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ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ / ΕΙΟ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ & ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 
ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ 2021 

1. Αγωνιστική προετοιμασία 

Η ΕΑΘ/ΕΙΟ θέτει ως απόλυτο στόχο για την περίοδο 2021-2024 την προετοιμασία 
της ελληνικής ιστιοπλοΐας  για τη διεκδίκηση της ολυμπιακής πρόκρισης στην κατηγορία 
Mixed two person offshore keelboat, εφόσον τελικά αυτή ενταχθεί στο πρόγραμμα 
των  Ολυμπιακών αγώνων του 2024. Η τελική απόφαση θα ληφθεί μέχρι το τέλος Μαΐου από 
τη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή, μετά τη διερεύνηση και διευθέτηση θεμάτων κόστους και 
ασφάλειας. Δεδομένου ότι ο τύπος του σκάφους θα αργήσει να καθοριστεί, η χρήση 
ισοζυγισμένων σκαφών από μεικτά πληρώματα αποτελεί τον ιδανικό τρόπο προετοιμασίας.
 Η ΕΑΘ θα διοργανώσει σεμινάρια με σκοπό την ενημέρωση των ιστιοπλόων σε όλη 
την επικράτεια για τη νέα ούτως ή άλλως δημοφιλή και αναπτυσσόμενη κατηγορία.  
Προγραμματίζονται επίσης σεμινάρια και προπονητικά camp τα οποία θα απευθύνονται σε 
μεικτά πληρώματα που επιθυμούν να ασχοληθούν ιδιαιτέρως με το Mixed two person 
offshore keelboat. 

Το Πανελλήνιο Κύπελλο Διμελούς Πληρώματος διεξήχθη για πρώτη φορά το 2020 με 
μεγάλη ανταπόκριση από μέρους των ιστιοπλόων και αξιοσημείωτη επιτυχία, σε συνεργασία 
με το ΣΕΑΝΑΤΚ.  Στις αρχές του νέου έτους θα αποφασισθεί η ημερομηνία και ο τόπος 
διεξαγωγής του  για το 2021, σε συνάρτηση με την έκβαση του αιτήματος του ΠΟΙΑΘ για την 
ανάληψη του Πανευρωπαϊκού πρωταθλήματος Double Handed για σκάφη καταμετρημένα 
κατά ORC, αίτημα το οποίο η ΕΑΘ υποστηρίζει απολύτως. Η ΕΑΘ θεωρεί ότι η διενέργεια  
αγώνων διμελούς πληρώματος σε όλη την ελληνική επικράτεια αποτελεί τον ιδανικό δρόμο 
ανάπτυξης αυτής της μορφής ιστιοπλοΐας ανοικτής θαλάσσης. Για το 2021 θα εξεταστεί η 
δυνατότητα δημιουργίας Κατάταξης Διμελούς Πληρώματος στην Ετήσια Κατάταξη (Ranking 
List) της ΕΑΘ.  

Στο Πανελλήνιο Κύπελλο Ανοικτής Θαλάσσης 2020, που παρά τις φετινές  
αντιξοότητες διεξήχθη με επιτυχία στις αρχές Αυγούστου στη Θεσσαλονίκη, για πρώτη φορά 
δημιουργήθηκε ξεχωριστή κατηγορία σκαφών ORC Sportboat με ικανοποιητική συμμετοχή 
σκαφών και εξαιρετικό ανταγωνισμό μεταξύ των πληρωμάτων. Η ΕΑΘ κρίνει ότι η κατηγορία 
Sportboat αποτελεί έναν ισχυρό συνδετικό κρίκο για τους αθλητές μεταξύ της αγωνιστικής 
τους δραστηριότητας στις κλάσεις τριγώνου και στην ανοικτή θάλασσα, και για το λόγο αυτό 
θα την συμπεριλάβει και στο Πανελλήνιο Κύπελλο Ανοικτής Θαλάσσης 2021, το οποίο θα 
διοργανωθεί στην Σκύρο από 6 έως 11 Αυγούστου σε συνεργασία με τον Ιστιοπλοϊκό Όμιλο 
Χαλκίδας. 
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Η ΕΑΘ, όπως κάθε χρόνο, θα υποστηρίξει τις διοργανώσεις των Πανελληνίων 
Κυπέλλων, με επιδοτήσεις των σκαφών εκτός των περιφερειών των διοργανώσεων για τη 
συμμετοχή τους, με δωρεάν έκδοση πιστοποιητικών για τα συμμετέχοντα σκάφη και με 
διάθεση τεχνικού προσωπικού στους διοργανωτές ομίλους. 

Το πρόγραμμα των υπολοίπων αγώνων σε όλη τη χώρα καταρτίζεται σύμφωνα με τις 
τελικές προτάσεις των Ομίλων. Ωστόσο λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών, που πιθανόν να 
οδηγήσουν σε αναβολές ή ματαιώσεις, θα γίνουν δεκτές αλλαγές που διευθετούν το 
πρόγραμμα σε καλύτερη βάση. Τονίζεται ότι στα πλαίσια της αποφυγής μαζικών 
συναθροίσεων, οι επικαλύψεις αγώνων δεν θεωρούνται πλέον ανεπιθύμητες απαραιτήτως. 

 

2. Πιστοποιητικά ισοζυγισμού 

Το Γραφείο Ισοζυγισμού της ΕΑΘ θα δημοσιεύσει, όπως κάθε χρόνο, συγκριτικό 
πίνακα βαθμών ικανότητας των σκαφών μεταξύ των ετών 2020 και 2021 μόλις δημοσιευθεί 
η νέα έκδοση του του Λογισμικού Πρόβλεψης Ταχύτητας (VPP) του ORC. 

Το κόστος έκδοσης των πιστοποιητικών ORC και IRC θα μείνει σταθερό κατά το 2021 
ακολουθώντας τα επίπεδα του προηγούμενου έτους. Επιπρόσθετα, αναλόγως της εξέλιξης 
της πανδημίας και της κινητικότητας στην έκδοση πιστοποιητικών, η ΕΑΘ θα προσπαθήσει 
να επιτύχει, σε συνεννόηση με το ORC, οικονομικές προσφορές προς τους ιδιοκτήτες 
σκαφών, όπως κατά το 2020 όπου  η ΕΑΘ διέθεσε δωρεάν τα πιστοποιητικά Double Handed 
χωρίς αλλαγές σε όλα τα σκάφη που το επιθυμούσαν, ενώ προσέφερε και μια δωρεάν 
αλλαγή πιστοποιητικού εντός του έτους. 

 

3. Επικοινωνία με τους ναυτικούς ομίλους 

Όπως κάθε χρόνο, πριν την έναρξη της αγωνιστικής περιόδου 2021 η Επιτροπή 
Ανοικτής Θαλάσσης θα διοργανώσει συνδιάσκεψη των ομίλων που έχουν δραστηριότητα 
ιστιοπλοΐας ανοικτής θαλάσσης. Στη συνδιάσκεψη: 

- Θα συζητηθούν λεπτομέρειες του αγωνιστικού προγράμματος 

- Θα ανακοινωθούν οι τελικές ημερομηνίες του Πανελληνίου Κυπέλλου Ανοικτής 
Θαλάσσης 2021 και του Πανελληνίου Κυπέλλου Ανοικτής Θαλάσσης Διμελούς 
Πληρώματος 2021 

- Θα παρουσιαστούν από τους εκπροσώπους των ομίλων οι προτάσεις τους για την 
καλύτερη οργάνωση των αγώνων, όπως τρόπους διαχωρισμού στόλου, συμμετοχής 
σκαφών, ανάπτυξης κατηγοριών, έκδοσης πιστοποιητικών κλπ. Οι τελικές προτάσεις, 
όπως θα διαμορφωθούν, θα ενσωματωθούν ως τροποποιήσεις στις Ειδικές διατάξεις 
της ΕΑΘ για Αγώνες Ανοικτής Θαλάσσης.  

- Θα παρουσιαστούν από εκπροσώπους ομίλων οι σημαντικότερες αγωνιστικές 
διοργανώσεις της χρονιάς με έμφαση στις διοργανώσεις υπερτοπικού χαρακτήρα  
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4. Επιμόρφωση στελεχών και έλεγχοι σκαφών 

Σε ότι αφορά τη διαρκή και συνεχή επιμόρφωση, η ΕΑΘ για το 2021 σχεδιάζει: 

- την διοργάνωση της ετήσιας ημερίδας ενημέρωσης καταμετρητών, όπου θα 
παρουσιαστούν όλες οι αλλαγές στα συστήματα ισοζυγισμού ORC και IRC. Στη συνάντηση, 
που όπως κάθε χρόνο θα είναι ανοικτή σε κάθε ενδιαφερόμενο, θα γίνει συνοπτική 
αναφορά στους νέους Κανόνες Αγώνων Ιστιοπλοΐας 2021-2024. Η ημερίδα 
προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί στο τέλος Ιανουαρίου - αρχές Φεβρουαρίου ως 
συνήθως, διαδικτυακά ή σε υβριδική μορφή στην περίπτωση που η φυσική παρουσία 
είναι δυσχερής. 

- τη διοργάνωση διαδικτυακών σεμιναρίων χρήσης του προγράμματος υπολογισμού 
αποτελεσμάτων ORC Scorer. 

- τη διοργάνωση σεμιναρίων ασφαλείας σε συνεργασία με Ομίλους που θα 
πραγματοποιηθεί μετά από σχετική πρόσκληση ενδιαφέροντος. Εαν καταστεί δυνατόν, τα 
σεμινάρια θα διοργανωθούν σε περισσότερες από μία περιφέρειες με σκοπό την όσο το 
δυνατόν ευρύτερη παρακολούθησή τους από τους ενδιαφερόμενους. 

- την διενέργεια μέσω του Γραφείου Ισοζυγισμού, όπως κάθε χρόνο, ελέγχων των 
πιστοποιητικών και των αρχείων γάστρας με σκοπό την ελαχιστοποίηση σφαλμάτων, για 
την διατήρηση και βελτίωση της αξιοπιστίας πιστοποιητικών του ελληνικού αγωνιστικού 
στόλου ανοικτής θαλάσσης. 

- τη διοργάνωση διαδικτυακών τεχνικών σεμιναρίων προς καταμετρητές και προς μέλη 
Τεχνικών Επιτροπών αγώνων. 

 

5. Διεκδικήσεις  - Επικοινωνία με την Πολιτεία 

Σε ότι αφορά τις επαφές με την Πολιτεία για θέματα που απασχολούν το 
ναυταθλητισμό, η ΕΑΘ θα επικεντρωθεί: 

Στην εφαρμογή του χαρακτηρισμού ενός σκάφους ως ναυταθλητικού, η 
σημαντικότητα του οποίου αναδείχθηκε ιδιαιτέρως με την εφαρμογή των περιοριστικών 
μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας. Η ΕΑΘ/ΕΙΟ θα συνεχίσει να απευθύνεται προς 
τα συναρμόδια Υπουργεία ώστε να μας γνωστοποιήσουν τις ενέργειες στις οποίες πρέπει να 
προβούν οι ιδιοκτήτες των σκαφών που ανήκουν στους αναγνωρισμένους ναυτικούς 
Ομίλους ή σε μέλη τους, τα οποία είναι καταχωρημένα στα μητρώα αυτών και προορίζονται 
αποκλειστικά είτε για την προπόνηση των ναυταθλητών, είτε για τη συμμετοχή σε αγώνες 
ανοικτής θαλάσσης, ώστε να εγκριθεί από τη ΓΓΑ ο χαρακτηρισμός τους ως ναυταθλητικών, 
όπως ορίζει ο Νόμος 4256/2014 (άρθρο 14, παρ.1β). 

Κατόπιν αυτού και σχετικά με το φόρο πλοίων, θα επισημανθεί επισήμως και 
εντόνως η παράλειψη ειδικής πρόβλεψης για τα ναυταθλητικά σκάφη στο μητρώο πλοίων, 
τα οποία ως έννοια δεν αναφέρονται σε κανένα σημείο τόσο του Ν. 4646/2019, όσο και της 
σχετικής Εγκυκλίου, σε αντίθεση με άλλες κατηγορίες σκαφών όπως τα αλιευτικά και τα 
ρυμουλκά.  
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Τέλος, όσο είναι ακόμα σε ισχύ τα μέτρα για τον περιορισμό της διασποράς του 
κορωνοϊού COVID-19, να επιτρέπονται οι προπονήσεις σκαφών ανεξαρτήτως εγγράφου 
εθνικότητας τα οποία:  
1) ανήκουν στη δύναμη Ναυτικού Ομίλου εγγεγραμμένου στην Ελληνική Ιστιοπλοϊκή 
Ομοσπονδία,  
2) φέρουν πιστοποιητικό́ καταμέτρησης ORC που έχει εκδοθεί από την ΕΑΘ/ΕΙΟ (που 
αναφέρει και τον Όμιλο που ανήκει), 
3) σε αυτά επιβαίνουν έως 2 άτομα με εν ισχύι αθλητικές ταυτότητες και   
4) αναχωρούν και επιστρέφουν στο ίδιο λιμάνι (Όμιλο).  
. 

 


