Εισήγηση του Προέδρου της Ε.Ο.Χ.Α. κατά την 1η Συνεδρίαση του Νέου Δ.Σ.
που έγινε την Τρίτη 02-03-3021 στις 20:00 με τηλαδιάσκεψη

και είχε ως θέμα την ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ του ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
και την ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ

Αγαπητοί φίλοι,
Εύχομαι σε όλους μας, μια καλή θητεία και επιτυχία στο έργο που μόλις ξεκινάμε ως νέα διοίκηση της ΕΟΧΑ.
Αναλαμβάνουμε ως Διοικητικό Συμβούλιο σε μια χρονική στιγμή που για τα αθλήματα που υπηρετούμε είναι
οριακή.
Όπως όλοι έχετε ενημερωθεί από τους απολογισμούς του προηγούμενου Δ.Σ. που κατατέθηκαν ενόψει της
της Γ.Σ. αλλά και όπως πιθανότατα γνωρίζετε στα προηγούμενα χρόνια έγινς για την ομοσπονδία μια σοβαρή
και νοικοκυρεμένη δουλειά η οποία απηχεί στην πολύ καλή εικόνα που υπάρχει για την ομοσπονδία και για τα
σωματεία μέλη της αλλά και για τους φορείς και τους οργανισμούς με τους οποίους συναλλάσεται.
Εννοείται, ότι δεν είναι όλα ιδανικά και κατά συνέπεια ισχύει και εδώ, η φράση «εχθρός του καλού, είναι το
καλύτερο» κάτι που για μένα είναι βασική αρχή.
Αυτός λοιπόν, είναι ο προσωπικός μου στόχος και θεωρώ ότι θα πρέπει να είναι ο στόχος και του συνόλου του
νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Θέλω, δηλαδή, να πω ότι επιδίωξη όλων μας, πρέπει να είναι αφενός η
βελτίωση σε όσα καταγράφονται ήδη στα θετικά της προηγούμενης διοίκησης και αφετέρου η επιτάχυνση
όσων θεμάτων και ενεργειών –για διάφορους λόγους- είτε δεν έγιναν εφικτά, είτε έμειναν λίγο πίσω.
Για να γίνουν πράξη τα παραπάνω, χρειάζεται από όλους μας αρκετή δουλειά, με μεθοδικότητα και
διορατικότητα, αλλά κυρίως χρειάζεται να αποκοπεί αυτή η νέα διοίκηση από πιθανές αγκυλώσεις και
λανθασμένες νοοτροπίες που ενδεχομένως να υπήρξαν στο παρελθόν και να προχωρήσει έχοντας νέες
«φρέσκιες» ιδέες και αντιλήψεις, κάτι στο οποίο σίγουρα θα βοηθήσει και η κατά 50% ανανέωση της σύνθεσης
του συμβουλίου μας, με νέα στελέχη που εκλέγονται για πρώτη φορά.
Πιστεύω πώς όλοι μας έχουμε εικόνες και παραδείγματα από πρακτικές που εφαρμόζονται σε χώρες πιο
αναπτυγμένες από την δικής μας (σε ότι αφορά στα αθλήματά μας), και επίσης όλοι μας εκτιμώ ότι έχουμε την
ικανότητα να αναλύσουμε αυτά τα παραδείγματα και να προχωρήσουμε σε προτάσεις, βασισμένες μεν στα
παραδείγματα αυτά, αλλά προσαρμοσμένες στα δικά μας δεδομένα, ιδιαιτερότητες και δυνατότητες.
Θέλω να τονίσω κάποια πράγματα που θεωρώ ότι θα πρέπει αποτελέσουν τις θεμελιώδεις αρχές της περιόδου
που θα είμαστε στην διοίκηση της ΕΟΧΑ.
- Κυρίαρχο στοιχείο για την επιτυχημένη πορεία αυτής της διοίκησης είναι η ομόνοια και η ομοψυχία που θα
θα πρέπει να επικρατεί μεταξύ μας, πάντοτε όπως έγινε και με την προηγούμενη διοίκηση, η οποία θα σας
αναφέρω χαρακτηριστικά, ότι δεν έχει καταγράψει ούτε μία απόφαση η οποία έχει ληφθεί κατά
πλειοψηφία, αφού πάντα μετά από την συζήτηση και την ανατλλαγή απόψεων για καθένα από τα θέματα,
καταλήγαμε σε ομόφωνες αποφάσεις.
- Πνεύμα συνεργασίας και ταυτόχρονα διάκριση του ρόλου του καθενός, σεβασμός στις απόψεις και την
δουλεία που παράγει και θετική πρόθεση με διάθεση προσφοράς όταν και από όποιον ζητηθεί.
- Τέλος θα ήθελα να γνωρίζετε ότι είμαι από εκείνους που τους ενοχλεί απίστευτα πολύ, η «κριτική του
πεζοδρομίου» και η χωρίς τεκμηρίωση και άρα άδικη αντιμετώπιση. Θέλω λοιπόν να παρακαλέσω όλους
σας, η όποια διαφοροποίηση, κριτική και παράπονό σας, να ξεκινάει από εδώ – εσωτερικά στο Δ.Σ. όπως
και στα υπόλοιπα όργανα που είτε εκλέχθηκαν, είτε θα συνταθούν με δικές μας αποφάσεις. Αυτό θα σας
παρακαλέσω να το εφαρμόσετε πρώτα από όλα για πράξεις και αποφάσεις δικές μου και ήθελα να ελίμαι ο
πρώτος που θα γίνει ο λήπτης της κριτικής σας.
Κλείνοντας αυτή την εισαγωγή μου, θέλω να ζητήσω από όλους σας, όταν λειτουργείτε για την Ομοσπονδία και
όταν καλείστε να πάρετε αποφάσεις είτε ως Δ.Σ. είτε ως μέλη των αποφασιστικών οργάνων και επιτροπών, να
προσπαθήσετε να αφήνετε έξω από την σκέψη σας το γεγονός ότι προερχόμαστε ο καθένας από κάποιο
σωματείο αφού εδώ είμαστε για τα θέματα που αφορούν την ΕΟΧΑ και όχι για να προασπίσουμε
εξειδικευμένα συμφέροντα μεμονωμένων σωματείων, όπως επίσης θα πρέπει να παραβλέψετε το γεγονός ότι
μεταξύ των αθλητών μας, συχνά θα συμπεριλαμβάνονται και τα παιδιά κάποιων από εμάς.
Αν προσπαθήσουμε με κάθε τρόπο να λειτουργήσουμε με νηφαλιότητα και ανιδιοτέλεια, οι αποφάσεις μας θα
είναι πάντα δίκαιες –ακόμα κι αν κάποιες φορές θα δεχτούμε έντονη κριτική- αλλά ταυτόχρονα θα
διαψευστούν όσοι ήδη πριν την εκλογή μας, ψέλλιζαν στα «πηγαδάκια» κάποιες προσχηματικές επιφυλάξεις
τους για την «εμπλοκή των μπαμπάδων στα διοικητικά της Ε.Ο.Χ.Α.».
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Προτεραιότητες
Πιο πάνω ανέφερα ότι επιδίωξη μας θα πρέπει να είναι το να τρέξουν ακόμα καλύτερα όσα ήδη είναι προς την
σωστή κατεύθυνση και ταυτόχρονα να δοθεί ώθηση και επιτάχυνση σε όσα έχουν υστερήσει.
Στις άμεσες προτεραιότητές μας θεωρώ ότι πρέπει να εντάξουμε, τα εξής :
- την αντιμετώπιση των προβλημάτων που έχει επιφέρει στα αθλήματά μας η πανδημία και τα περιοριστικά
μέτρα, με πρώτο, άμεσο και επείγον την προσπάθεια για την διεξαγωγή τουλάχιστον των βασικών αγώνων
από τα πρωταθλήματά μας,με ότι θετικό μπορεί να φέρει αυτό για αθλητές μας ειδικά συγκεκριμένων
ηλικιακών κατηγοριών.
- το ζήτημα της ανάπτυξης –προσέλκυσης νέων μικρών αθλητών στα φυτώρια και τις ακαδημίες των συλλόγων
μας – αφού η αποχή για σχεδόν δύο ολόκληρες χιονοδορομικές περιόδους θα αποτυπωθεί με σημαντική
μείωση του αριθμού νέων παιδιών στα επόμενα 2 χρόνια με αυτονόητη κατάληξη την μείωση του αριθμού
στις προαγωνιστικές και πρώτες αγωνιστικές κατηγορίες. Αυτό βέβαια θα είναι λιγότερο αισθητό στα Βόρεια
αγωνίσματα που επηρεάστηκαν λιγότερο από τα κλειστά χιονοδρομικά κέντρα, αλλά σίγουρα θα είναι έντονο
στα Αλπικά και την Χιονοσανίδα.
- ανάπτυξη και βελτίωση των συνθηκών για τα αγωνίσματα των παγοδρομιών, κάτι που αποτελεί ένα πολύ
σημαντικό κεφάλαιο για την διοίκησή μας. Για τα αθλήματα αυτά έγιναν κάποια σοβαρά βήματα –κυρίως σε
επίπεδο θεσμικό- αλλά λόγω κυρίως της έλλειψης της βασικής υποδομής που είναι τα παγοδρόμια, αυτά που
ήταν εφικτά να γίνουν σε αθλητικό επίπεδο είναι πολύ λίγα. Αν στα πιο πάνω προσθέσουμε και το γεγονός
ότι σε όλα τα θέματα αυτών των αγωνισμάτων, επικρατούσε το 2015–2016 που ουσιαστικά μας ανατέθηκαν,
μια όλως λανθασμένη και αντιθεσμική νοοτροπία (από τέως διοικητικούς, στελέχη και σωματεία) γίνεται
εύκολα αντιληπτό ότι όλη η προηγούμενη περίοδος ήταν πολύ δύσκολη για τον αρμόδιο Αντιπρόεδρο κ.
Σμυρναίο που κλήθηκε να αναλάβει τον συντονιμσό των αθλημάτων αυτών. Για την δική μας 4ετία και
δεδομένου ότι στην Γ.Σ. όπως και στο Δ.Σ. εκπροσωπείται ένα μόνο σωματείο από εκείνα που αναπτύσσουν
αθλήματα των παγοδρομιών (ο Πανσερραϊκός), όλα τα υπόλοιπα σωματεία που είτε ήδη
δραστηριοποιούνται, έιτε θα ενεργαοποιηθούν στο μέλλον, προσμένουν από εμάς να κάνουμε ότι καλύτερο
μπορούμε για τα αθλήματα αυτά, με κυριότερο αίτημα το να πιέσουμε με κάθε δυνατό τρόπο προς την
κατεύθυνση της δημιουργίας ενός –τουλάχιστον- παγοδρόμιου με τις σωστές αγωνιστικές προδιαγραφές,
είτε από το δημόσιο είτε ακόμα και από τον ιδιωτικό τομέα.
Επειδή ο Πανσερραϊκός στο Δ.Σ. μας, εκπροσωπείται από στέλεχος της χιονοδορομίας, έχω αποφασίσει (και
ελπίζω ότι θα έχω την σύμφωνη γνώμη όλων σας) να κρατήσω ο ίδιος την αρμοδιότητα του «Εφόρου
Παγοδρομιών» και να προσπαθήσω σε συνεργασία με τον κ. Σμυρναίο που θα συμμετάσχει εξω-διοικητικά
να φέρουμε σε πέρας τα πολλά και μεγάλα θέματα αυτού του τομέα.
- ένα ακόμα μεγάλο αντικείμενο για την διοίκησή μας, είναι αυτό που αν το αναφέραμε με όρους
επιχειρήσεων, θα το ορίζαμε ως ενότητα “marketing” και αναφέρομαι στις ενέργειες που πρέπει να γίνουν
από την Ομοσπονδία για να διαμορφώσει το “προϊόν” της και να το προωθήσει στο ευρύ κοινό επιδιώκοντας
την προβολή του από τα ΜΜΕ - κυρίως από τα τηλεοπτικά. Θα χρειαστούν συντονισμένες ενέργειες που θα
προβάλουν την χιονοδρομία και τις γύρω από αυτήν δραστηριότητες με πρώτο target-group τον μεγάλο
αριθμό ατόμων που ασχολούνται ερασιτεχνικά (τουριστικά) με τα αθλήματά μας και αποδεδειγμένα τα
αγαπούν, δαπανώντας μάλιστα σημαντικά ποσά για αυτά.
Προς την κατεύθυνση αυτήν, εκτιμώ ότι βρισκόμαστε σε μια πολύ καλή συγκυρία, αφού οι αθλητές και οι
αθλήτριές μας των μεγαλύτερων κατηγοριών κυρίως, έχουν επιτύχει το τελευταιο διάστημα σοβαρές
διακρίσεις σε βαλκανικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, ενώ η συμμετοχή του Γκιννή στην Εθνική Ομάδα των
Αλπικών δίνει ένα επιπλέον επικοινωνιακό πλεονέκτημα.
Όλα αυτά μπορούν να βοηθήσουν σε μια συντονισμένη προβολή, που με την σειρά της θα μπορέσει να
οδηγήσει σε προσέλκυση χορηγών και εντέλει σε επιπρόσθετα έσοδα για την Ομοσπονδία που θα μας
δώσουν την δυνατότητα να παρέχουμε μεγαλύτερη υποστήριξη στα σωματεία και τους αθλητές μας.
Συνοψίζοντας όσα παραπάνω ανέφερα, θα πω ότι η διοίκησή μας θα πρέπει να επικεντρωθεί στο τρίπτυχο :
• Περαιτέρω βελτίωση συνθηκών και ενίσχυση στα ανεπτυγμένα αθλήματα
• Ουσιαστική εκκίνηση των αθλημάτων του Πάγου
• Ανάπτυξη του Marketing και επιδίωξη χορηγιών
Με τις πιο πάνω σκέψεις μου οδηγήθηκα στην κατάρτιση ενός οργανογράμματος για την διοίκηση και
λειτουργία της Ε.Ο.Χ.Α. από το οποίο σήμερα σας παρουσιάζω το αρχικό – αμιγώς διοικητικό - κομμάτι και
στο επόμενο διάστημα θα σας αναλύσω το συνολικό μοντέλο διοίκηση που προσδοκώ να εφαρμοστεί για την
μέγιστη αποτελεσματικότητα όλων των εμπλεκόμενων στελεχών, επιτροπών και οργάνων.

2

(ο πρόεδρος παρουσιάζει την πιο κάτω εικόνα)

ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ Ε.Ο.Χ.Α.
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Πρόεδρος

Γεν. Γραμματέας

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Νομικός Σύμβουλος

τμ. Επικοινωνίας & Δημ.
Σχέσεων
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
Συντονιστική Επιτροπή
Αθλημάτων

ΔΙΑΘΛΟ &
ΔΡΟΜΟΙ ΑΝΤΟΧΗΣ

ΑΛΠΙΚΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ
Τμήμα Μητρώων

Οικονομικό Τμήμα

Τεχνικός Σύμβουλος

Τμήμα Περιουσίας
ΧΙΟΝΟΣΑΝΙΔΑ &
ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΚΙ

Συντον. & Υποστ.
Σωματείων Εθν. Πρωτάθλημα Ανάπτυξη –Κανονισμοί
Εθνικές Ομάδες
Αποστολές Εξωτερικού

ΠΑΓΟΔΡΟΜΙΕΣ

ΣΤΕΛΕΧΗ ΑΓΩΝΩΝ
TD-Κριτές κλπ

Αρχικά πρέπει να ενημερώσω ότι –όπως φαίνεται και στο οργανόγραμμα αυτό – πρόκειται να ενργοποιηθεί η
Εκτελεστική Επιτροπή (κάτι που αποτελεί και καταστατική υποχρέωση) η οποία θα απαρτίζεται από τον
Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό & τον Ειδικό Γραμματέα και τον Ταμία. Η επιτροπή θα συνεδριάζει
κάθε 2 εβδομάδες και στις συνεδριάσεις μας θα καλούνται κατά περίπτωση οι αρμόδιοι έφοροι, ανάλογα με
τα θέματα που πρόκειται να συζητηθούν.
Το οργανόγραμμα αυτό, οδηγεί επίσης στις αντίστοιχες θέσεις ευθύνης που καθένας από εμάς θα αναλάβει,
και εκείνες οδηγούν στην διάρθρωση (σύσταση) του Διοικητικού Συμβουλίου.
Σε αυτό αποτυπώνονται δύο βασικοί “τομείς” (α) ο Διοικητικός και (β) ο Αθλητικός, εξίσου σημαντικοί και οι
δύο. Σε κάθε περίπτωση όμως, ο αυτοσκοπός και ο λόγος ύπαρξης της Ε.Ο.Χ.Α. είναι το αθλητικό της
αντικείμενο και με την λογική αυτήν, ο Διοικητικός Τομέας υπάρχει με μόνο στόχο την διοικητική
γραμματειακή και ταμειακή υποστήριξη του Αθλητικού.
Προτείνω λοιπόν τον ορισμό ενός και μόνο Αντιπροέδρου (αντί του παλιότερου μοντέλου με τους τρεις
Αντιπροέδρους) ο οποίος θα έχει την ευθύνη του συντονισμού των αθλημάτων και την δημιουργία της
«Συντονιστικής Επιτροπής Αθλημάτων» στην οποία ο ίδιος θα προεδρεύει (και θα συμμετέχουν οι έφοροι
όλων των αθλημάτων) η οποία θα συνεδριάζει στις περιπτώσεις που είτε για τον οικονομικό, είτε για τον
αγωνιστικό προγραμματισμό απαιτείται συντονισμένη αντιμετώπιση και συνεννόηση.
Τέλος, λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενότητα των Αλπικών Αγωνισμάτων (καταβάσεων) είναι η μεγαλύτερη του
αθλητικού τομέα μας, σύμφωνα με το προτεινόμενο Οργανόγραμμα, στην ενότητα αυτή γίνεται ένας
διαχωρισμός ως εξής :
(α) Αλπικά Αγωνίσματα – Συντονισμός & Υποστήριξη σωματείων – Ανάπτυξη – Διοργάνωση και Υλοποίηση
Εθνικού Πρωταθλήματος – Κανονισμοί . Η ενότητα αυτή κατά την άποψή μου έχει μια μείζονα σημασία αφού
το μέλος της διοίκησης που θα την αναλάβει θα είναι ο άνθρωπος ο οποίος θα έχει την επαφή και τον
διάλογο με τα σωματεία ώστε να ξεκινήσει μια ουσιαστική επικοινωνία με σκοπό την παροχή υποστήριξης
από την πλευρά της ομοσπονδίας και αντιμετώπισης κάθε διαδικαστικού ή τεχνικού προβλήματος που θα
τίθεται.
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(β) Αλπικά Αγωνίσματα – Υποστήριξη & Διαχείριση, Εθνικών Ομάδων και Αποστολών Εξωτερικού.
Τα δύο αυτά τμήματα θα οργανωθούν ως αυτόνομα (με επιτροπές και ομάδες εργασίας), αλλά με τις
αναγκαίες επικαλύψεις και κοινές αποφάσεις όπου και όταν είναι απαραίτητο για την σωστή λειτουργία του
αθλήματος.
Ανάλογες ενότητες θα υπάρχουν και στα άλλα αθλήματα, διαχωρισμένες όμως εσωτερικά με την σύσταση
των σχετικών επιτροπών και ομάδων εργασίας.
Βάσει όσων έχω αναλύσει πιο πάνω, σας υποβάλλω την πρότασή μου για την συγκρότηση – σύσταση του
Διοικητικού μας Συμβουλίου,η οποία είναι η παρακάτω και παρακαλώ πολύ για τις απόψεις, παρατηρήσεις ή
εναλλακτικές σας προτάσεις.
Σας ευχαριστώ για την υπομονή σας.
Πρόταση Συγκρότησης Διοικητικού Συμβουλίου
1
2
3
4
5
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Πρόεδρος
Αντιπρόεδρος
Γενικός Γραμματέας
Ταμίας
Ειδικός Γραμματέας
Εφ. Υλικού & Περιουσίας

ΝΙΚΗΤΙΔΗΣ
ΓΥΡΟΥΣΗΣ
ΜΗΛΙΟΣ
ΓΙΑΖΙΤΖΙΔΗΣ
ΣΤΑΜΟΥ
ΖΑΒΟΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ
ΔΗΜΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΣΑΒΒΑΣ
ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
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Έφορος Αλπικών (Κανον.Πρωταθλ.Αναπτ.)
Έφορος Εθν. Ομάδων & Αποστολών
Υπευθ. Βορείων
Υπευθ. SB - FS
Υπευθ. Στελεχών

ΜΑΡΜΑΡΕΛΗΣ
ΜΠΑΚΑΣ
ΤΣΟΥΡΕΚΑΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΥ
ΜΕΝΤΖΙΟΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΓΙΑΝΝΗΣ
ΚΩΣΤΑΣ
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