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ΠΡΑΚΤΙΚΟ 
της 2ης Τακτικής Συνεδρίασης της 

Ελληνικής Ομοσπονδίας Κάνοε-Καγιάκ την 25 Φεβρουαρίου 2021 
Στα γραφεία της Ελληνικής Ομοσπονδίας Κάνοε-Καγιάκ 

------- 
Στον Πειραιά σήμερα 25 Φεβρουαρίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00, 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 6 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 
Ο Πρόεδρος ενημερώνει το σώμα για τις εξελίξεις στο θέμα των εκλογών και τις δυσκολίες 
που αντιμετωπίζει όλη η αθλητική οικογένεια λόγω της πανδημίας  
 

Θέμα 2ο: Αλλαγή Ημερομηνίας Διεξαγωγής Εκλογικής Γενικής Συνέλευσης και διεξαγωγή 
αυτής με τη χρήση του ειδικού πληροφοριακού συστήματος «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ» και 
Βάσει του ν.4778/2021 και την υπ. αριθμ.Οικ. 72664/23-2-2021 ΚΥΑ (ΦΕΚ 719-Β’) 
Ο Πρόεδρος αναφέρει ότι σύμφωνα με τα νέα επιδημιολογικά δεδομένα και του 
περιορισμού στις μετακινήσεις και συναθροίσεις, δεν είναι δυνατόν η διεξαγωγή της ΓΣ δια 
ζώσης, και πρέπει, βάσει του νέου νόμου, να διεξαχθεί με χρήση του ειδικού 
πληροφοριακού συστήματος «ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΛΠΗ ΖΕΥΣ» 
 
Ακολουθεί συζήτηση μεταξύ των μελών  
 
Απόφαση 11/2021 
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας, λαμβάνοντας υπόψη τις επικρατούσες υγειονομικές 
συνθήκες λόγω του covid-19, που δεν καθιστούν πρακτικώς εφικτή τη διεξαγωγή Γενικής 
Συνέλευσης και των αρχαιρεσιών την 7η/ 3/ 2021 με φυσική παρουσία των αντιπροσώπων των 
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σωματείων-μελών μας, αποφασίζει όπως, σύμφωνα με το άρθρο 45 του ν.4778/2021 και την υπ. 
αριθμ.Οικ. 72664/23-2-2021 ΚΥΑ (ΦΕΚ 719-Β’), αναβάλει τη διεξαγωγή των κατά την 7η/3/2021 
και να διεξαχθούν αυτές την Κυριακή 28/3/2021 τις ίδιες ώρες στα γραφεία της Ελληνικής 
Ομοσπονδίας Κάνοε-Καγιάκ, οδός Ακτή Αλ. Κουμουνδούρου αρ. 22, Πειραιάς, όροφος 1ος ή στον 
χώρο που θα καθορίσει η Εφορευτική Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 6 της παραπάνω ΚΥΑ και 
για τον οποίο θα ενημερωθούν τα σωματεία εγκαίρως. 
Οι ψηφοφορίες της ΓΣ και των αρχαιρεσιών θα γίνουν με ηλεκτρονική ψηφοφορία, ενώπιον της 
οριζομένης από το Δικηγορικό Σύλλογο Πειραιώς Εφορευτικής Επιτροπής, μέσω ειδικού 
πληροφοριακού συστήματος «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ», σύμφωνα με τις πιο πάνω διατάξεις. Στα 
πλαίσια διαδικασίας της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας  ο κάθε αντιπρόσωπος – εκλογέας θα 
πρέπει να έχει στην διάθεσή του τους κωδικούς TaxisNet, ώστε κατά την είσοδο του στην 
πλατφόρμα, το σύστημα ΖΕΥΣ να προβεί με ασφάλεια στην ταυτοποίηση των στοιχείων του. 
Σημειώνεται ότι τα προαναφερόμενα στοιχεία που απαιτούνται για τους σκοπούς της 
ταυτοποίησης, δεν θα ζητηθεί ποτέ να κοινοποιηθούν και δεν υφίστανται επεξεργασία, 
σύμφωνα με την παρ. 1.1.5 του από 04/3/2021 Συμφωνητικού μεταξύ της ΕΔΥΤΕ ΑΕ & ΕΟΚ-Κ. 
Επίσης, η συζήτηση των θεμάτων της Η.Δ. (α/α από 02 έως 12) θα πραγματοποιηθεί μέσω της 
ψηφιακής πλατφόρμας ΖΟΟΜ. Λεπτομέρειες για τον τρόπο σύνδεσης και τη διαδικασία θα 
αποσταλούν έγκαιρα.   
Στη Γ.Σ. έχουν δικαίωμα να παρίστανται, να  λαμβάνουν τον λόγο και να συμμετέχουν στη 
συζήτηση και τα σωματεία-μέλη που δεν έχουν δικαίωμα ψήφου.  Τα σωματεία αυτά, 
συμμετέχουν με τους αντιπροσώπους που έχουν οριστεί νομίμως σύμφωνα με το άρθρο 24 
παρ.1 του ν.2725/1999.  
Τα προς συζήτηση θέματα της Ημερήσιας Διάταξης είναι τα αναφερόμενα στην από 20/01/2021 
πρόσκλησή μας, πλην του θέματος 13, αναριθμωμένων των επόμενων θεμάτων.  Τα θέματα 
είναι τα εξής:   

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. 

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. 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. 
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14. 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.. 

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 τα οποία, σύμφωνα με τον επικυρωμένο κατάλογο της υπ.αριθμ.29756/1-2-2021 
απόφασης της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού είναι 22. 
Όσον αφορά τα απαιτούμενα έντυπα και τις προθεσμίες υποβολής των εγγράφων προς την 
Ομοσπονδία από τα σωματεία, ισχύουν τα εξής: 
Α. Ως προς τον ορισμό των εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων, το έγγραφο «ΟΡΙΣΜΟΣ 
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ» (έντυπο 1) θα πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικά από ακριβές αντίγραφο 
του σχετικού πρακτικού του Δ.Σ. με την απόφαση αυτού περί ορισμού των αντιπροσώπων και 
των αναπληρωτών τους, όπως προβλέπεται στο άρθ. 3 παρ. 5 της παραπάνω ΚΥΑ.  Τα 
προαναφερόμενα (έγγραφο & πρακτικό) πρέπει ν’ αποσταλούν στην ομοσπονδία μέχρι την 
Τετάρτη 17/03/2021 και μέχρι ώρα 14.00 είτε με την κατάθεσή του σχετικού εγγράφου στα 
γραφεία της ομοσπονδίας είτε με αποστολή του εγγράφου με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση info@canoekayak.gr. Οι εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποι των 
σωματείων και οι αναπληρωτές 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. 
Β. Όσον αφορά το έγγραφο με τον ορισμό του υποψηφίου του Σωματείου σας στις αρχαιρεσίες 
για τα καταστατικά όργανα της διοίκησης ή/και του εκπροσώπου στην Ε.Ο.Ε. (έντυπα 2 & 3, 
ανάλογα), μαζί με τη σχετική «ΒΕΒΑΙΩΣΗ» (έντυπο 4), πρέπει να αποσταλούν από τα σωματεία 
μέχρι την Παρασκευή 19/03/2021 και μέχρι ώρα 14.00 είτε με την κατάθεσή του στα γραφεία 
της ομοσπονδίας είτε με αποστολή του με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση info@canoekayak.gr.   
Διευκρινίζεται ότι, υπάρχει η δυνατότητα δήλωσης υποψηφιότητας για τακτικό ή 
αναπληρωματικό μέλος της Ε.Ο.Ε., είτε μεμονωμένα για μία από αυτές τις θέσεις, είτε σε 
συνδυασμό με την υποψηφιότητα σε όργανα διοίκησης και λειτουργίας της ΕΟΚ-Κ. (π.χ. Μέλος 
Δ.Σ & Αναπληρωτής εκπρόσωπος  Ε.Ο.Ε.). 
Ύστερα και από την υπ.αριθμ. 91181/5-3-2021 Διευκρινιστική-Ερμηνευτική εγκύκλιο του 
Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, η εκλογή των μελών του ΔΣ θα πρέπει να γίνει βάσει 
ενιαίου ψηφοδελτίου και χωρίς διάκριση των τακτικών από τα αναπληρωματικά μέλη.  Το ίδιο 
θα ισχύσει και για τους υποψηφίους για την Εξελεγκτική Επιτροπή.   Συνεπώς, υποψηφιότητες 
θα υποβάλλονται για το οικείο όργανο, χωρίς να γίνεται διάκριση μεταξύ υποψηφίων τακτικών 
και αναπληρωματικών μελών.  
 Γ. (1) Τα σωματεία πρέπει να ενημερώσουν εγκαίρως τους υποψηφίους τους  για τις αρχαιρεσίες 
ότι θα πρέπει υποχρεωτικά να συμπληρώσουν την επισυναπτόμενη «ΔΗΛΩΣΗ» (έντυπο 5) και 
να την αποστείλουν έως 19/03/2021 και μέχρι ώρα 14.00 είτε με την κατάθεσή της στα γραφεία 
της ομοσπονδίας, είτε με αποστολή της με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση info@canoekayak.gr, δίδοντας ιδιαίτερη προσοχή στην υπογραφή συγκατάθεσης 
επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων (σελίδα 2 της «ΔΗΛΩΣΗ»). 
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    (2) Τα σωματεία πρέπει να ενημερώσουν εγκαίρως τους εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους-
εκλογείς τους όπως και τους αναπληρωτές τους, για την αποστολή στην ΕΟΚ-Κ του εντύπου 6 
«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ-ΕΚΛΟΓΕΑ» έως 17/03/2021 και μέχρι ώρα 
14.00 είτε με την κατάθεσή του στα γραφεία της ομοσπονδίας, είτε με αποστολή του με 
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@canoekayak.gr, των απαιτούμενων 
προσωπικών τους στοιχείων όπως προβλέπονται στο άρθ. 3 παρ. 4 της παραπάνω ΚΥΑ (έντυπο 
6), δίδοντας ιδιαίτερη προσοχή στην υπογραφή συγκατάθεσης επεξεργασίας των προσωπικών 
δεδομένων (σελίδα 2 του εντύπου 6). 
       Διευκρινίζεται ότι, ακόμη και εάν συμπίπτει το πρόσωπο του αντιπροσώπου-εκλογέα με το 
πρόσωπο του υποψηφίου θα πρέπει να υποβληθούν και τα δύο προαναφερόμενα έντυπα. 
Δ. Τέλος, τα σωματεία να ενημερώσουν τους εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους τους οι οποίοι 
ΔΕΝ θα είναι υποψήφιοι για τις θέσεις των οργάνων διοίκησης και λειτουργίας της Ε.Ο.Κ.-Κ. 
ή/και για τις θέσεις εκπροσώπησης στην Ε.Ο.Ε., ότι μπορούν να υποβάλουν απ’ ευθείας στην 
ΕΟΚ-Κ  Δήλωση Υποψηφιότητας (έντυπο 5) για την εκλογή τους στην θέση του Προέδρου ή του 
Γραμματέα της Γ.Σ..  Προκειμένου να συμπεριληφθεί η υποψηφιότητά τους στην ηλεκτρονική 
ψηφοφορία, η σχετική «ΔΗΛΩΣΗ» (έντυπο 5) πρέπει να αποσταλεί στην Ε.Ο.Κ.-Κ. έως 
19/03/2021 και μέχρι ώρα 14.00 είτε με την κατάθεσή της στα γραφεία της ομοσπονδίας, είτε με 
αποστολή της με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@canoekayak.gr. 
Για τις λεπτομέρειες της διαδικασίας της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας θα ενημερωθούν απευθείας 
οι ορισμένοι εκπρόσωποί σας εγκαίρως, από την εφορευτική επιτροπή όπως προβλέπεται στο 
άρθρο 5 της παρ. 72644/21 ΚΥΑ (ΦΕΚ 719-Β’). 
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στην προηγούμενη πρόσκληση.  
Οι προτεινόμενες από το ΔΣ τροποποιήσεις Καταστατικού, του Κανονισμού Εγγραφών-
Μεταγραφών, του Κανονισμού Ντόπινγκ, του Κανονισμού Αγώνων Σλάλομ, καθώς επίσης και τα 
σχέδια απολογισμού και ισολογισμού ΔΣ θα αποσταλούν εγκαίρως. 

 
Θέμα 3ο: Εγγραφή στην πλατφόρμα ΖΟΟΜ για διενέργεια τηλεδιασκέψεων 
Ο Πρόεδρος αναφέρει ότι η ΓΣ θα πρέπει να διενεργηθεί με τη χρήση ηλεκτρονικής 
πλατφόρμας και γι αυτό θα πρέπει να γίνει με συνδρομή. 
 
Απόφαση 12/2021 
Ομόφωνα το σώμα αποφασίζει οι διεργασίες της Γενικής Συνέλευσης της 28ης Μαρτίου 
να πραγματοποιηθούν με την ηλεκτρονική πλατφόρμα ZOOM και εγκρίνεται η δαπάνη 
για κάλυψη της μηνιαίας συνδρομής με αποθηκευτικό χώρο στο icloud. Οι εκπρόσωποι 
των σωματείων θα ενημερωθούν ότι η ΓΣ θα καταγραφεί με ηλεκτρονικά μέσα. 
 
Θέμα 4ο: Υπογραφή Συμφωνητικού Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων με την ΑΕ του 
Ελληνικού Δημοσίου «ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΕ» για 
τη διενέργεια των αρχαιρεσιών για με την ψηφιακή εφαρμογή «ψηφιακή κάλπη ΖΕΥΣ» 
Εγγραφή στην πλατφόρμα ΖΕΥΣ 
Ο Πρόεδρος ενημερώνει το σώμα ότι σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην υπουργική 
απόφαση για την ψηφιακή διενέργεια των εκλογών, απαιτείται η υπογραφή ενός 
συμφωνητικού επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων.  
 
Ακολουθεί συζήτηση μεταξύ των μελών. 
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Απόφαση 13/2021 
Προκειμένου να διενεργηθούν οι αρχαιρεσίες και οι λοιπές εκλογικές διαδικασίες της 
Γενικής Συνέλευσης σε εφαρμογή των όσων προβλέπονται στην υπ. αριθμ.Οικ. 72664/23-
2-2021 ΚΥΑ (ΦΕΚ 719-Β’), το σώμα εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο της Ομοσπονδίας κ. 
Αντώνιο Νικολόπουλο για την υπογραφή συμφωνητικού επεξεργασίας προσωπικών 
δεδομένων μεταξύ της ΑΕ του Ελληνικού Δημοσίου «ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΕ» (ΕΔΥΤΕ ΑΕ) και της Ομοσπονδίας.  Καθίσταται σαφές ότι 
για τα στοιχεία προσωπικών δεδομένων που θα δοθούν προς την ΕΔΥΤΕ ΑΕ, μέσω του 
Προέδρου της Εφορευτικής Επιτροπής, θα υπάρξει απαραιτήτως προηγούμενη έγγραφη 
συναίνεση των αντιπροσώπων των σωματείων-μελών.  

Ταμείο 

Απουσία του ταμεία κ. Βουγίδη ο Πρόεδρος εισηγείται των θεμάτων. 
Θέμα 5ο: Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού του Δ.Σ. για το χρονικό διάστημα από 01-01-
2020 έως 31-12-2020 & Έγκριση Ισολογισμού 2020  
Ο Πρόεδρος  εισηγείται την έγκριση του Οικονομικού (Ταμειακού) Απολογισμού 2020 και 
Ισολογισμού 2020 και διανέμει τις καταστάσεις. 
 
Απόφαση 14/2021 
Το σώμα, λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση του ταμία της Ομοσπονδίας, ομόφωνα 
εγκρίνει τον Οικονομικό-Ταμειακό Απολογισμό και τον Ισολογισμό περιόδου από 
01/01/2020 έως 31/12/2020 όπως επισυνάπτονται στο παρόν πρακτικό (συνημμένα 1, 2) 
τα οποία θα υποβληθούν στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 28ης Μαρτίου 2021 για 
έγκρισή τους.  
 
Θέμα 6ο : Έγκριση Ειδικού Απολογισμού Επιχορήγησης 2020  
Ο Πρόεδρος αναφέρεται στον ειδικό απολογισμό 2020 όπως αυτός ζητείται από τη ΓΓΑ και 
αφορά στο ύψος του ποσού επιχορήγησης από τη ΓΓΑ. 
 
Απόφαση 15/2021 
Το σώμα ομόφωνα εγκρίνει τον Ειδικό Απολογισμό 2020 που αφορά αποκλειστικά στα 
έσοδα από επιχορήγηση που έλαβε η Ομοσπονδία από τη Γενική Γραμματεία 
Αθλητισμού, όπως αυτός επισυνάπτεται (συνημμένο 3) στο παρόν πρακτικό, και ο οποίος  
θα αποσταλεί στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. 
 
Θέμα 7ο: Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού του Δ.Σ. για το χρονικό διάστημα από 01-01-
2021 έως 28-02-2021 & Έγκριση Ισολογισμού 2021 (1/1-28/02/2021)  
Ο Πρόεδρος  εισηγείται την έγκριση του Οικονομικού (Ταμειακού) Απολογισμού για την 
περίοδο 01-01-2021 έως 28-02-2021 & Έγκριση Ισολογισμού 2021 (1/1-28/02/2021) και 
διανέμει τις καταστάσεις. 
 
Απόφαση 16/2021 
Το σώμα, λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση του ταμία της Ομοσπονδίας, ομόφωνα 
εγκρίνει τον Οικονομικό-Ταμειακό Απολογισμό και τον Ισολογισμό περιόδου από 
01/01/2021 έως 28/02/2021 όπως επισυνάπτονται στο παρόν πρακτικό (συνημμένα 4, 5) 
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τα οποία θα υποβληθούν στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 28ης Μαρτίου 2021 για 
έγκρισή τους.  
 
Θέμα 8ο : Πληρωμές για το διάστημα 01/03/2021-28/03/2021  
Ο Πρόεδρος, αναφέρει ότι έτσι όπως διαμορφώνεται η κατάσταση με την αλλαγή της 
ημερομηνίας διεξαγωγής της ΓΣ θα πρέπει να ληφθεί απόφαση για τις δαπάνες από 01/03-
28/03/2021.  
 
Ακολουθεί συζήτηση μεταξύ των μελών 
 
Απόφαση 17/2021 
Το σώμα, ομόφωνα αποφασίζει το διάστημα από 01/03/2021 και μέχρι τη διεξαγωγή της 
ΓΣ στις 28/03/2021 να πραγματοποιηθούν μόνο έκτακτες πληρωμές λειτουργικών 
δαπανών.   
 
Θέμα 9ο : Εκτέλεση Προϋπολογισμού 2021  
Ο Πρόεδρος, αναφέρεται στην ανάγκη λήψης απόφασης για τα ποσοστά εκτέλεσης του 
προϋπολογισμού έτους 2021 καθώς και την κατανομή του ταμειακού υπολοίπου 
31/12/2020, μέχρι την ανακοίνωση του ύψους της τακτικής επιχορήγησης έτους 2021 από 
την ΓΓΑ, η οποία μέχρι σήμερα δεν έχει πραγματοποιηθεί. 
Αναφέρεται στην κατανομή των υποχρεώσεων του ισολογισμού κατά ΚΑΕ που θα 
βαρύνουν τον προϋπολογισμό έτους 2021 και την αντίστοιχη κάλυψη τους από το ταμειακό 
υπόλοιπο 31/12, και εισηγείται  την εκτέλεση του προϋπολογισμού στο 50% του ύψους των 
κονδυλίων της έγκρισης του 2020 και καταθέτει πίνακα προϋπολογισμού προς έγκριση από 
τα μέλη. 
 
Ακολουθεί συζήτηση μεταξύ των μελών 
 
Απόφαση 18/2021 
Το σώμα, ομόφωνα εγκρίνει τον παρακάτω προϋπολογισμό έτους 2021 και την εκτέλεση 
του μέχρι την ανακοίνωση του ύψους της επιχορήγησης 2021 από την ΓΓΑ και την 
πρόταση κατανομής του φορέα μας ως εξής:  
 

ΚΩΔ.ΑΡ. 
ΕΣΟΔΑ  

ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ 

50% ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΓΓΑ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

2020 

 

0103 
ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ Γ.Γ.Α. (ΤΑΚΤΙΚΟΣ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ) 

137.500,00  

0107 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΤΟΥΣ ΤΟΚΟΥΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ 17,22  

0108 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΜΕΛΩΝ 3.500,00  

0115 ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ  31/12/2020 23.796,67  

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 164.813,89  
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ΚΩΔ ΑΡ ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ 
50% ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΓΓΑ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

2020  

0210-Α.ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ  

0211 
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΒΑΣΙΚΟΣ 
ΜΙΣΘΟΣ-ΧΡΟΝΟΕΠΙΔΟΜΑ-ΕΠΙΔΟΜΑ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΑΡΩΝ κ.λ.π) 

49.056,00  

0213A 
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΕ 
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ 

2.000,00  

0214 
ΑΜΟΙΒΕΣ ΣΕ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΓΙΑ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΛΟΓΙΣΤΗΣ-ΝΟΜΙΚΟΣ- 
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ) 

7.500,00  

0214β 
Υποχρεώσεις Παρελθόντων Ετών - Αμοιβές σε 
ελεύθερους επαγγελματίες για προσφορά υπηρεσιών 
(Λογιστής-Νομικός κ.λ.π.) 

2.474,87  

0215 ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΙΣ ΙΚΑ.ΤΕΑΜ κ.λ.π. 12.717,00  

0216 ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ 910,00  

0216Β Υποχρεώσεις Παρελθόνων Ετών - Φόροι - Τέλη    

ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ   Ι: 74.657,87  

230-Β.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ  

0231 
ΕΝΟΙΚΙΑ (ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ)-
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ 

4.578,50  

0231β 
Υποχρεώσεις Παρελθόντων Ετών - Ενοίκια (Γραφείων 
και χώρων Διοίκησης) - Κοινόχρηστα 

2.289,06  

0232 Δ.Ε.Η.-Ε.Υ.Δ.Α.Π.-ΕΛΤΑ 2.100,00  

0232β 
Υποχρεώσεις Παρελθόντων Ετών -Φώς - Νερό - 
Ταχυδρομικά τέλη 

10,17  

0233 ΤΗΛΕΦΩΝΑ 3.250,00  

0233β 
Υποχρεώσεις Παρελθόντων Ετών - Τηλέφωνα:α) Ο.Τ.Ε., 
β) Κινητά 

575,11  

0234 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ Δ.Σ.-ΓΕΝ.ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ 1.500,00  

0234β 
Υποχρεώσεις Παρελθόντων Ετών - Συνεδριάσεις Δ.Σ. - 
Γεν.Συνελεύσεις 

58,60  

0235 ΣΥΝΕΔΡΙΑ 0,00  

0236 ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 1.500,00  

0236Β 
Υποχρεώσεις Παρελθόντων Ετών - Γραφική Ύλη / Είδη 
Καθαριότητας 

124,00  

0237 ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ-ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 600,00  

0239 
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ-ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ-ΕΚΔΟΣΕΙΣ-
ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ 

1.000,00  
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0239β 
Υποχρεώσεις Παρελθόντων Ετών - ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ-
ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ-ΕΚΔΟΣΕΙΣ-ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ 

66,18  

0240 ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗ (ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ) 1.049,00  

0240β 
Υποχρεώσεις Παρελθόντων Ετών - ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗ 
(ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ) 

258,42  

0241 ΛΟΙΠΑ  ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 2.500,00  

0241β Υποχρεώσεις Παρελθόντων Ετών - Λοιπές Δαπάνες 107,41  

ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ  ΙΙ: 21.566,45  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 96.224,32  

 
 

0250-Γ.ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ 

ΚΩΔ ΑΡ  ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ 
50% ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΓΓΑ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

2020  

0251 ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ-ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ 10.639,50  

0251β 
Υποχρεώσεις Παρελθόντων Ετών  - Αμοιβές 
Προπονητών - Τεχνικών Συμβούλων 

1.510,12  

0252 
ΠΑΡΟΧΕΣ ΑΘΛΗΤΩΝ (ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ-
ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ) 

1.800,00  

0254 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ (ΓΙΑΤΡΟΙ-
ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ-ΕΛΕΓΧΟΣ ΝΤΟΜΠΙΝΓΚ-
ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ κ.λ.π.) 

1.750,00  

0255α  ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ                                                                       7.500,00  

0255β ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ  9.767,22  

0255γ 
Υποχρεώσεις Παρελθόντων Ετών  - Επίσημες 
εκδηλώσεις Εσωτερικού 

961,97  

0257 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΑΘΛΗΤΩΝ 250,00  

0258 ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ-ΟΡΓΑΝΑ 4.000,00  

0258β 
Υποχρεώσεις Παρελθόντων Ετών - ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ-
ΟΡΓΑΝΑ 

1.240,80  

0259 ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ Ή ΧΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 2.000,00  

0259β 
Υποχρεώσεις Παρελθόντων Ετών -ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ Ή 
ΧΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 

1.455,26  

ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ ΙΙΙ: 42.874,87  

0270-Δ.ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
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0272 
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ-ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ-
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ 

13.000,00  

0272β 
Υποχρεώσεις Παρελθόντων Ετών- Διοργάνωση 
Περιφερειακών - Διασυλλογικών - Πανελληνίων 
Πρωταθλημάτων (Ανάλυση κατά κατηγορία) 

7.951,15  

0273 ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ- ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ 50,00  

ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ IV: 21.001,15  

0280-Ε.ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ  

0282 ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 4.713,55  

ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ V: 4.713,55  

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ  68.589,57  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ: 164.813,89   

 

Θέμα 10ο : Αλλαγή Λογοτύπου Ομοσπονδίας  
Ο Πρόεδρος αναφέρει ότι πλέον με το άνοιγμα της Ομοσπονδίας και σε άλλα αθλήματα 
χρειάζεται να ανανεωθεί το λογότυπο της Ομοσπονδίας και ζητά την έγκριση δαπάνης για 
τη δημιουργία προτάσεων για νέο λογότυπο. 
 
Απόφαση 19/2021 
Το σώμα ομόφωνα αποφασίζει να αναθέσει σε γραφίστα την αλλαγή του λογοτύπου της 
Ομοσπονδίας.  Η δαπάνη δεν θα ξεπερνά το ποσό των 500€ πλέον ΦΠΑ για όλες τις 
απαραίτητες αλλαγές (λογότυπο, σφραγίδα, επιστολόχαρτο κλπ).  
 
Θέμα 11ο : Συνεργασία με εταιρεία για υπηρεσίες υποστήριξης των διεργασιών της ΓΣ και 
της διεξαγωγής των εκλογών  
Ο Πρόεδρος αναφέρει ότι η εταιρεία ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΛΠΗ ΖΕΥΣ δεν διαθέτει τις μη εργάσιμες 
ημέρες και ώρες υποστήριξη.  Πέραν αυτού θα χρειαστεί υποστήριξη η Εφορευτική 
Επιτροπή για τις μετατροπές των αρχείων κλπ.  Προτείνει τη λειτουργία help desk με 
πρωτοβουλία της Ομοσπονδίας ώστε να αποφευχθούν τυχόν προβλήματα.  
 
Απόφαση 20/2021 
Το σώμα, ομόφωνα αποφασίζει να αναθέσει στην εταιρεία QUIBITEQ -η οποία ήδη 
γνωρίζει τη λειτουργία του συστήματος της «ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΛΠΗ ΖΕΥΣ»- την υποστήριξη 
όλων των διεργασιών της Γενικής Συνέλευσης με τις ψηφιακές της γνώσεις ώστε να 
διευκολυνθούν τόσο η Εφορευτική Επιτροπή όσο και οι αντιπρόσωποι των σωματείων-
μελών.  
 
Θέμα 12ο: Αγορά Παγίων/Επικύρωση Απόφασης ΕΕ 
Ο Πρόεδρος αναφέρεται σε απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής.  
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Απόφαση 21/2021 
Ομόφωνα το σώμα εγκρίνει την από 21/02/2021 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής 

(συνημμένο 6) σύμφωνα με την οποία, η Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε την αγορά μιας 

τηλεφωνικής συσκευής και μιας καφετιέρας.  Η συνολική δαπάνη δεν θα ξεπεράσει τα 60€ 

πλέον ΦΠΑ.  

Γραμματεία 

Θέμα 13o: Επικύρωση Πρακτικού Επιτροπής Μεταγραφών 
Ο  Γενικός Γραμματέας, δίνοντας αντίγραφο του Πρακτικού της Επιτροπής Μεταγραφών για 
τις μεταγραφές περιόδου 2020-2021 στα μέλη του Δ.Σ., αναφέρει ότι λόγω του ιδιαίτερου 
γεγονότος της πανδημίας και του γεγονότος ότι τα σωματεία βρίσκονται σε αναστολή, η 
Επιτροπή εισηγείται μόνο τις μεταγραφές που έχουν ολοκληρώσει τις προβλεπόμενες 
διαδικασίες, ενώ για τις υπόλοιπες θα επανέλθει μετά την άρση των περιοριστικών μέτρων.   
 
Απόφαση 22/2021 
Ομόφωνα το σώμα εγκρίνει το 1ο Πρακτικό Μεταγραφών για την περίοδο 2020-2021 
σύμφωνα με την απόφαση της Επιτροπής Μεταγραφών, το οποίο αποτελεί 
αναπόσπαστο μέρος των Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.  Για τις υπόλοιπες σε 
εκκρεμότητα μεταγραφές, οι οποίες δεν έχουν ολοκληρωμένο τον φάκελο υποβολής 
λόγω της αναστολής λειτουργίας των σωματείων ως συνέπεια των περιοριστικών μέτρων 
της πολιτείας κατά του COVID-19, αυτές θα εξεταστούν από την Επιτροπή μετά την 
επαναδραστηριοποίηση των σωματείων αυτών. (συνημμένο 7) 
 
Θέμα 14ο: Οριστικό Αγωνιστικό Καλεντάρι 2021. 
Ο κ.Νικολόπουλος αναφερόμενος στην παραλαβή και των τελευταίων αιτημάτων των 
σωματείων για ανάληψη αγώνων, ζητά την έγκριση των μελών.  
 
Απόφαση 23/2021 
Το σώμα, λαμβάνοντας υπόψη τα αιτήματα των σωματείων για ανάληψη αγώνων και 
των διοργανώσεων της Ελληνικής Ομοσπονδίας Κάνοε-Καγιάκ, ομόφωνα εγκρίνει τον 
αγωνιστικό προγραμματισμό των διοργανώσεων της Ομοσπονδίας για το 2021 ως εξής: 
 

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΚΑΛΕΝΤΑΡΙ ΚΑΝΟΕ-ΚΑΓΙΑΚ, SUP, SURFING 2021 

α.α. Άθλημα Ημ/νία Ονομασία Διοργάνωσης  Τόπος Κωδ 

1 Κ. Σπριντ 
6 Μαρτίου 
Αναβολή 

Διασυλλογικός Αγώνας  Βάρη-Βάρκιζα ΒΑΡ 

2 Σλάλομ 
27-28 

Μαρτίου 
Αναβολή 

23ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κάνοε-
Καγιάκ Σλάλομ  

Εύηνος Ε.Ο.Κ.-Κ. 

3 Σλάλομ 
27-28 

Μαρτίου 
Αναβολή 

18ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ανάπτυξης 
Κάνοε-Καγιάκ Σλάλομ 

Εύηνος Ε.Ο.Κ.-Κ. 

4 Surfing 
01 Ιαν-18 
Απριλίου 

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Surfing Χανιά Ε.Ο.Κ.-Κ. 
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5 Κ. Σπριντ 
 24 ή 25 

Απριλίου 
7ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κάνοε-
Καγιάκ Σπριντ 5000μ. 

Σχινιάς Ε.Ο.Κ.-Κ. 

6 Sup 15-16 Μαΐου 
6ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Sup Σπριντ 
200μ. 

Άλιμος Ε.Ο.Κ.-Κ. 

7 Sup 
15-16  
Μαΐου 

6ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Sup-
Τεχνικός αγώνας 

Άλιμος Ε.Ο.Κ.-Κ. 

8 Sup 16 Μαΐου 
5ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Sup 
Μεγάλων Απ/σεων έως 18Km  

Άλιμος Ε.Ο.Κ.-Κ. 

9 Ωκεανικό 16 Μαΐου 
6ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ωκεανικού 
Καγιάκ (Surf Ski) 

Άλιμος Ε.Ο.Κ.-Κ. 

10 Κ. Σπριντ 23 Μαΐου Αγώνας Επίδειξης Κάνοε-Καγιάκ ΚΠΙΣΝ Ε.Ο.Κ.-Κ. 

11 Sup 
19-20 

Ιουνίου 
Δ. Αγώνας "Red Inn Race"(Σπριντ, 
Μεσαίων & Μεγάλων Αποστάσεων) 

Κρήτη-Ηράκλειο ΗΡΑ 

12 Sup 
03-04 

Ιουλίου 
Αγ. Νικόλαος on Sup 2021, Δήμος Αγ. 
Νικολάου 

Αγ. Νικόλαος 
Κρήτη 

ΗΡΑ 

13 Κ. Σπριντ 
23-25 

Ιούλιου 
25ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ανάπτυξης 
Κάνοε-Καγιάκ Σπριντ 

Σχινιάς Ε.Ο.Κ.-Κ. 

14 Sup 
24-25 

Ιούλιου 
6ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ανάπτυξης 
Sup 

Σχινιάς Ε.Ο.Κ.-Κ. 

15 Κ. Σπριντ 
30 Ιουλ-01 

Αυγ 
31ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κάνοε-
Καγιάκ Σπριντ 

Σχινιάς Ε.Ο.Κ.-Κ. 

16 Sup 
28-29 

Αυγούστου 
1ος Διασυλλογικός Αγώνας Sup  Ιωάννινα ΕΞΕ 

17 Sup 
11-12 

Σεπτεμβρίου 
Διασυλλογικός Αγώνας  Καβάλα ΑΕΤ 

18 Sup 
17 

Σεπτεμβρίου 
1ος Διασυλλογικός Αγώνας Sup  Γαλατάς-Πόρος ΣΑΡ 

19 Sup 
25-26 

Σεπτεμβρίου 
Διασυλλογικός Αγώνας  Θεσ/νίκη ΑΕΤ 

20 Κ. Σπριντ 
25-26 

Σεπτεμβρίου 
Διεθνής Διασυλλογικός Αγώνας  Μέθανα ΜΕΘ 

21 
Κ. Σπριντ-

Sup 
02-03 

Οκτωβρίου 
3ο Κύπελλο Αιγαίου Κάνοε-Καγιάκ, Sup Σύρος ΣΥΡ 

22 Κ. Σπριντ 
25 

Σεπτεμβρίου 
Διασυλλογικός Αγώνας  Λίμνη Ευβοίας ΛΙΜ 

23 
Κ. Σπριντ-

Sup 
10 

Οκτωβρίου 
Διασυλλογικός Αγώνας  Βόλος ΝΟΒ 

24 
Κ. Σπριντ-

Sup 
30-31 

Οκτωβρίου 
Διεθνής Διασυλλογικός Αγώνας «20οι  
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΟΡΙΣΣΙΟΙ» 

Χανιά ΧΑΝ 

 
Θέμα 15o: Έγκριση Τροποποιήσεων Κανονισμού Ντόπινγκ 
Ο  Γενικός Γραμματέας, παρέχοντας ηλεκτρονικά αντίγραφο του Κανονισμού Ντόπινγκ προς 
τα μέλη, αναφέρει ότι έχει εκπονηθεί από τον νομικό κ. Λακουμέντα και έχει εναρμονιστεί 
με τη νέα νομοθεσία.  
 
Ακολουθεί συζήτηση μεταξύ των μελών 
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Απόφαση 24/2021 
Ομόφωνα το σώμα εγκρίνει τις τροποποιήσεις του Κανονισμού Ντόπινγκ όπως 
κατατέθηκαν από τον Γενικό Γραμματέα και επισυνάπτονται στο παρόν πρακτικό 
(συνημμένο 8) και οι οποίες θα υποβληθούν στη ΓΣ της 28ης Μαρτίου 2021 προς έγκριση.  
 

Θέμα 16ο: Τροποποίηση Διαδικασιών 1ου Τεστ των Εθνικών Ομάδων Κάνοε-Καγιάκ 
Σπρίντ./Επικύρωση Απόφασης ΕΕ 
Ο κ. Σκούρτης αναφέρεται στην εισήγηση της Τεχνικής Επιτροπής και στην απόφαση της 
Εκτελεστικής Επιτροπής.  
 

Απόφαση 25/2021 
Ομόφωνα το σώμα εγκρίνει την από 21/12/2020 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής 

(συνημμένο 8) σύμφωνα με την οποία, η Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση της 

Τεχνικής Επιτροπής σε συνέχεια της εγκυκλίου 16/2020 ομόφωνα αποφάσισε τις 

διαδικασίες του 1ου τεστ των Εθνικών Ομάδων Κάνοε-Καγιάκ Σπριντ που θα 

πραγματοποιηθεί στο Σχινιά 13 ή 14 Μαρτίου 2021, (περίπτωση κακοκαιρίας) να διεξαχθούν 

με τους όρους που αναφέρονται στην απόφαση είναι ως εξής: 

Σε συνέχεια της εγκυκλίου 16/2020 οι διαδικασίες του 1ου τεστ των Εθνικών Ομάδων Κάνοε-

Καγιάκ Σπριντ που θα πραγματοποιηθεί στο Σχινιά 13 ή 14 Μαρτίου 2021, (περίπτωση 

κακοκαιρίας) θα είναι ως εξής: 

Συμμετέχουν αθλητές/τριες των κατηγοριών Ανδρών-Γυναικών, Νέων Ανδρών-Γυναικών 

(2002 και παλαιότερα) και Εφήβων-Νεανίδων (2003-2006) με σκάφη Κ1-C1 στις αποστάσεις 

2Χ2.000μ. Θα ισχύσει η περσινή βαθμολόγηση (πχ σε 20 αθλητές ο 1ος βαθμολογείτε με 20, 

ο 2ος 19 κλπ). 

Οι δηλώσεις συμμετοχής πρέπει να υποβληθούν στην Ε.Ο.Κ.-Κ. έως τη Δευτέρα 8 Μαρτίου 

2021 και ώρα 12:00. 

1. Θα πραγματοποιηθεί ζύγιση σκαφών μετά τον τερματισμό. Τα σωματεία και οι αθλητές 

είναι υπεύθυνοι για το σωστό βάρος του σκάφους. Θα δοθούν οι σχετικές οδηγίες. 

2. Το ακριβές πρόγραμμα των δοκιμασιών θα σας κοινοποιηθεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 

μετά τις οριστικές δηλώσεις. 

3. Οι αθλητές/τριες που θα δηλωθούν, πρέπει να είναι Έλληνες υπήκοοι, να έχουν 

θεωρημένο δελτίο υγείας και ανανεωμένο δελτίο αθλητικής ιδιότητας για το έτος 2021. 

4. Αθλητής που δεν προσκομίσει τα παραπάνω δεν θα συμμετάσχει στις δοκιμασίες. 

5. Η τεχνική σύσκεψη θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 13 Μαρτίου 2021 και ώρα 09:30 σε 

χώρο της εγκατάστασης (VIP). 

6. Η Ομοσπονδία δεν θα καλύψει τη μετακίνηση για αθλητές και σκάφη. 

7. Η απουσία από το 1ο τεστ δεν δίνει δυνατότητα συμμετοχής στο 2ο τεστ επιλογής. 

Εξαίρεση αποτελεί: 
Η περίπτωση αθλητή/τριας εφόσον κατά τις ημερομηνίες διεξαγωγής του 1ου τεστ 

νοσηλεύεται σε δημόσιο Νοσοκομείο το οποίο θα αποδεικνύεται με την προσκόμιση 

βεβαίωσης Δημόσιου Νοσοκομείου ή Κέντρου Υγείας περί της εισαγωγής και νοσηλείας 

του/της κατά τις συγκεκριμένες ημερομηνίες. Επίσης για απουσία αθλητή/τριας στο 
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εξωτερικό ή και για σοβαρούς οικογενειακούς λόγους και τέλος η συμμετοχή σε εξετάσεις 

ξένων γλωσσών κατά τις συγκεκριμένες ημερομηνίες, πρέπει να προσκομισθούν επίσημα 

έγγραφα στην Ομοσπονδία μέχρι Τρίτη 16 Μαρτίου 2021, που να αιτιολογεί την απουσία 

τους. 

Η δοκιμασία είναι υποχρεωτική για τη συμμετοχή των αθλητών/τριων στη 2η δοκιμασία. 

Για την επιλογή θα ισχύσει η μέθοδος της βαθμολόγησης και η τελική λίστα κατάταξης θα 
προκύψει από τη συνολική βαθμολογία που θα λάβουν οι αθλητές/τριες από τις δοκιμασίες 
σκάφους. Οι βαθμοί που θα λαμβάνουν οι αθλητές στην κατηγορία τους, θα προκύπτουν 
από τη θέση που θα καταλαμβάνουν σε κάθε δοκιμασία ξεχωριστά και αφού αθροιστούν οι 
χρόνοι (2Χ2.000μ.). 
Η συνολική αυτή βαθμολογία θα διαμορφώσει την τελική κατάταξη (ranking list). 
Προκρίνεται για τις επόμενες δοκιμασίες το 40% των συμμετεχόντων αθλητών.   
ΠΡΟΣΟΧΗ!! προκειμένου να λάβει κατάταξη ο αθλητής/τρια θα πρέπει να συμμετάσχει 
υποχρεωτικά και στις δυο δοκιμασίες των 2.000μ.  
ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΘΛΗΤΩΝ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΒΙΑ-ΕΡΓΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ  
Από τη δοκιμασία αυτή θα επιλεγούν αθλητές/τριες για κοινόβια και εργομετρικά τεστ. 
Επιλέγονται στις κατηγορίες: 
α) Ανδρών, Νέων Ανδρών στο Κ1 έως 3 αθλητές και στο C1 έως 2αθλητές 

β) Γυναικών, Νέων Γυναικών στο Κ1 έως 2 αθλήτριες 

γ) Εφήβων στο Κ1 έως 8 αθλητές και στο C1 έως 1 αθλητής 

δ) Νεανίδων στο Κ1 έως 6 αθλήτριες 

Η επιλογή θα γίνει βάσει του χρόνου απόκλισης από τον καλύτερο χρόνο της κάθε 

κατηγορίας ο οποίος είναι το 5%, (στην κατηγορία του C1 εφήβων εάν ο χρόνος του πρώτου 

δεν είναι καλύτερος από το χρόνο της 1ης Νεάνιδας θα αποκλείεται). 

Οι αθλητές/τριες που θα επιλεγούν σύμφωνα με τα παραπάνω θα συμμετάσχουν σε 

κοινόβιο προετοιμασίας από 13 έως 21 Μαρτίου 2021. 

 
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 
 
 
Συκιώτης Παναγιώτης …………… ΑΠΩΝ ..…….. Α’ Αντιπρόεδρος   
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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/Ράφτινγκ &  

Υπεύθυνος Πίστας Σλάλομ Ευήνου 
 
Κουριδάκης Νικόλαος ………………………..…. Έφορος Αγώνων & Έφορος Δημοσίων Σχέσεων 
 
Γιαννόπουλος Σεραφείμ ….…… ΑΠΩΝ ….…. Έφορος Εγκαταστάσεων Σλάλομ 
 
 
  


