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To 2013 από πλευράς της Επιτροπής Ανοικτής Θαλάσσης δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στη σύνδεση των 
ιστιοπλοϊκών αγώνων ανοικτής θαλάσσης με το θαλάσσιο τουρισμό, στην αναβάθμιση του πανελληνίου 
πρωταθλήματος, στον έλεγχο και αναβάθμιση των καταμετρήσεων, αλλά και στην καθιέρωση των  
περιφερειακών πρωταθλημάτων, που ήταν ένα πάγιο αίτημα των απομακρυσμένων από τα ιστιοπλοϊκά 
κέντρα ομίλων.  

Στόχος της ΕΑΘ παραμένει η ανάδειξη της συμβολής των ιστιοπλοϊκών αγώνων στην τουριστική 
ανάπτυξη και κατ’ επέκταση την οικονομική τόνωση των ακριτικών νησιών, η διατήρηση της ναυτικής μας 
παράδοσης και η εκμάθηση της ιστιοπλοΐας ανοικτής θαλάσσης σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερα τμήματα του 
ελληνικού πληθυσμού. 

 
1. Διοργάνωση Συνδιασκέψεων  

Ετήσια Συνδιάσκεψη Ομίλων 

Στις 10 Φεβρουαρίου 2013, πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις της ΕΙΟ η καθιερωμένη πλέον ετήσια 
Πανελλήνια Συνδιάσκεψη Εκπροσώπων Ομίλων Ανοικτής Θαλάσσης, όπου οι εκπρόσωποι των Ομίλων είχαν 
την ευκαιρία να παρουσιάσουν προτάσεις για την αρτιότερη διεξαγωγή των αγώνων και τους τρόπους 
παρέμβασης της ΕΑΘ προς τους διοργανωτές.. Όπως κάθε χρόνο, τα όσα συζητήθηκαν στα πλαίσια της 
συνδιάσκεψης, συμπεριλήφθηκαν στη σύνταξη των Προσθηκών της Εθνικής Αρχής για Αγώνες Ανοικτής 
Θαλάσσης σύμφωνα με τον κανόνα 86.1a των ISAF RRS.  

Το σημαντικότερο χαρακτηριστικό παραμένει η δυνατότητα που δόθηκε 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. Παρά την οικονομική κρίση, οι μεγάλες ιστιοπλοϊκές διοργανώσεις φαίνεται να αντέχουν, 
ενώ και η δραστηριότητα του Σαββατοκύριακου εξακολουθεί να έχει το κοινό της. 

 
Ανοικτή Συζήτηση περί του Νομοσχεδίου Τουριστικών Πλοίων 

Στις 10 Μαΐου 2013 πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις της ΕΙΟ ανοικτή συνεδρίαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου της ΕΑΘ, μετά από πρόσκληση προς κάθε ενδιαφερόμενο, με σκοπό την ανταλλαγή απόψεων 
σχετικά με την επερχόμενη ψήφιση του νέου νομοσχεδίου περί των τουριστικών πλοίων. Εκτός των 
παρόντων μελών του ΔΣ της ΕΑΘ, στη συνάντηση παρευρέθησαν και οι κ.κ. Γ. Γερολυμάτος, Κ. 
Καζακόπουλος, Κ. Λυμπεράκης, Κ. Μάνθος, Ν. Νικολόπουλος, Θ. Γιοβάνογλου, Γ. Κατέκος, Ε. Ρωμαίος, Δ. 
Σαλπαδήμας, Δ. Φωκάς, Μ. Ψαλίδας. Κατά την εποικοδομητική συζήτηση που διεξήχθη, αποφασίστηκαν οι 
δράσεις και οι παρεμβάσεις που θα ακολουθήσει η ΕΑΘ για τη βελτίωση σημείων του επερχόμενου 
νομοσχεδίου. 

Στη συνέχεια, εστάλη επιστολή προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Αιγαίου με αναλυτική περιγραφή των 
προτάσεων της ΕΑΘ επί συγκεκριμένων άρθρων του νομοσχεδίου, και ακολούθησε συνάντηση του 
Προέδρου της ΕΑΘ με τη νομοτεχνική επιτροπή του ΥΕΝ και το ΓΓ Αιγαίου και νησιωτικής πολιτικής. Αυτή τη 
στιγμή το σύνολο των θέσεων της ΕΑΘ περιλαμβάνεται στο σχέδιο νόμου που αναρτήθηκε για διαβούλευση, 
ενώ έχουν διαγραφεί τα προβληματικά για το ναυταθλητισμό άρθρα.  

 
2. Απονομές -Βραβεύσεις  

Στις 8 Φεβρουαρίου 2013, 350 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 
στις εγκαταστάσεις της Ολυμπιακής Επιτροπής για την απονομή των βραβείων της Γενικής Κατάταξης 2012 
(Ranking List) των αγώνων ιστιοπλοΐας ανοικτής θαλάσσης.  

Επιπλέον 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, εκτός της γενικής  
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κατάταξης, βραβεύτηκαν επιπλέον 2 κατηγορίες στη γενική κατάταξη με βάση με το TCC καθώς και η 
κατηγορία των σκαφών εκτός κέντρου. 

Παράλληλα έγινε από την ΕΑΘ η απονομή του πανελληνίου Πρωταθλήματος της κλάσης Platu 25 και η 
απονομή της ετήσιας κατάταξης σκαφών J24.  

Επίσης, η ΕΑΘ τίμησε το ελληνικό πλήρωμα που διακρίθηκε στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ORCi 2012 
στην Ιταλία, ενώ για πρώτη φορά φέτος τίμησε επιπλέον το σκάφος με τις περισσότερες συμμετοχές καθώς 
και το σκάφος που διένυσε τα περισσότερα μίλια σε αγώνες. 

Η καθιερωμένη απονομή της ετήσιας κατάταξης της ΕΑΘ αποτελεί μια ξεχωριστή εκδήλωση που δίνει την 
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.  

 
 
3. Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ανοικτής θαλάσσης  

Στα πλαίσια του αγώνα Κύπελλο Βορείου Αιγαίου 2013, από 23 μέχρι τις 29 Αυγούστου διεξήχθη το 
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ανοιχτής Θαλάσσης 2013 για σκάφη ORCi και IRC με συνδιοργάνωση της ΕΑΘ και 
του Ν.Ο.Θεσσαλονίκης και την συμμετοχή 26 σκαφών από 15 ναυτικούς ομίλους.  

Οι ιστιοδρομίες πραγματοποιήθηκαν στον Τορωναίο Κόλπο και το Βόρειο Αιγαίο. Η έναρξη της διοργάνωσης 
και η συνάντηση κυβερνητών έγινε στην Σκόπελο, απ£ όπου ξεκίνησε η πρώτη ιστιοδρομία με προορισμό το 
Porto Carras στην Χαλκιδική, όπου ήταν και η έδρα της διοργάνωσης. Τα συμμετέχοντα σκάφη 
ελλιμενίστηκαν στην μαρίνα του Porto Carras. 

Οι ιστιοδρομίες περιελάμβαναν ένα μεγάλο offshore, και διαδρομές ελεγχόμενου στίβου (όρτσα-πρύμα, 
τρίγωνο) και παράκτιες διαδρομές στον Τορωναίο Κόλπο. Το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα 2013 
συνδιοργανώθηκε από το Ναυτικό Όμιλο Θεσσαλονίκης και την Επιτροπή Ανοικτής Θαλάσσης της ΕΙΟ. 

Το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ανοικτής Θαλάσσης για το 2014 έχει ανατεθεί στον Ι.Ο.Πατρών, ενώ έχει γίνει 
δεκτή η πρόταση του Ιστιοπλοϊκού Ομίλου Πειραιώς (ΙΟΠ) για την ανάληψη του Πανελληνίου 
Πρωταθλήματος για το 2015. 

 
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.  

 

5. Πιστοποιητικά Ισοζυγισμού 

Στις 31/12/2013 υπήρχαν 652 σκάφη με πιστοποιητικά ORC σε ισχύ (203 International, 449 Club), ενώ στην 
αντίστοιχη ημερομηνία του 2012 υπήρχαν 667 σκάφη με ενεργά πιστοποιητικά ORC (228 International, 439 
Club). Εμφανίζεται μια μετατόπιση σκαφών από την κατηγορία ORCi στην κατηγορία ORC Club, ενώ η 
συνολική μείωση του αριθμού πιστοποιητικών ORC θεωρείται πολύ μικρή (2.2%), παρά την έντονη συνέχιση 
της κρίσης σε οικονομικό επίπεδο στη χώρα, κάτι που αποδεικνύει για ακόμη μία φορά ότι η ιστιοπλοΐα 
ανοικτής θαλάσσης είναι ένα αγώνισμα που απευθύνεται σε αθλητές κάθε οικονομικής τάξης. 

Αντίστοιχα, στο τέλος του 2013 το πλήθος των σκαφών με ενεργό πιστοποιητικό IRC ήταν 60, έναντι 75 στο 
τέλος του 2012. Η σημαντική αυτή ελάττωση (20%) ακολούθησε τη διεθνή πτώση των πιστοποιητικών IRC 
(9.3% παγκοσμίως), και οδηγεί την ΕΑΘ σε σκέψεις για θέσπιση νέων μέτρων το επόμενο αγωνιστικό έτος με 
σκοπό την προσπάθεια για τόνωση της κατηγορίας. 

Στο ακόλουθο διάγραμμα απεικονίζεται η πορεία των σκαφών με πιστοποιητικά ισοζυγισμού έκδοσης ΕΑΘ 
των τελευταίων ετών: 
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6. Υποστήριξη αγώνων  

Κατά το έτος 2013 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, Ιονίου & Ευβοϊκού. 

Δ) Αθλοθέτηση Ranking List J24 & Πανελληνίου Πρωταθλήματος Platu 25.  

 

 
7. Υποστήριξη ιστοσελίδων της Επιτροπής Ανοικτής Θαλάσσης  

Ανανεώθηκαν οι καταστάσεις πιστοποιητικών ORC ώστε να συμπεριλαμβάνουν επιπλέον στοιχεία για τα 
σκάφη (μήκος ισάλου, βύθισμα, εκτόπισμα, εμβαδόν πανιών, λόγους στοιχείων). 

Η κατάταξη (ranking list) ενημερωνόταν σε τακτά χρονικά διαστήματα ξεκινώντας από το τέλος Μαΐου 2013, 
ανά δέκα ημέρες περίπου. Προς το τέλος της περιόδου η συχνότητα ενημέρωσης αυξήθηκε, πολλές φορές και δύο 
φορές την εβδομάδα. 

Έγινε ανανέωση της εμφάνισης του ιστοτόπου της ΕΑΘ, με κατηγοριοποίηση των εμφανιζομένων νέων / 
ειδήσεων, ώστε να παρουσιάζονται στην πρώτη σελίδα τα σημαντικότερα νέα της ΕΑΘ καθώς και όλο το 
εισερχόμενο υλικό από τους ομίλους. 

Δημοσιεύτηκαν τα στατιστικά στοιχεία αμέσως μετά την ολοκλήρωση καταχώρισης των στοιχείων της 
ετήσιας κατάταξης. 
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2008  353  269 622 - 
2009  294  346 640 - 
2010  291  402 693 99 
2011  269 419 688 85 
2012 228 439 667 75 
2013 203 449 652 60 
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8. Κανονισμοί  

Συντάχθηκε ο Κανονισμός Αγώνων για σκάφη ανοικτής θαλάσσης 2013, ο οποίος αφορά αποκλειστικά 
Προσθήκες της Εθνικής Αρχής στους Διεθνής Κανονισμούς Ιστιοδρομιών της ISAF. 

Επίσης καταρτίσθηκε, αναλυτικά ο Κανονισμός για το Ranking List 2013 (ORC και IRC) βάσει του οποίου 
προκύπτει η ετήσια γενική κατάταξη της ΕΑΘ. 

 
 
9. Παγκόσμιο Συνέδριο ORC 2013 

Το ετήσιο συνέδριο του ORC διεξήχθη από τις 8 έως 14 Νοεμβρίου 2013 στο Muscat, Oman. 

Την ΕΑΘ εκπροσώπησαν οι Γιώργος Ανδρεάδης (μέλος συμβουλίου ORC, Management Committee), Άκης 
Τσαλίκης (μέλος συμβουλίου ORC, Race Management Committee), Δημήτρης Δήμου (Measurement 
Committee) και Χρήστος Θεοδόσης (Promotion & Development Committee). 

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.  

Η ΕΑΘ δημοσίευσε ενδεικτικό συγκριτικό πίνακα επιδόσεων 2013-2014, αμέσως μόλις διατέθηκε η πρώτη 
δοκιμαστική έκδοση του λογισμικού του ORC για το 2014. 

Το επόμενο συνέδριο του ORC θα γίνει τον Νοέμβριο του 2014 στην Πάλμα ντε Μαγιόρκα, Ισπανία. 

 
10. Επιμορφωτικές και Ενημερωτικές Συναντήσεις και Σεμινάρια  

Πανελλήνια Συνάντηση Καταμετρητών ORC & IRC, Αθήνα, 9 Φεβρουαρίου 2013: 

Στις 9 Φεβρουαρίου 2013 πραγματοποιήθηκε για μια ακόμα χρονιά η ετήσια συνάντηση των καταμετρητών 
της ΕΑΘ με πλούσιο πρόγραμμα ομιλιών, όπου πραγματοποιήθηκαν οι κάτωθι παρουσιάσεις: 

Ενημέρωση κανονισμών: 

Κ. Σφακιανάκη, Διεθνής Κριτής (IJ): ΪΟι αλλαγές 2013 στα άρθρα του κανονισμού ISAF RRS που σχετίζονται 
με τους κανονισμούς IMS, ORC ή IRCΜ. 

Ι. Καλατζής, Αρχικαταμετρητής ΕΑΘ: ΪΟι αλλαγές των κανονισμών IMS, ORC, IRC για το 2013Μ και ΪΟδηγίες 
για την κατάσταση καταμέτρησης 2013 κατά τη διενέργεια πειραμάτων ευστάθειας, μέτρησης ύψους εξάλων 
και ζύγισης σκαφώνΜ. 

Π. Παπαποστόλου, Υπεύθυνος Ισοζυγισμού ΕΑΘ και Στέλεχος Τεχνικού Προσωπικού ORC: ΪΟι βελτιώσεις του 
2013 στο VPP και στον τρόπο ισοζυγισμού του ORCΜ και ΪΠαρουσίαση των νέων χαρακτηριστικών του IMS 
Editor 2013 και της υπηρεσίας Sailor ServicesΜ. 

Β. Κασκούρας, Εθνικό Στέλεχος Επιτροπής Αγώνων (NRO): ΪΠαρουσίαση των νέων χαρακτηριστικών του 
προγράμματος έκδοσης αποτελεσμάτων CyberAltura 2013Μ. 

Ομιλίες: 

Σ. Καμπουρίδης, κυβερνήτης των σκαφών BOOKER και ARISTOFANI και καταμετρητής IMS: ΪΕπιθεώρηση 
σκαφών σε διεθνείς αγώνες ιστιοπλοΐας ανοικτής θαλάσσης - Η εμπειρία από το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα 
ORCiΜ. 

Μ. Σπυριδέλη, καταμετρήτρια IMS: ΪΣυνήθεις ελλείψεις κατά τη διάρκεια επιθεωρήσεων - Στατιστικά 
στοιχεία από την Aegean Regatta 2012Μ. 

 

Σεμινάρια Καταμέτρησης • Πιστοποίηση Καταμετρητών 

8-9 Μαΐου 2013: Ταχύρυθμο σεμινάριο καταμέτρησης στη Μυτιλήνη για προαγωγή του καταμετρητή μερικής 
καταμέτρησης Κωνσταντίνου Φερβελή σε καταμετρητή πλήρους καταμέτρησης. 
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Παρουσιάσεις - Ομιλίες 

Παρουσίαση - ομιλία του Αρχικαταμετρητή της ΕΑΘ κ. Ι. Καλατζή μετά από πρόσκληση του Συνδέσμου 
Ιδιοκτητών Αγωνιστικών Σκαφών Ανοικτής Θαλάσσης. Η παρουσίαση έλαβε χώρα Ναυτικό Όμιλο Ελλάδος (ΝΟΕ), 
στις 4/3/2013, και παρόντες ήταν ιδιοκτήτες αγωνιστικών σκαφών καθώς και στελέχη των ομίλων ΝΟΕ, ΙΟΠ, 
ΠΟΙΑΘ, ΝΑΟΒ, ΝΟΤΚ κλπ.Στη συνάντηση έγινε παρουσίαση των αλλαγών των κανονισμών ORC και IRC καθώς και 
επεξήγηση ορισμένων προχωρημένων στοιχείων του πιστοποιητικού ORC International. Επίσης, συζητήθηκε 
εκτενώς και το ζήτημα της δυνατότητας διαχωρισμού του στόλου των σκαφών ORCi σε αγώνες από τους 
διοργανωτές ομίλους, με χρήση συντελεστών ή συνδυασμού συντελεστών του πιστοποιητικού ORCi (όπως GPH, 
Dynamic Allowance, Sail Area to Displacement ratio κλπ), κάτι που εφαρμόστηκε σε αγώνες κατά τη διάρκεια της 
αγωνιστικής περιόδου 2013 από διάφορους ομίλους με ενδιαφέροντα αποτελέσματα. 

Παρουσίαση των αλλαγών των κανονισμών ORC και IRC και επεξήγηση των στοιχείων του πιστοποιητικού 
ORC Club από τον Αρχικαταμετρητή της ΕΑΘ κ. Ι. Καλατζή, μετά από πρόσκληση του Λεσβιακού Ομίλου 
Ιστιοπλοΐας Ανοικτής Θαλάσσης (ΛΟΙΑΘ). Η παρουσίαση έλαβε χώρα στο ΛΟΙΑΘ στις 7/5/2013. 

 

11. Έλεγχοι καταμετρήσεων και επιθεωρήσεις σκαφών  

Έλεγχοι καταμέτρησης  

Πραγματοποιήθηκε καταμέτρηση γάστρας και ύψους εξάλων με επιδότηση της ΕΑΘ σε όσα σκάφη 
επρώτευσαν στην Ετήσια Κατάταξη ORC Club 2012 σε κάθε αγωνιστική περιφέρεια εάν δεν διέθεταν ήδη 
ηλεκτρονικό αρχείο γάστρας. Καταμετρήθηκαν τα εξής σκάφη από τους κάτωθι καταμετρητές: 

 

HIMAIRA, GRE-30 (DUFOUR 30 CLASSIC): Κ. Σφακιανάκη, Ι. Αφένδρας 

DE MALO V, GRE-22 (GIBSEA 35-1): Κ. Σφακιανάκη, Χ. Θεοδόσης 

CALYPSO, GRE-1226 (BAVARIA 44): Α. Πάντας, Π. Βαφιάς, Ι. Καλατζής 

AGIA IRINI, GRE-1390 (SUN ODYSSEY 342 SK): Π. Βαφιάς, Μ. Σπυριδέλη, Ι. Καλατζής 

SUERTE, GRE-1535 (HANSE 315): Γ. Βογιατζής, Μ. Σπυριδέλη, Ι. Καλατζής 

Πραγματοποιήθηκε έλεγχος βαρών, ζύγιση και μέτρηση overhangs του σκάφους  
APIDALOS NAFS, GRE-1880 (IMX-40) από τον Αρχικαταμετρητή της ΕΑΘ κ. Ι. Καλατζή. 

 

Επιθεωρήσεις σκαφών Πανελληνίου Πρωταθλήματος Ανοικτής Θαλάσσης 2013  

Από τις 23 έως τις 29 Αυγούστου 2013 διεξήχθησαν στην περιοχή της νήσου Σκοπέλου και του Πόρτο Καρά, 
στη Χαλκιδική στα πλαίσια του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Ανοικτής Θαλάσσης 2013 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. 


