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Έκθεση Πεπραγμένων 

Επιτροπής Ανοικτής Θαλάσσης 
Από 1/1/2019 έως 31/12/2019 

 

1. Η αγωνιστική ιστιοπλοΐα ανοικτής θαλάσσης 
κατά το 2019 στην Ελλάδα 

 σημαντικότερη εξέλιξη της χρονιάς 

που πέρασε για την ανοικτή θάλασσα 

ήταν η ένταξη του Offshore Double Handed 

στο πρόγραμμα των Ολυμπιακών αγώνων του 

2024.Το πλήρωμα των δύο ατόμων θα είναι 

μεικτό. Το σκάφος που θα χρησιμοποιηθεί 

θα επιλεγεί το Δεκέμβριο του 2023, ενώ το 

πρώτο παγκόσμιο πρωτάθλημα θα διεξαχθεί 

στα πλαίσια του Rolex Middle Sea Race τον 

Οκτώβριο του 2020 με σκάφη τύπου L30, τα 

οποία θα διατεθούν στους συμμετέχοντες με 

τη μορφή charter. 

Στην Ελλάδα υπάρχει μικρή εμπειρία από 

αγώνες Double Handed στην περιοχή του Σα-

ρωνικού. Η Επιτροπή Ανοικτής Θαλάσσης έ-

χει ήδη προτρέψει τους Ομίλους που διορ-

γανώνουν αγώνες ανοιχτής θάλασσας να συ-

μπεριλάβουν κατηγορία Double Handed, αν 

και στο επίσημο πρόγραμμα υπάρχει μέχρι 

στιγμής μόνο ένας αγώνας που προσομοιάζει 

στις προδιαγραφές της προτεινόμενης ολυ-

μπιακής διαδρομής που θα έχει χρονική 

διάρκεια περίπου 60 ωρών. Ανάλογα με το 

ενδιαφέρον που θα εκδηλωθεί, θα αποφασι-

σθεί και το εάν θα προκηρυχθεί πανελλήνιο 

πρωτάθλημα αυτή την αγωνιστική χρονιά 

χρησιμοποιώντας τα συστήματα καταμέτρη-

σης που διατίθενται στην Ελλάδα (ORC και 

IRC). 

τα σημαντικά επιτεύγματα της χρο-

νιάς που πέρασε συγκαταλέγεται και 

ο μοναχικός διάπλους του Ατλαντικού που 

πραγματοποίησε ο ιστιοπλόος Μάρκος Σπυ-

ρόπουλος. Συνολικά 87 ιστιοπλόοι από 19 

χώρες έλαβαν μέρος στην 22η διοργάνωση 

μοναχικού διάπλου του Ατλαντικού με σκά-

φος 6,5 μέτρων Mini Transat που έχει χα-

ρακτηριστεί ως ένας από τους πιο δύσκο-

λους αγώνες της ωκεάνιας ιστιοπλοΐας πα-

γκοσμίως. Ο Μάρκος Σπυρόπουλος έγραψε ι-

στορία βάζοντας την Ελλάδα στον παγκόσμιο 

χάρτη του short handed offshore racing 

λαμβάνοντας την 11η θέση στην κατηγορία 

των Πρωτοτύπων με χρόνο 17 μέρες, 13 ώ-

ρες, 47 λεπτά και 50 δευτερόλεπτα.  

Η Επιτροπή Ανοικτής Θαλάσσης υποστήριξε η-

θικά και οικονομικά το εγχείρημα. 

το  Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ORC 2019, που 
διεξήχθη από 31/5 έως 8/6/2019 στο 

Sibenik της Κροατίας, την Ελλάδα εκπροσώ-
πησαν 7 σκάφη 

 κλάση A: EX OFFICIO GRE-45 ΝΟΕ 

 κλάση B: CODE ZERO-MASTIHASHOP GRE-
9442 ΙΟΠ, VELOS GRE-440 
ΝΟΕ, PETE GRE-7575 ΝΟΕ 

 κλάση C: BLUE LINE GRE-1153 ΝΑΣΚ 
ΑΙΟΛΟΣ, TAMUMM-MARINESHOP GRE-1265 
ΝΟΘ, ANAX-VICTORIA-
TECHNOSERVICE GRE-1550 ΝΟΛ 

Aναφέρουμε επίσης το σκάφος IRONFX CYP-46 
(Corel 45) από το Ναυτικό Όμιλο Αμμοχώστου 
της Κύπρου. 
Από τα ελληνικά σκάφη την καλύτερη θέση 
έλαβε το σκάφος EX OFFICIO GRE-45 (Swan 
45), που κατέκτησε την 4η θέση της κλάσης 
A ισοβαθμώντας με τον τρίτο νικητή. 
Η Επιτροπή Ανοικτής Θαλάσσης της Ελληνικής 
Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας, επιχορήγησε τα 
ελληνικά σκάφη είτε με τα τέλη χορηγίας 
τους είτε με έκδοση πιστοποιητικού ORCi. 

υνολικά 681 σκάφη απέκτησαν πιστοποι-

ητικό ισοζυγισμού το 2019, σημειώνο-

ντας μια ασήμαντη κάμψη από την προηγού-

μενη χρονιά αλλά παραμένοντας σε υψηλά 

Η 

Σ 

Σ 

Έτος ORCi  ORC Club  ORC  IRC  Σύνολο 

2019 108 573 681 22 703 

2018 126 578 704 22 726 

2017 136 555 691 21 712 

2016 158 524 682 36 718 

2015 155 509 664 44 708 

2014 181 495 676 60 736 

2013 204 449 653 60 713 

2012 228 441 669 75 744 

2011 269 420 689 85 774 

2010 296 403 699 99 798 

2009 294 346 640 - 624 
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επίπεδα. Το πλήθος των εκδοθέντων πιστο-

ποιητικών ήταν 757 το 2019 έναντι 769 το 

2018 (το πλήθος αυτό συμπεριλαμβάνει και 

τις εκδόσεις πιστοποιητικών λόγω αλλαγών 

στην καταμέτρηση). 

Αυτή τη στιγμή ό στόλος ORC Club α-

ποτελεί την πλειοψηφία (573 σκάφη το 2019 

που αντιπροσωπεύουν το 84% του συνόλου), 

γεγονός που αντανακλά τον χαρακτήρα του 

Ελληνικού στόλου, δεδομένου ότι το πι-

στοποιητικό ORC Club απευθύνεται στα 

σκάφη που αγωνίζονται σε επίπεδο το-

πικό/ομίλου, ενώ το πιστοποιητικό ORC 

International απευθύνεται σε σκάφη που 

συμμετέχουν σε διοργανώσεις εθνικού 

ή/και διεθνούς. 

 

Στο παρακάτω διάγραμμα φαίνεται η ε-

ξέλιξη του πλήθους των πιστοποιητικών ι-

σοζυγισμού που εκδόθηκαν από την ΕΑΘ κατά 

τη διάρκεια των τελευταίων ετών: 

 
 

 

 

 

 

 

 

2. Απονομή Επάθλων Ετήσιας Κατάταξης 

ο Σάββατο 9 Φεβρουαρίου 2019 στην αί-

θουσα εκδηλώσεων της Ελληνικής Ολυ-

μπιακής Επιτροπής, πραγματοποιήθηκε από την 

Επιτροπή Ανοικτής Θαλάσσης της Ελληνικής 

Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας, η απονομή επά-

θλων της Ετήσιας Γενικής Κατάταξης Αγώνων 

Ιστιοπλοΐας Ανοικτής Θαλάσσης, για το αγω-

νιστικό έτος 2018. 

Στη συγκέντρωση παρευρέθηκαν πάνω από 350 

ιστιοπλόοι από όλη την Ελλάδα. Απονεμήθη-

καν έπαθλα στους νικητές των σκαφών με πι-

στοποιητικά ORC International και ORC Club 

όλων των αγωνιστικών περιφερειών καθώς και 

των νικητών κατάταξης ORCi ελεγχόμενου 

στίβου της περιοχής Σαρωνικού. Ειδικά φέ-

τος τιμήθηκαν οι κυβερνήτες και τα πληρώ-

ματα των ελληνικών σκαφών Tamumm και 

Blueline που διακρίθηκαν στο Πανευρωπαίκό 

Πρωτάθλημα ORC International που έγινε το 

2018 στη Λεμεσό της Κύπρου, καθώς και το 

σκάφος Optimum 3 που διακρίθηκε στο σκληρό 

αγώνα ανοικτής θαλάσσης 600 ναυτικών μι-

λίων Rolex Middle Sea Race 2018 στη Μάλτα. 

Την εκδήλωση τίμησαν φέτος με την πα-

ρουσία τους ο Αντιπρόεδρος της ΕΟΕ κ. Στέ-

λιος Αγγελούδης, ο Αντιπρόεδρος της ΕΙΟ 

και μέλος της ΕΟΕ κ. Αριστείδης Αδαμόπου-

λος, η Αντιπρόεδρος της ΕΙΟ κ. Ανδρονίκη 

Αναστασίου, μέλη του Δ.Σ. της ΕΙΟ, πρόε-

δροι και μέλη των επιτροπών της ΕΙΟ, ο 

πλοίαρχος Ιωάννης Μυτιληναίος ως εκπρόσω-

πος του Αρχηγού Λιμενικού Σώματος, ο αντι-

πλοίαρχος του Πολεμικού Ναυτικού και Ολυ-

μπιονίκης Δημήτρης Δεληγιάννης, ως εκπρό-

σωπος του αρχηγού ΓΕΝ, ο Πρόεδρος της 

World Sailing Classes Committee και μέλος 

του World Sailing Council κ Markus 

Schwendtner, πρόεδροι ναυτικών Ομίλων-με-

λών της ΕΙΟ, οι αγωνιζόμενοι και πολλοί 

φίλοι τους. Η βραδιά έκλεισε με δεξίωση 

στον τελευταίο όροφο του κτιρίου της Ελ-

ληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής. 

Η Επιτροπή Ανοικτής Θαλάσσης συγχαίρει 

τα πληρώματα και τους κυβερνήτες των σκα-

φών που βραβεύθηκαν και ευχαριστεί θερμά 

όσους παρευρέθηκαν. 

3. Ετήσια Συνδιάσκεψη Ομίλων  

ην Κυριακή 10 Φεβρουαρίου 2019 πραγμα-

τοποιήθηκε στην αίθουσα εκδηλώσεων της 

Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας η ετή-

σια συνδιάσκεψη των ναυτικών ομίλων-μελών 

της ΕΙΟ με δραστηριότητα ανοικτής θαλάσσης 

καθώς και η ετήσια συνάντηση των καταμε-

τρητών ΕΑΘ/ΕΙΟ. 

Τ Τ 
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Η ημερίδα ξεκίνησε με ενημέρωση των κατα-

μετρητών για τις νεώτερες εξελίξεις στις 

μεθόδους καταμέτρησης γαστρών και για τα 

νέα όργανα που δοκιμάζει το ORC για την 

υποβοήθηση καταμέτρησης εξάλων, ενώ παρου-

σιάστηκαν και βίντεο δημιουργίας του ORC 

σχετικά με την καταμέτρηση πανιών και ε-

ξαρτίας. Στη συνέχεια, παρουσιάστηκαν οι 

αλλαγές στους κανονισμούς IMS, ORC και IRC 

από τον Αρχικαταμετρητή της ΕΑΘ κ. Γιάννη 

Καλατζή. Το πρώτο μέρος της συνάντησης έ-

κλεισε ο Υπεύθυνος Ισοζυγισμού της ΕΑΘ και 

μέλος της Τεχνικής Επιτροπής του ORC κ. 

Παναγιώτης Παπαποστόλου με παρουσίαση του 

προγράμματος υπολογισμού αποτελεσμάτων ORC 

Scorer. 

Στη συνέχεια, ακολούθησε η συνδιάσκεψη των 

ομίλων-μελών της ΕΙΟ με δραστηριότητα α-

νοικτής θαλάσσης όπου οι εκπρόσωποί τους 

παρουσίασαν τις προτάσεις τους σχετικά με 

την αντιμετώπιση του προβλήματος της μετά-

βασης σκαφών με πιστοποιητικά ORCi σε πι-

στοποιητικά ORC Club, με δικαιότερους τρό-

πους διαχωρισμού του στόλου και με τροπο-

ποιήσεις στον κανονισμό ετήσιας κατάταξης 

της ΕΑΘ. Ακολούθησε συζήτηση μεταξύ των 

εκπροσώπων των ομίλων και της ΕΑΘ, με σκοπό 

την ανταλλαγή απόψεων για την υποβοήθηση 

λήψης αποφάσεων για το επερχόμενο αγωνι-

στικό έτος. Η εκδήλωση έκλεισε με την πα-

ρουσίαση από εκπροσώπους ομίλων των σημα-

ντικότερων αγωνιστικών διοργανώσεων ανοι-

κτής θαλάσσης της χρονιάς. 

Στην εκδήλωση, η οποία όπως κάθε χρόνο ήταν 

ανοικτή σε κάθε ενδιαφερόμενο, παρευρέθη-

καν 32 καταμετρητές της ΕΑΘ, ο Πρόεδρος και 

μέλη της ΑΕΑΕ της ΕΙΟ, περισσότεροι από 25 

εκπρόσωποι ομίλων και παρατηρητές. 

4. Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ανοικτής Θαλάσσης 

ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ανοικτής Θα-

λάσσης 2019 διεξήχθη από 19 έως 22 

Σεπτεμβρίου 2019 στον Πειραιά. Διοργανω-

τής όμιλος ήταν ο Ιστιοπλοϊκός Όμιλος 

Πειραιώς σε συνεργασία µε την Επιτροπή 

Ανοικτής Θαλάσσης (ΕΑΘ) και την αιγίδα 

του Δήμου Πειραιά και είχε ικανοποιητική 

συμμετοχή με 21 αγωνιστικά σκάφη χωρι-

σμένα σε δύο κατηγορίες από 10 ναυτικούς 

ομίλους (ΙΟ Πειραιώς, ΝΟ Ελλάδος, ΠΟΙΑΘ, 

ΝΑΣ, ΝΑΣΚ Αίολος, ΝΟ Λαγονησίου, Όμιλο 

Φίλων Θαλάσσης, ΙΟ Πατρών, ΝΟ Δελφινα-

ρίου, ΝΑΟ Βούλας και ΝΟ Θεσσαλονίκης)  

Το Πρωτάθλημα ολοκληρώθηκε με επι-

τυχία με 7 ιστιοδρομίες τόσο για την κα-

τηγορία Α όσο και για την κατηγορία Β. 

5. Κανονισμοί - Δημοσιεύσεις 

υντάχθηκε ο Κανονισμός Αγώνων για 

σκάφη ανοικτής θαλάσσης 2019, ο ο-

ποίος αφορά στις Ειδικές Διατάξεις της 

ΕΑΘ για Αγώνες Ανοικτής Θαλάσσης, οποίες 

συμπληρώνουν τις Διατάξεις της Εθνικής 

Αρχής (ΕΙΟ) για αγώνες ιστιοπλοΐας που 

δημοσιεύτηκαν για πρώτη φορά το 2014. 

Επίσης καταρτίσθηκε, αναλυτικά ο Κα-

νονισμός για το Ranking List 2019, βάσει 

του οποίου προκύπτει η ετήσια γενική κα-

τάταξη της ΕΑΘ, ο οποίος για λόγους α-

πλοποίησης και συνεκτικότητας είναι ενο-

ποιημένος και για τα δύο συστήματα ισο-

ζυγισμού (ORC και IRC). 

Πριν την έναρξη της αγωνιστικής πε-

ριόδου έγινε ενημέρωση στις καταστάσεις 

επιθεώρησης σκαφών για έλεγχο εξοπλισμού 

(α) καταμέτρησης και (β) ασφάλειας σε 

αγώνες ανοικτής θαλάσσης. 

Επίσης, στον ιστότοπο της ΕΑΘ/ΕΙΟ 

δημοσιεύτηκαν, στην ελληνική γλώσσα, ε-

νημερωτικά κείμενα για τους κανονισμούς 

των συστημάτων καταμέτρησης και ισοζυγι-

σμού του ORC και του IRC καθώς και των 

ειδικών κανονισμών ασφαλείας της World 

Sailing. Τέλος, ενημερώθηκαν οι απλοποι-

ημένες παρουσιάσεις των πιστοποιητικών 

ισοζυγισμού ORC και IRC. 

 

6. Υποστήριξη ιστοτόπου  

ετά την ολοκλήρωση του αγωνιστικού 

προγράμματος δημοσιεύθηκαν στην ι-

στοσελίδα της ΕΑΘ όπως κάθε χρόνο στατι-
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στικά στοιχεία για το 2019: Δύναμη Αγω-

νιζομένων Σκαφών Ομίλων, Στατιστική Αγώ-

νων κατά Όμιλο, Στατιστική Απόδοσης Σκα-

φών, Στατιστική Δραστηριότητας Σκαφών. 

Η Ετήσια Κατάταξη της ΕΑΘ ενημερω-

νόταν σε τακτά χρονικά διαστήματα ξεκι-

νώντας από τον Ιούνιο 2019, ενώ το πέρας 

της καταχώρησης των στοιχείων έχει ορι-

στεί όπως κάθε χρόνο για τις 15 Ιανουα-

ρίου του επομένου έτους. 

Οι ιστοσελίδες ενημερώνονταν τακτικά 

με δελτία τύπου και ανακοινώσεις αγώνων 

από τους ομίλους, και με τις εγκυκλίους 

και τα νέα της ΕΑΘ.  

Το Γραφείο Ισοζυγισμού της ΕΑΘ δη-

μοσίευσε ενδεικτικό συγκριτικό πίνακα ε-

πιδόσεων 2019-2020, αμέσως μόλις διετέθη 

η πρώτη δοκιμαστική έκδοση του λογισμι-

κού του ORC για το 2020. 

7. Ενημερωτικά σεμινάρια  

 Υπεύθυνος Ισοζυγισμού και ο Αρχι-

καταμετρητής της ΕΑΘ, σε συνεργασία 

με την γραμματεία της, έχουν τακτική ε-

παφή με τους καταμετρητές για επισήμανση 

προβλημάτων, επίλυση αποριών και φυσικά 

για την παραλαβή στοιχείων καταμέτρησης, 

η οποία είναι πλέον αποκλειστικά ψη-

φιακή. Στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του, 

ο Υπεύθυνος Ισοζυγισμού επικοινωνεί επί-

σης με στελέχη ομίλων και επιτροπών αγώ-

νων για να απαντά σε ερωτήματα και να 

παρέχει τεχνογνωσία, χωρίς να αποκλείε-

ται η κατά περίπτωση επέμβασή του σε ζη-

τήματα σχετικά με τον ισοζυγισμό. 

Στόχος των παραπάνω είναι η ορθή, 

ταχεία, παραγωγική, σιωπηρή αλλά και χω-

ρίς τριβές διεκπεραίωση των αιτημάτων ό-

λων των ενδιαφερομένων μερών, καθώς και 

η διαφύλαξη του κύρους των καταμετρή-

σεων, των πιστοποιητικών και όλων των 

εμπλεκομένων τεχνικών. 

8. Υποστήριξη αγώνων 

ατά το έτος 2019 η ΕΑΘ χρηματοδότησε 

και προσέφερε τεχνική υποστήριξη για 

το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ιστιοπλοΐας Α-

νοικτής Θαλάσσης, ενώ προσέφερε και δω-

ρεάν έκδοση, ανανέωση ή αλλαγή πιστοποι-

ητικών ORCi για συμμετοχή στο Πρωτά-

θλημα. 

Παράλληλα, η ΕΑΘ επιδότησε σκάφη ε-

κτός της περιφέρειας διεξαγωγής του Πα-

νελληνίου Πρωταθλήματος για τη διευκό-

λυνση της συμμετοχής τους σε αυτό. 

Τέλος, η ΕΑΘ προσέφερε 250€ υπέρ του 

συλλόγου ΑΜΕΑ Sailability. 

9. Επικοινωνία με την Πολιτεία 

ιαρκείς ήταν οι επαφές με το Υπουρ-

γείο Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτι-

κής και τη Γενικής Γραμματείας Αθλητι-

σμού για τη διευθέτηση του θέματος του 

χαρακτηρισμού σκαφών ως ναυταθλητικά που 

ο Νόμος 4256/2014 (άρθρο 14, παρ.1β) 

προβλέπει, αλλά οι αρμόδιες υπηρεσίες α-

κόμη μέχρι και σήμερα δεν εφαρμόζουν. 
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