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ΘΕΜΑ 1 : ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ORC INTERNATIONAL, ORC CLUB & IRC 2017
Πιστοποιητικά ORC
Δικαίωμα έκδοσης πιστοποιητικών ORC International έχουν όλα τα σκάφη που είναι πλήρως καταμε‐
τρημένα κατά IMS.
Δικαίωμα έκδοσης πιστοποιητικών ORC Club έχουν όλα τα σκάφη.
Οι απαραίτητες μετρήσεις για κάθε είδος πιστοποιητικού ORC διευκρινιστικά αναφέρονται στις υπό
έκδοση Ειδικές Διατάξεις της ΕΑΘ/ΕΙΟ για Αγώνες Ανοικτής Θαλάσσης 2017.
Πιστοποιητικά IRC
Δικαίωμα έκδοσης πιστοποιητικού IRC έχουν όλα τα σκάφη.
Τα απαραίτητα στοιχεία για έκδοση πιστοποιητικού IRC λαμβάνονται από μετρήσεις πιστοποιημένου
καταμετρητή ή/και, υπό προϋποθέσεις, από στοιχεία υπάρχοντος πιστοποιητικού ORC του σκάφους,
όπως αναφέρεται στις υπό έκδοση Ειδικές Διατάξεις της ΕΑΘ/ΕΙΟ για Αγώνες Ανοικτής Θαλάσσης
2017.
Κάθε σκάφος μπορεί να έχει πιστοποιητικό IRC και πιστοποιητικό ORC εντός του ίδιου αθλητικού έ‐
τους. Ένα μόνον πιστοποιητικό ORC (International ή Club) μπορεί να είναι σε ισχύ σε κάθε χρονική
στιγμή, το τελευταίο εκδοθέν.
Οποιοδήποτε αίτημα πιστοποιητικών για το έτος 2017 (ανανέωση, έκδοση νέου κλπ) διαβιβάζεται
στην ΕΑΘ με συμπλήρωση και αποστολή της κατάλληλης ηλεκτρονικής αίτησης, που βρίσκεται στην
σχετική ιστοσελίδα της Επιτροπής Ανοικτής Θαλάσσης, συνοδευόμενη από:
α) Αποδεικτικό κατάθεσης παραβόλου στην ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
Αρ. Λογαριασμού 080/480954‐86 IBAN GR5101100800000008048095486.
Το αποδεικτικό θα πρέπει απαραιτήτως να αποστέλλεται στη γραμματεία της ΕΑΘ για χρήση
λογιστηρίου.
β) Αντίγραφο εγγράφου Εθνικότητας του σκάφους, είτε άδεια εκτέλεσης πλόων για σκάφη ολικού
μήκους κάτω από 12m (σε περίπτωση που υπάρχουν αλλαγές στα στοιχεία της ιδιοκτησίας ή για
νέο σκάφος)

Ναυταθλητική Μαρίνα ∆ήμου Καλλιθέας
ΤΘ.: 78550, 176 02 Τζιτζιφιές
Tηλ.: +30 210 9404825 (3) • fax: +30 210
9403113

www.offshore.org.gr
eath@offshore.org.gr

Marina Kallitheas, Athens
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γ) Δεδομένα μετρήσεων από τον καταμετρητή σε ηλεκτρονική μορφή, εάν υπάρχουν αλλαγές στα
στοιχεία του σκάφους ή αν πρόκειται για νέα καταμέτρηση.
δ)

Βεβαίωση του οικείου Ομίλου του τρέχοντος έτους ότι το σκάφος ανήκει στην δύναμή του.
Εναλλακτικά, ο Όμιλος μπορεί να αποστείλει συγκεντρωτική κατάσταση των σκαφών που ανή‐
κουν στη δύναμή του. H κατάσταση πρέπει να αναγράφει όνομα σκάφους, ιδιοκτήτη και νού‐
μερο πανιών (GRE…).

Κάθε Πέμπτη εκδίδονται τα πιστοποιητικά για τις αιτήσεις που παρελήφθησαν μέχρι την Τετάρτη της
προηγούμενης εβδομάδας, εφόσον έχουν κατατεθεί τα απαραίτητα συνοδευτικά έγγραφα. Ο ιδιο‐
κτήτης είναι υπεύθυνος για την έγκαιρη αποστολή των εγγράφων αυτών. Αιτήσεις για τις οποίες δεν
έχουν παραληφθεί όλα τα απαραίτητα συνοδευτικά έγγραφα θα θεωρούνται ελλιπείς, το δε πιστο‐
ποιητικό θα εκδίδεται στα ανωτέρω χρονικά πλαίσια από την στιγμή που η αίτηση θεωρηθεί πλήρης.
Το εκδοθέν πιστοποιητικό ORC αποστέλλεται σε ψηφιακή μορφή στον αιτούντα και στον όμιλο μέσω
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και αναρτάται σε μορφή Portable Document (PDF) στον κατάλογο των
ισχυόντων πιστοποιητικών, που βρίσκεται στην ιστοσελίδα της ΕΑΘ. Τα πιστοποιητικά IRC αποστέλ‐
λονται απ’ ευθείας στον αιτούντα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Το ψηφιακό πιστοποιητικό θεωρείται έγκυρο. Η εγκυρότητα του ψηφιακού πιστοποιητικού ORC/IRC
επαληθεύεται αντιπαραβάλλοντας την ημερομηνία έκδοσης και τον Γενικό Βαθμό Ικανότητας/Time
Correction Factor (GPH/TCC) με τα δημοσιευμένα στον κατάλογο των ισχυόντων πιστοποιητικών. Εάν
για οποιοδήποτε λόγο η επαλήθευση δεν είναι δυνατή, ο ενδιαφερόμενος οφείλει να επικοινωνήσει
με την ΕΑΘ. Όλες οι μορφές του ισχύοντος πιστοποιητικού (έντυπες ή ψηφιακές) που επαληθεύονται
επιτυχώς θεωρούνται ακριβή αντίγραφα του πρωτοτύπου.
Για την διευκόλυνση των ελέγχων κατά την διάρκεια των αγώνων, οι ιδιοκτήτες οφείλουν να έχουν
στο σκάφος τους διαθέσιμο αντίγραφο του ισχύοντος πιστοποιητικού, σε έντυπη ή ηλεκτρονική
μορφή. Σε κάθε περίπτωση, οι ιδιοκτήτες οφείλουν να καταθέτουν αντίγραφο του ισχύοντος πιστο‐
ποιητικού στην εκάστοτε γραμματεία αγώνων, σύμφωνα με όσα ορίζονται στους κανονισμούς και
στην προκήρυξη των αγώνων.
Θεωρείται ότι ο ιδιοκτήτης αυτονοήτως αποδέχεται και επιβεβαιώνει την ορθότητα των μετρήσεων
και των στοιχείων ισοζυγισμού του ισχύοντος πιστοποιητικού του σκάφους του, από την στιγμή που
δηλώνει συμμετοχή σε αγώνα χρησιμοποιώντας ή/και καταθέτοντας το πιστοποιητικό αυτό.
Τα παράβολα έκδοσης πιστοποιητικών ORC International για το έτος 2017 είναι:
1)

Έκδοση 1ου πιστοποιητικού ORCi του 2017:
 Για σκάφη με LOA έως 7,00μ. : 132€
 Για σκάφη με LOA 7,00μ. – 7,99μ : 134€
 Για σκάφη με LOA 8,00μ. – 8,99μ. : 136€
 Για σκάφη με LOA 9,00μ. – 9,99μ. : 138€
 Για σκάφη με LOA 10,00μ. – 10,99μ. : 140€
 Για σκάφη με LOA 11,00μ. – 11,99μ. : 142€
 Για σκάφη με LOA 12,00μ. – 12,99μ. : 144€
 Για σκάφη με LOA 13,00μ. – 13,99μ. : 146€
 Για σκάφη με LOA 14,00μ. – 14,99μ. : 148€
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Για σκάφη με LOA > 15,00μ.: 150€

Αλλαγή στοιχείων καταμέτρησης του πιστοποιητικού ORCi μετά την έκδοση του πρώτου ή
έκδοση 1ου πιστοποιητικού ORCi μετά από προηγούμενη έκδοση πιστοποιητικού ORC Club
για το 2017:
 Για σκάφη με LOA έως 7,00μ. : 87€
 Για σκάφη με LOA 7,00μ. – 7,99μ : 89€
 Για σκάφη με LOA 8,00μ. – 8,99μ. : 91€
 Για σκάφη με LOA 9,00μ. – 9,99μ. : 93€
 Για σκάφη με LOA 10,00μ. – 10,99μ. : 95€
 Για σκάφη με LOA 11,00μ. – 11,99μ. : 97€
 Για σκάφη με LOA 12,00μ. – 12,99μ. : 99€
 Για σκάφη με LOA 13,00μ. – 13,99μ. : 101€
 Για σκάφη με LOA 14,00μ. – 14,99μ. : 103€
 Για σκάφη με LOA > 15,00μ.: 105€
Αλλαγή στοιχείων ιδιοκτησίας ή ομίλου του πιστοποιητικού μετά την έκδοση του πρώ‐
του: 30€.
Έκδοση ORC Speed Guide με ελληνική μετάφραση: 75€.
Έκδοση δοκιμαστικού πιστοποιητικού: 50€.
Αλλαγή βάρους πληρώματος: 50€

Τα παράβολα έκδοσης πιστοποιητικών ORC Club για το 2017 είναι:
1)
Έκδοση 1ου πιστοποιητικού ORC Club του 2017:
 Για σκάφη με LOA έως 7,00μ. : 112€
 Για σκάφη με LOA 7,00μ. – 7,99μ : 114€
 Για σκάφη με LOA 8,00μ. – 8,99μ. : 116€
 Για σκάφη με LOA 9,00μ. – 9,99μ. : 118€
 Για σκάφη με LOA 10,00μ. – 10,99μ. : 120€
 Για σκάφη με LOA 11,00μ. – 11,99μ. : 122€
 Για σκάφη με LOA 12,00μ. – 12,99μ. : 124€
 Για σκάφη με LOA 13,00μ. – 13,99μ. : 126€
 Για σκάφη με LOA 14,00μ. – 14,99μ. : 128€
 Για σκάφη με LOA > 15,00μ.: 130€
2)
Αλλαγή στοιχείων καταμέτρησης του πιστοποιητικού ORC Club μετά την έκδοση του πρώ‐
του, ή έκδοση 1ου πιστοποιητικού ORC Club μετά από προηγούμενη έκδοση πιστοποιητικού
ORCi μέσα στο 2017:
 Για σκάφη με LOA έως 7,00μ. : 72€
 Για σκάφη με LOA 7,00μ. – 7,99μ : 74€
 Για σκάφη με LOA 8,00μ. – 8,99μ. : 76€
 Για σκάφη με LOA 9,00μ. – 9,99μ. : 78€
 Για σκάφη με LOA 10,00μ. – 10,99μ. : 80€
 Για σκάφη με LOA 11,00μ. – 11,99μ. : 82€
 Για σκάφη με LOA 12,00μ. – 12,99μ. : 84€
 Για σκάφη με LOA 13,00μ. – 13,99μ. : 86€
 Για σκάφη με LOA 14,00μ. – 14,99μ. : 88€
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 Για σκάφη με LOA > 15,00μ.: 90€
Αλλαγή στοιχείων ιδιοκτησίας ή ομίλου του πιστοποιητικού μετά την έκδοση του πρώτου: 30€
Έκδοση ORC Speed Guide με ελληνική μετάφραση: 75€.
Έκδοση δοκιμαστικού πιστοποιητικού: 50€.
Αλλαγή βάρους πληρώματος: 50€

Τα παράβολα έκδοσης πιστοποιητικών IRC για το 2017 είναι:
1)

2)
3)

Έκδοση 1ου πιστοποιητικού του 2017:
 Εφόσον έχει εκδοθεί προηγούμενο πιστοποιητικό από το 2006 και μετά 13€ x LOA.
Η ανανέωση μπορεί να περιλαμβάνει και αλλαγές, χωρίς επιπλέον χρέωση.
 Νέο πιστοποιητικό 15€ x LOA
Αλλαγή στοιχείων καταμέτρησης του πιστοποιητικού μετά την έκδοση του πρώτου:
10€ x LOA.
Δοκιμαστικό πιστοποιητικό επί ισχύοντος πιστοποιητικού: 13€ x LOA.

O υπολογισμός της τιμής του παραβόλου γίνεται αυτόματα στην ηλεκτρονική αίτηση στην ιστο‐
σελίδα υποβολής της αντίστοιχη αίτησης, συμπληρώνοντας το μήκος του σκάφους σε μέτρα.

ΘΕΜΑ 2. ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΚΑΦΩΝ
α) ΣΚΑΦΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ORCi 2016
Σύμφωνα με τον κανονισμό International Measurement System (IMS), από το 2013 και μετά, η κατα‐
μέτρηση εξάλων και ευστάθειας γίνεται με το σκάφος άδειο από όλα τα κινητά υλικά (πλην ελαχίστων
εξαιρέσεων). Για τα καταμετρημένα πριν το 2013 σκάφη, προκειμένου να προσεγγίσουν την κατά‐
σταση του άδειου σκάφους, ο κανονισμός του ORC προβλέπει την αφαίρεση των βαρών σύμφωνα με
την κατάσταση απογραφής καταμέτρησης (measurement inventory).
Ωστόσο, μετά από έρευνα, η τεχνική επιτροπή της ΕΑΘ διαπίστωσε ότι η αφαίρεση των βαρών αυτών
δεν προσεγγίζει με επαρκή ακρίβεια το εκτόπισμα του άδειου σκάφους. Η διαφορά του προσεγγιζο‐
μένου από το πραγματικό εκτόπισμα οφείλεται σε αντικείμενα τα οποία, πριν το 2013, επιτρεπόταν
ή/και όφειλαν να βρίσκονται εντός του σκάφους κατά την καταμέτρηση, των οποίων όμως το βάρος
δεν είναι καταγεγραμμένο. Στα αντικείμενα αυτά συμπεριλαμβάνονται εξοπλισμός ασφαλείας, σκεύη
κουζίνας, υλικά ναυσιπλοΐας κλπ.
Αν και μικρή, αυτή η διαφορά του βάρους δεν είναι αμελητέα. Κατόπιν δοκιμών, διαπιστώθηκε ότι
προκαλεί διαφορά στο GPH η οποία κατά περίπτωση μπορεί να πλησιάζει το ένα δευτερόλεπτο, επ'
ωφελεία του σκάφους.
Προκειμένου να εξασφαλίζει την δίκαιη διεξαγωγή αγώνων και πρωταθλημάτων, η ΕΑΘ αποφάσισε
τον έλεγχο και την επικαιροποίηση (εφόσον απαιτείται) των μετρήσεων εξάλων και ευστάθειας των
σκαφών με πιστοποιητικό ORC International, δίνοντας προτεραιότητα ανάλογα με τις επιδόσεις των
σκαφών. Συγκεκριμένα, η ΕΑΘ θα αναλάβει το κόστος για τον έλεγχο των σκαφών που η επίδοσή τους
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στην κατάταξη (ranking list) ORC International 2016 της περιφέρειάς τους είναι ανώτερη του 30% του
συνόλου.
Οι ιδιοκτήτες των σκαφών που αναφέρονται παρακάτω, σε συνεργασία με καταμετρητή της επιλογής
τους ή σε συνεννόηση με την ΕΑΘ, θα πρέπει να φροντίσουν ώστε ο έλεγχος του σκάφους τους να
ολοκληρωθεί μέχρι τις 30/4/2017 (ή μέχρι την ημερομηνία αίτησής τους για έκδοση πιστοποιητικού,
εφ’ όσον αυτή είναι μεταγενέστερη της 30ης/4/2017).
Σαρωνικός
GRE‐1007
GRE‐1168
GRE‐53
GRE‐8
GRE‐49606
GRE‐42
GRE‐49335
GRE‐970

AEOLUS II
CHIARA IASON
OPTIMUM 3
ALSOUMA‐Allianz
BLUE LINE ‐ ASTERAS TAXI
MY WAY
ERODIOS
PEGA

Θερμαϊκός
GRE‐88
GRE‐1282

GRANMA X
ANATELOUSSA AFRODITI

Κεντρική Ελλάδα
GRE‐317
AVANTES
GRE‐334
MYSTIS
GRE‐1136
FATA MORGANA
GRE‐130
LINA
Πατραϊκός‐Κορινθιακός
FRA‐25528 BIDOURIK
GRE‐49158 PHOEVIE
GRE‐1040
SOKRATIS P.
Ιόνιο
GRE‐144
GRE‐4997
GRE‐5296

RUSH
STRIGGLA
GLAFKI II

Νήσων Αιγαίου
GRE‐6238
ESTELLA
β) ΣΚΑΦΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ORC CLUB ή ORC 2016
Η ΕΑΘ αποφάσισε, μετά από εισήγηση της Τεχνικής Επιτροπής της, να αναλάβει το κόστος για τον
έλεγχο του εκτοπίσματος ή και του βάρους όσων εκ των τριών πρώτων σκαφών που συμμετείχαν στην
ετήσια κατάταξη ORC Club ή ORC κάθε περιφέρειας κατά το έτος 2016 κρίθηκε ότι εμφανίζεται αδι‐
καιολόγητα υψηλό στο πιστοποιητικό ισοζυγισμού τους.
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Οι ιδιοκτήτες των σκαφών που αναφέρονται παρακάτω, σε συνεργασία με καταμετρητή της επιλογής
τους ή σε συνεννόηση με την ΕΑΘ, θα πρέπει να φροντίσουν ώστε ο έλεγχος του σκάφους τους να
ολοκληρωθεί μέχρι τις 30/4/2017 (ή μέχρι την ημερομηνία αίτησής τους για έκδοση πιστοποιητικού,
εφ’ όσον αυτή είναι μεταγενέστερη της 30ης/4/2017).
Σαρωνικός
GRE‐49704

CHAMOGELO: Καταμέτρηση εξάλων

Θερμαϊκός
GRE‐1708

MYTILANA: Καταμέτρηση εξάλων και ζύγιση σκάφους για έλεγχο αρχείου γάστρας

Βόρειο Αιγαίο
GRE‐01
ASTRAPI: Καταμέτρηση εξάλων και ευστάθειας
GRE‐1073
ASSANTE: Καταμέτρηση εξάλων και ζύγιση σκάφους για έλεγχο αρχείου γάστρας
GRE‐1151
KALLISTO: Καταμέτρηση εξάλων και ζύγιση σκάφους για έλεγχο αρχείου γάστρας
Κεντρική Ελλάδα
GRE‐886
ONAR: Ζύγιση σκάφους
GRE‐169
ALKYON: Ζύγιση σκάφους
Ευβοϊκός
GRE‐1110
GRE‐1385

AFRODITI‐SOLARIS: Ζύγιση σκάφους για έλεγχο αρχείου γάστρας
EVELINA: Ζύγιση σκάφους

Νότια Πελοπόννησος
GRE‐49449 ELMESKY: Καταμέτρηση εξάλων
Κρήτη
GRE‐49402

ALMYRA: Καταμέτρηση εξάλων και ζύγιση σκάφους για έλεγχο αρχείου γάστρας

Ιόνιο
GRE‐49343
GRE‐1020

CAPT CAMFON: Καταμέτρηση εξάλων
EX‐ANIMO: Καταμέτρηση εξάλων και ζύγιση σκάφους για έλεγχο αρχείου γάστρας

Νήσων Αιγαίου
GRE‐1085
SUN FIZZ: Ζύγιση σκάφους για έλεγχο αρχείου γάστρας
GRE‐49409 MOUSMOULO: Καταμέτρηση εξάλων και ζύγιση σκάφους για έλεγχο αρχείου γάστρας

ΘΕΜΑ 3. ΕΓΚΡΙΣΗ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ 2017
Οι προϋποθέσεις και η διαδικασία για την έγκριση των Χορηγιών – Διαφημίσεων, επί των σκαφών
Ανοικτής Θάλασσας τα οποία συμμετέχουν στους Αγώνες του προγράμματος της ΕΑΘ για το έτος 2017
είναι:
Α.
Η τήρηση του Κανονισμού της WORLD SAILING Κανόνας 20 (WORLD SAILING
advertising code).
Β.
Συμμόρφωση με το Άρθρο 33 παρ.4 του Ν 2725/1999.
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ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

HELLENIC OFFSHORE COMMITTEE

HELLENIC SAILING FEDERATION

Διαδικασία:
1. Υποβάλλεται στην ΕΑΘ/ΕΙΟ (μέσω του Ομίλου του ενδιαφερομένου) αίτηση, η οποία συνο‐
δεύεται από το πρωτότυπο της Σύμβασης και το αποδεικτικό πληρωμής του αναλογούντος
υπέρ της ΕΑΘ τέλους σύμφωνα με τα παρακάτω. Επίσης πρέπει να επισυνάπτεται μία σύ‐
ντομη περιγραφή του προϊόντος ή κάποιο πληροφοριακό έντυπο. Όποιος ιδιοκτήτης επιθυ‐
μεί, μπορεί να δηλώνει στην αίτηση την ακριβή διεύθυνση της ιστοσελίδας του χορηγού, ώ‐
στε να τοποθετείται σύνδεσμος στην ιστοσελίδα χορηγιών του τόπου της ΕΑΘ.
2. Σε περίπτωση που η χορηγία είναι σε είδος, αυτό θα πρέπει να αποτιμηθεί σε χρηματικό
ποσό και έτσι να αναφέρεται στο συμφωνητικό.
3. Το συμφωνητικό θα πρέπει να αναφέρει ότι η διαφήμιση επί του σκάφους θα συμμορφώ‐
νεται με τον Κανονισμό 20 της WORLD SAILING, Κώδικας Διαφήμισης.
4.
Μετά την χορήγηση της έγκρισης και μέχρι την 30η του επόμενου μηνός από την λήξη του τρι‐
μήνου εντός του οποίου έχει υπογραφεί η σύμβαση, θα πρέπει να προσκομισθεί στην ΕΑΘ α‐
ντίγραφο υποβολής στο TAXIS NET από μέρους του ΔΙΑΦΗΜΙΖΟΜΕΝΟΥ της κατάστασης συμ‐
φωνητικών σύμφωνα με το Ν1882/90 άρθρο 8 παρ. 16 (βάσει της 1065606/7222/ΔΕ‐
Β’/18.7.2000 ΑΥΟ 5. Εάν δεν προσκομισθεί η αναγγελία μέσα στο ανωτέρω διάστημα ή δεν
έχει γίνει αναγγελία στην ΔΟΥ του ΔΙΑΦΗΜΙΖΟΜΕΝΟΥ, αυτομάτως ανακαλείται η έγκριση.
Ειδικά για σκάφη τα οποία ουδέποτε κατέθεσαν την αναγγελία στη Δ.Ο.Υ. κατά τα προηγού‐
μενο έτος, δεν θα δίδεται άδεια χορηγίας πριν κατατεθεί η αναγγελία στη ΔΟΥ ή το Ναυλο‐
σύμφωνο στην ΕΑΘ/ΕΙΟ.
6.
Στην περίπτωση κατά την οποία η υλοποίηση της συμφωνίας γίνεται με Ναυλοσύμφωνο, το
Ναυλοσύμφωνο θα είναι θεωρημένο από Λιμεναρχείο και θα συνοδεύει την αίτηση.
7.
Στον ιστότοπο της ΕΑΘ θα είναι αναρτημένος ο πίνακας των σκαφών με την έγκριση της χορη‐
γίας και την διάρκειά της. Οι διοργανωτές των αγώνων πρέπει να ελέγχουν τον πίνακα των χο‐
ρηγιών προκειμένου να δεχθούν τη συμμετοχή σκάφους με διαφήμιση.
8.
Για τα τέλη χορηγίας υπέρ της ΕΑΘ ισχύουν:
α)
Το ελάχιστο ποσό ορίζεται στα 180€ ,
β)
Για ποσό χορηγίας μέχρι 5.000€ ποσοστό 8%,
γ)
Για ποσό χορηγίας από 5.001€ μέχρι 20.000€ ποσοστό 4%,
δ)
Για ποσό χορηγίας από 20.001€ και πάνω ποσοστό 2%.
Παράδειγμα :
Για ποσό χορηγίας 25.000€ τα τέλη ανέρχονται στο ποσό των 1.100€
Αρ. Λογαριασμού 080/480954‐86 IBAN GR5101100800000008048095486.
Ο υπολογισμός του τέλους χορηγίας γίνεται και αυτόματα μέσα από τον ιστότοπο της ΕΑΘ.
9.
Στην περίπτωση που ένα σκάφος έχει περισσότερες από μια χορηγίες τα τέλη αντιστοιχούν
στο άθροισμα του ποσού όλων των χορηγιών.
10. Παρατείνεται η διάρκεια ισχύος των εγκρίσεων χορηγιών του έτους 2016 μέχρι την 30η Μαρτίου
2017.
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