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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΙΟ:
«Η ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑ ΠΕΡΝΑΕΙ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΟΧΗ – ΜΕΓΑΛΗ ΑΞΙΑ ΘΑ ΠΑΡΕΙ ΤΟ
ΔΙΕΘΝΕΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ‐ Ο ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΑΠΟ
ΤΟΥΣ ΟΜΙΛΟΥΣ ΘΑ ΛΥΣΕΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΔΕΚΑΕΤΙΩΝ»

Παρουσία του υφυπουργού αθλητισμού Γιώργου Βασιλειάδη
πραγματοποιήθηκε χθες Κυριακή η γενική συνέλευση της ιστιοπλοϊκής
ομοσπονδίας στην οποία εκπροσωπήθηκαν οι 130 από τα 160 ομίλους της
χώρας και ενέκριναν ομόφωνα τον διοικητικό και οικονομικό απολογισμό του
2018.

Ο κ. Βασιλειάδης και με την ιδιότητα του προέδρου της Οργανωτικής Επιτροπής
του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος ΦΙΝΝ ενημέρωσε το σώμα της συνέλευσης
για την πορεία της διοργάνωσης, ανέλυσε το σοβαρό θέμα του αιγιαλού και

απάντησε σε όλες τις ερωτήσεις των εκπροσώπων που τοποθετήθηκαν για
θέματα των ομίλων τους.
Για το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ΦΙΝΝ του Μαΐου, το οποίο θα διεξαχθεί στο
«Athens International Sailing Center» και αποτελεί αγώνα πρόκρισης για 4
εισιτήρια στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο ο κ. Βασιλειάδης τόνισε: «Είναι
πολύ σημαντικό ότι τον σπουδαίο αυτό αγώνα θα βοηθήσουν η Περιφέρεια
Αττικής, η Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς και το Υπουργείο Ψηφιακής
Πολιτικής. Προσωπικά ο Υπουργός Νίκος Παππάς, αλλα και ο γενικός
γραμματέας Στέλιος Ράλλης. Η ιστιοπλοΐα περνάει στη ψηφιακή εποχή και θα
είμαστε έτοιμοι για την τηλεοπτική κάλυψη της διοργάνωσης με δικό μας σήμα,
το οποίο θα δώσουμε στα ενδιαφερόμενα κανάλια. Αξιοποιούμε το «Διεθνές
Κέντρο Ιστιοπλοΐας» και όταν ολοκληρωθούν δίπλα τα οδικά έργα ο καθένας
θα καταλάβει πόση αξία θα πάρει το Κέντρο».
Στη συνέχεια ο υφυπουργός αθλητισμού αναφέρθηκε στο καυτό θέμα του
αιγιαλού και είπε: «Ο αθλητικός νόμος για τον αιγιαλό θα λύσει πολλά χρόνια
προβλήματα και ελπίζω να μην υπάρξει άλλη ταλαιπωρία. Σε λίγες μέρες θα
κληθείτε στην Βουλή να πείτε την άποψή σας και να κάνετε παρέμβαση, έτσι
ώστε να βελτιώσουμε το νόμο στο μέτρο του δυνατού και να λυθούν
προβλήματα δεκαετιών».
Ο κ. Βασιλειάδης κατέληξε: Σιγά σιγά μπαίνουμε σε μια κανονικότητα και
πιστεύω ότι σύντομα θα είμαστε σε θέση να χρηματοδοτούμε μεγάλα αθλητικά
γεγονότα. Πάει πολύ καλά η Σχολή Προπονητών και μελλοντικά θα
προχωρήσουμε σε νέα. Για τους ομίλους που έχουν οικονομικά θέματα υπάρχει
το «Πρόγραμμα Άθλησης για Όλους» και με το οποίο τα έξοδα ενός προπονητή
μπορούν να καλυφθούν μισά μισά από τη ΓΓΑ και τον Δήμο της περιοχής που
εδρεύει ο όμιλος. Όσον αφορά τα χρέη των ομίλων στα ασφαλιστικά ταμεία θα
ισχύσουν κανονιά οι 120 δόσεις. Με την ευκαιρία θέλω να σας ευχαριστήσω
για την άψογη συνεργασία που είχαμε τα 2,5 τελευταία χρόνια, διότι του
χρόνου δεν ξέρω πού θα βρίσκομαι και σε ποιο πόστο. Σας ευχαριστώ και πάλι
για την ειλικρίνεια και την εμπιστοσύνη που μου δείξατε.
Στη συνέλευση παρευρέθηκε και ο Αντιπεριφερειάρχης Αττικής Νοτίου Τομέα
Χρήστος Καπάταης, ο οποίος δεσμεύτηκε να παρέμβει και να λύσει διάφορα
οργανωτικά προβλήματα που υπάρχουν ενόψει του ευρωπαΪκού
πρωταθλήματος.
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