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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΜΕ ΤΟΥΣ
ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΕΣ ΖΗΤΗΣΕ Η Ε.Ι.Ο ΑΠΟ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Παναγιώτη
Κουρουμπλή επισκέφθηκε σήμερα το πρωί αντιπροσωπεία της
ιστιοπλοϊκής ομοσπονδίας για το πολύ σοβαρό θέμα που απασχολεί τους
ομίλους με τους ναυαγοσώστες.
Ο πρόεδρος της Ε.Ι.Ο Αντώνης Δημητρακόπουλος, η αντιπρόεδρος Νίκη
Αναστασίου και ο έφορος εθνικών ομάδων Παντελής Παυλίδης κατέθεσαν
υπόμνημα και εξήγησαν στον Υπουργό ότι η λανθασμένη ερμηνεία του
προεδρικού διατάγματος με υπ’αριθμ.31/2018, ΦΕΚ 61/Α/4-4-2018 θέτει
σε κίνδυνο κάθε αγωνιστική ιστιοπλοϊκή δραστηριότητα. Πιο
συγκεκριμένα οι παράγοντες της ομοσπονδίας αναφέρθηκαν στην
διατύπωση του άρθρου 8 που κακώς ερμηνεύεται ως υποχρέωση των
ομίλων που διοργανώνουν αγώνες να έχουν ναυαγοσώστες.
Για την ομοσπονδία και τους ομίλους της είναι ακατανόητη η ερμηνεία
των λιμενικών αρχών που αποτελεί και παγκόσμια πρωτοτυπία, αφού
πουθενά στον κόσμο δεν υπάρχει τέτοια διάταξη και υποχρέωση.
Αντίθετα, υπάρχουν σαφή θέματα ασφάλειας, τα οποία τηρούνται στους
ιστιοπλοϊκούς αγώνες και καθορίζονται από τις διατάξεις της Ε.Ι.Ο και
της παγκόσμιας ομοσπονδίας.
Επίσης η αντιπροσωπεία της ομοσπονδίας ενημέρωσε τον κ. Κουρουμπλή
ότι η ναυαγοσωστική είναι ένα από τα μαθήματα που διδάσκονται οι
προπονητες ιστιοπλοΐας με άδεια ασκήσεως του επαγγέλματος από τη
Γ.Γ.Α. Αυτό σημαίνει ότι όλοι οι προπονητές, που συνοδεύουν τους

αθλητές τους σε έναν αγώνα με ισχυρής ιπποδύναμης μηχανοκίνητα
σκάφη, μετατρέπονται αυτομάτως σε ομάδα διάσωσης σε περίπτωση
ανάγκης και πάντα σύμφωνα με τους ιστιοπλοϊκούς κανονισμούς.
Ο Υπουργός κάλεσε στη συνάντηση και τον γενικό γραμματέα του
υπουργείου κ. Τεμπονέρα, που έχει ασχοληθεί με το θέμα, και του ζήτησε
να διερευνηθεί το αίτημα της ΕΙΟ για διευκρινιστική εγκύκλιο ως προς
την ερμηνεία του επίμαχου άρθρου 8.
Σε εύλογο χρονικό διάστημα θα γίνει και δεύτερη συνάντηση, ενώ το
υπόμνημα της ιστιοπλοϊκής ομοσπονδίας κοινοποιήθηκε στον υφυπουργό
αθλητισμού κ. Βασιλειάδη και το Λιμενικό Σώμα.
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