ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Πρωταθλήματα Τένισ, ATP 500.000 USD και WTA 250.000 USD ςτην Ολυμπιακή
Εγκατάςταςη ςτο Ο.Α.Κ.Α.
Μετά από απόφαςθ του Δ. τθσ Ε.Φ.Ο.Α., τθν 28/01/2017, θ Ελλθνικι Φίλακλθ
Ομοςπονδία Αντιςφαίριςθσ, ςε ςυνεργαςία με τθνI.T.F. (Διεκνισ Ομοςπονδία
Αντιςφαίριςθσ), τθν TENNIS EUROPE (Ευρωπαϊκι Ομοςπονδία Αντιςφαίριςθσ), τθν A.T.P.
(Διεκνισ Επαγγελματικι Ζνωςθ Σζνισ Ανδρών) και τθν W.T.A. (Διεκνισ Επαγγελματικι
Ζνωςθ Σζνισ Γυναικών) και Ζλλθνεσ επιχειρθματίεσ, διεκδικεί για το 2018 τθν διοργάνωςθ
δφο Διεκνών Επαγγελματικών Πρωτακλθμάτων, ζνα Ανδρών 500.000 δολαρίων και ζνα
Γυναικών 250.000 δολαρίων, ςτθν Ολυμπιακι Εγκατάςταςθ ςτο Ο.Α.Κ.Α.
Σο Δ.. προχώρθςε ςτθν ομόφωνθ απόφαςι του, μετά από ςυναντιςεισ με τον
αρμόδιο Τφυπουργό κ. Γιώργο Βαςιλειάδθ τθν 20/01/2017 και τον Πρόεδρο του Ο.Α.Κ.Α.
κ. Βαγγζλθ Πθλιχό, τθν 24/01/2017. τισ ςυναντιςεισ παραβρζκθκαν από τθν Ε.Φ.Ο.Α., με
τον Τφυπουργό κ. Γιώργο Βαςιλειάδθ, ο Πρόεδροσ κ. πφροσ Ηαννιάσ, ο Αναπλθρωτισ
Γραμματζασ κ. Γιάννθσ Χατηθπροδρόμου και ο Σαμίασ κ. Κώςτασ Γιακουμισ και με τον
Πρόεδρο του Ο.Α.Κ.Α. κ. Βαγγζλθ Πθλιχό, ο Πρόεδροσ κ. πφροσ Ηαννιάσ και ο
Αναπλθρωτισ Γραμματζασ κ. Γιάννθσ Χατηθπροδρόμου. υηθτικθκε θ γενικότερθ
αξιοποίθςθ τθσ Ολυμπιακισ Εγκατάςταςθσ και θ διοργάνωςθ των δφο Διεκνών
Πρωτακλθμάτων.
Ο Πρόεδροσ κ. πφροσ Ηαννιάσ ςτο Δ.. τθσ Ε.Φ.Ο.Α., το οποίο ζχει κλθκεί τθν
προςεχι Πζμπτθ 30/03/2017, κα ειςθγθκεί ςυναντιςεισ με τθν Τπουργό Σουριςμοφ κα
Ζλενα Κουντουρά, με τθν Περιφερειάρχθ Αττικισ κα Ρζνα Δοφρου και τον Διμαρχο
Αμαρουςίου κ. Γιώργο Πατοφλθ, για να ςυνδράμουν ςτισ δφο διοργανώςεισ, οι οποίεσ κα
προβάλουν τθν Ελλάδα, τθν Περιφζρεια Αττικισ, τον Διμο Αμαρουςίου και το Ο.Α.Κ.Α.
ςτθν Παγκόςμια Ακλθτικι Οικογζνεια.
Ο Πρόεδροσ τθσ Ε.Φ.Ο.Α. κ. πφροσ Ηαννιάσ ζκανε τθν ακόλουκθ διλωςθ: « Σο Δ..
τθσ Ε.Φ.Ο.Α. ζλαβε κορυφαία απόφαςθ, για τθν διοργάνωςθ των δφο Πρωτακλθμάτων. Θ
Παγκόςμια Οικογζνεια του Σζνισ αναγνωρίηει τθν Ελλάδα ςαν Αςφαλι Ακλθτικό Δρόμο
τθσ. Σο κλίμα είναι ώριμο, μετά από τισ εκατοντάδεσ Διεκνών Πρωτακλθμάτων όλων των
θλικιών, που διοργανώκθκαν άρτια τα 22 τελευταία χρόνια ςτθν Πατρίδα μασ. Οι
ακριτικζσ περιοχζσ ζνοιωςαν τθν αγάπθ των χιλιάδων ακλθτριών και ακλθτών, από τισ
πζντε Θπείρουσ, που ςυμμετείχαν ςτισ διοργανώςεισ αυτζσ, από τθν Κζρκυρα μζχρι τθν
Ρόδο και από τα Χανιά μζχρι τθν Ορεςτιάδα. Σο κλίμα είναι ώριμο, γιατί υπάρχουν δικοί
μασ ακλθτζσ με Παγκόςμια και Ευρωπαϊκι προοπτικι. Κορυφαίοι ςιμερα, θ Μαρία
άκκαρθ και ο τζφανοσ Σςιτςιπάσ και δεκάδεσ άλλοι βακμολογθμζνοι ακλθτζσ και
ακλιτριεσ ςτθν Παγκόςμια και ςτθν Ευρωπαϊκι κατάταξθ, ικανοί να γεμίςουν τθν
Ολυμπιακι Εγκατάςταςθ ςτο Ο.Α.Κ.Α. Είμαι βζβαιοσ ότι θ απόφαςθ του Δ.. τθσ Ε.Φ.Ο.Α.,
με τθν ςτιριξθ των Ενώςεών τθσ και των ωματείων τθσ κα πραγματοποιθκεί.»
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