
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ν 

∆ΙΕΘΝΕΙΣ ΕΛΛΑΝΟ∆ΙΚΟΙ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ 
 

∆ες κανόνες 70.5 και 91.(b) Αυτό το παράρτηµα δεν µπορεί να αλλάξει από 
τις οδηγίες πλου ή τις εθνικές οδηγίες. 
 

Ν1 ΣΥΝΘΕΣΗ, ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ 

 

Ν1.1 Μια διεθνής ελλανόδικος επιτροπή πρέπει να αποτελείται από 
πεπειραµένους ιστιοπλόους µε εξαιρετική γνώση των κανονισµών 
αγώνων και εκτεταµένη πείρα σε επιτροπές ενστάσεων. Θα είναι 
ανεξάρτητη και δεν θα περιλαµβάνει µέλη της επιτροπής αγώνων, και 
θα διορίζεται από την διοργανώτρια αρχή, υποκείµενη στη έγκριση από 
την εθνική αρχή εάν απαιτείται (δες κανόνα 91(b)), ή από την ISAF  
βάσει του κανόνα 89.2(b). 

N1.2 Η επιτροπή θα αποτελείται από ένα πρόεδρο, ένα αντιπρόεδρο εάν 
είναι επιθυµητό, και άλλα µέλη που συνολικά δεν θα είναι λιγότερα 
από πέντε. Η πλειοψηφία πρέπει να είναι ∆ιεθνείς Κριτές. Η επιτροπή 
µπορεί να διορίσει ένα γραµµατέα που δεν θα είναι µέλος της 
επιτροπής. 

Ν1.3 ∆εν µπορεί να υπάρχουν περισσότερα από δύο µέλη της ίδιας εθνικής 
αρχής (τρία από τα group M,N, & Q). 

N1.4 (a) Ο πρόεδρος κάθε επιτροπής µπορεί να διορίσει µία η περισσότερες 
υποεπιτροπές συγκροτηµένες σύµφωνα µε τους κανόνες Ν1.1, Ν1.2 
και Ν1.3. Αυτό µπορεί να γίνει έστω και εάν ολόκληρη η επιτροπή 
δεν έχει συγκροτηθεί σύµφωνα µε αυτούς τους κανόνες 

 (b) Ο πρόεδρος µιας επιτροπής µε λιγότερα από δέκα µέλη µπορεί να 
διορίσει δύο ή τρεις υποεπιτροπές από τουλάχιστον τρία µέλη η 
κάθε µία, της οποίας η πλειοψηφία θα είναι ∆ιεθνείς Κριτές. Τα 
µέλη κάθε  υποεπιτροπής θα προέρχονται από τρεις διαφορετικές 
εθνικές αρχές εκτός από τα group Μ, Ν, και Q όπου θα είναι από 
τουλάχιστον δύο διαφορετικές εθνικές αρχές. Εάν ένας διάδικος δεν 

είναι ικανοποιηµένος από την απόφαση της υποεπιτροπής, µπορεί 
να ζητήσει, µέσα στο χρονικό όριο όπως ορίζεται από τις οδηγίες 
πλου,  εκδίκαση από µια υποεπιτροπή συγκροτηµένη σύµφωνα µε 
τον κανόνα Ν1.1, Ν1.2 και Ν1.3 µε εξαίρεση τα δεδοµένα που 
έχουν βρεθεί. 

          

Ν1.5      Όταν µια πλήρης επιτροπή, ή µια υποεπιτροπή έχει λιγότερα από 
πέντε µέλη, λόγω ασθένειας ή έκτακτης ανάγκης, και δεν υπάρχει 
διαθέσιµος κατάλληλος αντικαταστάτης, παραµένει νόµιµα 
συγκροτηµένη εάν αποτελείται από τουλάχιστον τρία µέλη και εάν 
τουλάχιστον δύο από αυτά είναι ∆ιεθνείς Κριτές. Όταν είναι τρία ή 
τέσσερα µέλη θα προέρχονται από τρεις τουλάχιστον διαφορετικές 



εθνικές αρχές εκτός από τα group M,N, και Q, όπου θα 
προέρχονται από τουλάχιστον δύο διαφορετικές εθνικές αρχές. 

 

Ν1.6       Όταν απαιτείται η έγκριση της εθνικής αρχής για τον διορισµό 
µιας διεθνούς ελλανοδίκου επιτροπής (δες κανόνα 91(b), αυτή 
πρέπει να περιλαµβάνεται στις οδηγίες πλου ή να αναρτάται στον 
επίσηµο πίνακα ανακοινώσεων. 

 
Ν1.7      Όταν µία διεθνής ελλανόδικος επιτροπή ή µία υποεπιτροπή 

ενεργεί χωρίς να έχει συσταθεί κανονικά, οι αποφάσεις της µπορεί 
να είναι εφέσιµες. 

   

Ν2          ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ 

 

Ν2.1       Μία διεθνής ελλανόδικος επιτροπή είναι αρµόδια για την 
εκδίκαση και έκδοση αποφάσεων όλων των ενστάσεων, αιτήσεων 

αποκατάστασης και άλλων θεµάτων που προκύπτουν από την 
εφαρµογή των κανόνων του Μέρους 5. Εάν ζητηθεί από την 
οργανώτρια αρχή ή την επιτροπή αγώνων, θα τους συµβουλέψει και 
βοηθήσει  σε κάθε θέµα που επιδρά απ’ ευθείας στη δίκαια 
διεξαγωγή του αγώνα. 

Ν2.2       Εκτός εάν η οργανώτρια αρχή ορίσει διαφορετικά, η ελλανόδικος 
επιτροπή θα αποφασίσει για: 
(a) ερωτήσεις για θέµατα δικαιώµατος συµµετοχής, καταµέτρησης, 

ή πιστοποιητικού σκάφους, και 
(b) εάν πρέπει να εγκρίνει την αντικατάσταση αγωνιζόµενων, σκαφών 

ή εξαρτηµάτων όταν ένας κανόνας απαιτεί τέτοια απόφαση. 

Ν2.3       Η ελλανόδικος επιτροπή θα αποφασίσει επίσης για θέµατα που 
απευθύνονται σε αυτήν από την οργανώτρια αρχή ή την επιτροπή 
αγώνων. 

 

Ν3           ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ 

Ν3.1        Οι αποφάσεις µιας Ελλανοδίκου επιτροπής ή υποεπιτροπή 
αυτής, θα λαµβάνεται  µε απλή πλειοψηφία όλων των µελών της. 
Όταν υπάρχει ίση κατανοµή των ψήφων, ο πρόεδρος της 
συνεδρίασης µπορεί να έχει µια ακόµη ψήφο. 

Ν3.2        Όταν θεωρηθεί επιθυµητό κάποια µέλη της επιτροπής να µη 
συµµετάσχουν στην συζήτηση και απόφαση µιας ένστασης ή 

αίτησης αποκατάστασης και δεν υπάρχουν κατάλληλοι 
αντικαταστάτες, η ελλανόδικος επιτροπή ή η υποεπιτροπή της 
παραµένει νόµιµα συγκροτηµένη εάν παραµένουν τουλάχιστον τρία 
µέλη από τα οποία τουλάχιστον δύο είναι ∆ιεθνείς Κριτές. 

Ν3.3        Τα µέλη δεν µπορεί να θεωρηθούν ενδιαφερόµενα µέρη (δες 

κανόνα 63.4)  λόγω της εθνικότητας τους. 
Ν3.4       Εάν µία υποεπιτροπή αποτύχει να συµφωνήσει σε µια απόφαση 

µπορεί να διακόψει, σε αυτή την περίπτωση ο πρόεδρος θα 



µεταφέρει το θέµα σε µια επιτροπή νόµιµα συγκροτηµένη µε όσο το 
δυνατόν περισσότερα µέλη µου µπορεί να είναι ολόκληρη η 
ελλανόδικος επιτροπή.    


