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ΣΣΗΣ
MITTEE

τικά πλοία α

ου  το  οποίο
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ματικά  ολική

2 

αναψυχής κα

ο  έχει  τεθε

με ότι:  

ών πλεονεκτη

μικό πλαίσιο
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θεωρημένη α
στική αποβίβ
υ, δεν επιτρέ
την  αναγρα
του  λιμένα 
έρα βία. 

ξής:  

αποβίβαση 
στη  θεωρη

στική αποβίβ

ΣΣΗΣ
MITTEE

τους  για  ά
η, εκπαιδευτ

πων με εισιτ
μέχρι  δύο  συ
σεις ναύλωσ

γελματικών π
8)  ωρών  υπο
ελική αποβίβ
χει ως αποκλ
πων με εισιτ
μέχρι  δύο  συ
σεις ναύλωσ

είναι  επιβ
εν μπορούν 
υς σε αγώνε
διοργανώνο
ς  εκπαίδευσ
φή των σχολ
λοϊκά  σκάφη
που  θα  νοι

θα απαξιωθ
ιπλώματα  π

ατικό πλοίο 
από τη Λιμεν
βαση ενός ή 
έπεται, εκτό
φή  των  ονο
επιβίβασής

στο επαγγελ
ημένη  από 
βαση ενός ή 

4 

άλλο  σκοπό 
ικά ταξίδια, 

τήριο ή πραγ
υμβάσεων  ν
σης εντός το

πλοίων αναψ
ολογιζόμενη
βαση των επ
λειστικό σκο
τήριο ή πραγ
υμβάσεων  ν
σης εντός το

βαρυντικός  γ
να ναυλώσο
ς αναγκαστι
ονται στην Ελ
σης,  ένα  τέτ
λών σημαίνε
η.  Όσο  λιγότ
ικιάζουν  σκά

θούν πλήρως
που  θα  βγά

αναψυχής ά
νική Αρχή το
περισσότερ
ς εάν αυτό π
οματεπωνύμ
ς  ή  αποβίβα

λματικό πλοί
τη  Λιμενική
περισσότερ
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που  ρυθμί
συμμετοχή 

γμάτων με να
αύλωσης  εν
ου ίδιου εικο

ψυχής επιτρ
ς  από  την  α
πιβατών με τ
οπό την εκτέλ
γμάτων με να
αύλωσης  εν
ου ίδιου εικο

για  τα  σκά
ουν  ελληνικά
ικά θα απευθ
λλάδα με το
τοιο  μέτρο 
ει καταστροφ
τεροι  νέοι  ισ
άφη,  ή  θα  ε

ς και θα βρεθ
άζουν  ξένες 

άλλων προσώ
υ λιμένα αφ
ρων από τους
προβλέπεται
ων  των  προ
ασής  τους  ή

ίο αναψυχής
ή  Αρχή  του
ρων από τους
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ζεται  από  ά
σε αγώνες, ε

αύλο απαγορ
ντός  του  ίδιο
οσιτετραώρο

έπεται μόνο
αναχώρηση 
τον κατάπλο
λεση ταξιδιο
αύλο απαγορ
ντός  του  ίδιο
οσιτετραώρο

άφη  με  ελλ
ά επαγγελμα
θυνθούν στη
υρκικές σημ
θα  ήταν  κα
φή της βάση
στιοπλόοι  εισ
εξελίσσονται

θούμε στη δ
σχολές  (με

ώπων πέραν 
ετηρίας κατά
ς επιβαίνοντ
ι ρητά από το
οσώπων  που
ή  αν  πρόκει

ς άλλων προ
υ  λιμένα  αφ
ς επιβαίνοντ
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άλλες  διατά
εκτέλεση θα

ρεύεται.  
ου  εικοσιτετ
ου, θα υπολο

ον με ολική ν
του  πλοίου 
ου του πλοίο
ού αναψυχής
ρεύεται.  
ου  εικοσιτετ
ου, θα υπολο

ληνική  σημα
ατικά σκάφη
η γείτονα χώ
μαίες…!  
αταστρεπτικό
ης της πυραμ
σέρχονται  σ
ι  επαγγελμα

δυσάρεστη θ
ε  σκάφη  πο

αυτών που  
άσταση  
τες, πριν από
ο  
υ  θα  επιβιβα
ιται  για  λόγ

σώπων πέρα
φετηρίας  κα
τες, πριν από
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άξεις  του 
αλασσίων 

τραώρου. 
ογίζονται 

ναύλωση 
από  τον 

ου και τη 
ς. 

τραώρου. 
ογίζονται 

αία.  Στην 
η  /  πλοία 
ώρα. Έτσι, 

ό  για  τις 
μίδας των 
το  χώρο, 
ατικά  στο 

έση στην 
ου  δρουν 

ό τη λήξη 

αστούν  ή 
γους  που 

αν αυτών 
ατάσταση 
ό τη λήξη 
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του ναυλ
Αρχή νέα
αν πρόκε
 
Τεκμηρί
Είναι  δ
προγραμ
 

5) Τ

3.7.β) Στ
του πλο
Φ.Π.Α., ο
τα  επαγ
συνολικά
Σεπτεμβ
 
Αντικαθί
 
3.7.β) Στ
του πλο
Φ.Π.Α., ο
τα επαγγ
 
Τεκμηρί
ακρογων
επαγγελ
το κέρδο
κτήση  επ
Εάν κάπ
σχετική 
των σκα
το ναύλο
 

6) Τ

 
13.3  Τα 
ναυταθλ
παρόντο
 
Αντικαθί
 
13.3  Τα 
ναυταθλ
του παρ
 
Τεκμηρί
ως  εκ 
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λοσυμφώνο
ας κατάστασ
ειται για λόγ

ίωση: Πρόκε
δε  παράλογ
μματισμός.  

Το άρθρο  

την περίπτω
ιοκτήτη ή το
οποιουσδήπ
γγελματικά  π
ά περισσότε
βρίου. 

ίσταται ως ε

την περίπτω
ιοκτήτη ή το
οποιουσδήπ
γελματικά πλ

ίωση:  Αυτή 
νιαίος  λίθος
λματικών σκα
ος από τα να
παγγελματικ
ποιος αφαιρέ
επένδυση κα
φών της Του
ο και τα καύ

Το άρθρο  

επαγγελματ
λητικά  και  ν
ος άρθρου 

ίσταται ως ε

επαγγελματ
λητικά, μπορ
όντος άρθρο

ίωση:  Ελάχισ
τούτου  κατ
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υ, δεν επιτρέ
σης επιβαινό
γους που οφ

ειται για μια 
γος,  καθώς 

ση εκναύλω
ου εφοπλιστ
ποτε δασμού
πλοία  αναψ
ερο από δεκα

ξής:   

ση εκναύλω
ου εφοπλιστ
ποτε δασμού
λοία αναψυχ

η  παράγρα
ς  στο  μεγα
αφών είναι τ
αύλα,  ιδιαίτ
κού  σκάφου
έσει το κίνητ
αι κατ’ επέκτ
υρκίας και τη
σιμα, το Κρά

τικά  πλοία 
να  εκναυλώ

ξής: 

τικά  πλοία 
ρούν όμως ν
ου.  

στοι Ναυτικο
ταφεύγουν 
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έπεται, παρά
όντων ή  
είλονται σε 

διάταξη που
  σε  πολ

σης του επα
ή, δεν παρέχ
ύς ή επιβαρύ
υχής.  Τα  αν
απέντε (15) η

σης του επα
ή, δεν παρέχ
ύς ή επιβαρύ
χής.  

φος  αντίκειτ
αλύτερο  ποσ
τόσο μεγάλη
τερα σε αυτή
ς  δεν  αποτε
τρο της χρήσ
ταση ανάπτυ
ης Κροατίας.
άτος μόνον κ

αναψυχής  ο
ώνονται  για 

αναψυχής  ο
να εκναυλών

οί όμιλοι στη
στη  ναύλω
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ά μόνο ύστε

ανωτέρα βία

υ θα αυτοαν
λλές  περιπτ

αγγελματικο
χεται απαλλ
ύνσεις καυσί
ντίστοιχα  τα
ημέρες κατά

αγγελματικο
χεται απαλλ
ύνσεις καυσί

ιται  στο  σκε
σοστό  αυτή
η που σε καμ
ήν την περίο
ελεί  κερδοφ
σης σε παρέ
υξη στο χώρ
. Εφόσον  δε
κέρδος έχει κ

ολικής  ναύλ
τους  σκοπ

ολικής  ναύλ
νονται για το

ην Ελλάδα έχ
ωση  σκαφών
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ρα από θεώ

α. 

ναιρεθεί καθ
τώσεις  δεν 

ύ πλοίου αν
λαγή από τον
ίμων και λιπ
αξίδια  αναψυ
ά την περίοδ

ύ πλοίου αν
λαγή από τον
ίμων και λιπ

επτικό  της  μ
ής  της  δρα
μία περίπτω
οδο κρίσης π
όρο  επένδυ
ένθετα πρόσ
ο και θα παρ
ε από τη χρή
και όχι ζημία

λωσης  δεν  δ
ούς  που  πε

λωσης  δεν  δ
ους σκοπούς

χουν στην ιδ
ν  τόσο  για
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ρηση στην π

θώς δεν είνα
μπορεί  ν

αψυχής σε π
ν ειδικό φόρ
παντικών πο
υχής  δεν  μπ
ο από 15ης Ι

αψυχής σε π
ν ειδικό φόρ
παντικών πο

μεικτής  χρήσ
στηριότητας

ωση δεν μπορ
που διανύου
ση  πλην  ελα
σωπα τότε δε
ραδώσουμε 
ήση αυτή θα 
.  

δύνανται  να 
εριγράφοντα

δύνανται  να 
ς που περιγρ

διοκτησία του
α  εκπαιδευτ
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πλησιέστερη 

αι εφικτός ο
να  υπάρχει 

παρένθετα π
ρο κατανάλω
ου προβλέπο
πορούν  να  δ
Ιουνίου έως 

παρένθετα π
ρο κατανάλω
ου προβλέπο

σης  η  οποία
ς.  Η  απαξίω
ρεί να καλυφ
υμε. Ως εκ τ
αχίστων  εξα
εν θα υπάρξ
τον κλάδο σ
προκύπτει Φ

χαρακτηρισ
αι  στην  παρ

χαρακτηρισ
ράφονται στ

υς ιστιοφόρα
τικούς  όσο 
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Λιμενική 

έλεγχος. 
τέτοιος 

πρόσωπα 
ωσης, τον 
ονται   για 
διαρκούν 
και 15ης 

πρόσωπα 
ωσης, τον 
ονται   για 

α  είναι  ο 
ωση  των 
φθεί από 
τούτου, η 
αιρέσεων. 
ξει καμία 
στα χέρια 
ΦΠΑ από 

στούν  ως 
ρ.  1  του  

στούν  ως 
την παρ.1 

α σκάφη, 
και  για 
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Συνολικά
τουριστι
αλλά κα
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τικούς  λόγου
αναγκάζοντα
ση προτιμούν
ώνονται στη
υδάπανη και
ά  πρόκειται
ικό  και  οικο
ι να υποστηρ
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υς,  επίσης  π
αι  να  ναυλώ
ν και ιστιοπλ
ην Ελλάδα,  ε
ι χρονοβόρα
ι  για  μια  α
νομικό  τομέ
ρίζεται θερμ
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ολλοί  ιστιοπ
ώσουν  σκάφη
λόοι από χώ
είτε  γιατί  δε
α μετακίνηση
αναπτυξιακή 
έα  η  οποία 
μά από την επ
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πλόοι  οι  οπο
η  για  να  συ
ώρες του εξω
εν  έχουν δικ
η του σκάφο
διαδικασία
όχι  μόνο  πρ
πίσημη πολι
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οίοι  δεν  έχο
υμμετέχουν  σ
ωτερικού για
κό  τους σκάφ
υς τους. 
α  τόσο  για 
ρέπει  ρητά  ν
ιτεία. 
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ουν  στην  κατ
σε  ναυταθλη
να συμμετέ

φος,  είτε διό

τον  αθλητικ
να  επιτρέπετ

ΛΟΪΚΗ ΟΜΟ
DERATION 

τοχή  τους  ισ
ητικούς  αγώ
έχουν σε αγώ
ότι  έτσι απο

κό  όσο  και 
ται  μέσω  το
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στιοφόρα 
ώνες.  Την 
ώνες που 
οφεύγουν 

για  τον 
ου  νόμου 


