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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΙΟ ΜΕ ΤΟ ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
 

 

Μεγάλη ήταν η ατζέντα του εκπροσώπου της ΕΙΟ γενικού γραμματέα Απόστολου 

Παπαθανασίου στην συνάντηση που είχε την περασμένη εβδομάδα στη ΓΓΑ με την 

διευθύντρια του υφυπουργού αθλητισμού Ιωάννα Σεραφείμ και τον υπεύθυνο για τις 

ομοσπονδίες Στέλιο Συκά, σύμβουλο του Υφυπουργού.  

Ο κ. Παπαθανασίου εκ μέρους της ΕΙΟ ενημέρωσε τους εκπροσώπους της αθλητικής 

ηγεσίας για τις αποφάσεις του συνεδρίου των χωρών της Μεσογείου που έγινε πρόσφατα 

στην Αθήνα και τους ευχαρίστησε για την ψηφισθείσα τροπολογία της παραχώρησης 

χώρων στον αιγιαλό από το δημόσιο στους ναυτικούς ομίλους . Για το συγκεκριμένο θέμα 

ο Γεν. Γραμματέας της ΕΙΟ ζήτησε να γίνει άμεσα τροπολογία ή να υπογραφεί ΚΥΑ με 

την οποία οι παραχωρηθέντες χώροι να μην επιβαρύνουν οικονομικά στο ελάχιστο τους 

Ναυτικούς Ομίλους. 

Με αφορμή τη νομοθετική ρύθμιση που αφορά στους προπονητές των αθλητών της 

Κορακάκη, Στεφανίδη και  Γιαννιώτη με την οποία τους δίνεται δίπλωμα προπονητή 

χωρίς να παρακολουθήσουν σχολή, η ΕΙΟ πρότεινε νέα νομοθετική ρύθμιση ώστε το 

μέτρο να επεκταθεί και σε όλους τους  μεταλλιούχους ολυμπιονίκες ώστε να παίρνουν  

αυτόματα δίπλωμα προπονητή  Α΄ κατηγορίας. Επίσης πρότεινε όσοι από τους 

μεταλλιούχους Ολυμπιονίκες και Παγκόσμιους Πρωταθλητές έχουν δίπλωμα 

Γ΄κατηγορίας, αυτό να αναβαθμιστεί σε Α΄ κατηγορίας. 

Επίσης ο κ.Παπαθανασίου επανέλαβε το πάγιο αίτημα της ΕΙΟ για τη δημιουργία σχολής 

προπονητών και έλαβε την απάντηση ότι πολύ σύντομα θα λειτουργήσουν σχολές 

6άμηνης διάρκειας για όλα τα αθλήματα. 
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Στην εποικοδομητική συζήτηση έγινε λόγος για τα δέκα μετάλλια των Ελλήνων 

ιστιοπλόων που έχουν κατακτήσει μόλις το πρώτο εξάμηνο του 2017 σε παγκόσμιο και 

ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς και για την τεράστια ανάπτυξη που γνωρίζει το άθλημα. Είναι 

χαρακτηριστικό ότι μέχρι στιγμής μόνο στο πανελλήνιο κύπελλο 11χρονων στα  Όπτιμιστ 

έτρεξαν 350 σκάφη, 300 στο πανελλήνιο πρωτάθλημα της ίδιας κατηγορίας και 160 στο 

πανελλήνιο πρωτάθλημα Laser 4.7. 

Από την πλευρά του το Υφυπουργείο υποσχέθηκε ότι θα προσπαθήσει να δώσει λύσεις 

στα αιτήματα της Ομοσπονδίας ,αποδεικνύοντας για μια ακόμη φορά τις άριστες σχέσεις 

μεταξύ Ομοσπονδίας και Υφυπουργείου. 

 

                                                              ΤΟ  ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΕΙΟ 


