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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΜΕΓΑΛΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΓΓΑ, ΤΗΣ Γ.Γ. ΛΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΜΙΛΟΥΣ, ΤΙΣ
ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ ΣΤΟ WINDSURF ΚΑΙ ΤΟ KITESURF, ΑΛΛΑ
ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΑ ΣΚΑΦΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ

Για πρώτη φορά στα χρονικά της ιστιοπλοΐας η Ομοσπονδία συνεργάζεται τόσο στενά με
δυο Γενικές Γραμματείες, έτσι ώστε να λυθούν διάφορα θέματα που απασχολούν τους
ομίλους, τους αθλητές και τους προπονητές τους.

Έτσι, για τρίτη φορά συνεδρίασαν ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού Γιώργος
Μαυρωτάς, ο Γενικός Γραμματέας Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών
Επενδύσεων Ευάγγελος Κυριαζόπουλος, ο Διοικητής της Λιμενικής Αστυνομίας Π/ΧΟΣ
Λ.Σ. Χαράλαμπος Μαρουλάκης, η Διευθύντρια Υγρού Στίβου της ΓΓΑ Χρυσάνθη Κυριακού

Τσαούσογλου, ο Ειδικός Γραμματέας της ΕΙΟ Ιωάννης Μπέης και ο Τεχνικός Διευθυντής
της ΕΙΟ Τάκης Νικηφορίδης.
Συζητήθηκε και αποφασίστηκε οι προπονήσεις και οι αγώνες των αναγνωρισμένων
αθλητών με δελτίο στις κλάσεις Windsurf και kitesurf να πραγματοποιούνται σύμφωνα
με τους διεθνείς κανονισμούς της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας και της ΕΙΟ. Κι ασφαλώς
τέθηκαν όλες οι προϋποθέσεις για την πλήρη ασφάλεια των αθλητών και των
προπονητών τους.
Ένα πάγιο αίτημα της ΕΙΟ και των ομίλων που δραστηριοποιούνται σε αγώνες ανοικτής
θάλασσας ήταν η πιστοποίηση των ναυταθλητικών σκαφών με τη θέσπιση μητρώου το
οποίο θα ξεχωρίζει τα ναυταθλητικά ιστιοφόρα από τις άλλες κατηγορίες (αναψυχής,
ταχύπλοα, επαγγελματικά κλπ). Αυτό αποφασίστηκε και θα δρομολογηθεί.
Επίσης θα γίνει πλήρης καταγραφή των ομίλων. Με τις νομοθετικές ρυθμίσεις του
πρώην υφυπουργού Γ. Βασιλειάδη τακτοποιήθηκαν αρκετά προβλήματα με τις
εγκαταστάσεις των ομίλων και η Πολιτεία δείχνει τη διάθεση να υπάρξει οριστική λύση.
Επίσης έγινε εκτενής αναφορά στους αγώνες με παραδοσιακά ιστιοπλοϊκά σκάφη και η
σύνδεσή τους με την αθλητική και τουριστική ανάπτυξη. Η ΕΙΟ θα βοηθήσει γι’ αυτόν τον
σκοπό και υπό την αιγίδα της θα διεξαχθεί τέλος Οκτωβρίου ο αγώνας «ΩΚΕΑΝΙΔΑ
2020» με διοργανωτή τον Ν.Ο 78, ενώ εδώ και αρκετά χρόνια διεξάγεται ο αγώνας των
Σπετσών «Spetses Classic Yacht Reggatta».
Οι δυο Γενικές Γραμματείες και η ΕΙΟ θα συνεχίσουν τη στενή συνεργασία με στόχο οι
αποφάσεις τους να γίνουν νόμοι της Πολιτείας.
ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΕΙΟ

