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Η Επιτροπή Ιστιοπλοΐας για αθλητές με αναπηρία  ΑμεΑ  από την ημέρα του διορισμού της 

συνεδρίασε  τρεις φορές . Προτεραιότητά της έθεσε ευθύς εξαρχής την τροποποίηση της 

νομοθεσίας και την υπαγωγή της ιστιοπλοΐας ΑμεΑ στην Ελληνική Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία . 

Για το σκοπό αυτό ετοίμασε και απέστειλε επιστολή-εισηγητική έκθεση προς διάφορους 

φορείς , όπως την Παραολυμπιακή επιτροπή, το Διευθυντή αγωνιστικού αθλητισμού της Γ.Γ.Α 

, την  π. Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων Άννα Ψαρούδα –Μπενάκη  κ.λ.π. Για το ίδιο θέμα 

είχε συνάντηση με τον Πρόεδρο της Παραολυμπιακής Επιτροπής , με τη διεύθυνση ειδικού 

αθλητισμού της Γ.Γ.Α κ.λ.π. ,ενώ έχει δρομολογήσει και άλλες παρόμοιες συναντήσεις . Εν τω 

μεταξύ ήδη ο Πρόεδρος της  Παραολυμπιακής επιτροπής έχει συμφωνήσει με το αίτημά μας 

και θα αποστείλει επιστολή υποστήριξης προς την ΕΙΟ και τον αρμόδιο υφυπουργό. 

Το δεύτερο βασικό θέμα που απασχόλησε την Επιτροπή ήταν η δημιουργία υποδομής για την 

ανάπτυξη του αθλήματος μέσω προγραμμάτων με τους δήμους. Έτσι, επιτροπή 

αποτελούμενη από εκπροσώπους της Επιτροπής ΑΜΕΑ,  του ΝΟΤΚ, ,της  Παραολυμπιακής 

επιτροπής, του σωματείου ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ – SAILABILITY και τον αθλητή ΑΜΕΑ 

του ΙΟΠ-ΔΕΗ Ν. Πατεράκη  ,ήλθε σε επαφή με τον αθλητικό οργανισμό του Δήμου Καλλιθέας 

ο οποίος θα υποστηρίξει το πρόγραμμα αυτό διαθέτοντας ένα προπονητή πλήρους 

απασχόλησης- τον οποίο θα προτείνει η ανωτέρω Επιτροπή- σε συνεργασία με τους 

ναυτικούς ομίλους της Καλλιθέας ΙΟΠ-ΔΕΗ, ΝΟΤΚ και ΣΕΑΝΑΤΚ και υπό την επίβλεψη της 

Επιτροπής μας . Στο πρόγραμμα αυτό κατ’ αρχάς θα συμμετάσχουν παιδιά του Δήμου με 

κινητική αναπηρία και εν συνεχεία ανάπηροι αθλητές από άλλα αθλήματα που επιθυμούν να 

δοκιμάσουν τους εαυτούς τους σε ένα άλλο άθλημα. Για το πρόγραμμα αυτό θα 

χρησιμοποιηθούν σκάφη του σωματείου ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ – SAILABILITY , μέλους 

της Ε.Ι.Ο. Σε περίπτωση που το πιλοτικό αυτό πρόγραμμα επιτύχει, θα προταθεί και σε 

άλλους δήμους. Μάλιστα ήδη έχει δείξει ενδιαφέρον ο Δήμος Πειραιά . 

Το τρίτο υπό εξέλιξη θέμα  είναι το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Παραολουμπιακών κατηγοριών 

που μας ανετέθη από την Παγκόσμια Ομοσπονδία (IFDS) και θα διεξαχθεί από 11 έως 18 

Οκτωβρίου. Στο Πρωτάθλημα θα συμμετάσχουν 200 περίπου αθλητές/τριες και προπονητές 

– συνοδοί. Η Επιτροπή εργάζεται ήδη για εξεύρεση ξενοδοχείων, προσφορών ,χορηγιών 

κ.λ.π. και ευελπιστεί ότι θα έχει τη βοήθεια και τη συμπαράσταση όλων των ομίλων. 

Το τελευταίο θέμα που απασχολεί την Επιτροπή είναι η οργάνωση σε αρτιότερη βάση του 

προγράμματος των αθλητών που ήδη ασχολούνται με το άθλημα (μεταξύ των οποίων 

υπάρχουν ήδη και παραολυμπιονίκες). Στόχος μας είναι η κατάκτηση μεταλλίων στο 

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του 2009.  

 

Για την Επιτροπή 

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 


