
  

 
 
 

Επίσημος χορηγός ενδυμασίας 

 

Διοικητικός απολογισμός 2021 
 01.03.2021 - 31.12.2021 

 
Εισαγωγή  
 
Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, 
Ένα ακριβώς χρόνο μετά τις εκλογές είμαστε όλοι εδώ και δηλώνουμε ενωμένοι και όρθιοι, 
υπερασπιζόμενοι το άθλημα που αγαπάμε και παλεύοντας για την αξιοπρέπεια και το κύρος 
του.  
Δυστυχώς, οι επιθέσεις εναντίον του αθλήματος από απειροελάχιστους συνεχίζονται κατά 
καιρούς. Όμως όσοι το επιχειρούν μάλλον δεν έχουν καταλάβει πως τα σωματεία μας, 
βάζοντας κόκκινη γραμμή την επόμενη των εκλογών, συσπειρωμένα και αντιλαμβανόμενα 
την υποχρέωσή τους απέναντι στην κοινωνία, δείχνουν καθημερινά πως είναι 
αποφασισμένα, με την Ομοσπονδία δίπλα τους, να δώσουν τη μάχη της επιβίωσης και της 
υπεράσπισης του αθλήματός μας. Και μάλιστα εν μέσω ακραίων καταστάσεων , όπως είναι 
η πανδημία, η οικονομική κρίση, η τεράστια γραφειοκρατία και τώρα η καλπάζουσα ακρίβεια 
λόγω του πολέμου.   
Τέλος, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το 2021 χάσαμε ανθρώπους που με την αξία και την 
αφοσίωσή τους είχαν βάλει τη δική τους προσωπική σφραγίδα στην ανάπτυξη και την 
πρόοδο της Ελληνικής ιστιοπλοΐας, οι δικοί μας Λεωνίδας Πελεκανάκης, Γιάννης Μπέης,  
Δημήτρης Ζουγανέλης, Γιώτης Σεϊτανίδης και Ανδρέας Ποταμιάνος.   
 
 

1. Συνεδριάσεις Δ.Σ. & Ε.Ε. 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδρίασε 11 φορές τακτικώς και 4 εκτάκτως. Υπήρξε μια 
συνεδρίαση του Δ.Σ εκτός Αθηνών στον Βόλο (Δ.Σ. 1023 09.09.2021), ενώ η Εκτελεστική 
Επιτροπή συνεδρίασε 27 φορές. 
 

2. Γενικές Συνελεύσεις 
 
Το 2021 πραγματοποιήθηκαν τέσσερεις Γενικές Συνελεύσεις. Αναλυτικότερα: 

 Α.1η  Τ.Γ.Σ την 14η Μαρτίου 2021 για τις αρχαιρεσίες της Ομοσπονδίας  
 Β.  1η Έκτακτη .Γ.Σ της 15ης Μαΐου 2021  κατά την οποία εγκρίθηκαν ο κανονισμός 
ντόπινγκ και ο κανονισμός λειτουργίας της Ε.Α.Θ. 
 Γ. 2η  Έκτακτη .Γ.Σ της 15ης Μαΐου 2021  κατά την οποία έγινε η εναρμόνιση του 
καταστατικού της Ομοσπονδίας σύμφωνα με τις  διατάξεις του ν.4726/2020. 
Δ. 2η Τ.Γ.Σ της 24η Οκτωβρίου 2021 κατά την οποία εγκρίθηκε το αγωνιστικό 
πρόγραμμα έτους 2022, 

ο προϋπολογισμός έτους 2022 ,καθώς και οι τροποποιήσεις  του Κανονισμού Εγγραφών - 
Μεταγραφών και Κανονισμού Εθνικών Ομάδων της Ε.Ι.Ο. 
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3. Αλληλογραφία 
 

Εντός του 2021  ο  αριθμός πρωτοκολλημένων αιτημάτων και απαντήσεων  ανήλθε 
στις 4.000. 

 
4. Εκδοθέντα αθλητικά δελτία 

 
6.850 
 

5. Αναρτήσεις στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ 
 
282 
 

6. Μεταγραφές 
 
155 αιτήσεις εκ των οποίων απορρίφθηκαν οι 14. 

 
7. Προβολή και ψηφιακή τεχνολογία - Live streaming αγώνων 

  
Άλμα ψηφιακό και τεχνολογικό  έκανε η Ομοσπονδία αυτή τη χρονιά. Με δικό της πλέον 
εξοπλισμό και με μία δυνατή ομάδα μετέδωσε ζωντανά, μέσω του καναλιού της Ε.Ι.Ο. στο 
Youtube και του facebook , τρεις μεγάλους αγώνες: 

 το Πανελλήνιο πρωτάθλημα optimist U13 στο Βόλο,  
 το Πανελλήνιο πρωτάθλημα optimist U16 στην Παλαιά Φώκαια και 
 τον διεθνή αγώνα Athens International Sailing Week. 

Οι live μεταδόσεις άνοιξαν τον δρόμο στα σωματεία για εξεύρεση χορηγιών, αφού οι χορηγοί 
μπορούν να διαφημιστούν μέσα από τους αγώνες. Να σημειώσουμε ότι οι μεταδόσεις έχουν 
ξεπεράσει τα 5.000 views. 

 
8. Γραφείο Τύπου και Μέσα κοινωνικής δικτύωσης  

 
 Εκδόθηκαν περί τα 250 δελτία τύπου, 
 υπήρχε καθημερινή ενημέρωση στο site της Ομοσπονδίας και 
 καθημερινή παρουσία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης  

 
9. Στην υπηρεσία των σωματείων μας 

 
Το ελάχιστο 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. 
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10. Χορηγίες  

 Ξεκίνησε η συνεργασία με την εταιρεία VETO η οποία θα ντύσει με αθλητικά 
ρούχα της ARENA και ναυτικά παπούτσια της SPerry τις Εθνικές μας ομάδες. 

 Συνεχίζεται μετά από μεγάλη προσπάθεια της Επιτροπής Ανάπτυξης Ιστιοπλοΐας 
για ΑμεΑ, το πρόγραμμα ανάπτυξης της ιστιοπλοΐας ΑμεΑ . Το εγχείρημα πλέον 
φέρει τον τίτλο «Blue Mediterraneo» και είναι δωρεά μεγάλου Ιταλικού 
Ιδρύματος.  

 
11. Κοινωνικές δράσεις 

Η Ομοσπονδία  
 βρέθηκε από την πρώτη στιγμή στο πλευρό των σωματείων στην πυρόπληκτη 

Εύβοια και στην Μάνη, ενισχύοντάς- τα οικονομικά για τις πρώτες ανάγκες τους , 
ενώ ταυτόχρονα κάλεσε τις υπόλοιπες περιφέρειες να προσφέρουν δώρα και 
παιχνίδια στους μικρούς αθλητές. 

 ξεκίνησε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πατρών και του ΚΕΔΜΟΠ - "Χάρισε 
Ζωή" το οποίο είναι το κέντρο ενημέρωσης και προσέλκυσης εθελοντών δοτών 
μυελού των οστών του Πανεπιστημίου Πατρών.  

 
12. Διεθνείς Σχέσεις 

 
Η Ε.Ι.Ο. συμμετείχε σε όλες τις διαδικτυακές συνεδριάσεις των διεθνών οργάνων και 
συνέχισε τις στενές επαφές με το Group D.   
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Αγωνιστικός Απολογισμός 2021 
 
Το αγωνιστικό πρόγραμμα του 2021 πραγματοποιήθηκε για άλλη μια χρονιά στο μεγαλύτερο 
μέρος του παρά τις τεράστιες υγειονομικές δυσκολίες λόγω της πανδημίας covid 19 που 
αντιμετώπισε όλος ο πλανήτης. Να υπενθυμίσουμε ότι η αγωνιστική μας δραστηριότητα 
ξεκίνησε από τον Μάϊο  του 2021  με αποτέλεσμα να έχει ήδη χαθεί σχεδόν το  πρώτο 
εξάμηνο του έτους. Όλες οι διοργανώσεις διεξήχθησαν τηρώντας πιστά τα Υγειονομικά 
Πρωτόκολλα που από την πρώτη στιγμή της πανδημίας εφάρμοσε ή Ομοσπονδία και οι 
όμιλοί μας, σύμφωνα με τις οδηγίες της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.    
 
Αναλυτικότερα: 
 

Τα περιφερειακά πρωταθλήματα OPTIMIST και ILCA 4 διοργανώθηκαν με επιτυχία για  
όλες τις περιφέρειες. Ειδικά για την Περιφέρεια Νήσων Αιγαίου ή διεξαγωγή του 
Περιφερειακού  Πρωταθλήματος  μεταφέρθηκε στην Αθήνα λόγω των δυσκολιών 
μετακίνησης εξ αιτίας της πανδημίας  covid 19. 
Συμμετείχαν σε όλη την Ελλάδα, 777 αθλητές και αθλήτριες  OPTIMIST και ILCA 4, ενώ για 
1η φορά επιβραβεύτηκαν οι πρωταθλητές -αγόρια και κορίτσια- κάθε περιφέρειας. 
Διεξήχθη επίσης για πρώτη φορά πιλοτικά το Περιφερειακό Πρωτάθλημα Ολυμπιακών 
Κατηγοριών 2021 στη μνήμη Γιάννη Μπέη , στο οποίο συμμετείχαν 18 αθλητές και 
αθλήτριες στις κλάσεις ILCA 7 και  ILCA 6. Για την υποστήριξη των αθλητών η Ομοσπονδία 
αγόρασε υλικά τα οποία διέθεσε προς χρήση στους συμμετέχοντες και εν συνεχεία τα 
έδωσε για χρήση των αθλητών στους Ομίλους των νικητών.  Οι αγωνιζόμενοι υποδέχτηκαν 
με ενθουσιασμό την διοργάνωση αυτή , αφού μετά την αποχώρησή τους από την 
κατηγορία ILCA δεν είχαν υλικά για να συνεχίσουν.  
Οι Πανελλήνιες Προκρίσεις Εθνικών Ομάδων OPTIMIST και ILCA 4 διεξήχθησαν με την 
συμμετοχή 144 αθλητών και αθλητριών από 42 Ομίλους για την κατηγορία OPTIMIST και 
91 αθλητών και αθλητριών από 41 Ομίλους για την κατηγορία ILCA 4. 
Διοργανώθηκαν όλα τα πανελλήνια πρωταθλήματα σε Ολυμπιακές και Διεθνείς 
κατηγορίες στα οποία συμμετείχαν περισσότεροι από 850 αθλητές και αθλήτριες από όλη 
την Ελλάδα.  
Στο Πανελλήνιο Optimist U16, καθώς και Πανελλήνιο Optimist U13 -που διοργανώθηκε 
για πρώτη φορά με πολύ μεγάλη επιτυχία και σύμφωνα με τους νέους θεσμούς που 
προστέθηκαν στο Αγωνιστικό Πρόγραμμα του 2021- συμμετείχαν συνολικά 500 αθλητές 
και αθλήτριες. Ακολούθως δημιουργήθηκαν δύο Εθνικές Ομάδες OPTIMIST U16 & U13. 
Τον Νοέμβριο διοργανώθηκε το 30th ATHENS INTERNATIONAL SAILING WEEK 2021 σε δύο 
φάσεις Διεθνείς και Ολυμπιακές κατηγορίες και συμμετείχαν αθλητές και αθλήτριες από 
10 χώρες.  
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Ολυμπιακοί Αγώνες ΤΟΚΥΟ 2020  
 
Η Ελληνική Ιστιοπλοϊκή αποστολή συμμετείχε με την καλύτερη ομάδα των αρκετών 
τελευταίων χρόνων στους Ολυμπιακούς Αγώνες ΤΟΚΥΟ 2020 με  οκτώ (8) αθλητές και 
αθλήτριες σε τέσσερεις (4) Ολυμπιακές κατηγορίες.  Ωστόσο, οι αθλητές και αθλήτριες δεν 
κατάφεραν να κερδίσουν μετάλλιο . Στους 10 και βέβαια στην κούρσα μεταλλίων κατάφεραν 
να μπουν το πλήρωμα των 470 Π. Μάντης- Π. Καγιαλής, καθώς και αθλήτρια του Laser rdl  Β. 
Καραχάλιου οι οποίοι τερμάτισαν στην 8η και ένατη θέση αντιστοίχως.  
 
Βαλκανικοί Αγώνες: 
 
Η πανδημία που ξεκίνησε το 2020 μας ανάγκασε να παγώσουμε την διεξαγωγή των 
Βαλκανικών Αγώνων και το 2021. Επόμενος στόχος είναι η αναθέρμανση του θεσμού. 
 
Αθλητές και Αθλήτριες  Εθνικής Ομάδας σε Παγκόσμια και Ευρωπαϊκά πρωταθλήματα 
 
Το 2021 οργανώθηκε για 1η φορά από την Ομοσπονδία αποστολή για το παγκόσμιο 
πρωτάθλημα νεότητας -2021 Youth Sailing World Championships, Oman- για τις κλάσεις 420 
mixed και ILCA 6 και 7 , του οποίου τα έξοδα ανήλθαν στα 22.000 ευρώ. 
Επίσης , η Ομοσπονδία οργάνωσε και τις αποστολές της εθνικής ομάδας optimist για το 
Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα (Cadiz- Ισπανία) και το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα (Garda-Ιταλία) ,των 
οποίων τα έξοδα ανήλθαν στα 30.000 ευρώ. 
 Οι αθλητές και αθλήτριες της Εθνικής μας ομάδας, παρά τις αντίξοες συνθήκες προπόνησης 
εξαιτίας των περιορισμών λόγω της πανδημίας του COVID 19, συμμετείχαν σε πλήθος 
Παγκοσμίων, Ευρωπαϊκών  Πρωταθλημάτων και διεθνών αγώνων στο εξωτερικό και 
κατάφεραν να κατακτήσουν αρκετά μετάλλια,  γεγονός που μας κάνει να είμαστε περήφανοι 
και βέβαιοι για την πρόοδο και την επίτευξη όλο και υψηλότερων στόχων για το μέλλον της 
ιστιοπλοΐας στην χώρα μας. 
 Όλοι διακριθέντες επιβραβεύτηκαν σύμφωνα με το Αγωνιστικό Πρόγραμμα.  
 
Οι σημαντικότερες διακρίσεις των αθλητών για το έτος 2021 ήταν οι εξής:  
 
Παγκόσμια Πρωταθλήματα 2021: 

 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΛΑΣΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΧΩΡΑ 

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ LASER 4,7 1η U16 & 2η 
OVER ALL ΙΡΛΑΝΔΙΑ 

ΚΑΛΠΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ TECHNO293  2η ΙΤΑΛΙΑ 
ΚΑΛΠΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ LASER 4,7 3η ΙΡΛΑΝΔΙΑ 
ΚΟΚΚΑΛΑΝΗΣ ΒΥΡΩΝ RS:X 3η ΙΣΠΑΝΙΑ 
ΤΡΙΓΚΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ TORNADO 1η ΕΛΛΑΔΑ 
ΚΑΖΑΝΤΖΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ TORNADO 1η ΕΛΛΑΔΑ 
ΑΪΔΙΝΙΔΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ TORNADO 3η ΕΛΛΑΔΑ 
ΜΑΥΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ TORNADO 3η ΕΛΛΑΔΑ 
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Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα 2021 
 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΛΑΣΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΧΩΡΑ 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ OPTIMIST 1η ΙΣΠΑΝΙΑ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ LASER 4,7 1η   
ΚΥΦΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ LASER 4,7 1η   
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 470 MIXED 1η   
ΠΑΠΠΑ ΜΕΛΙΝΑ 470 MIXED 1η   
ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ TECHNO293  2η   
ΜΠΟΥΓΙΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ LASER MASTER 1η   
ΑΪΔΙΝΙΔΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ TORNADO 2η    
ΜΑΥΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  TORNADO 2η    
ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ILCA 6  3η   
ΚΥΦΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ OPTIMIST 3η   
ΧΕΡΟΥΒΕΙΜ ΜΑΡΙΝΑ TECHNO293PLUS 3η   

 
Υλοποίηση νέων θεσμών του Αγωνιστικού Προγράμματος 2021  
 
Το 2021 όραμα και προσδοκία μας ήταν οι νέοι καινοτόμοι  θεσμοί στον τομέα της 
ανάπτυξης στις νεαρές ηλικίες και οι ευκαιρίες για την ανάδειξη νέων αθλητριών και 
αθλητριών με ένα συνδυασμό  προπονήσεων και αγώνων υψηλού επιπέδου, θεωρητικής 
κατάρτισης και επιστημονικής υποστήριξης με την καθοδήγηση της Ομοσπονδιακής 
προπονητικής ομάδας. Οι αντίξοες συνθήκες και οι δυσκολίες που συναντήσαμε εξ αιτίας της 
πανδημίας μας ανάγκασαν να μεταθέσουμε πολλούς από τους στόχους μας για την επόμενη 
χρονιά. 
 
Παρά ταύτα από τους Νέους θεσμούς του προγράμματος οι νέοι στόχοι που 
πραγματοποιήθηκαν είναι οι παρακάτω. 
 

1.Πανελλήνιο Πρωτάθλημα OPTIMIST U13 
2.Δύο Εθνικές Ομάδες OPTIMIST U13 & U16 
3.Περιφερειακό Πρωτάθλημα Ολυμπιακών Κλάσεων ILCA 7 & ILCA 6 στον Ι.Ο. Πόρτο 
Ράφτη. 
4.ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ- ΚΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΣΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ U19- ΣΤΟ 
ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΗΣ Δ.Ο.Ε.  Συμμετοχή στην 
Παγκόσμια Γιορτή “Steering the Course” που θεσμοθέτησε το 2021 η World Sailing με 
στόχο την αύξηση της συμμετοχής των γυναικών και των κοριτσιών σε όλους τους 
τομείς της ιστιοπλοΐας. ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑ ΓΕΝΟΥΣ ΘΗΛΥΚΟΥ με την συνεργασία της 
Ολυμπιονίκη μας Σοφίας Παπαδοπούλου.  
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Διεθνείς Αγώνες που πραγματοποιήθηκαν στην Ελλάδα το  2021: 
 

ΟΜΙΛΟΣ  ΚΛΑΣΗ /ΑΓΩΝΑΣ 
ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ (OPEN)  NACRA 1749er-49er FX 
ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ TORNADO 
ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΑΡΟΥ THE  EXCELON 2021 IFCA SLALOM WORLDS CHAMPIONSHIPS 
ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ EUROPEAN TEAM RACING LASER 2021 
ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΣΑΜΟΥ ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΥΠΕΛΛΟ 2021 FUN SLALOM OPEN 

 
Open Πανελλήνιοι Διασυλλογικού Αγώνες 2021 
 
Για το 2021, οι όμιλοι-μέλη μας αιτήθηκαν 136 Open Πανελλήνιους Διασυλλογικούς Αγώνες. 
Λόγω των ιδιαίτερων περιορισμών εξαιτίας της πανδημίας του COVID 19 καθώς και των 
ιδιαίτερα αυστηρών μέτρων για τον περιορισμό της διάδοσής του, πραγματοποιήθηκαν μόνο 
τριάντα επτά (37). 

 Στην περιφέρεια Αθηνών πραγματοποιήθηκαν δεκαπέντε (15) Open Πανελλήνιοι 
Διασυλλογικοί Αγώνες. 

 Στην περιφέρεια Βορείου Ελλάδος πραγματοποιήθηκαν πέντε (5) Open Πανελλήνιοι 
Διασυλλογικοί Αγώνες. 

 Στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος πραγματοποιήθηκαν δύο (2) Open Πανελλήνιοι 
Διασυλλογικοί Αγώνες. 

 Στην περιφέρεια Ευβοϊκού πραγματοποιήθηκε ένας (1) Open Πανελλήνιος 
Διασυλλογικός Αγώνας. 

 Στην περιφέρεια Κεντρικής Ελλάδος πραγματοποιήθηκαν τέσσερις (4) Open 
Πανελλήνιοι Διασυλλογικοί Αγώνες. 

 Στην περιφέρεια Νήσων Αιγαίου πραγματοποιήθηκαν έξι (6) Open Πανελλήνιοι 
Διασυλλογικοί Αγώνες. 

 Στην περιφέρεια Νοτίου Ελλάδος πραγματοποιήθηκαν τέσσερις (4) Open Πανελλήνιοι 
Διασυλλογικοί Αγώνες. 

 
 


