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Κύριο Απόστολο Παπαθανασίου  
Γενικό Γραμματέα Ε.Ι.Ο. 
 
Αγαπητέ κ. Γενικέ, 
 
Σε συνέχεια της επιστολής σου σχετικά με την αποστολή των πεπραγμένων της ΑΕΑΕ 
προκειμένου να αποσταλούν στα μέλη της Γενικής Συνέλευσης, σου γνωρίζω ότι: 
 
1. Η ΑΕΑΕ από την ημέρα της ανάληψης των καθηκόντων της συνεδρίασε τρεις 

φορές. 
 
2. Ολοκλήρωσε την μετάφραση των Διεθνών Κανονισμών Ιστιοδρομιών 2009 – 

2012, οι οποίοι δημοσιεύτηκαν στην ιστοσελίδα της ΕΙΟ στις 24 Δεκεμβρίου 
2008 και ήδη ευρίσκεται στο στάδιο της σελιδοποίησης τους παράλληλα με το 
αγγλικό κείμενο, προκειμένου να ξεκινήσει άμεσα η εκτύπωση τους. 

 
3. Προχωρά στη μετάφραση και εκτύπωση ενός βοηθήματος για τους νέους 

ιστιοπλόους με τίτλο «Εύκολος οδηγός των Κανόνων Ιστιοδρομιών 2009 – 2012». 
 
4. Εξέτασε και αποφάσισε επί μιας έφεσης αθλητού που εκκρεμούσε από τις αρχές 

Ιουλίου 2008. 
 
5. Προχωρά στην έκδοση βοηθήματος (παρουσίαση Power Point) για προπονητές 

και αθλητές με ανάλυση των νέων κανονισμών. 
 
6. Αναβλήθηκε το σεμινάριο επί των νέων κανονισμών 16 – 18 Ιανουαρίου, διότι 

λόγω βεβαρημένου προγράμματος ο κ. Bernard Bonneau δεν μπόρεσε να έλθει 
στη Αθήνα όπως είχε προγραμματίσει και αναμένουμε να μας ορίσει νέα 
ημερομηνία.  

 
7. Ύστερα από εισήγηση της ΑΕΑΕ προκειμένου να προχωρήσει στη δημιουργία 

προγραμμάτων εκπαίδευσης, μετεκπαίδευσης και αξιολόγησης των κριτών, 
(περιφερειακούς – εθνικούς – Διεθνείς) και την δημιουργία μητρώου το ΔΣ της 
ΕΙΟ ενέκρινε ώστε από 01.02.2009, 

             α. Οι Πρόεδροι των Επιτροπών Ενστάσεων οφείλουν να υποβάλουν προς την 
ΑΕΑΕ αναφορά βάσει συγκεκριμένου εντύπου (ευρίσκεται στην ιστοσελίδα 
της ΕΙΟ) Το έντυπο αυτό μπορούν , εάν επιθυμούν, να υποβάλουν 
ανεξάρτητα και τα άλλα μέλη της Επιτροπής. 



             β. Οι οργανωτές όμιλοι οφείλουν να υποβάλουν προς έγκριση στην ΑΕΑΕ τα 
ονόματα των μελών των Επιτροπών Ενστάσεων ή των Διεθνών Ελλανοδίκων 
Επιτροπών (International Jury) πριν από την έναρξη μιας διοργάνωσης . 

              γ. Οι όμιλοι μέλη της ΕΙΟ παρακαλούνται να προτείνουν προς την ΑΕΑΕ άτομα 
που επιθυμούν να συμμετάσχουν  στα προγράμματα εκπαίδευσης και 
μετεκπαίδευση κριτών. 

              δ. Το αυτό ισχύει και για άτομα που επιθυμούν να ασχοληθούν με την διαιτησία 
ιστιοπλοϊκών μονομαχιών (umpiring).  

 
8. Ορίσθηκαν όλες οι επιτροπές ενστάσεων για τις προκρίσεις των Ολυμπιακών 

κατηγοριών, την πανελλαδική πρόκριση 420 & Laser 4Radial και Περιφ. Αθηνών 
Optimist και Laser 4,7, οι Διεθνείς Ελλανόδικες Επιτροπές του Alexander the 
Great Cup και του Athens Eurolymp και η ομάδα των Umpires για το Mach Race 
γυναικών του Athens Eurolymp, καθώς και οι ξένοι κριτές που θα έλθουν στο 
Παγκόσμιο Πρωτάθλημα νέων 470, την Διεθνή Ιστιοπλοϊκή Εβδομάδα Β. 
Αιγαίου, και την Aegean Regatta. 

 
9. Στο πλαίσιο του προγράμματος ανταλλαγής κριτών της EUROSAF του 2009, 16 

θέσεις (6 IJ και 10 NJ) στην Τουρκία, Ιταλία, Ουγγαρία, Γαλλία, Ελβετία, 
Βουλγαρία και Κροατία, θα καλυφθούν από Έλληνες κριτές που θα καλύψουν 
μόνοι τους τις δαπάνες του ταξιδιού. Αντίστοιχα, 9 θέσεις (6 IJ και 3 NJ) 
Ελληνικών διοργανώσεων θα καλυφθούν από ξένους κριτές που θα έλθουν από 
την Τουρκία, Βουλγαρία, Μ. Βρετανία, Ουγγαρία, Νορβηγία, Χονγκ Κονγκ και 
Ισπανία,  με έξοδα της ομοσπονδίας τους ή με δικά τους.  

 
10. Η ΑΕΑΕ έχει έλθει σε συνεννόηση με τον πρόεδρο της επιτροπής  umpires της 

ISAF και της αντίστοιχης επιτροπής της Ιταλικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας κ. 
Alfredo Ricci, προκειμένου να ξεκινήσει συνεργασία με τα ιταλικά πληρώματα 
Mach Racing στο Ιταλικό εκπαιδευτικό κέντρο Mach Racing στο Brindisi. 

 
 
 

Με εκτίμηση 
 
 
 

Κώστας Τσαντίλης 
Πρόεδρος ΑΕΑΕ 


