
Απολογισμός Επιτροπή Ιστιοπλοΐας ΑΜΕΑ 
 
Α. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ: Από τις αρχές του 2009 ,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 σε επαφή με 

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

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

άθλημα της ιστιοπλοΐας ΑμεΑ να είναι της αποκλειστικής αρμοδιότητας της Ελληνικής 

Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας, εκτός από την  περίοδο της προετοιμασίας και των αποστολών 

στους (παρα)Ολυμπιακούς αγώνες ,που αποτελούν αρμοδιότητα της Ελληνικής 

Παραολυμπιακής Επιτροπής (Ε.Π.Ε) 

Έτσι, με τη συμπαράσταση πλέον και της Ε.Π.Ε, μετά από αλλεπάλληλες συναντήσεις, οι 

αρμόδιες υπηρεσίες της Γ.Γ.Α  (∆ιεύθυνση Ειδικού αθλητισμού, Τμήμα υγρού στίβου) 

συνεργάζονται πλέον με την Ε.Ι.Ο. και την Επιτροπή ΑμεΑ για τα θέματα που αφορούν τους 

ανάπηρους αθλητές μας, ενώ πλέον είναι περισσότερο από ώριμη η τροποποίηση της 

νομοθεσίας σε επόμενο τυχόν νομοσχέδιο του αρμόδιου Υπουργείου.   

Β.1. ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ:  

Κύρια προτεραιότητα υπήρξε η παροχή της μεγαλύτερης δυνατής υποστήριξης στις ομάδες 

παραολυμπιακών κατηγοριών (2,4mR ,SONAR) με στόχο ένα μετάλλιο και καλά 

πλασαρίσματα στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα (Π.Π.) που έγινε τον Οκτώβριο στην Ελλάδα. 

Στα πλαίσια της προετοιμασίας τους έγινε αποστολή της ομάδας 2,4mR στην Ιταλία και 

αγώνας προετοιμασίας στο στίβο του Π.Π. λίγες ημέρες πριν με τη συμμετοχή ξένων 

αθλητών. Τελικά ,όπως όλοι γνωρίζετε, η Ελληνική ομάδα κέρδισε ένα χάλκινο μετάλλιο στα 

SONAR (μπορούσε το χρυσό ,αλλά ο συνήθης ύποπτος –λέγε με διαιτησία- έπαιξε το ρόλο 

της.) και ένα πλασάρισμα στην 11η θέση των 2,4mR.    

2. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΘΛΗΜΑΤΟΣ: 

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

των ιστιοπλόων ΑΜΕΑ  έγιναν οι παρακάτω ενέργειες: 

 Στην προσπάθεια ενημέρωσης όλων των ομίλων-μελών της ΕΙΟ εστάλη επιστολή σε 

όλους τους ιστιοπλοϊκούς ομίλους της χώρας στην οποία η επιτροπή ανέφερε ότι θα 

στήριζε με υλικό προβολής και τεχνογνωσία, όσους ομίλους θα εξέφραζαν την 

επιθυμία να ασχοληθούν. 

 Έγινε επίσκεψη στον Αθλητικό Οργανισμό του ∆ήμου Καλλιθέας για να ξεκινήσει και 

να χρηματοδοτήσει ένα πρόγραμμα εκμάθησης ιστιοπλοΐας(προπονητή και 

εβδομαδιαίο προπονητικό πρόγραμμα) . 



 Η επιτροπή ετοίμασε υλικό προβολής για τους επόμενους δυο δήμους που είχαν 

εκδηλώσει ενδιαφέρον, δηλαδή τον ∆ήμο Πειραιά και τον ∆ήμο Ελληνικού, και πάντα 

σε συνεργασία με τους ομίλους των περιοχών αυτών. 

Μετά από αυτές τις ενέργειες ευοδόθηκε τελικά και μάλιστα με μεγάλη επιτυχία, η έναρξη 

προπονήσεων ΑΜΕΑ στον ΝΟΤΚ, που μετά το ΝΟΕ και τον ΙΟΠ είναι το 3ο  πανελλαδικά 

σωματείο που ασχολείται με την ιστιοπλοΐα ΑμεΑ και πρωτοπόρο στον τομέα της ανάπτυξης. 

Οι προπονήσεις άρχισαν με 4 σκάφη Access Dingy που είχε δωρίσει το σωματείο 

SAILABILITY της Αυστραλίας από το 2003 στο αντίστοιχο σωματείο « Ιστιοπλοΐα για όλους- 

SAILABILITY HELLAS» και παρέμεναν αχρισημοποίητα. Για τη λειτουργία της ομάδας ο 

ΝΟΤΚ καλύπτει τον προπονητή αποκλειστικής απασχόλησης, τη συντήρηση των σκαφών και 

ό,τι υλικό χρειάζεται ,όπως πανιά. Ο αριθμός των αθλητών έφτασε τους επτά με τους πέντε 

να προπονούνται ανελλιπώς. Το επόμενο μεγάλο στοίχημα είναι η προμήθεια 5 σκαφών 

2,4mR που το κόστος τους μετά από έκπτωση ανέρχεται στα 56,000 ευρώ, παραδοτέα στην 

Ελλάδα. 

Η προμήθεια των σκαφών θα διπλασιάσει την δύναμη των 2,4mR στην Ελλάδα και θα δώσει 

τεράστια ώθηση στην κατηγορία. 

 

Γ. ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ ΑμεΑ (11 έως 18 Οκτωβρίου 2009) 

Η επιτροπή εργάστηκε σκληρά από τις αρχές του έτους 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 ,στο 

οποίο συμμετείχαν αρκετοί Έλληνες.  

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

δημιουργία σώματος 70 περίπου εθελοντών που εργάστηκαν με αυταπάρνηση και 

ανέπτυξαν δεσμούς φιλίας με τους αθλητές.  

 

∆. ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

Η επιτροπή συνεδρίασε κατά το 2009 τακτικά 12 φορές, έκτακτα 5 φορές. 

 


