
Διοικητικός Απολογισμός 
 

Αγαπητοί συνάδελφοι, 
 
Η νέα Διοίκηση της Ομοσπονδίας, που προέκυψε από τις εκλογές της 19ης.10.2008, θεωρεί 
υποχρέωσή της να ευχαριστήσει την προηγούμενη Διοίκηση και τους ομίλους -μέλη της για την 
άψογη διεξαγωγή της εκλογικής αναμέτρησης. 
Ως  νέα Διοίκηση θέσαμε  στόχο τη βελτίωση της πραγματικά επιτυχημένης προηγούμενης διοίκησης. 
Έτσι, στο χρονικό διάστημα έως 31/12/2008 επιτύχαμε τα εξής : 

1. Την καλύτερη λειτουργία του προσωπικού της ομοσπονδίας, με στόχο την εξυπηρέτηση των 
ομίλων- μελών και των αθλητών. 

2. Οι απαντήσεις σε οποιοδήποτε αίτημά σας είναι πλέον ταχύτατες και δίδονται  το ανώτερο 
εντός 10 ημερών. 

3. Κατά τη 2η Τακτική Γενική Συνέλευση του 2008  διεξήχθη με απόλυτη επιτυχία η εκλογή των 
αντιπροσώπων της Ομοσπονδίας μας στην Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή. Παράλληλα, 
παρουσιάσαμε ένα πρωτοποριακό αγωνιστικό πρόγραμμα μακράς πνοής το οποίο έτυχε 
ομόφωνης αποδοχής.  Το πρόγραμμα αυτό έχει επενδυθεί με οικονομικά στοιχεία και για το 
2009 έχει ως πρώτη προτεραιότητα την ανάπτυξη του αθλήματος.  

4. Σε καθαρά αγωνιστικό επίπεδο ,διεξήχθη το πανελλήνιο πρωτάθλημα Star , ενώ ομάδα μας 
συμμετείχε στο παγκόσμιο πρωτάθλημα RS:X, όπου και διακρίθηκε. Κατά τη διάρκεια της  
προηγούμενης Διοίκησης διεξήχθησαν τα πανελλήνια πρωταθλήματα 420, Laser, 4.7, RS:X, 
Europe, 49er και το ομαδικό Optimist, ενώ ταυτόχρονα ομάδα μας συμμετείχε στο Βαλκανικό 
πρωτάθλημα .  

5. Επίσης, στα πλαίσια της περαιτέρω ανάπτυξης της περιφέρειας, θα προσληφθούν από 
1.1.2009, τρεις περιφερειακοί προπονητές.   
Για την Κεντρική και Βόρεια Ελλάδα ο κ. Α. Πινιάρης 
Για την Νοτιοδυτική Ελλάδα   ο κ. Χ. Γιαννίρης 
Για τα Νησιά του Αιγαίου (βρισκόμαστε στην αναζήτηση του κατάλληλου προπονητή) 
Επίσης, θα απασχοληθεί προπονητής για τα ΑμεΑ, καθώς και γυμναστής στο γυμναστήριό 
μας, ενώ στα πλαίσια της αρτιότερης επιστημονικής υποστήριξης μια φορά το μήνα 
διαιτολόγος και αθλητικός ψυχολόγος θα συμβουλεύουν τους αθλητές μας.  

6. Σε συνεργασία με την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού οργανώσαμε στη Θεσσαλονίκη με 
μεγάλη επιτυχία ,τις σχολές προπονητών Ιστιοπλοΐας Β΄ και Γ΄ κατηγορίας,.  Παράλληλα, 
πιστοί στις δεσμεύσεις μας, θα εφαρμόσουμε και το θεσμό του βοηθού προπονητή, ούτως 
ώστε να καλυφθεί εν μέρει η περιφέρεια. 

7. Τόσο οι εκλεγμένες όσο και οι διορισμένες επιτροπές της Ε.Ι.Ο.,  με την μέχρι σήμερα  
παρουσία και οργάνωσή τους, δείχνουν ότι θα αποτελέσουν τη μεγάλη έκπληξη, όσον αφορά 
την ουσιαστική βοήθεια στο έργο του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ομίλων. 
(Επισυνάπτονται οι εκθέσεις τους, πλην της εκθέσεως της Επιτροπής Δραστηριότητας 
Σωματείων, με δεδομένο ότι υπάρχει θέμα διαγραφής των ομίλων χωρίς δραστηριότητα και η 
Επιτροπή χρειάζεται περισσότερο χρόνο). 

8. Κατασκευάζουμε νέο site για την Ομοσπονδία μας, που στόχο έχει, εκτός από την άμεση  και 
έγκυρη πληροφόρηση, και τη δική σας ουσιαστική και επώνυμη παρέμβαση και υπόδειξη. 

Νομίζουμε ότι στο μικρό αυτό χρονικό διάστημα, η νέα Διοίκηση, με την πλήρη συμπαράσταση όλων 
των επιτροπών, του προσωπικού της αλλά και την άψογη συνεργασία με τους ομίλους μέλη μας, 
καταφέραμε αρκετά, και ζητούμε την έγκριση του Διοικητικού απολογισμού μας. 

Φεβρουάριος 2009 
 

Για το Δ.Σ. 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
Α. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 

 
 


