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Γενικά 

Η φόρμα αυτή αποτελεί αίτηση προς την Υδρογραφική Υπηρεσία του Πολεμικού Ναυτικού 
(ΥΥ) για παροχή άδειας χρήσης των Η/Ν χαρτών (ENCs), αρχεία S-57 σε μη 
κρυπτογραφημένη μορφή, τα οποία και αποτελούν Πνευματική της Ιδιοκτησία. 

Εξέλιξη του Αιτήματός σας 

Μετά την συμπλήρωση και την υποβολή της παρούσας αίτησης, το αρμόδιο τμήμα της ΥΥ 
που θα μελετήσει/ επεξεργαστεί το αίτημά σας, θα σας ενημερώσει για την εξέλιξη του 
καθώς και την διαδικασία και τον χρόνο που απαιτείται για την υλοποίηση/ διεκπεραίωση 
του.  

Ασφάλεια Προσωπικών Δεδομένων/ Πληροφοριών 

Οποιαδήποτε πληροφορία δοθεί και αφορά προσωπικά δεδομένα θα χρησιμοποιηθεί μόνο 
για τον σκοπό για τον οποίο δόθηκε και σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον νομικό πλαίσιο. 

Η ΥΥ δεν θα χρησιμοποιήσει προσωπικά δεδομένα για κανέναν άλλο σκοπό παρά μόνον για 
περιπτώσεις διαφήμισης/ ενημέρωσης και στατιστικών ερευνών σχετικά με το έργο και τα 
προϊόντα της και δεν θα τα διαθέσει σε τρίτους, που δεν σχετίζονται με την ίδια, χωρίς 
προηγούμενη ενημέρωση και συγκατάθεση, με εξαίρεση την εφαρμογή των σχετικών 
νομικών υπαγορεύσεων και προς τις αρμόδιες αρχές και μόνο. 

Η ΥΥ διατηρεί το δικαίωμα να διαβιβάσει αυτήν την αίτηση και όποιες πληροφορίες 
περιέχονται σε αυτήν στα υπόλοιπα μέλη του Διεθνούς Υδρογραφικού Οργανισμού (ΔΥΟ). Η 
ΥΥ βεβαιώνει ότι οποιαδήποτε πληροφορία δοθεί στα μέλη του ΔΥΟ θα διέπεται από τους 
ίδιους όρους της παρούσας παραγράφου. 

 

  



    ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ - ΥΔΡΟΓΡΑΦΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ    Ε-ΥΥ 19 

 Σελίδα 3/15  

1. Ο Αιτών 

1.1  Συμπλήρωση Στοιχείων 

Ονοματεπώνυμο 

Αιτούντος: 

 

 

Επωνυμία Εταιρείας/ 

Φορέα: 

 

 

Θέση στην Εταιρεία ή τον 

Φορέα: 

 

Διεύθυνση:  

 

 

Τηλέφωνα:  

 

 

Fax:   

E-mail:  

Α.Φ.Μ.   

Αντικείμενο Εργασιών 

Εταιρείας ή Φορέα: 
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1.2  Υποβάλλετε αυτήν την αίτηση εκ μέρους κάποιας Εταιρείας/ Φορέα; 

Παρακαλώ αναφέρατε ακριβώς την Διεύθυνση/ Τμήμα της εταιρείας ή του Φορέα σας  

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

 

1.3 Έχετε συνεργαστεί στο παρελθόν με την Υδρογραφική Υπηρεσία ΠΝ; 

     ΝΑΙ            ΟΧΙ     

Εάν ΝΑΙ παρακαλώ αναφέρατε τις προηγούμενες συνεργασίες: 

................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

 

1.4 Έχετε συμφωνίες χρήσης ακρυπτογράφητων αρχείων S-57 με άλλες 

Υδρογραφικές Υπηρεσίες;   

     ΝΑΙ            ΟΧΙ     

Εάν Ναι, αναφέρατε με ποιες υπηρεσίες και για ποια προϊόντα: 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

(Παρακαλούμε επισυνάψτε αντίγραφα των συμφωνιών). 
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2. Προϊόντα 

2.1 Αναφέρατε τα προϊόντα που θα παράξετε και τις λοιπές πηγές των 

δεδομένων/ πληροφοριών τους 

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

*Παρακαλούμε συμπληρώστε και τον συνημμένο πίνακα (Παράρτημα ‘’Β’’) 

 

 

2.2   Ποια είναι η Περιοχή Ενδιαφέροντος (ΠΕ) που επιθυμείτε να καλύψετε;  

(Σχηματίστε την περιοχή ενδιαφέροντος και ορίστε γεωγραφικό μήκος και πλάτος στις 

γωνίες (ΒΑ και ΝΔ) 

ΠΕ:  
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2.3   Χρησιμοποίηση στοιχείων 

Αναφέρατε τους βασικούς σκοπούς για τους οποίους προτίθεστε να χρησιμοποιήσετε τα 

αρχεία S-57 της ΥΥ: 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2.4  Με ποιον τρόπο θα γίνεται η αποθήκευση των στοιχείων στην Εταιρεία / 

Φορέα σας; 

 Μεμονωμένες μονάδες Η/Υ Αναφέρατε τον μέγιστο αριθμό εγκαταστάσεων: ……… 

 Δικτυακά                Αναφέρατε τον μέγιστο αριθμό χρηστών: ……… 

 Άλλο (να αναφερθεί) 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 
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2.5 Αναφέρατε τρόπους προστασίας/ασφάλειας που θα έχουν τα αρχεία S-57 της 

ΥΥ για την αποτροπή πρόσβασης, χρήσης, τροποποίησης ή και διάθεσης 

από μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα. 

 Οι εργαζόμενοι/ συνάδελφοι/ συνεργάτες σας θα δεσμεύονται από τους 

όρους της συμφωνίας για την προστασία των Προϊόντων αλλά των 

Πνευματικών Δικαιωμάτων της ΥΥ; 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
2.6 Αναφέρατε τρόπους προστασίας/ασφάλειας που θα έχουν τα προϊόντα σας 

για την αποτροπή πρόσβασης, χρήσης, τροποποίησης ή και διάθεσης από μη 

εξουσιοδοτημένα πρόσωπα (π.χ. αν θα είναι encrypted ή θα έχουν password 

ή θα είναι smart-card-protected κ.λπ.) 

Οι εργαζόμενοι/ συνάδελφοι/ συνεργάτες σας θα δεσμεύονται από τους 

όρους της συμφωνίας για την προστασία των Προϊόντων αλλά των 

Πνευματικών Δικαιωμάτων της ΥΥ; 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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2.7 Αναφέρατε το μέγιστο δυνατό αριθμό τερματικών/θέσεων εργασίας που θα 

χρησιμοποιούν τα στοιχεία κάθε φορά και σε πόσους εργασιακούς χώρους 

θα χρησιμοποιούνται τα στοιχεία (αναφέρατε διευθύνσεις). 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2.8  Αναφέρατε τεχνικές πληροφορίες για τα προϊόντα σας: 

α. Ανάλυση:  .................................................................................................... 

β. Μορφή  .................................................................................................... 

γ. Άλλες πληροφορίες: .................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

 

2.9  Σχετικά με έντυπα προϊόντα, αναφέρατε πόσα αντίτυπα ανά έτος εκτιμάτε 

ότι θα τυπώσει η Εταιρεία/ Φορέας σας (αναφέρατε την εκτιμώμενη 

ποσότητα αντιτύπων τα οποία θα περιέχουν δεδομένα/πληροφορίες της ΥΥ) 

Μέγεθος 

Χαρτιού 

Αντίτυπα Μέγεθος 

Χαρτιού 

Αντίτυπα Μέγεθος 

Χαρτιού 

Αντίτυπα 

A5       A2       Άλλο       

A4       A1       Άλλο       

A3       A0       Άλλο       
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3. Διάθεση των προϊόντων 

3.1  Αναφέρατε το σκοπό διάθεσης των παράγωγων προϊόντων σας από τα 

αρχεία S-57 της Υ.Υ. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

3.2  Αναφέρατε τον τομέα της αγοράς που θα διατεθούν τα προϊόντα σας:   

 Τομέας αναψυχής  

 Εμπορικός τομέας 

 Άλλος (να αναφερθεί)  

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

3.3  Αναφέρατε τον τρόπο διάθεσης των προϊόντων σας: 

 Ταχυδρομική εντολή                            Αντιπρόσωποι (ανεξάρτητοι) 

 Δίκτυο πωλήσεων εταιρείας σας         Διαδίκτυο  

 Άλλο (να αναφερθεί)  

…………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 
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3.4  Αναφέρατε διανομείς ή πρακτορεία πωλήσεων των παράγωγων προϊόντων 

σας 

α/α Επωνυμία Διεύθυνση Πόλη/ΤΚ Χώρα 

     

     

     

     

     

 

 

3.5   Ποια θα είναι η καθαρή τιμή πώλησης των παράγωγων προϊόντων σας που 

θα περιέχουν δεδομένα από τα αρχεία S-57 της ΥΥ; 

α/α Όνομα Προϊόντος 
Καθαρή Τιμή 

Πώλησης 

   

   

   

   
 

 

3.6    Πως θα διανέμονται οι πληροφορίες S-57 της ΥΥ στην αγορά με τα ψηφιακά 

προϊόντα που κατασκευάζετε; 

 Σαν πακέτο δεδομένων διαχωρισμένο από το λογισμικό και το υλικό  

 Σαν ενσωματωμένο πακέτο δεδομένων/λογισμικού διαχωρισμένο από το υλικό  

 Σαν πακέτο δεδομένων ενσωματωμένο με το λογισμικό και το υλικό  

 Άλλο (να αναφερθεί)  

.................................................................................................................................... 
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3.7    Σχετικά με τα ψηφιακά προϊόντα, με ποιο τρόπο θα γίνεται η διάθεση των 

δεδομένων στον τελικό χρήστη; 

 Ως μεμονωμένοι χάρτες.                                 

Καθαρή Τιμή Πώλησης:                         

 Ως πλακάκια δεδομένων συνολικού μωσαϊκού.                        

Καθαρή Τιμή Πώλησης:                         

 Ως απόσπασμα συνεχούς (seamless) Βάσης Δεδομένων.   

Καθαρή Τιμή Πώλησης:                         

 Στο σύνολό τους.  

Καθαρή Τιμή Πώλησης:                         

 Άλλο (να αναφερθεί):  

................................................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

Καθαρή Τιμή Πώλησης:                         

 

3.8 Ποιος είναι ο προβλεπόμενος όγκος Πωλήσεων σας (σε ευρώ), όσον αφορά 

στην παρ. 3.7,  κατά το τρέχον έτος αλλά και για τα δύο επόμενα έτη μαζί; 

 

Τύπος προϊόντος Τρέχoν Έτος Επόμενα Δύο (2) Έτη 

Ως μεμονωμένοι χάρτες   

Ως πλακάκια δεδομένων 

συνολικού μωσαϊκού 

  

Ως απόσπασμα συνεχούς 

(seamless) Βάσης 

Δεδομένων 

  

Στο σύνολό τους    

Άλλο (να αναφερθεί):   
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3.9 Σχετικά με τα ψηφιακά προϊόντα, με τι μέσο θα παρέχονται; 

 CD-Rom 

 Cartridge 

 Smart Card 

 Διαδίκτυο 

 Άλλο (να αναφερθεί)  

…………………………………..………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………….. 
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4. Ενημέρωση στοιχείων 

4.1  Προτίθεστε να ενημερώνετε τα προϊόντα σας;   

         ΝΑΙ            ΟΧΙ     

Εάν ναι με ποιο τρόπο ;  

   Περιοδικές ενημερώσεις              Πόσο συχνά;……………………………………… 

 Ανατυπώσεις                                Πόσο συχνά;……………………………………… 

 Νέες εκδόσεις                              Πόσο συχνά;……………………………………… 

 Άλλο (να αναφερθεί)………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

Πόσο συχνά;……………………………………… 

 

4.2  Με ποιον τρόπο θα γίνεται η διανομή των ενημερώσεων των προϊόντων σας; 

 Ταχυδρομική εντολή                          

 Αντιπρόσωποι (ανεξάρτητοι) 

 Δίκτυο πωλήσεων εταιρείας σας         

 Διαδίκτυο  

 Σύστημα Ηλεκτρονικών Ανακοινώσεων [Bulletin Board Service (BBS)] 

 Inmarsat-C 

 Κινητό Τηλέφωνο 

 Άλλο (να αναφερθεί)  

……………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 
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4.3  Με ποιον τρόπο θα γίνεται η κοστολόγηση των προϊόντων σας; 

 Ως ετήσια συνδρομή                                            Καθαρή Τιμή :                         

 Τμηματικά με κάθε νέο προϊόν                            Καθαρή Τιμή:                         

 Άλλο (να αναφερθεί)……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

Καθαρή Τιμή:                         

 Δωρεάν 

 

5. Πρόσθετες πληροφορίες 

Παρακαλούμε επισυνάψτε αντίγραφα διαφημιστικού υλικού για τα προϊόντα ή τις 

υπηρεσίες στις οποίες θα χρησιμοποιηθούν τα στοιχεία. 
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6. Υπεύθυνη δήλωση 

Δηλώνω υπεύθυνα ότι οι παρεχόμενες πληροφορίες που αναφέρονται στην αίτηση είναι 

ακριβείς και αληθινές και ότι έλαβα γνώση της τιμολογιακής και πολιτικής διάθεσης, όπως 

αυτές περιγράφονται στο Παράρτημα «Α».  

Υπογραφή Αιτούντος:  

  

Ονοματεπώνυμο Αιτούντος:   

  

Εκ μέρους:  

(Όνομα Εταιρείας ή Φορέα)  

(σφραγίδα)  

Ημερομηνία:  

 

Παρακαλούμε, αποστείλατε την συμπληρωμένη αίτηση, με κάποιον από τους ακόλουθους 

τρόπους: 

 Ταχυδρομικά 

 ΥΔΡΟΓΡΑΦΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΝ 

 Τμήμα Οικονομικής Μέριμνας & Εφοδιασμού  

 Λεωφ. Μεσογείων 229 (Στρατόπεδο Παπάγου) 

 ΤΚ 15561, ΧΟΛΑΡΓΟΣ  

 

 Email 

ne_hnhs@navy.mil.gr 

 Fax 

+30 210 6557139 

Τηλέφωνα επικοινωνίας: +30 210 6551781, +30 210 6551818, +30 2106551828 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ‘’Α’’ 

Ανήκει στο Ε-ΥΥ 19 ‘’Αίτηση για Παροχή Άδειας Χρήσης/Αναπαραγωγής Πληροφοριών από τους Η/Ν χάρτες (ENCs) σε δομή  
S-57 της Υδρογραφικής Υπηρεσίας ΠΝ’’ 
 

 Σελίδα 2/3  

 

Τιμολογιακή και Πολιτική Διάθεσης ENCs (αρχεία S-57) χωρίς κρυπτογράφηση 

1. Εισαγωγή 

Η Υδρογραφική Υπηρεσία (ΥΥ) κατασκευάζει τους επίσημους Ηλεκτρονικούς Χάρτες (ENCs) 

της Ελλάδας σύμφωνα με το πρότυπο S-57 Ed 3.1 του Διεθνούς Υδρογραφικού Οργανισμού. 

Οι χάρτες αυτοί προορίζονται για τα επαγγελματικά συστήματα Ηλεκτρονικής 

Ναυτιλίας ECDIS (Electronic Chart Display Information Systems) και διατίθενται σε 

κρυπτογραφημένη μορφή, σύμφωνα με το πρότυπο του IHO S-63. 

Τα ENCs της ΥΥ ενημερώνονται σε μηνιαία βάση. 

Τα ENCsτης ΥΥ καλύπτουν όλο το φάσμα, των απαραίτητων για τη ναυτιλία, κλιμάκων 

(1:4000 έως 1:350000) και περιέχουν δεδομένα για τα οποία έχει την ευθύνη αποκλειστικά η 

ΥΥ. Επισημαίνεται ότι στα ENCsπου βρίσκονται σε θαλάσσιες περιοχές με όμορες χώρες, 

δεδομένα άλλων Υδρογραφικών Υπηρεσιών δεν περιλαμβάνονται. 

2. Τιμολογιακή Πολιτική και Πολιτική Διάθεσης 

Η παρακάτω τιμολογιακή πολιτική και πολιτική διάθεσης αφορά στη διάθεση των ελληνικών 

ENCs σε μη κρυπτογραφημένη μορφή για εταιρείες που επιθυμούν να τα χρησιμοποιήσουν 

για κατασκευή δικών τους ναυτιλιακών βοηθημάτων ή άλλων προϊόντων. 

2.1. Πολιτική Διάθεσης 

Τα ENCs διατίθενται στο σύνολό τους και ενημερώνονται με βάση τα πλάνα ενημέρωσης του 

πίνακα της παραγράφου 2.2. Κατά την αγορά ο συμβαλλόμενος θα προμηθεύεται το σύνολο 

των ENCs (αρχεία EN) με ενσωματωμένα όλα τα Updates (αρχεία ER) στις κατηγορίες 

κλιμάκων 2-General, 3-Coastal, 4-Approach, 5-Harbour και 6-Birthing. Κατά τη διάρκεια της 

σύμβασης και στο πλαίσιο του επιλεγμένου πλάνου ενημέρωσης, ο συμβαλλόμενος θα 

προμηθεύεται όλα τα νέα αρχεία EN τα οποία κατασκευάστηκαν στην αντίστοιχη χρονική 

περίοδο. 

Ανάλογα με το πλάνο ενημέρωσης που έχει επιλεγεί, ο συμβαλλόμενος στη λήξη της 

προβλεπόμενης από το πλάνο, περιόδου ενημέρωσης θα λαμβάνει ένα νέο Dataset (σύνολο 

αρχείων EN) με όλες τις ενημερώσεις που έχουν εκδοθεί μέχρι τότε και όλα τα νέα ENCs  που 

έχουν εκδοθεί στο μεσοδιάστημα. 

Με βάση τα διαθέσιμα πλάνα ενημέρωσης (βλέπε σχετικό Πίνακα), οι ενημερώσεις θα 

γίνονται το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Μαρτίου, Ιουνίου, Σεπτεμβρίου και Δεκεμβρίου, 

κάθε έτους. 

2.1.1. Απαράβατοι Όροι 
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Ο συμβαλλόμενος έχει δικαίωμα να χρησιμοποιήσει, με δική του ευθύνη για την αξιοπιστία, 

επιπρόσθετες (added value) πληροφορίες, δικές του ή άλλων φορέων, προκειμένου να 

αναπτύξει την/ τις εφαρμογή/ γες του. 

Σε ότι αφορά όμως το χαρτογραφικό υπόβαθρο, τα δεδομένα S-57  της ΥΥ, θα πρέπει να 

χρησιμοποιούνται αυτούσια και χωρίς καμία αλλοίωση. 

 Για παράδειγμα, επιτρέπεται η προσθήκη θεματικών επιπέδων πληροφοριών 

(μετεωρολογικά στοιχεία, σημεία ανεφοδιασμών σκαφών, καταλύματα κ.λπ). Δεν 

επιτρέπεται η διαφοροποίηση της ακτογραμμής, η αλλαγή των τοπονυμίων, η τροποποίηση 

των χαρακτηριστικών των φανών κ.λπ που περιέχονται στα αρχεία S-57 της YY. 

Ο συμβαλλόμενος δεν έχει δικαίωμα, για την περιοχή κάλυψης των ελληνικών ENCs να 

χρησιμοποιήσει δεδομένα άλλης Υδρογραφικής Υπηρεσίας. 

2.2. Τιμολογιακή Πολιτική 

Η τιμολογιακή πολιτική για τα ENCs χωρίς κρυπτογράφηση υπολογίζεται σε ετήσια βάση και 

περιλαμβάνει μια ελάχιστη καταβολή [ΕΚ], η οποία θα προκαταβάλλεται με την υπογραφή 

της συμφωνίας και σε κάθε επέτειο αυτής, καθώς επίσης και δικαιώματα (ποσοστό) επί του 

συνόλου των πωλήσεων των προϊόντων (τζίρος) [ΣΠΠ] βάση του πλάνου ενημέρωσης [ΠΕ]. 

Επειδή το προϊόν που θα κατασκευάσει ο συμβαλλόμενος ενδέχεται να περιέχει και 

δεδομένα άλλης Υδρογραφικής Υπηρεσίας, το συνολικό ετήσιο τίμημα [ΣΕΤ] θα 

υπολογίζεται με ποσοστό επί του [ΣΠΠ] με βάση το ποσοστό κάλυψης [ΠΚ] (όπου 

απαιτείται)  με δεδομένα από αρχεία S-57 της ΥΥ. 

Πλάνο Ενημέρωσης Κωδικός 

Πλάνου 
Ποσοστό επί 

των πωλήσεων 
Περίοδοι 

ενημερώσεων 

Τρίμηνη ενημέρωση 03Μ 45% Μαρ.- Ιούν.- Σεπ.- Δεκ.  

Εξάμηνη ενημέρωση 06Μ 35% Ιούν.- Δεκ.  

Ετήσια ενημέρωση 12Μ 25% Δεκ.  

 

Το ΣΕΤ που πρέπει να καταβληθεί υπολογίζεται με βάση τον τύπο: 

[ΣΕΤ] = [ΠΕ] x [ΣΠΠ] x [ΠΚ] 

Όταν το υπολογιζόμενο [ΣΕΤ] υπερκαλύπτει την [ΕΚ] που ήδη έχει καταβληθεί τότε το 

οφειλόμενο ποσό υπολογίζεται αφού αφαιρεθεί η [ΕΚ]. 

Η [ΕΚ] ορίζεται σε 10.000,00 €. 
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Το [ΠΕ] επιλέγεται από τον συμβαλλόμενο και συμφωνείται κατά την υπογραφή της 

συμφωνίας. 

Το [ΠΚ] προσδιορίζεται για κάθε προϊόν κατά την υπογραφή της συμφωνίας με βάση 

στοιχεία που θα πρέπει να δώσει ο συμβαλλόμενος κατά τη συμπλήρωση της σχετικής 

αίτησης. 

Όλες οι τιμές επιβαρύνονται με τον προβλεπόμενο ΦΠΑ. 

Παραδείγματα: 

α. Η ελάχιστη καταβολή [ΕΚ] είναι 10.000,00€ πλέον ΦΠΑ και ο συμβαλλόμενος έχει 

επιλέξει το πλάνο ενημέρωσης 06Μ (εξάμηνη) και έχει ετήσιες πωλήσεις 

80.000,00€. Το συνολικό τίμημα που θα πρέπει να καταβάλει στην ΥΥ είναι 

28.000,00€ (0.35 x 80000 = 28000). Το οφειλόμενο ποσό στο τέλος του έτους 

[ΟΠ] θα είναι [ΣΕΠ] – [ΕΚ] δηλαδή 18.000,00€  (28.000 – 10.000) πλέον ΦΠΑ. 

β. Η ελάχιστη καταβολή [ΕΚ] είναι 10.000,00€ πλέον ΦΠΑ, και ο συμβαλλόμενος έχει 

επιλέξει το πλάνο ενημέρωσης 06Μ (εξάμηνη) και έχει ετήσιες πωλήσεις 

20.000,00€. Το συνολικό τίμημα που θα πρέπει να καταβάλει στην ΥΥ είναι 

7.000,00€ (0.35 x 20000 = 7000). Στην περίπτωση αυτή το υπόλοιπο οφειλόμενο 

ποσό είναι 0,00 € αφού η ελάχιστη καταβολή, που έχει ήδη καταβληθεί, 

υπερκαλύπτει το ποσό αυτό. 

Στα δύο ανωτέρω παραδείγματα έχει γίνει ο υπολογισμός με ΠΚ 100% 
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Λίστα των προϊόντων σας στα οποία σκοπεύετε να συμπεριλάβετε μέρος από τα αρχεία S-57 της ΥΥ, ως κάτωθι: 

 

Τα προϊόντα σας Άλλη πληροφορία που 

χρησιμοποιείται εκτός των αρχείων 

S-57 

Σχετική αναλογία των 

δεδομένων της ΥΥ εντός των 

προϊόντων σας 
Όνομα 

(α) (β) (γ) 

   

   

   

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(α)     Εισάγετε το όνομα ή τα προϊόντα που θέλετε παράξετε και να εμπορευτείτε. 
 (β)     Καθορίστε τη πηγή άλλων πληροφοριών που πρόκειται να συνδυαστούν με τα δεδομένα της ΥΥ.  
(γ)    Δώστε μία εκτίμηση του μέρους των δεδομένων της ΥΥ εντός των προϊόντων σας. 

 

 


