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ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΙΑ ΣΗ ΝΕΑ ΠΟΡΕΙΑ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΙΣΙΟΠΛΟΙΑ 

Ας αρμενίσουμε μαζί σε μία ΝΕΑ ΠΟΡΕΙΑ 

Οι επερχόμενεσ εκλογζσ ςτισ Ομοςπονδίεσ ανοίγουν το διάλογο για το μζλλον του 

ακλθτιςμοφ ςτθν Ελλάδα. H Ελλθνικι Ιςτιοπλοϊκι Ομοςπονδία είναι μία από τισ ιςτορικζσ 

ακλθτικζσ Ομοςπονδίεσ τθσ χϊρασ. Στθ μακρά περίοδο λειτουργίασ τθσ υπιρξαν πολλά 

ςθμαντικά γεγονότα και ορόςθμα που διαμόρφωςαν τθ μζχρι τϊρα κετικι εικόνα τθσ 

Ελλθνικισ Ιςτιοπλοΐασ.  Πμωσ, θ ςθμερινι απαξίωςθ του ακλιματοσ και θ γενικότερθ 

κατάςταςθ με κφριο χαρακτθριςτικό τθν άκρατθ εμπορευματοποίθςθ, τθν 

υποχρθματοδότθςθ των ςωματείων και τθ λειτουργικι αναξιοπιςτία, κακιςτά επιτακτικι 

τθν ανάγκθ ανάλθψθσ μιασ ουςιαςτικισ  πρωτοβουλίασ, ϊςτε θ Ελλθνικι Ιςτιοπλοΐα να 

μπορζςει να ανταποκρικεί ςτισ προκλιςεισ των καιρϊν και να κεμελιϊςει μια νζα 

αναπτυξιακι πορεία.  

Ρίςω από κάκε ενεργό και δραςτιριο Σωματείο βρίςκονται Άνκρωποι που το 

ςτθρίηουν με τουσ αγϊνεσ τουσ, προςφζροντασ άφκονθ ανιδιοτελι εργαςία. Οι Άνκρωποι 

αυτοί , που χαρακτθρίηονται για τθν αγάπθ τουσ ςτθ κάλαςςα και τον ναυτακλθτιςμό, για 

να κινθτοποιθκοφν ςε ευρφτερο επίπεδο, απαιτοφν μια νζα διοίκθςθ που κα δϊςει πρϊτθ 

αυτι το παράδειγμα, ατενίηοντασ όλα τα προβλιματα κατάματα και χαράηοντασ «Νζα 

Ρορεία». 

Αγωνιηόμαςτε για μια Ομοςπονδία με δθμοκρατικι οργάνωςθ και ουςιαςτικζσ 

ςυλλογικζσ διαδικαςίεσ, με προςανατολιςμό που κα προωκεί και κα αναπτφςςει τθν 

κοινωνικι, ακλθτικι και παιδαγωγικι διάςταςθ τθσ ιςτιοπλοΐασ. Μία Ομοςπονδία 

δραςτιρια, παροφςα ςτα ακλθτικά δρϊμενα, διεκδικθτικι, ςτο πλευρό των ςωματείων. 

Είναι απολφτωσ απαραίτθτο να διαμορφωκεί ζνα ιςχυρό ρεφμα από ομίλουσ, 

ακλθτζσ, προπονθτζσ, γονείσ, φίλουσ τθσ Ιςτιοπλοΐασ  και του εραςιτεχνικοφ ακλθτιςμοφ, 

που κα αγωνίηεται και κα απαιτεί τθν δίκαιθ και επαρκι χρθματοδότθςθ κακϊσ  και τθν 

υλικοτεχνικι ςτιριξθ τόςο του αγωνιςτικοφ όςο και του μαηικοφ ναυτακλθτιςμοφ. 

Αγωνιηόμαςτε γενικότερα για τθν υγιι ςωματικι, ψυχικι και θκικι ενδυνάμωςθ και τθν 

επιςτθμονικι ςτιριξθ των ςωματείων και των ακλθτϊν. Στο κζντρο, άλλωςτε, όλθσ αυτισ 

τθσ προςπάκειασ πρζπει να βρίςκονται οι ακλιτριεσ και οι ακλθτζσ, από τα πρϊτα βιματά 

τουσ ζωσ τθν κορφφωςθ τθσ ςταδιοδρομίασ τουσ,  ςε μία προςπάκεια ϊςτε οι εκάςτοτε 

πρωταγωνιςτζσ τθσ ιςτιοπλοΐασ να αποτελοφν πρότυπα, ινδάλματα και μζντορεσ για τουσ 

ςυνεχιςτζσ του ακλιματοσ.  Διότι όποιοσ δεν τιμά το παρελκόν και το παρόν δεν ζχει 

μζλλον. 
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 Ρροχπόκεςθ για όλα αυτά είναι θ εκπόνθςθ ενόσ ςτρατθγικοφ ςχεδίου, το οποίο 

κα τεκμθριϊςει με τον καλφτερο δυνατό τρόπο τισ αποφάςεισ που πρζπει να λθφκοφν και 

τισ παρεμβάςεισ που πρζπει να δρομολογθκοφν. 

Ειδικότεροι ςτρατθγικοί ςτόχοι πρζπει να είναι: 

1. Η εκπόνθςθ και εφαρμογι, επίκαιρου κάκε φορά, ςτρατθγικοφ ςχεδίου 

ανάπτυξθσ και λειτουργίασ τθσ Ε.Ι.Ο. Η τακτικι και ςυςτθματικι 

επικαιροποίθςθ και βελτιωτικι ανακεϊρθςθ προγραμμάτων, βαςιςμζνων ςε 

αναγνωριςμζνα πρότυπα και με διεκνι απιχθςθ προσ διαςφάλιςθ 

ολοκλθρωμζνθσ και υψθλισ ποιότθτασ εκμάκθςθσ του ακλιματοσ, πάντοτε 

ςτθν αιχμι των εξελίξεων. 

2. Η οργάνωςθ και θ λειτουργία προγραμμάτων ανάπτυξθσ και διάδοςθσ του 

ακλιματοσ, με ςκοπό τθν εξειδίκευςθ, τθν εμβάκυνςθ, τθν πρωτοτυπία, τθ 

διεπιςτθμονικότθτα και τθ βελτίωςθ των προοπτικϊν απαςχόλθςθσ των νζων 

προπονθτϊν και εκπαιδευτϊν. 

3. Η δθμιουργία κατάλλθλων δομϊν για τθν ανάδειξθ νζων ιςτιοπλόων και τθν 

επιβράβευςθ όςων διακρίνονται. Η λιψθ όλων των κατάλλθλων μζτρων για τθ 

διαφφλαξθ του ναυτακλθτικοφ χαρακτιρα των εγκαταςτάςεων (μαρίνεσ), 

δίνοντασ προτεραιότθτα ςτθ διευκόλυνςθ τθσ λειτουργίασ των ναυτακλθτικϊν 

Ομίλων. Σφςταςθ Τεχνικισ Επιτροπισ για τθν παροχι ςυμβουλϊν προσ τα 

ςωματεία για τθν αποκατάςταςθ όλων των παραλείψεων και των 

προβλθμάτων, ϊςτε να νομιμοποιθκοφν και να αδειοδοτθκοφν όλεσ οι 

ναυτακλθτικζσ ακλθτικζσ εγκαταςτάςεισ. 

4. Η ιςόρροπθ ανάπτυξθ όλων των μορφϊν ιςτιοπλοΐασ, ςε όλα τα επίπεδα, ςε 

όλεσ τισ κλάςεισ, ολυμπιακζσ και μθ. Γενναία αφξθςθ των τακτικϊν 

επιχορθγιςεων των ακλθτικϊν ςωματείων με τθν ςτακερι και άμεςθ καταβολι 

τουσ κάκε ζτοσ ϊςτε τα ςωματεία να πάρουν οικονομικι ανάςα,  να μειωκεί θ 

επιβάρυνςθ των γονζων και να μθν εξαρτάται θ λειτουργία, αλλά και θ 

επιβίωςθ  ενόσ ςωματείου,  αποκλειςτικά από τθν εφρεςθ χορθγϊν. 

5. Η ενίςχυςθ και θ περαιτζρω ανάπτυξθ των προγραμμάτων εκμάκθςθσ 

ενθλίκων, αλλά και θ διαρκισ επιμόρφωςθ όλων των ιςτιοπλόων και ςτελεχϊν 

διοργάνωςθσ αγϊνων. 

6. Η ανάδειξθ τθσ ΕΙΟ ςε πρωταγωνιςτικό παράγοντα ακλθτικισ δράςθσ και κατ’ 

εξοχιν πρόςφορο εταίρο για προγράμματα ανάπτυξθσ του ναυτακλθτικοφ 

τουριςμοφ ςτθν Ελλάδα, με παράλλθλο ςτόχο τθ διαςφάλιςθ εναλλακτικϊν 

πθγϊν χρθματοδότθςθσ του ζργου τθσ.  

7. Η προϊκθςθ τθσ καινοτομίασ και θ ενίςχυςθ τθσ διεκνοφσ ανταγωνιςτικότθτασ 

των αγϊνων που διοργανϊνονται ςτθν Ελλάδα. 

8. Η προςζλκυςθ ιςτιοπλόων υψθλϊν επιδόςεων και προπονθτϊν διεκνοφσ 

ακτινοβολίασ για τθν αγωνιςτικι τουσ προετοιμαςία και τθ διοργάνωςθ 

προπονθτικϊν camp ςτθ χϊρα μασ. 

9. Η διαρκισ αναβάκμιςθ τθσ ποιότθτασ των υπθρεςιϊν διοικθτικισ υποςτιριξθσ 

και θ ανάδειξθ των δθμιουργικϊν δραςτθριοτιτων των ςωματείων. 
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10. Η λειτουργία προθγμζνων ςυςτθμάτων διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και 

αξιολόγθςθσ για το ςφνολο του επιτελοφμενου διοικθτικοφ ζργου κακϊσ και για 

τισ αναγκαίεσ για τθν υποςτιριξθ αυτοφ διαδικαςίεσ. Η δθμιουργία γραφείου 

αναφοράσ περιςτατικϊν παρατυπιϊν ςτο ναυτακλθτιςμό και θ ςυνεργαςία με 

ειδικό επιςτθμονικό προςωπικό για τθν ψυχολογικι υποςτιριξθ ακλθτϊν, 

γονζων και προπονθτϊν. 

11. Η διαρκισ μζριμνα για τθν υγεία και αςφάλεια των μελϊν τθσ ιςτιοπλοϊκισ 

οικογζνειασ. Υγειονομικι βοικεια, όςθ και όπου απαιτείται, ςτουσ ακλθτζσ, 

τουσ προπονθτζσ και γενικά ςε όλα τα πρόςωπα που εμπλζκονται και μετζχουν 

τθσ ακλθτικισ δραςτθριότθτασ. Πςο διαρκεί θ πανδθμία CoViD-19, επαρκισ και 

δωρεάν από τθν Ρολιτεία χοριγθςθ μζςων ατομικισ προςταςίασ, 

διαγνωςτικϊν τεςτ ςε όλουσ τουσ προπονθτζσ και ακλθτζσ των ομίλων, ςτουσ 

διαςυλλογικοφσ αγϊνεσ και ςτα πανελλινια πρωτακλιματα. 

12. Η διαρκισ και ιδιαίτερθ πρόνοια για τθν προςβαςιμότθτα των ατόμων με 

αναπθρία ςτισ υπθρεςίεσ και εγκαταςτάςεισ όλων των ςωματείων. Ρρόβλεψθ 

ςυμμετοχισ τουσ ςτο Διοικθτικό Συμβοφλιο τθσ Ε.Ι.Ο.. 

13. Η μζριμνα για τθ διαςφάλιςθ των επαγγελματικϊν δικαιωμάτων των 

προπονθτϊν, κακϊσ και για τθ διεφρυνςθ των προοπτικϊν επαγγελματικισ 

αποκατάςταςθσ των ακλθτϊν ιςτιοπλόων μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ ακλθτικισ 

τουσ πορείασ. Κατοχφρωςθ όλων των εργαςιακϊν δικαιωμάτων των 

εργαηόμενων (προπονθτζσ και διοικθτικό προςωπικό) ςτα ςωματεία 

αναλαμβάνοντασ θ ΓΓΑ, ενδεχομζνωσ μζςω προγραμμάτων του ΟΑΕΔ,τθ 

χρθματοδότθςθ κατά το ελάχιςτο των ςχετικϊν αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν. 

14. Η  οργάνωςθ και τακτικι λειτουργία Σχολισ Ρροπονθτϊν ςε ςυνεργαςία με τισ 

ΣΕΦΑΑ των Ανωτάτων Εκπαιδευτικϊν Ιδρυμάτων και τθ ΓΓΑ. Η ζνταξθ ςτο 

ςχετικό Ρρόγραμμα Σπουδϊν τθσ υποχρεωτικισ Ρρακτικισ Άςκθςθσ ςε 

ναυτακλθτικά ςωματεία. 

15. Η δθμιουργία προγραμμάτων Δια Βίου Μάκθςθσ ςε ςυνεργαςία με τισ ΣΕΦΑΑ 

των Ανωτάτων Εκπαιδευτικϊν Ιδρυμάτων με ςτόχο τθ διαρκι και ςυνεχι 

επιμόρφωςθ των προπονθτϊν, αλλά επίςθσ τθν αναβάκμιςθ των πτυχίων τουσ. 

16. Η προϊκθςθ τθσ ςυνεργαςίασ με Ομοςπονδίεσ χωρϊν με ναυτακλθτικι ιςτορία 

και παράδοςθ, θ ανάπτυξθ δικτφων ακλθτικισ και προπονθτικισ ςυνεργαςίασ, 

θ ενίςχυςθ τθσ κινθτικότθτασ ακλθτϊν και προπονθτϊν και θ ουςιαςτικι 

ςυμβολι τθσΕΙΟ ςτθν οικοδόμθςθ του παγκόςμιου ιςτιοπλοϊκοφ μζλλοντοσ. 

17. Η ανάδειξθ του ζργου τθσ  Ε.Ι.Ο., θ διάχυςθ τθσ γνϊςθσ και θ αξιοποίθςθ των 

αποτελεςμάτων τθσ ζρευνασ και τθσ καινοτομίασ προσ όφελοσ ειδικότερα του 

ακλθτιςμοφ, αλλά επίςθσ τθσ Ρολιτείασκαι του κοινωνικοφ ςυνόλου ευρφτερα. 

18. Η ανταπόκριςθ ςτισ αναπτυξιακζσ και κοινωνικζσ ανάγκεσ τθσ χϊρασ. Ιδιαίτερθ 

μζριμνα οφείλει να λθφκεί για τθ διάδοςθ του ακλιματοσ ςε γεωγραφικά 

απομονωμζνεσ και οικονομικά μειονεκτοφςεσ περιοχζσ. 

19. Η αξιοποίθςθ των εγκαταςτάςεων τθσΕΙΟ, των ςωματείων και τθσ ολυμπιακισ 

κλθρονομιάσ για ακλθτικζσ δραςτθριότθτεσ υψθλοφεπιπζδουκαι ειδικότερα για 

τθν προςζλκυςθ πανευρωπαϊκϊν και παγκοςμίων πρωτακλθμάτων ςε όλθ τθν 

επικράτεια και κακ όλθ τθ διάρκεια του χρόνου. 
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20. Η ενίςχυςθ δραςτθριοτιτων που κα μειϊνουν το περιβαλλοντικό αποτφπωμα 

τθσ ιςτιοπλοΐασ, κακιςτϊντασ τθ φιλικι προσ το περιβάλλον και υπόδειγμα 

βιϊςιμθσ ανάπτυξθσ. Η ζνταξθ των ςωματείων ςτο πρόγραμμα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ – 

ΑΥΤΟΝΟΜΩ είναι πολφ ςθμαντικι για τθν χρθματοδότθςθ για τθν υλοποίθςθ 

παρεμβάςεων, με ςτόχο τθ λειτουργία κάτω από φιλικζσ για το περιβάλλον 

ςυνκικεσ, τθ μείωςθ τθσ ενεργειακισ κατανάλωςθσ και κατά ςυνζπεια τθσ 

οικονομικισ επιβάρυνςθσ των ςωματείων. Επομζνωσ, κα δϊςει λφςθ αφενόσ 

μεν ςτο μεγάλο πρόβλθμα τθσ ςυντιρθςθσ των κτιριακϊν εγκαταςτάςεων των 

ςωματείων, αφετζρου δε κα εξοικονομιςει πολφτιμουσ πόρουσ ςε αυτά, 

προκειμζνου να διατεκοφν ςε ακλθτικζσ δραςτθριότθτεσ. 

21. Η ςυςτθματικι εφαρμογι Τεχνολογιϊν Ρλθροφορικισ και Επικοινωνιϊν (ΤΡΕ) 

για τθν ςυνεχι αναβάκμιςθ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν προσ τα ςωματεία 

μζλθ τθσ ΕΙΟ και προσ τρίτουσ. 

22. Η άςκθςθ πολιτικϊν με ςτόχο τον διαρκι εκςυγχρονιςμό τθσ οργανωτικισ 

δομισ και των διοικθτικϊν τθσ διαδικαςιϊν, για τθν αποτελεςματικότερθ 

διαχείριςθ όλων των διακζςιμων πόρων τθσ, ανκρϊπινων, οικονομικϊν και 

υλικϊν. Συμμετοχι ςτο Διοικθτικό Συμβοφλιο εκλεγμζνων εκπροςϊπων 

προπονθτϊν και ακλθτϊν. 

23. Η αξιοποίθςθ, με διαφανείσ διαδικαςίεσ, τθσ κινθτισ και ακίνθτθσ περιουςίασ 

και των άυλων περιουςιακϊν ςτοιχείων τθσ ΕΙΟ, με ςτόχο τθν αποτελεςματικι 

υποςτιριξθ του επιτελοφμενου εκπαιδευτικοφ και ακλθτικοφ ζργου. 

24. Η ενίςχυςθ των δεςμϊν τθσ ΕΙΟ με τθν κοινότθτα των παλαίμαχων ακλθτϊν και 

ιδιαίτερα όςων ζχουν διακρικεί ςε πανευρωπαϊκό, παγκόςμιο και ολυμπιακό 

επίπεδο. Η αξιοποίθςθ ςε ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ βάςθ των γνϊςεων τουσ, αλλά και τθσ 

πολφτιμθσ εμπειρίασ τουσ, εμπεριςτατωμζνθσ κεϊρθςθσ των πραγμάτων που 

εξ οριςμοφ διακζτουν, για τθ χάραξθ (υποςτιριξθ) του ευρφτερου ςτρατθγικοφ 

ςχεδίου. Οι πρωτακλθτζσ με διάκριςθ που απαςχολοφνται ςτο ευρφτερο 

δθμόςιο, πρζπει να ενιςχφςουν τθν ανάπτυξθ του ακλιματοσ μασ. 

 

Για τον Ναυτικό Πμιλο Θεςςαλονίκθσ, 
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