται στον εισηγητή για το συγκεκριμένο θέμα μέλος του ΔΣ της ΕΙΟ
κο

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟ

Γ.(ΕΦΟΡΟΣ

ΓΡΑΦΕΙΩΝ,ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΚΑΙ

ΜΕΣΩΝ ΕΙΟ).
Ο κος Χριστόπουλος αναφέρεται στις ιδιαιτερότητες των ναυταθλητικών
εγκαταστάσεων

που

κύριο

στοιχείο

τους

είναι

να

εξασφαλίζουν

την

προσβασιμότητα των ναυταθλητικών ομίλων και των αθλητών τους στην
θάλασσα.
Επίσης, προσθέτει ότι για την ιστιοπλοΐα ο αγωνιστικός χώρος/στίβος είναι η
θάλασσα.
Τα συγκεκριμένα «αυτονόητα» δυστυχώς για πολλές αρμόδιες υπηρεσίες δεν
είναι τόσο αυτονόητα με αποτέλεσμα να ταλαιπωρούνται οι Ομιλοι, οι διοικήσεις
και κυρίως οι αθλητές τους με πολλά προβλήματα.
Το θετικό είναι ότι τον τελευταίο χρόνο δόθηκε πλέον η δυνατότητα να γίνεται
απρόσκοπτη χρήση του «αιγιαλού και της παραλίας» με μόνο προς αποσαφήνιση
και αίολο ζήτημα αυτό του κόστους για την παραχώρηση της χρήσης αυτής προς
τους Ομίλους.
Τούτο δε διότι με την ισχύουσα ρύθμιση το κόστος αυτό είναι ανάλογο του
αντίστοιχου που πληρώνουν κερδοσκοπικές εταιρείες εκμετάλλευσης των
παραλιών (πχ ξενοδοχεία, επιχειρήσεις για ξαπλώστρες/ομπρέλες , μπαρ
παραλίας κλπ).
Κάτι τέτοιο καθιστά απαγορευτική τη χρήση για ΜΗ κερδοσκοπικά
ναυταθλητικά σωματεία και για το λόγο αυτό προτάθηκε στην Πολιτεία είτε
πλήρης απαλλαγή ή ένα πολύ χαμηλότερο αντίτιμο.
Ενα δεύτερο επίτευγμα για το οποίο κάνει λόγο ο κος Χριστόπουλος είναι το
πάγωμα των προστίμων για τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις των σωματείων
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πάνω στον αιγιαλό-παραλία και τα γοργά βήματα που γίνονται σε συνεργασία με
την Πολιτεία για την νομιμοποίησή τους.
Ο πρόεδρος εν συνεχεία δίνει το λόγο στον Πρόεδρο του Ομίλου Θαλασσίων
Αθλημάτων κο Δημήτρη Σμέη.
Ο κος Σμέης αμφιβάλλει στο εάν έχουν σταματήσει οι διώξεις και οι
εκκρεμότητες σε ποινικά και διοικητικά δικαστήρια εκ μέρους της Κτηματικής
Υπηρεσίας και του Λιμενικού καθώς ο ίδιος συνεχίζει να έχει ως πρόεδρος
σοβαρότατες εκκρεμότητες, ζητάει δε από τον κο Χριστόπουλο σχετική
ενημέρωση για τις τελευταίες θετικές εξελίξεις ως προς τις οποίες έκανε λόγο.
Από την πλευρά του ο κος ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ζητάει να έχουν μεταξύ τους
αλληλογραφία και συνεργασία για τα σχετικά θέματα.
Ο κος ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Α.(ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ) παίρνοντας το λόγο διευκρινίζει
ότι κανείς δεν μίλησε για μαγικές λύσεις εξάλειψης των προβλημάτων, αλλά για
απλό πάγωμα προστίμων. Το ζητούμενο είναι η απρόσκοπτη χρήση των
εγκαταστάσεων και του αιγιαλού με ένα συμβολικό κόστος, αλλά και οι άδειες
διεξαγωγής των αγώνων.
Πρωτεύον είναι να ξεκαθαρίσει το θολό τοπίο της αδειοδότησης στο οποίο
εμπλέκονται ταυτόχρονα Δήμοι, Λιμεναρχεία και Περιφέρειες.
Στην συνέχεια ομιλεί ο κος Νικολάου Τάσος, από τον Ιστιοπλοϊκό Ομιλο Χανίων
ο οποίος θέτει την παράμετρο της σημαντικότητας της αδειοδότησης των
ιστιοπλοϊκών αγώνων αναφορικά με την ασφάλισή τους από τις ασφαλιστικές
εταιρείες.
Πιο συγκεκριμένα ότι οι ασφαλιστικές εταιρείες αρνούνται να ασφαλίζουν
αγώνες που δεν έχουν επισήμως αδειοδοτηθεί.
Με παρέμβαση του προέδρου κου Δημητρακόπουλου διευκρινίζεται ότι ισχύει
καθεστώς μίας ετήσιας άδειας για κάθε σωματείο για όλους τους αγώνες που θα
κάνει και συμπεριλαμβάνονται στο αγωνιστικό πρόγραμμα της Ομοσπονδίας.
Ο κος Σωκράτης Κοίλιας από τον Ιστιοπλοϊκό Όμιλο Συκιωνίων αναφέρει ότι
στο θέμα της αδειοδότησης εμπλέκονται διάφορες υπηρεσίες, αλλά και οι
εκπρόσωποι (πχ οι υπάλληλοι της εκάστης Περιφέρειας) ζητάνε διαφορετικά
δικαιολογητικά την κάθε φορά.
Επίσης καυτηριάζει ως απαράδεκτο φαινόμενο να απαιτείται καταβολή 100
ευρώ υπέρ Ταμείου Αλληλοβοηθείας Ναυτικών για κάθε αγώνα.
Ο κος ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.(ΠΡΟΕΔΡΟΣ.) συνοψίζοντας για το
συζητούμενο θέμα αναφέρει ότι η θέση της ΕΙΟ είναι οι άδειες να εκδίδονται
από την Περιφέρεια και όχι από το Λιμεναρχείο, το οποίο απλά να ενημερώνεται,
χωρίς πληρωμή ειδικού παραβόλου.
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Από τον Ιστιοπλοϊκό Όμιλο Πατρών ο κος Κώστας Καλογερόπουλος ζητάει να
διευκρινιστεί η διαφορά άδειας εγκαταστάσεων – άδειας αγώνων.
Ο κος Γιώργος Γενικαλιώτης, ο Πρόεδρος του Ναυτικού Ομίλου Βουρκαρίου
Σαλαμίνας ενημερώνει το σώμα για μία σημαντική εξέλιξη και πιο συγκεκριμένα
ότι σύμφωνα με το άρθρο 114 του ν.4495/2017 για αυθαίρετες κατασκευές και
αλλαγές χρήσης σε παραχωρηθείσες αθλητικές εγκαταστάσεις δεν καταβάλλεται
παράβολο και ενιαίο ειδικό πρόστιμο.
Ο κος Ρήγος Παύλος, από το Ναυτικό Όμιλο Αρτέμιδος-Σπάτων ζητάει για όλες
αυτές τις εξελίξεις να ενημερώνονται και οι Δήμοι και οι αντίστοιχοι Δημοτικοί
Οργανισμοί καθώς πολλοί ναυταθλητικοί Ομιλοι εξαρτώνται ουσιαστικά από
αυτούς τους φορείς.
Ο κος ΠΕΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ. από το Ναυτικό Όμιλο Σπετσών θέτει ζήτημα εάν
οι Περιφέρειες θα μπορούν να ανταποκριθούν στην αδειοδότηση και μήπως είναι
καλύτερα να γίνονται από τα κατά τόπους Λιμεναρχεία .
Ο κος ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.(ΠΡΟΕΔΡΟΣ.) απαντάει ότι ο νόμος είναι
σαφής και αναφέρει ότι η αδειοδότηση γίνεται από την Περιφέρεια και θα είναι
πιο εύκολο γιατί θα υπάρχει μία ενιαία γραμμή στις Περιφέρειες. Αντίθετα στο
Λιμεναρχείο είμαστε υποχρεωμένοι να ακολουθούμε τον καλό ή τον κακό
Λιμενάρχη και τις εκάστοτε εντολές του.
Στην συνέχεια ο πρόεδρος αναφέρει ότι στη Γενική Συνέλευση βρίσκεται
εκπρόσωπος της Ομοσπονδίας Μηχανοκινήτου Αθλητισμού, καθώς και η κα
Εμμανουηλίδου, που είναι εκπρόσωπος του Υπουργού Ναυτιλίας η οποία θα
πάρει αμέσως το λόγο για το θέμα των ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ.

ΘΕΜΑ 1ο:
Ναυαγοσώστες
Ο κος ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.(ΠΡΟΕΔΡΟΣ) αναφέρει ότι ως προς αυτό το
θέμα διεξήχθη μια συνάντηση στην οποία συμμετείχαν η κα Αναστασίου, ο κ.
Παυλίδης και ο ίδιος με τον Υπουργό κ. Κουρουμπλή, στον οποίο εκθέσαμε τα
προβλήματα που αντιμετωπίζει η Ιστιοπλοΐα, στο θέμα της υποχρέωσης να
υπάρχει ναυαγοσώστης. Του αναπτύξαμε ότι δεν είναι δυνατόν για παράδειγμα
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σε έναν αγώνα που μπορεί να διεξάγεται και 50 μίλια ή 60 μίλια από τη στεριά,
ένα σκαφάκι 3,60 με μία μηχανή 6 ίππων, να εκτελεί χρέη ναυαγοσωστικού.
Ο κ. Κουρουμπλής μας αντιμετώπισε πάρα πολύ θετικά, μας είπε ότι η
αρμοδιότητα του θέματος ανήκει στο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου στον
κ. Τεμπονέρα ο οποίος προσεκλήθη στην συζήτηση και δήλωσε ότι το ζήτημα το
βλέπει κι αυτός θετικά.
Ακολούθως πληροφορηθήκαμε ότι στο πρώτο νομοσχέδιο θα κατατεθεί
και η τροποποίηση που θα απαλλάσσει τα Σωματεία από αυτή την υποχρέωση
καθώς ήδη οι αποζημιώσεις των ναυαγοσωστών άρχισαν να εκτοξεύονται.
Η κα ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΟΥ (ΕΚΠ/ΠΟΣ ΥΠ. ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ. Αφού πρώτα
μεταφέρει τον χαιρετισμό του απόντος Υπουργού Εμπ.Ναυτ. κου Κουρουμπλή
επιβεβαιώνει τα όσα είπε προηγούμενα ο κος Δημητρακόπουλος για νομοθετική
ρύθμιση του θέματος.
Ο κος Δρακόπουλος, από τον «ΑΙΟΛΟ» Καλαμάτας αναφέρεται στο ότι όλα τα
Λιμεναρχεία της χώρας πρέπει να αντιμετωπίζουν με ενιαίο μάτι όλους τους
ναυταθλητικούς Ομίλους και όχι να ζητάει το καθένα δικά του χαρτιά για κάθε
αγώνα.
Ο κος ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΟΥ Γ- Πρόεδρος του ΣΕΑΝΑΔ Περάματος και ο Έφορος
Αθηνών εντοπίζει ότι υπάρχει ενδεχόμενο μέχρι την υλοποίηση της υπόσχεσης
από το Υπ. Ναυτιλίας να μην έχουν ενημερωθεί τα κατά τόπους Λιμεναρχεία και
να δημιουργούν προβλήματα στη διεξαγωγή αγώνων που θα γίνουν άμεσα.

ΘΕΜΑ 2ο:
Σχολή Προπονητών.
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.(ΠΡΟΕΔΡΟΣ) επί του συγκεκριμένου θέματος δίνει
το λόγο στον κο ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟ ο οποίος και ανακοινώνει στο σώμα πως η
Ομοσπονδία κατάφερε μετά από μεγάλη προσπάθεια να πάρει την έγκριση από
τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και από τον Υπουργό για τη Σχολή
Προπονητών. Ήδη οι ενδιαφερόμενοι έχουν ξεκινήσει να καταθέτουν τα
δικαιολογητικά, επειδή ήταν όμως πάρα πολλές οι αιτήσεις, αναγκαστήκαμε να
δώσουμε μια παράταση, για να μπορέσουν και αυτοί που δεν προλάβαιναν, να
καταθέσουν τα δικαιολογητικά τους.
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Πιστεύουμε, μετά το Σεπτέμβρη, γύρω στον Οκτώβριο, να ξεκινήσει η
Σχολή. Ειδική μνεία γίνεται και στον τρόπο της ηλεκτρονικής παρακολούθησης
μέσω διαδικτύου που είναι 90 ώρες περίπου, πράγμα που σημαίνει ότι δεν θα
χρειαστεί αυτοπρόσωπη παρουσία των καταρτιζομένων τις συγκεκριμένες ώρες
και αυτό διευκολύνει πάρα πολύ.
Ο κος Ρόντος Καίσαρ από τον Ναυτικό Όμιλο Βούλας (ΝΑΟΒ) κάνει λόγο για
την απαιτούμενη προϋπόθεση κτήσεως διπλώματος προπονητή για ιστιοπλοϊκά
ανοικτής θάλασσας η οποία προϋποθέτει έξι χρόνια αθλητική ταυτότητα.
Ο κος ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α. απαντά ότι το σημαντικό ζητούμενο ήταν να
μειωθούν ως προϋπόθεση τα απαιτούμενα μίλια από τα 2.500 στα μισά, δηλ. στα
1.200, κάτι που επετεύχθη για την ανοιχτή θάλασσα.
Ως προς το θέμα της ταυτότητας ο κος ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ Α. επισημαίνει ότι δεν
μπορεί να αλλάξει αυτή τη στιγμή, διότι έχει ψηφιστεί η απόφαση έχει
δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και ότι πρέπει να έχεις αθλητική
εμπειρία, αθλητική ταυτότητα για να μπορείς μετά να διδάξεις.
Ο κος Καλογερόπουλος Κώστας από τον Ιστιοπλοϊκό Όμιλο Πατρών
επισημαίνει ότι το άθλημα θέλει αθλητές και οι αθλητές το μίνιμουμ της
υποχρέωσής τους είναι να έχουν αθλητική ταυτότητα.
Ο κος Δημητρακόπουλος στη συνέχεια δίνει το λόγο στην ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Ν.
(ΥΠ. ΔΗΜ. ΣΧΕΣΕΩΝ) αναφορικά με την ηλεκτρονική πλατφόρμα της σχολής
και αυτή με την σειρά της στον αρμόδιο συνεργάτη της ΕΙΟ κο Κώστα
Ζαργιανάκη.
Ο κος Ζαργιανάκης, Υπεύθυνος Πληροφορικής της Ομοσπονδίας ανακοινώνει
ότι η ΕΙΟ έχει σκοπό να αναρτήσει ένα σύστημα e-learning και θα δώσει σε
κάθε συμμετέχοντα έναν κωδικό εισόδου και ένα password.
Πάνω στο σύστημα e-learning θα αναρτώνται τα μαθήματα των 90 ωρών που
θα πρέπει να παρακολουθήσει ο σπουδαστής και μέσω του κωδικού εισόδου και
του password, θα μπορεί ο κάθε καταρτιζόμενος να εισέρχεται και να
παρακολουθεί τα μαθήματα.
Αυτό θα ισχύει γι’ αυτούς που θα πάρουν έγκριση να μπουν στη σχολή. Αυτοί θα
πάρουν τους κωδικούς εισόδου και τα password. Δεν θα χρειάζεται φυσική
παρουσία και δεν θα χρειάζεται και συγκεκριμένη ώρα εισόδου.
Ο κος Κασιώτης Μιχάλης, από τον Αθλητικό Σύλλογο Ιστιοπλόων Ανοικτής
Θαλάσσης Ρόδου αναφέρεται στα θετικά του συστήματος ηλεκτρονικής
παρακολούθησης μαθημάτων. Ωστόσο για τις υπόλοιπες ώρες απαιτείτα
ταυτόχρονη φυσική παρουσία των προπονητών από την υπόλοιπη Ελλάδα.
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Στο θέμα παρεμβαίνουν οι κ.κ. Δημητρακόπουλος και Αδαμόπουλος οι οποίοι
αναφέρουν ότι θα γίνει προσπάθεια ομαδοποίησης υποψηφίων σε συγκεκριμένες
περιοχές που να βολεύουν από πλευράς μετακίνησης.
ΘΕΜΑ 3ο:
Κριτήρια Εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
Ο κος ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.(ΠΡΟΕΔΡΟΣ) αναφέρεται στη συνέχεια στο
Θέμα Κριτήρια Εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και δίνει το λόγο
στον εισηγητή του κο ΤΣΑΛΙΚΗ Λ. ο οποίος και αναφέρεται εκτεταμένα στο νέο
αρνητικό

για

τους

διακρινόμενους

αθλητές

καθεστώς

που

τείνει

να

διαμορφώνεται μετά την πρόσφατη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας .
Θεωρεί ότι η Πολιτεία έχει τη δυνατότητα να παρέμβει -έστω και τώρανομοθετικά διότι το πρόβλημα με τα παιδιά είναι μεγάλο και ήδη πολλοί
ελπιδοφόροι και σημαντικοί αθλητές κινδυνεύουν να χαθούν για τον ελληνικό
αθλητισμό αποδεχόμενοι υποτροφίες Αμερικανικών και λοιπών Πανεπιστημίων
του εξωτερικού , την ίδια στιγμή που στην Ελλάδα μπαίνουν φραγμοί στην
εισαγωγή τους στα Πανεπιστήμια.
Επισημαίνει

ότι

και

άλλες

κατηγορίες

πριμοδοτούνται,

όπως

ΑμεΑ,

στρατιωτικές σχολές και είναι κρίμα οι περιορισμοί να ισχύσουν στον
αθλητισμό. Στην συζήτηση παρεμβαίνει ο κος Καραγεώργος Ε ο οποίος κάνει
αναφορά στην πολύ καθυστερημένη διαδικασία διορισμού διακριθέντων
αθλητών στο δημόσιο που διογκώνει το αρνητικό κλίμα.
Στην συνέχεια ο πρόεδρος της ΓΣ δίνει το λόγο στο δικηγόρο της ΕΙΟ κος
Χρήστο Ηλιάδη επί του συγκεκριμένου θέματος.
Ο κος Ηλιαδης στην παρέμβασή του ενημερώνει το σώμα ότι ήδη ξεκίνησαν να
βγαίνουν οι πρώτες δικαστικές αποφάσεις με βάση την πρόσφατη απόφαση του
ΣτΕ , γεγονός που επιτείνει την αναγκαιότητα νομοθετικής παρέμβασης από την
Πολιτεία.
Θεωρεί ότι υπάρχουν περιθώρια να ισχύσει ένα πιο ορθολογικό σύστημα
πριμοδότησης, κάτι το οποίο διαφαίνεται και από το σκεπτικό της απόφασης του
ΣτΕ.
Τα κριτήρια οφείλουν να διατηρηθούν καταλήγει ο κος Ηλιάδης διότι μέσω
αυτών εξυπηρετείται και δεν καταλύεται η ισότητα μεταξύ των πολιτών.
Είναι δεδομένο ότι ένας διακριθείς αθλητής είναι υποχρεωμένος να ξοδέψει
υπερπολλαπλάσιο χρόνο μέσα στην ημέρα για προπόνηση και αγώνες έναντι του
μαθητή που θα ασχοληθεί μόνον με την μελέτη και αυτή την ανισότητα την
καλύπτει ο νομοθέτης με την πριμοδότησή του. Αρκεί αυτή να γίνεται
ορθολογικά, τόσο σε ποσοστά, όσο και σε διακρίσεις.
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(Δ Ι Α Λ Ε Ι Μ Μ Α)
------------------ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Α.(ΠΡΟΕΔΡΟΣ.)

κηρύσσει

την

συνέχεια

των

εργασιών καλωσορίζοντας το μόλις αφιχθέντα Υφυπουργό Αθλητισμού κο
Γιώργο Βασιλειάδη.
Ο κος ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
την σημαντική

Α.(ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ) παρεμβαίνει επισημαίνοντας

συμμετοχή του Υφυπουργού σε όλες τις εκδηλώσεις της

Ομοσπονδίας καθώς και την συμβολή του στην επίλυση των προβλημάτων της
με αγαστή και εποικοδομητική, πάντοτε, συνεργασία.
Ο κος ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ Γ.(ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ.) ευχαριστεί θερμά
για τα καλά λόγια τον κο Παπαθανασίου τονίζοντας ότι κάνει απλά το καθήκον
του με ίσες αποστάσεις από όλους .
Είναι δε χαρούμενος για το γεγονός ότι έχει να κάνει ανακοινώσεις επί του
συνόλου των σημαντικών θεμάτων που υπάρχουν στην ημερήσια διάταξη της ΓΣ
της ΕΙΟ.
Χαιρετίζει την απόφαση του Υπ. Ναυτιλίας για τους ναυαγοσώστες η οποία
εντάσσεται σε μία στενή συνεργασία του Υφυπουργείου του με τα Υπουργεία
Οικονομικών και Ναυτιλίας.
Αναφορικά με την Σχολή προπονητών ο Υφυπουργός τονίζει την επίτευξη της
διεξαγωγής της και μάλιστα με χαμηλό κόστος. Το όλο πλαίσιο της λειτουργίας
των σχολών προπονητών, των αποφοίτων ΤΕΦΑΑ ή και ιδιωτικών σχολών με
διαφανείς διαδικασίες και σαφή εργασιακά και επαγγελματικά δικαιώματα και
υποχρεώσεις θα ξεκαθαρίσει άμεσα με νομοθετική πρωτοβουλία που πρόκειται
να αναληφθεί το αμέσως προσεχές διάστημα.
Για τα κριτήρια εισαγωγής στη τριτοβάθμια εκπαίδευση ο Υφυπουργός τονίζει
το γεγονός ότι η φετινή χρονιά δεν επηρεάζεται, αλλά και ότι ρυθμίζεται το θέμα
αναφορικά με επιτυχίες αθλητών σωματείων που δεν είχαν προλάβει να πάρουν
αθλητική αναγνώριση.
Ειδικά για τη χρήση των ναυταθλητικών σωματείων επί των αιγιαλών κάνει
μνεία για την σχετική νομοθετική ρύθμιση και περαιτέρω για τη θετική εξέλιξη
που θα υπάρξει άμεσα στο ζήτημα του οικονομικού ανταλλάγματος, πάντα σε
συνδυασμό με τη δυνατότητα που θα δώσει ο νόμος για ήπιες εμπορικές
εκμεταλλεύσεις στα αθλητικά σωματεία.
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Ο Υφυπουργός τονίζει ότι έχει υπόψη του ρύθμιση που θα απαλλάσσει τις
αμιγώς αθλητικές χρήσεις από κάθε μορφής οικονομικό αντάλλαγμα το οποίο θα
ισχύει

(σαφώς

απομειωμένο

συγκριτικά

με

άλλες

κερδοσκοπικές

εκμεταλλεύσεις) για εμπορικές χρήσεις που ενδεχόμενα θα κάνει το σωματείο.
Τέλος ο κος Υφυπουργός αναφέρεται στο ζήτημα της νομιμοποίησης των
εγκαταστάσεων ως προς το οποίο αναφέρει ότι στο αθλητικό νομοσχέδιο θα
δίνεται η δυνατότητα νομιμοποίησης των αθλητικών εγκαταστάσεων με
γρήγορο και οικονομικά μη κοστοβόρο τρόπο, ενώ για τις άδειες των αγώνων ότι
ειδικά για την ομάδα Ζ’ των εγκαταστάσεων του άρθρου 56 του ν.2725/99 δεν θα
απαιτείται για διεξαγωγή αγώνων όπου υφίστανται νομιμοποιημένες αθλητικές
εγκαταστάσεις.
Στην περίπτωση αυτή θα απαιτείται μόνον έγγραφη άδεια της οικείας αθλητικής
Ομοσπονδίας.
Για το ακανθώδες ζήτημα των οικονομικών των σωματείων και του αθλητισμού
ο κος Βασιλειάδης επισημαίνει τις πολύ περιορισμένες δυνατότητες από το
ισχύον νομικό και οικονομικό πλαίσιο.
Αναφορικά με τις Ομοσπονδίες είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει μία
αύξηση της τάξεως του 10-15% στην ετήσια επιχορήγησή τους για το έτος 2019.
Επισημαίνει ακόμα ότι μέσω της χρηστής διαχείρισης σταδίων όπως το ΣΕΦ
προέκυψε ένα «μαξιλάρι» οικονομικών παροχών που θα διατεθεί αποκλειστικά
για στήριξη 60 περίπου ολυμπιονικών μέσω υποτροφίας. Τέσσερεις εξ αυτών
είναι ιστιοπλόοι.
Ειδική μνεία κάνει ο Υφυπουργός για βελτίωση και συντήρηση αθλητικών
εγκαταστάσεων μέσω συνεργασίας και άντλησης κονδυλίων με τους ΟΤΑ και τα
ΕΣΠΑ. Δυστυχώς στο κρίσιμο αυτό ζήτημα ο Υφυπουργός μνημονεύει την
δυσκολία επιτάχυνσης των διαδικασιών λόγω των αποψιλωμένων τεχνικών
υπηρεσιών της ΓΓΑ και της αναγκαιότητας προσφυγής σε ιδιωτικές μελέτες.
Δεχόμενος σχετικές ερωτήσεις από εκπροσώπους σωματείων ο κος Βασιλειάδης
επισημαίνει ακόμα τα εξής:
α/ Ότι μετά την έξοδο της Ελλάδας από τα μνημόνια (20/08) θα μπορέσει να γίνει
μία ουσιαστική συζήτηση για τη δρομολόγηση ένταξης και των σωματείων στη
διαδικασία εξόφλησης και ρύθμισης οφειλών
β/ Ότι αναφορικά με την πρόσληψη διακριθέντων αθλητών στο δημόσιο η
διαδικασία έχει ολοκληρωθεί μέχρι και το έτος 2008. Είναι ένα θέμα που ως προς
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την επίλυσή του δημιουργεί πρόβλημα η αναλογία που ισχύει εδώ και χρόνια για
προσλήψεις/αποχωρήσεις. Γενικότερα το νέο νόμο θα τεθεί εκ βάθρων η
αναμόρφωση του πλαισίου των προνομίων των αθλητών.
γ/ Για αθλητικές εγκαταστάσεις εντός ζώνης λιμένος το πρόβλημα είναι όντως
περίπλοκο και θα αντιμετωπιστεί από κοινού με το Υπ. Ναυτιλίας.
Το ίδιο συμβαίνει με ναυταθλητικές εγκαταστάσεις που ανήκουν σε Δήμους και
λειτουργούν με διαφορετικά, ανά περίπτωση, κριτήρια και όχι για το συνολικό
όφελος.
Μετά από ερώτηση του κου Παπαθανασίου, υπό την ιδιότητά του ως
εκπροσώπου και του Ολυμπιακού ο Υφυπουργός αναφέρεται τόσο στον ΕΝΦΙΑ
των αθλητικών εγκαταστάσεων, όσο και στη στέγαση ιστορικών ναυταθλητικών
σωματείων, όπως ο ΝΟ Αγ. Κοσμά,

ο ΕΝΟΑ και ο ΝΟ Καλαμακίου σε

εγκαταστάσεις που πλέον αξιοποιούνται , όπως το Ελληνικό, ο Αγιος Κοσμάς και
η μαρίνα Αλίμου.
Για τον ΕΝΦΙΑ η απαλλαγή ισχύει για τις αθλητικές ομοσπονδίες , γίνεται όμως
προσπάθεια να ισχύσει και για τα αθλητικά σωματεία. Διαφορετικά θα υπάρξει
plan B με ΕΝΦΙΑ μειωμένου ποσοστού ή μηδενικός ΕΝΦΙΑ για αποκλειστικά
αθλητική χρήση και μηδενικός για επιτρεπόμενη στο αθλητική σωματείο
εμπορική χρήση.
Αναφορικά με την παραμονή των ΕΝΟΑ, ΝΟ Αγ. Κοσμά και ΝΟ Καλαμακίου σε
αξιοποιούμενες εγκαταστάσεις ο Υφυπουργός συμφωνεί στην αναγκαιότητα και
το επόμενο διάστημα θα έρθει σε επαφή με το ΤΑΙΠΕΔ και το Υπ. Οικ. να
διερευνήσει τις προθέσεις των υποψηφίων επενδυτών, ως προς τους οποίους
θεωρεί ότι δεν έχουν λόγους να αρνηθούν την παραμονή των Ομίλων.
Κλείνοντας ο κος Βασιλειάδης αναφέρει ότι στον επικείμενο μεγάλο αθλητικό
νόμο θα γίνει διαβούλευση για όλα τα παραπάνω κρίσιμα θέματα που αφορούν
στον ερασιτεχνικό αθλητισμό.
Ο κος Παπαθανασίου παίρνοντας το λόγο ευχαριστεί ακόμα μία φορά τον
Υφυπουργό Αθλητισμού για την σημαντική παρουσία του και παρέμβασή του σε
μία Γενική Συνέλευση και ως έκπληξη αναγγέλλει ένα βίντεο με αντίστοιχη
ομιλία του πριν 4 μήνες στην γιορτή της ΕΙΟ για την βράβευση των σπουδαίων
ιστιοπλόων μας. Από το βίντεο αυτό διαφαίνεται η συνέπεια λόγων και έργων
και το συνεχόμενο ενδιαφέρον του κου Βασιλειάδη για το άθλημα.
Ακολουθεί η προβολή του βίντεο με παλιότερη ομιλία κου Βασιλειάδη.
____________________________________________________________________
Στην συνέχεια το λόγο και πάλι παίρνει ο Γενικός Γραμματέας της ΕΙΟ κος
Παπαθανασίου ο οποίος και αναφέρεται στο κρίσιμο ζήτημα της επιχορήγησης
της ΕΙΟ για την Ολυμπιακή προετοιμασία και την πρόκριση των αθλητών μας
στην επόμενη Ολυμπιάδα.
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Πρόκριση που έχει γίνει πιο δύσκολη από ποτέ διότι η ΔΟΕ έκοψε από τους
επόμενους Ολυμπιακούς 35 ιστιοπλόους από όλες τις ολυμπιακές κατηγορίες.
Η τελευταία επιχορήγηση δόθηκε από τη ΓΓΑ και θα πάει αποκλειστικά στην
πρόκριση της ομάδας μας στο Ααρχους της Δανίας, όπου όμως απαιτούνται πολύ
περισσότερα χρήματα.
Δυστυχώς η ΕΙΟ διατηρεί μεγάλα παράπονα από την αδιαφορία της καθ’ύλη
αρμόδιας Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής η οποία, όπως φαίνεται ,αγνοεί την
ελληνική ιστιοπλοΐα.
Η Επιτροπή της Ολυμπιακής Προετοιμασίας της ΕΟΕ, δηλαδή το αρμόδιο
όργανο που εισηγείται για τις επιχορηγήσεις ,έχει συνεδριάσει μόλις δύο (2)
φορές σε έναν ολόκληρο χρόνο!
Αδιαφόρησαν τόσο για το γεγονός ότι στο Ααρχους έπρεπε να αποσταλούν
περισσότεροι, κατά το δυνατόν, αθλητές για να πάρουν πρόκριση, αδιαφόρησαν
για τις ιδιαιτερότητες και το αυξημένο κόστος της συγκεκριμένης διοργάνωσης
και στάθηκαν, όπως μας πληροφόρησε ο κος Ζαννιάς στο πόσα χρήματα είχαμε
πάρει στο …παρελθόν!
Έτσι η ΕΙΟ αναγκάστηκε, προκειμένου να μην χαθεί η μεγάλη ευκαιρία για την
ελληνική ιστιοπλοΐα να πάρει τις προκρίσεις, να βρει αναγκαίους πόρους εκ των
ενόντων.

ΘΕΜΑ 6ο:
Ολυμπιακή Προετοιμασία.
Ο κος ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.(ΠΡΟΕΔΡΟΣ):

συνεχίζει στα όσα

προανέφερε για την Ολυμπιακή προετοιμασία πριν λίγο ο κ. Παπαθανασίου, θα
επαναλάβω κι εγώ, λέγοντας νούμερα , όπως πχ ότι Οι αγώνες στο Aarhus της
Δανίας, στοιχίζουν περίπου 120.000,00 € με πολλές μειώσεις και εξοικονόμηση
χρημάτων όπου ήταν δυνατόν.
Τούτο δε διότι τα εισιτήρια, η διαμονή και η διατροφή στη χώρα της Δανίας
είναι πανάκριβα.
Δυστυχώς δεν μας στήριξε η Επιτροπή Ολυμπιακής Προετοιμασίας, ελπίζουμε
να το κάνει η Ολομέλεια της ΕΟΕ.
Ο κος ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Α.(ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ) παρεμβαίνει ξανά στην αναφορά
του Υφυπουργού τονίζοντας πως ,αναφορικά με την αύξηση της ετήσιας
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τακτικής επιχορήγησης, είναι σχεδόν ειλημμένη η απόφαση τα χρήματα αυτά
να διατεθούν αποκλειστικά ως έμμεση επιχορήγηση στα Σωματεία, όπως γίνεται
και σήμερα για την ανάπτυξη μέσω διαφόρων αγωνιστικών εκδηλώσεων.
Επίσης ο κος Παπαθανασίου αναφέρεται στην ενημέρωση του Προέδρου της
WS, Kim Andersen, προς την ΕΙΟ πως η κατηγορία BUG έχει αναγνωριστεί
πλέον ως διεθνής κατηγορία.
Στο σημείο αυτό ο κος Αδαμόπουλος, Αντιπρόεδρος και Υπεύθυνος του
Γραφείου

Αθλητισμού,

προτείνει

την

τροποποίηση

του

Αγωνιστικού

Προγράμματος 2018 στο κεφ. Α4, όσον αφορά στην κατηγορία BUG, και τη
διεξαγωγή από τούδε και στο εξής Πανελληνίου Πρωταθλήματος BUG.

Στο

σημείο

αυτό

αποχωρεί

ο

Υφυπουργός

Αθλητισμού

κ.

Γ.

ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ)
------(Δ Ι Α Λ Ε Ι Μ Μ Α)
---------ΘΕΜΑ 7ο:
Ενημέρωση σωματείων – μελών για διοικητικές εξελίξεις και ψήφιση αυτών.
Το λόγο παίρνει ο κος ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.(ΠΡΟΕΔΡΟΣ) ο οποίος και
αναφέρεται σε μία διαμάχη που έχει ξεσπάσει τελευταία μεταξύ της
Ομοσπονδίας και μίας νεαρής, σημαντικής και φερέλπιδος διεθνούς αθλήτριας
του ΙΟΠ με αφορμή, τόσο πειθαρχική διαδικασία

σε βάρος της όσο και

καταγγελίες και εγκλήσεις από την πλευρά της αθλήτριας προς διάφορες αρχές.
Πιο συγκεκριμένα το ΔΣ παρέπεμψε σύμφωνα με τα προβλεπόμενα την αθλήτρια
στα όργανα της Ομοσπονδίας και η Πειθαρχική Επιτροπή έβγαλε μία απόφαση
τιμωρίας της.
Ο πρόεδρος της ΕΙΟ αναφέρει ότι από πλευράς Ομοσπονδίας τηρήθηκαν οι
κανονισμοί, όπως εγκρίθηκαν και ψηφίστηκαν από την περυσινή Γενική
Συνέλευση της Ομοσπονδίας, πλην όμως θεωρεί ότι δεν υπήρξε η σωστή
αντιμετώπιση ως προς το θέμα από πλευράς του Συλλόγου της , ο οποίος αντί να
την αποτρέψει από συγκεκριμένες ενέργειες και να λύσει ο ίδιος απευθείας το
πρόβλημα, ενίσχυσε την στάση της αθλήτριας με ανακοινώσεις. Επίσης ότι στο
συγκεκριμένο θέμα ενεπλάκησαν ελάχιστοι ένας δύο αθλητές που υποστήριξαν
την αθλήτρια.
Στη διαμάχη αυτή η Ομοσπονδία είχε την απόλυτη στήριξη των σωματείωνμελών της από όλη την Ελλάδα.
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Ο πρόεδρος του ΔΣ συνεχίζει με την υπόμνηση ότι δεν θέλει να πιστεύει ότι πίσω
από τη διαμάχη της συγκεκριμένης αθλήτριας του ΙΟΠ και της Ομοσπονδίας
μπορεί να υπάρχουν διοικητικές σκοπιμότητες

με σκοπό την ανατροπή της

εκλεγμένης διοίκησης της ΕΙΟ.
Ακολούθως το λόγο παίρνει ο ΓΓ του ΔΣ και γραμματέας της Συνέλευσης κος
Παπαθανασίου.
Ο κος Παπαθανασίου αναφέρεται στο πειθαρχικό παράπτωμα της αθλήτριας να
μην εμφανιστεί σε απονομή επίσημης διοργάνωσης με τον επίσημο ρουχισμό της
Εθνικής Ομάδας Ιστιοπλοΐας.
Τονίζει ότι σε παρόμοιο παράπτωμα στο παρελθόν υπέπεσαν και άλλοι αθλητές
εθνικών ομάδων, αλλά δόθηκαν εξηγήσεις και το θέμα σταμάτησε εκεί.
Όταν προέκυψε το αντίστοιχο ζήτημα η Ομοσπονδία επικοινώνησε με τον
πρόεδρο του ΙΟΠ-μέλος του ΔΣ της ΕΙΟ κο Παπαδημητρίου και του σύστησε να
δοθεί κάποια δικαιολογία από πλευράς αθλητρίας και να πάρει τέλος το θέμα .
Αυτό και δεν έγινε και επιπρόσθετα εκδόθηκε μία βαρύγδουπη ανακοίνωση από
τον ΙΟΠ .
Οι ενέργειες αυτές θεωρεί πως κάνουν ουσιαστικά κακό στον ίδιο τον αθλητή.
Στην πρόκριση για το παγκόσμιο στο Ααρχους η αθλήτρια του ΙΟΠ ζήτησε μέσω
δικηγόρου από την Ομοσπονδία να δηλωθεί ο Ούγγρος προπονητής της ως
εθνικός μας προπονητής. Η ΕΙΟ δέχτηκε το αίτημα της αθλήτριας.
Αποδείχτηκε μέσω ISAF όμως ότι ήδη ο ίδιος προπονητής είχε δηλωθεί στο
Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Δανίας ως εθνικός προπονητής της Ελβετίας.
Στην τελευταία ΓΣ της Ομοσπονδίας ψηφίστηκε ομόφωνα από τα σωματείαμέλη μία δήλωση των διεθνών αθλητών απέναντι στην Ομοσπονδία και
αναφορικά με τις υποχρεώσεις τους ως μέλη των Εθνικών Ομάδων.
Την υπέγραψαν όλοι οι έλληνες πρωταθλητές εκτός από μία αθλήτρια η οποία
ζήτησε να γίνουν μία σειρά από παρεμβάσεις στο κείμενο.
Φαντάζεστε τι σημαίνει να αμφισβητούνται από τους αθλητές οι υποχρεώσεις
της Ομοσπονδίας απέναντι στους επίσημους χορηγούς της εθνικής ή της
Ολυμπιακής Ομάδας αναφορικά , παραδείγματος χάριν , με το ρουχισμό.
Στην αντίστοιχη περίπτωση διαμάχης άλλης αθλήτριας της Γυμναστικής η
οποία επέμεινε στον δικό της προπονητή και όχι αυτόν της Εθνικής της Ομάδας,
η Γυμναστική Ομοσπονδία υπήρξε άτεγκτη, ώσπου η αθλήτρια συμμορφώθηκε
και έκτοτε δεν υπήρξε πρόβλημα.
Εμείς θεωρούμε ότι στην συγκεκριμένη περίπτωση θίχτηκε η ΕΙΟ διότι έβγαλε
ανακοίνωση και η ΕΟΕ ως προς την οποία εκ των υστέρων ο πρόεδρος κος
Καπράλος παραδέχτηκε ότι ήταν λάθος του.
Ο κος Παπαθανασίου κλείνει λέγοντας ότι με την ευκαιρία συζήτησης του
συγκεκριμένου θέματος θεωρεί ότι πρέπει να ανανεωθούν σε πρόσωπα όλες οι
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ειδικές επιτροπές της Ομοσπονδίας και μέχρι τις επόμενες εκλογές να υπάρξουν
υποψήφιοι που να τις στελεχώσουν με εμπειρία από τα θέματα του χώρου.
Μέχρι τότε όσοι επιθυμούν να μετέχουν από τα σωματεία θα μπορούν να
δηλώσουν ενδιαφέρον και να μετέχουν των συνεδριάσεων του ΔΣ και των
λοιπών επιτροπών.
Το λόγο παίρνει ο κος Αριστείδης Μπάκας από τον Ναυτικό Αθλητικό Σύλλογο
Πόρτο Ράφτη ο οποίος αναφέρει ότι η ενημέρωση των μελών για το τι
πραγματικά έχει συμβεί είναι συγκεχυμένη και δεν υπάρχει επαρκής αντίληψη
για τις θέσεις πχ της αθλήτριας και του σωματείου της.
Στην συζήτηση παρεμβαίνει η αντιπρόεδρος της ΕΙΟ κα Αναστασίου η οποία
διευκρινίζει ότι η αθλήτρια προσέβαλε με προσφυγή της στο ΑΣΕΑΔ την
παραπομπή της για πειθαρχικό έλεγχο , αλλά

η

Προσφυγή της αυτή

απορρίφθηκε από το ΑΣΕΑΔ.
Ετσι συνεχίστηκε η πειθαρχική διαδικασία και τελικά επιλήφθηκε η Πειθαρχική
Επιτροπή.
Ακολούθως ο λόγος δίνεται στον κο Παπαδημητρίου Ιωάννη, πρόεδρο του ΙΟΠ.
Ο κος Παπαδημητρίου αναφέρεται στη συμμετοχή του ως μέλος του ΔΣ της ΕΙΟ
και τις ομόφωνες αποφάσεις που λήφθηκαν εκεί, δείγμα ότι γίνεται μία
σημαντική δουλειά που στηρίζουν όλα τα μέλη. Αλλιώς όποιος δεν συμφωνούσε
θα παραιτείτο.
Ο ίδιος επανειλημμένα έχει αποδείξει ότι συμμετέχει στα όργανα της
ομοσπονδίας και αποδεικνύεται από την σημερινή του παρουσία στην ΓΣ παρά
το γεγονός ότι πριν λίγο καιρό έχασε το πατέρα του.
Ο κος Παπαθανασίου επιβεβαιώνει το γεγονός, ότι πράγματι ο κος
Παπαδημητρίου συμμετέχει στα όργανα , ασχέτως τυχόν κωλυμάτων.
Ο κος Παπαδημητρίου συνεχίζει λέγοντας ότι στην υπόθεση της συγκεκριμένης
αθλήτριας ο ΙΟΠ λειτούργησε συλλογικά αφού ο Ομιλος έχει 180 παιδιά και 12
προπονητές.
Έπρεπε λοιπόν να λειτουργήσουν σαν οικογένεια που καλύπτει όλα της τα παιδιά
για να κρατηθεί μία ισορροπία.
Πρέπει να μιλάς σε κάθε παιδί να το καθοδηγείς και από εκεί και πέρα διαλέγει
μόνον του το δρόμο του αναφέρει ο κος Παπαδημητρίου.
Εμείς έτσι λειτουργήσαμε και όχι επιθετικά προς την Ομοσπονδία, όπως
αναφέρθηκε και χωρίς διοικητικές σκοπιμότητες.
Καμία δήλωση δεν έγινε από τον ΙΟΠ και από μένα προσωπικά, μόνον μία
ανάρτηση.
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Ο Κος Παπαθανασίου επί του συγκεκριμένου επιμένει και ζητάει να διαβάσει τις
αναρτήσεις και ανακοινώσεις, ο κος Παπαδημητρίου αναφέρει ότι δεν
χρειάζεται.
Εστιάζει στο θέμα της αναφοράς της ΕΙΟ για τυχόν αλλαγή σημαίας από την
αθλήτρια, πως ήταν δηλαδή αυτό που ενόχλησε.
Ο κος Παπαδημητριου κλείνει ότι εάν η αθλήτρια έχει υποπέσει σε παραβατική
συμπεριφορά πρέπει να τιμωρηθεί.
Αναφέρει πως υπάρχουν όργανα, υπάρχει αθλητικός νόμος και δεν θα στηρίξουν
ως ΙΟΠ κάποιον αθλητή όταν είναι ενάντια σε νόμους και κανονισμούς.
Ο κος Παπαθανασίου παρεμβαίνει και ρωτάει και πάλι τον κο Παπαδημητρίου
αν ο ΙΟΠ έχει ψηφίσει τον πειθαρχικό κανονισμό, το αγωνιστικό πρόγραμμα και
την δήλωση από τους αθλητές και καταλήγει ότι είναι καλό το ίδιο το σωματείο
να προλαβαίνει τέτοιες καταστάσεις και να προφυλάσσει και την ιστιοπλοΐα και
τον ίδιο τον αθλητή του καταλήγοντας πως ήταν λάθος του ΙΟΠ να υπερασπιστεί
με τέτοιο τρόπο την αθλήτριά του στη διαμάχη της με την Ομοσπονδία διότι η
ανακοίνωση που έβγαλε ήταν ατυχής.
Ο κος Δημητρακόπουλος διαβάζει αποσπάσματα από την ανακοίνωση του ΙΟΠ
τα οποία αποδεικνύεται ότι θίγουν την Ομοσπονδία, σε αντίθεση με όσα
υποστήριξε ο κος Παπαδημητρίου.
Ο κος Παπαθανασίου κλείνει την συζήτηση επί του θέματος ζητώντας από το
σώμα να αποφανθεί καταρχήν εάν εγκρίνονται οι μέχρι τώρα ενέργειες στο
συγκεκριμένο θέμα, κατά δεύτερο λόγο εάν πρέπει να γίνει μία ανανέωση στα
μέλη των επιτροπών και τρίτον, εφόσον κρίνει το ΔΣ ότι υπάρχουν σοβαροί
διοικητικοί λόγοι να προσφύγει σε αρχαιρεσίες.
Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ :
(Παρόντα Σωματεία – Μέλη: 87)
-

Εγκρίνει

ομόφωνα τις ενέργειες και διαδικασίες του Διοικητικού

Συμβουλίου της Ε.Ι.Ο. οι οποίες έγιναν σύμφωνα με τον Πειθαρχικό
Κανονισμό, τον Κανονισμό των Εθνικών Ομάδων και τον Αθλητικό νόμο
και αφορούν πειθαρχικά θέματα Ομίλων – μελών και αθλητών τους.
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-

Αποφασίζει ομόφωνα ότι από τούδε και στο εξής όσον αφορά σε πειθαρχικά
παραπτώματα σωματείων, παραγόντων, αθλητών και προπονητών για να
μην δημιουργούνται θέματα δυσφήμισης του αθλήματος και μέχρι να
κινηθεί και ολοκληρωθεί η πειθαρχική διαδικασία , θα λαμβάνονται άμεσα
αποφάσεις από την Εκτελεστική Επιτροπή και το Διοικητικό Συμβούλιο της
Ομοσπονδίας σύμφωνα με τον νόμο ,το καταστατικό , τους κανονισμούς της
ΕΟΕ, της ΕΙΟ, τους διεθνείς κανονισμούς της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας
World Sailing, και, ειδικά για τους αθλητές και τους προπονητές, και το
εκάστοτε εγκεκριμένο από τη Γενική Συνέλευση Αγωνιστικό Πρόγραμμα.

-

Εξουσιοδοτεί ομόφωνα το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί σε τυχόν
τροποποίηση της σύνθεσης των Επιτροπών της ΕΙΟ σύμφωνα με το νόμο
και το καταστατικό.

-

Εξουσιοδοτεί ομόφωνα το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ι.Ο. να προκηρύξει
οποτεδήποτε χρειαστεί, αρχαιρεσίες για την εκλογή νέου Διοικητικού
Συμβουλίου, Επιτροπών κ.λπ., ακόμα και πριν τη λήξη της θητείας του
παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου.

-

Αποφασίζεται η τροποποίηση του Αγωνιστικού Προγράμματος 2018 κεφ.
Α4, όσον αφορά στην κατηγορία BUG, και η διεξαγωγή από τούδε και στο
εξής Πανελλήνιου Πρωταθλήματος BUG.
---------

Ο κος ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Α.(ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ)

Ευχαριστεί θερμά τα μέλη

αναφέροντας ότι όλοι ενωμένοι και μαζί θα προχωρήσουμε.
Ο κος ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.(ΠΡΟΕΔΡΟΣ) στο σημείο αυτό κηρύσσει τη
λήξη των εργασιών της ΓΣ και ευχαριστεί για την παρουσία των μελών.
(Τέλος εργασιών της Γενικής Συνέλευσης)
ΩΡΑ ΛΗΞΗΣ: 14.00’
-----Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:

ΑΝΤ. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Α. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
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