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1.ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

 Από την αρχή της θητείας της ,βασική επιδίωξη της Επιτροπής αποτέλεσε η κάλυψη του 

κενού που υπάρχει στον αθλητικό νόμο σχετικά με την ιστιοπλοΐα ΑμεΑ και τον αρμόδιο 

φορέα  σε δευτεροβάθμιο επίπεδο. Για το λόγο αυτό η Επιτροπή ήλθε κατ’ επανάληψιν σε 

επαφή με την Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή  και υπηρεσιακούς φορείς της Γ.Γ.Α, και 

επιδίωξε μέσω υπουργικής απόφασης ή/και τροποποίησης του αθλητικού νόμου, το άθλημα 

της ιστιοπλοΐας ΑμεΑ να είναι της αποκλειστικής αρμοδιότητας της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής 

Ομοσπονδίας.  

∆υστυχώς, η προσπάθεια αυτή δεν ευοδώθηκε.  Ωστόσο, με τη συμπαράσταση και της 

Ε.Π.Ε,  οι αρμόδιες υπηρεσίες της Γ.Γ.Α  (∆ιεύθυνση Ειδικού αθλητισμού, Τμήμα υγρού 

στίβου) συνεργάστηκαν με  την Ε.Ι.Ο. και την Επιτροπή ΑμεΑ για θέματα που αφορούν τους 

ανάπηρους αθλητές μας. Ωστόσο, ο στόχος παραμένει και θα πρέπει -κατά τη γνώμη μας- να 

απασχολήσει τα νέα θεσμικά όργανα της Ε.Ι.Ο. 

 

2. ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ  

Κύρια προτεραιότητα υπήρξε η παροχή της μεγαλύτερης δυνατής υποστήριξης στις ομάδες 

παραολυμπιακών κατηγοριών (2,4mR ,SONAR). Η προσπάθεια αυτή απέφερε ένα χάλκινο 

μετάλλιο στα SONAR (Παγκόσμιο Πρωτάθλημα  2009 - Αθήνα) και την κατάκτηση της 

πρόκρισης και για τις 2 κατηγορίες σκαφών στους Παραολυμπιακούς Αγώνες του 2012 από 

την 1η διαδικασία (Παγκόσμιο Πρωτάθλημα 2010 - Medemblic) ,όπου μάλιστα στην κατηγορία 

SONAR το ελληνικό πλήρωμα κατέκτησε την 6η θέση. ∆υστυχώς, η μειωμένη επιχορήγηση 

της Ομοσπονδίας δεν επέτρεψε στην Ελληνική ομάδα  να κατακτήσει ένα ακόμη μετάλλιο στα 

SONAR, αφού οι αθλητές έτρεχαν με στραβό κατάρτι.  

Το 2009 η κατηγορία 2,4 mR συμμετείχε με 3 αθλητές στο διεθνή αγώνα της κατηγορίας στην 

Ιταλία, ως αγώνα προετοιμασίας στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα 2009 (Αθήνα). 

Το 2010 η κατηγορία Sonar συμμετείχε στο διεθνή αγώνα Semaine Olympique Francaise 

(Hyers) στον οποίο κατέλαβε την 4η θέση. 

Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του 2011 που διεξήχθη στο Weimouth, λόγω ανυπέρβλητων 

οικονομικών δυσκολιών , και μετά έκτακτη επιχορήγηση της Ειδικής Γραμματείας ∆ιατροφής 

και Άθλησης,  συμμετείχε μόνον η ομάδα του Sonar,ενώ ούτε το Sonar ούτε το 2,4 mR 

συμμετείχαν στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα που έγινε το ∆εκέμβριο του 2011 στο Perth. Τέλος, 

και οι δύο ομάδες- λόγω ανυπέρβλητων και πάλι οικονομικών δυσκολιών- δεν κατόρθωσαν 

να συμμετάσχουν σε κάποιο διεθνή αγώνα κατά το 2011. 

Το 2012, με την πρωτοφανή μέχρι σήμερα για την ιστιοπλοΐα ΑΜΕΑ στήριξη της Ελληνικής 

Παραολυμπιακής Επιτροπής (ΕΠΕ) η οποία κάλυψε ολόκληρο το πρόγραμμα προετοιμασίας, 

η ομάδα Sonar συμμετείχε σε 3 αγώνες προετοιμασίας στο εξωτερικό( Hyers, Medemblic, 

Weimouth)  και το 2,4 mR σε έναν αγώνα (Weimouth). Επίσης, με τη στήριξη της ΕΠΕ , οι 

ομάδες ανανέωσαν κατά το δυνατόν τον εξοπλισμό τους και συμμετείχαν αξιοπρεπώς στους 



Παραολυμπιακούς Αγώνες του 2012, όπου το πλήρωμα Sonar κατέκτησε την 8η θέση και το 

2,4 mR τη 14η. 

 

3. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 

Με στόχο την καλλιέργεια του αθλήματος στη βάση, και την ποσοτική και ποιοτική αύξηση 

των ιστιοπλόων ΑΜΕΑ  έγιναν οι παρακάτω ενέργειες: 

 

α) Με ενέργειες της Επιτροπής επαναδραστηριοποιήθηκε το σωματείο ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑ ΓΙΑ 

ΟΛΟΥΣ – SAILABILITY HELLAS. Με τη βοήθεια της Επιτροπής, επίσης, 2 ακόμη 

εκπαιδευτικά σκάφη για αναπήρους έφτασαν στην Ελλάδα ως δωρεά της 

Ελληνοαυστραλιανής κοινότητας προς το σωματείο, ώστε σήμερα να υπάρχουν συνολικά 7 

εκπαιδευτικά σκάφη Access Dingy. 

β) Στην προσπάθεια ενημέρωσης των ομίλων-μελών κατ’ επανάληψη υπήρξαν επαφές με τα 

σωματεία της ΕΙΟ (με e-mails, ενημέρωση  στις Γ.Σ.  κλπ) .  

γ) Στην προσπάθεια εμπλοκής και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στα προγράμματα ανάπτυξης 

η Επιτροπή ήλθε σε επαφή με τον Αθλητικό Οργανισμό του ∆ήμου Καλλιθέας για να στηρίξει 

οικονομικά ένα πρόγραμμα εκμάθησης ιστιοπλοΐας (μισθός προπονητή) . Ο ∆ήμος στην αρχή 

ανταποκρίθηκε ,βοηθώντας το πρόγραμμα του ΝΟΤΚ, εν συνεχεία όμως ανέστειλε τη στήριξη 

αυτή λόγω οικονομικής δυσπραγίας. 

Η επιτροπή ετοίμασε υλικό προβολής και για άλλους ∆ήμους( Πειραιά, Ερμιονίδας κλπ) που 

ωστόσο τελικά δεν ανταποκρίθηκαν. 

Μετά τις ενέργειες αυτές τμήμα ανάπτυξης  ΑΜΕΑ, με σκάφη του σωματείου Sailability Hellas 

–Ιστιοπλοΐα για όλους,  άρχισε να λειτουργεί στο ΝΟΤΚ, που μετά το ΝΟΕ και τον ΙΟΠ 

υπήρξε το 3ο  πανελλαδικά σωματείο που ασχολήθηκε με την ιστιοπλοΐα ΑμεΑ. Ο ΝΟΤΚ 

κατάφερε επίσης να αποκτήσει 2 σκάφη της παραολυμπιακής κατηγορίας  2,4mR με χορηγία, 

και πλέον υπάρχει στόλος 7 σκαφών στο Σαρωνικό. ∆υστυχώς, μετά 3 σχεδόν χρόνια ο 

ΝΟΤΚ δήλωσε ότι λόγω οικονομικών δυσχερειών θα διακόψει το πρόγραμμα. 

Μέσα στο 2012 ,επίσης με 2 σκάφη του σωματείου Sailability Hellas –Ιστιοπλοΐα για όλους, 

άρχισε πρόγραμμα ανάπτυξης και ο ΝΑΣΚ ΑΙΟΛΟΣ, το πρώτο σωματείο στην περιφέρεια 

που ασχολείται συστηματικά με ιστιοπλοΐα ΑΜΕΑ. Όλο το πρόγραμμα, στο οποίο 

συμμετέχουν ήδη 5 ανάπηροι αθλητές, καλύπτεται με εθελοντική εργασία και εθελοντή 

προπονητή . 

 

4. ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ ΑμεΑ (2009) 

Η επιτροπή εργάστηκε σκληρά και συντόνισε τις εξειδικευμένες εργασίες που έπρεπε να 

γίνουν μέχρι την έναρξη, αλλά και κατά τη διεξαγωγή του Παγκοσμίου. Για το σκοπό αυτό και 

για αρκετούς μήνες πριν τους αγώνες, μέλη της επιτροπής ήταν σε συνεχείς συναντήσεις με 

τους ομίλους που συνέβαλαν ουσιαστικά στη άκρως επιτυχημένη διεξαγωγή του 

Πρωταθλήματος .Οι εργασίες που προηγήθηκαν σχετικά με την χωροθέτηση, τους εθελοντές, 

την προβολή κ.α., βοήθησαν να διεξαχθούν αγώνες υψηλοτάτου επιπέδου με τη συμμετοχή 



100 ιστιοπλόων από 18 χώρες . Πριν την έναρξη του Παγκοσμίου πραγματοποιήθηκε επίσης 

διεθνές σεμινάριο πιστοποίησης αναπηρίας ,από το οποίο πιστοποιήθηκαν για 1η φορά 5 

Έλληνες Classifiers..  

Μια μεγάλη κληρονομιά της διοργάνωσης αυτής που επίσης υπήρξε  για 1η φορά στην 

Ιστιοπλοΐα ,είναι η δημιουργία σώματος 70 περίπου εθελοντών που εργάστηκαν με 

αυταπάρνηση και απέδειξαν πως η έμπνευση ,η σωστή προετοιμασία και ο στόχος είναι οι 

μοχλοί εδραίωσης του εθελοντισμού .  

 

5.ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ 

α) Η Επιτροπή στήριξε με κάθε τρόπο την 1η γιορτή των αθλητών με αναπηρία που 

πραγματοποιήθηκε το Μάιο του 2010 στο ΝΟΕ, με στόχο την αγορά ενός σκάφους 2,4mR για 

τον αθλητή Νίκο Πατεράκη. Η στήριξη του κόσμου ήταν συγκινητική με αποτέλεσμα από τα 

χρήματα που συγκεντρώθηκαν όχι μόνο να αγοραστεί το σκάφος, αλλά να εκτελωνιστούν  και 

τα 2 σκάφη του SAILABILITY HELLAS  από την Αυστραλία. 

β) Πολύ ενεργή συμμετοχή είχε η Επιτροπή και στην επιτυχία της διοργάνωσης  της 2ης 

γιορτής των αθλητών με αναπηρία που πραγματοποιήθηκε τον Απρίλιο του 2012 στο ΝΟΠΦ, 

όπου συγκεντρώθηκαν χρήματα τα οποία προστέθηκαν στην επιχορήγηση της ΕΠΕ για την 

προετοιμασία των αθλητών της Παραολυμπιακής ομάδας. 

 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 
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Β. ΠΑΤΣΙΟΥΡΑ 

Μ. ΣΙΝΑ  

Α. ΤΣΑΡΟΥΧΗΣ  

Κ. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ 


