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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ  ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΚΟΥ  

 (Booking Terms – Διαδικασία - Ακύρωση)
 

Προτείνουμε διαφορετικά σκάφη αναψυχής  και το καθένα έχει διαφορετικές 
ιδιότητες, δομές τιμολόγησης και επιλογές τεχνικών χαρακτηριστικών.  Σκοπός 
μας είναι να παρουσιάσουμε αυτές τις επιλογές και να βοηθήσουμε να 
κλείσετε το ποιο κατάλληλο το σκάφος για εσάς με τους καλλίτερους όρους. 
Καταρχήν πρέπει να επιλέξετε αν το σκάφος της αρεσκείας σας  θα είναι  
με μόνιμο πλήρωμα (crewed)  ή  χωρίς μόνιμο πλήρωμα (bareboat). 
  
Τυπικές προϋποθέσεις για σκάφη με μόνιμο πλήρωμα  
(Παραδοσιακά ή Μηχανοκίνητα) 
Δεν ζητείται καμία ναυτική γνώση ή δίπλωμα. Ολική ναύλωση του σκάφους με 
μόνιμο πλήρωμα τουλάχιστον με ένα καπετάνιο και 1-5 άτομα πλήρωμα 
(μάγειρας, hostess, κτλ), με ημιδιατροφή η πλήρη διατροφή πάνω στο σκάφος.  
Η εγγύηση δεν ζητείται, αλλά προκαταβάλλονται όλα τα κόστη (ναύλος, 
διατροφή, καύσιμα, έξτρα, κτλ).  
 
Τυπικές προϋποθέσεις για σκάφη χωρίς μόνιμο πλήρωμα  
(ιστιοπλοϊκά η καταμαράν) 
1. Επιλέγετε το μοντέλο και το μέγεθος του σκάφους που ανταποκρίνεται στις 
επιθυμίες σας και στον αριθμό ατόμων της παρέας σας.  Απαιτήσεις:   
2.a)  Χωρίς σκίπερ:  Δύο διπλώματα από ιστιοπλοϊκή σχολή ή τουλάχιστον ένα 
δίπλωμα και μια υπεύθυνη δήλωση ενός ατόμου από την παρέα σας πως έχει 
πρακτική εμπειρία στην διακυβέρνηση ιστιοπλοϊκού σκάφους .  
2.b) Με σκίπερ:  Ένα δίπλωμα ή μια υπεύθυνη δήλωση ενός ατόμου από την 
παρέα σας πως έχει προηγούμενη εμπειρία με ιστιοπλοϊκό σκάφος,  ή τίποτα. 
3.  Προσδιορίστε το λιμάνι αναχώρησης και επιστροφής σας, (συνήθως 
Μαρίνα Αλίμου ή Λαύριο).  
4.  Καθορίσετε με ακρίβεια τις ημερομηνίες επιβίβασης και αποβίβασης στο 
σκάφος (συνήθως Σάββατο απόγευμα έως Σάββατο νωρίς το πρωί). 
5.  Θα επιλέξετε ένα επαγγελματία κυβερνήτη (skipper) ή θα είστε εσείς ο 
κυβερνήτης με την βοήθεια (?) της παρέας σας.   Επιλογή ναύλωσης. 
 
Χρήσιμη πληροφορία:  Όλες οι ναυλώσεις ιστιοπλοϊκών σκαφών ‘χωρίς 
μόνιμο πλήρωμα’ είναι πάντοτε ναυλώσεις ‘κενού σκάφους’ (bareboat), ακόμα 
και με την χρήση επαγγελματία κυβερνήτη (σκίπερ).   Ο σκίπερ και η hostess  
δεν είναι μόνιμο πλήρωμα του σκάφους και  η ναύλωση παραμένει πάντοτε  
bareboat  (χωρίς μόνιμο πλήρωμα).  
 
 

https://www.sunsailing.gr/p_istioploika_enoikiaseis_skafwn_athina.htm
https://www.sunsailing.gr/p_istioploiko_enoikiash_istioploikou_me_skipper.htm
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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΚΟΥ  

 (Booking Terms – Διαδικασία - Ακύρωση)
 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ  

Αν έχετε κατά προσέγγιση κάποιο προϋπολογισμό  για το κόστος ενοικίασης 
σκάφους ή  ανά άτομο, θα μπορούμε να σας κατευθύνουμε πιο εύκολα στην 
καλλίτερη επιλογή σκάφους. Εφόσον έχετε καταλήξει σύμφωνα με τις 
παραπάνω προϋποθέσεις, μας ενημερώνετε τις ημερομηνίες σας,  αριθμό 
ατόμων, Εθνικότητα, μοντέλο σκάφους, λιμάνι επιβίβασης, με ή χωρίς σκίπερ.    
 
Ναυλοσύμφωνο  (Charter-party) 
Για να ολοκληρωθεί η ενοικίαση ενός σκάφους αναψυχής, πρέπει να 
υπογραφεί ένα συμφωνητικό ναύλωσης μεταξύ των συμβαλλομένων μερών.  
Όλες οι ενοικιάσεις σκαφών αναψυχής στην Ελλάδα βασίζονται σε ένα κοινό 
πρότυπο Ναυλοσυμφώνου.  Περιλαμβάνει όλες τις λεπτομέρειες σχετικά με το 
κόστος, πληρωμή, παράδοση και παραλαβή του σκάφους, την εγγύηση 
ασφαλείας, τις ημερομηνίες ναύλωσης και τα πιθανά επιπλέον κόστη.  Στο 
ναυλοσύμφωνο αναγράφεται μόνο το ποσό που αντιστοιχεί στην αξία 
ενοικίασης του σκάφους. Όλα τα επιπλέον κόστη (καύσιμα, κυβερνήτης, 
εξωλέμβια, λιμενικά τέλη, κ.λπ.)  αναφέρονται μόνο σαν προαιρετικές 
επιλογές (extras), διαφορετικά θα επιβαρυνθούν με πρόσθετο ΦΠΑ.  Θα 
χρειαστούμε Ονοματεπώνυμο, Εθνικότητα  και  πλήρη Ταχυδρομική 
διεύθυνση του ατόμου (ή εταιρείας) που θα υπογράψει το ναυλοσύμφωνο.   
 
Προσωρινή Κράτηση Σκάφους (Option request) 
Ελέγχουμε αν το σκάφος που επιλέξατε είναι διαθέσιμο για τις ημερομηνίες 
σας ή  αντιπροτείνουμε κάποιο άλλο παρόμοιο. 
Μετά την τελική σας απόφαση, μια αρχική Τραπεζική κατάθεση (40% - 100% 
ανάλογα πόσο έγκαιρα ή αργοπορημένα γίνεται η κράτηση ) θα πρέπει να 
πραγματοποιηθεί μέσα στις επόμενες 3-5 εργάσιμες ημέρες, προκειμένου να 
επιβεβαιωθεί η κράτηση του σκάφους για τις ημερομηνίες σας. Παρακαλώ 
σημειώσετε ότι εάν η κράτηση σας δεν επιβεβαιωθεί με την αρχική σας 
κατάθεση  εντός της συγκεκριμένης περιόδου, πολύ πιθανόν να μη μπορούμε 
να εξασφαλίσουμε την κράτηση του σκάφους σας για τις ημερομηνίες σας.  
διότι μπορεί το σκάφος σας να μεταβεί σε άλλο ναυλωτή που ήδη είναι σε 
αναμονή για τις ίδιες ημερομηνίες.  
 

Κλείσιμο Ναύλου (Confirmation) 
Το υπόλοιπο πρέπει να έχει διακανονιστεί με τον ίδιο τρόπο έως 40 ημέρες 
πριν από την επιβίβαση σας. Ένα ποσό ± 500-1000 ευρώ μπορεί να εξοφληθεί 
με μετρητά κατά την επιβίβαση σας και πριν τον απόπλου.  Από τα 
Λιμεναρχεία γίνονται αποδεκτά μόνο τα γνήσια πρωτότυπα ιστιοπλοϊκού 
διπλώματος και δελτίου ταυτότητος ή διαβατηρίου.  
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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ  ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΚΟΥ  

 (Booking Terms – Διαδικασία - Ακύρωση)
 
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ:   

 Ακύρωση από τον Ναυλωτή μετά την αρχική κατάθεση και έως την 
ημερομηνία του ναύλου: 
Οποιαδήποτε ακύρωση θα πρέπει να μας γνωστοποιηθεί με ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο ή με τα ΕΛΤΑ και θα διακανονιστεί ως εξής (150 ευρώ θα 
παρακρατηθούν για τη διαχείριση και τα Τραπεζικά έξοδα ):   
 

Ακύρωση έως 91 ημέρες πριν την επιβίβαση:  40% παρακράτηση. 
Ακύρωση 90 – 41 ημέρες πριν την επιβίβαση: παρακράτηση 50%-60%. 
Ακύρωση λιγότερο από 40 ημέρες πριν την επιβίβαση: παρακράτηση 100%   
 

Θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό για να ικανοποιήσουμε αιτήματα αλλαγής 
ημερομηνίας εντός του τρέχοντος έτους, λαμβάνοντας υπόψη την 
διαθεσιμότητα των σκαφών μας.  Το παρακρατηθέν ποσό της ακύρωσης 
επιστρέφεται εάν το ίδιο σκάφος ναυλωθεί από άλλο άτομο με τις ίδιες 
συνθήκες και τις ίδιες ημερομηνίες. 
 
 
ΕΥΘΥΝΕΣ - ΑΣΦΑΛΙΣΗ: 

Ο Ναυλωτής, η Εταιρεία και ο Πλοιοκτήτης: Να συμμορφωθούν με την 
πολιτική μας κράτησης και ακύρωσης και  τους όρους του Ναυλοσυμφώνου.  
 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όλα τα προτεινόμενα σκάφη είναι ασφαλισμένα έναντι: Αστικής 
ευθύνης, ρύπανσης από τη θάλασσα, προς Τρίτους και σοβαρών ζημιών στο 
κύτος, στην μηχανή και στον και εξοπλισμό τους . Οποιοδήποτε Προσωπικό 
ατύχημα ΔΕΝ καλύπτεται. Προτείνουμε μια προσωρινή ασφάλιση προσωπικού 
ατυχήματος για την περίοδο της ναυλώσεως.  
 

Η ολοκλήρωση της αρχικής σας κατάθεσης σημαίνει και την αποδοχή εκ 
μέρους σας όλων των ανωτέρω προϋποθέσεων της διαδικασίας κράτησης και 
ακύρωσης. Είναι στην ευθύνη σας να ενημερωθείτε για τους όρους του 
ναυλοσυμφώνου. Ναυλοσύμφωνο υπόδειγμα    Ναυλοσύμφωνο ‘Atlantis 43’ 
43’ 

 
 
 
 
 

https://www.sunsailing.gr   email: sun.sailing@yahoo.com  

  https://www.sunsailing.eu

 

https://www.sunsailing.gr/g-folder/ss-navlosymfwno-ypodeigma.pdf
https://www.sunsailing.gr/g-folder/ss-navlosymfwno-atlantis.43.pdf
https://www.sunsailing.gr/
mailto:sun.sailing@yahoo.com
https://www.sunsailing.eu/
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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΚΟΥ  

 (Booking Terms – Διαδικασία - Ακύρωση)
 

ΕΠΙΒΙΒΑΣΗ–ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ–ΑΠΟΒΙΒΑΣΗ (για 7ήμερα ταξίδια) 

Επιβίβαση:  Σάββατο ±17.00 ώρα / Παραλαβή σκάφους / Check-in   
Επιστροφή: Παρασκευή το απόγευμα  / Παράδοση σκάφους / Check-out   
Αποβίβαση:  Σάββατο 08.30 ώρα 
 
ΓΕΝΙΚΑ  

Άφιξη / Παραλαβή (Check-in) 
Κατά την άφιξή σας στην βάση επιβίβασης θα χρειαστεί να ολοκληρωθούν 
όλες οι τυπικές και οικονομικές εκκρεμότητες, αν υπάρχουν ακόμα. Ο 
Κυβερνήτης θα ενημερωθεί για όλα τα θέματα ασφαλείας του σκάφους.   
Προσοχή: Ο Κυβερνήτης και ο Συγκυβερνήτης θα πρέπει να έχουν μαζί τους  
πρωτότυπες άδειες ιστιοπλοΐας και υπεύθυνη δήλωση για πρακτική εμπειρία. 
 
Τελικός Καθαρισμός (Υποχρεωτικό) 
Το τελικό καθάρισμα χρεώνεται επιπλέον και εξοφλείται με μετρητά κατά την 
επιβίβαση (ανάλογα το μέγεθος του σκάφους 70-200€).  
 
Κατάθεση εγγύησης  
Με μετρητά μόνο ή με Πιστωτική Κάρτα VISA & MASTER CARD.  
 
 

https://www.sunsailing.gr        email: sun.sailing@yahoo.com 
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