
 

ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ 

HELLENIC SWIMMING FEDERATION 

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 

ΤΕΤΑΡΤΗ 23 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΔΙΑΘΕΣΟΠΟΥΛΟΣ Δ. 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ Δ.  

 

ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 15.30’ 

ΩΡΑ ΛΗΞΗΣ: 17.00’ 

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ                                  

 

1.  Επικύρωση Πρακτικών της Γ.Σ. της Κ.Ο.Ε. που διεξήχθη την 20.3.2019. 

2. Ενστάσεις κατά του Πίνακα των αντιπροσώπων και των δικαιουμένων ψήφου 

σωματείων-μελών της Κ.Ο.Ε. κατ’ άρθρο 10 παρ. 10 του Καταστατικού της Κ.Ο.Ε. 

3. Εκλογή Προεδρείου της Γ.Σ. κατ’ άρθρο 10 παρ. 11 του Καταστατικού της Κ.Ο.Ε. 

4. Έγκριση Προϋπολογισμού Εσόδων και Εξόδων της Κ.Ο.Ε. της χρήσης του έτους 

2020 κατ’ άρθρο 10, παρ.3 του Καταστατικού της Κ.Ο.Ε.  

5. Τροποποίηση κριτηρίων κατανομής διαδρομών. 

 

Στην Γλυφάδα, στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του ξενοδοχείου LONDON (Λ. Ποσειδώνος 

38), σήμερα 23/10/19 ημέρα Τετάρτη και ώρα 15.30, πραγματοποιήθηκε η Τακτική 

Γενική Συνέλευση της Κ.Ο.Ε. 

 

Παρέστησαν 98 σωματεία επί συνόλου 223 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. Δ.Διαθεσόπουλο και Γραμματέα αυτής τον κ. 

Δ.Σαρακατσάνη (Πρόεδρο & Γενικό Γραμματέα της Κ.Ο.Ε. αντίστοιχα). 
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Ονομαστική κατάσταση των Σωματείων Μελών της ΚΟΕ. 

Από το σύνολο των 223 εγγεγραμμένων με δικαίωμα ψήφου, παρέστησαν στη Γενική 

Συνέλευση στις 23/10/2019 98 Σωματεία. 
 

 

Α/
Α 

ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ 

1 ΑΕ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ Δ.ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ Ι.ΦΑΛΑΪΝΑΣ 

2 ΑΙΟΛΟΣ ΑΟ ΥΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ Κ. ΚΑΝΕΤΣΗΣ Κ. ΓΚΕΚΑΣ 

3 ΑΚΟ ΒΑΡΗΣ ΒΑΡΚΙΖΑΣ Λ.ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ   

4 ΑΚΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΑΛΜΠΑΤΡΟΣ Γ.ΚΑΤΣΑΡΟΣ Μ.ΜΠΕΚΑ 

5 ΑΝΟ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Ο.ΧΑΛΤΣΟΤΑΚΗ Ε. ΣΑΜΙΛΙΔΗ 

6 ΑΝΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ Ν.ΣΤΕΛΙΟΥ   

7 ΑΝΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Λ.ΜΠΑΤΑΚΗΣ Χ.ΑΔΡΑΚΤΑ-
ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ 

8 ΑΟ ΚΑΣΤΕΛΛΑΣ Σ.ΦΟΒΟΣ Ι.ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ 

9 ΑΟ ΝΗΡΕΑΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Δ.ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ Σ.ΝΤΕΪΜΕΝΤΕΣ 

10 ΑΟΝΣ ΜΙΛΩΝ Β.ΓΚΡΕΚΑΣ Μ.ΙΣΚΟΣ 

11 ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Α.ΤΡΟΜΠΕΤΑΣ Ν.ΠΡΙΟΒΟΛΟΣ 

12 ΓΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Ε.ΜΟΥΣΤΑΚΗΣ Γ.ΠΑΥΛΙΔΗ-ΝΤΡΕ 

13 ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ Θ. ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ Ε. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ 

14 ΚΣ ΔΕΛΦΙΝΙΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Δ. ΠΑΤΑΤΑΝΕΣ Χ. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ (+Ι. 
ΜΑΚΡΙΑΣ) 

15 ΝΑΟ ΑΡΙΩΝ ΓΛΥΦΑΔΑΣ Γ. ΜΑΡΚΑΤΟΣ Π. ΛΙΟΥΠΗ 

16 ΝΟ ΑΜΦΙΘΕΑΣ Ε.ΛΙΑΡΔΑΚΗΣ   

17 ΝΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Δ.ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ Ν.ΛΟΥΤΑΣ 

18 ΝΟ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ Δ.ΚΛΕΩΠΑ   

19 ΝΟ ΠΕΥΚΗΣ-ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ Γ.ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ Μ. ΖΑΡΝΑΒΕΛΗ 

20 ΝΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ Χ.ΤΡΟΥΛΟΣ   

21 ΝΟ ΤΡΙΑΙΝΑ Κ.ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ   

22 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ Γ.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Γ.ΔΕΔΕΣ 

23 ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ Σ.ΑΥΓΟΥΛΕΑΣ Β.ΠΑΡΘΕΝΟΠΟΥΛΟΣ 

24 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ Π.ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ Σ. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ 

25 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ 
ΑΘΗΝΩΝ 

Ν. ΣΜΥΡΝΙΟΣ Σ. ΧΑΡΤΖΙΔΗΣ 

26 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΡΟΗ Β.ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΥ 
(ΓΑΡΕΛΙΔΗ) 

Π.ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ 

27 ΤΡΙΤΩΝ ΑΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Α.ΜΕΤΣΙΟΥ Α.ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 

28 ΥΔΡΑΪΚΟΣ ΝΟ Θ.ΜΟΥΣΤΑΚΑΡΙΑΣ Δ.ΛΥΓΟΥΡΑΣ 

29 Α.Α ΑΛΜΠΑΤΡΟΣ Μ.ΥΔΡΑΙΟΣ   
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30 ΑΓΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ Ε.ΠΑΠΑΛΙΑ   

31 ΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Φ.ΠΑΠΑΛΙΑΣ ΝΤ.ΜΑΝΩΛΑΚΗ 

32 ΕΑΤΕΚ  Γ.ΠΑΠΑΛΙΑΣ Ι.ΣΤΕΦΟΠΟΥΛΟΣ 

33 ΚΟΛ ΕΝΩΣΗ ΚΟΖΑΝΗΣ Α.ΚΑΤΣΑΡΟΣ   

34 ΜΓΣ ΠΑΝΣΕΡΡΑΙΚΟΣ Δ.ΔΙΑΘΕΣΟΠΟΥΛΟΣ Ζ. ΓΚΡΑΤΖΙΟΣ 

35 ΟΦ ΘΑΛΑΣΣΗΣ Λ.ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ Β. ΚΑΤΣΑΡΙΔΗΣ 

36 ΓΣ ΔΡΑΜΑΣ 1986 ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΩΝ 
ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ 

Ε. ΣΑΡΡΗ   

37 ΝΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Κ.ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ   

38 ΟΘΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Δ.ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ Κ.ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 

39 ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝ Χ.ΡΟΥΣΣΙΔΟΥ Χ.ΑΡΙΚΑΣ 

40 ΑΚΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Δ.ΓΚΟΥΓΚΛΙΑΣ   

41 ΑΚΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ  Α. ΜΠΟΥΣΤΑΤΖΗΣ   

42 ΑΣ ΕΛΠΙΔΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΤΡ. ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ   

43 ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ 1937 Α.ΣΤΑΜΟΣ Ν.ΡΟΥΜΠΟΣ 

44 ΚΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Ε.ΤΙΚΑΣ Μ.ΤΣΙΟΥΤΣΟΥ-ΠΑΠΟΥΤΣΗ 

45 ΛΑΡΙΣΑΙΚΟΣ - ΤΙΤΑΝΕΣ Γ.ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.ΤΖΗΚΑΣ 

46 ΝΗΡΕΑΣ ΑΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Π. ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ Ν. ΙΩΑΝΝΟΥ 

47 ΝΟ ΒΟΛΟΥ ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ Κ. ΚΟΥΤΡΟΜΑΝΟΣ Μ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ 

48 ΝΟ ΛΑΡΙΣΑΣ Γ. ΚΑΤΣΑΡΟΣ   

49 ΟΕΑ & ΝΑΒ Α.ΚΑΖΑΚΗΣ Κ.ΜΑΛΑΜΟΥΣΗΣ 

50 ΟΥΚ ΒΟΛΟΥ Α.ΜΑΡΙΝΑΓΗΣ Κ.ΧΑΤΖΗΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 

51 ΑΚΟ ΛΕΒΑΔΕΙΑΣ Ι. ΜΙΓΑΣ Χ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ 

52 ΑΝΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΛΑΜΙΑΣ Π.ΥΦΑΝΤΗΣ   

53 ΑΨΛ ΜΕΔΕΩΝ  ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ ΧΑΡΙΣΙΟΣ Ν.ΣΑΛΙΠΑΣ 

54 ΓΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΑΜΙΑΣ Κ. ΚΟΥΜΠΟΥΡΑΣ Χ.ΜΟΥΤΟΥΠΑ 

55 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΥΜΝ ΑΘΛ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΧΡΥΣΑΓΗ ΕΛΕΝΗ   

56 ΚΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Κ.ΝΤΡΙΒΑΣ Η.ΚΟΛΑΖΑΣ 

57 ΝΟ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ Ε.ΜΟΥΤΟΥΠΑΣ Δ.ΡΑΠΤΗ 

58 ΝΟ ΙΤΕΑΣ Α.ΠΑΠΑΛΑΙΟΣ Σ.ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΟΥ 

59 ΝΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Κ.ΚΑΡΑΜΟΥΣΟΥΛΑΚΗΣ Ε.ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ 

60 ΑΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΚΟΝΔΩΡ Κ.ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ Α. ΣΙΔΕΡΗΣ 

61 ΑΟ ΝΗΡΕΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Σ.ΣΙΩΚΑ Α.ΔΟΓΟΡΙΤΗΣ 

62 ΑΟ ΠΟΣΕΙΔ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Η.ΣΠΥΡΙΟΥΝΗΣ Ν.ΣΠΥΡΙΟΥΝΗΣ 

63 ΑΟ ΠΥΡΡΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Α.ΛΑΓΟΣ Ν.ΣΚΟΡΔΟΣ 

64 ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ.ΠΑΠΑΡΣΕΝΟΣ Α.ΓΚΑΡΑΝΑΤΣΗ 
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65 ΚΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Ι.ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ Α.ΛΙΑΡΟΣ 

66 ΝΑΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Σ.ΜΙΧΑΣ Χ.ΜΙΤΣΙΑΛΗΣ 

67 ΝΑΟ ΝΑΥΣΙΘΟΟΣ Α.ΜΩΡΑΪΤΗ Δ.ΣΠΑΝΟΣ 

68 ΝΗΡΕΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Θ.ΚΟΝΤΖΙΑΛΗΣ Γ.ΓΕΩΡΓΑΤΟΣ 

69 ΝΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Σ.ΚΑΤΣΑΒΟΣ   

70 ΝΟ ΤΡΙΧΩΝΙΔΑΣ ΑΝΤ.ΛΑΓΟΣ Θ.ΓΚΡΕΚΑΣ 

71 ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΕΝΑ ΑΙ.ΣΧΙΖΑ Μ.ΜΠΙΓΓΟΣ 

72 ΑΚ ΝΗΡΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ Δ.ΦΑΡΑΝΤΟΥΡΗΣ Χ. ΣΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ 

73 ΑΟ ΑΡΙΩΝ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ Θ.ΜΠΛΟΥΔΡΟΣ   

74 ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ Χ. ΤΣΙΚΛΗ   

75 ΓΣ ΗΛΙΔΑΣ ΕΠΕΙΟΣ Θ.ΣΑΚΚΟΣ   

76 ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΑΤΡΩΝ Χ.ΜΑΝΕΤΑΣ Θ.ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ 

77 ΝΟ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ Θ. ΜΠΛΟΥΔΡΟΣ   

78 ΝΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Ο ΠΟΣΕΙΔΩΝ Δ.ΚΑΚΑΛΙΚΑΣ Λ. ΕΞΗΝΤΑΒΕΛΩΝΗ 

79 ΝΟ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ ΧΡ.ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ Ι. ΠΕΤΡΙΔΗΣ 

80 ΝΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΑΣ. ΞΙΑΡΧΟΣ   

81 ΝΟ ΠΑΤΡΩΝ  Π. ΚΑΘΡΕΠΤΑΣ Π. ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΣ 

82 ΟΠΑΘΑ ΠΑΤΡΩΝ Κ.ΤΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ   

83 ΠΑΕ ΑΡΓΗΣ Ι.ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ Η.ΜΑΛΑΜΑΣ 

84 ΑΘΛ.ΑΚΑΔ. ΩΡΙΩΝΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΙΚ. ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ   

85 ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ. ΓΑΛΗΝΑΣ   

86 ΔΕΛΦΙΝΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Μ. ΜΗΝΑΔΑΚΗ   

87 ΗΡΑΚΛΕΙΟ 91 Α. ΜΑΡΙΝΗ   

88 ΚΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Π. ΞΕΝΑΚΗΣ   

89 ΝΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΜ.ΚΑΚΟΥΛΑΚΗΣ   

90 ΝΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Μ. ΠΡΑΚΤΙΚΑΚΗ   

91 ΝΟ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Γ.ΧΑΤΖΑΚΗΣ Ε.ΚΟΥΦΑΚΗΣ 

92 ΝΟ ΡΟΔΟΥ  Δ.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Ν.ΓΙΩΤΗ 

93 ΟΦ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Μ.ΣΠΑΓΟΥΛΑΚΗΣ Γ.ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ 

94 ΑΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Η.ΞΙΑΡΧΟΣ Γ.ΓΙΑΣΕΜΗΣ 

95 ΝΟ ΘΥΜΙΑΝΩΝ Μ.ΞΟΥΡΟΣ Ν.ΞΥΛΑ 

96 ΝΟ ΜΗΛΟΥ Ι.ΤΟΥΡΛΟΣ Σ. ΚΟΥΦΟΣ 

97 ΝΟ ΧΙΟΥ Ι. ΑΝΑΔΙΩΤΗΣ Δ. ΣΚΑΠΙΝΑΚΗΣ 

98 ΠΕΚΕ ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ Θ.ΠΑΝΤΕΛΟΓΛΟΥ Χ.ΜΩΡΑΪΤΗ 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αρχίζουμε την επαναληπτική Γενική Συνέλευση, κατά συνέπεια όσοι 

είναι παρόντες συμπληρώνουν νόμιμη απαρτία. 

Καταρχήν σας καλωσορίζουμε στην Τακτική Γενική Συνέλευση και αφορά σύμφωνα 

με το Καταστατικό μας τον Προϋπολογισμό του 2020, δεδομένου ότι μέχρι 31/10 

σύμφωνα με το Άρθρο 51 του Ν. 2725 πρέπει να τον καταθέσουμε στη Γενική 

Γραμματεία Αθλητισμού, άλλως υπάρχει η περίπτωση να μην εγκριθεί ο 

Προϋπολογισμός.  

Επειδή είναι κάποια διαδικαστικά θέματα πριν μπούμε στην ουσία της Γ.Σ, και είναι τα 

πρώτα 3 θέματα σύμφωνα με την πρόσκληση που σας στείλαμε, νόμιμα και 

εμπρόθεσμα, σύμφωνα με τις καταστατικές προθεσμίες ήτοι 15 ημέρες πριν από τη 

σήμερον που είναι η Γενική Συνέλευση, με συστημένες επιστολές ως γράφει το 

Καταστατικό και έχουμε τα πλήρη αποδεικτικά ότι απεστάλησαν σε όλα τα μέλη μας – 

τακτικά με δικαίωμα ψήφου, Σωματεία χωρίς δικαίωμα ψήφου – οπότε δεν μπορεί 

κάποιος να ισχυριστεί ότι δεν έχει ειδοποιηθεί για την σημερινή Γενική Συνέλευση.  

 

Θέμα 1ο:  Επικύρωση Πρακτικών της Γ.Σ. της Κ.Ο.Ε. που διεξήχθη την 

20.3.2019. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 1ο θέμα είναι η Επικύρωση Πρακτικών της Γ.Σ. της Κ.Ο.Ε. που 

αφορούσε τον Απολογισμό του έτους 2018 στις 20 Μάρτη 2019.  

Σας έχει διανεμηθεί το σώμα των πρακτικών. Αν υπάρχουν παρατηρήσεις, 

συμπληρώσεις, διορθώσεις, να το ακούσουμε και αφού γίνουν οι σχετικές 

συμπληρώσεις ή ενδεχομένως διορθώσεις να προχωρήσουμε στην επικύρωση των 

πρακτικών.  

Οφείλω να ρωτήσω αν εγκρίνονται τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης της 

20.3.2019 και αφορούσαν τον Απολογισμό του οικονομικού και του διοικητικού έτους 

2018 της Κολυμβητικής Ομοσπονδίας Ελλάδος. Εγκρίνονται; Είναι κανένα κατά; 

Κανένα παρών; Ομόφωνα.  

 

Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα αποφασίζει την επικύρωση των πρακτικών 

της Γενικής Συνέλευσης της Κ.Ο.Ε. που διεξήχθη την 20.03.2019. 
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Θέμα 2ο: Ενστάσεις κατά του Πίνακα των αντιπροσώπων και των 

δικαιουμένων ψήφου σωματείων-μελών της Κ.Ο.Ε. κατ’ άρθρο 10 παρ. 10 

του Καταστατικού της Κ.Ο.Ε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 2ο θέμα. Όπως ορίζει το Καταστατικό, την προτεραία της Γενικής 

Συνέλευσης, αναρτούμε τον Πίνακα των εκπροσώπων όλων των σωματείων μελών 

μας στα γραφεία της Ομοσπονδίας, ως και στην αίθουσα της Γενικής Συνέλευσης. 

Έχουν αναρτηθεί. Αν υπάρχει κάποια ένσταση για κάποιον εκπρόσωπο, κάποιο 

σωματείο, από τα σωματεία μέλη της Κ.Ο.Ε. που έχουν δικαίωμα να παρίστανται στη 

σημερινή Γενική Συνέλευση. Θέλω να διευκρινίσω ότι σύμφωνα με το Καταστατικό η 

προθεσμία γνωστοποίησης των εκπροσώπων των σωματείων μελών της Κ.Ο.Ε. είναι 

5 ημέρες πριν τη Γενική Συνέλευση, δηλαδή, 5 ημέρες πριν από σήμερα. Όπως επίσης 

να διευκρινίσω ότι όσοι έχουν στείλει και δεν ανανέωσαν ή δεν άλλαξαν, ισχύουν οι 

παλιές εκπροσωπήσεις μέχρι ανακλήσεώς τους. Κάποια σωματεία μας έστειλαν 

εκπροσώπηση μετά το πενθήμερο. Δηλαδή, μέχρι εχθές και προχθές χωρίς να τηρηθεί 

το πενθήμερο. Εμείς δεν έχουμε πρόβλημα να είναι εδώ αυτοί που γνωστοποιήθηκαν 

εκπρόθεσμα, πλην όμως δεν μπορούμε να τους αναρτήσουμε στον Πίνακα διότι 

δημιουργείται θέμα ακυρότητας της Γενικής Συνέλευσης.  

Υπάρχει καμία ένσταση κατά του Πίνακα των αντιπροσώπων; Εκπροσώπων των 

σωματείων μελών της Κ.Ο.Ε.; Εγκρίνονται ομόφωνα, δεν υπάρχει καμία ένσταση;  

 

Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει ομόφωνα τον Πίνακα των αντιπροσώπων και 

των δικαιουμένων ψήφου σωματείων-μελών της Κ.Ο.Ε. κατ’ άρθρο 10 

παρ.10 του Καταστατικού της Κ.Ο.Ε. 

 

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

Καταστατικού της Κ.Ο.Ε. 

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

Καταστατικού της Κ.Ο.Ε. 

Ακούμε προτάσεις για το Προεδρείο της Γενικής Συνέλευσης που πρέπει να εκλέξουμε 

έναν Πρόεδρο και έναν Γραμματέα.  

ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ: Εγώ προτείνω ως έχει.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Κανελλόπουλος προτείνει να παραμείνω εγώ Πρόεδρος και ο 

Σαρακατσάνης Γραμματέας.  
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Υπάρχει άλλη πρόταση;  

Κύριε Σαρακατσάνη αποδέχεστε;  

ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ: Ευχαρίστως.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αποδέχεται ο κ. Σαρακατσάνης Εγκρίνεται η πρόταση του κ. 

Κανελλόπουλου;  

Υπάρχει καμία αντίρρηση, κανένα λευκό;  

 

Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει ομόφωνα την πρόταση του εκπροσώπου του 

Ναυτικού Ομίλου Κυπαρισσίας του κ. Κανελλόπουλου να είναι Πρόεδρος 

της Γενικής Συνέλευσης ο Πρόεδρος της Κολυμβητικής Ομοσπονδίας 

Ελλάδος Δημήτριος Διαθεσόπουλος και Γραμματέας της Γενικής Συνέλευσης 

ο Γενικός Γραμματέας της Κ.Ο.Ε. ο κ. Δημήτριος Σαρακατσάνης.  

 

Θέμα 4ο: Έγκριση Προϋπολογισμού Εσόδων και Εξόδων της Κ.Ο.Ε. της 

χρήσης του έτους 2020 κατ’ άρθρο 10, παρ. 3 του Καταστατικού της Κ.Ο.Ε. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μπαίνουμε στο 4ο θέμα.  

ΚΑΚΑΛΙΚΑΣ: Κακαλίκας Ναυτικός Όμιλος Καλαμάτας. Κύριε Πρόεδρε, το θέμα 4 

«Έγκριση Προϋπολογισμού», είναι περιττό να κουβεντιάσουμε, γιατί τα χρήματα που 

προϋπολογίζουμε δεν θα τα πάρουμε. Καλό είναι να ψηφίσουμε αυτό που είναι. Όταν 

αρχίσουμε να μιλάμε, θα μιλάς για μισή ώρα και ουσιαστικά από αυτά που ζητάμε δεν 

θα μας δώσουν ούτε τα μισά. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εδώ μέσα υπάρχου και νέα μέλη που δεν ήταν στις άλλες Συνελεύσεις, 

εσείς οι παλιοί τα έχετε εμπεδώσει, αλλά πρέπει να τα ακούσουν. Θα είμαι σύντομος.  

Λοιπόν, Προϋπολογισμός. Έχει δίκιο ο Κακαλίκας. Είναι μία Γενική Συνέλευση η οποία 

δεν έχει ουσία για έναν απλούστατο λόγο, εγκρίνουμε έναν Προϋπολογισμό, ο οποίος 

εκφράζεται σε ένα οικονομικό μέγεθος. Έχει γίνει σεβαστός σαν απόφαση Γενικής 

Συνέλευσης ποτέ; Όχι μόνο για τη δική μας Ομοσπονδία, για όλες τις Ομοσπονδίες. 

Διότι η Γραμματεία κατά το δοκούν μοιράζει τα λεφτά που έχει στον Κωδικό της για 

τις Ομοσπονδίες κατά συνήθη τρόπο. Δηλαδή, τι πήραν πέρυσι; Έχουμε τα ίδια; 

Βάλτους μία από τα ίδια. Έχουμε λιγότερα; Κόψε οριζόντια απ’ όλους. Έχουμε 

περισσότερα; Βάλτους λίγο περισσότερο, οριζόντια και πάλι, χωρίς καμία αξιολόγηση.  
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Είναι ο προγραμματισμός της Ομοσπονδίας σε όλα τα επίπεδα αναφοράς της: 

κεφάλαια, διοίκηση, διοικητικές λειτουργίες, δημόσιες σχέσεις, αγωνιστικός 

προγραμματισμός, διεθνείς διοργανώσεις των έξι αθλημάτων που καλλιεργούμε. 

Υποδομή, επιστημονική επιμόρφωση, επιστημονική παρακολούθηση, υλικό, όσο 

χρειάζεται για τα αθλήματά μας.  

Για τις διοικητικές λειτουργίες, ξέρουμε τους υπαλλήλους, τα ΙΚΑ, τον ΕΦΚΑ πλέον, 

την Εφορία, ξέρουμε τις δαπάνες ρεύματος, νερού κλπ, τα πάγια, νοίκια, 

κοινόχρηστα, και τα οποία δεν μεταβάλλονται. Εκεί που μεταβάλλονται είναι το 

κονδύλι στις διοικητικές λειτουργίες των μισθοδοσιών των προπονητών μας, των 

γενικών μας συμβούλων και εν γένει των ανθρώπων που δουλεύουν στην 

Ομοσπονδία για την Ομοσπονδία και στις εθνικές ομάδες.  

Αυτό το σύνολο του προγραμματισμού τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή βάση των 

γενικών οικονομικών δεδομένων αποτιμάται σε κάποιο χρηματικό ποσό. Η 

Γραμματεία, λοιπόν, εδώ και πολλά χρόνια και δη μετά το 1996 δεν ξανασυζήτησε με 

τις Ομοσπονδίες και να πει: Τι προγραμματισμό έχετε; Έχουμε να πάμε παγκόσμια 

πρωταθλήματα, πανευρωπαϊκούς, πολυεθνή, βαλκανικούς, να πάμε σε διάφορες 

διεθνείς συναντήσεις. Έχουμε να κάνουμε camping προετοιμασίας κλπ. Αυτά πόσο 

αποτιμώνται; Χ ευρώ. Ξέρετε όμως εμείς δεν έχουμε Χ, έχουμε -5Χ. Μπράβο. Να 

αναμορφώσουμε και να αναπροσαρμόσουμε τις ανάγκες μας βάση αυτών των 

χρημάτων που έχετε, αλλά να ξέρουμε ότι αυτά που συμφωνούμε και τα αποτιμούμε 

σε χρήμα θα είναι ο Προϋπολογισμός μας, θα τα πάρουμε για να μπορέσουμε να τα 

κάνουμε και να μη χρωστάμε, να μη χάνουμε τον ύπνο μας γιατί δεν έχουμε να το 

κάνουμε.  

Δεν λαμβάνουν υπόψη το μέγεθος της Ομοσπονδίας, δεν λαμβάνουν υπόψη τις 

υποχρεώσεις της Ομοσπονδίας. Δεν λαμβάνουν υπόψη τον όγκο των αθλημάτων της, 

δεν λαμβάνουν υπόψη τον όγκο των διοργανώσεών της, εσωτερικών και εξωτερικών. 

Δεν λαμβάνουν υπόψη τον όγκο των αθλητών και των δραστηριοτήτων της. Τίποτα. 

Γι’ αυτό, λοιπόν, σε συνάρτηση με αυτό που είπε ο Κακαλίκας, το να αποφασίσουμε 

σήμερα ότι εγκρίνουμε αυτόν τον Προϋπολογισμό, δεν σημαίνει ότι θα πάρουμε 

αυτόν τον Προϋπολογισμό.  

Αυτό που εμείς ζητάμε χρόνια τώρα, είναι δυο βασικά πράγματα. Την αρχή της ίσης 

μεταχείρισης στην κατανομή των Προϋπολογισμών από τη Γραμματεία και τη 

δεοντολογία. Ίση μεταχείριση υπό ποία άποψη; Εμείς έχουμε έξι αθλήματα, τα οποία 



ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ  Κ.Ο.Ε.   23 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019 9 

καθένα από τα αθλήματά μας έχει το δικό του αγωνιστικό προγραμματισμό, τη δική 

του υποδομή, τους δικούς του αγώνες, τις δικές του εθνικές ομάδες, τις δικές του 

διεθνείς διοργανώσεις, τους δικούς του προπονητές και πάει λέγοντας κάθε άθλημά 

μας. Ένα κοινό έχουν τα έξι αθλήματά μας, ότι έχουν μία Διοίκηση και ενιαίο δελτίο, 

αυτό όμως δεν αποτιμάται. Είναι διαδικαστικό το θέμα.  

Τι παίρνουμε στην ουσία; Το 50% από αυτά που ζητάμε και κόψτε το κεφάλι σας. Και 

τα κάνουμε όλα. Δεν έχουμε κόψει τίποτα. Δεν έχουμε κόψει έναν αγώνα, δεν έχουμε 

απόσχει από μία διεθνή διοργάνωση, δεν έχουμε στερήσει το δικαίωμα από καμία 

εθνική μας ομάδα, που είμαστε η μόνη Ομοσπονδία που έχουμε 26 εθνικές ομάδες.  

Γι αυτό, λοιπόν, ότι και να εγκρίνουμε σήμερα, μακάρι να μπορέσει να  υλοποιηθεί. 

Δεν είμαι αιθεροβάμων, γιατί ξέρω ότι τα οικονομικά της πολιτείας, του 

Υφυπουργείου Αθλητισμού δεν μπορεί να ανταποκριθεί στο σύνολο των 

Προϋπολογισμών που θα καταθέσουν όλες οι Ελληνικές Αθλητικές Ομοσπονδίες.  

Από εκεί και πέρα όμως πρέπει να τηρηθούν και κάποιες αρχές. Η Κ.Ο.Ε. βρίσκεται 

περίπου στο 60% με 65% της επιχορήγησης μιας άλλης Ομοσπονδίας, της πρώτης 

από αυτήν, γιατί η Κ.Ο.Ε. έχει το δεύτερο Προϋπολογισμό, ποτέ τον πρώτο. Τον 

πρώτο τον έχει μια άλλη Ομοσπονδία, μεγάλη Ομοσπονδία μικρότερη από την Κ.Ο.Ε. 

και με στοιχεία. Στην ολυμπιακή προετοιμασία όπου υπάρχουν κριτήρια επιτυχιών και 

επιπέδου αυτή η Ομοσπονδία της οποίας η Κ.Ο.Ε. σε επίπεδο τακτικού 

προϋπολογισμού παίρνει το 60% με 65%, εκείνη παίρνει το 60%.  

Αν η Κ.Ο.Ε. πάρει 100.000 αυτοί θα πάρουν 60 σε επίπεδο ολυμπιακής 

προετοιμασίας, που είναι το μεγάλο κριτήριο της αξιολόγησης. Σε επίπεδο τακτικής 

επιχορήγησης αν εκείνοι πάρουν 100, η Κ.Ο.Ε. θα πάρει 60. Αυτή είναι ίση 

μεταχείριση; Είναι αξιοκρατία, είναι δεοντολογία;  

Φέτος είναι ολυμπιακή χρονιά. Σε δέκα μήνες από τώρα θα έχουν τελειώσει οι 

ολυμπιακοί αγώνες. Και έχουμε μία πορεία μεγάλη 9-10 μηνών μέχρι να πάμε στο 

Τόκυο. Είμαι σίγουρος ότι η Κ.Ο.Ε. θα έχει το 35% με 40% του συνόλου των 

Ελλήνων αθλητών. Λεφτά έχουμε; Όχι. Κολυμβητήρια έχουμε; Γιατί εκεί πέρα 

προετοιμαζόμαστε. Ένας Άγιος Κοσμάς έχει μείνει κι αυτό στο κλειστό. Μέσα εκεί 

πρέπει να κάνει μία προπόνηση η συγχρονισμένη, τίποτα άλλο.  

Το ΟΑΚΑ είναι απαγορευμένος καρπός για μας. Για να χρησιμοποιήσουμε το ΟΑΚΑ 

θέλουμε 100.000 φέτος. Τα άλλα κολυμβητήρια κατειλημμένα από τα σωματεία και 

τις τοπικές κοινωνίες. Τα δημοτικά; Μια άρνηση. Λοιπόν, αυτή είναι η κατάσταση 
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κύριοι. Και μέσα από αυτήν την κατάσταση και αυτήν την πραγματικότητα εμείς 

φτιάξαμε αυτό τον Προϋπολογισμό.  

Έχουμε καταγράψει στον Προϋπολογισμό τις αγωνιστικές υποχρεώσεις εντός και 

εκτός Ελλάδας κάθε αθλήματος. Προσθέσαμε τις διοικητικές υπηρεσίες, την  

επιμόρφωση κλπ. και βγάλαμε το σύνολο του προϋπολογισμού που είναι 4.626.000.  

Είναι περίπου στα ποσά με μικρές διαφοροποιήσεις γιατί είναι και ολυμπιακή χρονιά, 

του ’17, του ’18, του ’19 που ήταν 4.170.000, 4.200.000, 4.244.000. Είναι κατά τι 

περισσότερο γιατί φέτος έχουμε και τα προ ολυμπιακά. Τα δυο στο polo που είναι 

στην Ιταλία και στην Ολλανδία, το ομαδικό της συγχρονισμένης που θα γίνει στη 

μακρινή Ιαπωνία. Όπως επίσης τα προκριματικά για τα open water. Με πολύ φειδώ, 

βγάλαμε αυτό τον προϋπολογισμό που σας φέρνουμε σήμερα για έγκριση.  

Θα τον πάρουμε; Δεν τρέφω ψευδαισθήσεις. Όχι, θα πω. Πολύ λιγότερα. Αν και σε 

μία πρόσφατη συνάντηση που είχα με τον κ. Υπουργό Αθλητισμού και στη συνέχεια 

σαν Ομοσπονδία με τον Γιώργο τον Μαυρωτά, τον παλιό μας αθλητή, που είναι 

Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού μας ειπώθηκε ότι φέτος θα ληφθούν υπόψη κάποια 

αντικειμενικά κριτήρια, που έχει να κάνει με το επίπεδο της της κάθε Ομοσπονδίας, με 

το επίπεδο των αθλουμένων της, με τις επιτυχίες της, με τις υποχρεώσεις που έχει 

εντός και εκτός Ελλάδας, με τον αγωνιστικό προγραμματισμό της κλπ.  

Αν θέλετε κάποιες ερωτήσεις, κάποιες διευκρινίσεις, είμαι στη διάθεσή σας.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θέλω να σας επισημάνω και κάτι πριν μπούμε στην έγκριση του 

Προϋπολογισμού που έχει να κάνει με σας. Προσέξτε με, το έχω πει πενήντα φορές. 

Σας τρώω σε κάθε Γενική Συνέλευση με το θέμα της ειδικής αθλητικής αναγνώρισης. 

Καταρχήν έχετε συνέπειες με τα παιδιά σας. Δε θα μπορείτε να πάρετε βεβαιώσεις. 

Και αυτά τα παιδιά σας τα έχετε έωλα, σαν να μην υπάρχουν σαν αθλητές, γιατί δεν 

έχετε την ειδική αθλητική αναγνώριση σαν σωματεία. Γιατί δεν είναι της Ομοσπονδίας 

οι αθλητές, των Σωματείων είναι οι αθλητές.  

Μας έστειλε προχτές η ΓΓΑ κατάσταση με Σωματείο ΑΜΕΑ ότι είναι δικό μας και ότι 

δεν έχει αθλητική αναγνώριση. Έλεος. Έχουμε ερασιτεχνικά Σωματεία, που 

διοικούνται από ερασιτέχνες ανθρώπους. Εσείς, η Γραμματεία, η Κυβέρνηση δεν 

ξέρετε να μας ενημερώσετε ότι τα τάδε Σωματεία δεν είναι Σωματεία της Κ.Ο.Ε. αλλά 

είναι της ειδικής Ομοσπονδίας των αθλητών με ειδικές ανάγκες; Κυνηγήστε το όμως, 

πηγαίνετε στη Γραμματεία, προσκομίστε ότι χρειάζεται. Αν θέλετε κάτι από εμάς με 
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όλη μας την καρδιά να σας βοηθήσουμε. Πάρτε αθλητική αναγνώριση. Είναι αμαρτία 

για τα Σωματεία σας. Πως αλλιώς να σας το πούμε;  

Τα Σωματεία τα οποία δεν έχουν, δεν θα λάβουν μέρος γιατί θα χαλάσουμε όλο το 

πρωτάθλημα και τους υπόλοιπους που έχουν ειδική αθλητική αναγνώριση. Δεν θα 

πάρουν οι άλλοι τα πριμ για τα παιδιά τους. Δεν θα μπορούμε να δώσουμε 

βεβαιώσεις, να πάρουν αυτά τα ποσοστά που παίρνουν τα παιδιά για τα σχολεία, για 

τα πανεπιστήμια, τα ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα και θα μας βρίζετε.  

ΠΑΤΑΤΑΝΕΣ: Πατατανές Δημήτρης από τα ΔΕΛΦΙΝΙΑ Περιστερίου.  Θα σας 

διαβάσω ένα έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού προς τον Αθλητικό 

Κολυμβητικό Σύλλογο ΔΕΛΦΙΝΙΑ Περιστερίου. Δεν είχαμε κάνει τροποποίηση τότε, 

πριν από τρία χρόνια, κάναμε τώρα. Τώρα λεγόμαστε Κολυμβητικός Σύλλογος 

ΔΕΛΦΙΝΙΑ Περιστερίου.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θέλει επικαιροποίηση.  

ΠΑΤΑΤΑΝΕΣ: Ευχαριστώ πολύ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πριν 15-20 ημέρες είχα μία συνάντηση με τον Γιώργο τον Μαυρωτά, 

τον Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού. Του  βάλαμε αυτό το ζήτημα: «Επιτέλους γίνετε 

πιο ορθολογιστές, γίνετε πιο ανεκτικοί, γίνετε πιο ελαστικοί, γίνετε πιο κατανοητοί. 

Απλουστεύστε αυτή τη διαδικασία της ειδικής αθλητικής αναγνώρισης, να τελειώνει 

αυτό το πρόβλημα με τα Σωματεία». Τα κατέγραψε, είπε: «Θα ενημερώσω τον 

Υπουργό».  

Εγώ τέλειωσα. Όποιος θέλει να τοποθετηθεί, να ρωτήσει διευκρινιστικά ή να κάνει μία 

υπόδειξη. Υπάρχει κάποιος;  Οφείλω, λοιπόν, να ρωτήσω μετά από αυτό αν 

εγκρίνεται ο Προϋπολογισμός. Υπάρχει κανένας κατά; Είναι κανείς που θέλει να 

δηλώσει παρών;  

Άρα, η Γενική Συνέλευση εγκρίνει ομόφωνα τον Προϋπολογισμό της Κ.Ο.Ε. του έτους 

2020.  

Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα εγκρίνει τον Προϋπολογισμό της Κ.Ο.Ε. του 

έτους 2020, ο οποίος ανέρχεται στο ποσό των 4.626.000 Ευρώ.  

 

Θέμα 5ο: Τροποποίηση κριτηρίων κατανομής διαδρομών 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Έχουμε άλλο ένα θέμα, το 5.  
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ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ: Λοιπόν, η ανάγκη να αλλάξουμε τα κριτήρια προέκυψε από το 

γεγονός ότι πέρυσι βαθμολογήσαμε τους 16 και όχι 8. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα η 

βαθμολόγηση για τις ίδιες επιτυχίες να είναι κατά 70% παραπάνω. Λοιπόν, αυτό εάν 

το εφαρμόζαμε θα έφερνε αλλοίωση όλων των κριτηρίων. Είπαμε, λοιπόν, τους 

βαθμούς που πήραμε, τους πολλαπλασιάσαμε με ένα συντελεστή για να φτάσει στα 

επίπεδα τα περσινά και κάναμε την εφαρμογή. Αυτά τα κριτήρια είναι εδώ και 12 

χρόνια. Υπάρχουν πράγματα τα οποία δεν έχουν συμπεριλάβει, πράγματα που δεν 

λειτούργησαν. Ερχόμαστε, λοιπόν, εδώ και κάνουμε μία πρόταση να τα βελτιώσουμε 

δίνοντας μία προσοχή και μία εύνοια σε αυτούς που δουλεύουν. Και συγκεκριμένα 

έχουμε προβλέψει για των 9 ετών, το βάζουμε φέτος και λέμε: Για τους 

προαγωνιστικές κατηγορίες έχουμε ένα μόριο για τη συμμετοχή στα 9, στα 10-12 

στους θερινούς αγώνες θέση 17-35 παίρνουν ένα μόριο και 1-16 1,5.  

Επειδή όμως ήρθε και μία καινούρια διοργάνωση, είναι οι πανελλήνιες αγώνες 

προαγωνιστικών, εμείς αυτήν τη διοργάνωση θέλουμε να την πριμοδοτήσουμε και 

λέμε, λοιπόν: Στη συμμετοχή αυτή της διοργάνωσης ο κάθε συμμετέχων παίρνει 2 

μόρια. Αγωνιστικές κατηγορίες έχουμε ότι, συμμετέχουμε σε διοργανώσεις, ο κάθε 

συμμετέχων παίρνει ένα μόριο και αυτός που συμμετέχει στους πανελλήνιους αγώνες 

παίρνει 2,5 μόρια.  

Πάμε παρακάτω. Έχουμε την παραγωγή που είναι οι επίλεκτοι κολυμβητές – τριες, 

αυτοί των προεθνικών ομάδων και τα λοιπά. Στους επίλεκτους λέμε ότι, κάποιος 

παίρνει 8 μόρια. Αυτό δεν είναι τυχαίο. Αυτό προκύπτει από τη διαίρεση του αριθμού 

των προαγωνιστικών δια του αριθμού του συνόλου των επιλέκτων του κάθε 

σωματείου και βγάζει ένα συντελεστή, τον οποίο μειώνουμε κατά 50% για να μην 

ξεφύγουμε και γίνεται 8.  

Πάμε στις προ εθνικές ομάδες. Με το ίδιο σκεπτικό προκύπτει  ο συντελεστής. Αριθμό  

αθλητών των αγωνιστικών κατηγοριών δια του αριθμού του συνόλου των αθλητών 

των προεθνικών ομάδων κάθε σωματείου. Και τέλος, αυτοί που μετέχουν στις εθνικές 

ομάδες πόσοι ήταν σε προαγωνιστικές κατηγορίες, δια του αριθμού των αθλητών που 

συμμετείχαν στις εθνικές ομάδες του κάθε σωματείου, βγάζει αυτόν τον συντελεστή.  

Επιπλέον, έχουμε διατηρήσει αυτό που ίσχυε και μέχρι τώρα ότι, εάν σε ένα 

κολυμβητήριο τα μετέχοντα Σωματεία είναι πάνω των 2, ένα Σωματείο ότι και να έχει 

πετύχει δεν μπορεί να πάρει πάνω από το 50%.  
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Αυτή, λοιπόν, είναι η φιλοσοφία και εφαρμογή για τα όρια. Νομίζω ότι είναι μία δίκαιη 

γι αυτούς καταβάλουν προσπάθεια και δίνει ένα κίνητρο σε όλους να καταβάλουν 

προσπάθεια. Εμείς θέλουμε παραγωγή, θέλουμε κόσμο, θέλουμε να δουλεύουμε 

καλύτερα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θέλω να συμπληρώσω κάτι σε αυτά που είπε ο Δημήτρης. Μετά το 

διώνυμο το Νεύτωνα που σας ανέλυσε ο Σαρακατσάνης με τους συντελεστές, θέλω 

να ξέρετε ένα πράγμα. Ότι αποφασίσουμε και που εμείς θα εφαρμόσουμε σαν 

Ομοσπονδία και θα στείλουμε προς όλους τους χώρους όπου προπονούνται και 

χρησιμοποιούνται κολυμβητήρια από τα σωματεία μέλη μας, δεν είμαστε αυτοί που 

θα τις μοιράσουμε. Εμείς θα δώσουμε κάποιες νόρμες, κάποια κριτήρια που όποιος 

αγαπάει το χώρο πρέπει να τα ακολουθήσει. Όμως, δεν είναι υποχρεωμένοι. Μπορεί 

μία Επιτροπή Διοίκησης να συμμορφωθεί και να το ακολουθήσει, ένας Δήμος το ίδιο. 

Μπορεί κάποιοι άλλοι Δήμοι, μια άλλη Επιτροπή Διοίκησης να μην το εφαρμόσουν.  

Αν θέλει να έχει ένα αξιοκρατικό κριτήριο, ένα αντικειμενικό κριτήριο που έχει λάβει 

τη μορφή και τη χροιά μιας απόφασης μιας Γενικής Συνέλευσης των σωματείων 

μελών αυτού του αθλήματος, τα οποία μέλη είναι κι αυτά τα σωματεία που φιλοξενεί 

στο κολυμβητήριό του που αν το σεβαστεί και το εφαρμόσει πάρα πολύ καλώς, αν 

όχι δεν μπορούμε να παρέμβουμε  

ΑΥΓΟΥΛΕΑΣ: Αυγουλέας του Παναθηναϊκού. Αυτό μας ήρθε σήμερα εκτός αν κάνω 

λάθος και μας είχε έρθει πιο μπροστά.  

ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ: Τη μοριοδότηση τώρα την πήραμε.  

ΑΥΓΟΥΛΕΑΣ: Έχει ανέβει στο διαδίκτυο. Αυτός ο κατάλογος, αυτό το μονοσέλιδο … 

ΑΥΓΟΥΛΕΑΣ: Δεν θυμάμαι, το έχω ανεβάσει στο site. Παρότι οι επεξηγήσεις του 

Γενικού εμένα μου φάνηκαν πάρα πολύ λογικές και παρά το ότι δεν είμαι κομήτης στο 

χώρο, εγώ σαν εκπρόσωπος του Παναθηναϊκού δεν μπορώ να αποφασίσω αν δεν έχω 

την πλήρη εισήγηση και προφορικά να εξηγείτε γιατί είναι ένα μόριο, ενάμιση και τα 

λοιπά. Με άλλα λόγια εγώ θέτω το θέμα αν θα πρέπει  σήμερα να είναι σε 

ψηφοφορία. 

ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ: Μετά θα πάει το Μάρτη.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το έχουμε αναρτήσει στο διαδίκτυο, στο site.  

ΑΥΓΟΥΛΕΑΣ: Παρά το ότι δεν είμαι κομήτης θέτω θέμα διαδικασίας. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κανένας δεν μας ενόχλησε, έτσι;  
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ΑΥΓΟΥΛΕΑΣ: Ούτε εμείς σας ενοχλήσαμε, αλλά δεν είχα συνειδητοποιήσει ότι 

αποφασίζουμε γι αυτό. Θέλω να το δώσω στους υπεύθυνους των ακαδημιών να μου 

εισηγηθούν για να πω.  

ΚΑΚΑΛΙΚΑΣ: Κακαλίκας από το Ναυτικό Όμιλο Καλαμάτας. Εδώ που λέτε: 

Συντελεστής επιβράβευσης, συμμετοχές σε πανελληνίους, συμμετοχές σε 

διοργανώσεις επί συνολικό άθροισμα τίνος;  

ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ: Της βαθμολογίας που είναι στα πρωταθλήματα.  

ΑΥΓΟΥΛΕΑΣ: Της βαθμολογίας που παίρνει σε όλα τα πρωταθλήματα;  

ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ: Ναι. Τους βαθμούς. Παίρνεις 200 βαθμούς και σου βγάζει ένα 

συντελεστή 0,4. Θα πάρεις 80 μόρια.  

ΜΙΝΑΔΑΚΗ: Κύριε Σαρακατσάνη μία διευκρίνιση ήθελα. Στις αγωνιστικές κατηγορίες 

εκεί που μιλάτε: «Σε πανελλήνιους αγώνες επί 2,5 τα μόρια». Δηλαδή, είναι αυτοί που 

θα συμμετέχουν στα πανελλήνια πρωταθλήματα ή οι αθλητές που θα παίρνουν μόρια 

ανεξάρτητα αν πηγαίνουν ή όχι.  

ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ: Αυτοί που θα συμμετέχουν, ξεκάθαρα.  

ΜΙΝΑΔΑΚΗ:Όπως είπε προηγουμένως ο Πρόεδρος, ο μπούσουλας αυτός είναι 

σωστό. Νομίζω ότι κινείστε στην σωστή κατεύθυνση και εμείς με τη δική μας τη 

σειρά από το Ηράκλειο σας είχαμε στείλει έγγραφα γι αυτά. Όμως για να είμαστε 

απόλυτα εναρμονισμένοι με τις δημοτικές και εθνικές πισίνες θα θέλαμε να μπει 

παράγραφος, ότι η μοριοδότηση αυτή αφορά και δημοτικές και εθνικές πισίνες.  

Όλα τα υπόλοιπα είναι απολύτως διευκρινιστικά και είναι για να μην φάει η ποσότητα 

την ποιότητα. Ευχαριστώ πάρα πολύ που μας προλάβατε. Ευχαριστώ.  

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ:  Βαγγέλης Αναγνώστου από τον Εθνικό Πειραιά. Ήθελα να πω 

καταρχάς ότι πρόκειται για ένα κείμενο που θεωρητικά στα δικά μου τα μάτια μοιάζει 

λίγο δυσνόητο. Δεν ξέρω πόσο αυτό θα μπορεί να εφαρμοστεί και να εκτιμηθεί. Εδώ 

έχουμε στείλει επιστολές 11 Οκτώβρη και 15 Οκτώβρη με τις οποίες ζητάμε να 

έχουμε πληροφόρηση σχετικά με το θέμα της κατανομής των διαδρομών. 

Ομολογουμένως δεν είχαμε κάποια πληροφόρηση. 

Συντάσσομαι και με την άποψη του προλαλήσαντα από τον Παναθηναϊκό, τον κ. 

Αυγουλέα, με το ότι σε τέτοια ζητήματα, που νομίζω ότι πρέπει να τα δούμε ως λίγο 

σοβαρά. 
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Θα ήθελα να κάνω μία ερώτηση. Υπάρχουν σωματεία τα οποία είναι στην Περιφέρεια 

όπως γνωρίζετε και στα οποία προπονούνται αθλητές οι οποίοι ανήκουν στον Εθνικό, 

στον Παναθηναϊκό, στον Ολυμπιακό. Σε αυτή τη λογική πως θα γίνεται η κατανομή;  

Η βαθμολογία που θα πάρουν αυτοί οι αθλητές τελικά σε ένα πανελλήνιο 

πρωτάθλημα;  

ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ: Ναι, ναι.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οι αθλητές στο σωματείο σας ανήκουν, δεν μπορούμε να το 

διαχωρίσουμε. 

ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ: Τεχνικά είναι αδύνατο.  

ΝΙΦΟΡΑΤΟΣ: Λουκάς Νιφοράτος, Ναυτικός Όμιλος Αργοστολίου. Έχω πάρα πολύ 

καιρό να έρθω στις Γενικές Συνελεύσεις γιατί πραγματικά δίνουν μία μάχη αλλά αυτή 

η μάχη συνήθως κατά 50% είναι χωρίς αντίκρισμα.  

Αυτό που γίνεται είναι πάρα πολύ καλό που γίνεται, ο καταμερισμός. Αυτό έχει γίνει 

και στο παρελθόν. Τώρα που έχουμε τον Μαυρωτά, ένα θέμα είναι κι αυτό. Έλα εδώ 

Μαυρωτά, τι γίνεται; Οι ΚΕΔΙΚΕ, αυτές οι κοινωφελείς επιχειρήσεις για να 

λειτουργήσουν στους Δήμους έχουν περάσει από το Υπουργείο Εσωτερικών. Πως θα 

λειτουργήσουν, πως θα είναι τα κονδύλια και για τους αθλητικούς χώρους.  

Εδώ εσείς μας προωθείτε και με το δίκιο σας για να μπορούμε να υπάρχουν σαν 

αθλητικά σωματεία, να έχουμε την αθλητική αναγνώριση και μας έχουν βγάλει τα 

συκώτια. Εγώ είμαι ένας παθών. Τρεις φορές έχω κάνει τροποποίηση Καταστατικού, 

τελικά μου έστειλαν πίσω όλα τα χαρτιά. Τα έλαβα την προηγούμενη εβδομάδα.  

Τους πήρε ο Αντιπρόεδρος του Ομίλου μου που είναι δικηγόρος και τους λέει: «Εμείς 

σας είχαμε στείλει τόσα, εσείς τι μας στείλατε; Άρα, τα έχετε χάσει. Δεν τους 

ενδιαφέρει τόσο πολύ ο αθλητισμός. Δεν θέλουν εις βάθος αθλητισμό. Θέλουν 

καφετέριες.  

Αυτό ακριβώς θέλω να πω ότι, μας βγάζουν τα συκώτια εμάς για να πάρουμε την 

αθλητική αναγνώριση και εκεί που θα αναγνωριστεί το σωματείο μου και θα δικαιωθεί 

ο αθλητικός χώρος, εκεί - να μην πω τη λέξη, τι κάνουν. Αυτό είναι ντροπή. Αυτό, 

λοιπόν, πρέπει να το λάβει υπόψη του ο κ. Μαυρωτάς. Και παρακαλώ πολύ στην 

απομαγνητοφώνηση των πρακτικών να πάνε έτσι αυτά τα λόγια και να μας απαντήσει 

και αυτός και να φέρεις τα λόγια του εγγράφως εδώ στη Γενική Συνέλευση την 

επόμενη, ποια είναι η θέση του. Και αν έχουν φιλότιμο ας παραιτηθούν.  
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Είναι ντροπή μας, λοιπόν, εμείς παραδινόμαστε άνευ μάχης και πόνου και να 

εξευτελίζομαι εγώ με μία τέτοια ιστορία. Έχω κάνει τον αθλητισμό στην Κεφαλονιά 

που έχει απογειωθεί. Έχει κολυμβητήρια, πράγματα, πέντε Ομοσπονδίες στο Ναυτικό 

Όμιλο Αργοστολίου και να έχω εγώ τον κάθε τσογλάνι, τον κάθε αγράμματο, το κάθε 

άσχετο να μου λέει το πώς θα δράσω και πως θα αναπτυχθώ; Ντροπή.  

Λοιπόν, πιστεύω ότι είναι το κορυφαίο και πρέπει να συζητηθεί. Αυτά είναι τα βασικά, 

το πώς θα λειτουργήσουμε, το πώς θα επιβιώσουμε σε αυτούς τους αθλητικούς 

χώρους. Αυτά δεν γίνονται τόσο πολύ στο κέντρο, εκεί κάπου ελέγχεται ποιος 

μπαίνει. Στην επαρχία γίνονται της πόρνης. Όποιος θέλει μπαίνει μέσα.  

 Πάρτο αυτό το θέμα πολύ σοβαρά, της ειδικής αναγνώρισης και επιτέλους η γενική 

αναγνώριση γιατί είναι; Όταν θα λάβει μέρος σε αγώνα;  

Έπρεπε να ήταν ένας αντιπρόσωπος της ΓΓΑ κι αν δεν μπορούσε ο ίδιος να έρθει 

κάποιος άλλος εδώ μαζί του. Εγώ θέλω αυτό το πράγμα να δω, την αποκατάσταση, 

για να πιάσει αυτό το τελευταίο θέμα που έχεις στην Ημερήσια Διάταξη τόπο.  

ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ: Να καταλάβετε κάτι. Αυτή τη στιγμή από τα διαθέσιμα 

κολυμβητήρια που υπάρχουν στην επικράτεια μόνο το 15% είναι δημόσια. Όλα τα 

άλλα είναι είτε δημοτικά, είτε ιδιωτικά. Αυτό είναι το πρόβλημα.  

ΝΤΕΪΜΕΝΤΕΣ: Σπύρος Ντεϊμεντές, από Νηρέα Χαλανδρίου. Θα πάμε στην ουσία. 

Υπάρχουν τα σωματεία τα οποία λένε: Κύριοι της Διοικήσεως υπάρχει ένα οξύ 

πρόβλημα, δεν μπορούμε να κάνουμε ορθολογιστική χρήση των κολυμβητηρίων.  

Η άποψη του Νηρέα Χαλανδρίου είναι η εξής. Να το προχωρήσουμε το θέμα. Δεν 

πρέπει να κάνουμε βήματα προς τα πίσω.  

Όταν πάμε δυο βήματα εμπρός, δεν μπορούμε να πάμε τέσσερα πίσω.  

ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ: Σταμούλης Πασχάλης από Νηρέα Καρδίτσας. Δυο διευκρινίσεις. Αυτή 

η πρόταση για την κατανομή των διαδρομών είναι να ισχύσει από φέτος ή από του 

χρόνου;  

ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ: Από του χρόνου.  

ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ: Από τη χρονιά του 2020 – ’21. Δεύτερο. Σαν πρόταση δεν θα έπρεπε 

να γραφτεί ότι υπάρχει αυτή η πρόταση από την Ομοσπονδία και αν θέλει κάποιος 

την ακολουθεί ή όχι; γιατί απ’ ότι είπατε θα σταλεί σε όλα τα εθνικά κολυμβητήρια 

και σε όλους τους δήμους.  

ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ: Όχι, δεν θα σταλεί σε αυτούς. Είναι μερικοί δήμοι που το 

ασπάζονται. Να καταλάβετε κάτι, αυτή τη στιγμή εμείς πέρυσι, τη χρονιά που 
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τελείωσε, είχαμε πάνω από 2.000 διοργανώσεις. Είχαμε πάνω από 9.000 συμμετοχές 

Σωματείων και πάνω από 136.000 συμμετοχές αθλητών. Όλα αυτά στο 15% των 

κολυμβητήριων. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, ξοδεύουμε μεγάλη ενέργεια στο να 

πάμε να παρακαλάμε τους δημάρχους να μας δώσουν το κολυμβητήριο. Έτσι είναι. 

Εγώ σας λέω ότι έχω εισπράξει αυτό το πράγμα και μάλιστα με απαξιωτικό τρόπο ότι: 

«Ποιος είσαι εσύ που εμεμβαίνεις στα δικά μας θέματα» και είχε δίκιο. Μας έστειλες; 

Θα στείλουμε, αυτό είναι.  

ΜΕΛΟΣ: Όταν ένας Σύλλογος ζητάει τη βαθμολογία για τις διαδρομές να τη δίνετε, 

όχι να λέτε ότι: «Μόνο ο δήμος μπορεί να τα ζητάει».  

ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ: Δεν μπορώ να τη στείλω. Σε παρακαλώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Γιατί εμπίπτουμε στις διατάξεις των προσωπικών δεδομένων.  

ΜΙΝΑΔΑΚΗ: Κύριε Σαρακατσάνη στις διοργανώσεις των θερινών αγώνων ή στις 

διοργανώσεις όλου του χρόνου;  

ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ: Ξεκάθαρα, συμμετοχή σε διοργανώσεις. Ότι είναι εγκεκριμένο, όχι 

ότι μαζευόμαστε 10 και κάνουμε μία ημερίδα.  

ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ: Και αυτό μόνο για τα 9 ετών, γιατί 10-12 είναι μόνο για τους 

θερινούς.  

ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ: Ναι, λέμε μόνο για τους θερινούς τα 10-12.  

ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ: Ευχαριστώ πολύ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Επ’ αυτού του θέματος θέλει κανένας άλλος το λόγο;  

Έχει πρόταση.  

ΑΥΓΟΥΛΕΑΣ: Δεν θα μακρηγορήσω. Με τη διευκρίνιση που έκανε ο Γενικός 

Γραμματέας ότι αυτό το οποίο είδαμε, εγώ δέχομαι ότι δεν ήρθα μελετημένος, αλλά 

αυτό που είδαμε ισχύει από την περίοδο ’20-’21 και δεδομένου ότι με το λίγο μυαλό 

που διαθέτω, βλέπω πολλές ερωτήσεις. Να δοθεί μία παράταση – το βάζω στη Γενική 

Συνέλευση κύριε Πρόεδρε – δηλαδή να μην ψηφίσουμε σήμερα, ώστε να μην 

καταψηφίσει κανένας και εντός μηνός να έρθουν οι παρατηρήσεις και να εγκριθεί δια 

αλληλογραφίας ή στην επόμενη Γενική Συνέλευση που σίγουρα θα είναι το Μάρτιο, 

το αργότερο. Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Έβαλε ένα διαδικαστικό θέμα ο κ. Αυγουλέας.  

ΑΥΓΟΥΛΕΑΣ: … Παρότι τόνισα ότι ο κ. Σαρακατσάνης με αυτά που εξήγησε εμένα 

με ικανοποίησε, αλλά δεν έχω την άποψη των αρμοδίων. Δεδομένου ότι δεν θα 
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ισχύσει όπως είπε ο κ. Σαρακατσάνης την περίοδο ’20-’21 δηλαδή, μετά τους 

ολυμπιακούς, μπορούμε να ψηφίσουν, αν δεν γίνεται ηλεκτρονικά, το Μάρτιο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Έβαλε ένα διαδικαστικό θέμα. Θα ακολουθήσουμε μία διαδικασία όπως 

δημοκρατικά αποφασίζουμε πάντα. Έκανε μία πρόταση ο κ. Αυγουλέας και οφείλω να 

τη βάλω στην κρίση της Γενικής Συνέλευσης.  

Εγκρίνεται η πρότασή του ναι ή όχι; Αν μεν εγκριθεί η πρότασή του υποτίθεται ότι θα 

ακολουθηθεί αυτό το οποίο πρότεινε. Αν δεν εγκρίνεται, θα σας κάνω δεύτερη 

ερώτηση, αν εγκρίνεται η πρόταση του Δ.Σ. που έκανε ο κ. Σαρακατσάνης.  

Ποιοι είναι υπέρ; 6. Ποιοι είναι να αποφασίσουμε σήμερα. Όλοι οι υπόλοιποι. Είναι 

σαφής η διαφορά.  

Δεύτερο. Η πρόταση εγκρίνεται με όσες διευκρινίσεις σας έρθουν; Εγκρίνεται; Ναι. 

Καταψηφίζουν την έγκριση της πρότασης για την κατανομή των διαδρομών οι 

εκπρόσωποι του Παναθηναϊκού και του Εθνικού Πειραιά.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Διευκρινίζει ο κ. Αυγουλέας ότι δεν το καταψηφίζει γιατί δεν του αρέσει 

η πρόταση, απλώς ζήτησε πίστωση χρόνου για να συνεννοηθεί και να μιλήσει με 

ανθρώπους του Σωματείου του, αρμοδίους για αυτό το θέμα. Όχι ότι διαφωνεί. Το 

ίδιο και ο Εθνικός; Το ίδιο και ο Εθνικός.  

 

Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει κατά πλειοψηφία την πρόταση για την 

Τροποποίηση κριτηρίων κατανομής διαδρομών με όσες διευκρινίσεις 

προκύψουν.  

ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ: Κανελλόπουλος Χρήστος από Αθλητικό Όμιλο Κυπαρισσίας. 

Είναι εκτός Ημερήσιας Διάταξης αλλά έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον γιατί ήταν 

ευεργετικό για όταν έγινε. Θα ξαναγίνουν τα σεμινάρια της κολύμβησης που τα παιδιά 

πήραν ένα πιστοποιητικό. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Επειδή τις Σχολές δεν τις κάνουμε εμείς, βάση Νόμου τις κάνει η 

Γραμματεία, απλώς εμείς οργανώνουμε. Λοιπόν, όταν η Γραμματεία κρίνει ότι πρέπει 

να ξανακάνει, αλλά άμεσα δεν θα κάνει. Κάναμε δυο κολλητές.  

ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ: Ωραία. Σ’ ευχαριστώ πολύ.  

ΛΗΞΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ     Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
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