
  

 
 
 

Επίσημος χορηγός ενδυμασίας 

 

Διοικητικός απολογισμός 2022 
 01.01.2022 – 31.12.2022 

 
Εισαγωγή  
 
Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, 
Δύο χρόνια μετά τις εκλογές συνεχίζουμε να εργαζόμαστε με τον ίδιο ενθουσιασμό για την 
πρόοδο του αθλήματός μας ,ενωμένοι και δυνατοί ,υπερασπιζόμενοι την αξιοπρέπεια και το 
κύρος  του  ,και  βέβαια  προσπαθώντας  να  εξαλείψουμε  την  ελάχιστη  σκόνη  που  έχει 
απομείνει από τα τερτίπια του προεκλογικού αγώνα και να υψώσουμε τη φωνή μας λέγοντας 
ΠΟΤΕ ΞΑΝΑ. 
Η  δομική  αλλαγή  της  ιστιοπλοΐας,  που  στην  ουσία  της  με  τη  δραματική  αλλαγή  των 
ολυμπιακών κατηγοριών, έχει δημιουργήσει δύο αθλήματα ,την παραδοσιακή ιστιοπλοΐα και 
την  ιστιοπλοΐα  foil,  μας  ωθεί  να  ρίξουμε  ακόμη  μεγαλύτερο  βάρος  στην  ανάδειξη  των 
σπουδαίων ταλέντων της Νέας Γενιάς που θα εμπλουτίσουν τις Εθνικές μας ομάδες και θα 
οδηγήσουν σε νέους θριάμβους την Ελληνική Ιστιοπλοΐα. 
Δυστυχώς το 2022 ήταν και πάλι μια πολύ δύσκολη χρονιά όσον αφορά στα οικονομικά της 
Ομοσπονδίας , αφού το Υφυπουργείο Αθλητισμού με μία απρόσμενη κίνηση περιέκοψε το 
20%  της  τακτικής  επιχορήγησής  μας  ,συνυπολογίζοντας  στην  τακτική  επιχορήγηση  την 
έκτακτη χρηματοδότηση των 330.476 € για τις εθνικές ομάδες που είχε εξαγγείλει.  
Σε πείσμα αυτής της περιπέτειας η Ομοσπονδία με συνεπή οικονομική διαχείριση έκλεισε τη 
χρονιά χωρίς να χρωστά ούτε ένα ευρώ στα σωματεία, στους προμηθευτές κ.λ.π. 
Και συνεχίζουμε ,ελπίζοντας σε μεγαλύτερες επιτυχίες των αθλητών και αθλητριών μας το 
2023. 
 

1. Συνεδριάσεις Δ.Σ. & Ε.Ε. 
Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδρίασε 14 φορές τακτικώς και μία εκτάκτως. Υπήρξε, επίσης,  
μια συνεδρίαση του Δ.Σ  εκτός Αθηνών ,05 Φεβρουαρίου 2022, στο Κέντρο Πολιτισμού του 
Δήμου Ανατολικής Μάνης στο Γύθειο στο πλαίσιο  του Περιφερειακού Πρωταθλήματος Ν. 
Ελλάδος, ενώ η Εκτελεστική Επιτροπή συνεδρίασε 28 φορές. 
Στο σημείο αυτό θα πρέπει να τονίσουμε ότι το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας σύσσωμο έδωσε το 
παρών  σε  όλες  τις  περιφέρειες  της  Ελλάδας  ,  όπου  διοργανώθηκαν  πανελλήνια  και 
περιφερειακά πρωταθλήματα, αλλά και διεθνείς διοργανώσεις, για να ενημερώσει αλλά 
και να ακούσει και συζητήσει τα προβλήματα των σωματείων μας. 
 

2. Γενικές Συνελεύσεις 
 
Το 2022 πραγματοποιήθηκαν δύο Γενικές Συνελεύσεις. Αναλυτικότερα: 
 
 Α.1η  Τ.Γ.Σ την 27η Μαρτίου 2022,   στην οποία εγκρίθηκαν: 
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 Ο Διοικητικός απολογισμός του Δ.Σ. για το χρονικό διάστημα από 01‐01‐2021 έως 31‐
12‐2021, η έκθεση πεπραγμένων των Επιτροπών της Ομοσπονδίας  για τα ανωτέρω 
χρονικά διαστήματα  και η απαλλαγή  του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη. 

 Ο οικονομικός απολογισμός του Δ.Σ. για το χρονικό διάστημα 01‐01‐2021 έως 31‐12‐
2021, η έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής για το χρονικό διάστημα  01‐01‐2021 έως 
31‐12‐2021,  ο  Ισολογισμός  για  το  έτος  2021    και  η  απαλλαγή  του  Δ.Σ.  από  κάθε 
ευθύνη. 

 Το θέμα νομιμοποίησης εγκαταστάσεων σωματείων.   
 

 Β. 2η Τ.Γ.Σ της 23η Οκτωβρίου 2022, ,   στην οποία εγκρίθηκαν: 

 Το αγωνιστικό πρόγραμμα έτους 2023 

 Η έγκριση προϋπολογισμού έτους 2023 

 Η έγκριση Κανονισμού Κριτών ‐  Διαιτητών και λοιπών Στελεχών Αγώνων της Ε.Ι.Ο. 

 Η έγκριση Κανονισμού Αγώνων της Ε.Ι.Ο. 

 Η διαγραφή Ομίλων μελών της Ε.Ι.Ο. σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 12, 13 και 14 του   
Καταστατικού της Ε.Ι.Ο. 

   Επίσης  έγινε ενημέρωση για τα θέματα εγκαταστάσεων Ομίλων. 
 

3. Αλληλογραφία 
 
Εντός του 2022  ο  αριθμός πρωτοκολλημένων αιτημάτων και απαντήσεων  ανήλθε στις 4.641. 
 

4. Νέα αθλητικά δελτία και ανανεώσεις 
 

 Εντός του 2022 εκδόθηκαν και ανανεώθηκαν συνολικά 6.600 αθλητικά δελτία. 
 

5. Αναρτήσεις στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ 
 

 274 αναρτήσεις. 
 

6. Μεταγραφές 
 

Από τα 160 αιτήματα εγκρίθηκαν από την επιτροπή μεταγραφών 158 και απορρίφθηκαν 2. 
Μέχρι τέλος του χρόνου ολοκληρώθηκαν 138 μεταγραφές. 
 

7. Προβολή και ψηφιακή τεχνολογία – Live streaming αγώνων  
 
Α.  12  ζωντανές  πολύωρες  μεταδόσεις  αγώνων  έγιναν  από  την  εκπληκτική  ερασιτεχνική 
ομάδα  broadcasting  της  Ε.Ι.Ο.  με  επικεφαλής  τον  υπεύθυνο  προβολής  &    ψηφιακής 
τεχνολογίας κ. Παπαθανασίου και τους Έλενα Δημητρακοπούλου, Χάρη Γκανιάτσα, Θοδωρή 
Καλογερή,  Πάνο  Δημητριάδη  ,  Αντώνη  Τσότρα  ,  Κώστα  Ζαργιαννάκη &  τους  2  χειριστές 
drones.  



 

 
Επίσημος χορηγός ενδυμασίας 

 Περιφερειακό Πρωτάθλημα Νήσων Αιγαίου‐ Ν.Ο. Πάρου, 07‐09/012022 

 Πρόκριση  Εθνικών  Ομάδων  Optimist  &  Ilca  4‐  NOTK  &  N.O.  Καλαμακίου  ,23‐
26/03/2022 

 Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Optimist U13‐ N.O. Κατερίνης, 16‐20/04/2022 

 Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ilca 6 ‐N.O. Αρτέμιδας Σπάτων, 27/04‐01/05/2022  

 Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Techno293 & Plus ‐NAO ΚΕΚΡΟΨ, 11‐15/05/2022 

 Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Formula Kite, Kite Foil, TT:R‐ I.O. Πατρών, 01‐04/09/2022 

 Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ilca 4‐ N.Α.O. Αιγίου «Ποσειδών»,05‐09/09/2022 

 Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Optimist U16‐ Athens Inter. Sailing Center, 05‐09/10/2022 

 31st Athens  International Sailing Week‐ Ν.Ο. Καλαμακίου,  Ι.Ο.Π. ΔΕΗ Ν.Ο. Κατοίκων 
Βουλιαγμένης ‐03‐12/11/2022 

 The 2022 Chesva 2.0 R.O.C.‐  Limassol, Cyprus, 13‐20/11/ 2022.  Στον  συγκεκριμένο 
αγώνα  Optimist  ,στον  οποίο  έχουμε  προσκληθεί  και  το  2023,  συμμετείχαν  οι  40 
καλύτεροι  αθλητές/τριες  και  οι  10  καλύτεροι  προπονητές  του  κόσμου.  Έτσι 
δημιουργήσαμε ένα αρχείο στο κανάλι μας στο youtube, απολύτως χρήσιμο για τους 
προπονητές  

 Περιφερειακό Πρωτάθλημα Αθηνών Optimist ‐ΝΑΟ Βούλας, 07‐11/12/2022 

 31st Athens International Sailing Week Techno293 & Plus‐ Ν.Ο. Βουλιαγμένης, 
 15‐18/12/2022 

                   Β. Στατιστικά youtube κατά το χρονικό διάστημα 01/01‐ 31/12/2022   

 Προβολές 70.486  

 Χρόνος Παρακολούθησης σε ώρες 9.538,2 

 Εμφανίσεις 565.673  

 Ποσοστά παρακολούθησης ανά φύλο: 65% Ανδρες‐35% Γυναίκες 

 Χώρες που παρακολούθησαν 25: Ελλάδα ,Κύπρος, Ιταλία, Η.Π.Α. ,Ισπανία, Σουηδία, 
Σιγκαπούρη,  Περού,  Πολωνία,  Ιαπωνία,  Ταϋλάνδη,  Βουλγαρία,  Ρωσία,  Λιθουανία, 
Γαλλία,  Μπαχάμες,  Γερμανία  Χιλή,  Αυστραλία,  Βραζιλία,  Ρουμανία,  Τουρκία, 
Αργεντινή, Ηνωμένο Βασίλειο. 

    Γ.  Εν κατακλείδι  ,η απόφαση της Ομοσπονδίας να προχωρήσει σε  ένα  τόσο μεγάλο και 
δύσκολο εγχείρημα μας δικαίωσε ,αφού: 

 Τα σωματεία που αναλαμβάνουν μεγάλες διοργανώσεις μπορούν πλέον με αξιώσεις 
να ζητούν και να βρίσκουν χορηγίες. 

 Δημιουργείται  και  εμπλουτίζεται  συνεχώς  ένα  τεράστιο  προπονητικό  υλικό  , 
απαραίτητο στους προπονητές μας ,αλλά και στους ίδιους τους αθλητές και αθλήτριες 
που μπορούν να διορθώσουν τα λάθη τους από μόνοι τους, όπως δηλώνουν οι ίδιοι. 

 Δημιουργείται μια τεράστια, όπως αποδεικνύουν οι αριθμοί ,νοητή εξέδρα που δίνει 
τη δυνατότητα παρακολούθησης και κατανόησης του αθλήματός μας στο φίλαθλο 
κοινό, στις οικογένειες των ιστιοπλόων, στα σωματεία μας κ.λ.π. 

 
8. Γραφείο Τύπου και Μέσα κοινωνικής δικτύωσης  
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 Εκδόθηκαν 176 δελτία τύπου 

 Υπήρχε καθημερινή ενημέρωση στο site της Ομοσπονδίας  

 Υπήρχε καθημερινή παρουσία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης  
 

9. Στην υπηρεσία των σωματείων μας 
 
Το ελλιπές ,ακόμα και μέχρι σήμερα και παρά τις επανειλημμένες εδώ και χρόνια επιστολές 
μας  προς  τους  αρμόδιους  φορείς  ,  προσωπικό  της  Ομοσπονδίας,  πρόθυμο  κάθε  στιγμή 
βοήθησε τα σωματεία 

 για τη σωστή συμπλήρωση του Μητρώου της Γ.Γ.Α. ,   

 για τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την ειδική αθλητική αναγνώριση, 

 για τις διαδικασίες διεξαγωγής αγώνων, 

 για το υγειονομικό πρωτόκολλο και για κάθε άλλη βοήθεια που του ζητήθηκε από τα 

σωματεία μας. 

Παράλληλα,  το  λογιστήριο  κινήθηκε  άμεσα  και  προσαρμόστηκε  στις  λογιστικές 

παρατηρήσεις της Ε.Α.Δ.  

 
10. Χορηγίες   

 Συνεχίζεται η συνεργασία με την εταιρεία VETO η οποία ντύνει με αθλητικά ρούχα της 

ARENA τις εθνικές μας ομάδες.  

 Συνεχίζεται το πρόγραμμα ανάπτυξης της ιστιοπλοΐας ΑμεΑ «Blue Mediterraneo»  σε 

συνεργασία  με  το  Ιταλικό  Ίδρυμα   Fondazione Terzo Palastro  Internationale.  Στην 

ενίσχυση  του  προγράμματος  προστέθηκε  ένας  ακόμα  χορηγός,  η  εταιρεία 

ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣ  ΚΟΣΜΟΣ  ‐ΚΥΦΙΔΗΣ  που  βρίσκεται  στο  πλευρό  των  ΑμεΑ  εδώ  και 

πολλά χρόνια.  

 Χορηγός στο Live Streaming: Paralos ‐Industry/Energy/Marine 

 Υποστηρικτές Live Streaming: Live U ,PTS, ODS, MyHelis, www.block21.gr 

11. Κοινωνικές δράσεις 

 Συνεχίζεται η δράση «Χάρισε Ζωή ‐Γίνε Δότης Μυελού των Οστών» σε συνεργασία 

με το Πανεπιστήμιο Πατρών & το Ναυτικό Όμιλο Καλαμάτας. 

 Ιστιοπλοΐα Γένους Θηλυκού υπό την αιγίδα της World Sailing σε συνεργασία με το 

πρόγραμμα  της  Γ.Γ.Α.  «  BE  ACTIVE»    και  τον  Πανελλήνιο  Σύλλογο  Γυναικών  με 

Καρκίνο Μαστού «Άλμα Ζωής» :  

Η  1η  εκδήλωση  πραγματοποιήθηκε  στις  22  Οκτωβρίου  στο  Athens  International  Sailing 
Center. H δράση απευθύνεται σε όλες τις γυναίκες, σε μαμάδες, κόρες, νεαρές γυναίκες, σε 
γυναίκες  με αναπηρία  και  τις  καλεί  να  ζήσουν  την  υπέροχη  εμπειρία  της  ιστιοπλοΐας,  να 
γοητευτούν από την ελευθερία και τη χαρά που προσφέρει, και να αποφασίσουν να κάνουν 
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μια “επαναστατική” αλλαγή στην δύσκολη καθημερινότητά τους. Να βάλουν την ιστιοπλοΐα 
ουσιαστικά  στη  ζωή  τους.  Να  εκπαιδευτούν,  να  προπονηθούν  και  ‐γιατί  όχι  ‐  να  πάρουν 
μέρος σε αγώνες και να κερδίσουν επιβραβεύοντας επιπλέον τον εαυτό τους με την βελτίωση 
της ψυχικής και σωματικής τους ευεξίας. Στόχος της ΕΙΟ είναι η δράση να γίνει θεσμός και 
να αγκαλιαστεί από κάθε Όμιλο, Δήμο και Περιφέρεια της Χώρας. 

12.Εγκαταστάσεις 

Εν συνεχεία της Γ.Σ.  του Μαρτίου του 2022, στην οποία βασικό θέμα ημερήσιας διάταξης 
ήταν οι εγκαταστάσεις και  τα πολλά και διαφορετικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι 
Όμιλοί μας  ,αλλά και  ζώντας καθημερινά την αγωνία των Ομίλων για  το μέλλον τους  ,  το 
Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ι.Ο, υλοποιώντας μια από τις βασικές αρχές του προγράμματός 
του, έχει μέχρι στιγμής προχωρήσει  στις εξής ενέργειες: 

 Με στόχο  τη  συγκέντρωση  και  κωδικοποίηση  των προβλημάτων σε  ό,τι  αφορά  το 
καθεστώς  της  παραχώρησης  χρήσης  ή  ενοικίασης  από  διάφορους φορείς,  έστειλε 
ερωτηματολόγια για την αποτύπωση της σημερινής κατάστασης .  

 Συγκρότησε την Επιτροπή Εγκαταστάσεων Ομίλων Ε.Ι.Ο., της οποίας μέλη είναι οι κκ. 
Χρυσόστομος  Αποστόλου,  Τάκης  Δρακόπουλος  (Ν.Α.Σ  Καλαμάτας),  Κώστας 
Καλογερόπουλος (Ι.Ο.Πατρών) , Ηλίας Κουντρομιχάλης (Ν.Ο. Πάρου) , Χάρης Ρούσσης 
(Μέλος  Δ.Σ.  Ε.Ι.Ο.)  ,  Κώστας  Τζαννές  (  ΝΟΕΦ),  και  Γιώργος  Χριστόπουλος  (Ν.Ο. 
Καλαμακίου) . Η Επιτροπή συνεδρίασε και συζήτησε  τα ευρήματα που προέκυψαν 
από τα ερωτηματολόγια Οι φορείς που εμπλέκονται είναι οι Κτηματικές υπηρεσίες 
Δημοσίου  οι  οποίες  επιβάλλουν  μεγάλα  πρόστιμα  για  καταπάτηση  αιγιαλού  και 
παραλίας, οι Δήμοι, οι Οργανισμοί Λιμένων,  τα Λιμενικά Ταμεία κ.λ.π. Η Επιτροπή 
αφού  συζήτησε,  ανέλυσε  και  επεξεργάστηκε  όλα  τα  θέματα,  κατέληξε  στο 
συμπέρασμα  ότι  η  νομιμοποίηση  των  εγκαταστάσεων  είναι  από  δύσκολη  έως 
αδύνατη  να  επιτευχθεί,  κι  αν  σε  κάποιες  περιπτώσεις  υπάρχουν  τρόποι  να  γίνει, 
χρειάζονται πολλά χρήματα, πολύς χρόνος και πολύ κουράγιο λόγω της πολυνομίας 
και των συναρμοδιοτήτων των Υπουργείων. Το τελικό συμπέρασμα είναι ότι μόνο με 
πολιτική βούληση μπορεί το πρόβλημα να βρει οριστική λύση .  

 Στο πλαίσιο αυτό εστάλη επιστολή προς το Υφυπουργείο   Αθλητισμού που είναι ο 
καθ΄ύλην  αρμόδιος  φορέας  για  τον  αθλητισμό  ‐  υπογεγραμμένη  και  από  σχεδόν 
όλους τους ομίλους μας‐  η οποία κοινοποιήθηκε στον Πρωθυπουργό, τους αρχηγούς 
των  κομμάτων  και  όλους  τους  βουλευτές,  και  με  την  οποία  ζήτησε  νομοθετική 
ρύθμιση    που  θα  νομιμοποιεί  τις  εγκαταστάσεις  όλων  των  ομίλων  .  Η  επιστολή 
επίσης απεστάλη στην Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή και στις συγγενείς Ομοσπονδίες 
ΕΚΟΦΝΣ και ΚΑΝΟΕ ΚΑΓΙΑΚ. 



 

 
Επίσημος χορηγός ενδυμασίας 

 Εν συνεχεία υπήρξε ευρεία και πολύμηνη ενημέρωση και συναντήσεις  με όλα  τα 
πολιτικά κόμματα ,με τον  Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού και τη νομική υπηρεσία του 
Υπουργείου  και  με  τον  Γενικό  Γραμματέα  Λιμένων  ,Λιμενικής  Πολιτικής  και 
Ναυτιλιακών  Επενδύσεων.  Αποτέλεσμα  όλων  αυτών  των  κινήσεων  ήταν  η 
πολυάριθμη  κατάθεση αναφορών και  ερωτήσεων από  κοινοβουλευτικές  ομάδες 
,αλλά και από μεμονωμένους βουλευτές προς τον Υφυπουργό Αθλητισμού. Σε όλα 
αυτά η απάντηση ήταν ότι το Υφυπουργείο αντιλαμβάνεται το πρόβλημα ,αλλά είναι 
αναρμόδιο.  

 Παράλληλα, το νομικό τμήμα της Ε.Ι.Ο. συνέταξε σχέδιο τροπολογίας  την οποία η 
Ε.Ι.Ο.  απέστειλε  στο  νομικό  τμήμα  του  Υφυπουργείου Αθλητισμού  το  οποίο  με  τη 
σειρά του διαβίβασε στον Υφυπουργό Οικονομικών ως αρμόδιο. Η Ομοσπονδία ήδη 
έχει ζητήσει συνάντηση με τον Υφυπουργό Οικονομικών και αναμένει.  

 
Ολοκληρώνοντας  το  κεφάλαιο  αυτό  θέλουμε  να  τονίσουμε  ότι  η  ενότητα,  η 
αποφασιστικότητα και η αγάπη για το άθλημα  μας είναι τα ισχυρά όπλα απέναντι σε ένα 
παράλογο κράτος που «αποθεώνει» γενικώς τα μετάλλια, αλλά καταδιώκει τα κύτταρα του 
αθλητισμού , τα σωματεία.  
Είμαστε αποφασισμένοι όλοι μαζί να φτάσουμε μέχρι το τέλος και να πετύχουμε. 
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