
                                                                                                                               

ΠΡΟΣ :  ΔΣ  E.I.O  

 

      ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ 

             ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ  

                    IAN.2017 – ΔΕΚ.2017 

Στη συνέχεια σχετικής επιστολής σας, η επιτροπή εκθέτει τα 
παρακάτω που αφορούν το χρονικό διάστημα  

                           IAN ’17 – 31 ΔΕΚ’17 : 

1. Η επιτροπή συνήλθε σε τακτά χρονικά διαστήματα είτε με 
φυσική παρουσία των μελών της , είτε χρησιμοποιώντας 
τηλεφωνική και ψηφιακή (μέσα κοινωνικής δικτύωσης – SKYPE 
– MESSENGER  κλπ) επικοινωνία με μέλη που βρίσκονται σε 
μεγάλη απόσταση η δεν μπορούν να παρευρεθούν λόγω 
υποχρεώσεων.  

2. Κατά τη διάρκεια του παραπάνω χρονικού διαστήματος μέλη 
της επιτροπής επισκέφτηκαν τον Ν.Ο ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΥ και τον 
Ν.Ο. ΣΕΛΗΝΙΩΝ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ διαπιστώνοντας την θέληση και 
την διάθεση των ομίλων για συνέχιση της αθλητικής 
δραστηριότητας τους με παράλληλη επίκληση της βοήθειας της 
Ομοσπονδίας για αθλητικό υλικό. (Σχετικές αναφορές της 
επιτροπής προς την ΕΙΟ στις 9 και 15/10/2017) 

3. Επί πλέον όλα τα μέλη της επιτροπής ανάλογα με τον τόπο 
κατοικίας και δραστηριοποίησης τους , ήρθαν σε επαφή (φυσική 
η τηλεφωνική ) με ομίλους , για τους οποίους υπήρξε θέμα 
πλημμελούς η ανεπαρκούς δραστηριότητας σύμφωνα με λίστα 
της ΕΙΟ.  

 



Τα αποτελέσματα (παρατάσεις 1 έτους – διαγραφές , 
παραινέσεις, παροτρύνσεις και βοήθειας όπου ήταν δυνατόν ) 
υποβλήθηκαν γραπτώς στην ΕΙΟ στις 2/5/2017 και ελήφθησαν 
αποφάσεις στην προηγούμενη ΓΣ.  

4. Τέλος σας γνωρίζουμε ότι σε συνεργασία με το ΔΣ της ΕΙΟ θα 
συνεχίσουμε να επικοινωνούμε με όλους τους ομίλους που 
χρειάζονται βοήθεια σχετικά με την δραστηριότητα τους καθώς 
και με οποιοδήποτε θέμα είναι δυνατόν να επιλυθεί από την 
επιτροπή μας . 

5. Το 2017 ενεγράφησαν 5 σωματεία (Ν.Ο. Σαντορίνης, Ν.Ο. 
Τυμπακίου Κρήτης, Ν.Ο. Μεσολογγίου, Α.Ο. Windsurf, Ν.Ο. 
Σητείας) ανεβάζοντας τη δύναμη της Ομοσπονδίας στα 156 
σωματεία. Τα σωματεία, τα οποία είχαν την εκ του νόμου 
οριζόμενη δραστηριότητα ανέρχονται στον αριθμό 125, όπως 
αναφέρεται στη συνημμένη κατάσταση στο site της 
Ομοσπονδίας και τα οποία έχουν δικαίωμα ψήφου στην 1η 
Τακτική Γενική Συνέλευση του 2018. 

 

 

                  Για την Επιτροπή δραστηριοτήτων της ΕΙΟ 

 

 Ο Πρόεδρος                                                   Ο Γραμματέας 

Χ. Κολιαστάσης                                             Ε. Καραγιώργος 

 

 


