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Η ΕΙΟ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ «ATHENS INTERNATIONAL
SAILING CENTER» ΚΑΙ ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΔ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΝΕΡΟΥ

Συνάντηση με τον Περιφερειάρχη Αττικής Γιώργο Πατούλη παρουσία της
Αντιπεριφερειάρχου Νοτίου Τομέα Αθηνών Δήμητρα Νάνου είχαν η
πρόεδρος της ΕΙΟ Νίκη Αναστασίου και το μέλος του Δ.Σ Λάμπης
Τσουκαλάς.
Το βασικό θέμα συζήτησης ήταν το «Athens International Sailing Center»
στην Ναυταθλητική Μαρίνα του Δήμου Καλλιθέας και πώς μπορεί να
αξιοποιηθεί ακόμα περισσότερο από την Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία και κατ’
επέκταση από τη χώρα μας συνολικά, δεδομένου ότι τα έσοδα από τον
αθλητικό τουρισμό μπορεί να είναι μεγάλα και κατά τη διάρκεια
ολόκληρου του χρόνου.
Η Νίκη Αναστασίου και ο Λάμπης Τσουκαλάς έκαναν μια σύντομη
αναδρομή για την κατασκευή και την λειτουργία του Διεθνούς Κέντρου
Ιστιοπλοΐας και αναφέρθηκαν στην μεγάλη διοργάνωση του ευρωπαϊκού
πρωταθλήματος ΦΙΝΝ το 2019 που ήταν και αγώνας πρόκρισης για τους
Ολυμπιακούς Αγώνες.
Οι εκπρόσωποι της ΕΙΟ ζήτησαν από τον κ. Πατούλη την αρωγή του για
την βελτίωση των εγκαταστάσεων, έτσι ώστε το Διεθνές Κέντρο να
ξαναμπεί στον παγκόσμιο ιστιοπλοϊκό χάρτη και να του ανατεθούν μεγάλες
διοργανώσεις. Όπως και να ενταχθεί στα αθλητικά προγράμματα της
Περιφέρειας.
Επίσης η Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία έβαλε στο τραπέζι την αξιοποίηση του
κτιρίου της ΕΤΑΔ (Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου) δίπλα στην πλατεία
Νερού και στο Διεθνές Κέντρο Ιστιοπλοΐας. Η πρότασή της είναι αυτός ο

Επίσημος χορηγός ενδυμασίας

χώρος να μετατραπεί σε ξενώνα για τους ξένους ιστιοπλόους με εστιατόριο
και αίθουσα σεμιναρίων. Αυτή τη στιγμή το συγκεκριμένο κτίριο δεν
χρησιμοποιείται, μένει ανεκμετάλλευτο και παρουσιάζεται μιας πρώτης
τάξεως ευκαιρία να λειτουργήσει προς όφελος όλων.
Από τη μεριά του ο κ. Πατούλης έδειξε μεγάλο ενδιαφέρον και υποσχέθηκε
ότι θα βοηθήσει για το κτίριο της ΕΤΑΔ ( Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου),
ενώ ζήτησε τον φάκελο με τα σχέδια για την αναμόρφωση των
εγκαταστάσεων στο «Athens International Sailing Center».
Μοναδικός στόχος είναι να αυξηθούν θεαματικά οι ξένοι ιστιοπλόοι που
έρχονται στην Αθήνα για προπονήσεις, καμπ και αγώνες. Οι περισσότεροι,
άλλωστε, έχουν μαζί τους ολόκληρες ομάδες ανθρώπινου δυναμικού και
λειτουργούν ως πρεσβευτές της χώρας μας, διότι είναι απόλυτα
ικανοποιημένοι από τις καιρικές συνθήκες και τα όσα τους παρέχει η χρήση
του Κέντρου. Αναλυτικά 4 ράμπες, 4 γερανούς, μεγάλο πάρκινγκ για
τρέιλερ και αυτοκίνητα, αίθουσα συνεδριάσεων με εξοπλισμό τελευταίας
τεχνολογίας, υψηλές ταχύτητες ίντερνετ, πλήρως εξοπλισμένο γυμναστήριο
και 40% έκπτωση στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια Ελλάδας – Ιταλίας.
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