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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΣ 
της 3ης Τακτικής Συνεδρίασης της 

Ελληνικής Ομοσπονδίας Κάνοε-Καγιάκ την 11η Ιουνίου 2020 
Με τηλεδιάσκεψη  

------- 
Στον Πειραιά σήμερα 11 Ιουνίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15.00, με τηλεδιάσκεψη, 
συνήλθαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας, μετά από πρόσκληση του 
Προέδρου για να συζητήσουν και να πάρουν αποφάσεις στα θέματα της Ημερήσιας 
Διάταξης. 
 

Στη συνεδρίαση παρίστανται 7 μέλη οι: 
1. Αντώνιος Νικολόπουλος, Πρόεδρος  
2. Χρήστος Καλλιώρας, Β’ Αντιπρόεδρος   
3. Ιωάννης Σεϊταρίδης, Γενικός Γραμματέας 
4. Πέτρος Μερκούρης, Μέλος 
5. Ιωάννης Σκούρτης, Μέλος 
6. Ιωάννης Κόλλιας, Μέλος 
7. Νικόλαος Κουριδάκης, Μέλος 

 

Απουσιάζουν της συνεδρίασης τα μέλη του ΔΣ κ. Κωνσταντίνος Γκούντας, Αναστάσιος 
Βουγίδης, Παναγιώτης Συκιώτης και Σεραφείμ Γιαννόπουλος λόγω ανειλημμένων 
υποχρεώσεων.  Αφού υπάρχει απαρτία σύμφωνα με το καταστατικό και το νόμο, ο 
Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης και ορίζει την 
κα Γεωργία Γρίβα, ως Γραμματέα, υπεύθυνη για την τήρηση των πρακτικών 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο προχωρεί στη συζήτηση των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης: 

Πρόεδρος 

Θέμα 1ο: Ενημέρωση 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Θέμα 2ο: Δικαστικά  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Θέμα 3ο: Πρόγραμμα ΧΙΛΩΝ-Επιχορήγηση Ομοσπονδίας 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Θέμα 4ο: Εγγραφή Νέων Σωματείων/Επικύρωση Απόφασης ΕΕ 
Ο Πρόεδρος ενημερώνει το σώμα για την απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής. 
 
Απόφαση 4/2020 
Ομόφωνα το σώμα εγκρίνει την από 29/05/2020 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής 
(συνημμένο 1) σύμφωνα με την οποία η Επιτροπή μετά τον έλεγχο ως προς την 
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πληρότητα των δικαιολογητικών, ομόφωνα αποφάσισε την εγγραφή στο μητρώο μελών 
της Ομοσπονδίας των παρακάτω σωματείων:  

➢ Αθλητικός Σύλλογος Ιστιοσανίδας και Κυματολίσθησης Νομού Χανίων  
➢ Σαρόνικ Τριάθλον Κλαμπ  
➢ Ναυτικός Αθλητικός Όμιλος Λήμνου  
➢ Αθλητικός Πολιτιστικός Σύλλογος Θαλασσίου Σκι και Κυματολίσθησης Χανίων  
➢ Ναυτικός Όμιλος Αμφιθέας 

 
Απόφαση 5/2020 
Ομόφωνα το σώμα αποφασίζει ο Έφορος Δημοσίων Σχέσεων να επισκεφτεί τα νέα 
σωματεία των Χανίων προκειμένου να υπάρξει μια πρώτη επαφή με τη διοίκηση της 
Ομοσπονδίας και να συζητηθούν θέματα που αφορούν στα αθλήματά μας.  
 
Θέμα 5ο: Συνδιοργάνωση Αγώνα με την Περιφέρεια Ευρυτανίας 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Θέμα 6ο: Ένταξη αθλητών στο πρόγραμμα TIP 2020/Επικύρωση Απόφασης ΕΕ 
Ο Πρόεδρος ενημερώνει το σώμα για την απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής. 
 

Απόφαση 6/2020 
Ομόφωνα το σώμα εγκρίνει την από 02/03/2020 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής 
(συνημμένο 2) σύμφωνα με την οποία η Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη την 
αλληλογραφία που παρελήφθη από την Παγκόσμια Ομοσπονδία Κάνοε για ένταξη 
αθλητών στο Πρόγραμμα Ταλέντων της ICF και την εισήγηση της Τεχνικής Επιτροπής 
ομόφωνα αποφάσισε την αποδοχή της πρότασης και την ένταξη των αθλητών ως εξής: 

➢ Παναγιώτης Αντωνίου στο Πρόγραμμα Ταλέντων Σπρίντ για το 2020 
➢ Γεωργία Μώρου και Χαράλαμπο Τρωιάννο στο Πρόγραμμα Ταλέντων Σλάλομ για 

το 2020 
➢ Ελευθερία Καμινάρη στο Πρόγραμμα Ταλέντων Ωκεάνιου Καγιάκ για το 2020.  

 

Θέμα 7ο: Αξιολόγηση Σωματείων Αθλητικής Δραστηριότητας 2019  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Απόφαση 7/2020 
Λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση του Προέδρου σχετικά με τη σύνταξη των πινάκων 
της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού για την επιχορήγηση των σωματείων 
δραστηριότητας 2019, ομόφωνα το σώμα αποφασίζει τη βαθμολογία των σωματείων 
σύμφωνα (α) με τη συμμετοχή στα Πανελλήνια Πρωταθλήματα Κάνοε-Καγιάκ και SUP 
και μοριοδότηση βάσει της βαθμολογίας, (β) με τη συμμετοχή αθλητών/τριων στις 
Εθνικές Ομάδες και μοριοδότηση με 5 βαθμούς ανά αθλητή/τρια και (γ) με τη 
διοργάνωση διασυλλογικών αγώνων και μοριοδότηση με 5 βαθμούς ανά διοργάνωση. 
Σύμφωνα με τα παραπάνω, το σώμα ομόφωνα εγκρίνει συγκεκριμένη πρόταση όπως 
επισυνάπτεται και η οποία θα σταλεί στη ΓΓΑ (συνημμένο 3). 
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Θέμα 8ο: Αιτήματα Σωματείων για Παραχώρηση Σκαφών/Επικύρωση Απόφασης ΕΕ.  
Ο Πρόεδρος ενημερώνει το σώμα για την απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής. 
 
Απόφαση 8/2020 
Ομόφωνα το σώμα εγκρίνει την από 21/05/2020 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής 
(συνημμένο 4) σύμφωνα με την οποία η Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τα αιτήματα των 
σωματείων Όμιλος Θαλασσίων Αθλημάτων, Ναυτικός Όμιλος Καλαμαριάς 
Θεσσαλονίκης, Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Θεσσαλονίκης και Ναυταθλητικός Όμιλος Αγ. 
Νικολάου Ζαρλή Γυάλας Σαλαμίνας ομόφωνα αποφάσισε στα πλαίσια της ανάπτυξης 
του Ωκεάνιου καγιάκ την παραχώρηση ενός (-1-) σκάφους SS-1 και ενός  (-1-) κουπιού τα 
οποία έχει λάβει η Ομοσπονδία μέσω του αναπτυξιακού προγράμματος της ICF.  Η 
παραχώρηση θα γίνει με τους εξής όρους: 

1) Το σκάφος παραχωρείται μόνο για ένα (-1-) έτος με την προυπόθεση ανάπτυξης 
του αθλήματος.  Υποχρεωτική η συμμετοχή στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα 
Ωκεάνιου Καγιάκ.  

2) Το σκάφος Surfski παραχωρείται για χρήση στις κατηγορίες ηλικιακά Παίδων και 
άνω και με την παραπάνω προϋπόθεση. 

3) Στο τέλος του 2020 θα γίνει επαναξιολόγηση για το αν το σωματείο σας πληροί τις 
προϋποθέσεις για τις οποίες χορηγήθηκε θα ανανεωθεί η παραχώρηση για ακόμη 
ένα έτος, διαφορετικά το σκάφος θα επιστραφεί και θα παραχωρηθεί σε άλλο 
σωματείο. 

 
Θέμα 9ο: Ορισμός Τεχνικής Επιτροπής SUP.  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Απόφαση 9/2020 
Το σώμα, λαμβάνοντας υπόψη την αναγκαιότητα να οριστεί Επιτροπή για την ανάπτυξη 
του αθλήματος SUP και την εν γένει λειτουργία του,  ομόφωνα αποφασίζει τη 
συγκρότηση Τεχνικής Επιτροπής SUP η οποία θα λειτουργεί υπό την Προεδρεία του Β’ 
Αντιπροέδρου κ. Χρήστου Καλλιώρα και με μέλη τον κ. Χαράλαμπο Σαββάκη και τον 
αθλητή κ. Γεώργιο Φράγκο.  
 
Θέμα 10ο: Αποσπάσεις Καθηγητών Φυσικής Αγωγής που υπηρετούν στο Δημόσιο 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Απόφαση 10/2020 
Το σώμα, λαμβάνοντας υπόψη το υπ. αριθμ. 274197/9197/4260-22/5/2019 έγγραφο του 
ΥΠΟΑ,  την αίτηση ενδιαφέροντος της κας Παγίδα Αικατερίνης η οποία ήταν η μοναδική, 
τις ανάγκες της ομοσπονδίας και το γεγονός ότι δεν επιβαρύνεται επιπλέον ο 
προϋπολογισμός της Ομοσπονδίας, ομόφωνα αποφάσισε την εισήγηση στο ΥΠΟΑ για 
απόσπαση της κας Παγίδα Αικατερίνης η οποία είναι κάτοχος ΠΕ1 με οργανική θέση στο 
2ο Γυμνάσιο Πειραιά, διαθέτει άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Α’ Κατηγορίας 
Προπονητών Κάνοε-Καγιάκ της ΓΓΑ και έχει προηγούμενη προπονητική εμπειρία στο 
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άθλημα, και εφόσον υπογραφεί η σχετική απόφαση απόσπασης από το ΥΠΟΑ τη σύναψη 
σχετικής σύμβασης απασχόλησης της κας Αικατερίνης Παγίδα ως Τεχνικός Σύμβουλος σε 
θέματα Ανάπτυξης του αθλήματος Κάνοε-Καγιάκ, SURFING & SUP η οποία θα έχει ισχύ 
από την 01/08/2020 έως 31/08/2021 και θα περιλαμβάνει τους εξής όρους:  
Έργο Ανάθεσης: Το έργο ανάθεσης στην κα Αικατερίνη-Στυλιανή Παγίδα αφορά στην εκτέλεση 
προγραμματισμού ανάπτυξης (εγγραφής και δραστηριοποίησης  νέων σωματείων) και 
δραστηριοποίηση δυναμικού υπαρχόντων αδρανοποιηθέντων σωματείων (αγωνιστική 
δραστηριότητα).  Αναλυτικά το έργο του Τεχνικού Συμβούλου σε θέματα Ανάπτυξης 
περιγράφεται ως εξής:  

α) εξεύρεση και επαφή με Ναυταθλητικά σωματεία ή τμήματα τους για την εγγραφή τους 
στο μητρώο σωματείων-μελών της ομοσπονδίας και την προσφορά βοήθειας για το λόγο 
αυτό. 
β) προσπάθεια ίδρυσης νέων σωματείων σε περιοχές που μπορεί να υπάρξει ενδιαφέρον 
και συνθήκες 
γ) βοήθεια και στήριξη με τεχνογνωσία των ήδη εγγεγραμμένων μικρών σωματείων αλλά 
και των νεοιδρυθέντων με επισκέψεις, κατευθύνσεις, προπονητική καθοδήγηση και 
επικοινωνία, στα πλαίσια πάντα της ανάπτυξης του αθλήματος  
δ) επαφή με αδρανοποιηθέντα σωματεία-μέλη και προσπάθεια για 
επαναδραστηριοποίηση και συμμετοχή τους σε αγωνιστικές δραστηριότητες 
ε) παρακολούθηση της εξέλιξης των νέων αθλητών από την μικρή κατηγορία της 
ανάπτυξης έως και την ένταξή τους στην Εθνική Ομάδα 
στ) εισήγηση προτάσεων και εκθέσεων προς την Επιτροπή Ανάπτυξης σε θέματα 
ανάπτυξης 
ζ) συνεργασία με τους Ομοσπονδιακούς προπονητές και Τεχνικούς Συμβούλους των 
Εθνικών Ομάδων με αντικείμενο στον τομέα της ανάπτυξης 

η) συμβολή-στήριξη σωματείων-μελών και φορέων στη διοργάνωση διασυλλογικών 
αγώνων.  

θ) την εν γένει Ανάπτυξη και Προώθηση των αθλημάτων που καλλιεργεί η Ομοσπονδία 
στον Ελλαδικό χώρο στα πλαίσια του προγράμματος που θα καταρτιστεί - σε συνεργασία 
- από την Επιτροπή Ανάπτυξης. 

Τόπος εργασίας: Έδρα εργασίας αποτελούν τα Γραφεία της Ελληνικής Ομοσπονδίας Κάνοε-
Καγιάκ.  

Ωράριο εργασίας: Ωράριο λειτουργίας των Γραφείων της Ελληνικής Ομοσπονδίας Κάνοε-Καγιάκ, 
των αγωνιστικών υποχρεώσεων των σωματείων-μελών και των προπονητικών και αγωνιστικών 
υποχρεώσεων των ομάδων ανάπτυξης και των κατά περίπτωση έργων ανάθεσης από την 
Επιτροπή Ανάπτυξης.  

 
Θέμα 11ο: Συνεργασία με Ιατρό για δημιουργία Υγειονομικού Πρωτοκόλλου λόγω της 
επιδημίας του COVID-19 και λοιπές ιατρικές υπηρεσίες/Επικύρωση Απόφασης ΕΕ. 
Ο Πρόεδρος ενημερώνει το σώμα για την απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής. 
 

Απόφαση 11/2020 
Ομόφωνα το σώμα εγκρίνει την από 23/04/2020 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής 
(συνημμένο 5) σύμφωνα με την οποία η Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες που 
έχουν προκύψει σε θέματα υγιεινής λόγω του covid-19 ομόφωνα αποφάσισε τη 
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συνεργασία με τον ιατρό Αντώνιο Λεμονή και την υπογραφή σύμβασης ανεξάρτητων 
υπηρεσιών ορισμένου χρόνου, με τους ακόλουθους όρους: 
Αντικείμενο εργασίας: Ο Ιατρός θα προσφέρει τις επιστημονικές του υπηρεσίες σε 
θέματα υγιεινής και εφαρμογής μέτρων προστασίας κατά του COVID-19 και θα 
αποτελέσει από την πλευρά της Ε.Ο.Κ.-Κ μέλος της Υγειονομικής Επιστημονική Επιτροπής 
για θέματα COVID-19 που συστήθηκε από τη ΓΓΑ.  Επιπλέον θα προσφέρει τις υπηρεσίες 
του ως προς την παρακολούθηση και θεραπεία των αθλητών και αθλητριών των Εθνικών 
συγκροτημάτων, τακτικά ή κατά περίπτωση, με την μέριμνα των προπονητών. Τα 
καθήκοντα και οι υποχρεώσεις του ιατρού των Εθνικών ομάδων, καθορίζονται από το 
άρθρο στ του κανονισμού Εθνικών ομάδων πλήρη γνώση του οποίου έλαβε ο Ιατρός, 
καθώς και κάθε άλλη υπηρεσία που του ανατίθεται από το Δ.Σ. της Ε.Ο.Κ.-Κ και έχει 
σχέση με την ιδιότητά του. 
Διάρκεια της σύμβασης: Η διάρκεια της σύμβασης μεταξύ των δύο συμβαλλομένων 
αρχίζει την 1η Μαΐου 2020 και λήγει την 30η Απριλίου 2021. 
Αμοιβή:  Η καθαρή μηνιαία αμοιβή που θα λαμβάνει ο Ιατρός ορίζεται στο ποσό των  
300€.  Για την είσπραξη της ανωτέρω μηνιαίας αμοιβής, ο Ιατρός θα εκδίδει σχετικό 
τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών και η καταβολή του ποσού θα διενεργείται μέσω της 
Ενιαίας Αρχής Πληρωμών 
 
Θέμα 12ο: Αγωνιστικό Υγειονομικό Πρωτόκολλο (Οδηγία ΓΓΑ) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Απόφαση 12/2020 
Σε εφαρμογή της οδηγίας της ΓΓΑ και της πρόταση που υπέβαλλε ο ιατρός της 
Ομοσπονδίας για τη δημιουργία Αγωνιστικού Υγειονομικού Πρωτοκόλλου για τα 
αθλήματα του Κάνοε-Καγιάκ και SUP , το σώμα ομόφωνα αποφασίζει να εισηγηθεί προς 
την Υγειονομική Επιτροπή της ΓΓΑ το συνημμένο Αγωνιστικό Πρωτόκολλο το οποίο αφού 
εγκριθεί από την αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή της ΓΓΑ θα έχει εφαρμογή σε όλους τους 
επικείμενους αγώνες της Ομοσπονδίας (συνημμένο 6). 
 
Θέμα 13ο: Λήψη Απόφασης για τη Διενέργεια των Πανελληνίων Πρωταθλημάτων Σπρίντ-
Σλάλομ-SUP-SURFING 2020 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Απόφαση 13/2020 
Το σώμα, λαμβάνοντας υπόψη την αποχή των αθλητών/τριων από τις προπονήσεις τους 
λόγω του lockdown καθώς και την όσο το δυνατόν ομαλότερη επιστροφή στην 
κανονικότητα, ομόφωνα αποφασίζει τις νέες ημερομηνίες διεξαγωγής των εσωτερικών 
διοργανώσεων: 
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ΑΘΛΗΜΑ Ονομασία Διοργάνωσης Κατηγορία ΤΟΠΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

K-K Sprint 
30ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κάνοε-
Καγιάκ Σπριντ 2020 

Ανδρών/Γυναικών, 
Εφήβων/Νεανίδων, 
Παίδων/Κορασίδων 

ΣΧΙΝΙΑΣ 31.07-2.8.2020 

SUP Sprint 
5ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα SUP 
Σπριντ 2020 

Ανδρών/Γυναικών, 
Εφήβων/Νεανίδων, 
Παίδων/Κορασίδων 

ΣΧΙΝΙΑΣ 31.07-2.8.2020 

K-K Sprint 
24ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα 
Ανάπτυξης Κάνοε-Καγιάκ Σπριντ 2020 

Παμπαίδων/Παγκορασίδων, 
Παίδων/Κορασίδων Αρχαρίων, 
Προαγωνιστική 
Αγοριών/Κοριτσιών 

ΣΧΙΝΙΑΣ 07-09.08.2020 

SUP Sprint 
5ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα 
Ανάπτυξης SUP Σπριντ 2020 

Παμπαίδων/Παγκορασίδων, 
Παίδων/Κορασίδων Αρχαρίων, 
Προαγωνιστική 
Αγοριών/Κοριτσιών 

ΣΧΙΝΙΑΣ 07-09.08.2020 

SUP 
Μεγ.Αποστ 

3ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα 
Μεγάλων Αποστάσεων SUP 2020 

Όλες οι κατηγορίες 
ΜΑΤΙ 
ΑΤΤΙΚΗΣ 

12-13.09.2020 

ΩΚΕΑΝΙΟ 
ΚΑΓΙΑΚ 

5ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα 
Ωκεάνιου Καγιάκ 2020 

Όλες οι κατηγορίες 
ΜΑΤΙ 
ΑΤΤΙΚΗΣ 

12-13.09.2020 

SUP 
Τεχ.Αγωνας 

5ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα 
Τεχνικού Αγώνα SUP 2020 

Όλες οι κατηγορίες 
ΠΟΡΤΟ 
ΡΑΦΤΗ 

26-27.09.2020 

SURFING 
1ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα 
SURFING 2020 

Όλες οι κατηγορίες 
ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ 
ΧΑΝΙΩΝ 

01.09-
15.12.2020* 

όλα τα 
αθλήματα 

Αγώνας Επίδειξης αθλημάτων   
Κ.Π.Ι. 
Σταύρος 
Νιάρχος 

18.10.2020 

K-K Slalom 
21ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κάνοε-
Καγιάκ Σλάλομ 2020 

Ανδρών/Γυναικών, 
Εφήβων/Νεανίδων, 
Παίδων/Κορασίδων 

ΕΥΗΝΟΣ 28-29.11.2020 

K-K Slalom 
16ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα 
Ανάπτυξης Κάνοε-Καγιάκ Σλάλομ 
2020 

Παμπαίδων/Παγκορασίδων, 
Παίδων/Κορασίδων Αρχαρίων, 
Προαγωνιστική 
Αγοριών/Κοριτσιών 

ΕΥΗΝΟΣ 28-29.11.2020 

K-K Sprint 
6ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Σπριντ 
5.000μ 2020 

Όλες οι κατηγορίες ΧΑΝΙΑ ΕΚΚΡΕΜΕΙ  

 
Απόφαση 14/2020 
Ομόφωνα το σώμα αποφασίζει την τροποποίηση του αριθμού αγωνιστικής συμμετοχής 
αθλητών ανά κατηγορία στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Σπρίντ ως εξής: 
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• Ανδρών-Γυναικών συμμετοχή 6+1 μεικτό  

• Εφήβων-Νεανίδων συμμετοχή μέχρι 5+1 μεικτό αγωνίσματα ανά αθλητή/τρια 

• Παίδων-Κορασίδων συμμετοχή μέχρι 4+1 μεικτό αγωνίσματα ανά αθλητή/τρια 
Κατά τα άλλα, οι προκηρύξεις του 2020 δεν θα διαφοροποιηθούν από την προηγούμενη 
χρονιά. 

Β’ Αντιπρόεδρος 

Θέμα 14ο: Συγκρότηση και Συμμετοχή της Εθνικής Ομάδας Σλάλομ στο Πανευρωπαϊκό 
Πρωτάθλημα Εφήβων/Νεανίδων & U23 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Απόφαση 15/2020 
Μετά την εισήγηση του κ.Καλλιώρα και με την προϋπόθεση ότι οι εξελίξεις στο θέμα της 
πανδημίας το επιτρέπουν, το σώμα καταρχήν αποφασίζει για το 2020 τη συμμετοχή 
Εθνικής Ομάδας Σλάλομ στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Σλάλομ Εφήβων/Νεανίδων και 
U23.  Οι όροι επιλογής των αθλητών/τριων θα καθοριστούν από την Τεχνική Επιτροπή 
αφού λάβει σχετικές εισηγήσεις από τους προπονητές του Σλάλομ.  
 
Θέμα 15ο: Συγκρότηση και Συμμετοχή της Εθνικής Ομάδας SUP & OCEAN σε Ευρωπαϊκές 
διοργανώσεις 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Απόφαση 16/2020 
Ομόφωνα το σώμα αποφασίζει με βάσει τα αποτελέσματα των πρωταθλημάτων 2020 να 
καθοριστεί λίστα κατάταξη από την οποία θα επιλεγούν οι αθλητές/τριες των εθνικών 
ομάδων SUP και Ωκεάνιου αντίστοιχα.  Με την προυπόθεση ότι οι εξελίξεις στο θέμα της 
πανδημίας επιτρέψουν τη συμμετοχή σε διοργανώσεις που διεξάγονται στην Ευρώπη να 
υπάρξει αντιπροσωπευτική Ελληνική συμμετοχή.  
 
Θέμα 16ο: Αθλητική Αναγνώριση Σωματείων του SUP από τη ΓΓΑ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Θέμα 17ο: Μητρώο Αθλητικών Σωματείων στη ΓΓΑ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Γραμματεία 

Θέμα 18ο: Επικύρωση Πρακτικών 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Απόφαση 17/2020 
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Επικυρώνονται ομόφωνα τα πρακτικά 9ης/2019 Τακτικής και 1ης, 2ης /2020 Έκτακτης 
Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου. 
 
Θέμα 19ο: Ορισμός Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Μαρτίου/Επικύρωση Απόφασης ΕΕ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Απόφαση 18/2020 
Ομόφωνα το σώμα επικυρώνει την από 10/02/2020 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής 
(συνημμένο 7) για τον ορισμό Τακτικής Γενικής Συνέλευσης (Γ.Σ.) των σωματείων-μελών της 
Ομοσπονδίας, στην οποία καλούνται να συμμετάσχουν τα σωματεία-μέλη της δια των 
αντιπροσώπων αυτών, 15 Μαρτίου 2020, ημέρα Κυριακή και ώρα 09:00 που θα γίνει στα 
γραφεία της Ελληνικής Ομοσπονδίας Κάνοε-Καγιάκ, οδός Ακτή Αλ. Κουμουνδούρου αρ. 22, 
Πειραιάς, όροφος 1ος, με τα εξής θέματα Ημερήσιας Διάταξης: 
1. Εκλογή Προεδρείου 
2. Επικύρωση πρακτικών της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 29ης Σεπτεμβρίου 2019. 
3. Διοικητικός Απολογισμός του Δ.Σ. περιόδου από 01-01-2019 έως 31-12-2019. 
4. Οικονομικός Απολογισμός του Δ.Σ. περιόδου από 01-01-2019 έως 31-12-2019. 
5. Ανάγνωση Έκθεσης Εξελεγκτικής Επιτροπής 
6. Έγκριση Διοικητικού Απολογισμού του Δ.Σ. για το χρονικό διάστημα από 01-01-2019 έως 31-

12-2019 και απαλλαγή του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη. 
7. Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού του Δ.Σ. για το χρονικό διάστημα από 01-01-2019 έως 31-

12-2019 και απαλλαγή του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη. 
8. Έγκριση Ισολογισμού 2019 

Αν δεν επιτευχθεί η κατά το Καταστατικό προβλεπόμενη απαρτία, η Γ.Σ. θα συνέλθει την ίδια 
ημέρα και ώρα 09:30πμ, στον ίδιο ως άνω τόπο και χώρο. 

Σύμφωνα με το Καταστατικό της Ομοσπονδίας, κάθε σωματείο-μέλος αυτής μετέχει και 
εκπροσωπείται στη Γ.Σ. με το νόμιμο αντιπρόσωπό του ή τον αναπληρωτή αυτού. Δικαίωμα 
ψήφου έχουν όσα σωματεία-μέλη έχουν συμπληρώσει ένα (-1-) έτος από την ημερομηνία της 
εγγραφής τους στα μητρώα της Ε.Ο.Κ.-Κ. και έχουν στο προηγούμενο από το έτος διεξαγωγής 
της 
Γενικής Συνέλευσης συμμετάσχει σε επίσημους αγώνες με δέκα (-10-) τουλάχιστον αθλητές 
(άρθρο 6 παρ.6 Καταστατικού Ε.Ο.Κ.-Κ). Η τυχόν αντικατάσταση του οριζόμενου αντιπροσώπου 
σωματείου-μέλους και ο ορισμός νέου αντιπροσώπου πρέπει να γίνει μέχρι τη 05-03-2020 και 
ώρα 15.00.  
Σύμφωνα με το καταστατικό της Ομοσπονδίας και μετά από έλεγχο των συμμετοχών τα 
σωματεία με δικαίωμα ψήφου είναι:  

1. 101 Ναυτικός Αθλητικός Σύνδεσμος 

2. 102 Ναυτικός Όμιλος Βόλου & Αργοναύτες 

3. 103 Ναυτικός Όμιλος Ιωαννίνων 

4. 107 Ναυτικός Όμιλος Χαλκίδας 

5. 110 Ολυμπιακός Σύνδεσμος Φιλάθλων Πειραιά 

6. 111 Ελληνικός Ναυτικός Όμιλος Αιγυπτιωτών 

7. 114 Ναυτικός Αθλητικός Όμιλος Καλαμαριάς 

8. 115 Ναυτικός Όμιλος Πόρου - Τροιζηνίας 
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9. 118 Ναυτικός Όμιλος Λήμνου 

10. 121 Ναυτικός Όμιλος Χανίων 

11. 123 Ναυτικός Όμιλος Λίμνης Ευβοίας 

12. 124 Ναυτικός Όμιλος Τζιτζιφιών Καλλιθέας 

13. 131 Ναυτικός Όμιλος Μεθάνων "Νηρηίς" 

14. 139 Αθηναϊκή Λέσχη Καγιάκ  

15. 144 Γυμναστικός Ναυτικός Όμιλος "ΣΑΛΑΜΙΝΑ" 

16. 147 Ναυτικός Όμιλος Αργοστολίου  

17. 152 Ναυτικός Αθλητικός  Όμιλος Βάρκιζας - Βάρης 

18. 153 Ναυτικός Όμιλος Μεσολογγίου 

19. 158 Ναυταθλ. Όμ. Αγ. Νικολάου Ζαρλή-Γιάλας Σαλαμίνας 

20. 159 Ναυτικός Όμιλος Διαύλου Ωρεών 

21. 173 Ναυτικός Όμιλος Σύρου 

22. 178 Αθλητικός Σύλλογος "Αετός" 

23. 179 ΑΣ Όρθιας Σανιδοκωπηλασίας & Κυματολίσθ. Ν. Ηρακλείου 

24. 182 Αθηναϊκός Όμιλος Θαλάσσιων Αθλημάτων 

25. 183 Αθλητικός Σύλλογος "Αποκόρωνας" 

Ταμείο 

Θέμα 20ο: Έγκριση Πρότασης Κατανομής Προϋπολογισμού 2020 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Απόφαση 19/2020 
Το σώμα, λαμβάνοντας υπόψη την απόφαση της ΓΓΑ για το ύψος της επιχορήγησης για 
το 2020, ομόφωνα εγκρίνει την πρόταση κατανομής προϋπολογισμού 2020 όπως 
κατατέθηκε από τον Πρόεδρο της Ομοσπονδίας και επισυνάπτεται στο παρόν πρακτικό 
(συνημμένο 8). 
 
Θέμα 21ο: Έγκριση Επιχειρησιακού Σχεδίου 2020 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Απόφαση 20/2020 
Το σώμα ομόφωνα εγκρίνει το Επιχειρησιακό Σχέδιο της ΕΟΚΚ για το 2020 όπως αυτό 
κατατέθηκε από τον Πρόεδρο της Ομοσπονδίας και επισυνάπτεται στο παρόν πρακτικό 
(συνημμένο 9) το οποίο θα υποβληθεί μεταξύ άλλων δικαιολογητικών στη Δ/νση 
Οικονομικού της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού για την έγκριση του προϋπολογισμού 
οικονομικού έτους 2020.  
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Εφορία Εθνικών Ομάδων Σπρίντ 

Θέμα 22ο: Αλλαγές Ημερομηνιών Διεξαγωγής Διεθνών Διοργανώσεων 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Απόφαση 21/2020 
Το σώμα, λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση του Εφόρου Εθνικών Ομάδων Σπρίντ και με 
την προυπόθεση ότι η εξέλιξη της πανδημίας το επιτρέψει, ομόφωνα αποφασίζει τη 
συμμετοχή των Εθνικών Ομάδων για το 2020 να είναι για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα 
Εφήβων/Νεανίδων & Νέων, Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανδρών/Γυναικών και τα Olympic 
Hopes.  Για την επιλογή των αθλητών θα διενεργηθούν εργομετρικά τεστ και τεστ 
αξιολόγησης.   
 
Θέμα 23ο: Ορισμός Ημερομηνίας Τελικού Τεστ 
Ο κ. Σκούρτης προτείνει ως ημερομηνία διεξαγωγής των τεστ της 6-7 Αυγούστου.   
 
Απόφαση 22/2020 
Ομόφωνα αποφασίζεται αποφασίζει τα τελικά τεστ αξιολόγησης να πραγματοποιηθούν 

Πέμπτη 6 Αυγούστου για τα Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα (Ανδρών-Γυναικών και Εφήβων-

Νεανίδων και Νέων Ανδρών-Γυναικών (διευρυμένη Ε.Ο) και την Παρασκευή 7 Αυγούστου 

2020, α) Εσωτερικό τεστ για την επιλογή της Ε.Ο. για τα Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα και 

β) για τα Olympic Hopes.  

Η επιλογή των αθλητών και τα τεστ αξιολόγησης θα γίνουν με τους εξής όρους: 
1. Συμμετοχές-Αποστάσεις  

Συμμετέχουν όσοι έχουν προκριθεί από τη 2η δοκιμασία και όσοι είχαν σοβαρούς λόγους υγείας 
με βεβαίωση νοσοκομείου ή κέντρου υγείας ακόμη και όσοι αποδεδειγμένα απουσίαζαν στο 
εξωτερικό λόγω σπουδών κ.λ.π. Τα σκάφη που θα πραγματοποιηθούν οι δοκιμασίες είναι τα Κ1-
C1 για όλες τις κατηγορίες στις παρακάτω αποστάσεις: 200μ.-500μ.-1000μ. (Ανδρών, Νέων 
Ανδρών, Εφήβων) και 200μ.-500μ. (Γυναικών, Νέων Γυναικών, Νεανίδων). 

• Ανδρών, Νέων Ανδρών, Εφήβων μπορούν να συμμετέχουν από 1-3 αποστάσεις της επιλογής 
τους στα 200μ.-500μ.-1000μ. 

• Γυναικών, Νέων Γυναικών, Νεανίδων μπορούν να συμμετέχουν από 1-3 αποστάσεις της 
επιλογής τους στα 200μ.-500μ.-1000μ.  

• Αθλητής/τρια που έχει δηλωθεί πάνω από μία απόσταση και αποσυρθεί από τη 2η ή 3η  
απόσταση ακυρώνεται 

• Οι χρόνοι των αποστάσεων δεν αθροίζονται 
Οι δοκιμασίες θα γίνουν σε στίβο 8 σειρών και με τον εξής τρόπο: 

• Έως 8 αθλητές κατ’ ευθείαν στον τελικό 

• 9-16 σε 2 ημιτελικούς -οι 4 πρώτοι από κάθε ημιτελικό στο τελικό 

• 17-24 σε 3 προκριματικούς -οι 5 πρώτοι κάθε προκριματικού και ο 1ος καλύτερος χρόνος σε 2 
ημιτελικούς -οι 4 πρώτοι από κάθε ημιτελικό στο τελικό 

• 25-32 σε 4 προκριματικούς -οι 4 πρώτοι κάθε σειράς στους ημιτελικούς, οι 4 πρώτοι από κάθε 
ημιτελικό στο τελικό 
Από τους τελικούς και σύμφωνα με την κατάταξη της κάθε απόστασης θα γίνει η επιλογή των 
Προεθνικών Ομάδων.  
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Η σειρά των αγωνισμάτων θα είναι: 200μ., 500μ. και 1000μ. για κάθε φάση (προκριματικούς-
ημιτελικούς-τελικούς). 
Οι θέσεις των αθλητών σε σειρές θα γίνουν με βάση τα αποτελέσματα των δοκιμασιών του 
Φεβρουαρίου. 
Αθλητής που πιάσει τα απόνερα προπορευόμενου σκάφους θα ακυρώνεται. 
2. Επιλογή αθλητών ανά κατηγορία  

Ανδρών-Νέων Ανδρών α) 200μ. από 0-2 αθλητές, β) 500μ. από 0-3 αθλητές και γ) 1000μ. από 0-
2 αθλητές (σύνολο 2-4 K1). Ένας αθλητής στο C1. 
Γυναικών-Νέων Γυναικών α) 200μ. από 0-2 αθλήτριες και β) 500μ. από 0-2 αθλήτριες και γ) 
1000μ. από 0-2 αθλήτριες (σύνολο 1-2 K1). 
Εφήβων α) 200μ. από 1-3 αθλητές, β) 500μ. από 1-3 αθλητές και γ) 1000μ. από 1-3 αθλητές 
(σύνολο 4-6 K1). Ένας αθλητής στο C1. 
Νεανίδων α) 200μ. από 1-3 αθλήτριες και β) 500μ. από 1-4 αθλήτριες και γ) 1000μ. από 1-2 
αθλήτριες (σύνολο 2-5 K1). 
Όλοι οι προαναφερόμενοι αριθμοί της επιλογής των αθλητών/τριών θα γίνεται με τον 
αντίστοιχο πίνακα χρόνων (Ανδρών, Νέων Ανδρών, Γυναικών, Νέων Γυναικών με το μικρό χρόνο 
και Εφήβων-Νεανίδων με το μέσο χρόνο της μεσαίας κλίμακας του πίνακα) που θα σας 
γνωστοποιηθεί καθώς και με τις εργομετρικές δοκιμασίες. Σε περίπτωση που οι χρόνοι των 
αθλητών δεν είναι στα χρονικά όρια του πίνακα θα γίνει εισήγηση του Ομοσπονδιακού 
προπονητή στην Τεχνική Επιτροπή για το ποσοστό αποκλίσεων και η Τ.Ε. θα αποφασίσει γ΄ 
αυτό). 
Για τους αθλητές/τριες των κατηγοριών Ανδρών-Γυναικών και Νέων Ανδρών Γυναικών πρέπει οι 
χρόνοι τους να είναι καλύτεροι των κατηγοριών Εφήβων-Νεανίδων διαφορετικά θα 
αποκλείονται. 
OLYMPIC HOPES, θα γίνει η επιλογή της ομάδας αθλητών/τριών, οι οποίοι έχουν γεννηθεί τα έτη 
2002 έως 2005. Θα επιλεγούν ανά ηλικία από 0-2 αθλητές/τριες στην απόσταση των 500μ. 
αγόρια και κορίτσια στο Καγιάκ και 0-1 αγόρι στο Κάνοε. 
Ο διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης του προγράμματος καθώς και την ημέρα 
διεξαγωγής των τεστ σε μία μετά την υποβολή των οριστικών δηλώσεων συμμετοχής.  
Μεσαίοι χρόνοι επιλογής αθλητών:  17-18 ετών 1.46 - 1.48 
      15-16 ετών 1.48 - 1.50 
Μεσαίοι χρόνοι επιλογής αθλητριών 17-18 ετών 2.00 – 2.04 
      15-16 ετών 2.04 – 2.08 

 

Θέμα 24ο: Διεξαγωγή Εργομετρήσεων Εθνικών Ομάδων στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος 
Ο κ. Σκούρτης προτείνει ως ημερομηνία διεξαγωγής των εργομετρικών τεστ την 23-24/06.  
 
Απόφαση 23/2020 
Ομόφωνα αποφασίζεται η διενέργεια εργομετρικών τεστ για τους 19 αθλητές των 
διευρυμένων  Εθνικών  Ομάδων   Ανδρών-Γυναικών, Νέων κάτω των 23 ετών, Εφήβων 
Νεανίδων, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση από την Ομοσπονδία  που θα 
πραγματοποιηθούν στο εργαστήριο του Τμήματος Αθλητικής Αριστείας - Sports 
Excellence στις 23-24.06.2020.  
 

Θέμα 25ο: Ενημέρωση 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Εφορία Ανάπτυξης Σλάλομ 

Θέμα 26ο: Καθαρισμός πίστας Ευήνου 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Απόφαση 24/2020 
Το σώμα, λαμβάνοντας υπόψη ότι η εκποίηση των φερτών υλικών που απομακρύνονται 
από το εσωτερικό της πίστας σλάλομ του Ευήνου κατά τον καθαρισμό αποτελεί θέμα της 
περιφέρειας, ομόφωνα αποφασίζει να σταλεί επιστολή-αίτημα προς την Περιφέρεια 
Δυτικής Ελλάδας με την οποία να ζητείται να αναλάβει τη διενέργεια πλειοδοτικού 
διαγωνισμού για τον καθαρισμό της πίστας από τα φερτά υλικά και την εκποίηση αυτών.  
 
Θέμα 27ο: Ευθύνες Ομοσπονδίας αναφορικά με τη λειτουργία και συντήρηση της πίστας 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Απόφαση 25/2020 
Το σώμα ομόφωνα αποφασίζει να σταλεί επιστολή προς τη Γενική Γραμματεία 
Αθλητισμού με την οποία να ζητείται η αναβάθμιση της πίστας σλάλομ του Ευήνου, ένα 
έργο που ανήκει στην Γενική Γραμματεία Αθλητισμού η οποία έχει και την υποχρέωση να 
προβεί σε ενέργειες ώστε να είναι λειτουργική και διαθέσιμη.  
 
Δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση και η συνεδρίαση λύεται. 
 
Σε πιστοποίηση των πιο πάνω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται. 
 
Μη υπάρχοντος άλλου θέματος, το παρόν πρακτικό υπογράφεται από όλα τα μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου ως ακολούθως. 
 

Για την ακρίβεια 
       Ο Πρόεδρος                    Ο Γενικός Γραμματέας 

         Αντώνιος Νικολόπουλος           Ιωάννης Σεϊταρίδης 
     ΤΑ ΜΕΛΗ 


