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Od auTOrów

Obszar Grecji, tysiące wysp i ciągła rozbudo-
wa portów, jak również czas przygotowywa-
nia i druku przewodnika powodują, że część  
informacji w nim zawartych, już w chwili wy-
dania jest nieaktualna. Minęły trzy lata od 
ukazania się drugiego tomu i chcemy poka-
zać wam zmiany, jakie nastąpiły w tym cza-
sie. pamiętajcie też, że nasz przewodnik nie 
aspiruje do miana locji. do nawigacji nale-

ży zawsze używać oficjalnych map morskich, 
locji i innych pomocy nawigacyjnych. Jak za-
wsze autorzy będą wdzięczni za słowa krytyki, 
ale również za ewentualne pochwały. Bardzo 
prosimy też czytelników o nadsyłanie na  
e-mailowy adres autora rejsy@kasperaszek.
eu, wszelkich informacji o zmianach jakie 
miały miejsce w stosunku do tych opisanych  
w przewodniku. 

Marina Vasiliki

s. 13
w marcu 2020 roku został zniesiony obowiązek 
posiadania deKpa. 

TEPAI 
w 2018 roku podpisano (zapowiadane od bar-
dzo dawna) rozporządzenie o wprowadzeniu no-
wej opłaty zwanej – TepaI. Opłata dotyczy pry-
watnych i czarterowych jachtów o długości po-
wyżej 7 m i wnosi się ją za każdy miesiąc spę-
dzony na greckich wodach terytorialnych. 
np. za okres od 20 czerwca do 5 lipca – należy 
wnieść opłatę za 2 miesiące. wartość TepaI ob-

licza się na podstawie całkowitej długości (lOa) 
jachtu, zgodnie z poniższą tabelą:

długość jachtu 
w metrach Opłata Kara za brak 

opłaty
od 7 do 8 16 euro za 1 miesiąc 190 euro 
od 8 do 10 25 euro za 1 miesiąc 300 euro
od 10 do 12 33 euro za 1 miesiąc 400 euro

powyżej 12 8 euro za 1 metr  
długości za 1 miesiąc 1200 euro

płatność jest dokonywana przed początkiem 
miesiąca, za który opłata jest należna i może 
również obejmować więcej niż jeden miesiąc. 
Opłatę można uiścić od razu za cały rok i wte-
dy przysługuje 20-procentowa zniżka. w takim 
przypadku płatność następuje w grudniu roku 
poprzedniego lub w styczniu roku, którego do-
tyczy. Greckie jachty czarterowe uzyskują do-
datkowo 25% zniżki. Obie te zniżki się sumu-
ją. Opłata nie jest naliczana dla jachtów stoją-
cych na lądzie. płatności za TepaI dokonuje 
się w banku lub przelewem. Teoretycznie, jeże-
li nie ma takiej możliwości, płatności można do-
konać w dowolnym urzędzie skarbowym, por-
cie lub urzędzie celnym. więcej informacji o po-
datku oraz obowiązkowa rejestracja w syste-
mie umożliwiającym płatność TepaI na stronie  
www.aade.gr.  

PORZĄDKOWANIE RYNKU CZARTERÓW
Od 2018 roku zaczęto w Grecji porządko-
wać bardzo intensywnie tzw. nielegalne czar-
tery. Każdy jacht może zostać poddany kon-
troli, której celem jest ustalenie, czy nie słu-
ży on do wykonywania działalności gospo-
darczej. Jeśli jacht nie ma stosownej licen-
cji i został faktycznie wyczarterowany, właści-
cielowi jachtu grozi kara zaaresztowania jach-
tu oraz kara pieniężna w wysokości nawet 40 
tys. euro. Kontrole dokonywane są najczę-
ściej w portach, ale zdarzają się już nawet 
na kotwicowiskach. dotyczy to również grec-
kich jachtów czarterowych, co do których ist-
nieje podejrzenie, że czarter nie został zgło-
szony. podobna sytuacja ma miejsce również  
w przypadku tzw. rejsów komercyjnych, gdzie 
tak naprawdę, prywatny jacht służy do organi-
zowania odpłatnych rejsów.

s. 22
Od roku 2018 nastąpiła zmiana obliczania cen 
postoju w portach. Opłaty za postój w porcie po-
bierane są najczęściej przez administratora por-
tu – limeniko Tameio. Często pracownik przy-
chodzi i inkasuje należność, ale bywa, że trze-
ba samemu pójść do biura. w niektórych portach 
opłata pobierana jest też przez policję portową 
(limenarkhio). sposób wyliczenia opłaty za jeden 
dzień postoju w porcie, jest uzależniony od długo-
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ści jachtu i wylicza się go mnożąc długość jachtu 
przez określony współczynnik cenowy:
do 7,00 m długości – 0,08 euro
od 7,01 m do 10,00 m – 0,41 euro
od 10,01 m do 15,00 – 0,47 euro
od 15,01 m – 0,55 euro
Jachty czarterowe powyżej 7,01 m długości, pła-
cą 0,2 euro x długość jachtu (bez rozgraniczeń 
wynikających z jego długość). postój longside 
kosztuje 25% więcej. do powyższych cen należy 
doliczyć podatek VaT (rok 2018 – 24%). niestety, 
pracownicy pobierający opłaty, różnie interpretują 
określenie jednego dnia postoju.
przykładowo:
Zdarza się np., że postój od soboty, od godziny 
18.00 do niedzieli, do godz. 11.00 jest traktowa-
ny jako dwa dni postoju (sobota 18.00–24.00, to 
jeden dzień i niedziela 00.00–11.00, drugi dzień).
postój prywatnego jachtu o długości 14 m kosztuje 
6,58 x 2 = 13,16 + 3,16 VaT = 16,32 euro (rok 2018 
np. port Tinos na wyspie Tinos). Za ten sam jacht 
i taki sam czas postoju w innym porcie nalicza się 
opłatę tylko za jeden dzień, czyli 6,58 + 1,58 = 8,16 
euro (rok 2018 port ermoupoli na wyspie siros).
do tej ceny nie wlicza się opłat za prąd i wodę, za 
które należy zapłacić dodatkowo. 

s. 30
lIsTa pOlsKICh plaCóweK 
dyplOMaTyCZnyCh w GreCJI 
(sTan na GrudZIeń 2019)
Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej 
w Republice Greckiej w Atenach
ambasador: anna Barbarzak, ul. 
Chryssanthemon 22, 154 52 paleo psychiko, 
tel.: +30 21067 97700,  
fax: +30 21067 97711 
e-mail: ateny.amb.sekretariat@msz.gov.pl 
www.ateny.msz.gov.pl/pl

Wydział Konsularny Ambasady RP 
w Atenach
ul. Kontoleontos 1, 154 52 paleo psychiko
tel.: +30 21067 71997, +30 21067 71998,  
+30 21067 26178, tel.: alarmowy 24h – tylko 
w nagłych wypadkach: +30 6936 554 629, 
fax: +30 21067 71996
e-mail: ateny.amb.wk@msz.gov.pl

lIsTa GreCKICh plaCóweK
dyplOMaTyCZnyCh 
w pOlsCe:
ambasada Grecji w polsce
ambasador: evangelos Tsaoussis
ul. Górnośląska 35, 00-432 warszawa
tel.: 22 622 94 60, 22 622 94 61
fax: 22 622 94 64
e-mail: gremb.war@mfa.gr
www.mfa.gr/warsaw

wydział Konsularny
tel.: 22 622 94 62, fax: 22 622 94 63
e-mail: grcon.war@mfa.gr

Konsulowie honorowi

Konsulat honorowy – ThEssAlONIKI
konsul honorowy: Minos X. Kiriakou 
(jęz. grecki i angielski)
ul. Tsimiski 78, 546 22 Thessaloniki
tel.: +30 2310 288205
fax: +30 2310 234153
e-mail: prx1@otenet.gr

Konsulat honorowy – PIREUs
Konsul honorowy: Michail Kokkinis 
(język grecki i angielski)
ul. akti Miaouli 57, 185 36 pireus
tel.: +30 210 4292344
fax: +30 210 4292345
e-mail: info@polishconsulate.gr

Konsulat honorowy – hERAKlION (KRETA)
Konsul honorowy: regina Golemi 
(język grecki i angielski)
ul. 1821 nr 39, 71201 heraklion
tel.: +30 2810 221786,
fax: +30 2810 221786
e-mail: konsulat.rp@gmail.com. 

s. 73
 Zakinthos, Zante 37°46,75’N 020°54,3’E
Jachty cumują również przy wewnętrznym pir-
sie, poprzecznym do północnego. promy zostały 
przeniesione na pirs południowy. uwaga, przy za-
chodniej kei miejskiej jest płytko. 

s. 78
 Argostoli 38°10,81’N 020°29,55’E
dla jachtów udostępniono nowe miejsca do cumo-
wania. Zaraz za portem rybackim Maistratos zbu-
dowano pirs dla dużych statków wycieczkowych. 
Jachty cumują tam do poprzecznego pirsu, łączące-
go pirs statków wycieczkowych z nabrzeżem. Jest 
tam prąd i woda. Opłatę pobiera pracownik portowy. 
nabrzeże miejskie jest w przebudowie (rok 2019). 

s. 96
 Ormos sivota 38°37’N 020°41,4’E
Kilka tawern ma swoje prywatne pomosty, przy 
których można zacumować, pod warunkiem zje-
dzenia u nich kolacji. są nawet muringi. 

s. 97
 Vasiliki 38°37,6’N 020°36,4’E 
nowa marina nadal nieukończona (stan na paź-
dziernik 2019). 
s. 125
 Gythion, Gythio, Gytheion, Gytheio,
 Yithion 36°45,8’N 022°34,5’E 
nowa mapka. 

s. 137
 Patra 38°15,58’N 021°44,20’E  
w porcie promowym, powstała nowa keja jachtowa, 
przy której mieści się kilkanaście jachtów. Jest tam prąd 
i woda a opłatę pobiera pracownik portowy. w marinie 
jachtowej, w której w 2018 roku zniszczone zostały pirsy 
gościnne, nie przyjmuje się aktualnie jachtów. 

s. 147
 Trizonia 38°22,12’N 022°04,55’E  
Od zeszłego roku pobierana jest opłata za postój, 
jest tam prąd i woda.  

Port Trizonia

Port Gythion

Porty Patra


