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Τους ομίλους που διαθέτουν στη δύναμή τους αγωνιστικά σκάφη ΑΘ.
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΣΚΑΦΩΝ ΩΣ ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΑ

Σε εφαρμογή του Νόμου 4809/2021 ΦΕΚ 102α 19/6/2021, άρθρο 48 και του Ν4256/2014 άρθρο
14 περί Ναυταθλητικών σκαφών, και σύμφωνα με τις οδηγίες της ΓΓΑ, για όσα από τα μέλη των
ομίλων / ιδιοκτήτες σκαφών Ανοικτής Θαλάσσης υποβάλουν αίτηση για βεβαίωση σκάφους ως
Ναυταθλητικό για το 2020 είτε για το 2021 θα πρέπει:
Oι όμιλοι αφού ελέγξουν σχολαστικά τα στοιχεία των σκαφών που ανήκουν στη δύναμη τους
βάσει εγγράφων εθνικότητας, να συμπληρώσουν τη συνημμένη συγκεντρωτική κατάσταση για τα
σκάφη της δύναμή τους και να την αποστείλουν στην ΕΑΘ/ΕΙΟ ώστε να δοθεί η σύμφωνη γνώμη της
Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας ως ο Νόμος ορίζει.
Η κατάσταση θα πρέπει να περιλαμβάνει αποκλειστικά μόνο σκάφη που πληρούν τις
προϋποθέσεις και τα αποτελέσματα των αγώνων τους έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΕΑΘ.
Λόγω της πανδημίας που είχε ως αποτέλεσμα τη ματαίωση αρκετών αγώνων κατά τα έτη
2020 & 2021, η ΕΑΘ κατανοώντας το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι όμιλοι, αποφάσισε την
τροποποίηση των προϋποθέσεων για τα έτη αυτά και τη μείωση του αριθμού των μιλίων /
ιστιοδρομιών
ως
εξής:
• για το έτος 2020, να έχουν τερματίσει κανονικά τρείς (3) ιστιοδρομίες καλύπτοντας συνολική
απόσταση 60 ν.μ.
• για το έτος 2021 να έχουν τερματίσει κανονικά τέσσερις (4) ιστιοδρομίες καλύπτοντας συνολική
απόσταση 80 ν.μ.
Ενημερώνουμε ότι για τις αντίστοιχες βεβαιώσεις του το 2022, οι προϋποθέσεις θα είναι οι αρχικά
προβλεπόμενες, δηλαδή 6 ιστιοδρομίες και 120 νμ
Εφιστούμε την προσοχή των ομίλων ως προς την ορθότητα και ακρίβεια των στοιχείων της
κατάστασης, για την οποία έχουν και την πλήρη ευθύνη.
Επισημαίνουμε ότι σύμφωνα με το Ν4809 αίτηση μπορούν να υποβάλλουν μόνο τα σωματεία
που φέρουν την ειδική αθλητική αναγνώριση του άρθρου 8 του ν. 2725/1999 (Α’ 121) και έχουν
εγγραφεί στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αθλητικών Σωματείων του άρθρου 142 του ν. 4714/2020 (Α’ 148).
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