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Θέμα: Αθλητικός νόμος – Προπονητές – Ιστιοπλοΐα ανοικτής θαλάσσης 

 

Αξιότιμε κ. Υφυπουργέ, 

Αφού σας ευχηθούμε καλή επιτυχία στο έργο σας, θα θέλαμε να σας αναφέ-

ρουμε τα εξής: 

Το άρθρο 31, παρ.5  περίπτωση δ  του ν2725/99 όπως αυτός ισχύει έως και σήμερα και 

σύμφωνα με τον οποίον τα αθλητικά σωματεία που καλλιεργούν ατομικό άθλημα και 

έχουν αθλητές άνω των 18  ετών δεν έχουν την υποχρέωση απασχόλησης προπονητή, 

έδινε την δυνατότητα σε ιστιοπλοϊκούς ομίλους που καλλιεργούν το άθλημα της ιστιο-

πλοΐας ανοικτής θαλάσσης να μπορούν να ασκήσουν την πολύτιμη για τη πολιτεία δρα-

στηριότητά τους με βάσει τις ιδιαιτερότητες του αθλήματος. Δεν επρόκειτο για χαρι-

σματική πολιτική αλλά απλά αναγνώριζε την ιδιαιτερότητα του αθλήματος ιστιοπλο-

ΐας ανοικτής θαλάσσης  κατά την οποία  

▪ η δραστηριότητα διεξάγεται κυρίως με ιδιόκτητα σκάφη μελών-αθλητών  των 

διαφόρων ομίλων  

▪ οι αθλητές άνω των 18 ετών που στελεχώνουν  ως πλήρωμα το κάθε  σκάφος 

που συμμετέχει στους αγώνες επιλέγονται από τους κυβερνήτες /ιδιοκτή-

τες του  σκάφους  και συνήθως είναι αθλητές που ανήκουν  σε  διαφορετικούς 

ομίλους. 

▪ και  επίσης ο κάθε όμιλος που είναι διοργανωτής αγώνων δεν συμμετέχει με 

κανέναν τρόπο ούτε στην επιλογή των αθλητών κάθε σκάφους, ούτε σε τυχόν 

προπόνηση αυτών που γίνεται από τον ιδιοκτήτη / κυβερνήτη του κάθε σκά-

φους. 
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 Αυτό  ισχύει  πανελλαδικά αλλά και παγκοσμίως και έτσι διεξάγονται οι αγώνες και η 

δραστηριότητα ανοικτής θαλάσσης . Η υποχρέωση απασχόλησης προπονητή σε αυτή 

την κατηγορία της ιστιοπλοΐας δεν έχει εφαρμογή αφού δεν μπορεί να ενταχθεί στην 

δραστηριότητα ενός σκάφους και κυρίως θα δημιουργήσει προβλήματα σε ομίλους οι 

οποίοι δεν έχουν σχολές και δεν απασχολούν προπονητή.   

 

Αξιότιμε, 

είναι σημαντικό σε περιόδους κρίσης όπως είναι η πανδημία, που ταλαιπωρεί 

το άθλημα της ιστιοπλοΐας ανοικτής θαλάσσης  που βασίζεται κυρίως στο μεράκι και 

την ιδιωτική πρωτοβουλία  και προσφέρει τόσα πολλά στην ναυτοσύνη της χώρας μας 

να μην είναι υποχρεωτική η ύπαρξη προπονητή στους ομίλους που ασχολούνται με την 

ανοικτή θάλασσα και παρακαλούμε πολύ το άρθρο 31 παρ.5  περιπ.δ  να μην τροποποι-

ηθεί. 

  

 

Για την Επιτροπή Ανοικτής Θαλάσσης 


