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ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2020 

 

Το 2020 η ΑΕΑΕ συνεδρίασε 7 φορές προκειμένου να εξετάσει τα θέματα της 

αρμοδιότητα της και να υποβάλει ανάλογες προτάσεις προς το ΔΣ 

1. ΕΦΕΣΕΙΣ 

  Εκδικάσε  δύο εφέσεις. Στην πρώτη αντέστρεψε την απόφαση της Επιτροπής 

Ενστάσεων η οποία προχώρησε στην εκδίκαση μιας ένστασης η οποία δεν 

πληρούσε τις προϋποθέσεις εγκυρότητας της και στην δεύτερη  διέταξε την 

επανεξέταση της ένστασης από διαφορετική ΕΕ, της οποίας όρισε τα μέλη.  

2. Επιτροπές Αγώνων & Ενστάσεων 

Πρότεινε στην Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΙΟ τους προέδρους και τα μέλη των 

Επιτροπών Ενστάσεων και τους προέδρους των Επιτροπών Αγώνων των 

Πανελληνίων και Περιφερειακών Πρωταθλημάτων καθώς και των Αγώνων 

Προκρίσεως των εθνικών ομάδων. 

3. Κανονισμός Πιστοποίησης Εθνικών Στελεχών Αγώνων 

Ολοκλήρωσε την αναθεώρηση του Κανονισμού Πιστοποίησης Εθνικών Στελεχών 

Αγώνων σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από την World Sailing  προδιαγραφές ο 

οποίος εγκρίθηκε από την ΓΣ/ΕΙΟ 

4. ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΑΓΩΝΩΝ 

Προγραμμάτισε  3 σεμινάρια Α΄ κύκλου Στελεχών Επιτροπών Αγώνων, Κριτών 

και Διαιτητών (umpires), τα οποία όμως ανεβλήθησαν λόγω των μέτρων κατά 

της πανδημίας.  

Προχώρησε στον αρχικό προγραμματισμό των απαραίτητων σεμιναρίων για το 

2021 ως εξής: 

α. Α΄ κύκλου Κριτών και Στελεχών Επιτροπής Αγώνων στις Περιφέρειες ύστερα 

από αίτηση της Περιφέρειας, Ιανουάριο – Σεπτέμβριο. 

β. Β΄ κύκλου Κριτών και Στελεχών Επιτροπής Αγώνων στην Αθήνα ή 

Θεσσαλονίκη μεταξύ 20 Οκτωβρίου και 15 Νοεμβρίου 

γ. Καταμετρητών κλάσεων και ελεγκτών αγώνων Σεπτέμβριο – Νοέμβριο.  

δ. Διαιτητών (Umpires) σε συνδυασμό με κάποιο αγώνα. 

5. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ   

Προχώρησε στη αξιολόγηση της πειραματικής σελίδας για την ηλεκτρονική 

υποβολή αναφοράς του προέδρου της Επιτροπής Ενστάσεων και Αγώνων, η 

οποία προβλέπεται παρουσιαστεί στη Συνδιάσκεψη των Εθνικών Στελεχών 

Αγώνων 2021. Την ηλεκτρονική πλατφόρμα θα επιμεληθεί το ΤΕΙ Καβάλας. 

 



6. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΤΗΣ EUROSAF 

Η Επιτροπή Προγράμματος Ανταλλαγών Στελεχών Αγώνων της EUROSAF 

συναντήθηκε  το Σαββατοκύριακο 11-12 Ιανουαρίου 2020, στις εγκαταστάσεις 

του RIYC στο Δουβλίνο. Παρευρέθηκαν 37 εκπρόσωποι από 24 Ευρωπαϊκές 

χώρες. 

Στο πρόγραμμα έλαβαν μέρος 136 διοργανώσεις  που προσέφεραν συνολικά 220 

θέσεις. 

Προσφέραμε  16 θέσεις για  7 Ελληνικές διοργανώσεις από τις οποίες 

εκαλύφθησαν 12 και ζητήσαμε 16 θέσεις για τους εθνικούς κριτές και διαιτητές 

εκ των οποίων ελάβαμε τις 12.   

Δυστυχώς λόγω της πανδημίας το 95 % των αγώνων ματαιώθηκαν.    

7. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΑΓΩΝΩΝ 

α. Η Επιτροπή Πιστοποίησης συνεδρίασε στις 8/12/2020 για να εξετάσει τις 

αιτήσεις πιστοποίησης των Δόκιμων και Εθνικών Στελεχών Αγώνων. 

Πιστοποιήθηκαν σαν Δόκιμοι Κριτές οι: Θανάσης Κάτσαρης, Κώστας Γιαμαλίδης,  

Μυρτώ Αντωνοπούλου,  Νικολέττα Δεληγιάννη, Γιώργος Κυριαφίνης, Κατερίνα 

Λαγοπούλου, Δανάη Αντωνοπούλου, Κώστας Κεραμιδάς και Νίκος Ταρσινός, ενώ 

εκκρεμεί η πιστοποίηση του Γιάννη Παπασπύρου, η οποία θα ολοκληρωθεί με 

την υποβολή του διπλώματος ταχυπλόου και σαν Δόκιμο Στέλεχος Επιτροπής 

Αγώνων ο Κώστας Γιαμαλίδης. 

β. Επίσης, εξετάστηκαν 4 αιτήσεις για πρώτη πιστοποίηση (3 για Εθνικούς κριτές 

και 1 για Εθνικό Στέλεχος Επιτροπής Αγώνων. Από αυτές οι 2 δεν πληρούσαν 

όλες τις προϋποθέσεις, ενώ στις άλλες 2 κατέθεσαν τα απαιτούμενα χαρτιά 

εκπρόθεσμα και με παραλείψεις. Οι αιτήσεις δεν έγιναν δεκτές από την Επιτροπή 

Πιστοποίησης και αποφασίστηκε  να ενημερωθούν οι υποψηφίοι για να 

καταθέσουν εκ νέου αίτηση του χρόνου. Τα στελέχη αυτά αποφασίστηκε να 

πιστοποιηθούν ως Δόκιμα στελέχη αγώνων. 

γ.  Η περίοδος ανανέωσης της πιστοποίησης των εθνικών στελεχών αγώνων 

παρατάθηκε για ένα χρόνο λόγω της πανδημίας. 

δ.       Στις 31 Δεκεμβρίου 2021 τα Πιστοποιημένα και Δόκιμα στελέχη αγώνων ήταν:

  

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΡΙΤΕΣ IJ 5 

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ  IU 1 

ΔΙΕΘΝΗ ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΓΩΝΩΝ IRO 7 

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΤΕΣ  IM 2 

ΕΘΝΙΚΟΙ ΚΡΙΤΕΣ  NJ 21 

ΕΘΝΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΓΩΝΩΝ NRO 47 

ΕΘΝΙΚΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ NU 6 

ΔΟΚΙΜΟΙ ΚΡΙΤΕΣ CJ 13 

ΔΟΚΙΜΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΓΩΝΩΝ CRO 7 

ΣΥΝΟΛΟ 94 

 

 8. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ (RRS) 

Ολοκληρώθηκε και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της ΕΙΟ η μετάφραση των 

Κανόνων Αγώνων Ιστιοπλοΐας (RRS) για την περίοδο 2021 -2024, και αναμένεται 

η εκτύπωση του βιβλίου στα Ελληνικά & Αγγλικά. 



 

9. ΦΟΡΜΕΣ 

Ελέγχθηκαν και ξαναέγιναν κατά τα πρότυπα της WS οι φόρμες αιτήσεων 

πιστοποίησης, συστατικών επιστολών στελεχών αγώνων και αναφοράς αγώνων.  

10. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΑΓΩΝΩΝ 

          Ολοκληρώθηκε ο Κανονισμός Στελεχών Αγώνων που περιλαμβάνει τον Κώδικα 

συμπεριφοράς, τις Αναφορές, τον έλεγχο απόδοσης των στελεχών, τα 

δικαιώματά τους, το κώλυμα συμφέροντος, τη χρήση των μέσων κοινωνικής 

δικτύωσης την σεξουαλική παρενόχληση και την κακοποίηση.  

11. ΕΘΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ – CONFLICT OF INTEREST 

α. Επανεκδόθηκαν οι Εθνικές Διατάξεις (ΝΡ) για το 2021-2024.  

β. Ορίστηκε ένα πλαίσιο για να αντιμετωπιστούν πιθανές συγκρούσεις 

συμφέροντος (conflict of interest) που αφορούν στα στελέχη αγώνων και τη 

συμμετοχή τους στους αγώνες. Παράλληλα αποφασίστηκε να μεταφραστεί 

και να προσαρμοστεί η δήλωση για σύγκρουση συμφέροντος της WS στα 

Ελληνικά και να χρησιμοποιείται στους αγώνες της δικαιοδοσίας της ΕΙΟ. 

 

12.   ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ – ΔΙΑΚΑΙΩΜΑΤΑ – ΠΟΙΝΕΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΑΓΩΝΩΝ 

Καθορίστηκαν οι υποχρεώσεις, τα δικαιώματα καθώς και ποινές για πιθανά 

πειθαρχικά παραπτώματα των Εθνικών στελεχών αγώνων. 

 

13. ΑΜΟΙΒΕΣ – ΕΞΟΔΑ ΚΡΙΤΩΝ 

Αποφασίστηκε να συνταχθεί μία ολοκληρωμένη πρόταση για τις Αμοιβές και τα 

Έξοδα των στελεχών Αγώνων από τα μέλη της ΑΕΑΕ και να υποβληθεί στο 

ΔΣ/ΕΙΟ για αξιολόγηση. 

 

 

Για την ΑΕΑΕ 

Ο Πρόεδρος 

 

 

 

Κωνσταντίνος Τσαντίλης 

 


