
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2013 
 
Αγαπητοί συνάδελφοι, 
 
Το 2013 υπήρξε ίσως η πιο δύσκολη χρονιά για την ιστιοπλοϊκή οικογένεια.  Η δραματική 
μείωση των κρατικών επιχορηγήσεων καθώς και η μηδενική επιχορήγηση από την ΕΟΕ είχε 
ως αποτέλεσμα την αδυναμία εκπληρώσεως όλων των στόχων της ομοσπονδίας.  Έτσι η 
ομοσπονδία αποφάσισε να αξιολογήσει κατά σειρά τις ανάγκες που θεωρούσε ως πρώτη 
προτεραιότητα για τη διατήρηση του επιπέδου του αθλήματος.   
 
Σύμφωνα με τα παραπάνω και επειδή το 2013 ήταν ένα έτος που απείχε από την Ολυμπιάδα 
του Ρίο, ως στόχος τέθηκε η ανάπτυξη του αθλήματος στις μικρές κατηγορίες και στα 
εσωτερικά πρωταθλήματα τα οποία δεν θα έπρεπε να ματαιωθούν με κανένα τρόπο με 
γνώμονα ότι αυτά συντελούν στην εξάπλωση του αθλήματος ανά το πανελλήνιο και στην 
δημιουργία κινήτρων για την προσέλευση μικρών αθλητών στο χώρο.   
 
Έτσι όλα τα πανελλήνια πρωταθλήματα όλων των ολυμπιακών κατηγοριών καθώς και των 
κατηγοριών ανάπτυξης πραγματοποιήθηκαν χωρίς κανένα πρόβλημα και κυρίως χωρίς 
κανένα παράπονο και η μειωμένη χρηματοδότησή τους πιστεύω ότι καλύφθηκε απόλυτα από 
την ευσυνειδησία των ανθρώπων που μόχθησαν για να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις τους 
και στους οποίους όλοι μας οφείλουμε ένα μεγάλο ευχαριστώ.   
 
Αυτό είχε σα συνέπεια την μείωση των εκπροσωπήσεών μας σε διεθνή συνέδρια καθώς και 
σε αγώνες στο εξωτερικό.   
 
Οι διοικητικές δαπάνες της ομοσπονδίας λοιπόν περιορίστηκαν στο ελάχιστο και κατά το 
έτος αυτό σχεδόν κανένας σύμβουλος της ομοσπονδίας δεν μετέβη στο εξωτερικό για να 
παραστεί σε διεθνείς διοργανώσεις ή στα παγκόσμια συνέδρια της ISAF.  Τα δε Διοικητικά 
Συμβούλια της ομοσπονδίας ήταν τα απολύτως απαραίτητα και μειωμένα.  Πιστεύω ότι στον 
τομέα αυτόν, δηλαδή στις δημόσιες σχέσεις μας καθώς και στην ενημέρωση και συνεργασία 
των μελών του ΔΣ, δεν έχει παρουσιαστεί επί του παρόντος κανένα πρόβλημα κι αυτό 
οφείλεται στην άριστη εργασία της Γραμματείας μας.   
 
Η συμμετοχή των αθλητών μας στις διεθνείς διοργανώσεις για το 2013 αποφασίστηκε να 
ελαχιστοποιηθούν και εφόσον τα οικονομικά μας το επιτρέψουν αυτές να εντατικοποιηθούν 
το 2014, έτος που αποτελεί και πρόκριση για την Ολυμπιάδα του 2016. 
 
Πάρα ταύτα αθλητές μας όπως ο Βύρων Κοκκαλάνης, οι Παναγιώτης Μάντης – Παύλος 
Καγιαλής,  κα, αναφέρομαι μόνο στις ολυμπιακές κατηγορίες και δε θέλω να αναφέρω όλα τα 
ονόματα για να μην αδικήσω κάποιους ξεχνώντας τους, επέτυχαν νίκες παγκοσμίου επιπέδου, 
δοξάζοντας  την ελληνική σημαία ανά την υφήλιο.  Εδώ θα πρέπει να τονίσω την μεγάλη 
προσπάθεια όλων των ναυτικών ομίλων που είχαν αθλητές στην εθνική ομάδα για την 
αποστολή των αθλητών αυτών καλύπτοντας τα έξοδά τους στο εξωτερικό.   
 
Τέλος θα πρέπει να τονίσουμε ότι μετά από πολλά χρόνια η ομοσπονδία απέκτησε ένα 
λειτουργικό, σύγχρονο και ευέλικτο καταστατικό προσαρμοσμένο στις σημερινές ανάγκες.  
Ένα καταστατικό που χρειάστηκε πολύ προσπάθεια και κόπος από τους γενικό και ειδικό 
γραμματέα κ.κ. Παπαθανασίου και Βασιλειάδη για να εκπονηθεί και να παρουσιαστεί 
ενώπιων σας και να εγκριθεί σε αυτήν την εξαιρετική μορφή.   
 



Η εξαιρετική απόδοση κάτω από τις συνθήκες αυτές του Γραφείου Αθλητισμού θα πρέπει να 
τονιστεί ιδιαίτερα όπως και του Λογιστηρίου και του Ταμία μας αλλά αυτές θα αναπτυχθούν 
σύντομα από τους ιδίους. 
 
Φίλοι και φίλες, 
 
Εν κατακλείδι το 2013 έκλεισε για την ομοσπονδία πιστεύω με πολύ θετικό έργο.  Εύχομαι η 
χρονιά που βιώνουμε τώρα να έχει τουλάχιστον την ίδια επιτυχία. 
 
Σας ευχαριστώ 
 
 
Αντώνης Δημητρακόπουλος 
Πρόεδρος ΕΙΟ 


