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1.ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 
Συνεχίζοντας τις προσπάθειες της προγενέστερης επιτροπής Ιστιοπλοίας ΑΜΕΑ, 
βασική επιδίωξη της Επιτροπής είναι η κάλυψη του κενού που υπάρχει στον 
αθλητικό νόμο σχετικά με την ιστιοπλοΐα ΑμεΑ και τον αρμόδιο φορέα  σε 
δευτεροβάθμιο επίπεδο. Στόχος είναι μέσω υπουργικής απόφασης ή/και 
τροποποίησης του αθλητικού νόμου, το άθλημα της ιστιοπλοΐας ΑμεΑ να είναι 
της αποκλειστικής αρμοδιότητας της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας.  
 
2. ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ  
Κύρια προτεραιότητα ειναι η παροχή της μεγαλύτερης δυνατής υποστήριξης στις 
ομάδες παραολυμπιακών κατηγοριών (2,4mR ,SONAR) . 
Είναι γνωστό, ότι η μεταολυμπιακή χρονιά είναι πάντα δύσκολη αγωνιστικά. 
Αυτό, σε συνάρτηση με την προτωφανή κρίση που βιώνει η χώρα μας δυσκολεύει 
τον αγωνιστικό τομέα  των ΑΜΕΑ ιστιοπλοΐας. 
Η επιτροπή ΑΜΕΑ είχε επαφές με αθλητές και τους προπονητές τους, 
προκειμένου να συζητήσει τις προθέσεις τους εν’  όψει της προετοιμασίας τους. 
Προσπαθώντας να θέσουμε ρεαλιστικός στόχους, και πάντα σε συννενόηση με 
τους αθλητές, η επιτροπή ΑΜΕΑ για το 2013 εστιάζεται σε δύο αγώνες με διεθνή 
εμβέλεια. Συγκεκριμένα με τη συμμετοχή τριών αθλητών στη κατηγορία 2,4mR 
όπου θα  διεξαχθεί και πανελλήνιο πρωτάθλημα. Επίσης στην κατηγορία αυτή θα 
πάρει μέρος και ένας αθλητής απο την Τουρκία .  
Επίσης έχει συμφωνηθεί με την ΕΙΟ, η συμμετοχή της κατηγορίας 2,4 mR και του 
SONAR στο διεθνή αγώνα Garda Italy 2013 τον Μαιο.  
 
3. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 
Με στόχο την καλλιέργεια του αθλήματος στη βάση, και την ποσοτική και 
ποιοτική αύξηση των ιστιοπλόων ΑΜΕΑ έχουν συμφωνηθεί απο την επιτροπή  να 
γίνουν οι παρακάτω ενέργειες: 
Α) Συμμετοχή των αθλητών ιστιοπλοΐας ΑΜΕΑ σε εκπαιδευτικά προγράμματα 
φορέων, όπως το πρόγραμμα της Ολυμπιακής Εκεχειριας που απευθύνεται σε 
παιδιά δημοτικού.  
Β) Επαφές με τα σωματεία που έχουν αθλητές ΑΜΕΑ, πανελλαδικά.  
Γ) Η επιτροπή αναζητεί τρόπους να αυξηθεί η συμμετοχή αθλητών ΑΜΕΑ σε 
αγώνες. Διερευνάμε την πιθανότητα στο Eurolymp Αθηνών να συμμετάσχουν ( 
για δύο μέρες μόνο) και οι τέσσερις αθλητές  του σωματείου ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑ ΓΙΑ 
ΟΛΟΥΣ – SAILABILITY HELLAS. που τρέχουν με τα εκπαιδευτικά σκάφη 
Access Dingy.  
Δ) Στην προσπάθεια ενημέρωσης και προσέλκυσης αθλητών ΑΜΕΑ στην 
Ιστιοπλοία η επιτροπή προτείνει τη διανομή ενημερωτικού εντύπου σε σεμινάρια 



μαγειρικής για άτομα ΑΜΕΑ που θα διεξαχθούν στο Ελληνικό.     
Ε) Εξετάζουμε την παρουσία του αγωνίσματος και των αθλητών της ιστιοπλοίας 
ΑΜΕΑ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.  
Ζ) Δημιουργία βάσης  εθελοντών κατα την διάρκεια των αγώνων. Ξεκινώντας απο 
τον αγώνα Eurolymp 2013 στοχευούμε να έχουμε τη συμμετοχή 5 τελειόφητων 
μαθητών του λυκείου.  
 
4.ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 
α) Η Επιτροπή σχεδίαζει να έχει ενεργή συμμετοχή στην 3η γιορτή των αθλητών 
με αναπηρία τον Απρίλιο 2013, με στόχο την ενίσχυση του αθλήματων και την 
αγωνιστική υποστήριξη των αθλητών.   
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