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ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

της 1ης Τακτικής Συνεδρίασης της 

Ελληνικής Ομοσπονδίας Κάνοε-Καγιάκ την 18η Ιανουαρίου 2021 

Στα γραφεία της Ελληνικής Ομοσπονδίας Κάνοε-Καγιάκ 

------- 

Στον Πειραιά σήμερα 18 Ιανουαρίου 2021, ημέρα Δευτέρα 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 8 μέλη οι: 
1. Αντώνιος Νικολόπουλος, Πρόεδρος  
2. Παναγιώτης Συκιώτης, Α’ Αντιπρόεδρος 
3. Χρήστος Καλλιώρας, Β’ Αντιπρόεδρος   
4. Ιωάννης Σεϊταρίδης, Γενικός Γραμματέας 
5. Πέτρος Μερκούρης, Μέλος 
6. Ιωάννης Σκούρτης, Μέλος 
7. Ιωάννης Κόλλιας, Μέλος 
8. Νικόλαος Κουριδάκης, Μέλος 

 
Απουσιάζουν της συνεδρίασης ο Ταμίας της Ομοσπονδίας Αναστάσιος Βουγίδης, και τα 
μέλη του ΔΣ κ. Κωνσταντίνος Γκούντας 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: Απόφαση για την ανάθεση σε νομικό της προετοιμασίας της ΓΣ, των 
τροποποιήσεων στο Καταστατικό και στους κανονισμούς Ντόπινγκ και Εγγραφών-
Μεταγραφών για την εναρμόνισή τους με την ισχύουσα νομοθεσία. 
Ο Πρόεδρος αναφέρει ότι μετά τις τροποποιήσεις του ν.2725/1999 και της νέας 
διαδικασίας που προκύπτει για την εκλογή των μελών του ΔΣ απαιτείται να οριστεί ο 
νομικός που θα αναλάβει τόσο τις διαδικασίες της ΓΣ όσο και τις τροποποιήσεις που πρέπει 
να γίνουν στο Καταστατικό και σε κανονισμούς.  

Ακολουθεί συζήτηση μεταξύ των μελών 

Απόφαση 1/2021 
Ομόφωνα το σώμα αποφασίζει να αναθέσει στον νομικό κ. Ηλία Λακουμέντα να παρέχει 
τις νομικές του συμβουλές-γνωμοδοτήσεις και οτιδήποτε άλλο ανακύψει για την ορθή 
και σύννομη διεξαγωγή των αρχαιρεσιών της ΓΣ.   Επιπλέον, στον κ. Λακουμέντα 
ανατίθεται η τροποποίηση του Καταστατικού της Ομοσπονδίας, η τροποποίηση του 
Κανονισμού Ντόπινγκ και του Κανονισμού Εγγραφών-Μεταγραφών  και η εναρμόνιση 
αυτών με την ισχύουσα νομοθεσία. 
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Θέμα 2ο: Διαπίστωση του αριθμού των σωματείων-μελών της δύναμης της Ομοσπονδίας 
και αριθμός μελών ΔΣ. 
Ο Γενικός Γραμματέας αναφέρει ότι από τον έλεγχο που διενήργησε στο μητρώο μελών της 
Ομοσπονδίας προέκυψε ότι ο αριθμός των εγγεγραμμένων και ανηκούντων στη δύναμη 
της Ομοσπονδίας Σωματείων-Μελών είναι 64, ως επισυνάπτονται στον κατάλογο, ο οποίος 
διαβάζεται στο ΔΣ (συνημμένο 1).  
 
Απόφαση 2/2021 
Σύμφωνα με το αρθ.22 του ν.2725/1999 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 του ν. 
4726/2020, ορίζεται: «1. Το Διοικητικό Συμβούλιο της αθλητικής ομοσπονδίας εκλέγεται 
για τετραετή θητεία εντός του τελευταίου τετραμήνου του έτους διεξαγωγής των 
Ολυμπιακών Αγώνων και αποτελείται : …, β) από επτά (7) έως ένδεκα (11) μέλη, εάν η 
ομοσπονδία έχει στη δύναμή της τριάντα ένα (31) έως εκατό (100) σωματεία,…».  Η 
Ελληνική Ομοσπονδία Κάνοε-Καγιάκ διαπιστώνει ότι αυτή τη στιγμή στη δύναμή της 
εγγεγραμμένα είναι 64 σωματεία-μέλη και συνεπώς βάσει της πιο πάνω διάταξης του 
νόμου ο αριθμός των μελών του Δ.Σ. μπορεί να είναι 11 μέλη, όπως δηλαδή αυτός 
υπάρχει και στο υφιστάμενο ΔΣ.  Ως εκ τούτου, στις επικείμενες εκλογές για την ανάδειξη 
νέων μελών ΔΣ μπορούν να εκλεγούν 11 τακτικά μέλη και, σύμφωνα με το καταστατικό 
της Ομοσπονδίας, 3 αναπληρωματικά μέλη. 
 
Θέμα 3ο: Ορισμός Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 
Ο Πρόεδρος ενημερώνει το σώμα για την εφαρμογή του νέου αθλητικού νόμου και την 
διενέργεια εκλογών τον μήνα Μάρτιο.  
 
Απόφαση 3/2021 
Σε εφαρμογή του ν. 2725/99 όπως ισχύει σήμερα, ομόφωνα το σώμα αποφασίζει τη 
σύγκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης στις 7 Μαρτίου 2021, ημέρα Κυριακή και ώρα 
08.30 στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας στο Ν. Φάληρο Πειραιά. Σε περίπτωση κατά την 
οποία προκύψει ανάγκη, λόγω των μέτρων υγειονομικής προστασίας από την πανδημία 
του ιού covid-19, τότε η Ε.Ο.Κ-Κ. διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τον τόπο διεξαγωγής 
της συνέλευσης και να τον ορίσει σε διαφορετικό χώρο εντός Αττικής, ενημερώνοντας 
συγχρόνως όλα τα σωματεία μέλη της για το νέο τόπο το αργότερο πέντε ημέρες πριν 
από τη διεξαγωγή της. 
 Τα θέματα της ημερησίας  διάταξης είναι τα ακόλουθα: 

1. Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης 
2. Επικύρωση πρακτικών Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 1ης Αυγούστου 2020. 
3. Διοικητικός απολογισμός του Δ.Σ. για το χρονικό διάστημα από 1-1-2020 έως 31-

12-2020 και από 01-01-2021 έως 28-02-2021. 
4. Οικονομικός απολογισμός του Δ.Σ. για το χρονικό διάστημα από 1-1-2020 έως 31-

12-2020 και από 01-01-2021 έως 28-02-2021. 
5. Ανάγνωση της έκθεσης της Εξελεγκτικής Επιτροπής για το διάστημα από 1-1-2020 

έως 31-12-2020 και από 01-01-2021 έως 28-02-2021. 
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6. Έγκριση Διοικητικού Απολογισμού του Δ.Σ. για το χρονικό διάστημα από 1-1-2020 
έως 31-12-2020 και από 01-01-2021 έως 28-02-2021 και απαλλαγή του Δ.Σ. από 
κάθε ευθύνη. 

7. Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού του Δ.Σ. για το χρονικό διάστημα από 1-1-2020 
έως 31-12-2020 και από 01-01-2021 έως 28-02-2021 και απαλλαγή του Δ.Σ. από 
κάθε ευθύνη. 

8. Έγκριση Ισολογισμού 2020 
9. Τροποποίηση Κανονισμού Εγγραφών-Μεταγραφών 
10. Τροποποίηση Κανονισμού Ντόπινγκ 
11. Τροποποίηση Κανονισμού Αγώνων Σλάλομ 
12. Τροποποίηση Καταστατικού και εναρμόνισή του με διατάξεις του ν.4726/2020 
13. Εκλογή δύο (2) τακτικών και δύο (2) αναπληρωματικών μελών της τριμελούς 

Εφορευτικής Επιτροπής, για τη διενέργεια των αρχαιρεσιών και την εκλογή 
εκπροσώπων στην Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή.  Το τρίτο μέλος της 
Εφορευτικής Επιτροπής θα είναι, σύμφωνα με το Ν.2725/1999 όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, δικαστικός αντιπρόσωπος, που θα οριστεί από το 
Δικηγορικό Σύλλογο Πειραιώς και θα προεδρεύσει της Εφορευτικής Επιτροπής. 

14. Αρχαιρεσίες προς εκλογή: α) Προέδρου, β) δέκα (10) τακτικών και τριών (3) 
αναπληρωματικών μελών Δ.Σ. και γ) τριών (3) τακτικών μελών και ενός (1) 
αναπληρωματικού μέλους Εξελεγκτικής Επιτροπής. 

15. Εκλογή ενός (1) τακτικού εκπροσώπου της Ελληνικής Ομοσπονδίας Κάνοε-Καγιάκ 
και ενός (1) αναπληρωτή του για την εκπροσώπηση της Ομοσπονδίας στην 
Ολομέλεια της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, (Ε.Ο.Ε.) κατ’ άρθρο 15, παρ.12 
του Καταστατικού της Ε.Ο.Κ.-Κ.. 

Σε περίπτωση που δεν θα εξασφαλισθεί απαρτία,  (δεν παρίστανται το πενήντα τοις 
εκατό πλέον ενός  (50% + 1) των ταμειακώς εντάξει μελών και εχόντων δικαίωμα ψήφου, 
άρθρο 10 του καταστατικού της Ε.Ο.Κ.-Κ.) η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την ίδια 
ημέρα 07/03/2021 και ώρα 09:00 π.μ. στον ίδιο τόπο και χώρο με τα ίδια θέματα της 
ημερησίας διάταξης.  
Δεν θα σταλούν άλλες προσκλήσεις. 
Τα σωματεία – μέλη παρακαλούνται να ορίσουν εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους 
σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 7 παρ.2 του καταστατικού της Ε.Ο.Κ.-Κ.,  μέχρι την 
Τετάρτη 24 Φεβρουαρίου 2021, είτε με την κατάθεσή του σχετικού εγγράφου στα 
γραφεία της ομοσπονδίας και μέχρι ώρα 14.00 είτε με αποστολή του εγγράφου με 
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@canoekayak.gr. Οι 
εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποι των σωματείων και οι αναπληρωματικοί τους θα 
πρέπει να είναι τακτικά μέλη των διοικητικών  συμβουλίων  του  σωματείου τους με 
δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται σύμφωνα με τον ισχύοντα νόμο. 
Δικαίωμα παράστασης στη Γενική Συνέλευση έχουν όλα τα σωματεία-μέλη της Ε.Ο.Κ.-Κ., 
εφόσον έχουν τακτοποιήσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις έναντι της ομοσπονδίας, 
με ένα τακτικό και ένα αναπληρωματικό αντιπρόσωπο, μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου του σωματείου που εκπροσωπεί, χωρίς ο τελευταίος να έχει δικαίωμα 
ψήφου ή λόγου, παρόντος του τακτικού και οι οποίοι ορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. των 
Σωματείων τους, μελών της Ε.Ο.Κ.-Κ. και αφού έχει γίνει η νομιμοποίηση της 
πληρεξουσιότητας από το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας. 

mailto:info@canoekayak.gr
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Δικαίωμα ψήφου έχουν μόνο οι εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποι μέλη Δ.Σ. των 
σωματείων μελών της Ε.Ο.Κ.-Κ., που, κατά τα δύο από τα τρία προηγούμενα της Γενικής 
Συνέλευσης ημερολογιακά έτη (2018, 2019 & 2020), έχουν επιδείξει αθλητική 
δραστηριότητα με τη συμμετοχή τουλάχιστον οκτώ (8) αθλητών στα δύο από τα τρία 
προαναφερόμενα έτη σε επίσημους αγώνες της Ε.Ο.Κ.-Κ., με την προϋπόθεση ότι έχουν 
αποκτήσει την ειδική αθλητική αναγνώριση του ν. 2725/1999 και έχουν εγγραφεί στο 
Ηλεκτρονικό Μητρώο Αθλητικών σωματείων του άρθρου 142 του ν. 4714/2020, που 
τηρείται από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, όπως θα προκύπτει από το σχετικό 
έγγραφο που θα αποστείλει η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.   
Οι υποψηφιότητες όσων επιθυμούν να συμμετάσχουν στις αρχαιρεσίες, για την ανάδειξη 
Προέδρου, Διοικητικού Συμβουλίου, Εξελεγκτικής Επιτροπής, και Εκπροσώπου για την 
Ε.Ο.Ε. πρέπει να υποβληθούν στην Ε.Ο.Κ.-Κ. τουλάχιστον μέχρι την Τετάρτη 03/03/2021, 
είτε με την κατάθεσή του στα γραφεία της ομοσπονδίας και μέχρι ώρα 14.00 είτε με 
αποστολή του με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
info@canoekayak.gr.   
Εκλέξιμα είναι μόνο τα πρόσωπα που προτείνονται ως υποψήφια από τα δικαιούμενα 
συμμετοχής και ψήφου στη Γ.Σ. σωματεία-μέλη της Ε.Ο.Κ.-Κ., κατά τα ανωτέρω, και τα 
οποία πρόσωπα, κατά το χρόνο υποβολής της υποψηφιότητάς τους, είναι μέλη των 
σωματείων που τους προτείνουν με δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται στο 
σωματείο τους.  
Μαζί με την πρόταση του σωματείου για υποψήφιο στα πιο πάνω όργανα, πρέπει να 
υποβάλλεται στην Ε.Ο.Κ.-Κ. από το σωματείο και βεβαίωση ότι ο προτεινόμενος 
υποψήφιος είναι μέλος του με δικαίωμα να εκλέγει και να εκλέγεται. Τη βεβαίωση αυτή 
το σωματείο καταθέτει και στον Πρόεδρο της Εφορευτικής Επιτροπής, επί ποινή 
ακυρότητας της υποψηφιότητας του προτεινομένου υποψηφίου. 
Μαζί με τις εκπροσωπήσεις των σωματείων με δικαίωμα ψήφου πρέπει να αποσταλεί 
και βεβαίωση του σωματείου ότι ο αντιπρόσωπός του έχει το δικαίωμα να εκλέγει και να 
εκλέγεται, σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 4 του ν. 2725/1999, όπως ισχύει σήμερα.   
Όλοι οι εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποι θα πρέπει οπωσδήποτε να έχουν μαζί τους την 
αστυνομική τους ταυτότητα ή άλλο επίσημο έγγραφο με φωτογραφία που θα βεβαιώνει 
την ταυτότητά τους, προκειμένου να συμμετέχουν στη διαδικασία της ψηφοφορίας. 
 
Θέμα 4ο: Κατάλογος Σωματείων με δικαίωμα ψήφου στην Τακτική Γενική Συνέλευση 
της 7ης Μαρτίου 2021 
Ο Πρόεδρος ενημερώνει το σώμα για την εφαρμογή του νέου αθλητικού νόμου σύμφωνα 
με την οποία καταρτίστηκε ο κατάλογος των σωματείων-μελών που έχουν δικαίωμα 
συμμετοχής και ψήφου στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 7ης Μαρτίου 2021.   Στον 
κατάλογο περιλαμβάνεται το σωματείο «Ναυτικός Όμιλος Λήμνου» το οποίο τελεί υπό 
ένταξη στο μητρώο αθλητικών σωματείων οπότε και μπορεί να μην λάβει την έγκριση της 
Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού για την εγγραφή του στον κατάλογο.  
 
Απόφαση 4/2021 
Ομόφωνα το σώμα εγκρίνει τον κατάλογο των σωματείων-μελών που έχουν δικαίωμα 
συμμετοχής και ψήφου στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 7ης Μαρτίου 2021 ως εξής: 

mailto:info@canoekayak.gr
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ ΣΤΗ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 
ΤΗΣ 7ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2021 

α/α 
ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΓΓΑ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ 

ΑΘΛΗΤΙΚΗ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 
(Σύμφωνα με το 
Ν4726/2020) 

ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ 
ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ 
ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ  (Αρθ. 
142 Ν4714/2020) 

1 ΧΒ67 
ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
ΖΑΡΛΗ-ΓΙΑΛΑΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΝΑΙ ΝΑΙ 

2 ΧΙ59 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ "ΑΠΟΚΟΡΩΝΑΣ" ΝΑΙ ΝΑΙ 

3 ΦΨ22 ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΕΤΟΣ ΝΑΙ ΝΑΙ 

4 ΙΝ47 ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΟΡΟΥ ΤΡΟΙΖΙΝΙΑΣ ΝΑΙ ΝΑΙ 

5 ΦΔ36 
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ 
ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΝΑΙ ΝΑΙ 

6 ΙΖ27 ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΝΑΙ ΝΑΙ 

7 ΙΛ79 
ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΤΖΙΤΖΙΦΙΩΝ  
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΝΑΙ ΝΑΙ 

8 ΛΒ40 ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΝΑΙ ΝΑΙ 

9 ΧΙ67 
ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ 
ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΝΑΙ ΝΑΙ 

10 ΟΔ51 ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΜΕΘΑΝΩΝ ΝΗΡΗΙΣ ΝΑΙ ΝΑΙ 

11 ΙΝ27 
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ 
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΝΑΙ ΝΑΙ 

12 ΦΖ19 ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΔΙΑΥΛΟΥ ΩΡΕΩΝ ΝΑΙ ΝΑΙ 

13 ΙΚ12 ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ (ΝΑΣ) ΝΑΙ ΝΑΙ 

14 ΙΘ41 
ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 
ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΝΑΙ ΝΑΙ 

15 ΧΖ72 

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΡΘΙΑΣ 
ΣΑΝΙΔΟΚΩΠΗΛΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΥΜΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗΣ 
ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΝΑΙ ΝΑΙ 

16 ΙΘ26 ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΝΑΙ ΝΑΙ 

17 ΚΨ23 
ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΒΑΡΚΙΖΑΣ - 
ΒΑΡΗΣ ΝΑΙ ΝΑΙ 

18 ΙΞ96 ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΝΑΙ ΝΑΙ 

19 ΙΜ76 ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΒΟΛΟΥ & ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ ΝΑΙ ΝΑΙ 

20 ΙΜ82 ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΝΑΙ ΝΑΙ 

21 ΟΘ21 
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΛΕΣΧΗ 
ΚΑΓΙΑΚ ΝΑΙ ΝΑΙ 

22 ΙΙ29 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΙΓΥΠΤΙΩΤΩΝ ΝΑΙ ΝΑΙ 

23 ΝΞ45 ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΝΑΙ ΥΠΟ ΕΝΤΑΞΗ 

Ο κατάλογος θα σταλεί προς τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού για την έγκριση και 
επικύρωση των σωματείων με δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση όπως ο νόμος 
ορίζει.  
 
Θέμα 5ο: Αξιολόγηση Σωματείων Αθλητικής Δραστηριότητας 2020  
Ο Πρόεδρος ενημερώνει το σώμα  ότι για την αξιολόγηση των σωματείων, κριτήρια 
αποτελούν τα Πανελλήνια Πρωταθλήματα καθώς επίσης και η συμμετοχή των αθλητών στις 
Εθνικές Ομάδες και η διοργάνωση διασυλλογικών.  Όσα σωματεία δεν συμμετέχουν στα 
παραπάνω δεν λαμβάνουν μόρια.  Τονίζει ότι πλέον διαφαίνεται ότι ο τρόπος επιχορήγησης 
των σωματείων από τη ΓΓΑ έχει αλλάξει μορφή, παρόλα αυτά θα εξακολουθήσουμε να 
συντάσσουμε τους πίνακες με τα κριτήρια που αναφέρθηκαν καθώς τα σωματεία 
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επιθυμούν να έχουν τη λίστα αξιολόγησης που απεικονίζει τις δράσεις τους στα αθλήματα 
του κάνοε-καγιάκ ενώ η λίστα θα αποσταλεί στη ΓΓΑ. 
 
Απόφαση 5/2021 
Λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση του Προέδρου σχετικά με τη σύνταξη των πινάκων 
της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού για την αξιολόγηση των σωματείων 
δραστηριότητας 2020, 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 2). 

 
Γραμματεία 
Θέμα 6ο: Επικύρωση Πρακτικών 
Ο Γενικός Γραμματέας ρωτά το σώμα αν υπάρχουν παρατηρήσεις επί των πρακτικών, τα 
οποία τα μέλη έχουν λάβει ηλεκτρονικά. 
 
Απόφαση 6/2021 
Επικυρώνονται ομόφωνα τα πρακτικά της 4ηςκαι 5ης/2020 Συνεδρίασης του Διοικητικού 
Συμβουλίου. 

 
Θέμα 7ο: Πίνακες Αξιολόγησης προς ΓΓΑ για πρόγραμμα ΧΙΛΩΝ/Επικύρωση Απόφασης 
ΕΕ.  
Ο Πρόεδρος αναφέρεται στην απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής.   
 
Απόφαση 7/2021 
Ομόφωνα το σώμα εγκρίνει την από 21/12/2020 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής 
(συνημμένο 3) σύμφωνα με την οποία, η Επιτροπή ενέκρινε τους πίνακες αξιολόγησης 
του προγράμματος ΧΙΛΩΝ και αποφάσισε την αποστολή τους προς τη ΓΓΑ  
συνοδευόμενοι από την εισηγητική έκθεση, όπως αυτά επισυνάπτονται στο παρόν.  
 
Θέμα 8ο: Έγκριση συμμετοχής διεθνών διαιτητών Σπρίντ σε διεθνείς αγώνες το 
2021/Επικύρωση Απόφασης ΕΕ 
Ο Γενικός Γραμματέας  ενημερώνει το σώμα για την απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής. 
 
Απόφαση 8/2021 
Ομόφωνα το σώμα εγκρίνει την από 21/12/2020 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής 
(συνημμένο 4) σύμφωνα με την οποία, η Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση 
της ΚΕΔ για τη συμμετοχή των διεθνών διαιτητών σε διεθνείς αγώνες Σπριντ της 
Παγκόσμιας και Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας για το 2021, ομόφωνα αποφάσισε την 
συμμετοχή των κάτωθι διαιτητών: 
Γεωργακοπούλου: ECA Championship Juniors & U23, 24-27 Ιουνίου, Poznan Πολωνία 
Κωνσταντινίδης: ECA Championship Seniors, 3-6 Ιουνίου, Duisburg Γερμανία 
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Ταμείο 
Θέμα 9ο: Διαγραφή κατεστραμμένου υλικού από το Βιβλίο Περιουσιακών Στοιχείων της 
Ομοσπονδίας 
Απουσία του Ταμία και Εφόρου Υλικού, ο Πρόεδρος ενημερώνει το σώμα για το 
κατεστραμμένο υλικό και προτείνει τη διαγραφή του 
 
Απόφαση 9/2021 
Το σώμα λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση του Προέδρου και μετά τη διαπίστωση ότι ο 
αναφερόμενος με αριθμό μητρώου 232 πύργος υπολογιστή  «HP K8 K38 EA με S/N CZC 
52449 YV» δεν λειτουργεί λόγω παλαιότητας και κρίνεται ασύμφορος για επισκευή 
ομόφωνα αποφασίζει τη διαγραφή του από το Βιβλίο Περιουσιακών Στοιχείων της 
Ομοσπονδίας.  
 

Θέμα 10ο: Απόφαση για την αγορά ενός φορητού υπολογιστή 
Ο Πρόεδρος αναφέροντας στις αυξημένες ανάγκες που έχουν προκύψει για τη διενέργεια 
συνεδριάσεων με τηλεδιάσκεψη προτείνει την αγορά ενός φορητού υπολογιστή ο οποίος 
θα του διατεθεί για χρήση των υποχρεώσεων της Ομοσπονδίας. 
 
Απόφαση 10/2021 
Ομόφωνα το σώμα αποφασίζει την αγορά ενός φορητού υπολογιστή συνολικής δαπάνης 
ύψους 350€ πλέον ΦΠΑ ο οποίος θα παραχωρηθεί προς χρήση στον Πρόεδρο της 
Ομοσπονδίας κ. Αντώνιο Νικολόπουλο.  

 
Δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση και η συνεδρίαση λύεται. Σε πιστοποίηση των πιο 
πάνω συντάχθηκαν το παρόν πρακτικό και υπογράφεται.  

Για την ακρίβεια 

       Ο Πρόεδρος                    Ο Γενικός Γραμματέας 

 

         Αντώνιος Νικολόπουλος           Ιωάννης Σεϊταρίδης 

 

 

Συκιώτης Παναγιώτης ………………………..…….. Α’ Αντιπρόεδρος   

Καλλιώρας Χρήστος …………………………..…….. Β’ Αντιπρόεδρος  

Βουγίδης Αναστάσιος ..………… ΑΠΩΝ……...…Ταμίας & Έφορος Υλικού 
 
Σκούρτης Ιωάννης ……………………………...…... Έφορος Εθνικών Ομάδων Σπρίντ 
 
Γκούντας Κωνσταντίνος……… ΑΠΩΝ …....….. Έφορος Εθνικών Ομάδων Σλάλομ  
 
Μερκούρης Πέτρος ………………….……………. Έφορος Ανάπτυξης Σπρίντ 
 
Κόλλιας Ιωάννης …..…………………….………....Έφορος Ανάπτυξης Σλάλομ & 
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                Υπεύθυνος Πίστας Σλάλομ Ευήνου 
 
Κουριδάκης Νικόλαος ………………………..…. Έφορος Αγώνων & 

      Έφορος Δημοσίων Σχέσεων 
  
Γιαννόπουλος Σεραφείμ ….…… ΑΠΩΝ.….…. Έφορος Εγκαταστάσεων Σλάλομ 

 


