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ο δυσμενές κοινωνικο-οικονομικό περιβάλλον που βιώνει η πατρίδα μας αναπόφευκτα επηρεάζει 
την ιστιοπλοϊκή δραστηριότητα και ως εκ τούτου σε ορισμένους αγώνες  παρατηρήθηκε σημαντική 

μείωση του αριθμού συμμετοχών. Από πλευράς της ΕΑΘ δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στη σύνδεση των 
ιστιοπλοϊκών αγώνων ανοικτής θαλάσσης με το θαλάσσιο τουρισμό, στην αναβάθμιση του πανελληνίου 
πρωταθλήματος, αλλά και στη θέσπιση περιφερειακών πρωταθλημάτων, που ήταν ένα πάγιο αίτημα των 
απομακρυσμένων από τα ιστιοπλοϊκά κέντρα ομίλων. Το 2012 γενικά ήταν μια χρονιά πλούσια σε 
δραστηριότητες στις οποίες πολλά μέλη της ιστιοπλοϊκής οικογένειας  βοήθησαν ώστε να γίνουν 
πραγματικότητα, και ακόμη περισσότερα συμμετείχαν ενεργά.  

 
 

1. Διοργάνωση Συνδιασκέψεων 
 

Στις 22 Φεβρουαρίου 2012, πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις της ΕΙΟ η καθιερωμένη πλέον 

ετήσια  Πανελλήνια Συνδιάσκεψη Εκπροσώπων Ομίλων Ανοικτής Θαλάσσης με στόχο την καταγραφή 
των αγωνιστικών και οργανωτικών θεμάτων που απασχολούν την αγωνιστική ιστιοπλοΐα ανοικτής 
θαλάσσης και την εξεύρεση αποτελεσματικών λύσεων για την αντιμετώπισή τους.  Όπως κάθε χρόνο, τα 
όσα συζητήθηκαν στα πλαίσια της συνδιάσκεψης, συμπεριλήφθηκαν στη σύνταξη των προσθηκών που 
εξέδωσε η εθνική αρχή σύμφωνα με τον κανόνα 86.1.α των ISAF RRS.  

Έτσι στους νέους κανονισμούς, δόθηκε η δυνατότητα στους διοργανωτές ομίλους να διαχωρίζουν 
τον αγωνιζόμενο στόλο με όποιο τρόπο αυτοί επιλέξουν, χωρίς να επηρεάζεται ο υπολογισμός του 
συγκεκριμένου αγώνα στην ετήσια κατάταξη. 

Στο τέλος της συνδιάσκεψης οι εκπρόσωποι των ομίλων είχαν την ευκαιρία να παρουσιάσουν στους 
παρευρισκόμενους τις διοργανώσεις υπερτοπικού χαρακτήρα που πιθανόν να ενδιαφέρουν ιστιοπλόους 
από άλλες περιοχές. 
 
 
2. Απονομές - Βραβεύσεις 
 

Στις 21 Φεβρουαρίου 2012, 300 και πλέον ιστιοπλόοι προερχόμενοι από όλες την τις θαλάσσιες 
περιοχές της Ελλάδας: (Σαρωνικό, Ιόνιο, Κεντρική Ελλάδα, Ευβοϊκό, Ανατολικό Αιγαίο, Βόρεια Ελλάδα, 

Κρήτη, Πατραϊκό Κορινθιακό, Νότια Πελοπόννησο και Θερμαϊκό), παρευρέθηκαν στην εκδήλωση που 
διοργάνωσε η ΕΑΘ/ΕΙΟ στο Ναυτικό Όμιλο Ελλάδος για την απονομή των βραβείων της Γενικής 
Κατάταξης 2011 (Ranking List) των αγώνων ιστιοπλοΐας ανοικτής θαλάσσης. 

Επίσης βραβεία δόθηκαν για την περιοχή Σαρωνικού σε 3 κατηγορίες ανάλογα με το GPH για τα 
σκάφη ORCi και 3 κατηγορίες ανάλογα με το GPH για τα σκάφη ORC Club. Για τα σκάφη IRC 
βραβεύτηκαν επιπλέον 2 κατηγορίες στη γενική κατάταξη με βάση με το TCC. 

Παράλληλα έγινε από την ΕΑΘ  η απονομή του πανελληνίου Πρωταθλήματος της κλάσης Platu 25 

και η απονομή της ετήσιας κατάταξης σκαφών J24.  

Για την αντίστοιχη ετήσια απονομή για το έτος 2013 η η ΕΑΘ θα τιμήσει επιπλέον το σκάφος με τις 
περισσότερες συμμετοχές  και το σκάφος που έχει διανύσει τα περισσότερα μίλια σε αγώνες.   

Με τον τρόπο αυτό αυξάνεται η άμιλλα και η αγωνιστική διάθεση, ενώ δίνεται η ευκαιρία σε  
ιστιοπλόους από όλη την Ελλάδα να γνωριστούν ή να συναντηθούν για ακόμη μια φορά και να 
ανταλλάξουν απόψεις και αγωνιστικές αναμνήσεις από τη χρονιά που πέρασε. 
 

Τ 
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3.   Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ανοικτής θαλάσσης 

  

Στα πλαίσια του αγώνα SYROS RACE από 25 μέχρι τις 29 Αυγούστου διεξήχθη το Πανελλήνιο 
Πρωτάθλημα Ανοιχτής  Θαλάσσης 2012 για σκάφη ORCi  και IRC με συνδιοργάνωση της Ε.Α.Θ. και του 
Ν.Ο.Σύρου και την συμμετοχή 20 σκαφών από14 ομίλους. 

Η κατηγορία IRC περιελήφθη για δεύτερη φορά στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ανοικτής Θαλάσσης, 

με σημαντική συμμετοχή (9 σκαφών, όλα υψηλών επιδόσεων). Οι αγώνες τέθηκαν υπό την αιγίδα της 
Περιφέρειας Ν. Αιγαίου ενώ ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στην  προβολή των αγώνων στην Ελλάδα, αλλά 
και στο εξωτερικό.  Στην επιτυχία του Πρωταθλήματος συνετέλεσε η επιλογή του τόπου τέλεσης της 
διοργάνωσης δεδομένου ότι η Σύρος είναι εύκολα προσβάσιμη ευρισκόμενη στο κέντρο του Αιγαίου, 
αλλά και ο χρόνος τέλεσης διότι επέτρεψε στα πληρώματα να κάνουν χρήση των θερινών αδειών τους. 
Επιπλέον, η διοργάνωση στα πλαίσια του καταξιωμένου αγώνα SYROS RACE που διεξάγεται στα πρότυπα 
του παγκοσμίου πρωταθλήματος, η παρουσία Διεθνούς Επιτροπής Ενστάσεων και η συνεισφορά της 
πολύτιμης εμπειρίας των μελών του ΝΟΣύρου που μαζί με τους απεσταλμένους της ΕΑΘ ανέλαβαν το 
οργανωτικό βάρος, συνετέλεσαν στην συνέχιση της αναβάθμισης του θεσμού, ο οποίος πλέον 
συγκαταλέγεται στις πρώτες επιλογές των αγωνιζομένων. 

Το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα για το 2013 έχει ανατεθεί στον Ν.Ο.Θεσσαλονίκης. Μελλοντικά θα 
πρέπει να ταξιδέψει πλεον δυτικά ώστε να δοθεί η δυνατότητα σε όλους τους Έλληνες ιστιοπλόους να 
αγωνισθούν στο σημαντικότερο αγώνα της χρονιάς. 
 
 
4.   Έντυπα - Δημοσιεύσεις 

 

Πριν την έναρξη της αγωνιστικής περιόδου έγινε ενημέρωση στις φόρμες επιθεώρησης σκαφών για 
έλεγχο εξοπλισμού καταμέτρησης και ασφάλειας των σκαφών ανοικτής θάλασσας, με ευθύνη της 
Μαρίας Σπυριδέλη, καταμετρήτρια IMS και του Γιάννη Καλατζή, Αρχικαταμετρητή ΕΑΘ. 

Κατά τη διάρκεια του 2012 εκπονήθηκαν από τον Αρχικαταμετρητή της ΕΑΘ κ. Γιάννη Καλατζή και 
δημοσιεύτηκαν σε ψηφιακή μορφή στον ιστότοπο της ΕΑΘ, με ελεύθερη διάθεση σε κάθε 
ενδιαφερόμενο, τα κάτωθι: 

- Εγχειρίδιο του προγράμματος υπολογισμού διόρθωσης χρόνου και έκδοσης αποτελεσμάτων 

αγώνων ιστιοπλοΐας ανοικτής θαλάσσης CyberAltura, προοριζόμενο για στελέχη Επιτροπών 
Αγώνων. 

- Επεξηγηματικό κείμενο των συστημάτων καταμέτρησης και ισοζυγισμού IMS, ORC και IRC, 
προοριζόμενο για ιδιοκτήτες σκαφών, αγωνιζόμενους, και καταμετρητές. 

- Τεχνικό εγχειρίδιο του συστήματος καταμέτρησης IMS σε μορφή διαφανειών παρουσίασης, 
προοριζόμενο για καταμετρητές IMS. 

 
 

5.   Πιστοποιητικά 
 

Στις 30/9/2012 υπήρχαν 658 (230 International, 428 Club) πιστοποιητικά ORC σε ισχύ. Στην 
αντίστοιχη ημερομηνία του 2011 υπήρχαν 682 πιστοποιητικά ORC σε ισχύ (264 International, 418 Club), 
παρατηρείται επομένως μείωση 3,5% στον αριθμό των σκαφών με ενεργό πιστοποιητικό, η οποία ωστόσο 
μπορεί να θεωρηθεί αμελητέα λαμβάνοντας υπόψη την εξαιρετικά κακή οικονομική συγκυρία. 

Πιστοποιητικά για σκάφη IRC:  75 έναντι 102 το 2011. 
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Στο ακόλουθο διάγραμμα απεικονίζεται η πορεία έκδοσης πιστοποιητικών τελευταίων ετών 

 
Έτος  ORCi  ORC Club  Σύνολο ORC  IRC  Σύνολο 

2008  349  261  610  ‐  610 

2009  294  346  640  ‐  640 

2010  294  403  697  104  801 

2011  321  452  773  102  875 

2012*    227*    431*    658*      74*    732* 

* Έως 30/9/2012 
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6.   Υποστήριξη αγώνων 

 

Η ΕΑΘ  συνεχίζει την υποστήριξη του θεσμού των περιφερειακών πρωταθλημάτων και ανέλαβε την 

υποχρέωση της αθλοθέτησης των αγώνων  και της διάθεσης τεχνικού συμβούλου όποτε ζητηθεί για την 
άρτια διεξαγωγή των πρωταθλημάτων. 

Κατά το έτους 2012 πραγματοποιήθηκαν: 

Α). Χρηματοδότηση & τεχνική υποστήριξη των Πανελληνίων Πρωταθλημάτων ORCi & IRC   

Β).  Αθλοθέτηση δύο  Επαμειβόμενων κυπέλλων για τα πανελλήνια πρωταθλήματα 

Γ).  Αθλοθέτηση και χρηματοδότηση για τεχνική υποστήριξη των περιφερειακών πρωταθλημάτων 
Κρήτης, Κεντρικής Ελλάδας & Θερμαϊκού.  

Δ). Αθλοθέτηση Πανελληνίου Πρωταθλήματος J24 & Platu 25. 
 

 
7.   Υποστήριξη ιστοσελίδων της Επιτροπής Ανοικτής Θαλάσσης 

 

Οι ιστοσελίδες της ΕΑΘ ενημερώνονται συνεχώς με νέα από τους ομίλους, από τα δελτία τύπου που 
στέλνουν στην ΕΑΘ, καθώς και με υλικό που στέλνουν οι όμιλοι για τους επερχόμενους αγώνες που 
διοργανώνουν. 

Γίνεται προσπάθεια για την κατά το δυνατόν συχνότερη ενημέρωση και δημοσίευση του ranking 
list. 

Μετά την ολοκλήρωση της καταχώρισης των στοιχείων των αγώνων και την οριστική δημοσίευση 

των αποτελεσμάτων του ranking list, δημοσιεύονται τα ετήσια στατιστικά στοιχεία. 
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8.   Κανονισμοί 

 

Συντάχθηκε ο Κανονισμός Αγώνων για σκάφη ανοικτής θαλάσσης 2012, ο οποίος αφορά 
αποκλειστικά προσθήκες της Εθνικής Αρχής στους Διεθνής Κανονισμούς Ιστιοδρομιών της ISAF. Επίσης 
καταρτίσθηκε, αναλυτικά ο Κανονισμός για το Ranking List 2012 (ORC, IRC) βάσει του οποίου προκύπτει 
η ετήσια γενική κατάταξη Ε.Α.Θ.  

 
 
9.   Επιμόρφωση καταμετρητών: Ετήσια συνάντηση • Σεμινάρια 

 

 Πανελλήνια Συνάντηση Καταμετρητών ORC & IRC, 21 Ιανουαρίου 2012, Αθήνα. 

Στη συνάντηση αναπτύχθηκαν τα εξής θέματα: 

- Ενημέρωση για τις αλλαγές των κανονισμών IMS, ORC, IRC 2012 και ISAF Offshore Special 

Regulations 2012-2013. 

- Παρουσίαση λογισμικού του ORC (IMS Editor 2012, Sailor Services) 

- Σεμινάριο περί του προγράμματος έκδοσης αποτελεσμάτων CyberAltura. 

Εισηγητές στη Συνάντηση ήταν οι κ.κ. Γιάννης Καλατζής, Αρχικαταμετρητής ΕΑΘ, Παναγιώτης 

Παπαποστόλου, Υπεύθυνος Ισοζυγισμού ΕΑΘ και Χρήστος Θεοδόσης, μέλος της Promotion & 
Development Committee του ORC. 

Στα πλαίσια της Συνάντησης πραγματοποιήθηκε στρογγυλό τραπέζι με θέμα: Μέθοδοι διόρθωσης χρόνου 
σε αγώνες ανοικτής θαλάσσης και συζητητές τους κ.κ. Λάζαρο Τσαλίκη, πρόεδρο ΕΑΘ, Κωνσταντίνα 
Σφακιανάκη, Διεθνή Κριτή, Αργυρώ Γαλάνη, Γιώργο Βογιατζή, καταμετρητή IMS, Βασίλη Κασκούρα, 
Γιάννη Κλείδωνα και Γιώργο Βογιατζή. Τη συζήτηση παρακολούθησαν οι συμμετέχοντες στη Συνάντηση 
καταμετρητές καθώς και ιδιοκτήτες σκαφών και αγωνιζόμενοι. 

 Σεμινάρια καταμέτρησης 

Στις 22 Ιανουαρίου 2012 πραγματοποιήθηκε το 2ο μέρος σεμιναρίου καταμέτρησης (το 1ο μέρος του 

οποίου είχε πραγματοποιηθεί τον Αύγουστο 2012 στα πλαίσια του αγώνα Aegean Regatta) για τις ανάγκες 
της περιοχής Ανατολικού Αιγαίου (Μυτιλήνη, Σάμος, Ρόδος) με εισηγητή τον κ. Γιάννη Καλατζή, 
Αρχικαταμετρητή ΕΑΘ. 
 
 
10.   Έλεγχοι καταμετρήσεων και επιθεωρήσεις σκαφών 
 
 Έλεγχοι καταμέτρησης 

- Πραγματοποιήθηκε συγκριτικός έλεγχος στοιχείων καταμέτρησης των σκαφών τύπου First Class 
8 του ελληνικού στόλου (NIRITIS, ONIRGO, YAKINTHI, OXYGONO, ANALEMMA) από τον 
Υπεύθυνο Ισοζυγισμού ΕΑΘ Παναγιώτη Παπαποστόλου. Μετά τον έλεγχο των στοιχείων, και μετά 
από εισήγηση της Τεχνικής Επιτροπής της ΕΑΘ, ακολούθησε καταμέτρηση εξάλων και 
ευστάθειας τριών σκαφών του τύπου αυτού (NIRITIS, ONIRGO, YAKINTHI) από τους κ.κ. Γιάννη 
Καλατζή, Αρχικαταμετρητή ΕΑΘ και Χρήστο Θεοδόση, καταμετρητή IMS. 

- Για την άρση αμφισβήτησης στοιχείων καταμέτρησης πραγματοποιήθηκε, μετά από απόφαση της 
ΕΑΘ, καταμέτρηση της γάστρας του σκάφους AVGI, τύπου NEK 24, στις 14 Σεπτεμβρίου 2012, 
στην Αρτέμιδα Αττικής από τους Γιάννη Καλατζή, Αρχικαταμετρητή ΕΑΘ και Χρήστο Θεοδόση, 
καταμετρητή IMS. 
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 Επιθεωρήσεις σκαφών Πανελληνίου Πρωταθλήματος Ανοικτής Θαλάσσης 2012 
 Από τις 24 έως τις 29 Αυγούστου 2012 διεξήχθησαν στην περιοχή της Σύρου στα πλαίσια του 

Πανελληνίου Πρωταθλήματος Ανοικτής Θαλάσσης 2012 έλεγχοι αγωνιστικού και λοιπού εξοπλισμού 
στο σύνολο των σκαφών που συμμετείχαν στο Πρωτάθλημα. Οι επιθεωρήσεις πραγματοποιήθηκαν 
από τον Αρχικαταμετρητή της ΕΑΘ Γιάννη Καλατζή και την καταμετρήτρια IMS & IRC Μαρία 
Σπυριδέλη. 

 
 

11.   Αγορά μηχανημάτων καταμέτρησης 
 

Η ΕΑΘ προχώρησε σε αγορά και δεύτερου ζυγού ακριβείας για την καταμέτρηση του βάρους 
σκαφών ώστε να υπάρχει μεγαλύτερη ευκολία στη μεταφορά και ευχέρεια διάθεσης και στην περιφέρεια  
ταυτόχρονα με την Αττική. 
 
 
 

Για την Επιτροπή Ανοικτής Θαλάσσης 
 
 

  
O Πρόεδρος    Ο Γ. Γραμματέας 

 
Λ. Τσαλίκης    Κ. Καζακόπουλος 
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ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟ 1/1/2012 ΕΩΣ 30/9/2012 
   

ΑΙΤΟΛΟΓΙΑ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ ΥΠΟΛΟΙΠΟ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31/12/2011       ΤΡΑΠΕΖΑ: 35.143,51     
        ΤΑΜΕΙΟ: 25,28 

35.168,79   

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ  100.594,30     

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΧΟΡΗΓΙΕΣ 8.560,00     

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΟΚΟΙ Κ.Λ.Π. 192,83     

        

ΑΓΟΡΑ ΕΙΔΩΝ & ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΕΩΝ   2.598,80  

ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ O.R.C. 2010 & CIM & IRC   41.103,51  

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ   34,00  

ΑΜΟΙΒΗ ΛΟΓΙΣΤΗ Ε.Α.Θ.    1.500,00  
ΑΜΟΙΒΗ & ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 
ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΕΑΘ 

  11.398,50  

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ - ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ   853,00  

ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΚΑΦΩΝ & ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ   693,28  

ΑΜΟΙΒΕΣ RATING OFFICERS ORC, IRC, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 
ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΕΑΘ 

  13.729,06  

ΠΛΗΡΩΜΗ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ E.A.Θ. ΓΙΑ ΤΟ 2012   3.422,74  

ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ORC & IRC   0,00  

ΕΞΟΔΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ   437,34  

ΕΞΟΔΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ 2011   5.233,09  

ΦΟΡΟΙ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ   4.576,00  

ΣΥΝΔΡΟΜΗ FORTHNET & ΤΗΛΕΦΩΝΑ   777,35  

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ - ΑΘΛΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ   4.150,43  

ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΗΣ   519,49  

       

ΣΥΝΟΛΑ 144.515,92 91.026,59 53.489,33
 
ΥΠΟΛΟΙΠΟ  30/09/2012 :    ΤΡΑΠΕΖΕΣ: 52.881,68  -   ΤΑΜΕΙΟ: 607,65
 
 
 
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                  Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ      Ο ΤΑΜΙΑΣ 
 
 
  Λ ΤΣΑΛΙΚΗΣ                                   Κ. ΚΑΖΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΒΑΡΒΑΡΡΗΓΟΣ 


