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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 2022 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. 
Γ. Σύμφωνα με το καταστατικό ΕΙΟ και τις ειδικές διατάξεις της ΕΑΘ/ΕΙΟ. 

 
Διαδικασία: 

1. Υποβάλλεται στην ΕΑΘ/ΕΙΟ (με διαβιβαστικό έγγραφο μέσω του Ομίλου του ενδιαφερομένου 
αθλητή, με ΑΜ ΕΙΟ …. να αναγράφεται στο διαβιβαστικό) αίτηση, η οποία συνοδεύεται από το 
πρωτότυπο της Σύμβασης και το αποδεικτικό πληρωμής για έγκριση χορηγίας ή διαφήμισης 
σύμφωνα με τα παρακάτω. Επίσης πρέπει να επισυνάπτεται το λογότυπο που θα προβληθεί στο 
σκάφος και μία σύντομη περιγραφή του προϊόντος ή και ποιο πληροφοριακό έντυπο. Όποιος 
ιδιοκτήτης επιθυμεί, μπορεί να δηλώνει στην αίτηση την ακριβή διεύθυνση της ιστοσελίδας του 
χορηγού ή του διαφημιζόμενου ώστε να τοποθετείται σύνδεσμος στην ιστοσελίδα χορηγιών του 
τόπου της ΕΑΘ. 

 
2. Το συμφωνητικό θα πρέπει να αναφέρει ότι η διαφήμιση επί του σκάφους θα συμμορφώνεται 

με τον Κανονισμό 20 της WORLD SAILING, Κώδικας Διαφήμισης. 
 

3. Η αίτηση θα πρέπει ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ να συνοδεύεται με αντίγραφο υποβολής στο TAXIS NET από 
μέρους του ΔΙΑΦΗΜΙΖΟΜΕΝΟΥ ή χορηγού (ή του ιδιοκτήτη εάν είναι επιτηδευματίας) της 
κατάστασης συμφωνητικών σύμφωνα με το Ν1882/1990 άρθρο 8 παρ. 16 (βάσει της 
1065606/7222/ΔΕ- Β’/18.7.2000 ΑΥΟ . 

 
4. Εάν δεν προσκομισθεί η οριστική υποβολή της δήλωσης του συμφωνητικού στο taxisnet 

σύμφωνα με το Ν1882/90 άρθρο 8 παρ. 16 (βάσει της 1065606/7222/ΔΕ- Β’/18.7.2000 ΑΥΟ και 
το φύλλο αποδοχής του συστήματος taxisnet, στην προθεσμία που ορίζει ο Νόμος, ανακαλείται 
η έγκριση της ΕΑΘ/ΕΙΟ. 
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5. Στον ιστότοπο της ΕΑΘ θα είναι αναρτημένος ο πίνακας των σκαφών με την έγκριση της χορηγίας  - 
διαφήμισης και την διάρκειά της. Οι διοργανωτές των αγώνων πρέπει να ελέγχουν τον πίνακα 
των χορηγιών προκειμένου να δεχθούν τη συμμετοχή σκάφους με διαφήμιση ή χορηγία. 

 
6. Τα ποσά που καταβάλλονται στην ΕΑΘ/ΕΙΟ και ισχύουν για το ημερολογιακό έτος 1/1/2022 έως 

31/12/2022 έχουν ως  εξής: 
α) Το ελάχιστο ποσό ορίζεται στα 180€ 
β) Για ποσό μέχρι 5.000€ ποσοστό 8%, 
γ) Για ποσό από 5.001€ μέχρι 20.000€ ποσοστό 4%, δ) Για 
ποσό από 20.001€ και πάνω ποσοστό 2%. 

Παράδειγμα : 
Για ποσό χορηγίας ή διαφήμισης 25.000€ το ποσό ανέρχεται στα 1.100€. 

 
Αρ. Λογαριασμού 080/480954-86 IBAN GR5101100800000008048095486. 
Ο υπολογισμός του ποσού γίνεται και αυτόματα μέσα από τον Ιστότοπο της ΕΑΘ. 

 
Το ποσό αυτό κατατίθεται αποκλειστικά από τον αθλητή ιδιοκτήτη του σκάφους ή από τον όμιλό 
του. Σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης του σκάφους είναι εταιρεία, απαιτείται ο νόμιμος εκπρόσωπος να 
έχει την ενεργή αθλητική ιδιότητα (ΑΜ ΕΙΟ). 

 

7. Η έγκριση θα δίδεται για το ημερολογιακό έτος κατά το οποίο συντάχθηκε το συμφωνητικό.  
 

8. Στην περίπτωση που ένα σκάφος έχει περισσότερες από μια χορηγίες - διαφημίσεις το ποσό της 
δωρεάς θα αντιστοιχεί στο άθροισμα του ποσού όλων των χορηγιών. 

 
 

Για την Επιτροπή Ανοικτής Θαλάσσης 
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