
 

 

ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 

HELLENIC SWIMMING FEDERATION 

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 

ΚΥΡΙΑΚΗ 24 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ∆ΙΑΘΕΣΟΠΟΥΛΟΣ ∆. 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ ∆.  

ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 15.00’ 

ΩΡΑ ΛΗΞΗΣ: 17.30’ 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ∆ΙΑΤΑΞΗ                                  

1. Επικύρωση Πρακτικών της Γ.Σ. της Κ.Ο.Ε. που διεξήχθη 

την 07.03.2018.  

2. Ενστάσεις κατά του Πίνακα των αντιπροσώπων και των 

δικαιουµένων ψήφου σωµατείου – µελών της ΚΟΕ κατ’ άρθρο 10 παρ. 10 του Καταστατικού 

της ΚΟΕ.  

3. Εκλογή Προεδρείου της Γ.Σ. κατ’ άρθρο 10 παρ. 11 του 

Καταστατικού της ΚΟΕ.  

4. Έγκριση Προϋπολογισµού Εσόδων και Εξόδων της 

Κ.Ο.Ε. για τη χρήση έτους 2019 σύµφωνα µε το Άρθρο 10 παρ. 3 του Καταστατικού της 

Κ.Ο.Ε. 

 

   Στην Γλυφάδα, στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του ξενοδοχείου LONDON (Λ.Ποσεδώνος 38), 

σήµερα 24/10/18 ηµέρα Σάββατο και ώρα 15.30, πραγµατοποιήθηκε η Τακτική Γενική 

Συνέλευση της Κ.Ο.Ε.
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   Παρέστησαν 73 σωµατεία επί συνόλου 214 εγγεγραµµένων µε δικαίωµα ψήφου. 

   Σύµφωνα µε το Καταστατικό υπάρχει νόµιµη απαρτία των Σωµατείων-Μελών της 

Οµοσπονδίας και κατά συνέπεια µπορούν να ξεκινήσουν οι εργασίες µε Πρόεδρο της Γενικής 

Συνέλευσης τον κ. ∆.∆ιαθεσόπουλο και Γραµµατέα αυτής τον κ. ∆.Σαρακατσάνη (Πρόεδρο 

& Γενικό Γραµµατέα της Κ.Ο.Ε.αντίστοιχα). 

Ονοµαστική κατάσταση των Σωµατείων Μελών της ΚΟΕ. 

Από το σύνολο των 214 εγγεγραµµένων µε δικαίωµα ψήφου, παρέστησαν στη Γενική 

Συνέλευση στις 28/3/2018 73 Σωµατεία. 
 

Α/Α ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ 

1 ΑΕ ΧΑΙ∆ΑΡΙΟΥ ∆.ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ Ι.ΦΑΛΑΪΝΑΣ 

2 ΑΙΟΛΟΣ ΑΟ ΥΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ Κ.ΓΚΕΚΑΣ Λ.ΝΑΚΟΣ 

3 ΑΚΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΑΛΜΠΑΤΡΟΣ Γ.ΚΑΤΣΑΡΟΣ Μ.ΜΠΕΚΑ 

4 ΑΝΟ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Ο.ΧΑΛΤΣΟΤΑΚΗ Ε. ΣΑΜΙΛΙ∆Η 

5 ΑΝΟ ΓΛΥΦΑ∆ΑΣ Ν.ΣΤΕΛΙΟΥ   

6 ΑΝΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Λ.ΜΠΑΤΑΚΗΣ Χ.Α∆ΡΑΚΤΑ-ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ

7 ΑΟ ΙΩΝΙΚΟΣ Ι.ΚΙΖΑΣ Γ. ΚΑΡΑΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ 

8 ΑΟ ΝΗΡΕΑΣ ΓΕΡΑΚΑ Χ.ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ Ε.ΚΟΣΜΑΤΟΣ 

9 ΑΟ ΝΗΡΕΑΣ ΧΑΛΑΝ∆ΡΙΟΥ ∆.ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ Σ.ΝΤΕΪΜΕΝΤΕΣ 

10 ΑΟ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ Ν. ∆ΕΤΣΗΣ ∆. ΒΩΣΣΟΣ 

11 ΑΟΝΣ ΜΙΛΩΝ Β.ΓΚΡΕΚΑΣ Μ.ΙΣΚΟΣ 

12 ΓΝΟ ΝΙΚΑΙΑΣ Ο ΑΡΗΣ Γ.ΧΑΛΚΙ∆ΗΣ Ι.ΚΑΣΙΟΥΡΗΣ 

13 ΚΣ ∆ΕΛΦΙΝΙΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Χ.ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ∆.ΠΑΤΑΤΑΝΕΣ - Χ.∆ΑΜΙΓΟΣ

14 ΝΓΣ ΑΡΤΕΜΙΣ ∆.ΑΧΕΙΜΑΣΤΟΣ Α.ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 

15 ΝΟ ΑΜΦΙΘΕΑΣ Ε.ΛΙΑΡ∆ΑΚΗΣ   

16 ΝΟ ΠΕΥΚΗΣ-ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ Γ.ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ Μ. ΖΑΡΝΑΒΕΛΗ 

17 ΝΟ ΤΡΙΑΙΝΑ Κ.ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ   

18 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ Γ.ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ Γ.∆Ε∆ΕΣ 

19 ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ Σ.ΑΥΓΟΥΛΕΑΣ Β.ΠΑΡΘΕΝΟΠΟΥΛΟΣ 

20 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ Π.ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ Σ. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ 

21 
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ 
ΑΘΗΝΩΝ Ν. ΣΜΥΡΝΙΟΣ Σ.ΧΑΡΤΖΙ∆ΗΣ 
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22 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΡΟΗ 
Β.ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΥ 
(ΓΑΡΕΛΙ∆Η) Π.ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ 

23 ΤΡΙΤΩΝ ΑΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Α.ΜΕΤΣΙΟΥ Α.ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 

24 Υ∆ΡΑΪΚΟΣ ΝΟ Θ.ΜΟΥΣΤΑΚΑΡΙΑΣ ∆.ΛΥΓΟΥΡΑΣ 

25 Α.Α ΑΜΠΑΤΡΟΣ Μ.Υ∆ΡΑΙΟΣ   

26 ΑΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΚΟΣ Π.ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Π.ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 

27 ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Θ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΟΥ   

28 ΚΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ Β.ΤΣΙΚΛΗ Α.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ 

29 ΚΟ ΣΕΡΡΩΝ    Γ.ΜΠΟΥΣΜΠΟΥΚΗΣ Α.ΒΟΡΗ 

30 ΜΓΣ ΠΑΝΣΕΡΡΑΙΚΟΣ ∆.∆ΙΑΘΕΣΟΠΟΥΛΟΣ Θ.ΘΕΟ∆ΩΡΙ∆ΟΥ 

31 
ΓΣ ∆ΡΑΜΑΣ 1986 ΑΚΑ∆ΗΜΙΑ ΤΩΝ 
ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ Α.ΒΟΡΗ   

32 ΚΟ ∆ΡΑΜΑΣ Σ.ΚΑΡΑΣΑΒΒΙ∆ΗΣ Σ.ΧΑΤΖΗΣΥΜΕΩΝ 

33 ΝΟ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥΠΟΛΗΣ Κ.ΚΥΡΙΑΚΙ∆ΗΣ   

34 ΟΘΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ∆.ΜΙΧΑΗΛΙ∆ΗΣ Κ.ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 

35 ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝ Χ.ΡΟΥΣΣΙ∆ΟΥ Χ.ΑΡΙΚΑΣ 

36 ΝΟ ΒΟΛΟΥ ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ Μ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ Κ.ΚΟΥΤΡΟΜΑΝΟΣ 

37 ΟΥΚ ΒΟΛΟΥ Α.ΜΑΡΙΝΑΓΗΣ Κ.ΧΑΤΖΗΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 

38 ΑΚΟ ΛΕΒΑ∆ΕΙΑΣ Ι. ΜΙΓΑΣ Χ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ 

39 ΑΚΟ ΧΑΛΚΙ∆ΑΣ Γ.ΚΥΡΙΑΚΗΣ Π.ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ 

40 ΑΝΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΛΑΜΙΑΣ Π.ΥΦΑΝΤΗΣ   

41 ΑΨΛ ΜΕ∆ΕΩΝ ΑΝ∆ΡΟΥΤΣΟΣ ΧΑΡΙΣΙΟΣ Ν.ΣΑΛΙΠΑΣ 

42 ΓΣ ΑΝΑΓΕΝΝ.ΛΑΜΙΑΣ Κ. ΚΟΥΜΠΟΥΡΑΣ Χ.ΜΟΥΤΟΥΠΑ 

43 ΓΣ ΝΗΡΕΑΣ ΛΑΜΙΑΣ Α.ΧΑΛΚΙΑ-ΚΟΤΡΩΤΣΟΥ Ι.ΜΠΟΥΛΑΛΑΣ 

44 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΥΜΝ ΑΘΛ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ∆.ΚΑΚΑΤΣΟΣ   

45 ΚΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Κ.ΝΤΡΙΒΑΣ Η.ΚΟΛΑΖΑΣ 

46 ΝΟ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ Ε.ΜΟΥΤΟΥΠΑΣ ∆.ΡΑΠΤΗ 

47 ΝΟ ∆ΙΑΥΛΟΥ ΩΡΕΩΝ Α.ΤΣΩΝΟΣ Ε.ΚΟΣΜΙ∆Η 

48 ΝΟ ΙΤΕΑΣ Α.ΠΑΠΑΛΑΙΟΣ Σ.ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΟΥ 

49 ΝΟ ΧΑΛΚΙ∆ΑΣ Κ.ΚΑΡΑΜΟΥΣΟΥΛΑΚΗΣ Ε.ΣΑΡΑΝΤΙ∆ΟΥ 

50 ΑΓΟ ΑΡΤΑΣ ΝΗΡΕΑΣ ΝΗΡΗΙ∆ΕΣ Ι.ΦΕΛΕΚΗΣ Κ.ΛΙΑΠΙΚΟΣ 

51 ΑΟ ∆ΟΞΑ ΑΡΤΑΣ Β.ΛΑΓΟΣ Π.ΜΑΝΘΑΣ 

52 ΑΟ ΝΗΡΕΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Σ.ΣΙΩΚΑ Α.∆ΟΓΟΡΙΤΗΣ 

53 ΑΟ ΠΥΡΡΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Α.ΛΑΓΟΣ Ν.ΣΚΟΡ∆ΟΣ 
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54 ΑΣ ΑΛΜΠΑΤΡΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Ζ.ΧΑΤΖΗΣ Κ.ΛΙΑΠΙΚΟΣ 

55 ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑ∆Α ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ∆.ΠΑΠΑΡΣΕΝΟΣ Α.ΓΚΑΡΑΝΑΤΣΗ 

56 ΚΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Ι.ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ Α.ΛΙΑΡΟΣ 

57 ΝΑΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Σ.ΜΙΧΑΣ Χ.ΜΙΤΣΙΑΛΗΣ 

58 ΝΑΟ ΝΑΥΣΙΘΟΟΣ Α.ΜΩΡΑΪΤΗ ∆.ΣΠΑΝΟΣ 

59 ΝΟ ΤΡΙΧΩΝΙ∆ΑΣ ΑΝΤ.ΛΑΓΟΣ Θ.ΓΚΡΕΚΑΣ 

60 ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΕΝΑ ΑΙ.ΣΧΙΖΑ Μ.ΜΠΙΓΓΟΣ 

61 ΑΚ ΝΗΡΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ ∆.ΦΑΡΑΝΤΟΥΡΗΣ Χ.ΣΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ 

62 ΑΟ ΑΡΙΩΝ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ Θ.ΜΠΛΟΥ∆ΡΟΣ   

63 ΑΟ ΠΟΣΕΙ∆ΩΝΑΣ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ Κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ   

64 ΓΣ ΗΛΙ∆ΑΣ ΕΠΕΙΟΣ Θ.ΣΑΚΚΟΣ   

65 ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΑΤΡΩΝ Χ.ΜΑΝΕΤΑΣ Θ.ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ 

66 ΝΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Ο ΠΟΣΕΙ∆ΩΝ ∆.ΚΑΚΑΛΙΚΑΣ   

67 ΝΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΑΣ.ΞΙΑΡΧΟΣ   

68 ΗΡΑΚΛΕΙΟ 91 Α.ΒΟΡΗ   

69 ΝΟ ΡΟ∆ΟΥ ∆.ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ Ν.ΓΙΩΤΗ 

70 ΟΦ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Μ.ΣΠΑΓΟΥΛΑΚΗΣ Γ.ΣΠΥΡΙ∆ΑΚΗΣ 

71 ΑΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Η.ΞΙΑΡΧΟΣ Γ.ΓΙΑΣΕΜΗΣ 

72 ΝΟ ΠΑΡΟΥ ∆.ΓΡΥΠΑΡΗΣ Ι.ΜΠΑΡΜΠΑΡΗ 

73 ΝΟ ΧΙΟΥ Ι. ΑΝΑ∆ΙΩΤΗΣ ∆. ΣΚΑΠΙΝΑΚΗΣ 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Σύµφωνα µε το Καταστατικό είµαστε σε νόµιµη απαρτία, οπότε πρέπει να 

ξεκινήσουµε τη Γενική Συνέλευση του Προϋπολογισµού, όπως είναι τα θέµατα της 

Ηµερήσιας ∆ιάταξης και θέλω τόσο εγώ όσο και εκ µέρους του ∆ιοικητικού Συµβουλίου να 

σας καλωσορίσω στη σηµερινή Γενική Συνέλευση η οποία είναι µία υποχρέωση εκ του νόµου 

και εκ του Καταστατικού να τη διεξαγάγουµε για να καταθέσουµε εµπρόθεσµα ως απαιτεί ο 

νόµος 31 Οκτώβρη κάθε έτους τον Προϋπολογισµό του επόµενου έτους στη Γενική 

Γραµµατεία Αθλητισµού.  
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Όπως το έχω ξαναπεί είναι µία Γενική Συνέλευση τυπική. Κόβουν ένα ποσό κατ’ αποκοπή 

και είναι ίσως κατά 50% λιγότερα από αυτά που απαιτούνται για τις ανάγκες λειτουργίας µας 

σαν Οµοσπονδία και ειδικότερα για την πρόοδο και διεξαγωγή των αθληµάτων µας.  

1ο θέµα: Επικύρωση Πρακτικών Γενικής Συνέλευσης ΚΟΕ που διεξήχθη 07.03.2018  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Καταρχήν είχαµε Γενική Συνέλευση του Απολογισµού τον περασµένο Μάρτη. 

Επικύρωση Πρακτικών Γενικής Συνέλευσης ΚΟΕ του περασµένου Μάρτη, αν υπάρχει 

κάποια παρατήρηση, κάποια συµπλήρωση, κάποια αφαίρεση, κάτι που νοµίζει κάποιος ότι 

πρέπει να συµπεριλάβουµε στα πρακτικά προκειµένου να τα επικυρώσουµε. Εγκρίνεται; 

Είναι κανένας κατά; Ένας παρών. Εγκρίνεται πλην ενός που είναι παρών.  

Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης της ΚΟΕ που 

διεξήχθη στις 07.03.2018.  

 

2ο θέµα: Ενστάσεις κατά του Πίνακα των αντιπροσώπων και των δικαιουµένων ψήφου 

σωµατείου – µελών της ΚΟΕ κατ’ άρθρο 10 παρ. 10 του Καταστατικού της ΚΟΕ.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Το 2ο θέµα Ηµερήσιας ∆ιάταξης αφορά τον Πίνακα των Αντιπροσώπων των 

Σωµατείων Μελών της Κολυµβητικής Οµοσπονδίας Ελλάδος.  

Σύµφωνα µε το Καταστατικό τόσο εις την αίθουσα της Γενικής Συνέλευσης όσο και από χτες 

έχουµε αναρτήσει στα Γραφεία της Κ.Ο.Ε. τους εκπροσώπους των Σωµατείων Μελών της 

Κ.Ο.Ε., όπως έχουν νοµιµοποιηθεί και έχουν ανακοινωθεί µέσα στις νόµιµες καταστατικές 

προθεσµίες.  

Υπάρχει καµία ένσταση κατά του Πίνακα των Εκπροσώπων των Σωµατείων Μελών της 

Κ.Ο.Ε. για τη σηµερινή Γενική Συνέλευση; Υπάρχει κάποια ένσταση ότι κάποιος δεν είναι ή 

γιατί είναι ή ότι δεν πρέπει να είναι; Εγκρίνεται; Κατά; Λευκό; Παρών;  
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Εγκρίνεται οµόφωνα ο Πίνακας των Αντιπροσώπων των δικαιουµένων ψήφων Σωµατείων 

Μελών της Κ.Ο.Ε. κατά άρθρο 10 παρ. 10 του Καταστατικού της Κ.Ο.Ε.  

 

Η Γενική Συνέλευση οµόφωνα εγκρίνει τον Πίνακα των Αντιπροσώπων των 

δικαιουµένων ψήφων Σωµατείων Μελών της Κ.Ο.Ε. κατά άρθρο 10 παρ. 10 του 

Καταστατικού της Κ.Ο.Ε.  

 

3ο θέµα: Εκλογή Προεδρείου της Γ.Σ. κατ’ άρθρο 10 παρ. 11 του Καταστατικού της 

ΚΟΕ.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 3ο θέµα: Εκλογή Προεδρείου της Γ.Σ. κατ’ άρθρο 10 παρ. 11 του 

Καταστατικού της ΚΟΕ.  

Σύµφωνα µε το Καταστατικό εν αρχή της Συνέλευσης προεδρεύει ο Πρόεδρος του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου της Κ.Ο.Ε. και συνεπικουρούµενος από το Γενικό Γραµµατέα της 

Οµοσπονδίας ως Γραµµατέα της Συνέλευσης. Κατ’ άρθρο 10 παρ. 11 του Καταστατικού της 

Κ.Ο.Ε. πρέπει να εκλέξουµε Προεδρείο της Γενικής Συνέλευσης. Ακούω προτάσεις.  

ΑΥΓΟΥΛΕΑΣ: Εσείς και ο Γενικός Γραµµατέας.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Το επαναλαµβάνω, ο κ. Αυγουλέας ο Εκπρόσωπος του Παναθηναϊκού 

προτείνει εµένα ως Πρόεδρο και τον κ. Σαρακατσάνη ως Γραµµατέα της Γενικής 

Συνέλευσης. Άλλη πρόταση; Τίποτα; Επειδή τυπικά πρέπει να αποδεχτούµε, εγώ αποδέχοµαι, 

εσείς κ. Σαρακατσάνη αποδέχεστε; Αποδέχεται. Εγκρίνεται η πρόταση; Οµόφωνα; Κατά; 

Κανένας. Λευκό ή παρών; Κανένας.  

Η Γενική Συνέλευση οµόφωνα αποφασίσει όπως Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευση είναι 

ο Πρόεδρος του ∆.Σ. της Κ.Ο.Ε. και Γραµµατέας της Γενικής Συνέλευσης ο Γενικός 

Γραµµατέας του ∆.Σ. της Κ.Ο.Ε..  
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4ο θέµα: Έγκριση Προϋπολογισµού Εσόδων και Εξόδων της Κ.Ο.Ε. για τη χρήση έτους 

2019 σύµφωνα µε το Άρθρο 10 παρ. 3 του Καταστατικού της Κ.Ο.Ε. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Οπότε πριν φτάσουµε στην Έγκριση Προϋπολογισµού Εσόδων και Εξόδων 

της Κ.Ο.Ε. για τη χρήση έτους 2019 σύµφωνα µε το Άρθρο 10 παρ. 3 του Καταστατικού της 

Κ.Ο.Ε. θέλω να πω ορισµένα πραγµατάκια.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Πριν προχωρήσω, τις τελευταίες ηµέρες χάσαµε από κοντά µας δυο 

ανθρώπους που ο καθένας από το δικό του µετερίζι, είχε µία µακρόχρονη παρουσία στο χώρο 

της Οµοσπονδίας µας, δράση, προσέφεραν πολλά αλλά που δυστυχώς τους χάσαµε. Ο ένας 

είναι ο γνωστός στους περισσότερους εννοώ τον Κώστα τον Γκούβερη από το Ναύπλιο. 

Πέθανε πλήρης ηµερών στα 91 του. Ο δεύτερος είναι ένας παλιός φίλος από το χώρο το δικό 

µας, του Ναυτικού Αθλητικού Οµίλου Κερκύρας, ο Χριστόφορος ο Νικολούζος, ο οποίος 

απεβίωσε την περασµένη Κυριακή σε ηλικία 68 ετών.  

Γι’ αυτό παρακαλώ προς τιµή αυτών των δυο ανθρώπων, να κρατήσουµε ενός λεπτού σιγή.  

Ενός λεπτού σιγή 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Αιωνία τους η µνήµη και εύχοµαι να µην υπάρξουν άλλοι.  

Θα έπρεπε αυτή η Γενική Συνέλευση να είναι πολύ ουσιαστική για την ύπαρξή µας και για 

την πορεία µας, γιατί; Έχω ξαναπεί πολλάκις και κατ’ επανάληψη ότι ο Προϋπολογισµός δεν 

είναι µία αφηρηµένη οικονοµική έννοια. Ο Προϋπολογισµός είναι η έκφραση του 

Προγραµµατισµού, το τι θέλω, το τι σχεδιάζω, το τι πρέπει να κάνω, το τι στόχους έχω, το 

που θέλω να πάω αυτό που διοικώ και έχω την ευθύνη σε διοικητικό επίπεδο, σε αγωνιστικό 

επίπεδο, σε επίπεδο εθνικών οµάδων, σε επίπεδο υποδοµών, σε επίπεδο εκπροσώπησης στους 

∆ιεθνείς Οργανισµούς και στους ∆ιεθνείς Θεσµούς της Οµοσπονδίας. Αυτά, λοιπόν, 

αποτελούν το σύνολο του Προϋπολογισµού. Αυτό πρακτικά τι σηµαίνει; Ότι η εποπτεύουσα 
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Αρχή, παίρνοντας τον Προϋπολογισµό και αναλύοντας τον Προγραµµατισµό σου πρέπει να  

µιλήσει µε σένα, τι από αυτά πρέπει να γίνει, τι δεν πρέπει να γίνει να αφαιρεθεί, τι είναι 

υποχρεωτικό να γίνει. Αυτό θα ήταν ευχής έργο να γίνει. Κάποτε γινόταν, πριν πάρα πολλά 

χρόνια. Αλλά έρχεται η Αρχή που σε επιχορηγεί και σου εγκρίνει ή σου φτιάχνει τον 

Προϋπολογισµό: «Εγώ έχω να σου δώσω 2,082 για το 2018. Κάνε µία αναµόρφωση, κόψτε 

το κεφάλι σας και µην ξεφύγετε, µην χαλάσετε περισσότερα γιατί θα έχετε ευθύνες 

διοικητικές, ποινικές και αστικές».  

Συνεπώς, το να καθόµαστε εδώ, να συζητάµε, να ζυµωνόµαστε, να αποφασίζουµε, να τους τα 

στέλνουµε και στο τέλος να λένε: Ξέρετε κάτι; ∆ίκην βασιλόπιτας της πρωτοχρονιάς, πόσα 

άτοµα ήµασταν εδώ πέρα; Πρέπει να κόψουµε τόσα κοµµάτια για να πάρουν όλοι από ένα. 

Έτσι βγαίνει ο Προϋπολογισµός, χωρίς κανένα προγραµµατισµό και εν τέλει, χωρίς 

αξιοκρατία και ίση µεταχείριση. Και τι εννοώ; Όλοι δεν κάνουν τα ίδια, ούτε αξιοποιούνται 

αυτά τα λίγα λεφτά που παίρνουµε από την πολιτεία το ίδιο; Κάθισε κανένας να πει, αυτοί 

πόσα αθλήµατα καλλιεργούν σύµφωνα µε το Άρθρο 19 παρ. 1 του Ν. 2725 ως ανωτάτη αρχή 

που αναπτύσσει και καλλιεργεί το οικείο άθληµα; Έξι. Έξι δεν έχουµε; Εκ των οποίων τα 

πέντε ολυµπιακά;  

Πόσες εθνικές οµάδες έχουµε; 24. Πόσους αγώνες πρέπει να κάνουµε; Πόσες διεθνείς 

υποχρεώσεις έχουν; Γιατί 24 ελληνικές οµάδες 6 αθλήµατα έχουν πολύ περισσότερες διεθνείς 

υποχρεώσεις και παρουσίες από µία άλλη Οµοσπονδία που έχει 2 ή 3 ή 1 εθνική οµάδα ή 2 

εθνικές οµάδες.  

Να τα βάλουµε κάτω, λοιπόν, το κολύµπι µε ποιο άθληµα θέλετε να το συγκρίνουµε; Να το 

βάλουµε µε το στίβο; Εγώ σου λέω το 50% του στίβου; Πόσα δίνει στο στίβο; 3.000.000. Να 

βάλει για το κολύµπι τα µισά; Που δεν αξίζει τα µισά, αλλά λέω θεωρητικά. Πάρε τα µισά 

του ΣΕΓΑΣ. Το πόλο µε ποιο οµαδικό άθληµα το συγκρίνεις, που είναι πλέον µακρά από τα 
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άλλα οµαδικά αθλήµατα; Πρόσθεσέ το στο 50% του στίβου για το κολύµπι. Τη 

συχγχρονισµένη µε ποιο να το βάλεις; Βάλτο µε το 50% της γυµναστικής, Τις καταδύσεις µε 

ποιο να το βάλεις; Βάζεις την πιο µικρή Οµοσπονδία, το πένταθλο, την ξιφασκία, ποιο θέλεις; 

Πρόσθεσε κι αυτό. Το open water µέχρι πέρυσι ήµασταν στις µεγαλύτερες δυνάµεις του 

κόσµου, µε ποιο να το βάλουµε; Να το βάλουµε κι αυτό µε µία µικρή Οµοσπονδία. Η τεχνική 

κολύµβηση που φέρνει καµιά 30ριά-40ριά µετάλλια ετησίως σε παγκόσµια και 

πανευρωπαϊκά. Βάλτο µε µία µικρή Οµοσπονδία. Για κάντε µία σούµα από αυτά τα έξι 

κοντύλια. Ξέρετε πόσα θα παίρναµε; Τα υπερδιπλάσια από αυτά που παίρνουµε. Και ποιο 

είναι το καλό; Ότι όλα αυτά ενώ θα µπορούσαν να είναι 5 και 6 Οµοσπονδίες είναι µία 

Οµοσπονδία, έχει µία ∆ιοίκηση, µια Υπηρεσία, µια φορά διοικητικές λειτουργίες, δεν έχει το 

καθένα τις δικές του διοικητικές λειτουργίες. Πόσα θα παίρναµε; Αν παίρνουµε 2,083 το ’18, 

θα περνάγαµε τα 5.000.000.  

Όταν γινόταν η κατανοµή της επιχορήγησης για την ολυµπιακή προετοιµασία, µε 

αντικειµενικά κριτήρια και µε κανόνες που είχε η Επιτροπή ολυµπιακής προετοιµασίας, η 

Οµοσπονδία µας εν προκειµένω έπαιρνε το 60% του προϋπολογισµού της, ενώ όλοι οι 

υπόλοιποι έπαιρναν το 30% της δικής µας ολυµπιακής προετοιµασίας.  

Ποιος είναι ο στόχος της Οµοσπονδίας; Η αθλητική παραγωγική διαδικασία, η καλλιέργεια 

των αθληµάτων της µέσα από το οποίο επιδιώκεται το καλύτερο δυνατό αθλητικό 

αποτέλεσµα. Έτσι, λοιπόν, το polo φέτος είναι το πρώτο polo στον κόσµο. Πήραµε επτά 

µετάλλια σε οκτώ διοργανώσεις, τα δυο χρυσά. ∆εν µπορείτε να καταλάβετε τι τραβάµε για 

να γίνουν αυτά τα πρωταθλήµατα οι 2200 ετήσιοι αγώνες που κάνουµε, και το σπουδαιότερο, 

να προπονούνται οι εθνικές µας οµάδες, να µην περιµένουν τον Άγιο Κοσµά.  

Προχτές δώσαµε, την περασµένη εβδοµάδα που συνεδριάσαµε στο Άµστερνταµ το 

πανευρωπαϊκό πρωτάθληµα του polo στην Κροατία και έδωσε µόνο fee 1.500.000 στη Λεν. 
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Εµάς ποιος θα µας δώσει 1.500.000; και προϋπολογισµό οργάνωσης και διεξαγωγής 

10.000.000. ∆ηλαδή, πέντε προϋπολογισµούς της Κ.Ο.Ε. για ένα πανευρωπαϊκό.  

Όλα αυτά, λοιπόν, θα κάτσει κανείς να τα δει, να τα αξιολογήσει; Και έρχεται η πολιτεία και 

λέει: «∆ίνω λεφτά στον αθλητισµό» τι λεφτά δίνει; Ξέρετε πόσα λεφτά έδωσε πέρυσι στις 

Οµοσπονδίες; 15.000.000 και µε κάτι από εδώ και από εκεί 17.000.000 για όλες τις 

Οµοσπονδίες στα 155 δις του ελληνικού προϋπολογισµού, για βγάλτε το ποσοστό. Είναι το 

0,020% . Ξέρετε αυτά τα λεφτά σε ποιο αντιστοιχούν; Σε 1.500.000 ελληνόπουλα το 0,10% 

του Προϋπολογισµού. Και γιατί είναι 1.500.000; γιατί µε στοιχεία που έχουµε από την 

Ολυµπιακή Επιτροπή περίπου 750.000 µε 800.000 είναι οι ενεργοί αθλητές που µετέχουν σε 

αγώνες, σε πρωταθλήµατα και τα λοιπά και είναι άλλα τόσα περίπου παιδιά, είναι αυτά που 

κάνουν τις εκµαθήσεις.  

Και που δίνετε αυτά τα ποσά; Σε έναν από τους δυο πυλώνες που αφορούν τη νεολαία. Η 

παιδεία και ο αθλητισµός. Πως θα τη φέρουµε στον αθλητισµό; Και όλα αυτά αξίζουν για το 

0,10 του Προϋπολογισµού του κράτους; Μετά από 15 χρόνια το ελληνικό δηµόσιο πήρε 4 

σανίδες για τις καταδύσεις, για ολυµπιακό άθληµα που έχει φέρει χρυσό µετάλλιο στην 

Ελλάδα στα τρία µέτρα της συγχρονισµένης το 2004 µε τον Συρανίδη και τον Μπίµη. 

∆ώσανε µετά από 15 χρόνια 50.000 κι αυτό γιατί έπρεπε να γίνει του Σαµψάκη το ατύχηµα, 

να µείνει ανάπηρο ένα παιδάκι 17 χρονών για να ευαισθητοποιηθούν.  

Τα µόνα λεφτά που δεν γυρίζουν πίσω στο κράτος είναι αυτά των ∆ιεθνών ∆ιοργανώσεων. 

Αυτά είναι έξοδα να φάνε, να κοιµηθούνε, να κυκλοφορήσουνε, να ψωνίσουνε και το κράτος 

να εισπράττει. Χρηµατοδότες της πολιτείας είµαστε. Πέρυσι κάναµε ένα παγκόσµιο 

πρωτάθληµα στο Βόλο, των νεανίδων. Πόσα λεφτά άφησε αυτή η διοργάνωση στο Βόλο; ∆εν 

το λέω εγώ, το λέει το Εµπορικό και Οικονοµικό Επιµελητήριο του Νοµού Μαγνησίας µε 

στοιχεία, 2.500.000, τόσο ήταν ο τζίρος που κυκλοφόρησε από το παγκόσµιο πρωτάθληµα. 
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Περίπου 2.500.000 και σας ρωτώ, πόσο είναι ο ΦΠΑ στην πηγή που το αγαπηµένο µας 

κράτος τα πήρε εν τη παλάµη εδώ και τώρα µε 24%; Κάντε έναν πολλαπλασιασµό, πόσο 

είναι; 600.000. Τα άλλα λεφτά που µείνανε; Σε µία χειµάζουσα οικονοµικά κοινωνία του 

Βόλου. Το κράτος πόσα έδωσε από αυτά; πήρε πάνω ένα εκατοµµύριο, µηδέν έδωσε.  

Επιµένουµε για να γελάµε και να ευχαριστιέται η καρδιά µας όταν βγαίνουµε πρώτοι στον 

κόσµο, δεύτεροι στον κόσµο, πρώτοι στην Ευρώπη, να ακούµε τον εθνικό ύµνο, και να λέµε: 

«∆εν είµαστε µικροί, είµαστε µεγάλοι, κάποιοι θέλουν να µας κάνουν µικρούς και να µας 

βλέπουν µικρούς, είµαστε πάνω απ’ όλους» κι αυτή είναι µεγάλη χαρά, µεγάλη ικανοποίηση 

και γι αυτό προσπαθούµε και είµαστε εδώ και κάνουµε τον αγώνα µας.  

Επειδή σας κούρασα αλλά πρέπει να σας τα πω όλα αυτά και ιδιαίτερα σε ότι αφορά το 

σηµερινό µας αντικείµενο. Εµείς σήµερα θα ψηφίσουµε έναν Προϋπολογισµό, αυτόν που 

φτιάξαµε. Θα σας πω κάποια χοντρικά στοιχεία και θα σας αναλύσουνε κάποιοι πιο 

ειδήµονες κάποια επιµέρους στοιχεία και εµείς θα αποφασίσουµε, θα τον στείλουµε και ότι 

µέλλει γενέσθαι.  

Λοιπόν, πάµε στον Προϋπολογισµό µας. Σας κατεβάζουµε έναν Προϋπολογισµό, αυτόν εδώ, 

της τάξεως των 4.244.000 τα οποία αφορούν: Τακτική Οικονοµική από την ενίσχυση του 

ΓΓΑ, προβλέπουµε 3.044.000. Μας έχουν υποσχεθεί ότι φέτος θα υπάρξει αξιοκρατία, είναι η 

4η χρονιά που το ακούω. Αν υπάρξει αξιοκρατία να δούµε τι θα γίνει.  

Τα υπόλοιπα είναι χορηγίες και δικά µας έσοδα. Συγκριτικά το 2018 για το οποίο πήραµε 

2.083.000 είχαµε κατεβάσει έναν Προϋπολογισµό της τάξης των 4.200.000. Ζητάµε από το 

2018 συνολικά 256.000 λιγότερα και από το 2017 326.000 λιγότερα. Του χρόνου έχουµε 

Παγκόσµιο, φέτος δεν είχαµε, είχαµε Πανευρωπαϊκό. Έχουµε δυο Παγκόσµια στα άλλα 

αθλήµατα - Νέων Νεανίδων -, έχουµε Πανευρωπαϊκά - κολύµπι, συγχρονισµένη, καταδύσεις, 

open water, υδατοσφαίριση στους µικρούς και στις µικρές.  
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Από την άλλη µεριά τα λεφτά που παίρνουµε τα τρία τελευταία χρόνια είναι τα ίδια. Πήραµε 

το 2017 2.055.000, πήραµε το 2018 2.083.000. Φαίνεται ότι η πολιτεία µας έδωσε 2.541.000 

αλλά δεν είναι δικά µας, για την αναµόρφωση. Από αυτά τα 2.083.000 δικά µας, τα 470.000 

δεν είναι δικά µας, είναι για το πρόγραµµα εκµάθησης που γίνεται στο ∆ηµοτικό Σχολείο και 

το κάνει η Γενική Γραµµατεία, γιατί δεν µπορεί να τα χρηµατοδοτήσει µόνη της. Και 50.000 

ήταν οι σανίδες που δεν µπορούσε να τις αγοράσει η πολιτεία, ούτε το ΟΑΚΑ και µας  έκανε 

πάσα εµάς για να αγοράσουµε τις 4 σανίδες του καταδυτηρίου του ΟΑΚΑ.  

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΜΙΛΗΤΩΝ 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ο κ. Καρασαβίδης.  

ΚΑΡΑΣΑΒΙ∆ΗΣ: Καρασαβίδης Σταύρος, Πρόεδρος του Κολυµβητικού Οµίλου ∆ράµας. Θα 

µιλήσω για δυο τρία θέµατα. Κύριε Πρόεδρε, για τον Προϋπολογισµό επειδή ήµουν στην 

Πολεµική Αεροπορία και ξέρω από Προϋπολογισµούς, δυστυχώς το ελληνικό κράτος όσο 

λιγότερα βάζεις τόσο λιγότερα θα συνεχίζει προς τα κάτω να βάζει. Αυτή δυστυχώς είναι η 

λογική. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι έχουµε µία ένσταση για τα πρωταθλήµατα που 

τα κάνατε τέσσερα. Στο κολύµπι για τα πανελλήνια πρωταθλήµατα του καλοκαιριού που τα 

χωρίσατε σε τέσσερις κατηγορίες. Αυτό θα δηµιουργήσει πολλά προβλήµατα στα Σωµατεία, 

πέραν του οικονοµικού που έτσι κι αλλιώς υπάρχει, το θεωρούµε και θέµα ασφαλείας από την 

άποψη ότι είναι µικρές οι οµάδες, δεν συγκροτούν λεωφορείο για να πάνε κάπου και θα πάνε 

4, 5 άτοµα µε αυτοκίνητα, οι µετακινήσεις αυτές είναι θέµα ασφαλείας των αθλητών. Αυτό 

µας βρίσκει αντίθετους και συζητήσαµε µε τις οµάδες Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.  

Το τρίτο που θα ήθελα να ρωτήσω, είχαµε συζητήσει την άλλη φορά το 10% ισχύει για 

φέτος;  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Απ’ ότι ξέρουµε θα ισχύει, εκτός αν αύριο βγει κάτι άλλο, κάποια απόφαση. 

Αυτή τη στιγµή που µιλάµε ισχύει.  
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ΚΑΡΑΣΑΒΙ∆ΗΣ: Ωραία. Αυτά ήθελα να πω.  

ΚΑΚΑΛΙΚΑΣ: Κακαλίκας από το Ναυτικό Όµιλο Καλαµάτας. Κύριε Πρόεδρε, απ’ ότι είδα 

στον Προϋπολογισµό 1.000.000 πάλι θα το πάρετε από εµάς.  

Στην αίτηση διαπίστευσης το ποσό των 15 ευρώ που αναγράφει στο επάνω µέρος ισχύει µόνο 

για την περίπτωση ανανέωσης. Για την έκδοση νέου δελτίου δεν υπάρχει στο έντυπο µε 

σήµανση των 20 ευρώ που παίρνετε. Στο χαρτί επάνω δεν το γράφει και ο γονιός νοµίζει ότι 

το τάλιρο το παίρνουµε εµείς. Αν µπορείτε να το βάλετε για να είµαστε κι εµείς καθαροί, 

βάλτε το. Νέος τρόπος διεξαγωγής πανελληνίων πρωταθληµάτων, κύριε Πρόεδρε. Θα θέλαµε  

διευκρινίσεις σχετικά µε την καινούρια απόφασή σας για την εκ νέου διάσπαση και 

διεξαγωγή των πανελληνίων πρωταθληµάτων κατηγοριών. Με την πρόσφατη απόφασή σας 

για την προκήρυξη κολύµβησης περιόδου ’18-’19 γιγαντώθηκε το πρόβληµα που υπήρχε ως 

εξής. Τεράστιο οικονοµικό βάρος για τα Σωµατεία, πολλαπλάσιες µετακινήσεις, διαµονές 

προπονητών – συνοδών. Τα επαρχιακά Σωµατεία στην πλειοψηφία τους διαθέτουν έναν 

προπονητή στις αγωνιστικές κατηγορίες δηµιουργείται πρόβληµα για την προετοιµασία των 

υπολοίπων. Σχετικά µε τους διασυλλογικούς αγώνες στην Περιφέρειά µας και συγκεκριµένα 

για το κύπελλο Σπύρος Κοντόπουλος πληρώνουµε τη γραµµατειακή υποστήριξη και το 

ηλεκτρονικό χρονόµετρο, εκφώνηση για τέσσερα άτοµα που αντιστοιχεί σε 1.600 ευρώ. 

Θεωρούµε ότι είναι απαράδεκτο και ενώ έχουµε άτοµα που έχουν παρακολουθήσει τις 

Σχολές να είµαστε υποχρεωµένοι να δεχόµαστε άτοµα εκτός της πόλης µας και να µην 

χρησιµοποιούµε αφέτες για την εκφώνηση άτοµα από την πόλη µας. Συµφωνούµε να 

έρχονται δυο άτοµα για τη χρήση του ηλεκτρονικού χρονοµέτρου και την έκδοση 

αποτελεσµάτων που είναι και εξουσιοδοτηµένοι από την Κ.Ο.Ε. προκειµένου να διαφυλαχτεί 

η εγκυρότητα της διοργάνωσης Επίσης, θεωρούµε άδικη την καταβολή του ποσού των 3 
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ευρώ για κάθε παιδί που έχετε επιβάλει – δεν το κρίνω – γιατί αν είναι 300 παιδιά είναι 900 

ευρώ. Ξέρετε τι µπορούµε να κάνουµε µε 900 ευρώ; Πάρα πολλά.  

Ερχόµαστε στα πρωταθλήµατα κύριε Πρόεδρε, 15-17.2 Παµπαίδων, Παγκορασίδων, 22-24.2 

Παίδων, Κορασίδων, Εφήβων, Νεανίδων, 15-17.2 όλες οι κατηγορίες µαζί για τους 

χειµερινούς αγώνες Βορείου Ελλάδος και Θεσσαλονίκης. 5-7.7 Πανπαίδες, Πανκορασίδες Α’ 

τρεις ηµέρες. 11-14.7 Παίδες, Κορασίδες τέσσερις ηµέρες. 19-21.7 Παίδες, Πανκορασίδες Β’ 

τρεις ηµέρες. 26-28.7 Εφήβων, Νεανίδων και 22-25.8 τρeις ηµέρες open.  

Κύριε Πρόεδρε, όλα αυτά δεν µας κάνουν ευτυχισµένους, εµάς τουλάχιστον.  

ΑΥΓΟΥΛΕΑΣ: Για όσους δεν µε ξέρετε είµαι ο Στέφανος ο Αυγουλέας, είναι ο 

Αντιπρόεδρος της νέας ∆ιοίκησης του Παναθηναϊκού υπό τον ∆ηµήτρη Γιαννακόπουλο. 

Ήµουν παλαιότερα µέλος του ∆.Σ., αλλά για όσους δεν µε γνωρίζετε είχα την τύχη και την 

χαρά να είµαι αθλητής κολύµβησης και του polo.  

Πρόεδρε, πρέπει να διευκρινίσω ότι το παρών το οποίο ψήφισα είναι διότι η προηγούµενη 

Γενική Συνέλευση έγινε µε την άλλη ∆ιοίκηση και δεν είχαµε ενηµέρωση. Πρόεδρε, 

καταλαβαίνω την αγωνία σου και αυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι όλοι γνωρίζουµε τον 

Παναθηναϊκό, έχει 19 τµήµατα και όχι 6. Οπότε τα ζητήµατα που έχεις εσύ Πρόεδρε στα 6 

εµείς τα αντιµετωπίζουµε µε τα 19 τµήµατα.  

Ο λόγος που πήρα το λόγο είναι ότι θέλω να διευκρινίσω ότι πλέον ο Παναθηναϊκός µε τη 

νέα ∆ιοίκηση θα είναι ενεργός σε όλα τα αθλήµατα και θα προσπαθήσουµε να βοηθήσουµε 

και µε τους team managers αλλά και ως ∆ιοικητικό Συµβούλιο και εγώ προσωπικά σε ότι 

χρειάζεται η Οµοσπονδία.  

ΝΤΕΪΜΕΝΤΕΣ: Καλησπέρα σας. Σπύρος Ντεϊµεντές από ΝΗΡΕΑ Χαλανδρίου.  

 Αγαπητοί Φίλοι, ο κάθε προϋπολογισµός χωρίζεται σε δυο βασικά τµήµατα, στους 

ανελαστικούς που είναι τα έξοδα ∆ιοίκησης είναι και τα γενικά. Γενικά έξοδα. Η πολιτεία 
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πρέπει να αντιληφθεί ότι όταν δίνει χρήµατα στον αθλητισµό τα δίνει στην παιδεία. Πράγµατι 

ο Προϋπολογισµός τον οποίο παρουσιάζει σήµερα η Οµοσπονδία δεν εκπληρώνει τις ανάγκες 

της κοινωνίας. Θα πρέπει τα Σωµατεία να αντιληφθούν ένα πράγµα, γιατί ακούω κάτι 

ψιθύρους τώρα τελευταία ότι παίρνουν τον αθλητή. Θα πρέπει, λοιπόν, τις εσωτερικές τριβές 

που έχουµε στα Σωµατεία να τις εξαλείψουµε, θα πρέπει να γίνουµε φίλοι, θα πρέπει να 

είµαστε υποστηρικτές τους αθλητισµού. Εγώ χαίροµαι το κάθε Σωµατείο να έχει µία 

ξεχωριστή διάκριση διότι έτσι δηµιουργείται και µια άµυλα ο ένας να γίνει καλύτερος από 

τον άλλον.  

ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Παπαδόπουλος από το ΓΕΡΑΚΑ. Θα συµφωνήσω κι εγώ µε τον κ. 

Κακαλίκα σχεδόν σε όλα. Τι γίνεται µε το ΙΚΑ; Όταν υπάρχει εργαζόµενος ο οποίος δουλεύει 

και τον Αύγουστο πρέπει να τον καλύψουµε, συν όλα τα άλλα τα οποία είπε ο κ. Κακαλίκας.  

Ένα άλλο θέµα που θέλω να θίξω είναι το θέµα των µεταγραφών. Τα τελευταία χρόνια 

γίνεται ένας οργασµός µετακινήσεων σε πάρα πολύ µικρά παιδιά, παιδιά από την επαρχία που 

έρχονται σε Αθηναϊκά Σωµατεία ή σε µεγάλες πόλεις γιατί κάποιοι προπονητές ή κάποια 

Σωµατεία ξεσηκώνουν αυτά τα παιδιά να µετακινηθούν. Το ίδιο συµβαίνει και µέσα στην 

Αθήνα. Λυπάµαι πολύ που θα το πω αλλά κάποιοι προπονητές ίσως ξεχάσανε το παιδαγωγικό 

κοµµάτι, δεν µπορεί να ξεσηκώνεις ένα παιδάκι 10 και 12 χρονών, να του τάζεις πράγµατα τα 

οποία είναι ψεύτικα. Έχουµε γίνει έρµαια των δικηγόρων γιατί µε 400 ευρώ παίρνει το δελτίο 

του ο καθένας και φεύγει και εµείς τα Σωµατεία ουσιαστικά δεν υπάρχουµε. Αυτό το πράγµα 

πρέπει να σταµατήσει και σε αυτό θέλω τη βοήθειά σας. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Εµείς τις κόβουµε και πάνε στο ΑΣΕΑ∆ και τους τις δίνει.  

ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Αυτό είπα προηγουµένως, ότι ξευτιλιζόµαστε στον κάθε δικηγόρο µε 

το δεδικασµένο και µε το δεδικασµένο.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Εµείς τους απορρίπτουµε. 
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ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Θα πω και κάτι άλλο, τα µικρά Σωµατεία όπως το δικό µου, έχει στην 

υδατοσφαίριση σε κάθε οµαδούλα 4-5 παιδάκια καλά, αν µου πάρουν εµένα τα 2 χαλάω µία 

οµάδα των 15. Όταν εµένα µου παίρνει ένα αθλητή και χαλάει τη σκυτάλη δεν κάνει ζηµιά 

στους υπόλοιπους;  

ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ: Σχετικά µε τα πρωταθλήµατα, καταρχήν έτσι όπως γινόντουσαν µε 

αυτήν τη µορφή τα δυο πρωταθλήµατα σε τέσσερις ηµέρες δεν ήταν αγώνες. Φτάσαµε να 

έχουµε αγώνες 4,5 ώρες το πρωί και άλλους 4 το απόγευµα. Λοιπόν, αν αυτοί είναι αγώνες 

εγώ λέω ότι δεν είναι αγώνες. ∆εύτερο. Με αυτό τον τρόπο, µε αυτήν τη µορφή των αγώνων 

µόνο Θεσσαλονίκη Βόλο και Πάτρα µπορούσαν να διεξαχθούν γιατί έπρεπε να έχεις δυο 

κολυµβητήρια, στο ένα προθέρµανση και στο άλλο αγώνες, γιατί είχαµε 1000, 1050, δηλαδή 

και τα δυο µαζί ήταν γύρω στα 2000 κολυµβητές µόνο. Οπότε φαντάζεστε ότι δεν µπορείς σε 

ένα Κολυµβητήριο να κάνουν προθέρµανση και µετά να περιµένει πέντε ώρες για να 

αγωνιστεί.  

Λοιπόν, είχαν τη δυνατότητα να πάνε στη Θεσσαλονίκη οι αγώνες, στο Βόλο και στην 

Πάτρα, αυτά τα τρία. Αθήνα δεν έχουµε τη δυνατότητα να έχουµε κολυµβητήριο και άλλη 

δεξαµενή δίπλα. Των 5 ηµερών πρωτάθληµα δε µπορεί να γίνει στο ΟΑΚΑ γιατί δεν έχει 

άδεια λειτουργίας η έξω πισίνα. Η µορφή του πρωταθλήµατος ήταν έξω τα αγόρια, µέσα τα 

κορίτσια και το απόγευµα οι τελικοί. Τώρα δεν µπορεί να γίνει. Αυτή τη στιγµή µου λέτε ότι 

είναι πιο ακριβό. Αυτό δεν ισχύει. Συγκεκριµένα, είχαµε δυο πρωταθλήµατα, το ένα 

πρωτάθληµα κοινό Παµπαίδων Παγκορασίδων Α Β και το άλλο επίσης κοινό των Παίδων 

Κορασίδων και Εφήβων Νεανίδων διάρκειας τεσσάρων ηµερών το καθένα . Εάν κάποια 

οµάδα συµµετείχε πχ µε 20 κολυµβητές-τριες σε κάποιο από αυτά, θα πραγµατοποιούσε 20 

άτοµα Χ 4 διανυκτερεύσεις = 80 διανυκτερεύσεις. Η ίδια συµµετέχοντας πάλι µε 20 

κολυµβητές-τριες από 10 σε κάθε πρωτάθληµα θα πραγµατοποιήσει από 30 διανυκτερεύσεις 
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σε καθένα δηλ. συνολικά 60. Που είναι πιο ακριβά; Επιπλέον, µε τη νέα µορφή διεξαγωγής 

των αγώνων, δίνεται η ευκαιρία και σε άλλες πόλεις εκτός από αυτές που προαναφέραµε να 

διοργανώσουν πρωτάθληµα. Εκτός από αυτό λέω αυτό το πράγµα, το πρωτάθληµα που είναι 

η κορυφαία εκδήλωση δεν την ευχαριστιόταν κανένας. Αν νοµίζετε πως αυτοί οι αγώνες 

εξυπηρετούν το άθληµα εγώ έχω αντίθετη άποψη. ∆εν είναι µόνο ο σκοπός να κάνουµε τους 

αγώνες για τους αγώνες, είναι να γίνουν οι αγώνες και µέσα από τους αγώνες να βγαίνουν 

επιδόσεις. Μέσα από τους αγώνες που κάναµε επιδόσεις δεν βγαίνανε.  

Θα πρέπει, λοιπόν, να δούµε και την πρόοδο του αθλήµατος γιατί αυτή τη στιγµή αν έχετε 

πάρει είδηση τι γίνεται στις επιδόσεις παγκοσµίως, κάπου ενώ το είχαµε πλησιάσει, ξαφνικά 

στο Παγκόσµιο στη Βουδαπέστη εγώ προσωπικά έφαγα σφαλιάρα. Γιατί; Γιατί γίνονται µε 

άλλες συνθήκες, θέλει περισσότερη, πιο εξειδικευµένη δουλειά. ∆εν γίνεται αυτό το πράγµα, 

θα πρέπει να γίνει µε αυτήν τη µορφή το πρωτάθληµα, να καταλάβουµε ότι έτσι είναι οι 

αγώνες και θα έχουµε επιδόσεις. Όταν έχεις 8 ώρες αγώνες τη µέρα, δεν έχεις αγώνες.  

Εµείς, λοιπόν, πέρα από αυτό φροντίζουµε και για την ανάπτυξη του αθλήµατος και για την 

κορυφή. Αν το παραβλέψουµε δεν έχουµε νόηµα. Να κάνουµε τους αγώνες για τους αγώνες 

µόνο; Αυτή τη στιγµή λέτε ότι αυτοί οι αγώνες ευνοούν το κέντρο. Η Αθήνα δεν υπάρχει 

περίπτωση να κάνει αγώνες, τελείωσε. Ποιο κέντρο ευνοούµε; Μπορεί η κάθε περιφέρεια, η 

κάθε επαρχιακή πόλη να πάρει ένα πρωτάθληµα. Βγήκε µία προκήρυξη που λέει «αυτές οι 

προϋποθέσεις». Πήγαινε στο ∆ήµαρχο και πες: «∆ήµαρχε, θα σου έρθουν 1000 άτοµα εδώ, 

θα κάτσουν 4 διανυκτερεύσεις, δώσε 5.000-6.000 να κάνουν τους αγώνες εδώ». Το καθένα 

από τα δύο Πρω/τα Παµπαίδων Παγκορασίδων Α Β είναι 500 άτοµα. Εκείνο που είναι 

µεγάλο από άποψη συµµετοχής είναι το Παίδων – Κορασίδων , είναι κάπου 700 άτοµα, δεν 

γίνεται να διεξαχθεί σε τρεις ηµέρες.  
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Λοιπόν, αυτά δεν έγιναν για να τιµωρήσουµε ή για να ευνοήσουµε Σωµατεία του κέντρου. 

Εγώ τα ακούω κάθε µέρα από την Αθήνα, που λένε: «Πάλι στην περιφέρεια θα µας στείλεις;» 

επιτέλους αποφασίστε, είµαστε µε το κέντρο ή µε την περιφέρεια, για να ξέρουµε. Αυτά είχα 

να πω, ότι πρέπει να κοιτάµε λίγο και το καλό του αθλήµατος, όχι µόνο τη βολή των 

Σωµατείων.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Εγώ απλώς θέλω να προσθέσω ότι αυτά δεν ήταν αντιλήψεις και ιδέες 

κάποιων σοφών, δηλαδή, ηµών που διοικούµε σήµερα την Οµοσπονδία, που πήραµε µία 

απόφαση σαν ντιρεκτίβα και λέµε 4 πρωταθλήµατα εδώ, εκεί κι εκεί και υπό αυτές τις 

συνθήκες. Συζητήθηκε τα τελευταία 2-3 χρόνια. Σχεδόν κάθε µαζεύονται όλοι οι προπονητές 

και οµοσπονδιακοί και µη οµοσπονδιακοί στην αίθουσα του Συµβουλίου καµιά 20ριά και 

συζητάνε και βάζουν τέτοια ζητήµατα. Μέσα από εκεί έχουν βγει αυτά τα πράγµατα, ∆ηλαδή, 

είναι ένας συγκερασµός απόψεων ανθρώπων που δουλεύουν για τα δικά σας Σωµατεία.  

Φέτος κάνουµε κάτι διαφορετικό από τα προηγούµενα χρόνια. Αν δούµε ότι δηµιουργεί 

προβλήµατα κάθε είδους - µετακινήσεων, οικονοµικά, λειτουργικά – θα το δούµε, εδώ 

είµαστε. Οι αποφάσεις παίρνονται για να δηµιουργήσουν µέσα από αυτές τις αποφάσεις 

καταστάσεις που ενδεχοµένως αύριο θα αλλάξουν και θα παρθούν άλλες αποφάσεις.  

Σήµερα πήραµε απόφαση για τα θέµατα των mini παίδων στο polο και είπαµε ότι υπάρχουν 

οικονοµικές δυσκολίες και οι συνθήκες των κολυµβητηρίων είναι πολύ δύσκολες, για να µην 

πω αξεπέραστες. Λοιπόν, κατεβάσαµε µία πρόταση για τα mini παίδων και τι σκεφτόµαστε. 

Μην επιβαρυνθούν τα Σωµατεία σε τι; Ότι πρέπει το goal post να είναι πιο µικρό. Και λέµε, 

να αγοράσουνε καινούρια goalpost για τα mini παίδων, µικρές µπάλες το 3 νούµερο για τα 

mini παίδων τους είναι για τα Σωµατεία µια δαπάνη, συζητήσαµε και βρήκαµε κάποιες λύσεις 

που είναι ελάχιστα τα έξοδα για τα Σωµατεία. ∆ηλαδή, ότι µπορεί και από τα υπάρχοντα 
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τέρµατα να γίνει µία τεχνική παρέµβαση να µικρύνει το τέρµα µε ένα κόστος των 50 ευρώ για 

κάθε τέρµα. Να βρούµε έναν τρόπο να πάρουµε λίγες µπάλες να παίζουν µε το νούµερο 3.  

∆ηλαδή, θέλω να πω ότι δεν παίρνουµε τις αποφάσεις αγόγγυστα. ∆εν µπορούν να παίζουν τα 

παιδιά στο τέρµα που παίζει ο Πάβιτς να παίζει το παιδάκι των 12 χρονών. Το ίδιο και για το 

κολύµπι. Πόσες συναντήσεις έχετε κάνει ∆ηµήτρη; Και ήρθατε τώρα στο κατώφλι του ’19 να 

πούµε ότι δεν είναι δυνατόν να πηγαίνουν στο Κολυµβητήριο 1500 άτοµα, που πάτε από τις 7 

το πρωί και φεύγετε στις 11 το βράδυ.  

ΚΑΤΣΑΡΟΣ: Επειδή γίνεται µία σύγχυση, η Ελληνική Κολυµβητική Οµοσπονδία όταν 

κάνει αγώνες δεν κάνει αγώνες κολύµβησης και polo, κάνει αγώνες και αγοράς και το λέω 

γιατί κάποιες Περιφέρειες και κάποιοι ∆ήµοι το έχουν αγκαλιάσει αυτό. Γι αυτό, λοιπόν, 

πρέπει όλοι να γίνουµε κήρυκες σαν Σωµατεία στην Περιφέρειά µας και να πούµε το εξής ότι 

εµείς δεν κάνουµε µόνο αγώνες κολύµβησης και polo, κάνουµε και αγώνες αγοράς. Και σε 

µία εποχή που φθίνει η αγορά εµείς είµαστε αυτοί που αναστήνουµε την αγορά.  

ΞΙΑΡΧΟΣ: Εγώ θέλω να επανέλθω σε αυτό που είπε ο ∆ηµήτρης ο Σαρακατσάνης, γιατί 

όλοι εµείς που προερχόµαστε από το χώρο της κολύµβησης γνωρίζουµε πολύ καλά ότι δεν 

είναι δυνατόν να κάνουµε κολυµβητικούς αγώνες διάρκειας 4,5 ωρών. Εκτός αυτού να έχουν 

και εµάς και από την Οµοσπονδία και τις Περιφερειακές Επιτροπές πριν ακόµα τερµατίσουν 

να τους λέµε: «Αδειάστε τη δεξαµενή για να αγωνιστούν οι επόµενοι» µε το µαστίγιο στο 

χέρι. Αυτοί δεν είναι αγώνες, είναι άντε παιδιά να τελειώνουµε να πάµε σπίτια µας. Ας 

αποφασίσουµε, θέλουµε αγώνες, επιδόσεις, αποτελέσµατα ή άντε να πηγαίνουµε βόλτα για 

να τελειώνουµε και να φύγουµε;  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Να σας πω κάτι σοβαρό. Εδώ και καιρό αλλά και σήµερα το ξανασυζητήσαµε, 

αντιµετωπίζουµε ένα µεγάλο πρόβληµα που έχει να κάνει και µε τους προπονητές των 

Σωµατείων και µε αθλητές των Σωµατείων. ∆ηλαδή, δικούς σας προπονητές και δικούς σας 
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αθλητές. Έγινε της µοδός που λένε στην καθοµιλουµένη, να γίνονται και αγώνες 

κολυµβητικοί µεγάλων αποστάσεων στη θάλασσα.  

Για όσους είµαστε στο χώρο ξέρουµε πόσο επικίνδυνο είναι οι µεγάλες αποστάσεις και τι 

κινδύνους εγκυµονούν, γι αυτό και οι ∆ιεθνείς Κανονισµοί της FINA είναι πάρα πολύ 

αυστηροί και πάρα πολύ συγκεκριµένοι, ιδιαίτερα µετά την απώλεια του µεγάλου 

Αµερικανού κολυµβητή στο open water στο Ντουµπάι πριν λίγα χρόνια. Έχουµε ζητήσει από 

την πολιτεία και δι’ αυτής στους αρµοδίους φορείς να µην γίνεται κανένας αγώνας πλην µε 

αυτό που προστάζει ο νόµος, δηλαδή, την άδεια της Οµοσπονδίας. Κάποιοι έχουν βρει την 

πατέντα και µαζεύουν 1000-1500 άτοµα, ούτε ξέρουµε ποιοι πηγαίνουν, κάτω από ποιες 

συνθήκες πηγαίνουν και τι µπορεί να κουβαλάνε, τι προβλήµατα υγείας ή άλλα προβλήµατα 

και κάνουν αγώνες και αν παίρνουν άδειες. Ο νόµος είναι σαφής, ουδείς αθλητής λαµβάνει 

µέρος σε αγώνα αν δεν έχει την άδεια της οικείας Οµοσπονδίας. Άγνοια νόµου δεν υπάρχει. 

Είναι τιµωρητέοι, το αντιλαµβάνεστε; Παρανοµούν. Προστατεύστε τα, είναι παιδιά. Λένε, 

πάµε 3-4 ηµέρες θα πάρουµε και χαρτζιλίκι. ∆εν είναι έτσι, πάνω απ’ όλα είναι αθλητές και 

πρέπει να τηρούνται κανόνες και διαδικασίες. Σας εφιστώ την προσοχή και σας τονίζω, θα το 

ξαναπούµε, θα ξανά ενηµερώσουµε. Έχετε υπόψη σας εσείς. 

Λοιπόν, για να κλείνουµε πρέπει να εγκρίνουµε ή να µην εγκρίνουµε τον Προϋπολογισµό 

µας. Οπότε πρέπει να σας ρωτήσω αν ο Προϋπολογισµός – όχι όσα είπαµε – αλλά ο 

Προϋπολογισµός που είναι το 4.244.000 εγκρίνεται ή όχι ώστε σαν απόφαση της Γενικής 

Συνέλευσης να αποσταλεί στη Γραµµατεία για τα περαιτέρω.  

Εγκρίνεται; Είναι κάποιος κατά; Κανένας. Παρών; Κανένας.  

Ο Προϋπολογισµός Εσόδων Εξόδων της Κ.Ο.Ε. για το έτος 2019 εγκρίνεται οµόφωνα από τη 

Γενική Συνέλευση της 24.10.2018.  

Σας ευχαριστούµε πολύ και στο επανιδείν το προσεχή Μάρτη µε δράσεις και αντιδράσεις.  
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Η Γενική Συνέλευση οµόφωνα εγκρίνει τον Προϋπολογισµό Εσόδων και Εξόδων της 

ΚΟΕ έτους 2019, ο οποίος ανέρχεται στο ποσό των 4.244.000 Ευρώ. 

  

Μετά από αυτό, δεν υπάρχει άλλο θέµα και λύεται η Συνεδρίαση.- 

ΛΗΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 


