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Α. Πρώτη κα βασική προτεραιότητα για τη Γραμματεία αποτέλεσε  η έγκαιρη και 

έγκυρη ενημέρωση και  επικοινωνία με όλους όσοι έχουν σχέση με την Ομοσπονδία, 

και πρωτίστως τα σωματεία της Ε.Ι.Ο,  ώστε να αποφεύγονται κατά το δυνατόν 

ασάφειες, παρερμηνείες ,παραπληροφόρηση, κ.λ.π., παράγοντες που αμφίπλευρα 

εμποδίζουν την αποτελεσματικότερη λειτουργία όλων μας.  

 

Στα πλαίσια αυτά στοχεύσαμε και πετύχαμε: 

1. Να απαντάται όλη η αλληλογραφία που φθάνει στη Ε.Ι.Ο το αργότερο εντός 7 

ημερών. 

2. Το σύνολο του έντυπου υλικού που αφορά στις Γ.Σ.(προτάσεις επί του 

αγωνιστικού προγράμματος, οικονομικός προϋπολογισμός, απολογισμοί ∆.Σ 

και επιτροπών κ.λ.π.) να βρίσκεται στα χέρια των Ομίλων- μελών μας 

τουλάχιστον 20 ημέρες προ των Γ.Σ. του έτους. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι 

εκπρόσωποι των σωματείων να έρχονται «διαβασμένοι» και προετοιμασμένοι 

στη διαδικασία και ο χρόνος να μην εξαντλείται κυρίως σε διευκρινιστικές 

ερωτήσεις, απορίες και ατέρμονες συζητήσεις , αλλά σε ουσιαστικό διάλογο 

και ταχύτερη λήψη των ορθών αποφάσεων. 

3. Ο δικτυακός τόπος της Ομοσπονδίας να λειτουργεί ως η πλέον έγκυρη, 

έγκαιρη και –πλείστες φορές- μοναδική πηγή ολοκληρωμένης ενημέρωσης 

για σωματεία ,αθλητές, προπονητές, φίλους της ιστιοπλοΐας κ.λ.π .  Οι 

επισκέψεις στο site μας ανήλθαν τους τελευταίους 7 μήνες σε 93/731 δηλαδή 

500 επισκέψεις ημερησίως. 

 

Β. Για τη βέλτιστη και μέγιστη απόδοση του προσωπικού της Ομοσπονδίας 

εφαρμόστηκε το πλήρες εργασιακό καθεστώς που διέπει τα Νομικά πρόσωπα 

ιδιωτικού δικαίου. 

 

Γ. Οι Επιτροπές της Ομοσπονδίας είχαν ισχυρό υποστηρικτικό ρόλο στο έργο της 

διοίκησης , αφού με αυξημένο κύρος εργάστηκαν συστηματικά ,αναλαμβάνοντας και 

φέροντας εις πέρας  σημαντικά θέματα. Για παράδειγμα η Επιτροπή ΑμεΑ 

διοργάνωσε με τεράστια επιτυχία το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ιστιοπλοΐας 

παραολυμπιακών κατηγοριών  για αθλητές με αναπηρία με τεράστια επιτυχία, η 

Επιτροπή δραστηριότητας επισκέφθηκε πολλά ανενεργά σωματεία ,συνέταξε 

εκθέσεις αυτοψίας για την κατάστασή τους και έκανε προσπάθεια να ανασυντάξει 

κάποια από αυτά που παρουσιάζουν σημεία ανάκαμψης, η ΑΕΑΕ οργάνωσε 



επιτυχημένα διεθνή και εσωτερικά σεμινάρια, εξέδωσε τους νέους κανόνες της ISAF, 

επιμελήθηκε της προσαρμογής όλων των εντύπων αγώνων σύμφωνα με τους νέους 

κανονισμούς κ.λ.π.   

∆. Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στο ζήτημα της παροχής αδειών απουσίας από   την 

εργασία τους των διακεκριμένων αθλητών. Και τούτο γιατί η υπερεκμετάλλευση από 

ορισμένους αυτής διευκόλυνσης που νομοθέτησε η Πολιτεία, δημιούργησε έντονη 

καχυποψία στη Γ.Γ.Α , που έφτασε προ  της  απόδοσης ευθυνών στο ∆.Σ. της Ε.Ι.Ο.   

Ε. Αντιλαμβανόμενοι πλήρως- και πολύ πριν τις εξαγγελίες του σημερινού Γ.Γ.Α. -ότι 

τα σωματεία- σφραγίδες αφαιρούν πόρους και δυνατότητες από τα δραστήρια και 

ενεργά σωματεία, προχωρήσαμε σε 1η φάση το 2009  στη διαγραφή 53 ομίλων που 

ουδεμία δραστηριότητα παρουσίαζαν ,ενώ στην παρούσα Γ.Σ. θα προτείνουμε τη 

διαγραφή 17 ακόμη  σωματείων. Η απόφασή μας αυτή είχε και ένα ακόμα, επίσης 

πολύ θετικό αποτέλεσμα: παρακίνησε σωματεία σε ποσοστό 10%, που εδώ και 

πολλά χρόνια παρέμεναν αδρανή, να ενεργοποιηθούν. Σήμερα, λοιπόν, 

καταρρίπτεται ένα ρεκόρ: Για 1η φορά στα χρονικά της Ομοσπονδίας συμμετέχουν με 

δικαίωμα ψήφου στη Γ.Σ. 109 σωματεία . 
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