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KANΟΝΙΣΜΟΣ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  

Ιστιοπλοϊκής Οµάδας Πανεπιστηµίου Κρήτης (ΙΟΠΚ) 

Άρθρο 1 

ΣΚΟΠΟΣ 

Η Ιστιοπλοΐα αποτελεί µια από τις αθλητικές δραστηριότητες του Πανεπιστηµιακού 
Γυµναστηρίου Ηρακλείου. Ιστιοπλοϊκή οµάδα του Π.Κ. (IOΠK) διέπεται από τις αρχές 
λειτουργίας του Γυµναστηρίου του ΠΚ και της Επιτροπής Αθλητισµού του Πανεπιστηµίου 
Κρήτης που περιγράφονται στον κανονισµό λειτουργίας του Γυµναστηρίου του ΠΚ και τον 
κανονισµό που περιγράφεται στο παρόν κείµενο. Κεντρικός στόχος είναι η διάδοση του 
αθλήµατος της Ιστιοπλοίας στους φοιτητές του Π.Κ. κατ’ αρχήν, τα µέλη του 
Πανεπιστηµίου Κρήτης και στην Ακαδηµαϊκή κοινότητα γενικότερα, καθώς και την 
οργάνωση αγωνιστικών οµάδων µε στόχο την εκπροσώπηση του ΠΚ σε αθλητικές 
εκδηλώσεις στον χώρο της ιστιοπλοΐας στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Επίσης καλλιεργεί 
την επαφή των µελών του Πανεπιστηµίου Κρήτης (Π.Κ.) µε την κοινωνία µέσω αθλητικών 
και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων σε θέµατα ιστιοπλοΐας, και σχετικών δραστηριοτήτων. 

Άρθρο 2 

ΜΕΣΑ 

Μέσα για την πραγµάτωση των σκοπών της οµάδας είναι: 

Α. Η οργάνωση τµηµάτων: 

1. Εκπαιδευτικής Ιστιοπλοΐας, 

2. Προ-αγωνιστικής Ιστιοπλοΐας, 

3. Αγωνιστικής Ιστιοπλοΐας. 

Β. Η συµµετοχή των τµηµάτων της οµάδας σε αθλητικές εκδηλώσεις. 

Γ. Η οργάνωση από την οµάδα αθλητικών εκδηλώσεων. 

Δ. Η οργάνωση ηµερίδων, σεµιναρίων και συναντήσεων µε θέµα τον αθλητισµό και τη 
θάλασσα. 

Άρθρο 3 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ 
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Επιτροπή Ιστιοπλοΐας 

Η Επιτροπή Ιστιοπλοΐας απαρτίζεται από τα πιο κάτω µέλη: 

Κοσµήτορας ΣΘΤΕ (ex officio) 

Πρόεδρος Επιτροπής Αθλητισµού (ex-officio) 

Γυµναστής Αθλητικού Κέντρου Π.Κ. (ex-officio) 

Αναπληρωτής Πρύτανη υποδοµών (ex-officio) 

Η Επιτροπή Ιστιοπλοΐας διευθετεί όλα τα ζητήµατα της οµάδας όσο αφορά το 
πανεπιστήµιο. Ορίζει τον προπονητή, καθορίζει το ποσό της εισφοράς των µελών της 
ΙΟΠΚ µετά από εισήγηση της Γενικής Συνέλευσης και διευθετεί προβλήµατα που δεν 
µπορούν αν επιλυθούν από την Γενική Συνέλευση της ΙΟΠΚ. Ενηµερώνεται από τον 
Προπονητή κάθε εξάµηνο γραπτώς για τα πεπραγµένα της Οµάδας και µε τη σειρά της η 
Επιτροπή Ιστιοπλοΐας ενηµερώνει την Επιτροπή Αθλητισµού.  

Άρθρο 4 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ-ΣΚΑΦΗ 

Ο εξοπλισµός της Ι.Ο.Π.Κ. απαρτίζεται από τα σκάφη (ιδιοκτησίας Π.Κ – Ενοικίασης- 
Παραχώρησης προς  το ΠΚ) και λοιπό υλικό που ανήκουν στο ΠΚ. Επίσης διαθέτει υλικό 
για τον εξοπλισµό των παραπάνω σκαφών, ο οποίος αναφέρεται λεπτοµερώς στην 
επισυναπτόµενη λίστα καταγραφής εξοπλισµού. Η Ι.Ο.Π.Κ. µπορεί, εφόσον υπάρχει η 
οικονοµική δυνατότητα, να εξοπλίζεται µε αγωνιστικά και εκπαιδευτικά ιστιοπλοϊκά σκάφη 
(διαφόρων κατηγοριών) και υλικά για τις δραστηριότητες του, από τον Τακτικό 
Προϋπολογισµό του Π.Κ. όπως επίσης από δωρεές ή έσοδα από εκπαιδευτικά και 
ερευνητικά προγράµµατα στα οποία µπορεί να συµµετέχει και διαχειρίζεται ο ΕΛΚΕ ΠΚ, 
µετά από έγκριση της Επιτροπής Αθλητισµού και εφόσον αυτά εµπίπτουν στους στόχους 
της ΙΟΠΚ και του ΠΓΗ. Η κατάσταση του ιστιοπλοϊκού εξοπλισµού καταγράφεται από τα 
πρωτόκολλα παράδοσης και παραλαβής των υλικών στην αρχή και στο τέλος της 
ακαδηµαϊκής χρονιάς ή κατά τη διάρκεια του έτους όταν πρόκειται για αγωνιστικά πανιά. 

Δικαίωµα χρήσης του εξοπλισµού έχουν όλα τα µέλη της ΙΟΠΚ. Μέλη της ΙΟΠΚ έχουν τη 
δυνατότητα να δανείζονται πανιά για χρήση σε αγώνες και φέρουν την ευθύνη για την 
παράδοσή τους στην ίδια κατάσταση που παραλήφθηκαν µε υπεύθυνη δήλωση. 

Προπονητικά πανιά παραλαµβάνονται στην αρχή του ακαδηµαϊκού έτους και 
παραδίδονται στο τέλος και αγωνιστικά πανιά που παραλαµβάνονται πριν από τον αγώνα 
και παραδίδονται µετά την ολοκλήρωσή του. Σε περίπτωση συνεχόµενων αγώνων (µε ένα 
σαββατοκύριακο κενό) τα αγωνιστικά πανιά θα επιστρέφονται µετά το πέρας όλων των 
αγώνων.  
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Μετά το πέρας µιας προπόνησης ή ενός αγώνα και σε περίπτωση που υπάρξει ζηµιά στον 
σταθερό εξοπλισµό του σκάφους το πλήρωµα είναι υποχρεωµένο να συµπληρώνει µια 
φόρµα καταγραφής ζηµιών και να παραδίδεται στον Προπονητή και το Γυµναστή του ΠΓΗ. 

Ο προπονητής µαζί µε τα µέλη της ΙΟΠΚ µεριµνούν για επισκευές, επιδιορθώσεις και 
συντήρηση του εξοπλισµού. Τα έξοδα συντήρησης του εξοπλισµού καλύπτονται από το 
ΠΓΗ µέσα από τις εισφορές των µελών της ΙΟΠΚ. 

Η Επιτροπή Αθλητισµού εξασφαλίζει την ασφάλιση των σκαφών µε κονδύλια του ΠΓΗ ή 
του ΠΚ. 

Άρθρο 5 

ΜΕΛΗ 

Μέλη της οµάδας µπορούν να εγγραφούν όλα τα µέλη του Πανεπιστηµιακού 
Γυµναστηρίου που δέχονται ανεπιφύλακτα το παρόν καταστατικό και τον κανονισµό 
λειτουργίας του Γυµναστηρίου του Π.Κ. Τα µέλη της ΙΟΠΚ έχουν υποχρέωση καταβολής 
µηνιαίας εισφοράς στο ΠΓΗ για την κάλυψη εξόδων µαθηµάτων και προπονήσεων, 
συντήρησης του εξοπλισµού, καθώς και άλλων εξόδων τηε ΙΟΠΚ.  

Για  την εγγραφή κάποιου ως µέλους της οµάδας απαιτείται υποβολή αιτήσεως του 
ενδιαφερόµενου προς την Επιτροπή Ιστιοπλοΐας. Η Επιτροπή Ιστιοπλοΐας έχει δικαίωµα 
να αρνηθεί την συµµετοχή στις δραστηριότητες της οµάδας σε άτοµα που αποδεδειγµένα 
δεν τηρούν τους κανόνες που διέπουν τη λειτουργία της Ι.Ο.Π.Κ., δεν τηρούν τους κανόνες 
σωστής αθλητικής συµπεριφοράς, παραβαίνουν τους κανόνες ασφάλειας ή προβαίνουν σε 
παράνοµες πράξεις.  

Τα µέλη µπορούν να αιτηθούν συµµετοχή στην αγωνιστική, στην προ-αγωνιστική ή/και 
στην εκπαιδευτική-αναψυχής οµάδα.  Η τοποθέτηση τους στις παραπάνω οµάδες 
εξαρτάται από την εµπειρία του κάθε µέλους, καθώς επίσης και η διαθεσιµότητα τους να 
συµµετέχουν σε συγκεκριµένες δραστηριότητες. Η τοποθέτηση σε οµάδες αποφασίζεται 
από τον Προπονητή µε σύµφωνη γνώµη της Επιτροπή Ιστιοπλοΐας. 

Ο Προπονητής φέρει την ευθύνη για τη διεξαγωγή των προπονήσεων σύµφωνα µε του 
κανονισµούς ασφάλειας που περιγράφονται στο Άρθρο 12 του κανονισµού, και γενικότερα 
για την ασφάλεια των θανούµενων. Εξασφαλίζει ώστε οι προπονήσεις να λαµβάνουν 
χώρα σε αδειοδοτηµένες εγκαταστάσεις και σύµφωνα µε τους κανόνες ασφάλειας που 
προβλέπονται από το άρθρο 53 του Αθλητικού νόµου, από την ΕΙΟ και την ISAF. 

 

Άρθρο 6 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ 

Όλα τα µέλη της οµάδας έχουν ίσα δικαιώµατα . Όλα τα µέλη της οµάδας έχουν 
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υποχρέωση να συµµετέχουν σε εργασίες συντήρησης του εξοπλισµού και να φροντίζουν 
για την ορθή λειτουργία των σκαφών και του εξοπλισµού. 

Τα µέλη µπορούν να αποχωρούν ελεύθερα από την οµάδα. Η αποχώρηση τους όµως 
πρέπει να γνωστοποιείται. Αποβολή (διαγραφή µέλους) επιτρέπεται σε όσες περιπτώσεις 
ορίζει το καταστατικό. 

Άρθρο 7 

ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΙΟΠΚ 

Για την ορθή, ασφαλή και σύννοµη εκµάθηση Ιστιοπλοΐας και διεξαγωγή προπονήσεων το 
ΠΓΗ ορίζει προπονητή Ιστιοπλοΐας µε νόµιµη άδεια προπονητή. Ο Προπονητής συνοδεύει 
τα µέλη της ΙΟΠΚ στα µαθήµατα και τις προπονήσεις. Στην αρχή του έτους καταρτίζει 
πρόγραµµα προπονήσεων και µαθηµάτων και ορίζει τις οµάδες των φοιτητών και µελών 
της ΙΟΠΚ που συµµετέχουν στα µαθήµατα και τις προπονήσεις. Ο Προπονητής βεβαιώνει 
µε υπεύθυνη δήλωση για την ασφαλή και σύµφωνα µε τη νοµοθεσία και το παρόν 
κανονισµό διεξαγωγή των µαθηµάτων και προπονήσεων της ΙΟΠΚ. Έχει την ευθύνη για 
τον ορισµό των πληρωµάτων και των οµάδων κατά τις προπονήσεις και τα µαθήµατα. 
Καταρτίζει και παραδίδει για έγκριση στην Επιτροπή Ιστιοπλοΐας πρόγραµµα 
προπονήσεων και µαθηµάτων και ορίζει τις οµάδες (προ-αγωνιστική, αγωνιστικές κτλ.). 
Ορίζει τα αγωνιστικά πληρώµατα, µε κύριο γνώµονα την συµµετοχή φοιτητών σε αυτά 
καθώς και την σχετική εµπειρία.  

Οι οµάδες και τα αγωνιστικά πληρώµατα απαρτίζονται αποκλειστικά από ενεργά µέλη της 
Ι.Ο.Π.Κ, κατά προτεραιότητα στους φοιτητές του ΠΚ, και µετά στους εργαζόµενους του 
ΠΚ, µέλη συνεργαζόµενων ιδρυµάτων (ΙΤΕ, ENISA) και τέλος λοιπά µέλη του ΠΓΗ.  

Ο Προπονητής της ΙΟΠΚ παραλαµβάνει τον εξοπλισµό από την Επιτροπή Ιστιοπλοΐας και 
είναι υπεύθυνος για την ορθή χρήση και συντήρησή του. Συντονίζει τα µέλη της ΙΟΠΚ για 
τυχόν επισκευές/εργασίες. Καταγράφει τυχόν ζηµιές και τις αναφέρει στην Επιτροπή 
Ιστιοπλοΐας. Διατηρεί αρχείο µε το υλικό και είναι υπεύθυνος για το δανεισµό πανιών από 
µέλη της ΙΟΠΚ ελέγχοντας και καταγράφοντας την κατάστασή τους κατά την παράδοση και 
την επιστροφή.  

 

Άρθρο 8 

ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΓΩΝΩΝ  

Τα µέλη υποχρεούνται να τηρούν τους κανονισµούς ασφάλειας και ναυτοσύνης, όπως 
αυτοί ορίζονται από το Π.Γ.Η, και τους εθνικούς (ΕΙΟ) και διεθνείς κανονισµούς που 
ορίζονται από την Διεθνή Ιστιοπλοϊκή Οµοσπονδία ISAF, καθώς και την κείµενη 
νοµοθεσία. 

Οι προπονήσεις και η αγώνες αλλά και οποιαδήποτε άλλη χρήση σκάφους θα πρέπει να 
γίνεται υπό την καθοδήγηση πιστοποιηµένου προπονητή ιστιοπλοΐας σύµφωνα µε το 
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Ν2725/1999 (Άρθρο 5 και ΥΑ34137/21-7-2008) ο οποίος αναλαµβάνει µε υπεύθυνη 
δήλωση τον πιο πάνω ρόλο. 

Όλες οι προπονήσεις και οι αγώνες διεξάγονται σε εγκαταστάσεις οµίλων που είναι µέλη 
της  ΕΙΟ και οι εγκαταστάσεις τους είναι εφοδιασµένες µε την προβλεπόµενη από το 
άρθρο 56α του νόµου 2725/1999 άδεια. 

Κατά την διάρκεια των προπονήσεων και των αγώνων θα πρέπει να πληρούνται οι 
προϋποθέσεις που ορίζονται από το άρθρο 13 της ΚΥΑ-46596/22-11-04 που αφορά 
αθλήµατα που διεξάγονται σε θαλάσσιο χώρο και ειδικά η ύπαρξη κατάλληλα 
εξοπλισµένου σκάφους µε ναυαγοσώστη που θα επιβλέπει την θαλάσσια περιοχή που 
διεξάγεται η προπόνηση η ο αγώνας. 

Η εφαρµογή των κανόνων ασφαλείας είναι αποκλειστική ευθύνη Προπονητή και αποτελεί 
προϋπόθεση για τη λειτουργία της ΙΟΠΚ. 

 

Άρθρο 9 

ΠΟΙΝΕΣ 

Η Επιτροπή Ιστιοπλοΐας σε περίπτωση παραβάσεων του κανονισµού λειτουργίας του 
ΠΓΗ, του ΙΟΠΚ και λοιπών παραβάσεων δύναται να επιβάλει τις ποινές στα τα µέλη της 
οµάδας εν γένει: α) της εγγράφου παρατηρήσεως, β) της οριστικής διαγραφής από την 
ΙΟΠΚ, υποκείµενης της έγκρισης από την Επιτροπή Αθλητισµού. 

 

Άρθρο 10 

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 

 H Γ.Σ. η οποία αποτελείται από τα µέλη της οµάδας συµπεριλαµβανοµένου και του 
Προπονητή, συνεδριάζει συγκαλούµενη από τη Επιτροπή Ιστιοπλοΐας ή όταν το ζητήσει το 
ένα πέµπτο (1/5) των µελών της µε έγγραφη αίτηση προς την Επιτροπή Ιστιοπλοΐας όπου 
αναγράφονται και τα προς συζήτηση θέµατα. 

Η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεµάτων της 
ηµερησίας διατάξεως αυτής, όταν παρίστανται αυτοπροσώπως τα 2/3 και πλέον ενός των 
µελών. Μη γενοµένης απαρτίας, καλείται αυτή εκ νέου εντός το πολύ οκτώ (8) ηµερών 
όπου η απαρτία ορίζεται µε τα παρευρισκόµενα µέλη. Κατά την έναρξη κάθε ΓΣ ορίζεται 
προεδρείο (Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, Γραµµατέας) για το συντονισµό και την καταγραφή 
πρακτικών. Τα πρακτικά παραδίδονται στην Επιτροπή Ιστιοπλοΐας.  

Οι αποφάσεις της Συνελεύσεως λαµβάνονται µε απόλυτη πλειοψηφία των παρισταµένων 
µελών και αφορούν θέµατα που διέπουν τη καθηµερινή λειτουργία της οµάδας, δεν 
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εµπίπτουν στις αρµοδιότητες του Προπονητή και δεν προβλέπονται από τον παρόν 
κανονισµό. Η ΓΣ έχει συµβουλευτικό ρόλο στην Επιτροπή Ιστιοπλοΐας και Επιτροπή 
Αθλητισµού.  

 

Άρθρο 11 

ΠΟΡΟΙ 

Πόροι της οµάδας είναι: α) Τα ποσά που προέρχονται από τον τακτικό προϋπολογισµό 
του πανεπιστηµίου, β) Τα ποσά που προέρχονται από ερευνητικά και εκπαιδευτικά 
προγράµµατα του ΠΓΗ, γ) Δωρεές που διαχειρίζεται η Επιτροπή Αθλητισµού µέσω του 
ΕΛΚΕ,  εκτός αν αυτές αντιβαίνουν προ τους σκοπούς της οµάδας, δ) εισφορές των µελών 
της ΙΟΠΚ στο ΠΓΗ. 

Άρθρο 13 

ΑΡΧΕΙΑ 

Η οµάδα τηρεί τα εξής αρχεία: 

α) Μητρώου µελών 

β) Πρακτικών Συνεδριάσεων Γενικών Συνελεύσεων 

γ) Πρακτικών Συνεδριάσεων Επιτροπής Ιστιοπλοΐας 

στ) Υλικού 

ζ) Προπονήσεων 


