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ΣΠΕΤΣΕΣ 
 
 

1. ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ 

Ο Ναυτικός Όμιλος Ελλάδος σε συνεργασία με τον Ναυτικό Όμιλο Σπετσών   οργανώνουν 

Ομαδικό Πλου σκαφών με την ονομασία «Ομαδικός Πλους Στόλου “Q”» (όπου “Q” είναι η 

σημαία του Διεθνή Κώδικα Σημάτων (ΔΚΣ) “Q” και σημαίνει: «Η κατάσταση υγιεινής στο πλοίο είναι καλή 

και ζητώ ελευθεροκοινωνία») για Ιστιοπλοϊκά σκάφη, Κλασσικά Σκάφη, Σύγχρονα Κλασσικά 
Σκάφη, Ελληνικά Καΐκια & Παραδοσιακά Σκαριά, Παραδοσιακές Λέμβους και Παραδοσιακά 
Dinghies, Μηχανοκίνητα Σκάφη, Κωπήλατα, Πτέρυγες σε φαινόμενο επίδρασης επιφάνειας, 
αερόστρομνες, υποβρύχια, ταχύπλοα μηχανοκίνητα σκάφη, ιστιοσανίδες,  αετοσανίδες, 
σανιδοκωπήλατα, και υδροπτέρυγα το Σάββατο 11 Ιουλίου 2020 στις Σπέτσες.  
 

Στα πλαίσια των στόχων των Ηνωμένων Εθνών για την βιώσιμη ανάπτυξη, ο «Ομαδικός 
Πλους Στόλου “Q”» στοχεύει στην πιστοποίηση του ως βιώσιμου δρώμενου από τον 
οργανισμό πιστοποίησης Sailors for the Sea. Οι ενέργειες που θα γίνουν για τον σκοπό 
αυτό περιγράφονται στο άρθρο 8 της Προκήρυξης αυτής. 

 

2. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 

Ο Ομαδικός Πλους θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους παρακάτω κανονισμούς όπως 
αυτοί ισχύουν κατά την περίοδο της διεξαγωγής της διοργάνωσης:  

2.1. Οι Κανόνες όπως αυτοί θα οριστούν από την οργανωτική επιτροπή του Πλού. 
2.2. Οι κρατικές οδηγίες και κανονισμοί, που αφορούν στην πρόληψη και αντιμετώπιση 

κρουσμάτων COVID-19, όπως αυτές ισχύουν κατά την περίοδο διεξαγωγής του 
Ομαδικού Πλου 

2.3. Τον Διεθνή Κανονισμό Αποφυγής Συγκρούσεων στη Θάλασσα 
2.4. Είναι υποχρεωτική η χρήση Προσωπικών Συσκευών Πλεύσεως από τα πληρώματα 

σκαφών τύπου Παραδοσιακές Λέμβους και Παραδοσιακά Dinghies,  Πτέρυγες σε 
φαινόμενο επίδρασης επιφανείας, αερόστρομνες, ταχύπλοα μηχανοκίνητα σκάφη, 
ιστιοσανίδες,  Αετοσανίδες, υδροπτέρυγα και σανιδοκωπήλατα για όλο τα χρονικό 
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διάστημα που τα σκάφη αυτά ευρίσκονται στην θάλασσα και πλέουν συμμετέχοντας 
στον πλου. 

2.5. Για την συμμετοχή στον Πλου όλα τα σκάφη πρέπει να φέρουν την σημαία «Q» του 
ΔΚΣ επί ιστού ή επί του αετού του κυρίως ιστίου τους με τρόπο τέτοιο που είναι 
ευδιάκριτος στο νησί των Σπετσών καθ’ όλης της διάρκεια του πλου, 
συμπεριλαμβανομένων και μεθορμίσεων. Σημαίες γίνονται δεκτές  μόνο εάν είναι 
ικανά ευμεγέθεις.  

2.6. Πληρώματα και κυβερνήτες γίνονται δεκτά μόνο εάν φέρουν ευδιάκριτα ραμμένα, 
ζωγραφισμένα, ή τυπωμένα σε δύο σημεία των ρούχων τους τη σημαία “Q” του ΔΚΣ 
καθ’ όλη τη διάρκεια του Ομαδικού Πλου. 

2.7. Όλα τα σκάφη, όπου αυτό είναι εφικτό, πρέπει να είναι εφοδιασμένα με συσκευή 
VHF, με δυνατότητα επικοινωνίας πλην των υποχρεωτικών και στα κανάλια 69, 72, 73 
και 77.  

3. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Στον Πλου γίνονται δεκτά: 

3.1. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1 – ΚΛΑΣΣΙΚΑ ΣΚΑΦΗ 
3.2. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2 –  ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΪΚΙΑ & ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΣΚΑΡΙΑ  
3.3. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3 - ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ ΛΕΜΒΟΙ  
3.4. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4 - ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ DINGHIES  
3.5. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 5- ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΚΛΑΣΣΙΚΑ ΣΚΑΦΗ CONTEMPORARY CLASSICS  
3.6. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 6 – ΜΗΧΑΝΟΚΊΝΗΤΑ ΣΚΑΦΗ 
3.7. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 7 – ΚΩΠΗΛΑΤΑ ΣΚΑΦΗ 
3.8. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 8 – ΠΤΕΡΥΓΕΣ ΣΕ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
3.9. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 9 – ΑΕΡΟΣΤΟΜΝΕΣ 
3.10. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 10 – ΤΑΧΥΠΛΟΑ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΑ ΣΚΑΦΗ 
3.11. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 11 – ΙΣΤΙΟΣΑΝΙΔΕΣ 
3.12. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 12- ΑΕΤΟΣΑΝΙΔΕΣ 
3.13. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 13- ΣΑΝΙΔΟΚΩΠΗΛΑΤΑ  
3.14. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 14- ΥΔΡΟΠΤΕΡΥΓΑ  
3.15. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 15- ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ 
3.16. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 16- ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΑ ΣΚΑΦΗ 
3.17. Απαιτείται η συμμετοχή τουλάχιστον 1 σκάφους σε κάθε κατηγορία. 

4. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

4.1. Οι δηλώσεις συμμετοχής μαζί με Αντίγραφο του ασφαλιστηρίου συμβολαίου του 
σκάφους σε ισχύ και την Κατάσταση πληρώματος, πρέπει να υποβληθούν στην 
Γραμματεία Αθλητισμού του ΝΟΕ, είτε απευθείας στο γραφείο της Γραμματείας 
Αθλητισμού είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μέχρι την Δευτέρα 6 Ιουλίου 2020 
και ώρα 15:00 στα: 

o Τηλέφωνο:   +30 210 - 42 20 506 
o Κινητό:   +30 690 - 90 46 525 
o Fax:    +30 210 - 41 27 757  
o Email:    noeanna2003@gmail.com & sailing@ycg.gr 

                                                      Ή 
Στο τηλέφωνο 6944669745, Βασίλης Ορλώφ, Πρόεδρος, Ναυτικός Όμιλος 
Σπετσών  

mailto:noeanna2003@gmail.com
mailto:classicyacht@ycg.gr
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4.2. Είναι στην κρίση της Οργανωτικής Επιτροπής να δεχθεί δηλώσεις συμμετοχής.  
 

4.3. Στη δήλωση συμμετοχής, για λόγους ασφαλείας,  θα πρέπει να αναγράφεται και 
ένα τουλάχιστον κινητό τηλέφωνο, το οποίο θα ευρίσκεται επί του σκάφους και με 
το οποίο θα είναι δυνατή η επικοινωνία καθ’ όλη την διάρκεια του πλου. 

 
4.4. Δεν θα γίνει δεκτή συμμετοχή σκάφους στον αγώνα, αν δεν έχει δηλωθεί  σύμφωνα 

με τις προϋποθέσεις των προαναφερόμενων άρθρων.  
 
 

5. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΠΛΟΥ 

Παρασκευή 10 Ιουλιου 20:30 Ενημέρωση Κυβερνητών στο σκάφος 
“Carolian” αγκυροβολημένο στον μόλο 
δυτικά του “Poseidonion Grand Hotel”. 
Στα πλαίσια των μέτρων για την 
αποφυγή συγχρωτισμού και των 
σχετικών πρωτοκόλλων υγιεινής θα 
μπορεί να παραστεί ένας μόνον 
εκπρόσωπος από κάθε σκάφος 
 

Σάββατο 11 Ιουλίου        13:00  
 
 
 

13:30 

Παρέλαση σκαφών από την είσοδο του 
Παλαιού Λιμανιού Σπετσών μέχρι τον 
μόλο του Ποσειδωνίου  
 
Διέλευση ανάμεσα σε σημαντήρα και 
τον μόλο του Ποσειδωνίου και εκκίνηση  
Ομαδικού Πλου, αφήνοντας τις Σπέτσες 
αριστερά, με πορεία προς τον όρμισκο 
της Αγ. Μαρίνας και εκεί μεθόρμιση 
 

 19:30 Αναμνηστικά στον ορμίσκο της Αγ. 
Μαρίνας στον «Παράδεισο» για τα 
συμμετέχοντα σκάφη στον Ομαδικό 
Πλου 

 

6. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ 

Η κατάσταση συμμετεχόντων θα είναι διαθέσιμη, κατά την ενημέρωση των 
κυβερνητών στο σκάφος “Carolian”, αγκυροβολημένο στον μόλο δυτικά του 
“Poseidonion Grand Hotel” , την Παρασκευή 10 Ιουλίου 2020, στις 20:30. 

7. ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΠΛΟΥ 

Ο Ομαδικός Πλους θα διεξαχθεί στη θαλάσσια  περιοχή των Σπετσών. 
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8. ΔΙΑΔΡΟΜΗ 

8.1. Η διαδρομή του Ομαδικού Πλου είναι ο αριστερόστροφος περίπλους των Σπετσών. Η 
γραμμή εκκίνησης του Ομαδικού Πλου θα ορίζεται από τη νοητή ευθεία που 
σχηματίζεται μεταξύ σημαντήρα και του μόλου το Ποσειδωνίου. Ο Πλους καταλήγει 
με μεθόρμιση στον όρμο Αγ. Μαρίνας Σπετσών.   

9. ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 

9.1. Υποβρύχιες αναπνευστικές συσκευές και πλαστικές δεξαμενές ή αντίστοιχα τους δεν 
πρέπει να χρησιμοποιούνται γύρω από σκάφη με σταθερή καρίνα κατά το διάστημα 
που τα σκάφη ελλιμενίζονται στις Σπέτσες για να συμμετάσχουν στον Ομαδικό Πλου. 

9.2. Κατά το ίδιο χρονικό διάστημα δεν επιτρέπεται ο καθ’ οιονδήποτε τρόπο  καθαρισμός 
των υφάλων των σκαφών αυτών. 

9.3. Κατά το ίδιο χρονικό διάστημα δεν επιτρέπεται ο καθ’ οιονδήποτε τρόπο καθαρισμός 
των εξάλων και ιστίων με οποιαδήποτε καθαριστικά πέραν του νερού.  

9.4. Κατά την εγγραφή των σκαφών θα δοθούν οδηγίες για την περαιτέρω επίτευξη 
στόχων βιωσιμότητας τις οποίες όλοι οι κυβερνήτες και τα πληρώματα 
ενθαρρύνονται να ακολουθήσουν.   

9.5. Η ανάδειξη πρακτικών βιωσιμότητας στον αγώνα, θα βραβευθεί από την ΟΕΠ  

10. ΕΥΘΥΝΗ 

10.1. Με την δήλωση συμμετοχής, οι συμμετέχοντες στον Ομαδικό Πλου αποδέχονται ρητά 
ότι συμμετέχουν και πλέουν και μεθορμίζουν αποκλειστικά με δική τους ευθύνη. 

10.2. Οι οργανωτές του Ομαδικού  Πλου δεν φέρουν ευθύνη για ζημία (θετική, αποθετική 
ή ηθική), σωματική βλάβη ή/και θάνατο προσώπου, συμμετέχοντος ή τρίτου, που 
τυχόν συμβούν κατά την διάρκεια του πλου ή οποιαδήποτε άλλη ώρα σε σχέση με 
αυτόν.  

10.3. Είναι αρμοδιότητα και αποκλειστική ευθύνη του κυβερνήτη και όσων χειρίζονται το 
σκάφος να κρίνουν τον επαρκή βαθμό εκπαιδεύσεως και εμπειρίας του πληρώματος 
καθώς και τον ικανό αριθμό αυτού, ώστε να χειρίζονται το σκάφος που επιβαίνουν με 
απόλυτη ασφάλεια, την υφιστάμενη κατάσταση και αξιοπλοΐα του σκάφους στο    
οποίο επιβαίνουν, σε σχέση με την ένταση του ανέμου, την κατάσταση της θάλασσας 
και τις μετεωρολογικές προγνώσεις και να αποφασίσουν αν θα λάβουν μέρος ή όχι 
στον προγραμματισμένο πλου. 

11. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 

Όλοι οι συμμετέχοντες στον Πρώτο Ομαδικό Πλου Στόλου “Q”  (κυβερνήτης και 
μέλη πληρώματος) με την υποβολή της δήλωσης συμμετοχής τους στον αγώνα 
συναινούν,   ώστε η οργανωτική επιτροπή, κατά την κρίση της, μπορεί να συλλέξει, 
χρησιμοποιήσει και αναπαραγάγει,  με οποιονδήποτε τρόπο των ονομάτων, 
βιογραφικών και φωτογραφιών των συμμετεχόντων. Επίσης επιτρέπει, χωρίς 
αντάλλαγμα, την χρήση του εν λόγω υλικού για την δημιουργία και εκμετάλλευση 
έργων ήχου ή/και εικόνας, φωτογραφιών και προωθητικού υλικού κάθε είδους, στην 
εγγραφή και άμεση ή έμμεση, προσωρινή ή μόνιμη αναπαραγωγή με κάθε μέσο και 
τρόπο του σχετικού υλικού και στην μετάδοση και παρουσίαση του στο κοινό με κάθε 
τρόπο κατά την διάρκεια των αγώνων και μετά την λήξη τους, επ' αόριστων.   

12. ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΑ 

Θα απονεμηθούν αναμνηστικά για την συμμετοχή. 
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12.1. Έπαθλο ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 

Θα απονεμηθεί στο σκάφος ή πλήρωμα που ανέδειξε κατά την συμμετοχή του την 
βιωσιμότητα στο θαλάσσιο περιβάλλον. 

13. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Γραμματεία Αθλητισμού ΝΟΕ:  

Τηλέφωνο:    +30 210 - 42 20 506     

Κινητό:    +30 690 - 90 46 525  

Fax:     +30 210 - 41 27 757  

Email:    noeanna2003@gmail.com & sailing@ycg.gr 

              Ιστοσελίδα Ν.Ο.Ε:  www.ycg.gr  

              Instagram:                    yachtclubgreece 

 

              ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ – Γραμματεία  

              Τηλέφωνο:                   +30 6987945310 

              Email:                             info@nosp.gr  

              Ιστοσελίδα Ν.Ο.ΣΠ.     www.nosp.gr  

              Instagram:                    nautikosomilosspetson 

 

14. Η ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Πρόεδρος : Λίζα Σταθάτου 
Μέλη        : Άννα Ανδρεάδη 
 Στρατής Ανδρεάδης 
 Αντώνης Βορδώνης 

Αλεξάνδρα Μανώλη 
Βασίλης Ορλώφ 

 Χριστόφορος Στράτος 
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