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Διοργάνωση Πανελλήνιας Συνδιάσκεψης 
Πραγματοποιήθηκε η Πανελλήνια Συνδιάσκεψη Εκπροσώπων Ομίλων Ανοικτής Θαλάσσης στις 8 
Φεβρουαρίου 2009 με στόχο την καταγραφή των αγωνιστικών και οργανωτικών θεμάτων που 
απασχολούν την αγωνιστική ιστιοπλοΐα ανοικτής θαλάσσης και εξεύρεση αποτελεσματικών λύσεων για 
την αντιμετώπιση τους. Συζητήθηκε αναλυτικά  η αλλαγή στην έκδοση των πιστοποιητικών ORC CLUB, 
η ενοποίηση των σκαφών ORC i  (N+A) εκτός της περιοχής Σαρωνικού, και οι αλλαγές στους 
κανονισμούς των αγώνων και της ετήσιας κατάταξης των σκαφών (Ranking List). Επίσης 
ανακοινώθηκε η ομαλοποίηση των σχέσεων με το IRC  και η ένταξή του στο Ranking List στο site της 
Ε.Α.Θ. 
 

Καταγραφή υλικών Ε.Α.Θ. & Ορισμός Εφόρου Υλικού 
Αποφασίσθηκε να διατηρείται στην Ε.Α.Θ ένα βιβλίο υλικού όπου και κατεγράφησαν όλα τα υλικά που 
διαθέτει η Ε.Α.Θ. για καταμετρήσεις σκαφών,  εκδόσεις πιστοποιητικών, και υλικά οργάνωσης και 
διαχείρισης αρχείου Ε.Α.Θ.  Ως Έφορος υλικού Ε.Α.Θ. ορίστηκε ο κ. Κ. Γκρέτσος.  
 

Υποστήριξη του Κυπέλλου Ομίλων που διοργάνωσε η κλάση Platu 25 
H Ε.Α.Θ. ανέλαβε την Αθλοθέτηση του «ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΟΜΙΛΩΝ PLATU 25» που διεξήχθη 7-8 
Φεβρουαρίου και προώθησε τη διοργάνωση μέσω Εγκυκλίου της, υποστηρίζοντας τις προσπάθειες και 
την εξαιρετική πρωτοβουλία του Συλλόγου της κλάσης. Στους αγώνες συμμετείχαν 16 πληρώματα από 
όλη την Ελλάδα με σκάφη που διέθεσαν αφιλοκερδώς οι ιδιοκτήτες - μέλη της Κλάσης. 

 
Ανανέωση του δικτυακού χώρου της Επιτροπής Ανοικτής Θαλάσσης 

Το site (www.offshore.org.gr) της Ε.Α.Θ.   ανανεώθηκε  προσθέτοντας μια νέα ενότητα με 
στιγμιότυπα και δελτία τύπου από τους αγώνες ανοικτής θαλάσσης που διοργανώνουν  οι Όμιλοι – 
Μέλη της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας. Επίσης αναβαθμίστηκε  το λογισμικό on-line 
υποβολής αιτήσεων πιστοποιητικών ORC International και Club 2009, το οποίο υπολογίζει την αξία 
του παραβόλου σύμφωνα με την εκάστοτε εγκύκλιο  και δίνει την δυνατότητα συνυποβολής 
δικαιολογητικών (πχ. αποδεικτικό κατάθεσης) σε αρχείο. 
 

Κανονισμοί 
Συντάχθηκε ο Κανονισμός Αγώνων για σκάφη ανοικτής θαλάσσης 2009, ο οποίος είναι πλέον 
περιορισμένος σε σχέση με τους προηγούμενους και αφορά αποκλειστικά προσθήκες της Εθνικής 
Αρχής στους Διεθνής Κανονισμούς. Επίσης καταρτίσθηκε, για πρώτη φορά αναλυτικά, ο Κανονισμός 
για το Ranking List 2009 (ORC, IRC) βάση του οποίου προκύπτει η ετήσια γενική κατάταξη Ε.Α.Θ. για 
όλες τις κατηγορίες καταμέτρησης. 

 
Σεμινάρια Αγωνιστικής Ιστιοπλοΐας Ανοικτής Θαλάσσης 

Στις αρχές του 2009 η Ε.Α.Θ. με στόχο την ενδυνάμωση των Περιφερειακών Ομίλων διοργάνωσε  
σεμινάρια αγωνιστικής ιστιοπλοΐας σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας ξεκινώντας από την Κρήτη και 
την Νοτιοδυτική Ελλάδα. Μακροπρόθεσμος στόχος είναι η ενθάρρυνση των Ομίλων για ίδρυση , 
ενδυνάμωση και διατήρηση των σχολών Ανοικτής Θαλάσσης, όπως και η βοήθειά τους σε όποιο θέμα 
τους απασχολεί γύρω από την αναβάθμιση των αγώνων που διοργανώνουν. 
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Καταμετρητές 
Ορίστηκε ο κ. Ι. Καλατζής ως Αρχικαταμετρητής. Πραγματοποιήθηκαν σεμινάρια επιμόρφωσης των 
ήδη πιστοποιημένων καταμετρητών στην Ρόδο και στην Σάμο όπως επίσης πραγματοποιήθηκε 
σεμινάριο νέων καταμετρητών για ναυπηγούς στην Αθήνα. Έγινε εκκαθάριση του πίνακα των 
καταμετρητών της ΕΑΘ από τους καταμετρητές οι οποίοι είχαν καταστεί ανενεργοί.  
 

Παγκόσμιο συνέδριο καταμετρητών 
Η Ε.Α.Θ. διοργάνωσε με απόλυτη επιτυχία το Παγκόσμιο Συνέδριο  Καταμετρητών ORC 2009 στην 
Ελλάδα σε συνεργασία με το ORC  στις 6-8 Μαρτίου στους χώρους που διέθεσε ο Ν.Ο.Ε. 
Ο Αρχικαταμετρητής του ORC κ. Nicola Sironi ενημέρωσε για τις διεθνείς εξελίξεις στον χώρο των 
καταμετρήσεων προκειμένου το σύστημα να εναρμονιστεί με τις καινούργιες τάσεις κατασκευής 
σκαφών-πανιών. Επίσης εξήγησε τις αλλαγές  που έγιναν από την διεθνή τεχνική επιτροπή στους 
μαθηματικούς τύπους του προγράμματος VPP. To σεμινάριο επικεντρώθηκε στην χρήση σύγχρονων 
αποστασιόμετρων  leiser στην καταμέτρηση και αποτύπωση του σχήματος της γάστρας. 
Συμμετείχαν πάνω από 40 καταμετρητές μεταξύ άλλων από Ιταλία, Γερμανία, Βουλγαρία, Ρουμανία, 
Ιαπωνία και Ελλάδα. 
 

Ναυταθλητικά 
H Γενική Γραμματεία Αθλητισμού αρνήθηκε να θεωρήσει τις Βεβαιώσεις των ναυταθλητικών σκαφών 
βάσει των οποίων υπολογίζεται η μείωση του τεκμηρίου διαβίωσης των ιδιοκτητών τους, παρά τα όσα 
δέχεται κάθε χρόνο το Υπουργείο Οικονομικών. 
Όλες οι αιτήσεις οι οποίες είχαν αποσταλεί στην Γ.Γ.Α. επεστράφησαν στις 27/4 και στις 12/5/2009 
χωρίς να αναφέρεται καμία απολύτως τεκμηρίωση, η οποία τυχόν θα δικαιολογούσε αυτή την ενέργεια. 
Η ΕΑΘ / ΕΙΟ στις αρχές Μαΐου επαναπροώθησε με έγγραφα της, τις βεβαιώσεις ναυταθλητικών 
σκαφών οι οποίες  επιστράφηκαν αθεώρητες από την Γ.Γ.Α. θεμελιώνοντας από κάθε πλευρά την 
άποψη ότι οι σχετικές νομικές διατάξεις παραμένουν σε ισχύ και η θεώρηση των βεβαιώσεων αποτελεί 
υποχρέωση της Γ.Γ.Α. Στις 28 Ιουλίου 2009 η ΕΑΘ απέστειλε μέσω της ΕΙΟ στον Πρωθυπουργό 
επιστολή σχετικά με την άρνηση της Γ.Γ. Αθλητισμού να θεωρήσει τις βεβαιώσεις ναυταθλητικών 
σκαφών. Στις 24 Σεπτεμβρίου 2009 η ΕΑΘ-ΕΙΟ έστειλε νέα επιστολή προς την Γ. Γ. της 
Κυβέρνησης, με κοινοποίηση στην Γ. Γ. Αθλητισμού. Με συνεχείς τηλεφωνικές επαφές και 
ενημερώνοντας επί του θέματος την νέα πλέον διοίκηση της Γ. Γραμματείας Αθλητισμού με επιστολή 
στις 28/12/2009 ελπίζουμε σε οριστική λύση, ωστόσο το θέμα παραμένει σε εκκρεμότητα.  
 

Ranking List 
Πληρώματα από όλη την Ελλάδα βραβεύθηκαν στην εκδήλωση της Επιτροπής Ανοικτής Θαλάσσης, που 
διοργανώθηκε στον Ναυτικό Όμιλο Ελλάδος την Δευτέρα 18 Μαΐου 2009 για την απονομή των 
κυπέλλων της Γενικής κατάταξης (Ranking List) στην κατηγορία ORC. 
Οι διακρίσεις με τις οποίες τιμήθηκαν τα πληρώματα των σκαφών αφορούσαν για πρώτη φορά όλες τις 
θαλάσσιες περιοχές της Ελλάδας: Σαρωνικό, Ιόνιο, Κεντρική Ελλάδα, Ευβοϊκό, Ανατολικό Αιγαίο, 
Βόρεια Ελλάδα, Κρήτη, Πατραϊκό Κορινθιακό, Νότια Πελοπόννησο και Θερμαϊκό. 
 

Έλεγχοι σκαφών 
Η Ε.Α.Θ. στα πλαίσια των ετήσιων ελέγχων σκαφών ανοικτής θαλάσσης κάλυψε την καταμέτρηση 
ευστάθειας και εξάλων εκ νέου για τα σκάφη «ΕΥΡΥΑΛΗ»& «ΟΝΑΡ». 
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Πανελλήνιο Πρωτάθλημα ORC i 

Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα ORC i  με διοργανωτή όμιλο τον Ν.Ο.Τ.Κ. 
και την συμμετοχή 14 σκαφών. Το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα για το 2011 ανατέθηκε στον Ν.Ο.Θ. ενώ 
για το 2010 θα διοργανωθεί από τον Ν.Ο.Ε.    
 

Πιστοποιητικά 
Κατά το 2009 εκδόθηκαν από το γραφείο έκδοσης πιστοποιητικών της Επιτροπής ανοιχτής θαλάσσης 
της Ε.Ι.Ο. τα εξής πιστοποιητικά καταμέτρησης: 
Α). Πιστοποιητικά ORC i :  294  
Β). Πιστοποιητικά ORC Club :  346 
Παρατηρήθηκαν τάσεις ομαλοποίησης του στόλου (πλήθος των ORCi προς ORC club) . Τάση η οποία 
πιστεύουμε ότι θα συνεχιστεί και το 2010. Αυτό παρατηρείται και στον διεθνή στόλο. Το 2008 είχαμε 
349 πιστοποιητικά ORC i και 261 πιστοποιητικά ORC club. 
 

Συμμετοχή της Ε.Α.Θ. στο Παγκόσμιο Συνέδριο  ORC 2009 
Με επιτυχία διεξήχθη το ετήσιο συνέδριο του ORC στην Βusan της Νότιας Κορέας από τις 5 έως τις 
11 Νοεμβρίου 2009, παρά το ότι η μεγάλη απόσταση απέτρεψε αρκετούς συνέδρους από το να 
παραβρεθούν. Την ΕΑΘ αντιπροσώπευσαν οι κ. Γ. Ανδρεάδης μέλος της επιτροπής Management, ο κ. 
Χ. Θεοδόσης μέλος της επιτροπής Promotion & Development και Δ. Δήμου μέλος της επιτροπής 
Measurement . Στις προσυνεδριακές συναντήσεις των επιτροπών International Technical & Club 
Working Group είχε συμμετάσχει ο κ. Π. Παπαποστόλου.     
Στο συνέδριο παρουσιάστηκε η εξελεγκτική πορεία του συστήματος  έτσι ώστε να αγγαλιάσει και να 
στηρίξει την συμμετοχή στους αγώνες σκαφών  προηγμένης τεχνολογίας. Έγιναν πολλές προτάσεις 
τροποποιήσης των κανονισμών από διάφορες χώρες οι οποίες συζητήθηκαν στις διάφορες επιτροπές 
και οι τρεις προτάσεις που υπέβαλε η Ελλάδα έγιναν αποδεκτές.  
Έχει αποφασιστεί από την ΕΑΘ να κάνει από τώρα προετοιμασίες για την καλύτερη δυνατή διοργάνωση 
του συνεδρίου ORC 2010 που γίνεται στην Ελλάδα. 

 
Πανευρωπαϊκό J-24 

Το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα J-24 στο οποίο η Ε.Α.Θ. ήταν ο Αθλοθέτης συμμετείχαν 28 
πληρώματα από 6 χώρες της Ευρώπης, την Γερμανία την Ελβετία, την Μεγάλη Βρετανία, την Ιταλία 
την Ουγγαρία και φυσικά την Ελλάδα αποχώρησαν από τη Σούδα με τις καλύτερες εντυπώσεις για την 
Κρητική φιλοξενία και την διοργάνωση των αγώνων.  
    

Σύνταξη Ετήσιου Προγράμματος Αγώνων Ανοικτής Θαλάσσης 2010 
Συντάχθηκε και εγκρίθηκε από την Γενική Συνέλευση της Ε.Ι.Ο. το Επίσημο Πρόγραμμα Αγώνων 
Ανοικτής Θαλάσσης 2010.  
 
 

Για την Επιτροπή Ανοικτής Θαλάσσης 
  

O Πρόεδρος    Ο Γ. Γραμματέας 
 

Λ. Τσαλίκης    Κ. Καζακόπουλος 
 


