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ΠΡΑΚΤΙΚΑ 
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 

ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ – ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ 
ΚΑΝΟΕ – ΚΑΓΙΑΚ 

 
 Στον Σχινιά σήμερα 01 Αυγούστου 2020, ημέρα Σάββατο και ώρα 14.30 
στο Ολυμπιακό Κωπηλατοδρόμιο του Σχινιά, στον 1ο όροφο του Κτηρίου «VIP», 
συνήλθαν τα σωματεία – μέλη της Ελληνικής Ομοσπονδίας Κάνοε – Καγιάκ 
(Ε.Ο.Κ.-Κ.) προκειμένου να διεξαχθεί η Τακτική Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) η οποία 
ήταν προγραμματισμένη να διεξαχθεί σύμφωνα με το καταστατικό της 
Ομοσπονδίας στις 15/03/2020 και αναβλήθηκε λόγω της πανδημίας και των 
απαγορευτικών μέτρων που ελήφθησαν από την πολιτεία, ύστερα από 
απόφαση και πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) αυτής, για να 
συζητήσουν και να πάρουν αποφάσεις στα εξής θέματα της Ημερήσιας 
Διάταξης: 
 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 
 

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 

 
Η παρούσα Γ.Σ. είναι η δεύτερη που συγκαλείται, δεδομένου ότι η 

πρώτη Γ.Σ., που είχε συγκληθεί για τις 14.00 της ίδιας ημέρας, δεν έγινε, λόγω 
έλλειψης της προβλεπόμενης στο Καταστατικό απαρτίας. 

 
Διαβάστηκε ο κατάλογος των ταμειακώς εντάξει με δικαίωμα ψήφου 

σωματείων μελών της Ομοσπονδίας και βρέθηκε ότι είναι 25, τα εξής: 

1. 101 Ναυτικός Αθλητικός Σύνδεσμος 

2. 102 Ναυτικός Όμιλος Βόλου & Αργοναύτες 

3. 103 Ναυτικός Όμιλος Ιωαννίνων 

4. 107 Ναυτικός Όμιλος Χαλκίδας 
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5. 110 Ολυμπιακός Σύνδεσμος Φιλάθλων Πειραιά 

6. 111 Ελληνικός Ναυτικός Όμιλος Αιγυπτιωτών 

7. 114 Ναυτικός Αθλητικός Όμιλος Καλαμαριάς 

8. 115 Ναυτικός Όμιλος Πόρου - Τροιζηνίας 

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" 

 
 Μετρήθηκαν οι παρόντες αντιπρόσωποι των ταμειακώς εντάξει και με 
δικαίωμα ψήφου σωματείων – μελών και βρέθηκε ότι είναι 14. 
  

Τα σωματεία αυτά, μαζί με τους εκπροσώπους τους, είναι τα εξής: 
Σωματείο      Εκπρόσωπος 
Ναυτικός Αθλητικός Σύνδεσμος:   Νικολόπουλος Αντώνιος 
Ναυτικός Όμιλος Βόλου-Αργοναύτες  Καλλιώρας Χρήστος 
Ναυτικός Όμιλος Χαλκίδας:   Συκιώτης Παναγιώτης 
Ναυτικός Αθλητικός Όμιλος Καλαμαριάς Θες/κης: Περατικός Αλέξανδρος 
Ναυτικός Όμιλος Χανίων:    Κουριδάκης Νικόλαος 
Ναυτικός Όμιλος Λίμνης Ευβοίας:   Καταραχιάς Νικόλαος 
Ναυτικός Όμιλος Τζιτζιφιών-Καλλιθέας:  Γιαννακάκης Στέφανος 
Ναυτικός Όμιλος Μεθάνων-΄΄Νηρηίς΄΄   Σκούρτης Ιωάννης 
Αθλητικός Σύλλογος Αθηναϊκή Λέσχη Καγιάκ:  Κόλλιας Ιωάννης 
Ναυτικός Όμιλος Αργοστολίου:   Σαββάκης Χαράλαμπος 
Γυμναστικός Ναυτικός Όμιλος Σαλαμίνας: Αθανασίου Γεώργιος 
Ναυτικός Όμιλος Μεσολογγίου:   Κατσαβός Σπύρος 
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Ναυταθλητικός Όμιλος Αγ.Νικολάου Σαλαμίνας: Μερκούρης Πέτρος 
Όμιλος Διαύλου Ωρεών:    Μπάμπος Βασίλειος 
 

Όλοι οι παραπάνω υπέγραψαν στην κατάσταση παρουσίας των 
αντιπροσώπων των σωματείων – μελών, η οποία επισυνάπτεται στο παρόν 
πρακτικό και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του (συνημμένο 1). 

 
 Αφού διαπιστώθηκε η ύπαρξη απαρτίας, για την εγκυρότητα της 
συνεδρίασης της Γ.Σ. σύμφωνα με το άρθρο 10 του Καταστατικού της 
Ομοσπονδίας, ο πρόεδρος του Δ.Σ. Αντώνιος Νικολόπουλος κήρυξε την έναρξη 
της συνεδρίασης. 

ΘΕΜΑ 1ο 

Εκλογή προεδρείου 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Αντώνιος Νικολόπουλος κάλεσε το σώμα να 

εκλέξει, σύμφωνα με το άρθρο 10 του Καταστατικού, Πρόεδρο και Γραμματέα 

της Γ.Σ.. 

 

Εκλέχθηκαν ομόφωνα από τη Γ.Σ. πρόεδρος της Γ.Σ. ο Αντώνιος 

Νικολόπουλος και γραμματέας αυτής ο Παναγιώτης Συκιώτης, οι οποίοι και 

ανέλαβαν τα καθήκοντά τους. 

 

Ακολούθως ο πρόεδρος της Γ.Σ. διάβασε τα προς συζήτηση θέματα της 

Ημερήσιας Διάταξης. Μετά άρχισε η συζήτηση των ανωτέρω θεμάτων. 

 
ΘΕΜΑ 2ο 

Επικύρωση πρακτικών της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 29ης 

Σεπτεμβρίου 2019. 
Ο Πρόεδρος αναφέροντας ότι τα πρακτικά που σήμερα επικυρώνονται 

έχουν κοινοποιηθεί στα σωματεία αλλά παράλληλα έχουν μοιραστεί και στη 

Γ.Σ., οπότε οι εκπρόσωποι έχουν λάβει γνώση, ζητά όσοι εκ των παρόντων 

εκπροσώπων έχουν κάποια παρατήρηση επί των πρακτικών να λάβουν το λόγο.   

Δεν υπάρχει καμία παρατήρηση-διόρθωση επί των πρακτικών.  

 

Επικυρώνονται ομόφωνα τα πρακτικά της Τακτικής  Γενικής Συνέλευσης της 
29ης  Σεπτεμβρίου 2019 

 

ΘΕΜΑ 3ο 

Διοικητικός Απολογισμός του Δ.Σ. περιόδου 
από 01-01-2019 έως 31-12-2019. 

 Ο Πρόεδρος κάνει τον Διοικητικό Απολογισμό περιόδου αναφέροντας 

τα παρακάτω: 

«Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, 
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 Σας καλωσορίζω στην ετήσια Γενική Συνέλευση της Ομοσπονδίας, σας 
καλωσορίζω γιατί θέλουμε να ακούσουμε τα προβλήματά σας, που είναι και 
προβλήματα της Ομοσπονδίας και τους αθλήματός μας. Όμως 
ανταλλάσσοντας ιδέες και απόψεις με τον πυρήνα του αθλητισμού που είναι 
τα σωματεία παίρνουμε θάρρος και κουράγιο αλλά και ιδέες για να 
συνεχίσουμε το δύσκολο δρόμο που έχουμε μπροστά μας. 

Νέος αθλητικός νόμος: ο νέος αθλητικός νόμος έχει συμπεριλάβει 
διατάξεις που πλήττουν το αθλητικό κίνημα.  Πρόκειται για έναν 
αντισυνταγματικό νόμο που σκοπό έχει να ξεκληρίσει διοικήσεις.  Αναμένονται 
εξελίξεις το επόμενο διάστημα.   
 Σχολή προπονητών: Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η σχολή προπονητών 
κάνοε-καγιάκ και SUP και πλέον έχουμε τους πρώτους προπονητές SUP για να 
επανδρωθούν τα σωματεία μας έχοντας τα τυπικά και τα ουσιαστικά προσόντα 
και θα είναι εφοδιασμένοι με τις απαραίτητες άδειες ασκήσεως επαγγέλματος 
που προβλέπει ο νόμος.  
 Πίστα Ευήνου: Όπως πέρυσι είχαμε ανακοινώσει στη Γενική Συνέλευση 
προχώρησε και ολοκληρώθηκε η αποκατάσταση των ζημιών της πίστας του 
Ευήνου. Η συνολική δαπάνη έγινε από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού με 
έκτακτη επιχορήγηση στην Ομοσπονδία ύψους 100.000,00€. Στα πλαίσια της 
συντήρησης και αναβάθμισης της πίστας ζητήθηκαν και μεταφέρθηκαν 
εμπόδια της Ολυμπιακής Πίστας Σλάλομ από το Ελληνικό στον Εύηνο και έχουν 
παραμείνει εκεί για την χρησιμοποίησή τους στην διαμόρφωση της πίστας.  
Αυτή τη στιγμή η πίστα έχει παραχωρηθεί στην Ομοσπονδία η οποία φρόντισε 
με δικές της ενέργειες το έργο να λάβει για πρώτη φορά μετά την κατασκευή 
της άδεια λειτουργίας.   
 Αγώνες Ομοσπονδίας: Τη χρονιά που πέρασε οι αγώνες της 
Ομοσπονδίας εξελίχτηκαν αρκετά καλά.  Μια νέα διοργάνωση που 
προσβλέπουμε να γίνει θεσμός πραγματοποιήθηκε τον Απρίλιο στο 
Κωπηλατοδρόμιο του Σχινιά περιλαμβάνοντας το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα 
Μεγάλων Αποστάσεων Σπριντ, το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Μεσαίων 
Αποστάσεων SUP αλλά και ανοικτό αγώνα για το ευρύ κοινό.  Φέτος μια ακόμη 
προσπάθεια διεύρυνσης των δραστηριοτήτων επιχειρείται με την ένταξη ενός 
μεγάλου αγώνα στην Πάτρα.  Οι υπόλοιπες αγωνιστικές δραστηριότητες του 
Σπριντ, Ωκεάνιου και SUP ολοκληρώθηκαν με επιτυχία.  Για το Σλάλομ 
δυστυχώς λόγω των επισκευών αλλά και της μικρής δυναμικής του αθλήματος 
ως αποτέλεσμα της έλλειψης αγωνιστικού στίβου ανάγκασε το ΔΣ να μην 
διεξαχθεί το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Ελπίζουμε τη νέα χρονιά να ανακάμψει 
και αυτή η κατηγορία. 
 Ηλεκτρονικά συστήματα: Η Ομοσπονδία μας στην αναζήτηση 
συνεργατών δεν κατάφερε να λάβει αξιόπιστες και στα πλαίσια των 
οικονομικών δυνατοτήτων της προσφορών για να προχωρήσει την ανανέωση 
των προγραμμάτων της.  Αυτή τη στιγμή βρίσκεται στη διαδικασία της 
ανανέωσης της Ιστοσελίδας και θα ακολουθήσει ένα lift των υπαρχόντων 
προγραμμάτων και μέχρι του ύψους χρημάτων που ο προϋπολογισμός της 
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αντέχει. Όμως έχει ήδη κάνει μια ανανέωση των ηλεκτρονικών υπολογιστών 
της με την αγορά ενός server και δύο ηλεκτρονικών υπολογιστών.   
 Δικαστικά: όπως και την προηγούμενη χρονιά έτσι και φέτος 
συνεχίστηκε το μαρτύριο των δικαστικών εκκρεμοτήτων.  Η Ομοσπονδία 
σεβόμενη τον εαυτό της συνέχισε να αποκρούει την αλητεία που γίνεται εις 
βάρος της.  Σήμερα βέβαια είναι σε μια πολύ καλύτερη θέση λόγω της θετικής 
έκβασης των αποφάσεων.  Μια δικαστική εκκρεμότητα που ήταν η μήνυση 
κατά του Προέδρου της Ομοσπονδίας, του Γενικού Γραμματέα Αθλητισμού και 
του Αντιπεριφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας για τον θάνατο ενός ανεύθυνου 
ανθρώπου έληξε με την αθωωτική απόφαση του δικαστηρίου σε ότι αφορά το 
πρόσωπο του Προέδρου.  
Τέλος σε ανθρώπους οι οποίοι κατ εξακολούθηση προέβαιναν σε 
δυσφημιστικές και συκοφαντικές ενέργειες απέναντι στην Ομοσπονδία έγιναν 
οι ανάλογες ενέργειες χρησιμοποιώντας τις διαδικασίες που προβλέπει ο 
νόμος και έχουμε ανάκληση δημοσιεύσεων.  Πλέον η συνεχής στάση κάποιων 
να χρησιμοποιούν την «πένα» τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης χωρίς 
φραγμούς, πέρα από κάθε δεοντολογία, ισχυριζόμενοι ανυπόστατες 
«πληροφορίες» και «εμπειρίες» ακόμη και παριστάνοντας τους 
«δημοσιογράφους» θα  έχουν την ανάλογη αντιμετώπιση.  
 Συνεργασία με το ΚΠ.Ι.Στ.Νιάρχου: Η Ομοσπονδία μας όπως και πολλές 
άλλες Ομοσπονδίες έχουμε ξεκινήσει μία πολύ σημαντική συνεργασία που 
έχει αφετηρία τη μέτρηση των νέων αθλητών και συνεχίζει με τις 
εργομετρήσεις των εθνικών ομάδων.  Εμείς, επιπλέον από τα άλλα αθλήματα, 
έχουμε και την παραχώρηση του κέντρου για μία ημέρα για αγώνες. 
 Εθνικές ομάδες: Οι εθνικές ομάδες συμμετείχαν σε αρκετές 
διοργανώσεις, σύμφωνα με τον σχεδιασμό της Τεχνικής Επιτροπής.  Σε ότι 
αφορά στο Σπρίντ δυστυχώς λόγω των γνωστών προβλημάτων υγείας στην 
οικογένεια του αθλητή Δημόπουλου ο αθλητής δεν κατάφερε να 
προετοιμαστεί κατάλληλα αλλά ούτε κατάφερε να συμμετάσχει στον αγώνα 
πρόκρισης για του ΟΑ.  Αναμένουμε τη συμμετοχή στις φετινές διοργανώσεις.  
Ελπίδα αποτελεί η θετική παρουσία της νέας γενιάς που ανεβάζουν τον πήχη.  
Εστιάζουμε κυρίως σε αυτούς δίνοντας κίνητρα. 
Στο Σλάλομ δυστυχώς δεν έγινε ένας προγραμματισμός λόγω της έλλειψης των 
κατάλληλων συνθηκών.  Παρόλα αυτά ένας αθλητής του Σλάλομ εντάχθηκε 
στο Πρόγραμμα Ταλέντων της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας και συμμετείχε σε μια 
σειρά αγώνων όπως και στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα-Αγώνα Πρόκρισης μαζί 
με τον αθλητή Τσακμάκη χωρίς όμως το ποθητό αποτέλεσμα.  Επίσης αθλητές 
σωματείων συμμετείχαν σε διοργανώσεις εξωτερικού με την έγκριση της 
Ομοσπονδίας. 
Στο SUP η πρώτη συμμετοχή ομάδας μας είναι γεγονός.  Στο Παγκόσμιο 
Πρωτάθλημα SUP της ICF στην Κίνα αντιπροσωπευτική ομάδα αποτελούμενη 
από 18 αθλητές και αθλήτριες μετά την επιλογή τους συμμετείχαν στον αγώνα.  
Σημαντική η συμμετοχή καθώς κατακτήθηκαν 5 συνολικά μετάλλια, δύο 
αργυρά και τρία χάλκινα ενώ κατακτήθηκε και μια 4η θέση.  Εδώ θα πρέπει να 
ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον Αντιπρόεδρο της Ομοσπονδίας κ. Καλλιώρα που 
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ανέλαβε ως Αρχηγός Αποστολής και έφερε εις πέρας μια τόσο δύσκολη και 
πολυήμερη αποστολή.   
Στο Ωκεάνιο Καγιάκ φέτος 3 αθλητές και 3 αθλήτριες συμμετείχαν στους 
Παράκτιους Μεσογειακούς Αγώνες της Πάτρας και είχαμε μια αξιοπρεπή 
παρουσία.  
  Αναπτυξιακή ομάδα: Το πρόγραμμα της αναπτυξιακής ομάδας 
συνεχίζεται για τους αθλητές και αθλήτριες της κατηγορίας ανάπτυξης.  Μία 
καινοτομία που ξεκινήσαμε και απαρτίζεται από μεταλλιούχους της 
κατηγορίας ανάπτυξης.  Τα παιδιά αυτά αποτελούν την ομάδα ανάδειξης 
ταλέντων σε συνεργασία με το ίδρυμα Στ.Νιάρχου. Εκτός των εργομετρήσεων 
πραγματοποιήθηκε αναπτυξιακό κοινόβιο με παράλληλη συμμετοχή των 
προπονητών και γονέων σε εξειδικευμένο σεμινάριο.  

Νέα Σωματεία: Τη χρονιά που πέρασε δύο σωματεία ήρθαν στην 
Ομοσπονδία μας και πιο συγκεκριμένα, ο Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Ρίου ΙΑΣΩΝ με 
το οποίο θα συνδιοργανωθεί και ο αγώνας στην Πάτρα και ο «Αθλητικός 
Σύλλογος Εξέλιξη Ιωαννίνων».   
Τα σωματεία αυτά τα καλωσορίζουμε και εύχομαι να επιτελέσουν το σκοπό 
για τον οποίο ενεγράφησαν στην Ομοσπονδία. 
 Συνεργασία με προπονητές: Στο σπριντ η συνεργασία με τον 
Ομοσπονδιακό Προπονητή κο Szubski συνεχίστηκε και χρησιμοποιούνται κατά 
περίπτωση σωματειακοί προπονητές.   
Στο Σλάλομ έληξαν από τον Σεπτέμβριο οι συμβάσεις με τους προπονητές 
σλάλομ Σκυριώτη Ανθίππη και Ζάχο Κων/νο οι οποίες δεν ανανεώθηκαν.   
Στην ανάπτυξη Σπρίντ συνεχίζεται η συνεργασία με τον κ. Βιλλιώτη ο οποίος 
έχει κάνει πολλές ενέργειες τόσο με το πρόγραμμα ταλέντων όσο και για την 
αναζήτηση νέων σωματείων. Παράλληλα ως Τεχνικός Σύμβουλος σε θέματα 
ανάπτυξης έχει αποσπαστεί στην Ομοσπονδία και η προπονήτρια Παγίδα 
Αικατερίνη.   
Στα αθλήματα SUP, Ocean Kayak & Surf δυστυχώς δεν έχει ακόμη βρεθεί μια 
σταθερή λύση αλλά θα γίνουν προσπάθειες στην χρονιά που έρχεται ώστε να 
υπάρξει αντίστοιχη στελέχωση έστω και σε βάση συνεργασίας κατά περίπτωση.  

Διαιτησία: Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος είχαμε συμμετοχή των 
διαιτητών σε διοργανώσεις εξωτερικού ενώ μετά τη συμμετοχή δύο διαιτητών 
στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα SUP στην Κίνα έχουμε και τους πρώτους διεθνείς 
διαιτητές στο άθλημα του SUP.  Παράλληλα στα πλαίσια ανανέωσης και 
στελέχωσης του σώματος έχουμε προβεί ήδη στη διαγραφή μη ενεργών 
διαιτητών και έχει ζητηθεί από την ΚΕΔ να γίνει σύντομα σχολή διαιτητών για 
το κάνοε-καγιάκ και SUP για να καλυφθούν οι  ανάγκες των αθλημάτων.  
Παρακαλούνται τα σωματεία να κάνουν κάθε προσπάθεια ώστε παλαιοί 
αθλητές να ενταχθούν στο σώμα διαιτησίας για να ενισχυθεί και η εντοπιότητα.  

Συνεργασία με δημοσιογράφο: Στα πλαίσια της προβολής του 
αθλήματος έχουμε τη συνεργασία με έγκριτο δημοσιογράφο και 
προσπαθούμε να προβάλουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα αθλήματά 
μας και τις δράσεις μας. 
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 Εκθέσεις: Η Ομοσπονδία συμμετείχε στις εκθέσεις ΝΑΤΕΧ και στην 
έκθεση αθλητισμού στη Θεσσαλονίκη, μία παρουσία που θεωρώ ότι την έχει 
ανάγκη το άθλημά μας και κάθε άθλημα που δεν έχει μεγάλο μερίδιο στην 
προβολή.  Με την ευκαιρία αυτή θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Αλέξανδρο 
Περατικό ο οποίος ανέλαβε και με επιτυχία προέβαλε το άθλημα στην έκθεση 
της Θεσσαλονίκης.  Από την άλλη πλευρά πρέπει να αναφέρω την 
απογοήτευσή μας για την αποχή των σωματείων μας από την έκθεση ΝΑΤΕΧ 
και τις δράσεις που έγιναν παράλληλα.  Πρέπει τα σωματεία να αγκαλιάζουν 
κάθε προσπάθεια προβολής του αθλήματος που σημαίνει των ίδιων των 
σωματείων μας.  
Τέλος, η ομοσπονδία συμμετείχε στην εκδήλωση του Υπουργείου Παιδείας 
που πραγματοποιήθηκε στο ΟΑΚΑ με μεγάλη συμμετοχή μαθητών.  
 Εναρμόνιση Κανονισμών Sprint: Έγινε εναρμόνιση των κανονισμών 
Σπρίντ στα πλαίσια των διεθνών αλλαγών και της αναπροσαρμογής τους στα 
σύγχρονα δεδομένα και ήδη έχουν εγκριθεί από τη ΓΓΑ.  

Οικονομική Ενίσχυση Αθλητών.  Με κριτήρια οικονομικά και την 
αθλητική ικανότητα των αθλητών 9 αθλητές/τριες του Σπριντ και 1 αθλητής 
του Σλάλομ επιλέχθηκαν από τη ΓΓΑ και εντάχθηκαν στο πρόγραμμα 
χορήγησης υποτροφιών σε νέους ανερχόμενους και οικονομικά ασθενείς 
αθλητές από τη ΓΓΑ μέσω της ΕΟΕ.  Επιπλέον, στον αθλητή Δημόπουλο από την 
Ομοσπονδία δόθηκε έκτακτη οικονομική ενίσχυση για την αντιμετώπιση των 
δυσκολιών λόγω του προβλήματος υγείας του παιδιού του.  

Οικονομικά Κίνητρα σε Αθλητές: Στα πλαίσια της αναζήτησης κινήτρων 

προς τους αθλητές η Ομοσπονδία έλαβε την απόφαση τη θέσπιση οικονομικών 

κινήτρων.  Έτσι το ΔΣ αποφάσισε την οικονομική ενίσχυση αθλητών των 

Εθνικών Ομάδων στα  Ολυμπιακά αθλήματα που θα φέρουν διακρίσεις σε 

διεθνές επίπεδο και συγκεκριμένα να λαμβάνουν για ένα έτος: 

Παγκόσμια Πρωτ/τα Ευρωπαϊκά Πρωτ/τα  Olympic Hopes 

1η θέση  700€    1η θέση  650€    1η θέση 600€ 

2η θέση  600€    2η θέση  550€    2η θέση 500€ 

3η θέση  500€    3η θέση  450€    3η θέση 400€ 

4η-6η θέση  400€    4η-6η θέση  350€    4η-6η θέση 300€ 

7η-9η θέση 300€    7η-9η θέση 250€    7η-9η θέση 200€ 

Καταγραφή και διάθεση υλικού της Ε.Ο.Κ.-Κ.: με Τη διαπίστωση της 
ύπαρξης υλικού που πλέον έχει παλαιώσει και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
ή έχει τέτοιες φθορές που η επισκευή του σε σχέση με την χρήση του κρίνεται 
ασύμφορη το ΔΣ έχει λάβει την απόφαση να καταγράψει όλο το υλικό, να το 
αξιολογήσει και να το διαθέσει στα σωματεία που τυχόν ενδιαφέρονται. Θα 
ενημερωθείτε σχετικά.  

Πώληση παλαιών σκαφών της ΕΟ στα σωματεία: Με απόφασή του το 
ΔΣ προέβη σε πώληση των μεταχειρισμένων σκαφών της Εθνικής Ομάδας 
Σπρίντ η οποία έγινε μετά από αίτημα των σωματείων και τελικά 
διαμορφώθηκε ως εξής: 
 



  Τ.Γ.Σ. 01.08.2020/Σελίδα 8 από 14 

 

Σωματείο 
Τύπος 
Σκάφους 

Ποσό 
χωρίς ΦΠΑ 

Ποσό με 
ΦΠΑ 

Ν.Ο.ΒΟΛΟΥ ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ 1 Κ1 400 496 

ΑΘΛ.ΣΥΛ.ΑΠΟΚΟΡΩΝΑΣ 1 Κ1 400 496 

Ν.Ο.ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 1 C1 400 496 

Ν.Α.Ο.ΒΑΡΗΣ-ΒΑΡΚΙΖΑΣ 1 K1 400 496 

Ν.Ο.ΔΙΑΥΛΟΥ ΩΡΕΩΝ 1 K1 400 496 

Ν.Ο.ΧΑΝΙΩΝ 1 C1 400 496 

Ν.Ο.ΛΙΜΝΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 1 K2 600 744 

Ν.Ο.ΓΥΑΛΑΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ 1 K2 600 744 

ΟΣΦΠ 1 K4 1.100 1.364 

Μόνο μια εκκρεμότητα υπάρχει και αφορά στην παραλαβή του Κ4  
Αγορά Σκαφών Ε.Ο.Σπριντ. Η ανανέωση του αγωνιστικού εξοπλισμού 

της Εθνικής Ομάδας Σπρίντ ξεκίνησε με την αγορά 3 σκαφών Κ1 Plastex 
Extreme classic Gelcoat Painting και 2 σκαφών Κ2 Plastex Extreme classic 
Gelcoat Painting.  Η συμφωνία περιλάμβανε και την μεταφορά των σκαφών σε 
όλους τους αγώνες που συμμετείχε η Εθνική Ομάδα φέτος.  Αυτή τη στιγμή τα 
σκάφη βρίσκονται στις αποθήκες της Plastex η οποία θα συνεχίσει τη 
μεταφορά και για το 2020. Ευελπιστούμε για μια νέα αγορά το 2020. 

Αγορά δύο φουσκωτών.  Η φθορά του χρόνου ανάγκασε στην 
αντικατάσταση δύο φουσκωτών που χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες των 
αθλημάτων σπριντ και sup και των οποίων η επισκευή δεν ήταν συμφέρουσα 
σε σχέση με την αντικατάσταση αυτών, οπότε και αγοράστηκαν δύο φουσκωτά 
σκάφη τύπου NEPTUNE μήκους 3.30μ. χωρητικότητας 5 ατόμων καθώς και  ένα 
τρέιλερ για την μεταφορά αυτών.  

Αγορά Σκαφών Juniors για την ανάπτυξη του αθλήματος: Με στόχο την 
ανάπτυξη του αθλήματος αγοράστηκαν 10 σκάφη Juniors και 10 κουπιά.  Η 
απόφαση αφορά στην παραχώρηση ενός σκάφους με κουπί στα σωματεία που 
εγγράφονται στην ομσοπονδία ως κίνητρο για την ένταξή τους και τη 
διεύρυνση του αθλήματος. 
  Δραστηριοποίηση του αθλήματος Ράφτινγκ: Από το 2003 το άθλημα 
του Ράφτινγκ ήταν μια κατηγορία της Ομοσπονδίας μας.  Πριν μερικούς μήνες 
μας προσέγγισε μια ομάδα με ενδιαφέρον συμμετοχής στο Παγκόσμιο 
Πρωτάθλημα στην Κίνα και σε αγώνα στην Χιλή.  Η Ομοσπονδία αποδέχτηκε 
να δηλώσει αυτή τη συμμετοχή με την προυπόθεση να μην υπάρξει καμία 
οικονομική επιβάρυνση και έχει φέτος εγγραφεί στην Διεθνής Ομοσπονδία 
Ράφτινγκ (IRF).  Πλέον έχουμε τους πρώτους αθλητές Ράφτινγκ! Είναι μια αρχή 
που θα μπορούσαμε να δούμε την εξέλιξη συνδυαστικά με άλλες δράσεις.  

Διάθεση σκαφών Surfski: Η Ομοσπονδία με πρωτοβουλία της 
διεκδίκησε και κατάφερε να ενταχθεί στο αναπτυξιακό πρόγραμμα της ICF 
για το Ωκεάνιο καγιάκ και να παραλάβει 20 σκάφη Surfski και 20 κουπιά.  
Σύμφωνα με το τιμολόγιο παραλαβής έπρεπε να έχουμε παραλάβει και 20 
σωσίβια αλλά δυστυχώς ακόμη και σήμερα τα αναζητούμε μέσω της ICF από 
την προμηθεύτρια εταιρεία.  Τα σκάφη αυτά αποφασίστηκε να διανεμηθούν 
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στα σωματεία μας για την ανάπτυξη του αθλήματος σύμφωνα με τα εξής 
κριτήρια:   
1) Τα σκάφη παραχωρούνται μόνο για ένα (-1-) έτος με την προυπόθεση 

ανάπτυξης του αθλήματος 
2) Τα σκάφη Surfski θα διανεμηθούν για χρήση στις κατηγορίες ηλικιακά 

Παίδων και άνω  
3) Σκάφη θα πάρουν τα σωματεία που είχαν συμμετοχή στο Πανελλήνιο 

Πρωτάθλημα Ωκεάνιου Καγιάκ το 2019 με την προϋπόθεση ότι είχαν 
συμμετοχή και στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Σπρίντ με τουλάχιστον 8 
αθλητές 

4) Τα επιπλέον σκάφη θα διανεμηθούν ανάλογα με την αριθμητική 
συμμετοχή στο τελευταίο πανελλήνιο πρωτάθλημα Σπρίντ το 2019 και από 
8 αθλητές και άνω.  

5) Στο τέλος του 2020 θα γίνει αξιολόγηση για το αν τα σκάφη πληρούν τις 
προϋποθέσεις με τις οποίες τους χορηγήθηκαν. 

Ανάπτυξη SUP: Η ομοσπονδία συνεπής με τα πιστεύω της και τις 
διακηρύξεις τις είναι σε αυτό το χώρο μόνο και μόνο για να κάνει αθλητισμό 
και όχι βεντέτες ή άλλες αντιπαραθέσεις.  Στα πλαίσια αυτά με πρωτοβουλία 
μας συναντηθήκαμε και με τους άλλους φορείς SUP & SURF, ήρθαμε σε 
συμφωνία και πλέον όλες οι ενέργειες θα γίνονται από κοινού αφήνοντας πίσω 
αντιπαραθέσεις του παρελθόντος. 

Συνέδριο ECA: Toν Μάρτιο  μήνα έγινε το συνέδριο της Ευρωπαϊκής 
Ομοσπονδίας όπου η Ομοσπονδία μας συμμετείχε με τον Β’ Αντιπρόεδρο κ. 
Χρήστο Καλλιώρα.  Έγιναν πολλές συζητήσεις για την πορεία των αθλημάτων 
μας και ιδιαίτερες επαφές με ομοσπονδίες και στελέχη για ανταλλαγή 
απόψεων 
 Τρόπος Αξιολόγησης Ομοσπονδιών.  Μέσα στις καινοτομίες της ΓΓΑ 
συγκαταλέγεται και το πρόγραμμα ΧΙΛΩΝ που αφορά στην αξιολόγηση των 
ομοσπονδιών και βάσει αυτής της αξιολόγησης διαμορφώνεται το ύψος της 
επιχορήγησης.  Γενικά πρόκειται για ένα πρόγραμμα με κριτήρια που θέτουν 
μια βάση για την αξιοκρατική κατανομή των πόρων αλλά χρίζει βελτίωσης που 
αναμένεται να δούμε.   
 Οικονομικά: Φέτος η ομοσπονδία κινήθηκε τόσο με χρήματα που της 
χορηγήθηκαν όσο και με χρήματα που δεν είχαν δαπανηθεί από την 
επιστροφή των χρημάτων από τη ΔΟΥ.  Τα χρήματα που λάβαμε ήταν 
300.000,00€ από την τακτική επιχορήγηση 35.500,58€ από την ΕΟΕ, 
(21.000,00€ αφορούσαν υποτροφίες αθλητών, 10.000,00€ Ολυμπιακή 
Προετοιμασία και 4.500,58€ αφορούσαν κάλυψη δαπανών αθλητή 
Δημόπουλου).  Χορηγία 3.000,00€ για τις Εθνικές Ομάδες από την Εταιρία 
V_SQUARE. Έσοδα από συνδρομές Σωματείων-Μελών 15.720,00€ (Συνδρομές, 
έκδοση δελτίων, ενστάσεις, μεταγραφές, παράβολα αγώνων αθλητών). Λοιπά 
έσοδα 6415,25 (Έσοδα από εκποίηση σκαφών, κάλυψη μέρους εξόδων του 
Παγκ.Sup στην Κίνα από τους αθλητές).  Πλέον κινούμαστε μόνο με την τακτική 
επιχορήγηση οπότε και το έργο μας θα πρέπει να περιοριστεί στα πλαίσια του 
ύψους της επιχορήγησης που όπως γνωρίζετε δεν επαρκεί για την υλοποίηση 
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μεγάλων προγραμμάτων κάτι που μας κάνει δυστυχώς να περιορίζουμε 
παράλληλα και την πορεία μας ως άθλημα.  
 Επίλογος: Φίλες, φίλοι αυτή ήταν η λειτουργία της Ομοσπονδίας σε 
μερικές γραμμές, οι λεπτομέρειες ενός ολόκληρου έτους δεν μπορούν να 
περιγράφουν σε κάποιες σελίδες όμως προσπαθούμε πάντα να λειτουργούμε 
με γνώμονα την χρηστή διοίκηση και το καλό του αθλήματος.» 
 

Θέμα 4ο: 

Οικονομικός Απολογισμός του Δ.Σ. περιόδου από 1-01-2019 έως 31-12-

2019. 

Απουσία του Ταμία της  ο Πρόεδρος διαβάζει τον οικονομικό 

απολογισμό αναφέροντας ότι η περίοδος του οικονομικού απολογισμού είναι 

για το διάστημα από 01/01 έως 31/12/2019.  Στη συνέχεια αναλύει τους 

κωδικούς και τα ποσά του Οικονομικού Απολογισμού έτους 2019 καθώς και 

του Ισολογισμού τονίζοντας ότι τα παραπάνω έχουν ήδη αποσταλεί στα 

σωματεία-μέλη οπότε οι εκπρόσωποι έχουν λάβει γνώση. (συνημμένα 2,3). 

 

Θέμα 5ο: 

Ανάγνωση Έκθεσης Εξελεγκτικής Επιτροπής 

Γίνεται ανάγνωση της Έκθεσης της Εξελεγκτικής Επιτροπής  για την 

περίοδο από 01-01-2019 έως 31-12-2019 (συνημμένο 4) με την οποία η  

Επιτροπή εισηγείται στη Γενική Συνέλευση την τελική έγκριση και την 

απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη.  

 

Ο Πρόεδρος πριν την έγκριση των Απολογισμών ζητά από τα μέλη του 

ΔΣ να λάβουν το λόγο και στη συνέχεια θα τοποθετηθούν οι εκπρόσωποι των 

σωματείων-μελών.  Αναφέρει ότι απουσιάζει της Γενικής Συνέλευσης ο Γενικός 

Γραμματέας της Ομοσπονδίας λόγω ενός προσωπικού προβλήματος υγείας 

που αντιμετωπίζει.  

Ο λόγος δίνεται στον Α’ Αντιπρόεδρο της Ομοσπονδίας και εκπρόσωπο 

του Ναυτικού Ομίλου Χαλκίδας κ. Παναγιώτη Συκιώτη ο οποίος χαιρετίζει τη 

Γενική Συνέλευση και εκφράζει την απογοήτευσή του που η πολιτεία τον 

αναγκάζει να αποσυρθεί από τη διοίκηση της Ομοσπονδίας λόγω της ηλικίας 

του.  Εκφράζει την αγάπη του για το άθλημα και την ελπίδα οι νέοι που θα 

ηγηθούν να προσφέρουν αντίστοιχα στο χώρο.  Εύχεται καλή επιτυχία σε 

όλους τους συμμετέχοντες στους αγώνες και θα είναι παρόν στην νέα εκλογική 

διαδικασία. 

Ο λόγος δίνεται στον Β’ Αντιπρόεδρο της Ομοσπονδίας και εκπρόσωπο 

του Ναυτικού Ομίλου Βόλου και Αργοναύτες κ. Χρήστο Καλλιώρα ο οποίος 

επίσης εκφράζει τη λύπη του που δεν θα βρίσκεται στη νέα διοίκηση της 

Ομοσπονδίας καθώς όπως και ο συνάδελφος κ. Συκιώτης δεν μπορούν να είναι 
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υποψήφιοι.  Εύχεται να υπάρξει η δυνατότητα να βοηθήσουν το νέο σχήμα 

από όποια θέση τους ζητηθεί.  Συγχαίρει τον Πρόεδρο για τον χρόνο που 

αφιερώνει στην Ομοσπονδία και για όλη την προσπάθειά του από την θέση 

αυτή να στηρίξει το άθλημα και την ομοσπονδία.  Οι υποχρεώσεις της 

Ομοσπονδίας έχουν αυξηθεί με το καγιάκ-sup-surfing και η πορεία είναι 

δύσκολη.  Εκφράζει την ευχή η νέα γενιά να προσπαθήσει περισσότερο για τα 

αθλήματά μας. 

Ο λόγος δίνεται στον Έφορο Εθνικών Ομάδων της Ομοσπονδίας και 

εκπρόσωπο του Ναυτικού Ομίλου Μεθάνων «Νηριής» κ. Γιάννη Σκούρτη ο 

οποίος αφού χαιρετίζει τη Γενική Συνέλευση εκφράζει την αντίθεσή του για το 

νέο αντισυνταγματικό νόμο.  Η εκλογή των μελών γίνεται από τα σωματεία στα 

οποία το κάθε μέλος αφιερώνει χρόνο και χρήματα.  Σε ότι αφορά στην εφορία 

του, υπάρχει μια νέα γενιά στους παίδες σε ανταγωνιστικό επίπεδο με τους 

αθλητές του εξωτερικού, όπως διαπιστώνεται κυρίως από τη συμμετοχή στη 

διοργάνωση των OLYMPIC HOPES.  Για τους ‘Ελληνες προπονητές 

διαπιστώνεται η επαγγελματική τους κατάρτιση με πολύ μικρότερες αμοιβές 

από εκείνους των συναδέλφων τους στο εξωτερικό.   

Ο λόγος δίνεται στον Έφορο Δημοσίων Σχέσεων και εκπρόσωπο του 

Ναυτικού Ομίλου Χανίων κ. Νίκο Κουριδάκη.  Ο κ. Κουριδάκης αναφέρει ότι ως 

νέο μέλος της διοίκησης γνώρισε ανθρώπους του αθλήματος που πραγματικά 

αγαπούν το άθλημα και τους αθλητές.  Έλαβα εμπειρία ακόμη και από 

διαφωνίες και συγκρούσεις που όμως είχαν μοναδικό στόχο την ανάπτυξη του 

αθλήματος.  Εύχεται καλή δύναμη στους νέους. 

Ο λόγος δίνεται στον Έφορο Ανάπτυξης Σλάλομ και εκπρόσωπο της 

Αθηναϊκής Λέσχης Καγιάκ κ. Γιάννη Κόλλια ο οποίος αναφερόμενος στο 

σλάλομ τονίζει ότι αισθάνεται άσχημα για την πορεία του αθλήματος που 

οφείλεται στην έλλειψη πίστας.  Η πολιτεία που αναφέρει την ανάπτυξη του 

αθλητισμού δεν έχει στραφεί και στο άθλημα αφού ο Εύηνος παραμένει 

ημιτελής.  Ελπίζει το επόμενο ΔΣ να καταφέρει περισσότερα. 

Ο λόγος δίνεται στον Έφορο Ανάπτυξης Σπρίντ και εκπρόσωπο του 

Ναυτικού Ομίλου Αγ. Νικολάου Σαλαμίνας κ. Πέτρο Μερκούρη ο οποίος 

ευχαριστεί τους δύο Αντιπροέδρους για τις κατευθύνσεις τους.  Σε ότι αφορά 

στην εφορία του αναφέρει τις επαφές που έγιναν με 32 σωματεία από τα 

οποία 13 έχουν ενδιαφέρον ένταξης στην Ομοσπονδία.  Σε επίπεδο ανάπτυξης 

φαίνεται ότι υπάρχει μια νέα γενιά με καλούς χρόνους που θα τροφοδοτήσει 

την εθνική ομάδα. 

Ο λόγος δίνεται στον εκπρόσωπο του Ναυτικού Ομίλου Αργοστολίου κ. 

Χαράλαμπο Σαββάκη ο οποίος καλησπερίζει το σώμα και αναφέρει ότι 

βρίσκεται παρόν σε μια προσπάθεια να εξομαλυνθεί το θέμα του SUP και η 
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σχέση με τη Διεθνή Ομοσπονδία αλλά και να αναπτυχθεί το Ολυμπιακό 

άθλημα του surfing.   

Ο λόγος δίνεται στον εκπρόσωπο του Ναυταθλητικού Ομίλου 

Τζιτζιφιών-Καλλιθέας κ. Στέφανο Γιαννακάκη ο οποίος καλησπερίζει τη Γενική 

Συνέλευση και αναφέρει ότι ενημερώνεται για τα θέματα της Ομοσπονδίας.  

Ο λόγος δίνεται στον εκπρόσωπο του Ναυτικού Ομίλου Μεσολογγίου κ. 

Σπύρο Κατσαβό ο οποίος αναφέρει ότι στο σωματείο του Φεβρουάριο και 

Μάρτιο έρχονται ομάδες από το εξωτερικό.  Υπάρχει δυνατότητα φιλοξενίας 

στις εγκαταστάσεις 9 ατόμων και καλεί τα σωματεία αν επιθυμούν να 

φιλοξενηθούν.  Προτείνει να γίνουν αγώνες πρωταθλημάτων τα διασυλλογικά, 

να θεσπιστούν 5 διασυλλογικοί ώστε να προβάλλονται τα αθλήματα και να 

υπάρχει φιλοξενία όσων είναι από την επαρχία. 

Ο λόγος δίνεται στον εκπρόσωπο του Γυμναστικού Ναυτικού Ομίλου 

Σαλαμίνας κ. Γεώργιο Αθανασίου ο οποίος αναφερόμενος στην πρόσβαση που 

έχει στο ηλεκτρονικό έντυπο gazetta θέτει τον εαυτό του στη διάθεση της 

Ομοσπονδίας να αναρτώνται τα δελτία τύπου.  Επίσης σημαντικός στόχος είναι 

η αναζήτηση χορηγιών.  Τέλος αναφέρεται στο σύστημα εκκίνησης και της 

σπουδαιότητας ύπαρξης.  

Ο λόγος δίνεται στον εκπρόσωπο του Ομίλου Διαύλων Ωρεών κ. Βασίλη 

Μπάμπο ο οποίος εκφράζει την χαρά του που βρίσκεται πάλι στην οικογένεια 

του κάνοε-καγιάκ. 

Ο λόγος δίνεται στον εκπρόσωπο του Ναυτικού Ομίλου Λίμνης Ευβοίας 

κ. Νίκο Καταραχιά ο οποίος ευχαριστεί για την προσφορά τους όσους θα 

φύγουν από το συμβούλιο.  Τονίζει ότι θα πρέπει να εστιάσουμε στην 

ανάπτυξη και στα νέα σωματεία γιατί η ανάδειξη του αθλήματος μπορεί να 

γίνει μόνο με την ύπαρξη ισχυρών σωματείων.  Σε ότι αφορά το sup είναι νέο 

το σωματείο του στον χώρο.  Τέλος, ρωτά πως έγινε η διανομή των surfski 

σκαφών. 

Δίνεται απάντηση από το ΔΣ.  

 

Αφού τοποθετήθηκαν και οι εκπρόσωποι των σωματείων ξεκίνησε η 

ψηφοφορία των υπό έγκριση θεμάτων.   

 

Θέμα 7ο : 
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. 
 

& 
Θέμα 8ο : 
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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. 
 

& 
Θέμα 9ο : 

Έγκριση Ισολογισμού 2019 
 

Ο Γραμματέας της Γ.Σ. διαβάζει τον κατάλογο των παρόντων με 

δικαίωμα ψήφου οι οποίοι ψηφίζουν: 

1. Ναυτικός Αθλητικός Σύνδεσμος: Νικολόπουλος Αντώνιος, ΝΑΙ και στα 
ΤΡΙΑ 

2. Ναυτικός Όμιλος Βόλου-Αργοναύτες: Καλλιώρας Χρήστος, ΝΑΙ και στα 
ΤΡΙΑ 

3. Ναυτικός Όμιλος Χαλκίδας: Συκιώτης Παναγιώτης, ΚΑΙ και στα ΤΡΙΑ 
4. Ναυτικός Αθλητικός Όμιλος Καλαμαριάς Θες/κης: Περατικός 

Αλέξανδρος, ΝΑΙ και στα ΤΡΙΑ 
5. Ναυτικός Όμιλος Χανίων: Κουριδάκης Νικόλαος, ΝΑΙ και στα ΤΡΙΑ 
6. Ναυτικός Όμιλος Λίμνης Ευβοίας: Καταραχιάς Νικόλαος, ΝΑΙ και στα 

ΤΡΙΑ 
7. Ναυτικός Όμιλος Τζιτζιφιών-Καλλιθέας: Γιαννακάκης Στέφανος, ΝΑΙ 

και στα ΤΡΙΑ 
8. Ναυτικός Όμιλος Μεθάνων-΄΄Νηρηίς΄΄: Σκούρτης Ιωάννης, ΝΑΙ και στα 

ΤΡΙΑ 
9. Αθλητικός Σύλλογος Αθηναϊκή Λέσχη Καγιάκ: Κόλλιας Ιωάννης, ΝΑΙ και 

στα ΤΡΙΑ 
10. Γυμναστικός Ναυτικός Όμιλος Σαλαμίνας: Αθανασίου Γεώργιος, ΝΑΙ και 

στα ΤΡΙΑ 
11. Ναυτικός Όμιλος Αργοστολίου: Σαββάκης Χαράλαμπος, ΝΑΙ και στα 

ΤΡΙΑ 
12. Ναυτικός Όμιλος Μεσολογγίου: Κατσαβός Σπύρος, ΝΑΙ και στα ΤΡΙΑ 
13. Ναυταθλητικός Όμιλος Αγ.Νικολάου Σαλαμίνας: Μερκούρης Πέτρος, 

ΝΑΙ και στα ΤΡΙΑ 
14. Όμιλος Διαύλου Ωρεών : Μπάμπος Βασίλειος, ΝΑΙ και στα ΤΡΙΑ 

 
 Επί δεκατεσσάρων (-14-) παρόντων με δικαίωμα ψήφου, ομόφωνα 
εγκρίνονται ο διοικητικός απολογισμός περιόδου από 01-01-2019 έως 31-12-
2019, ο οικονομικός απολογισμός  περιόδου από 01-01-2019 έως 31-12-2019 
(ως συνημμένο 2) και ο ισολογισμός 2019 (ως συνημμένο 3) ο οποίος θα 
σταλεί προς δημοσίευση. 
 

Δεν υπάρχει άλλο θέμα προς συζήτηση και ο Πρόεδρος της Γ.Σ., αφού 

ευχαρίστησε για άλλη μια φορά τους αντιπροσώπους για την παρουσία τους 

στη Γ.Σ., κήρυξε τη λήξη της Γ.Σ. 
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Σε πιστοποίηση των πιο πάνω συντάχθηκαν τα πρακτικά αυτά και 

υπογράφονται από τον πρόεδρο και από το Γραμματέα της Γ.Σ. 

 

    Ο Πρόεδρος της Γ.Σ.       Ο Γραμματέας της Γ.Σ. 
                         Αντώνιος Νικολόπουλος         Παναγιώτης Συκιώτης 


