
Αξιότιμοι κύριοι,  

η επιτροπή ΑμεΑ συνεδριάζει τακτικά με απαρτία.  
Ακολουθεί ο απολογισμό δράσης μας από την τελευταία ΓΣ έως και σήμερα  
 

ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ 
  
-Η δράση της επιτροπής ανάπτυξης ιστιοπλοϊας για ΑμεΑ ήταν επιτυχής και ως 
αποτέλεσμα αυτού ήταν να έχει σχεδόν ολοκληρώσει τον βασικό της στόχο και να 
εργάζεται συστηματικά στην υλοποίηση του. 
  

- Μετά από συναντήσεις με τον Δικηγόρο της Ομοσπονδίας και τα μέλη του ΙΣΝ 

υπογράφηκε το συμβόλαιο της Δωρεάς για το 3 ετές πρόγραμμα και προωθήθηκαν 

όλα τα απαιτούμενα από τον Δωρητή έγγραφα που μας ζητήθηκαν. 

  

-Έγιναν επανειλημμένες συναντήσεις και επαφές με τον Δωρητή και μέλη του ΔΣ της 

Ομοσπονδίας για διευκρινήσεις, οδηγίες και τροποποιήσεις σχετικά με τον τρόπο 

υλοποίησης του προγράμματος της Δωρεάς, όσον αφορά στο χρονοδιάγραμμα, την 

επιλογή των ομίλων, την επιλογή των συνεργατών, την προμήθεια των υλικών και 

την επικοινωνία του προγράμματος. 

  

-Συντάχθηκε χρονοδιάγραμμα- προϋπολογισμός υλοποίησης του Προγράμματος της 

Δωρεάς με αναλυτική κατανομή των εξόδων και επιμέρους ένα ξεχωριστό 

χρονοδιάγραμμα του επικοινωνιακού πλάνου του προγράμματος.  

  

-Ζητήθηκαν προσφορές και παραγγέλθηκαν τα πρώτα 10 σκάφη, τα γερανάκια 

μεταφοράς αναπήρων και αναμένουμε να τα παραλάβουμε . 

  

-Επεξεργάστηκε και ολοκληρώθηκε η ονοματοδοσία του προγράμματος και η 

δημιουργία του λογότυπου του. Το πρόγραμμα ονομάζεται Hellenic Wind4all. 

  

-Συντάχθηκε και επεξεργάστηκε μαζί με τον Δωρητή το Δελτίο τύπου έναρξης του 

προγράμματος,  το οποίο και στάλθηκε προς δημοσίευση στα ΜΜΕ καθώς και σε 

όλα τα ΜΜΕ των κατά τόπους ομίλων. 

  

-Υπεγράφησαν τα συμφωνητικά συνεργασίας της ΕΙΟ με τους 5 πρώτους 

Ομίλους  και ο Δικηγόρος της ΕΙΟ σύνταξε το συμφωνητικό παραλαβής και χρήσης 

των υλικών από τους ομίλους. 

  

- Επεξεργάζεται και είναι στη διαδικασία παραγωγής το τηλεοπτικό σπότ, τα 

ραδιοφωνικά σπότ για τους ραδιοσταθμούς  των περιοχών των 5 ομίλων  καθώς και 

οι διαφημιστικές μακέτες του κάθε ομίλου για τις κατά τόπους εφημερίδες.  

  
  



-Η επιτροπή παράλληλα εργάζεται με συνεχείς επαφές με τους ομίλους της 
περιφέρειας προκειμένου να συγκεντρωθούν τα στοιχεία των επόμενων ομίλων που 
ενδιαφέρονται και διαθέτουν αθλητές με Αναπηρία ώστε να μπορούν να αναπτύξουν 
ιστιοπλοϊα ΑμεΑ στην επόμενη φάση του προγράμματος. 
  
-Η επιτροπή επεξεργάζεται επόμενη δράση σας μέσω των Erasmus+ για τον 
επόμενο χρόνο. 
 
-Παρακολουθείτε το θέμα επανένταξης του αθλήματος στους Παραολυμπιακούς.  
 
 
Στην διάθεση σας 
Με εκτίμηση 
Κέλυ Καλλιόπη Παυλίδου  
Πρόεδρος Επιτροπής ΑμεΑ 
 


