
 

 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  2016  ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΜΕΑ 
 
Α. ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΣ   ΤΟΜΕΑΣ 
Προτεραιότητα της επιτροπής για το 2016 ήταν η παροχή της μεγαλύτερης δυνατής 
υποστήριξης στο τριμελές πλήρωμα της κλάσης SONAR που πήρε την πρόκριση για 
τους Παραολυμπιακούς  Αγώνες Ρίο 2016.  Επίσης αυτή τη χρονιά έγιναν σημαντικά 
βήματα στην ανάπτυξη της ιστιοπλοΐας ΑΜΕΑ στην περιφέρεια.  
1. Συμμετοχή της Ελλάδας στους Παραολυμπιακούς Αγώνες Ρίο 2016  
Το τριμελές πλήρωμα της κλάσης SONAR κατέκτησε την 7η θέση ανάμεσα σε 14 
πληρώματα.  
2. Συμμετοχή της Ελλάδας, κατηγορία Sonar, στο παγκόσμιο πρωτάθλημα ISAF 

Sailing World Cup Hyeres στην Γαλλία τον Απρίλιο 2016.  
Το τριμελές πλήρωμα της κλάσης SONAR κατέκτησε την 5η θέση ανάμεσα σε 12 
πληρώματα.  
3. Συμμετοχή της Ελλάδας, κατηγορία Sonar, στο DELTALLOYD REGATTA 

Μedemblik στο Μεντενμπλικ στην Ολλανδία τον Μάιο 2016.  
Το τριμελές πλήρωμα της κλάσης SONAR κατέκτησε την  6η θέση ανάμεσα σε 16 
πληρώματα.  
4. Συμμετοχή της Ελλάδας στο παγκόσμιο πρωτάθλημα Hansa Class world and 

international Championships 2016  στο Μεντενμπλικ στην Ολλανδία τον Ιούνιο 
2016.  

Η Ελλάδα συμμετείχε με τρεις αθλητές στο παγκόσμιο πρωτάθλημα Hansa στην 
Ολλανδία τον Ιούνιο 2016. Οι αθλητές κατέλαβαν τις εξής θέσεις σε σύνολο 9 
αθλητών στην κατηγορία 2,3: 
Στράτος Αχλατής 6η θέση  
Λευτέρης Φωκιανός 7η θέση 
Ειρήνη Κουρούβανη 9η θέση 
 
5.   Συμμετοχή αθλητών ΑΜΕΑ  στο Athens Eurolymp  week 2016   
Η κλάση 2,4mr συμμετείχε στο ATHENS EUROLYMP WEEK το οποίο ταυτόχρονα 
ήταν και Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Η ιδιαιτερότητα της χρονιάς αυτής ήταν ότι ήταν 
open και υπήρχε η δυνατότητα συμμετοχής αρτιμελών αθλητών χωρίς όμως η 
βαθμολογία αυτή να προσμετρείται στα αποτελέσματα του Πανελληνίου 
Πρωταθλήματος. 
Η κλάση HANSA 2,3 συμμετείχε στο ATHENS EUROLYMP WEEK το οποίο 
ταυτόχρονα ήταν και Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. 
6. Οι αθλητές ΑΜΕΑ κλάσεων 2,4mr και HANSA 2,3 συμμετείχανε σε πολλούς 
αγώνες στο εσωτερικό, μεταξύ των οποίων τα Παστρικάκεια 2016.  
 
Β.ΧΟΡΗΓΙΕΣ 
Ο τομέας της ιστιοπλοΐας ΑΜΕΑ έλαβε τις κάτωθι χορηγίες για την αποστολή 
και προετοιμασία του τριμελούς πληρώματος της κλάσης SONAR στους 
Παραολυμπιακούς Αγώνες Ρίο 2016 από:  
➢ Την ΕΙΟ με το ποσό των 12.000 ευρώ  
➢ Την Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή με το ποσό των 8.000 ευρώ.  
➢ Το Stelios Philanthropic Foundation με το ποσό των 5.000 ευρώ. 
➢ Το σωματείο Καλλιπάτειρα με το ποσό των 8.000 ευρώ. 
➢ Κατόπιν προτροπής και παρέμβασης μας  ο Ναυτικός Όμιλος Ελλάδος 

ανταποκρινόμενος, πρόεβη στην χορήγηση τριών σετ πανιών αναλαμβάνοντας και 
τα έξοδα προπονητού.  



 

 

➢ Κατόπιν παρέμβασης του μέλους της Επιτροπής κου Λυμπεράκη ο Ναυτικός 
Όμιλος Ελλάδος ανταποκρινόμενος, ανέλαβε μερικώς την χορηγία της διατροφής 
των αθλητών στους Παραολυμπιακούς Αγώνες στο Ρίο.  

*Τα άνω ποσά αφορούν την συμμετοχή του τριμελούς πληρώματος της κλάσης SONAR 
στους αγώνες προετοιμασίας στο ISAF SAILING WORLD CUP Hyères, στο 
DELTALLOYD REGATTA Μedemblik, και την διαμονή των αθλητών στο Ρίο κατά την 
διάρκεια των Παραολυμπιακών Αγώνων. Έξοδα μεταφοράς, ενοικίασης σκάφους & 
φουσκωτού κτλ καλύφτηκαν από την Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή. Εκκρεμεί η 
επιστροφή του ειδικού καθίσματος από το Ρίο.  
Ο τομέας της ιστιοπλοΐας ΑΜΕΑ έλαβε τις κάτωθι χορηγίες από:  
➢ Την ΕΙΟ με το ποσό των 1.350 ευρώ για την αποστολή τριών αθλητών στο 

παγκόσμιο πρωτάθλημα Hansa Class world and international Championships 2016  
στην Ολλανδία. 

Γ . ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΑΣ ΑΜΕΑ 
➢ Το σωματείο Sailability Hellas – Ιστιοπλοΐα για όλους  συνεχίζει και επεκτείνει 

την επιτυχημένη δραστηριότητα του στην Αττική. 
➢ Ο Ναυτικός Όμιλος Θεσσαλονίκης συνεργάζεται με το σωματείο Armenizo και 

αναπτύσσει με επιτυχία ιστιοπλοΐα ΑμεΑ.  
Δ . ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ  ΕΡΓΟ 
➢ Οι  αθλητές της εθνικής Ελλάδας Θοδωρής Αλεξάς και Βασίλης Χριστοφόρου και 

η αθλήτρια του sailability Ειρήνη Κουρούβανη συμμετείχαν εθελοντικά  στην 
πανελλήνια ημέρα σχολικού αθλητισμού. 

➢  Η αθλήτρια του sailability Ειρήνη Κουρούβανη συμμετείχε εθελοντικα στο 
εκπαιδευτικό πρόγραμμα του  Διεθνούς Κέντρου Ολυμπιακής Εκεχειρίας 
‘’Σέβομαι τη Διαφορετικότητα‘’ το οποίο είναι υπό την αιγίδα του Υπουργείου 
Παιδείας και Θρησκευμάτων. Οι αθλητές μοιράζονται με τα παιδιά την αγάπη 
τους για την ιστιοπλοΐα και δείχνουν κάποια στοιχεία του αθλήματος τους (π.χ. 
ναυτικούς κόμπους) . 

➢ Με πρωτοβουλία του μέλους της Επιτροπής Κέλλυ Παυλίδου διοργανώσαμε 
αποκριάτικο χορό. Τα έσοδα διατέθηκαν για την προετοιμασία του πληρώματος 
Sonar για τους Παραολυμπιακούς Αγώνες Ρίο 2016. 

        Ε . ΔΙΕΘΝΗ 
➢ Η επιτροπή στηρίζει τις προσπάθειες της ISAF για να ξαναμπεί στο 

Παραολυμπιακό πρόγραμμα η ιστιοπλοΐα ΑΜΕΑ. 
 

Η επιτροπή  
Ν.ΠΑΛΛΗ ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

Κ.ΣΕΡΦΑ-ΒΕΝΤΟΥΡΗ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 
Κ.ΠΑΥΛΙΔΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

Β.ΑΡΒΑΝΊΤΗ  ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΜ.& ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ   
Κ.ΛΥΜΠΕΡΑΚΗΣ ΜΕΛΟΣ 

Ε.ΜΑΚΡΗ ΜΕΛΟΣ  


