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Έκθεση Πεπραγμένων 
Επιτροπής Ανοικτής Θαλάσσης 
Από 1/1/2018 έως 31/12/2018 

 

1.  Η αγωνιστική ιστιοπλοΐα ανοικτής θα-
λάσσης κατά το 2018 στην Ελλάδα 

 οικονομική κρίση των τελευταίων ε-

τών επηρέασε τα πάντα στην Ελλάδα, 

και φυσικά η ανοικτή θάλασσα δεν α-

ποτέλεσε εξαίρεση. 

Σε ότι αφορά στα καταμετρημένα κατά 

ORC σκάφη, από το 2010, οπότε ο στόλος 

αριθμούσε 699 σκάφη, άρχισε μία σταδιακή 

μείωση, και 653 σκάφη ανανέωσαν το πι-

στοποιητικό τους το 2013. Από την επό-

μενη χρονιά ξεκίνησε μία μικρή, ορατή 

ωστόσο ανάκαμψη του μεγέθους του στόλου 

που κορυφώθηκε την χρονιά που πέρασε. 

Συνολικά 704 σκάφη απέκτησαν πιστο-

ποιητικό ισοζυγισμού το 2018, αριθμός 

ρεκόρ για τον Ελληνικό στόλο ανοικτής 

θαλάσσης. Παράλληλα, αυξήθηκε και το 

πλήθος των εκδοθέντων πιστοποιητικών σε 

769 το 2018 έναντι 743 το 2017 (το πλήθος 

αυτό συμπεριλαμβάνει και τις εκδόσεις 

πιστοποιητικών λόγω αλλαγών στην καταμέ-

τρηση). 

Προφανώς είναι πολλοί οι πιθανοί λό-

γοι που συντέλεσαν σε αυτή την ευχάριστη 

εξέλιξη, και ένας από αυτούς είναι η προ-

σπάθεια που καταβλήθηκε για την απλοποί-

ηση όλων των διαδικασιών, ώστε να ενθαρ-

ρύνονται οι νεοεισερχόμενοι στην αγωνι-

στική ιστιοπλοΐα ανοικτής θαλάσσης ιδιο-

κτήτες να αποκτήσουν πιστοποιητικό ισο-

ζυγισμού ORC Club. 

Ταυτοχρόνως όμως με την προσπάθεια 

αυτή, το γραφείο ισοζυγισμού θέσπισε συ-

γκεκριμένους εσωτερικούς κανόνες και 

προϋποθέσεις για τις απλοποιημένες με-

τρήσεις, ώστε αφενός να υπάρχει ίση με-

ταχείριση για τα νεοεισερχόμενα σκάφη,  

αφετέρου να μην υπάρχει πιθανότητα ένα  

 

 

 

σκάφος με απλοποιημένες μετρήσεις να ευ-

νοείται σε σχέση με το πλήρως καταμετρη-

μένο σκάφος. 

Αυτή τη στιγμή ό στόλος ORC Club α-

ποτελεί την πλειοψηφία (578 σκάφη το 

2018 που αντιπροσωπεύουν το 82% του συ-

νόλου), γεγονός που αντανακλά τον χαρα-

κτήρα του Ελληνικού στόλου, δεδομένου 

ότι το πιστοποιητικό ORC Club απευθύνε-

ται στα σκάφη που αγωνίζονται σε επίπεδο 

τοπικό/ομίλου, ενώ το πιστοποιητικό ORC 

International απευθύνεται σε σκάφη που 

συμμετέχουν σε διοργανώσεις εθνικού 

ή/και διεθνούς πρωταθλήματος (για την 

σύγκριση, σε παγκόσμιο επίπεδο, η αναλο-

γία ORC Club το 2018 ήταν 77% ORC Club 

επί του συνόλου). 

 

Παρακάτω φαίνεται η εξέλιξη του πλή-

θους των πιστοποιητικών ισοζυγισμού που 

εκδόθηκαν από την ΕΑΘ κατά τη διάρκεια 

των τελευταίων ετών: 
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2. Απονομή Επάθλων Ετήσιας Κατάταξης 

πως κάθε χρόνο, το Σάββατο 3 Φεβρου-

αρίου 2018 πραγματοποιήθηκε στο κε-

ντρικό αμφιθέατρο της Ελληνικής Ο-

λυμπιακής Επιτροπής η απονομή των επά-

θλων της Ετήσιας Κατάταξης της Επιτροπής 

Ανοικτής Θαλάσσης της Ελληνικής Ιστιο-

πλοϊκής Ομοσπονδίας, για το αγωνιστικό 

έτος 2017. 

Η εκδήλωση είχε μεγάλη επιτυχία, με 

αθρόα προσέλευση πάνω από 400 ιστιοπλόων 

από όλη την Ελλάδα. Απονεμήθηκαν έπαθλα 

στους νικητές των γενικών κατατάξεων ORC 

Club & International όλων των περιφε-

ρειών, ενώ για πρώτη φορά φέτος βραβεύ-

τηκαν οι νικητές της νεοεισερχομένης κα-

τάταξης ORC International ελεγχόμενου 

στίβου της περιοχής Σαρωνικού. 

Την εκδήλωση τίμησαν φέτος με την 

παρουσία τους ο Πρόεδρος της ΕΟΕ κ. Σπύ-

ρος Καπράλος ο κ. Χαράλαμπος Γαργαρέττας 

ως εκπρόσωπος του Υπουργού Ναυτιλίας και 

Νησιωτικής Πολιτικής, ο Αρχιπλοίαρχος 

Βελισσάριος Παππάς ως εκπρόσωπος του Αρ-

χηγού ΓΕΕΘΑ, ο Πλωτάρχης Δημήτρης Δελη-

γιάννης, Ολυμπιονίκης, ως εκπρόσωπος του 

αρχηγού ΓΕΝ, ο Υποναύαρχος Γεώργιος Σε-

φεριάδης ως εκπρόσωπος του Αρχηγού Λιμε-

νικού Σώματος, ο Αντιπρόεδρος της ΕΙΟ 

και μέλος της ΕΟΕ κ. Αριστείδης Αδαμό-

πουλος, μέλη του Δ.Σ. της ΕΙΟ, πρόεδροι 

και μέλη των επιτροπών της ΕΙΟ, πρόεδροι 

ναυτικών Ομίλων-μελών της ΕΙΟ.  

Η βραδιά έκλεισε με δεξίωση στον τελευ-

ταίο όροφο του κτιρίου της Ελληνικής Ο-

λυμπιακής Επιτροπής. 

Η Επιτροπή Ανοικτής Θαλάσσης συγχαί-

ρει τα πληρώματα και τους κυβερνήτες των 

σκαφών που βραβεύθηκαν και ευχαριστεί 

θερμά όσους παρευρέθηκαν. 

3. Ετήσια Συνδιάσκεψη Ομίλων  

ην Κυριακή 4 Φεβρουαρίου 2018 πραγ-

ματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις της 

Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας η 

ετήσια συνδιάσκεψη των ναυτικών ομίλων-

μελών της ΕΙΟ με δραστηριότητα ανοικτής 

θαλάσσης καθώς και η ετήσια συνάντηση 

των καταμετρητών ΕΑΘ. 

Η ημερίδα ξεκίνησε με παρουσίαση των 

αλλαγών των κανονισμών καταμέτρησης και 

ισοζυγισμού ORC και IRC για το 2018 από 
τον αρχικαταμετρητή της ΕΑΘ κ. Ιωάννη 

Καλατζή. Στη συνέχεια, ο καταμετρητής 

και μέλος της Τεχνικής Επιτροπής της ΕΑΘ 

κ. Philip Corbett παρουσίασε τις αλλαγές 

στον κανονισμό Offshore Special 

Regulations της World Sailing για τα έτη 

2018-2019. Το πρώτο μέρος της συνάντησης 

έκλεισε ο Υπεύθυνος Ισοζυγισμού της ΕΑΘ 

και μέλος της Τεχνικής Επιτροπής του ORC 
κ. Παναγιώτης Παπαποστόλου με παρουσίαση 

του προγράμματος υπολογισμού αποτελεσμά-

των ORC Scorer. 

Στη συνέχεια, οι εκπρόσωποι των ο-

μίλων-μελών της ΕΙΟ με δραστηριότητα α-

νοικτής θαλάσσης κατέθεσαν προτάσεις 

σχετικά με τους κανονισμούς και τους 

τρόπους διεξαγωγής των αγώνων ανοικτής 

θαλάσσης. Ακολούθησε συζήτηση μεταξύ των 

εκπροσώπων των ομίλων και της ΕΑΘ, ώστε 

να ληφθούν οι αποφάσεις για το επερχό-

μενο αγωνιστικό έτος. Η εκδήλωση έκλεισε 

με την παρουσίαση από εκπροσώπους ομίλων 

των σημαντικότερων αγωνιστικών διοργανώ-

σεων ανοικτής θαλάσσης της χρονιάς. 

Στην εκδήλωση, η οποία όπως κάθε 

χρόνο είναι ανοικτή σε κάθε ενδιαφερό-

μενο, παρευρέθηκαν 31 καταμετρητές της 

ΕΑΘ, ο Πρόεδρος και μέλη της ΑΕΑΕ της 

Έτος ORCi  ORC Club  ORC  IRC  Σύνολο 
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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ΕΙΟ και περισσότεροι από 20 εκπρόσωποι 

ομίλων. 

4. Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ανοικτής Θαλάσσης 

ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ανοικτής Θα-

λάσσης 2018 διεξήχθη από 29 Ιουλίου 

έως 4 Αυγούστου 2018, στο Πόρτο Καρ-

ράς της Χαλκιδικής και στα νερά του Το-

ρωναίου Κόλπου. 

Το Πρωτάθλημα συνδιοργανώθηκε από το 

Ναυτικό Όμιλο Θεσσαλονίκης και την Επι-

τροπή Ανοικτής Θαλάσσης της Ελληνικής Ι-

στιοπλοϊκής Ομοσπονδίας και είχε ικανο-

ποιητική συμμετοχή με 20 αγωνιστικά 

σκάφη χωρισμένα σε δύο κατηγορίες από 14 

ναυτικούς ομίλους (ΝΟ Ελλάδος, ΠΟΙΑΘ, 

ΝΑΣ, ΙΟΒΑΘ, ΟΕΑ-ΝΑΒ, ΝΑΟΚΘ, ΟΘΑ Καβάλας, 

ΝΟ Λαγονησίου, ΝΑΟ Παλαιάς Φώκαιας ο Πυ-

θέας, Όμιλο Φίλων Θαλάσσης, ΝΑΟ Βούλας, 

ΝΟ Χίου και ΝΟ Θεσσαλονίκης) και 5 περι-

φέρειες της Ελλάδας (Αιγαίου, Θρακικού 

πελάγους, Κεντρικής Ελλάδος, Σαρωνικού 

και Θερμαϊκού). 

Το Πρωτάθλημα ολοκληρώθηκε με επι-

τυχία με 7 ιστιοδρομίες τόσο για την κα-

τηγορία Α και για την κατηγορία Β. 

5. Κανονισμοί - Δημοσιεύσεις 

υντάχθηκε ο Κανονισμός Αγώνων για 

σκάφη ανοικτής θαλάσσης 2018, ο ο-

ποίος αφορά στις Ειδικές Διατάξεις 

της ΕΑΘ για Αγώνες Ανοικτής Θαλάσσης, 

οποίες συμπληρώνουν τις Διατάξεις της Ε-

θνικής Αρχής (ΕΙΟ) για αγώνες ιστιοπλο-

ΐας που δημοσιεύτηκαν για πρώτη φορά το 
2014. 

Επίσης καταρτίσθηκε, αναλυτικά ο Κα-

νονισμός για το Ranking List 2018, 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 ISAF. 

Τέλος, ενημερώθηκαν οι απλοποιημένες πα-

ρουσιάσεις των πιστοποιητικών ισοζυγι-

σμού ORC και IRC. 

 
6. Υποστήριξη ιστοτόπου  

ετά την ολοκλήρωση του αγωνιστικού 

προγράμματος δημοσιεύθηκαν στην ι-

στοσελίδα της ΕΑΘ όπως κάθε χρόνο 

στατιστικά στοιχεία για το 2018: Δύναμη 

Αγωνιζομένων Σκαφών Ομίλων, Στατιστική 

Αγώνων κατά Όμιλο, Στατιστική Απόδοσης 

Σκαφών, Στατιστική Δραστηριότητας Σκα-

φών. 

Η Ετήσια Κατάταξη της ΕΑΘ ενημερω-

νόταν σε τακτά χρονικά διαστήματα ξεκι-

νώντας από τον Ιούνιο 2018, 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 2018-2019, αμέσως μόλις διετέθη 

η πρώτη δοκιμαστική έκδοση του λογισμι-

κού του ORC για το 2019. 

7. Ενημερωτικά σεμινάρια  

o 2018 το γραφείο ισοζυγισμού έκανε 

τρία σεμινάρια (δύο στην Αθήνα και 

ένα στην Θεσσαλονίκη) που διοργανώ-

θηκαν από την ΕΑΘ, με αντικείμενο το νέο 

λογισμικό υπολογισμού αποτελεσμάτων ORC 

Scorer. Το λογισμικό αυτό είναι σημα-
ντικό διότι είναι το πρώτο του είδους 

παράγεται απευθείας από το Offshore 
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Racing Congress. Τα σεμινάρια απευθύνο-

νταν σε έμπειρα στελέχη που ασχολούνται 

ήδη με τον υπολογισμό αποτελεσμάτων, ώ-

στε να μπορέσουν να το χρησιμοποιήσουν 

σύντομα και αποδοτικά προς όφελος των 

διοργανωτών ομίλων - ειδικά δε μάλιστα 

επειδή το λογισμικό διατίθεται δωρεάν 

από το ORC, σε αντίθεση με άλλα μέχρι 

τώρα δημοφιλή προϊόντα. 

Το γραφείο ισοζυγισμού, σε συνεργα-

σία με την γραμματεία της ΕΑΘ, έχει τα-

κτική επαφή με τους καταμετρητές για ε-

πισήμανση προβλημάτων, επίλυση αποριών 

και φυσικά για την παραλαβή στοιχείων 

καταμέτρησης, η οποία είναι πλέον απο-

κλειστικά ψηφιακή. Στα πλαίσια των αρμο-

διοτήτων του, επικοινωνεί επίσης με στε-

λέχη ομίλων και επιτροπών αγώνων για να 

απαντά σε ερωτήματα και να παρέχει τε-

χνογνωσία, χωρίς να αποκλείεται η κατά 

περίπτωση επέμβασή του σε ζητήματα σχε-

τικά 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 2018 η ΕΑΘ χρηματοδότησε 

και προσέφερε τεχνική υποστήριξη για 

το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ιστιοπλοΐας 

Ανοικτής 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, ενώ 

χορηγία προσέφερε στα δύο σκάφη που α-

ντιπροσώπευσαν την Ελλάδα στο Πανευρωπα-

ϊκό Πρωτάθλημα ORCi 2018 στη Λεμεσό της 

Κύπρου και τα οποία διακρίθηκαν στην κα-

τηγορία τους. 

Η ΕΑΘ κατά τη διάρκεια του 2018 ήταν 

χορηγός του ιστιοπλόου ανοικτής θαλάσσης 

Μάρκου Σπυρόπουλου, προσφέροντας το πα-

ράβολο συμμετοχής του στον αγώνα διάπλου 

του Ατλαντικού Mini Transat 2019 και 

συμμετέχοντας στα έξοδα προετοιμασίας 

του για το μοναχικό διάπλου της Μεσο-

γείου απόστασης 1000 ναυτικών μιλίων, ως 

κριτήριο της πιστοποίησής του για συμμε-

τοχή στον ανωτέρω αγώνα. 

Επίσης, η ΕΑΘ ήταν χορηγός του σκά-

φους Optimum 3 GRE-53, προσφέροντας την 

έκδοση των πιστοποιητικών του ORCi και 

IRC για συμμετοχή του στον αγώνα Rolex 

Middle Sea Race 2018, όπου κατέκτησε την 

πρώτη θέση. 

Τέλος, η ΕΑΘ προσέφερε ποσό 250€ υ-

πέρ της μη κερδοσκοπικής οργάνωσης Για-

τροί του Κόσμου και 250€ υπέρ του συλλό-

γου ΑΜΕΑ Sailability. 

9. Αγορά εξοπλισμού 

ατά τη διάρκεια του έτους 2018 και 

έχοντας στόχο τη βελτίωση της υλι-

κοτεχνικής υποδομής που απαιτείται 

για τη διενέργεια των καταμετρήσεων, η 

ΕΑΘ προμηθεύτηκε έναν γερανοζυγό 6 τόνων 

καθώς και ένα ηλεκτρονικό κλισιόμετρο 
για χρήση από τους πιστοποιημένους κατα-

μετρητές. 

10. Επικοινωνία με την Πολιτεία 

αράλληλα, κατά τη διάρκεια του 2018, 

η ΕΑΘ έκανε παρεμβάσεις προς την Πο-

λιτεία με σκοπό τη διευθέτηση των 
διαδικασιών περί του “Τέλους Πλοίων Ανα-

ψυχής και Ημερόπλοιων (ΤΕ.Π.Α.Η)”, ενώ 

διαρκείς ήταν οι επαφές με το Υπουργείο 

Ναυτιλίας και νησιωτικής πολιτικής και 

τη ΓΓ Αθλητισμού για τη διευθέτηση του 

θέματος του χαρακτηρισμού σκαφών ως ναυ-

ταθλητικά που ο Νόμος 4256/2014 (άρθρο 

14, παρ.1β) προβλέπει, αλλά οι αρμόδιες 

υπηρεσίες ακόμη και σήμερα δεν εφαρμό-
ζουν. 
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