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1. ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΟΜΙΛΩΝ 
Στην  αρχή  κάθε  αγωνιστικής  περιόδου  διοργανώνεται  η  Συνδιάσκεψη  των  εκπροσώπων  των 
Ομίλων  οι  οποίοι  πραγματοποιούν  Αγώνες  Ανοιχτής  Θάλασσας,  με  σκοπό  τη  συζήτηση  των 
προβλημάτων  του  προηγούμενου  χρόνου,  την  καταγραφή  των  αγωνιστικών  και  οργανωτικών 
θεμάτων  που  απασχολούν  την  αγωνιστική  ιστιοπλοΐα  ανοικτής  θαλάσσης  την  και  εξεύρεση 
αποτελεσματικών λύσεων για την αντιμετώπιση τους. Τα αποτελέσματα της συζήτησης κάθε έτους 
συμπεριλαμβάνονται  στη  σύνταξη  των  προσθηκών  που  εκδίδει  η  Εθνική  Αρχή  (ΕΙΟ)  για  τους 
Αγώνες Ανοικτής Θαλάσσης, σύμφωνα με τον κανόνα 86.1.α των ISAF RRS. 
 
2. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ 
Με  συντονισμό  της  ΕΑΘ,  κάθε  χρόνο  συντάσσεται  το  Αγωνιστικό  Πρόγραμμα,  το  οποίο 
υποβάλλεται  στην  Γ.Σ.  της  ΕΙΟ  προς  έγκριση.  Η  προκήρυξη  του  κάθε  αγώνα  γίνεται  με  την 
αποκλειστική  ευθύνη  του διοργανωτή Ομίλου. Η  ΕΑΘ φροντίζει  σε περίπτωση επικαλύψεων,  να 
προτείνει στους Ομίλους την τυχόν μετάθεση των αγώνων ώστε το πρόγραμμα να γίνει το δυνατόν 
πιο ομαλό. 
 
3. ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ 
Παρά  την  οικονομική  κρίση  των  ετών  2009‐2012,  το  πλήθος  των  εκδοθέντων  από  την  ΕΑΘ 
πιστοποιητικών ισοζυγισμού ακολούθησε αυξητική πορεία, ως εξής: 
 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Από το 2010 καθιερώθηκε το ηλεκτρονικό πιστοποιητικό ως έγκυρο, προς διευκόλυνση 
διοργανωτών και αγωνιζομένων. 
 
4. ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ   
Κατά  το  2009  τροποποιήθηκε  η  διαδικασία  έγκρισης  χορηγιών  σε  αγωνιστικά  σκάφη  και 
εναρμονίστηκε με τον αθλητικό νόμο. Το σύστημα ενημέρωσης των ομίλων και επιτροπών αγώνων 
για τις εν ισχύ άδειες, από το 2010, έχει ηλεκτρονικό και μόνο, προς αποφυγή εντύπων αδειών και 
με όφελος την άμεση ενημέρωση των ενδιαφερομένων.   
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5. ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ 
Ξεκινώντας από το 2009, διατυπώθηκε και εφαρμόστηκε για πρώτη φορά ο κανονισμός Ranking 
List για όλες τις περιφέρειες. Επίσης καθιερώθηκε η Απονομή της Ετήσιας Κατάταξης της ΕΑΘ, με 
σκοπό  τη  βράβευση  των  ιστιοπλόων  που  διακρίθηκαν  κάθε  χρονιά  σε  κάθε  κατηγορία  σε  κάθε 
αγωνιστική  περιφέρεια  της  Ελλάδας. Με  τον  τρόπο  αυτό  αυξάνεται  η  άμιλλα  και  η  αγωνιστική 
διάθεση,  ενώ δίνεται η  ευκαιρία σε πάνω από 400  με 500  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.  
 
6. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΓΩΝΩΝ 
Η  ΕΑΘ  χρηματοδοτεί  κάθε  χρονιά  και  υποστηρίζει  τεχνικά  το  Πανελλήνιο  Πρωτάθλημα  σκαφών 
Ανοικτής  Θαλάσσης.  Επιπλέον,  η  ΕΑΘ  έλαβε  την  απόφαση  της  υποστήριξης  από  το  2010  των 
Περιφερειακών  Πρωταθλημάτων  (σε  όσες  αγωνιστικές  περιφέρειες  θελήσουν  να  οργανώσουν 
τέτοιο), με την αποστολή έμπειρων στελεχών αγώνων καθώς και με την αθλοθέτηση των κυπέλων, 
ώστε να αυξηθεί η εμπειρία διοργάνωσης άρτιων αγώνων από τους ομίλους των περιφερειών. 
Ανεξαρτήτως  αυτού,  η  ΕΑΘ  υποστήριξε  όλους  τους  αγώνες  για  τους  οποίους  της  ζητήθηκε  η 
συνδρομή (Πανελλήνιο Πρωτάθλημα και Κύπελλο Ομίλων  Platu 25, Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα 
J24, Πανελλήνιο Πρωτάθλημα και Επαμειβόμενο Κύπελλο J24, Πανεπιστημιάδα J24 κλπ). 
 
7. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ 
Κατά την περίοδο 2009‐2012, παρά τη δύσκολη οικονομική συγκυρία,  έγινε μεγάλη προσπάθεια 
για την συγκράτηση του πλήθους των συμμετοχών και την καλύτερη διεξαγωγή του Πανελλήνιου 
Πρωταθλήματος Ιστιοπλοΐας Ανοικτής Θαλάσσης. Έτσι, το 2010 πραγματοποιήθηκε συνάντηση του 
Συμβουλίου  της  ΕΑΘ με  τους  συμμετέχοντες  στα  δυο  προηγούμενα Πανελλήνια  πρωταθλήματα 
και με εκπροσώπους των διοργανωτών Ομίλων 2009, 2010 και 2011, ώστε να ακουστούν απόψεις 
και ιδέες για την αναβάθμιση του θεσμού. Ως αποτέλεσμα: 

 αποφασίστηκε το Πρωτάθλημα να γίνεται με συνδιοργάνωση της ΕΑΘ και του Ομίλου στον 
οποίον θα γίνεται η ανάθεση. 

 αποφασίστηκε  η  δημιουργία  2  κατηγοριών  ORCi  στο  Πανελλήνιο  Πρωτάθλημα  με 
διαχωρισμό  των  σκαφών  σύμφωνα  με  το  βαθμού  ικανότητας  κατά  τα  πρότυπα  του 
Παγκοσμίου Πρωταθλήματος 

 αποφασίστηκε η δημιουργία Πρωταθλήματος σκαφών IRC 

 έγινε  διεύρυνση  της  διοργάνωσης  του  Πρωταθλήματος  και  σε  άλλες  αγωνιστικές 
περιφέρειες,  εκτός  Σαρωνικού, ώστε  να δοθεί σε σκάφη περισσοτέρων Ομίλων από όλη 
την Ελλάδα η δυνατότητα συμμετοχής τους στη σημαντική αυτή διοργάνωση.  

 έγινε  προσπάθεια  της  χρονικής  σύνδεσης  του  Πρωταθλήματος  με  άλλες  σημαντικές 
διοργανώσεις, όπως η  Ιστιοπλοϊκή Εβδομάδα ΝΟΕ, η Δ.Ι.Ε.Β.Αιγαίου,  το Syros Race και η 
Aegean Regatta,  με  σκοπό  τη  διευκόλυνση  σκαφών  να  συμμετάσχουν  στο  Πρωτάθλημα 
και την ελάττωση του κόστους μεταφοράς προς τον τόπο διεξαγωγής του. 

Συνοπτικά, οι διοργανώσεις 2009‐2012 είχαν ως εξής: 

 Πανελλήνιο Πρωτάθλημα 2009, 10‐13 Σεπτεμβρίου, Πειραιάς. Διοργάνωση Ν.Ο.Τ.Κ. 

 Συμμετοχή  16  σκαφών  κατηγορίας  ORCi  περιοχών  Σαρωνικού  (13),  Ευβοϊκού  (2),  Ν. 
Πελοποννήσου (1) 

 Πανελλήνιο  Πρωτάθλημα 2010, 21‐24 Μαΐου,  Πειραιάς.  Διοργάνωση Ν.Ο.Ε.,  παράλληλα 
με την Ιστιοπλοϊκή Εβδομάδα ΝΟΕ: 

 Συμμετοχή 14 σκαφών κατηγορίας ORCi, όλα περιοχής Σαρωνικού 

 Πανελλήνιο  Πρωτάθλημα  2011,  7‐13  Αυγούστου,  Σκόπελος.  Συνδιοργάνωση  Ν.Ο.Α.Θ. & 
ΕΑΘ,  παράλληλα με  την  Δ.Ι.Ε.Βορ.Αιγαίου  και  αμέσως μετά  τη  λήξη  της Aegean Regatta 
2011: 

 Συμμετοχή 42 σκαφών, κατηγοριών ORCi (25 σκάφη), ORCi GPH≥700 (5 σκάφη) και IRC (12 
σκάφη),  περιοχών  Θερμαϊκός  (19),  Σαρωνικού  (16),  Ευβοϊκός    (3),  Α.  Αιγαίου  (1),  Ν. 
Πελοποννήσου (1), Ν. Αιγαίου (1) και Κ. Ελλάδας (1). 
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 Πανελλήνιο  Πρωτάθλημα  2012,  24‐29  Αυγούστου,  Σύρος  (συνδιοργάνωση  Ν.Ο.Σύρου & 
ΕΑΘ, παράλληλα με το Syros Race και αμέσως μετά τη λήξη της Aegean Regatta 2012: 

 Συμμετοχή  20  σκαφών,  κατηγοριών  ORCi  (11  σκάφη)  και  IRC  (9  σκάφη),  περιοχών 
Θερμαϊκού (7), Σαρωνικού (8), Ευβοϊκός  (2), Ν. Αιγαίου (2) και Α. Αιγαίου (1). 

 
8. ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΣΟΖΥΓΙΣΜΟΥ IRC 
Από  το  2010  η  ΕΑΘ  αντιπροσωπεύει  στην  Ελλάδα  και  το  Σύστημα  Ισοζυγισμού  IRC  μετά  από 
συμφωνία και τη σχετική υπογραφή σύμβασης με την αρχή διαχείρισής του (Seahorse Ltd). Έτσι η 
Εθνική  Αρχή  διαθέτει  την  διαχείριση  όλων  των  διεθνών  και  αναγνωρισμένων  από  την  ISAF 
συστημάτων ισοζυγισμού και επαφίεται στους διοργανωτές και τους αγωνιζόμενους η επιλογή του 
συστήματος στο οποίο επιθυμούν να αγωνιστούν. Η ΕΑΘ αντιμετωπίζει και υποστηρίζει πλέον το 
IRC  ισότιμα  με  τα  συστήματα  ORC,  συμπεριλαμβάνοντάς  το  και  στο  Πανελλήνιο  Πρωτάθλημα 
σκαφών  Ανοικτής  Θαλάσσης.  Το 2011  η  ΕΑΘ  έκανε  προσπάθεια  ενεργοποίησης  του  Συνδέσμου 
Σκαφών  IRC  με  δύο συναντήσεις  (στην Αθήνα  και  στη Θεσσαλονίκη),  με μικρή όμως  συμμετοχή 
από τους ιδιοκτήτες, κάτι που γενικά αποδόθηκε στη δύσκολη οικονομική συγκυρία.  
 
9. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΤΩΝ 
Κάθε  χρόνο  διεξάγεται  πανελλήνια  συνάντηση  καταμετρητών  με  βασικό  σκοπό  την  ενημέρωση 
στους  νέους  κανονισμούς  αλλά  και  την  ανταλλαγή  απόψεων.  Πέραν  τούτου,  από  το  2010 
καθιερώθηκε η ανάπτυξη ενός θέματος με μορφή σεμιναρίου, ανοιχτό σε κάθε ενδιαφερόμενο και 
διαφορετικού  κάθε  χρονιά,  με  σκοπό  την  άνοδο  του  επιπέδου  των  καταμετρητών αλλά  και  την 
ενημέρωση όλων των αγωνιζομένων. Τα θέματα που αναπτύχθηκαν είναι: 

 2010: Καταμέτρηση IMS – Διευκρίνιση σημείων προσοχής και τρόπων μέτρησης 

 2011: Επιθεωρήσεις σκαφών σε αγώνες κατηγοριών ORC και IRC 

 2012:  Καταμέτρηση  πανιών  IRC  –  Σεμινάριο  εκμάθησης  λογισμικού  έκδοσης 
αποτελεσμάτων Altura – Στρογγυλό τραπέζι περί μεθόδων διόρθωσης χρόνου 

 
10. ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ‐ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 
Η  ΕΑΘ  διοργάνωσε,  όποτε  κρίθηκε  αναγκαίο  και  μετά  από  αιτήματα  ή  προσκλήσεις  των 
ενδιαφερομένων Ομίλων, σεμινάρια εκπαίδευσης στελεχών καθώς και ενημερωτικές ομιλίες για 
θέματα  σχετικά  με  την  αγωνιστική  ιστιοπλοΐα  ανοικτής  θαλάσσης.  Τα  έτη  2009  –  2012 
διοργανώθηκαν τα εξής: 

 Διεθνές σεμινάριο καταμέτρησης IMS από τον Αρχικαταμετρητή του ORC Nicola Sironi, στα 
πλαίσια  του  Διεθνούς  Συνεδρίου  Καταμετρητών ORC  2009,  που  διοργανώθηκε  από  την 
ΕΑΘ  μέσω  του  υπευθύνου  ισοζυγισμού  κ.  Χρήστου  Θεοδόση,  μέλους  της Measurement 
Committee  του  ORC.  Το  σεμινάριο  διεξήχθη  με  την  ευγενική  προσφορά  του  ΝΟΕ  στις 
εγκαταστάσεις του με συμμετοχή 40 καταμετρητών από πολλές χώρες. Στο σεμινάριο έγινε 
μια γενική επισκόπηση του συστήματος IMS και επιδείχθηκε η νέα μέθοδος καταμέτρησης 
γαστρών με χρήση τοπογραφικού οργάνου τύπου Total Station. 

 Εθνικά σεμινάρια καταμέτρησης  IMS  (2009 Αθήνα, 2010 Καλαμάτα, Θεσσαλονίκη, Κιάτο, 
Αθήνα,  2011  Πάτρα).  Ως  αποτέλεσμα  των  σεμιναρίων,  και  μετά  από  θεωρητική  και 
πρακτική εκπαίδευση, πιστοποιήθηκαν 14 νέοι καταμετρητές πλήρους καταμέτρησης IMS 
και 7 μερικής καταμέτρησης IMS. 

 Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Επιθεωρητών: Τα έτη 2010 και 2011 διοργανώθηκε πρόγραμμα 
εκπαίδευσης  επιθεωρητών,  με  συμμετοχή,  ως  εκπαιδευομένων,  στελεχών  Επιτροπών 
Αγώνων  που  πρότειναν  Όμιλοι  από  όλη  την  Ελλάδα  (Σαρωνικός,  Ευβοϊκός,  Θερμαϊκός, 
Ανατολικό Αιγαίο) και την εθελοντική προσφορά καταμετρητών της ΕΑΘ ως εκπαιδευτών. 
Με  τη  βοήθεια  του  προγράμματος  εκπαιδεύτηκαν  11  στελέχη  με  επιθεωρήσεις  σε  35 
σκάφη σε 6 αγώνες. 

 Ενημέρωση  προς  καταμετρητές,  ιδιοκτήτες  σκαφών  και  αγωνιζόμενους:  Ενημερωτικά 
σεμινάρια  προς  καταμετρητές  και  αγωνιζόμενους  Σάμος  2009  και  Ρόδος  2009 &  2011, 
διημερίδα περί επιθεωρήσεων, καταμετρήσεων και συστημάτων ισοζυγισμού Πάτρα 2011. 
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 Σεμινάρια Αγωνιστικής Ιστιοπλοΐας: Η ΕΑΘ διοργάνωσε σεμινάρια αγωνιστικής ιστιοπλοΐας 
προς  ιδιοκτήτες  σκαφών  και  αγωνιζομένους,  τα  έτη  2009  (Ηράκλειο  Κρήτης)  και  2010 
(Πάτρα) με την εθελοντική προσφορά του Κώστα Μάνθου, προπονητή ιστιοπλοΐας. 

 
 
11. ΣΥΝΕΔΡΙΑ 
Στελέχη της ΕΑΘ εκπροσώπησαν την Ελλάδα σε όλα τα Διεθνή Συνέδρια: 

 Διεθνές Συνέδριο ORC 2008 (Μαδρίτη). Την Ελλάδα αντιπροσώπευσαν οι κ.κ. Λ. Τσαλίκης, 
Πρόεδρος της Ε.Α.Θ., ως μέλος της Race Management Committee και του ORC Congress, Γ. 
Ανδρεάδης,  μέλος  της  Ε.Α.Θ.,  ως  μέλος  της ORC Management  Committee  και  του ORC 
Congress  και  Χ.  Θεοδόσης,  υπεύθυνος  ισοζυγισμού  και  αρχικαταμετρητής  της  ΕΑΘ,  ως 
μέλος της Measurement Committee. 

 Διεθνής  Συνέδριο  Καταμετρητών ORC  2009  (Πειραιάς).  Το  συνέδριο  διοργάνωσε  η  ΕΑΘ 
μέσω  του  κ.  Χρήστου  Θεοδόση,  μέλους  της  Measurement  Committee  του  ORC,  και 
διεξήχθη  με  την  ευγενική  προσφορά  του  ΝΟΕ  στις  εγκαταστάσεις  του.  Την  ΕΑΘ 
αντιπροσώπευσαν  οι  κ.κ.  Χ.  Θεοδόσης,  υπεύθυνος  ισοζυγισμού  ΕΑΘ  και  Ι.  Καλατζής, 
αρχικαταμετρητής ΕΑΘ. 

 Διεθνές  Συνέδριο  ORC  2009    (Νότιος  Κορέα).  Την  ΕΑΘ  αντιπροσώπευσαν  οι  κ.κ.  Γ. 
Ανδρεάδης,  μέλος  της Management  Committee,  Χ.  Θεοδόσης,  μέλος  της  Promotion  & 
Development  Committee  και  Δ.  Δήμου,  μέλος  της  Measurement  Committee.  Στις 
προσυνεδριακές  συναντήσεις  των  International  Technical  Committee  &  Club  Working 
Group Committee  είχε  συμμετάσχει  ο  κ.  Π.  Παπαποστόλου,  υπεύθυνος  ισοζυγισμού  της 
ΕΑΘ.   

 Διεθνές Συνέδριο IRC 2010  (Κωνσταντινούπολη). Την ΕΑΘ εκπροσώπησε ο κ. Λ. Τσαλίκης, 
πρόεδρος  της ΕΑΘ/ΕΙΟ και η  κα Μαρίνα Ψυχογυιού,  υπεύθυνη πιστοποιητικών  IRC.   Στο 
συνέδριο  συμμετείχε  και  ο  κ.  Νούλης  Ιορδανίδης,  αντιπρόεδρος  της  Ελληνικής  Ένωσης 
Ιδιοκτητών Σκαφών IRC. 

 Διεθνές Συνέδριο ΟRC 2010  (Αθήνα). Την ΕΑΘ εκπροσώπησαν οι κ.κ. Γ. Ανδρεάδης, μέλος 
του  συμβουλίου  του  ORC  και  της  Management  Committee),  Λ.  Τσαλίκης,  μέλος  του 
συμβουλίου  του  ORC  και  της  Race  Management  Committee,  Χ.  Θεοδόσης,  μέλος  της 
Promotion & Development Committee, Δ. Δήμου, μέλος της Measurement Committee και 
Π.  Παπαποστόλου,  μέλος  της  Rating Officers  Committee  και  του ORC  Staff.  Η  ΕΑΘ  είχε 
υποβάλλει τρεις προτάσεις για αλλαγές, οι οποίες μελετήθηκαν και έγιναν αποδεκτές από 
την Διεθνή Τεχνική Επιτροπή (ITC), και ακολούθως από την ολομέλεια του συνεδρίου. 

 Διεθνές  Συνέδριο  IRC  2011  (Παρίσι).  Την  Ελλάδα  εκπροσώπησε  το  μέλος  της  ΕΑΘ  κ.  Κ. 
Καλογερόπουλος και η κα Μ. Ψυχογυιού, υπεύθυνη πιστοποιητικών IRC. 

 Διεθνές Συνέδριο ΟRC 2011  (Puerto Rico).  Την ΕΑΘ εκπροσώπησαν οι  κ.κ.  Γ. Ανδρεάδης, 
μέλος του συμβουλίου του ORC και της Management Committee), Λ. Τσαλίκης, μέλος του 
συμβουλίου  του  ORC  και  της  Race  Management  Committee),  Δ.  Δήμου,  μέλος  της 
Measurement  Committee)  και  Παναγιώτης  Παπαποστόλου,  μέλος  της  Rating  Officers 
Committee και του ORC Staff. Η ΕΑΘ είχε υποβάλλει δύο προτάσεις για αλλαγές, οι οποίες 
μελετήθηκαν και έγιναν αποδεκτές από την Διεθνή Τεχνική Επιτροπή (ITC), και ακολούθως 
από την ολομέλεια του συνεδρίου. 

 Διεθνής Συνάντηση Καταμετρητών ORC 2011 (Κίελο). Την ΕΑΘ αντιπροσώπευσαν οι κ.κ. Ι. 
Καλατζής, αρχικαταμετρητής ΕΑΘ και Π. Παπαποστόλου, υπεύθυνος ισοζυγισμού της ΕΑΘ 
και μέλος του ORC Staff. 

 
12. ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΕΩΝ 
Κατά τους περιοδικούς ελέγχους του Υπευθύνου Ισοζυγισμού της ΕΑΘ και μετά από εισήγηση της 
Τεχνικής Επιτροπής, έγιναν έλεγχοι και επανακαταμετρήσεις στοιχείων των παρακάτω σκαφών: 

 2009:  Καταμέτρηση ευστάθειας σκάφους EVRIALI GRE‐49228  και  εξάλων σκάφους ONAR 
GRE‐1035. 

 2010: Καταμέτρηση γαστρών τύπων HANSE 400, FEELING 39 DK, GIBSEA 105, BAVARIA 35 
HOLIDAY. Μετρήσεις και διόρθωση στοιχείων των σκαφών TRITON GRE‐1356, ONAR GRE‐
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1035, CLEOPATRA GRE‐700, AGAPI GRE‐1149. Διόρθωση ύψους εξάλων και εκτοπίσματος 
σε  όλα  στα  ATTALIA  32.  Διόρθωση  στοιχείων  των  πιστοποιητικών  καταμέτρησης  των 
σκαφών του Ν.Ο.Καβάλας. 

 2011: Καταμέτρηση εξάλων και ευστάθειας σκάφους AERIKO GRE‐1956. 

  2012:  Καταμέτρηση  εξάλων  και  ευστάθειας  συγκεκριμένων  σκαφών  τύπου  First Class 8 
(NIRITIS, ONIRGO, YAKINTHI). Καταμέτρηση γάστρας του τύπου NEK 24 (σκάφος AVGI). 

 
13. ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΑ ΣΚΑΦΗ 
Η  ΕΑΘ  κατέβαλε  τεράστια  προσπάθεια  ώστε  να  υπογραφούν  από  την  Γ.  Γ.  Αθλητισμού  οι 
βεβαιώσεις τις οποίες χρειάζονταν μέχρι το 2010 οι ιδιοκτήτες των σκαφών για φορολογική χρήση. 
 
14. ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ 
Κατά  τα  έτη  2009‐2012  ο  δικτυακός  τόπος  της  ΕΑΘ  (www.offshore.org.gr)  ανανεώθηκε 
σημαντικότατα, με προσθήκη περιεχομένου και τεχνικές αναβαθμίσεις: 

 Προστέθηκε  νέα  ενότητα  με  στιγμιότυπα  και  δελτία  τύπου  από  τους  αγώνες  ανοικτής 
θαλάσσης που διοργανώνουν  οι Όμιλοι – Μέλη της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας. 

 Προστέθηκε  νέα  ενότητα  με  τις  αναγγελίες  διοργανώσεων,  μία  νέα  σελίδα  στην  οποία 
δημοσιεύονται δελτία τύπου, προκηρύξεις κλπ. για επερχόμενους αγώνες.  

 Αναβαθμίστηκε  το  λογισμικό online  υποβολής αιτήσεων πιστοποιητικών ORCi, ORC Club 
και  IRC  και  έγκρισης  χορηγιών,  το  οποίο  υπολογίζει  αυτόματα  την  αξία  του  παραβόλου 
σύμφωνα  με  την  εκάστοτε  εγκύκλιο    και  δίνει  την  δυνατότητα  συνυποβολής 
δικαιολογητικών (πχ. αποδεικτικό κατάθεσης) σε αρχείο. 

 
15. ΕΚΔΟΣΕΙΣ/ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 
Η  ΕΑΘ  δημοσιεύει  στην  ιστοσελίδα  της  σε ψηφιακή  μορφή,  ελεύθερα  σε  κάθε  ενδιαφερόμενα, 
αρκετά έντυπα για βοήθεια  των καταμετρητών,  των επιθεωρητών και  λοιπών στελεχών αγώνων 
καθώς και για την ενημέρωση των αγωνιζομένων: 

 Φόρμες  επιθεώρησης  εξοπλισμού  ασφαλείας  των  ISAF  Offshore  Special  Regulations 
κατηγοριών  3,  4  και  5  (από  το  2012)  (ετήσια  ενημέρωση  2009‐2012  από  τους  Μ. 
Σπυριδέλη, καταμετρήτρια IMS  και Ι. Καλατζή, αρχικαταμετρητή ΕΑΘ). 

 Φόρμες επιθεώρησης αγωνιστικού εξοπλισμού ORC και IRC (ετήσια ενημέρωση 2009‐2012 
από τους Μ. Σπυριδέλη, καταμετρήτρια IMS  και Ι. Καλατζή, αρχικαταμετρητή ΕΑΘ). 

 Κείμενο υποχρεώσεων καταμετρητών ORC και IRC (ετήσια ενημέρωση 2009‐2012). 

 Ελληνική μετάφραση του Οδηγού Ταχύτητας (Speed Guide) του ORC (2010, Μ. Σπυριδέλη, 
καταμετρήτρια IMS). 

 Παρουσιάσεις του συστήματος ισοζυγισμού IRC και των πιστοποιητικών ORC International 
και ORC Club (2010, Ι. Καλατζής, αρχικαταμετρητής ΕΑΘ). 

 Πληροφοριακό  κείμενο  –  οδηγός  περί  Επιθεωρήσεων  Ιστιοπλοϊκών  Σκαφών  σε  Αγώνες 
Ανοικτής  Θαλάσσης  και  πρότυπα  των  σχετικών  αναφορών  (2011,  Ι.  Καλατζής, 
αρχικαταμετρητής ΕΑΘ). 

 Εγχειρίδιο  χρήσης  του  προγράμματος  έκδοσης  αποτελεσμάτων  Altura  στην  ελληνική 
γλώσσα (2012, Ι. Καλατζής, αρχικαταμετρητής ΕΑΘ). 

 Πληροφοριακό  κείμενο  περί  των  Συστημάτων  Καταμέτρησης  και  Ισοζυγισμού ORCi, ORC 
Club και IRC (2012, Ι. Καλατζής, αρχικαταμετρητής ΕΑΘ). 

 Τεχνικό  εγχειρίδιο  του  συστήματος  καταμέτρησης  IMS  σε  μορφή  παρουσίασης  (2012,  Ι. 
Καλατζής, αρχικαταμετρητής ΕΑΘ). 

 
 


