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Α. Έχει παγιωθεί πλέον η δυναμική λειτουργία της Γραμματείας που αποδίδει την 

ταχύτατη και έγκυρη ενημέρωση και  επικοινωνία με όλους τους φορείς που εμπλέκονται 

με την Ομοσπονδία ( Σωματεία, Γ.Γ.Α, ΕΟΕ, Ομοσπονδίες κ.λ.π.).   

1. Η αλληλογραφία απαντάται άμεσα. 

2. Το υλικό που αφορά στις Γ.Σ.(προτάσεις επί του αγωνιστικού προγράμματος, 

οικονομικός προϋπολογισμός, απολογισμοί ∆.Σ και επιτροπών κ.λ.π.) βρίσκεται 

στα χέρια των Ομίλων- μελών μας τουλάχιστον 20 ημέρες προ των Γ.Σ. του 

έτους, με αποτέλεσμα τον ουσιαστικό διάλογο και την ταχύτερη λήψη των ορθών 

αποφάσεων. 

3. Η εξέλιξη και βελτίωση του διαδικτυακού τόπου της Ομοσπονδίας είναι 

εντυπωσιακή. Οι ειδήσεις έχουν εμπλουτιστεί ποικιλοτρόπως, όπως για 

παράδειγμα με τη δράση των σωματείων μας και γενικότερες κοινωνικές 

δραστηριότητες.  

Στο σημείο αυτό επισημαίνεται η μέγιστη προσπάθεια που καταβάλλει το προσωπικό της 

Ομοσπονδίας για την επίτευξη των ανωτέρω ,με δεδομένη τη δραστική μείωσή του λόγω 

συνταξιοδοτήσεων ή μη ανανέωσης συμβάσεων. 

Β. Οι Επιτροπές της Ομοσπονδίας είχαν ισχυρό υποστηρικτικό ρόλο στη διοίκηση , αφού 

με αυξημένο κύρος εργάστηκαν συστηματικά ,αναλαμβάνοντας και φέροντας εις πέρας  

σημαντικό έργο.  

Γ. ∆υστυχώς ,δικαιώθηκε η πολιτική που ακολουθήσαμε στο ζήτημα της παροχής αδειών 

απουσίας των διακεκριμένων αθλητών από την εργασία τους. Και τούτο, γιατί η 

υπερεκμετάλλευση από ορισμένους της διευκόλυνσης αυτής έδωσε το δικαίωμα στο 

Υπουργείο Εσωτερικών να φτάσει στα άκρα, θεσμοθετώντας την πλήρη κατάργηση στην 

ουσία του δικαιώματος αθλητικής άδειας. Αποτέλεσμα της κατάστασης αυτής είναι 

σήμερα οι επίλεκτοι αθλητές να αδυνατούν να προπονηθούν και να λάβουν μέρος σε 

αγώνες, πληρώματα να διαλύονται και το όνειρό μας για μετάλλια στο Λονδίνο να 

αργοσβήνει.  

∆. Αντιλαμβανόμενοι πλήρως ότι τα σωματεία- σφραγίδες αφαιρούν πόρους και 

δυνατότητες από τα δραστήρια και ενεργά σωματεία, προχωρήσαμε και το 2010 στη 

διαγραφή 15 ομίλων που ουδεμία δραστηριότητα παρουσίαζαν ,ενώ στην παρούσα Γ.Σ. 

θα προτείνουμε τη διαγραφή 15 ακόμη  σωματείων. Ωστόσο, οι περσινές διαγραφές  

είχαν και ένα θετικό αποτέλεσμα: 3 εκ των διαγραφέντων σωματείων αποφάσισαν να 

δραστηριοποιηθούν και να επανεγγραφούν στη δύναμη της Ομοσπονδίας.  
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