Πρακτικό 1ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης
της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας
της 2 Απριλίου 2017 ημέρα Κυριακή και ώρα 10.00 (Επαναληπτική)
Σήμερα Κυριακή 2 Απριλίου 2017 και ώρα 10.00, συγκεντρώθηκαν στην αίθουσα
συνελεύσεων της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας στην Ναυταθλητική
Μαρίνα Δήμου Καλλιθέας σύμφωνα με το καταστατικό και το Νόμο στην 1η
Τακτική Γενική Συνέλευση έτους 2017 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων των
παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως:
ΘΕΜΑΤΑ:
1.
2.
3.

Έκθεση πεπραγμένων του Δ.Σ. και των επιτροπών της Ε.Ι.Ο. για το
χρονικό διάστημα 1.10.2016 έως 31.12.2016.
Υποβολή οικονομικού απολογισμού και εκθέσεως εξελεγκτικής
επιτροπής για το χρονικό διάστημα από 1.10.2016 έως 31.12.2016.
Έγκριση και απαλλαγή του Δ.Σ. και την εξελεγκτικής επιτροπής.
Διαγραφή Σωματείων μελών χωρίς δραστηριότητα.

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος αναγιγνώσκει τα ονόματα των παρόντων τα οποία και
εμφαίνονται στην κατάσταση που επισυνάπτεται:

Διαπιστώνεται απαρτία και ο Πρόεδρος του Δ.Σ. εισηγείται την εκλογή Προέδρου
και Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης. Προτείνεται για την θέση του Προέδρου ο
κ. Α. Δημητρακόπουλος, Πρόεδρος της ΕΙΟ, και για την θέση του Γραμματέα ο κ. Α.
Παπαθανασίου, Γενικός Γραμματέας της ΕΙΟ, και η Γ.Σ. εγκρίνει ομόφωνα.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Γ.Σ. κ. Α. Δημητρακόπουλος κηρύσσει την έναρξη της
συζητήσεως των θεμάτων της Η.Δ.
Θέμα 1ον: Έκθεση πεπραγμένων του Δ.Σ. και των Επιτροπών της Ε.Ι.Ο. για το
χρονικό διάστημα 1.10.2016 έως 31.12.2016.
Ο Πρόεδρος της Γ.Σ. κ. Α.Δημητρακόπουλος, εν συντομία παρουσιάζει τα
πεπραγμένα του Δ.Σ. για το χρονικό διάστημα 1.10.2016 έως 31.12.2016,
αναφερόμενος κυρίως στην επίσκεψη του Προέδρου της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας,
World Sailing κ. Kim Andersen.
Στην συνέχεια ο Πρόεδρος της Ε.Α.Θ. κ. Λ. Τσαλίκης παίρνει τον λόγο και
παρουσιάζει τα πεπραγμένα της Ανοικτής Θάλασσας.
Στην συνέχεια ο Πρόεδρος της Γ.Σ., δίνει τον λόγο στον Πρόεδρο της Πειθαρχικής
Επιτροπής κ. Ν. Λυκουρόπουλο, ο οποίος διάβασε την Έκθεση Πεπραγμένων της
Πειθαρχικής Επιτροπής, καθώς και το νέο Σχέδιο Πειθαρχικού Κανονισμού, το
οποίο ενεκρίθει από το Δ.Σ. της 1.4.2017. Κατόπιν διεξοδικής συζήτησης, η Γ.Σ.
αποφασίζει ομόφωνα και εγκρίνει το σχέδιο Πειθαρχικού Κανονισμού, όπως
κατατέθηκε και με τις τροποποιήσεις που κατατέθηκαν επ’ αυτού και στο εξής
αποτελεί το Νέο Πειθαρχικό Κανονισμό της Ε.Ι.Ο.
Κατόπιν ο Πρόεδρος της Γ.Σ. δίνει τον λόγο στον κ. Χ. Κολιοστάση, Πρόεδρο της
Επιτροπής Δραστηριότητας Σωματείων, ο οποίος παρουσίασε τα πεπραγμένα της
Επιτροπής.
Ο Πρόεδρος της Γ.Σ. στην συνέχεια δίνει τον λόγο στον κ. Π. Παυλίδη, να ενημερώσει
το σώμα σχετικά το Σχέδιο Κανονισμού Λειτουργίας Εθνικών Ομάδων-Υποχρεώσεις
Αθλητών-Αθλητριών. Κατόπιν διεξοδικής συζήτησης η Γ.Σ. αποφασίζει ομόφωνα
και εγκρίνει το Σχέδιο Κανονισμού Λειτουργίας Εθνικών Ομάδων-Υποχρεώσεις
Αθλητών-Αθλητριών.
Κατόπιν έλαβε τον λόγο ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου της Γ.Σ., ο κ. Κ.
Τσαντίλης, Πρόεδρος της ΑΕΑΕ, ο οποίος παρουσίασε τα πεπραγμένα της ΑΕΑΕ.
Στην συνέχεια ο Πρόεδρος της Γ.Σ. προχωρά στο θέμα 2 της Η.Δ.

Θέμα 2ον: Υποβολή οικονομικού απολογισμού και εκθέσεως εξελεγκτικής
επιτροπής για το χρονικό διάστημα από 1.10.2016 έως 31.12.2016.
Ο Ταμίας κ. Ι. Βασιλειάδης εισηγείται τον Οικονομικό Απολογισμό για τους μήνες
Οκτώβριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2016 και διαβάζει την Εκθεση της Εξελεγκτικής
Επιτροπής
Η Γ.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον Οικονομικό Απολογισμό και την Έκθεση της
Εξελεγκτικής Επιτροπής για το χρονικό διάστημα από 1.10.2016 έως 31.12.2016
καθώς και του Ισολογισμού μετά των Αποτελεσμάτων χρήσεως για το διάστημα
από 1.1.2016 έως 31.12.2016 και απαλλάσσει το Δ.Σ. και την Εξελεγκτική Επιτροπή
από κάθε ευθύνη.
Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει τον Διοικητικό Απολογισμό της Ε.Ι.Ο. και τον Επιτροπών αυτής για
το χρονικό διάστημα από 1.10.2016 έως 31.12.2016.
Ο Γ.Γ. της ΕΙΟ κ. Α.Παπαθανασίου παίρνει τον λόγο και ενημερώνει το σώμα για
θέματα εκτός Η.Δ.:
α)

την γιορτή «Βραδυά των Πρώτων 2016»

β)
την τηλεδιάσκεψη στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. για τα εκτός Αθηνών μέλη,
επίσης πρότεινε στο σώμα να επεκταθεί η τηλεδιάσκεψη και στις συνεδριάσεις των
επιτροπών για λόγους οικονομίας.
Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει ομόφωνα και εγκρίνει για λόγους οικονομίας,
εκτός από Δ.Σ. να συνεδριάζουν μέσω τηλεδιάσκεψης και όλες οι Επιτροπές της
Ε.Ι.Ο.
γ)
την δημιουργία νέας περιφέρειας, της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος και
Νήσων.
δ)
την αύξηση της ετήσιας συνδρομής των Ομίλων προς την Ομοσπονδία.
Ύστερα από διεξοδική συζήτηση, η Γενική Συνέλευση εγκρίνει ομόφωνα την
αύξηση της ετήσιας συνδρομής των Ομίλων – μελών προς την Ε.Ι.Ο., σε 50,00 €.
Στην συνέχεια ο Πρόεδρος της Γ.Σ. προχωρά στο θέμα 2 της Η.Δ.
Θέμα 3ον: Διαγραφή Σωματείων μελών χωρίς δραστηριότητα.
Για το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, μετά από εισήγηση της Επιτροπής
Δραστηριότητας της Ε.Ι.Ο. και με απόφαση του Δ.Σ., σύμφωνα με το νόμο και το
Καταστατικό, προτείνεται η διαγραφή Ομίλων – Μελών που δεν έχουν την εκ του
νόμου οριζόμενη αθλητική δραστηριότητα.
1.
Ν.Α.Ο. ΛΕΓΡΑΙΝΩΝ
2.
Ν.Ο. ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΥ
3.
Ι.Ο. ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Ι.Ο. ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ
Ν.Ο. ΕΛΑΙΑΣ «Η ΒΙΑΝΔΙΝΗ»
Ν.Ο. ΚΥΛΛΗΝΗΣ
Ν.Ο. ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
Ν.Ο. ΕΡΕΤΡΙΑΣ
ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΝΟΡΜΟΥ
Ν.Ο. ΣΗΤΕΙΑΣ
Στους προτεινόμενους προς διαγραφή Ομίλους έχει σταλεί ειδοποιητήρια
συστημένη επιστολή εξήντα (60) μέρες πριν τη λήψη της απόφασης, σύμφωνα με
το νόμο.
Στη συνέχεια πήραν το λόγο εκπρόσωποι προτεινομένων προς διαγραφή ομίλων,
που ανταποκρίθηκαν στην ειδοποιητήρια επιστολή.
Για τον Ν.Α.Ο. ΛΕΓΡΑΙΝΩΝ και τον Ι.Ο. ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ αποσύρθηκε η πρόταση
διαγραφής διότι οι εκπρόσωποί τους παρευρέθησαν στη Γενική Συνέλευση και
δήλωσαν ότι αντιμετώπισαν κάποιες δυσκολίες στη λειτουργία τους, τις οποίες
όμως έχουν ήδη ξεπεράσει και ζήτησαν την παράταση ενός έτους για να
επαναδραστηριοποιηθούν.
Για τον Ν.Ο. ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΥ και το ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΝΟΡΜΟΥ
αποσύρθηκε η πρόταση διαγραφής, διότι ανταποκρίθηκαν στην ειδοποιητήρια
επιστολή της Ε.Ι.Ο. και ζήτησαν με επιστολή τους την παράταση ενός έτους για να
επαναδραστηριοποιηθούν.
……………………………………………………………………………………………….
Ο Πρόεδρος κ. Αν. Δημητρακόπουλος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει με
ψηφοφορία δι’ ανατάσεως των χειρών, για τη διαγραφή των παρακάτω Ομίλων
από τη δύναμη της Ε.Ι.Ο.:
1.
Ι.Ο. ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ
2.
Ν.Ο. ΕΛΑΙΑΣ «Η ΒΙΑΝΔΙΝΗ»
3.
Ν.Ο. ΚΥΛΛΗΝΗΣ
4.
Ν.Ο. ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
5.
Ν.Ο. ΕΡΕΤΡΙΑΣ
6.
Ν.Ο. ΣΗΤΕΙΑΣ
(Ακολουθεί ψηφοφορία δι’ ανατάσεως των χειρών)
Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ:
(Παρόντα Σωματεία – Μέλη: 93)
Τη διαγραφή των παρακάτω Ομίλων από τη δύναμη της Ε.Ι.Ο.:
1.
Ι.Ο. ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ
2.
Ν.Ο. ΕΛΑΙΑΣ «Η ΒΙΑΝΔΙΝΗ»
3.
Ν.Ο. ΚΥΛΛΗΝΗΣ
4.
Ν.Ο. ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
5.
Ν.Ο. ΕΡΕΤΡΙΑΣ

6.

Ν.Ο. ΣΗΤΕΙΑΣ

………………………………………………………………………………………………………………………
Ο Πρόεδρος

Ο Γεν. Γραμματέας

Α. Δημητρακόπουλος

Α. Παπαθανασίου

