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ΑΠΟΦΑΣΗ 
 
 

Αριθµός 3290/23-2-2007 
 

Κανονισµός και Τιµολόγια Παροχής Υπηρεσιών  
της Εταιρίας Οργανισµός Λιµένος Θεσσαλονίκης Α.Ε. (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) 

 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. 

Στην 203η Συνεδρίαση 
 

Έχοντας υπόψη: 

α) Τις διατάξεις του άρθρου έβδοµου του Ν. 2688/1999 «Μετατροπή του Οργανισµού 
Λιµένος Πειραιώς και Οργανισµού Λιµένος Θεσσαλονίκης σε ανώνυµες εταιρίες» (ΦΕΚ 
40/Α/1.3.1999), όπως συµπληρώθηκαν µε τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 32 του 
Ν. 3153/2003 «Ναυτική επαγγελµατική εκπαίδευση, κατάρτιση και επιµόρφωση και ρύθµιση 
άλλων θεµάτων αρµοδιότητας του Υπουργείου Εµπορικής Ναυτιλίας» 
(ΦΕΚ153/Α/19.6.2003). 
β) Το καταστατικό της Εταιρίας, το οποίο αρχικά ενσωµατώθηκε στο Άρθρο όγδοο του Ν. 
2688/1999 (ΦΕΚ 40/Α/1.3.1999), όπως τελικά τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε από την 
έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας της 28ης Αυγούστου 2002, εγκρίθηκε 
και ισχύει (ΦΕΚ 9944/30.9.2002 τ.Α.Ε. και Ε.Π.Ε.). 
γ) Την µε αριθµό πρωτοκόλλου ΟΛΘ ΑΕ 1479/13.2.2007 υπηρεσιακή πρόταση. 
δ) Τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 3429/2005 «∆ηµόσιες υπηρεσίες και Οργανισµοί» 
(ΦΕΚ 314/Α/27.12.2005) 
 

 
Αποφασίζει:  

 

 

Α. Εγκρίνει τον Κανονισµό και Τιµολόγια Παροχής Υπηρεσιών της Ο.Λ.Θ. Α.Ε., ο 
οποίος έχει ως εξής: 
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ  

 
ΚΑΙ  

 
ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 
ΤΗΣ ΟΛΘ ΑΕ 

 
 
 
 

Ο Οργανισµός Λιµένος Θεσσαλονίκης ΑΕ, στο πλαίσιο των καταστατικών 

σκοπών του για συνεχή βελτίωση των παρεχόµενων λιµενικών υπηρεσιών και 

ανάπτυξη και λειτουργία του λιµένα Θεσσαλονίκης, εισπράττει τέλη και 

δικαιώµατα, σύµφωνα µε τον παρόντα Κανονισµό και τα Τιµολόγια Παροχής 

Υπηρεσιών. 
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Η ΟΛΘ ΑΕ είναι υπεύθυνη για ζηµιές που αποδεδειγµένα οφείλονται σε λάθη και 

αµέλεια του προσωπικού της, υπαλληλικού και λιµενεργατικού. 

Κάθε ζηµιά πρέπει να γνωστοποιείται στην ΟΛΘ ΑΕ. 

Η γνωστοποίηση πρέπει να γίνεται εγκαίρως στην ΟΛΘ ΑΕ για να ελεγχθεί η ζηµιά πριν 

το πλοίο ή το φορτίο εγκαταλείψει το λιµένα, άλλως η διαµαρτυρία δε θα αναγνωρίζεται από 

την ΟΛΘ ΑΕ.  

Κάθε παράβαση των διατάξεων του παρόντος Κανονισµού συνεπάγεται κατά περίπτωση 

το µη προγραµµατισµό οιασδήποτε εργασίας και κάθε άλλη νόµιµη συνέπεια.  
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 
 
 

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ       Σελίδες: 5-20 
 
ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 
 
Άρθρο 1  Αρµοδιότητες και δικαιοδοσία της ΟΛΘ ΑΕ 
Άρθρο 2  ∆ιάκριση των εργασιών 
Άρθρο 3  Προτεραιότητα πλοίου και καθορισµός της θέσης του 
Άρθρο 4  Υποχρεώσεις πλοίων 
Άρθρο 5  Προγραµµατισµός και εκτέλεση λιµενικών εργασιών 
Άρθρο 6  ∆ιεξαγωγή εργασιών (διάρκεια εργασίας, κανονική εργασία, έκτακτη 

εργασία, εξαιρετέες ηµέρες, καθυστέρηση, µαταίωση και παράταση εργασίας) 
Άρθρο 7  ∆ιατυπώσεις (αναγγελία άφιξης πλοίου, έγγραφα µεταφοράς, σχέδιο 

σχηµατικής κάτοψης και τοµή των κυτών, αίτηση διάθεσης εργατικών 
οµοχειριών και µέσων, πιστοποιητικό απεντόµωσης, γνωστοποίηση 
παραλαβής καυσίµων και παράδοσης καταλοίπων κα) 

Άρθρο 8  Παραλαβή – αποθήκευση – αποταµίευση εµπορευµάτων  
Άρθρο 9  Κήρυξη και εκποίηση αζητήτων εµπορευµάτων 
Άρθρο 10  Μετακίνηση εµπορευµάτων για λειτουργικές ανάγκες 
 
 
 
ΜΕΡΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ      Σελίδες: 21-52 
 
ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 
 
Άρθρο 11  Υπολογισµός των δικαιωµάτων για κανονική και έκτακτη εργασία  
Άρθρο 12  Υπόχρεοι καταβολής δικαιωµάτων 
Άρθρο 13  ∆ιάκριση των φορτίων σε Κοινοτικά και Μη Κοινοτικά 
Άρθρο 14 Κατάταξη των φορτίων σε τιµολογιακές κατηγορίες 
Άρθρο 15  Τιµολόγια κανονικών δικαιωµάτων  
Τιµολόγιο αριθµός 1  Εργασιών φορτοεκφόρτωσης γενικών φορτίων 
Τιµολόγιο αριθµός 2  Εργασιών φορτοεκφόρτωσης στερεών χύδην φορτίων 
Τιµολόγιο αριθµός 3  Εργασιών φορτοεκφόρτωσης χύδην φορτίων δηµητριακών 
Τιµολόγιο αριθµός 4  ∆ικαιωµάτων πρόσθετων εργασιών στο πλοίο ή στην ξηρά στο 

Συµβατικό Λιµένα 
Τιµολόγιο αριθµός 5  Εργασιών φορτοεκφόρτωσης εµπορευµατοκιβωτίων 
Τιµολόγιο αριθµός 6  ∆ικαιωµάτων πρόσθετων εργασιών στο πλοίο ή στην ξηρά κατά τη 

διακίνηση εµπορευµατοκιβωτίων 
Τιµολόγιο αριθµός 7  ∆ικαιωµάτων τροχοφόρων διακινούµενων µε το σύστηµα Ro-Ro  
Άρθρο 16  Ανάλυση κανονικών δικαιωµάτων 
Άρθρο 17  Τιµολόγια εκτάκτων (υπερωριακών) δικαιωµάτων 
Άρθρο 18  Τιµολόγια καθυστερήσεων – µαταιώσεων  
Άρθρο 19  Ειδικές χρεώσεις  
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ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ      Σελίδες: 53-60 
 
Άρθρο 20  ∆ικαιώµατα επί του φορτίου και δικαιώµατα χρήσης λιµενικών 

εγκαταστάσεων 
ΕΙ∆ΙΚΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ 
 
1ο Ειδικό τιµολόγιο  ∆ικαιωµάτων παραµονής τροχοφόρων σε υπαίθριους χώρους για 

τελωνισµό των εµπορευµάτων που µεταφέρουν και άµεση έξοδο. 
2ο Ειδικό τιµολόγιο  ∆ικαιωµάτων φορτοεκφόρτωσης χύµα φορτίων µε σωληνώσεις και 

άντληση. 
3ο Ειδικό τιµολόγιο  ∆ικαιωµάτων φορτοεκφόρτωσης, σταυλισµού και ζύγισης ζώντων 

ζώων. 
4ο Ειδικό τιµολόγιο  Ειδικών τελών διέλευσης δια των προκυµαιών, οχηµάτων πάσης 

φύσεως και επιβατών. 
 
ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ      Σελίδες: 61-92 
 
ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ 
 
1ο Τιµολόγιο προσαρτηµάτων  ∆ικαιωµάτων προσόρµισης, παραβολής, ελλιµενισµού, 

αγκυροβολίας, παροπλισµού και επί ναυαγίων. 
2ο Τιµολόγιο προσαρτηµάτων  ∆ικαιωµάτων παραλαβής αποβλήτων και καταλοίπων 

πλοίων 
3ο Τιµολόγιο προσαρτηµάτων  ∆ικαιωµάτων υδροδότησης 
4ο Τιµολόγιο προσαρτηµάτων  ∆ικαιωµάτων τηλεφωνικής σύνδεσης & δικτυακών 

υπηρεσιών 
5ο Τιµολόγιο προσαρτηµάτων  ∆ικαιωµάτων ρευµατοδότησης 
6ο Τιµολόγιο προσαρτηµάτων  ∆ικαιωµάτων µίσθωσης µηχανικών µέσων και 

εργαλείων φορτοεκφορτώσεων 
7ο Τιµολόγιο προσαρτηµάτων  ∆ικαιωµάτων µίσθωσης πλωτών µέσων 
8ο Τιµολόγιο προσαρτηµάτων  ∆ικαιωµάτων παραχώρησης χρήσης ιδιωτικών 

µηχανηµάτων 
9ο Τιµολόγιο προσαρτηµάτων  ∆ικαιωµάτων αποθήκευσης σε υπαίθριους και 

στεγασµένους χώρους: 
1. Στερεών φορτίων χύδην και γενικών εµπορευµάτων 
2. Τροχοφόρων 
3. ∆ηµητριακών σε κυψέλες σιλό 

     4. Εµπορευµατοκιβωτίων 
10ο Τιµολόγιο προσαρτηµάτων  ∆ικαιωµάτων παραχώρησης χρήσης χώρων σε τρίτους: 

1. Για λιµενικές δραστηριότητες 
     2. Για διενέργεια εκθέσεων ή άλλων εκδηλώσεων 
11ο Τιµολόγιο προσαρτηµάτων  ∆ικαιωµάτων έκδοσης εγγράφων και τελών από την 
ΟΛΘ ΑΕ  
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
 
1ο Τιµολόγιο παραρτήµατος ∆ικαιωµάτων παραχώρησης αδειών εισόδου και 

στάθµευσης 
2ο Τιµολόγιο παραρτήµατος ∆ικαιωµάτων χρήσης των σταθµών ΙΧ αυτοκινήτων και 

παραχώρησης χρήσης χώρων σε τρίτους 
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ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ 
 
 
 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 
 
 

Άρθρο 1  Αρµοδιότητες και δικαιοδοσία της ΟΛΘ ΑΕ 

Άρθρο 2  ∆ιάκριση των εργασιών 

Άρθρο 3  Προτεραιότητα πλοίου και καθορισµός της θέσης του 

Άρθρο 4  Υποχρεώσεις πλοίων 

Άρθρο 5  Προγραµµατισµός και εκτέλεση λιµενικών εργασιών 

Άρθρο 6  ∆ιεξαγωγή εργασιών (διάρκεια εργασίας, κανονική εργασία, έκτακτη 

εργασία, εξαιρετέες ηµέρες, καθυστέρηση, µαταίωση και παράταση εργασίας) 

Άρθρο 7  ∆ιατυπώσεις (αναγγελία άφιξης πλοίου, έγγραφα µεταφοράς, σχέδιο 

σχηµατικής κάτοψης και τοµή των κυτών, αίτηση διάθεση εργατικών 

οµοχειριών και µέσων, πιστοποιητικό απεντόµωσης, γνωστοποίηση 

παραλαβής καυσίµων και παράδοσης καταλοίπων κα) 

Άρθρο 8  Παραλαβή – αποθήκευση – αποταµίευση εµπορευµάτων  

Άρθρο 9  Κήρυξη και εκποίηση αζητήτων εµπορευµάτων 

Άρθρο 10  Μετακίνηση εµπορευµάτων για λειτουργικές ανάγκες 
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ΑΡΘΡΟ 1 
 
 

ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ∆ΙΚΑΙΟ∆ΟΣΙΑ ΤΗΣ ΟΛΘ ΑΕ 
 
 

1.  Η ΟΛΘ ΑΕ έχει από το νόµο το αποκλειστικό δικαίωµα χρήσης και εκµετάλλευσης 
των γηπέδων, κτιρίων και εγκαταστάσεων της χερσαίας Λιµενικής Ζώνης του Λιµένα της 
Θεσσαλονίκης. Όλες οι εργασίες εντός της χερσαίας Λιµενικής Ζώνης του Λιµένα της 
Θεσσαλονίκης εκτελούνται αποκλειστικά µε τα µέσα και το προσωπικό του Οργανισµού 
Λιµένος Θεσσαλονίκης ΑΕ. 

 
2.  Στις περιπτώσεις που η ΟΛΘ ΑΕ δεν διαθέτει επαρκή µέσα ή προσωπικό για την 
εκτέλεση λιµενικών εργασιών, διατηρεί, η ΟΛΘ ΑΕ, το δικαίωµα να συνάπτει συµβάσεις 
ορισµένου χρόνου µε τρίτους, παρόχους υπηρεσιών, για την εκτέλεση διαφόρων εργασιών µε 
τις τιµές του ισχύοντος τιµολογίου της ΟΛΘ ΑΕ. Οι πάροχοι αυτών των υπηρεσιών είναι 
εφοδιασµένοι µε όλες τις νόµιµες άδειες για τη χρήση των µηχανηµάτων που διαθέτουν και 
εκτελούν τις εργασίες µε νόµιµα απασχολούµενο προσωπικό. 

 
3.  Οποιαδήποτε παροχή υπηρεσίας από τρίτους και ειδικότερα αυτές της 
φορτοεκφόρτωσης, της αποθήκευσης, της εκµετάλλευσης χώρων, της καθαριότητας, της 
ασφάλειας, της τροφοδοσίας και της ρυµούλκησης εντός των ορίων της λιµενικής ζώνης ως 
και  της παραλαβής πετρελαιοειδών αποβλήτων και απορριµµάτων, πραγµατοποιείται µόνον 
κατόπιν αδείας ή εξουσιοδότησης της ΟΛΘ ΑΕ ή υπογραφής σχετικής σύµβασης. 

 
4.  Η ΟΛΘ ΑΕ στο πλαίσιο της εµπορικής της πολιτικής, για την παροχή κινήτρων 
προσέλευσης φορτίων, δύναται µε έγκριση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ΟΛΘ ΑΕ (∆Σ / 
ΟΛΘ ΑΕ) να συνάπτει συµβάσεις µε ενδιαφερόµενες ναυτιλιακές εταιρίες ή µε κάθε νοµικό 
ή φυσικό πρόσωπο που επιθυµεί να διακινήσει ή να αποθηκεύσει εµπορεύµατα ή να 
χρησιµοποιήσει χώρους στο λιµένα της Θεσσαλονίκης. Με τις συµβάσεις αυτές, δύναται να 
καθορίζει εκπτώσεις επί των τιµών, ειδικά τιµολόγια διαφορετικά του ισχύοντος και 
διευκολύνσεις. 
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ΑΡΘΡΟ 2 
 
 

∆ΙΑΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
 
 

Οι εργασίες φορτοεκφορτώσεων και µεταφορών, σύµφωνα µε τον παρόντα 
Κανονισµό διακρίνονται σε: εργασίες στο πλοίο, εργασίες στην ξηρά και εργασίες στο σιλό. 
 
 
1. Οι εργασίες στο πλοίο περιλαµβάνουν: 

 
1.1) Την εκφόρτωση του φορτίου από το κύτος ή το κατάστρωµα του πλοίου στην προκυµαία 
(στην ακτίνα του ηλεκτροκίνητου γερανού) προκειµένου δε περί εµπορευµατοκιβωτίων που 
εκφορτώνονται στο Σταθµό Εµπορευµατοκιβωτίων (Σ.ΕΜΠΟ) και τη µεταφορά τους στο 
χώρο εναπόθεσης,  
ή την εκφόρτωση του φορτίου από το κύτος του πλοίου και την απευθείας παράδοση του, στα 
αναµένοντα χερσαία µεταφορικά µέσα των παραληπτών, στο συµβατικό λιµένα. 
 
1.2) Τη φόρτωση του φορτίου από την προκυµαία (στην ακτίνα του ηλεκτροκίνητου γερανού) 
στο κύτος ή στο κατάστρωµα του πλοίου, προκειµένου δε περί εµπορευµατοκιβωτίων του 
Σ.ΕΜΠΟ και τη µεταφορά τους από το χώρο εναπόθεσης,  
ή τη φόρτωση του φορτίου στο κύτος ή στο κατάστρωµα του πλοίου µε απ΄ ευθείας 
παραλαβή του από τα αναµένοντα χερσαία µεταφορικά µέσα των φορτωτών.  
 
1.3) Τη µεταφόρτωση του φορτίου από το κύτος ή το κατάστρωµα του πλοίου στο κύτος ή το 
κατάστρωµα άλλου πλοίου απευθείας ή µέσω της προκυµαίας. 
 
1.4) Τις πρόσθετες εργασίες όπως: το άνοιγµα και το κλείσιµο των κυτών, τη µετατόπιση 
φορτίου (shifting) εντός των κυτών ή επί του καταστρώµατος, τη διευθέτηση των χύδην 
φορτίων (χαπιάρισµα), τον καθαρισµό των κυτών, την τοποθέτηση ή την αφαίρεση των 
τακουνιών στα εµπορευµατοκιβώτια πέραν των τριών σειρών καθ΄ ύψος επί του 
καταστρώµατος και κάθε άλλη παρεµφερή εργασία που χαρακτηρίζεται από την αρµόδια 
υπηρεσιακή µονάδα σαν πρόσθετη και είναι δυνατόν να εκτελείται µε προσωπικό και µέσα 
της ΟΛΘ ΑΕ. 
 
 
2. Οι εργασίες στην ξηρά περιλαµβάνουν: 
 
2.1.1) Την παράδοση του φορτίου σε χερσαία µεταφορικά µέσα των ενδιαφεροµένων, προς 
έξοδο από τις χερσαίες πύλες της ΟΛΘ ΑΕ, ή απευθείας από άλλο χερσαίο µεταφορικό µέσο 
ή µετά από εναπόθεσή του σε αποθηκευτικούς χώρους ή µέσω κρηπιδώµατος. 
2.1.2) Τη µεταφορά του φορτίου από αποθηκευτικούς χώρους στην προκυµαία (στην ακτίνα 
του ηλεκτροκίνητου γερανού) ή τη µέσω κρηπιδώµατος εκφόρτωση χερσαίων µεταφορικών 
µέσων (για φόρτωση στο πλοίο). 
 
2.2.1) Την παραλαβή του φορτίου σε αποθηκευτικούς χώρους από χερσαία µεταφορικά µέσα 
των ενδιαφεροµένων.  
2.2.2) Τη µεταφορά του φορτίου από κρηπίδωµα σε αποθηκευτικούς χώρους. 
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2.3) Τις πρόσθετες εργασίες όπως: την εκκένωση και την πλήρωση εµπορευµατοκιβωτίων, τη 
µεταφορά αυτών µετά από αίτηση του παραλήπτη ή του φορτωτή από έναν τοµέα σε άλλον 
(π.χ. από το Συµβατικό Λιµένα στο Σ.ΕΜΠΟ), τους ελιγµούς βαγονιών, τη ζύγιση, την 
επαλήθευση, την καταµέτρηση, τη συµµετοχή στο δειγµατοληπτικό ή καθολικό τελωνειακό 
έλεγχο, τη διαλογή πέραν της προβλεπόµενης στην ανάλυση δικαιωµάτων και κάθε άλλη 
παρεµφερή εργασία που χαρακτηρίζεται από την αρµόδια υπηρεσιακή µονάδα σαν πρόσθετη 
και είναι δυνατόν να εκτελείται µε προσωπικό και µέσα της ΟΛΘ ΑΕ. 
 
 
3. Οι εργασίες στο Σιλό περιλαµβάνουν : 
 
3.1) Την αναρρόφηση του φορτίου δηµητριακών από το κύτος του πλοίου και µέσω του 
πυλώνα αποθήκευση του στις κυψέλες του σιλό. 
Την εκφόρτωση στη λεκάνη συγκέντρωσης (καταπακτή) του σιλό, φορτίων δηµητριακών από 
χερσαία µεταφορικά µέσα, µε ανατροπές και την αποθήκευσή τους στις κυψέλες του σιλό. 
 
3.2) Την παράδοση του φορτίου από τις κυψέλες του σιλό σε χερσαία µεταφορικά µέσα µε 
χοάνες δαπέδου, ή στο πλοίο µέσω του πυλώνα. 
 
3.3) Την αναρρόφηση του φορτίου από το κύτος του πλοίου και την απευθείας παράδοσή του 
- µέσω του πυλώνα- σε χερσαία µεταφορικά µέσα ή σε άλλο πλωτό µέσο. 
 
3.4) Τις πρόσθετες εργασίες όπως η µετάγγιση από κυψέλη σε κυψέλη και κάθε άλλη 
εργασία, που είναι δυνατόν να εκτελείται µε προσωπικό και µέσα της ΟΛΘ ΑΕ και 
χαρακτηρίζεται από την αρµόδια υπηρεσιακή µονάδα σαν πρόσθετη. 
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ΑΡΘΡΟ 3 
 
 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΠΛΟΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ 
 
 
1. Η θέση παραβολής ή πρυµνοδέτησης κάθε πλοίου εντός της λιµενικής ζώνης, καθώς 
και η µεθόρµιση ή µετακίνηση πλοίου, διενεργείται µε µέριµνα και ευθύνη του Τµήµατος 
Συντονισµού Λιµενικών Λειτουργιών τηρώντας τους ισχύοντες Κανονισµούς και ∆ιατάξεις. 
 
2. Η προτεραιότητα για την προσόρµιση, παραβολή ή πρυµνοδέτηση του πλοίου, 
παρέχεται µε βάση τη σειρά άφιξης του, όπως αυτή δηλώνεται στην Υπηρεσία Αγκυροβολίας 
του Κεντρικού Λιµεναρχείου Θεσσαλονίκης. Στην παροχή προτεραιότητας του πλοίου, κατά 
τη σειρά άφιξης, λαµβάνεται υπόψη ο λειτουργικός σχεδιασµός της ΟΛΘ ΑΕ, για τις θέσεις 
πλεύρισης ή πρυµνοδέτησης πλοίων, ο οποίος στηρίζεται:  
ι) στα τεχνικά χαρακτηριστικά και στις χερσαίες εγκαταστάσεις του για την ασφαλή 
φορτοεκφόρτωση του πλοίου (βάθος, µήκος και κατάσταση κρηπιδώµατος, ράµπα ή χερσαίες 
ευκολίες, εξοπλισµός κρηπιδώµατος, χώρος ελιγµών µηχανηµάτων κ.ά.),  
ιι) στη λειτουργία τερµατικών σταθµών ή ζωνών εξυπηρέτησης για κατηγορίες πλοίων και 
φορτίων (θέσεις πλεύρισης, Σ.ΕΜΠΟ, Rο-Rο, επιβατικών πλοίων, χύδην φορτίου, γενικού 
φορτίου κ.ά.) και  
ιιι) στις προθεσµίες που επιβάλλονται από το Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα της 
ΟΛΘ ΑΕ. 
 
2.1. Κατ' αρχήν τα πλοία πλευρίζουν ή πρυµνοδετούν: 
 
2.1.1) Τα επιβατικά στα κρηπιδώµατα του Επιβατικού Λιµένα από το Νο 4 έως και το Νο 9. 
2.1.2) Τα φορτηγά προς φορτοεκφόρτωση γενικού και χύδην φορτίου στα κρηπιδώµατα του 

Συµβατικού Λιµένα από το Νο 10 έως και το Νο 24.  
2.1.3) Τα φορτηγά προς φορτοεκφόρτωση εµπορευµατοκιβωτίων στα κρηπιδώµατα Νο26 

και Νο27 του Σ.ΕΜΠΟ.  
 
3. Πλοία που µεταφέρουν φορτία για λογαριασµό του Ελληνικού Στρατού ή του 
Ελληνικού ∆ηµοσίου ή τελούν υπό την κάλυψη του Ελληνικού Στρατού, δύνανται κατ' 
εκτίµηση της ∆ιοίκησης της ΟΛΘ ΑΕ, να πλευρίζουν ή να πρυµνοδετούν χωρίς να 
λαµβάνεται υπόψη η σειρά άφιξης των. 
 
4. Το Τµήµα Συντονισµού Λιµενικών Λειτουργιών µπορεί να µεταβάλλει τη σειρά 
προτεραιότητας των πλοίων σε εξαιρετικές περιπτώσεις και µόνο όταν, κατά την απόλυτη 
κρίση του, αυτό επιβάλλεται από τις ανάγκες της αποδοτικότερης και εύρυθµης λειτουργίας 
του λιµένα.  
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ΑΡΘΡΟ 4 
 
 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΛΟΙΩΝ 
 

Πλοία που έχουν πλευρίσει ή πρυµνοδετήσει στα κρηπιδώµατα του λιµένα 
υποχρεούνται: 
 
1. Σε κανονική φορτοεκφορτωτική εργασία όπως αυτή καθορίζεται από το Τµήµα 
Συντονισµού Λιµενικών Λειτουργιών.  
 
2. Στην άµεση αποµάκρυνση από το κρηπίδωµα, µετά το πέρας των φορτοεκφορτωτικών 
εργασιών όπως επίσης και όταν δεν εκτελούνται φορτοεκφορτωτικές εργασίες µε υπαιτιότητα 
του πλοίου ή του φορτίου. Μετά από αίτηση του ενδιαφερόµενου, η αρµόδια υπηρεσιακή 
µονάδα αναλόγως των περιστάσεων είναι δυνατόν να εγκρίνει την περαιτέρω παραµονή του. 
 
3. Σε µετακινήσεις στο ίδιο κρηπίδωµα όταν αυτό κρίνεται σκόπιµο, από το αρµόδιο 
Τµήµα, προς εξυπηρέτηση άλλου πλοίου. 
Η µετακίνηση στο ίδιο κρηπίδωµα δεν θεωρείται µεθόρµιση.  
Τα έξοδα για µεθορµίσεις ή µετακινήσεις στο ίδιο κρηπίδωµα µε χρήση ρυµουλκού – 
καβοδετών, βαρύνουν το προς εξυπηρέτηση πλοίο. 
 
4. Στη λήψη των κατάλληλων µέτρων για την απρόσκοπτη διεξαγωγή των εργασιών 
φορτοεκφόρτωσης. 
 
5. Στη διατήρηση σε καλή κατάσταση λειτουργίας των φορτοεκφορτωτικών 
µηχανηµάτων των. 
 
6. Στον επαρκή φωτισµό των και ειδικά των χώρων στους οποίους εκτελούνται εργασίες 
φορτοεκφόρτωσης. 
 
7. Στη λήψη των επιβαλλόµενων µέτρων ασφαλείας, για την πρόληψη πυρκαγιών, 
ζηµιών και ατυχηµάτων στο απασχολούµενο προσωπικό. 
 
8. Σε έκτακτη εργασία και κατά τις Κυριακές και Αργίες, εφόσον οι ανάγκες λειτουργίας 
του λιµένα και οι συνθήκες το επιτρέπουν, κατά την κρίση της Γενικής ∆ιεύθυνσης 
Επιχειρησιακών Μονάδων, επιβάλλουν τούτο. 
 
9. Στην άµεση και πλήρη συµµόρφωση σε αποφάσεις της ∆ιοίκησης της ΟΛΘ ΑΕ για 
µεθόρµιση σε άλλο κρηπίδωµα ή σε αποµάκρυνση εκτός λιµένα µε έξοδα των σε περιπτώσεις 
ασφαλιστικών µέτρων επί του πλοίου ή του φορτίου, εφόσον οι ανάγκες λειτουργίας του 
λιµένα το επιβάλλουν. 
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ΑΡΘΡΟ 5 
 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
 

 
1. Ο προγραµµατισµός των λιµενικών εργασιών γίνεται από το Τµήµα Συντονισµού 
Λιµενικών Λειτουργιών, το οποίο κατά την απόλυτη κρίση του καθορίζει τις εργασίες, 
κατανέµει το λιµενεργατικό προσωπικό και τον απαιτούµενο αριθµό µηχανικών και λοιπών 
µέσων. 
 
2. Προτεραιότητα διάθεσης προσωπικού και µέσων παρέχεται στα πλοία, µε βάση τη 
σειρά έναρξης των φορτοεκφορτωτικών εργασιών του πλοίου. 
 
3. Ο αριθµός των µηχανικών και λοιπών µέσων και των οµοχειριών λιµενεργατικού 
προσωπικού, που θα διατεθεί στις εργασίες, καθορίζεται µετά από συνεκτίµηση της 
προτεραιότητας του πλοίου, των διαθέσιµων µέσων και κρηπιδωµάτων, της συνολικής 
ζήτησης για χρήση µηχανικών µέσων, του µεγέθους του πλοίου και του τύπου φορτίου, των 
πλοίων που αναµένουν προς εξυπηρέτηση και άλλων σχετικών παραγόντων.  
 
4.  Η αρµόδια υπηρεσιακή µονάδα και οι εντεταλµένοι υπάλληλοι επιβλέπουν την οµαλή 
εκτέλεση των προγραµµατισθεισών εργασιών συµπεριλαµβανοµένων και αυτών των 
ιδιωτικών µηχανικών µέσων και προχωρούν στη λήψη πρόσθετων µέτρων για την 
αποδοτικότερη λιµενική λειτουργία και την αντιµετώπιση έκτακτων περιστατικών. 
 
 
5.  Οι διατάξεις του άρθρου 3 παράγραφοι 3 και 4 ισχύουν και στη διάθεση προσωπικού 
και µέσων. 
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ΑΡΘΡΟ 6 
 
 

∆ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
 
1. ∆ιάρκεια εργασίας 
 

Η εργασία φορτοεκφόρτωσης και µεταφοράς διακρίνεται σε κανονική και έκτακτη 
(υπερωριακή) και διεξάγεται καθ' όλο το 24ωρο και όλες τις ηµέρες εργάσιµες και 
εξαιρετέες, εκτός των περιπτώσεων έλλειψης εργατών και µηχανικών µέσων, απεργιών, 
δυσµενών καιρικών συνθηκών ή γεγονότων τα οποία συνιστούν ανωτέρα βία. 

 
2. Κανονική εργασία 
 
2.1 Για εργασίες στο πλοίο, στο Συµβατικό Λιµένα. 
(περιλαµβάνεται και η µεταφορά των φορτίων σε αποθηκευτικούς χώρους και αντίστροφα) 
 
∆ιεξάγεται µε δύο βάρδιες από ∆ευτέρα έως Παρασκευή και µία βάρδια το Σάββατο, ως 
ακολούθως: 
Α΄ βάρδια  ∆ευτέρα – Σάββατο      08.00 – 15.00 
Β΄ βάρδια  ∆ευτέρα – Παρασκευή     15.00 – 22.00 
 
2.2 Για εργασίες στο πλοίο, στο Σταθµό Εµπορευµατοκιβωτίων 
 
∆ιεξάγεται µε τρεις βάρδιες, όλες τις ηµέρες του χρόνου, 24 ώρες το 24ώρο, ως ακολούθως: 
Α΄ βάρδια  ∆εύτερα – Κυριακή      08.00 - 15.00 
Β΄ βάρδια  ∆ευτέρα – Κυριακή      15.00 – 22.00 
Γ΄ βάρδια  ∆ευτέρα – Κυριακή      22.00 – 05.30 
Η Γ΄ βάρδια συνεχίζει να εργάζεται µέχρι την 08.00, όταν απαιτείται. 
 
2.3 Για εργασίες στην ξηρά, στο Συµβατικό Λιµένα 
 
2.3.1. Φορτία Κοινοτικά και Μη Κοινοτικά 
∆ιεξάγεται µε µία βάρδια από ∆ευτέρα έως Παρασκευή και από  08.00 – 15.00 
2.3.2. Φορτία υπό διαµετακόµιση (in transit)  
∆ιεξάγεται σύµφωνα µε το ωράριο εργασιών στο πλοίο της παραγράφου 2.1. 
 
2.4 Για εργασίες στην ξηρά, στο Σταθµό Εµπορευµατοκιβωτίων 
 
∆ιεξάγεται: από  ∆ευτέρα έως Παρασκευή    08.00 – 20.00 

Το Σάββατο      08.00 – 15.00 
 
2.5 Για εργασίες στο Σιλό 
 
2.5.1) ∆ιεξάγεται για τα στάδια εργασίας, από πλοίο σε πλοίο ή σε χερσαία µεταφορικά µέσα, 
ή από πλοίο σε κυψέλες και αντίστροφα, µε δύο βάρδιες από ∆ευτέρα έως Παρασκευή και 
µία βάρδια το Σάββατο, ως ακολούθως: 
Α΄ βάρδια  ∆ευτέρα – Σάββατο      08.00 – 15.00 
Β΄ βάρδια  ∆ευτέρα – Παρασκευή     15.00 – 22.00 
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2.5.2) Για εργασίες από κυψέλες σε χερσαία µεταφορικά µέσα και αντίστροφα διεξάγεται µε 
δύο βάρδιες από ∆ευτέρα έως Παρασκευή, ως ακολούθως: 
Α΄ βάρδια         08.00 – 15.00 
Β΄ βάρδια         15.00 – 22.00 
 
2.6 Για εργασίες εκκένωσης ή πλήρωσης εµπορευµατοκιβωτίων 
 

Για εργασίες εκκένωσης ή πλήρωσης εµπορευµατοκιβωτίων από / σε χερσαία 
µεταφορικά µέσα ή αποθηκευτικούς χώρους ή πλοίο και αντίστροφα, ισχύουν οι αντίστοιχες 
διατάξεις του Συµβατικού Λιµένα για εργασίες στο πλοίο ή στη ξηρά, θεωρουµένου του 
εµπορευµατοκιβωτίου ως χερσαίου µέσου µεταφοράς. 
 
3. Έκτακτη (υπερωριακή) εργασία 
 
3.1. Για εργασίες στο πλοίο στο Συµβατικό Λιµένα 
(περιλαµβάνεται και η µεταφορά των φορτίων σε αποθηκευτικούς χώρους και αντίστροφα) 
Από ∆ευτέρα έως Παρασκευή      µετά την  22.00 
Το Σάββατο         µετά την  15.00 
Τις Κυριακές και Αργίες       από  08.00 
 
3.2. Για εργασίες στην ξηρά, στο Συµβατικό Λιµένα 
 
3.2.1. Φορτία Κοινοτικά και Μη Κοινοτικά 
Από ∆ευτέρα έως Παρασκευή      µετά την  15.00 
Το Σάββατο, τις Κυριακές και τις Αργίες     από   08.00 
3.2.2. Φορτία υπό διαµετακόµιση (in transit) 
∆ιεξάγεται όπως το ωράριο εργασιών στο πλοίο της παραγράφου 3.1 
 
3.3. Για εργασίες στην ξηρά, στο Σταθµό Εµπορευµατοκιβωτίων 
 
Από ∆ευτέρα έως Παρασκευή      µετά την  20.00 
Το Σάββατο                                    µετά την  15.00 
Τις Κυριακές και Αργίες                   από  08.00 
 
3.4. Για εργασίες στο Σιλό 
 
3.4.1) Για τα στάδια εργασίας, από πλοίο σε πλοίο ή σε χερσαία µεταφορικά µέσα, ή από 
πλοίο σε κυψέλες και αντίστροφα: 
Από ∆ευτέρα έως Παρασκευή      µετά την  22.00 
Το Σάββατο                                    µετά την  15.00 
Τις Κυριακές και Αργίες                   από  08.00 
3.4.2) Για εργασίες από κυψέλες σε χερσαία µεταφορικά µέσα και αντίστροφα: 
Από ∆ευτέρα έως Παρασκευή      µετά την  22.00 
Το Σάββατο, τις Κυριακές και Αργίες     από  08.00 
 
3.5. Για έκτακτη εργασία των Πυλών εισόδου – εξόδου των εµπορευµάτων 
 
Για τα εµπορευµατοκιβώτια    δεν υφίσταται 
Για τα φορτία του Συµβατικού λιµένα  ως το ωράριο εργασιών στο πλοίο, του Συµβατικού 

Λιµένα 
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3.6. Για έκτακτη εργασία των πλαστιγγών της ΟΛΘ ΑΕ 
 
Από ∆ευτέρα έως Παρασκευή      µετά την 22.00 
Το Σάββατο, τις Κυριακές και Αργίες     από   08.00 
 
4. Εξαιρετέες ηµέρες 
 
Εξαιρετέες ηµέρες ορίζονται οι παρακάτω: 
 
4.1) 1η Ιανουαρίου, Θεοφάνεια (6 Ιανουαρίου), Καθαρά ∆ευτέρα, 25η Μαρτίου, Μεγάλη 
Παρασκευή, Μεγάλο Σάββατο, Κυριακή του Πάσχα, ∆ευτέρα του Πάσχα, 1η Μαΐου, Αγίου 
Πνεύµατος, 15η Αυγούστου, Αγίου ∆ηµητρίου (26 Οκτωβρίου), 28η Οκτωβρίου, 
Χριστούγεννα (25 ∆εκεµβρίου) και η επόµενη ηµέρα των Χριστουγέννων (26 ∆εκεµβρίου). 
 
4.2) Οι οριζόµενες εκτάκτως µε Κυβερνητικές αποφάσεις. 

 
4.3) Η ∆ιοίκηση της ΟΛΘ ΑΕ δύναται, µε απόφαση της, να καθορίζει τις ηµέρες κατά τις 
οποίες το Λιµάνι αργεί πλήρως και οι οποίες σήµερα είναι οι εξής: 
Στο ΣΕΜΠΟ:    1η Ιανουαρίου, 1η Μαΐου, Κυριακή του Πάσχα, 25 ∆εκεµβρίου. 
Στο Συµβατικό Λιµάνι:  1η Ιανουαρίου, 1η Μαΐου, Κυριακή του Πάσχα, ∆ευτέρα του 

Πάσχα, 25 ∆εκεµβρίου, 26 ∆εκεµβρίου. 
 
5. Καθυστέρηση εργασίας 
 

Ως καθυστέρηση εργασίας θεωρείται η επιβράδυνση έναρξης εργασίας ή και διακοπή 
αυτής, κατά τη διάρκεια διεξαγωγής της, οφειλόµενη: 
5.1) Στο πλοίο, λόγω µη έγκαιρης άφιξης – παραβολής του (που δεν θα οφείλεται στην 
πλοηγική υπηρεσία), βλάβης του χρησιµοποιούµενου µηχανικού εξοπλισµού του, ανοίγµατος 
και κλεισίµατος των κυτών, µεθόρµισης κλπ. 
5.2) Στο φορτίο,  λόγω µη έγκαιρης παραλαβής – παράδοσης του, τελωνειακών διατυπώσεων, 
υγειονοµικού ελέγχου, κλπ. 
5 .3 ) Στην ΟΛΘ ΑΕ, λόγω βλάβης των µηχανικών µέσων και εγκαταστάσεων του λιµένα, µη 
έγκαιρης αποστολής λιµενεργατών ή µηχανικών µέσων στο χώρο εργασίας. 
5.4) Σε ανωτέρα βία, λόγω δυσµενών καιρικών συνθηκών (ψύχος, καύσωνας, παγετός) 
διακοπής ηλεκτρικού ρεύµατος , απεργίας ή άλλων απρόβλεπτων γεγονότων. 
 
6. Ματαίωση εργασίας 

 
Ως τέτοια θεωρείται η εξ ολοκλήρου µη εκτέλεση εργασίας κατά τη διάρκεια του 

χρόνου της κανονικής ή εκτάκτου εργασίας, οποιασδήποτε βάρδιας για λόγους οι οποίοι 
αναφέρονται στην παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου. 
 
7. Παράταση εργασίας 
 

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις για την αντιµετώπιση προβληµάτων συµφόρησης της 
λειτουργίας του λιµένα ή αντιµετώπισης γεγονότων που συνιστούν ανωτέρα βία είναι δυνατή 
η παράταση του ωραρίου των εργασιών στην ξηρά ή στο πλοίο από την αρµόδια υπηρεσιακή 
µονάδα µε απόφαση του Γενικού ∆ιευθυντού Επιχειρησιακών Μονάδων. 
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ΑΡΘΡΟ 7 
 
 

∆ΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ 
 
  Για τη διενέργεια των πάσης φύσεως εργασιών φορτοεκφόρτωσης και µεταφοράς 
όπως και για κάθε πλοίο που καταπλέει στο λιµένα για οποιονδήποτε λόγο, πρέπει να 
κατατίθενται από τους ενδιαφεροµένους στα αρµόδια Τµήµατα της ∆ιεύθυνσης 
Εκµετάλλευσης τα απαιτούµενα έγγραφα, όπως αυτά ορίζονται παρακάτω: 
 
1.- Αναγγελία άφιξης πλοίου. 
2.- Έγγραφα µεταφοράς εµπορευµάτων (δηλωτικό φορτίου). 
3.- Σχέδιο σχηµατικής κάτοψης (σκαρίφηµα του πλοίου) και τοµή των κυτών, για τα πλοία 

που µεταφέρουν στερεά χύδην φορτία 
4.- Αίτηση διάθεσης εργατικών οµοχειριών και µηχανικών µέσων. 
5.- Πιστοποιητικό απεντόµωσης (fumigation certificate), για τα φορτία δηµητριακών. 
6.- Γνωστοποίηση για παραλαβή καυσίµων από το πλοίο. 
7.- Κοινοποίηση για παράδοση αποβλήτων και καταλοίπων. 
8.- Οποιοδήποτε άλλο έγγραφο, όπως stowage plan, bay plan, κ.ά, που θα απαιτηθεί από την 

αρµόδια υπηρεσιακή µονάδα. 
 
1. Αναγγελία άφιξης πλοίου 
 
Οι Ναυτικοί Πράκτορες οφείλουν να γνωστοποιούν εγγράφως ή ηλεκτρονικά στο Τµήµα 
Συντονισµού Λιµενικών Λειτουργιών τον κατάπλου αναµενόµενου πλοίου: 
 
1.1) 18 ώρες τουλάχιστον πριν την άφιξη του πλοίου, που προέρχεται από τα λιµάνια της 
Κωνσταντινούπολης, Σµύρνης και Πειραιά. 
1.2) 24 τουλάχιστον ώρες πριν την άφιξη του πλοίου, που προέρχεται από τους λοιπούς 
λιµένες της Μεσογείου και της Μαύρης Θάλασσας.  
1.3) 72 τουλάχιστον ώρες πριν την άφιξη του πλοίου, που προέρχεται από άλλους λιµένες  
 
1.4) Η άφιξη επιβεβαιώνεται εγγράφως ή ηλεκτρονικά για τα φορτηγά πλοία που 
αναµένονται να καταπλεύσουν και να εξυπηρετηθούν: 
 

Με την Α΄ βάρδια 
 

Από ∆ευτέρα έως Παρασκευή 
 

Μέχρι την 15.00 ώρα  
της προηγούµενης ηµέρας 

Με τη Β΄& Γ΄ βάρδια Από ∆ευτέρα έως Παρασκευή Μέχρι την 10.00 ώρα  
της ιδίας ηµέρας 

Με την Α΄, Β΄& Γ΄ 
βάρδια 

Σαββάτου 
 

Μέχρι την 15.00 ώρα 
της προηγούµενης ηµέρας 

Με την Α΄, Β΄ & Γ΄ 
βάρδια 
 

Κυριακών & Αργιών 
 

Μέχρι την 10.00 ώρα  
του Σαββάτου ή της 
εργασίµου ηµέρας, που 
προηγείται της Αργίας 

 
1.5) Μη έγκαιρη επιβεβαίωση συνεπάγεται τον αποκλεισµό του πλοίου από τον 
προγραµµατισµό καθορισµού θέσης πλεύρισης και διάθεσης προσωπικού και µέσων, εκτός 
αν οι συνθήκες του λιµένα παρέχουν τη δυνατότητα άµεσης εξυπηρέτησης του πλοίου και 
του φορτίου. 
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2. Έγγραφα µεταφοράς - ∆ηλωτικό εµπορευµάτων 
2.1) Το δηλωτικό εισαγωγής απαιτείται για όλα τα πλοία που έχουν καταπλεύσει στο 
λιµένα µε φορτίο προς εκφόρτωση και πρέπει να περιλαµβάνει: 
2.1.1) όλα τα στοιχεία που ορίζονται από το άρθρο 17 παρ. 1 του Ν 2960/22.11.01 
2.1.2) τον όρο µε τον οποίο διακινείται το φορτίο (Sotto Palango ή Free In Out) 
2.1.3) τα εµπορεύµατα υπό διαµετακόµιση (in transit) κατά στίχο 
2.1.4) τα εκρηκτικά, εύφλεκτα και επικίνδυνα φορτία κατά στίχο, µε το βαθµό 
επικινδυνότητας τους (κατηγορία IMO) και την ακριβή τεχνική ονοµασία τους 
2.1.5) το δηλωτικό εισαγωγής ή η λίστα εκφόρτωσης πρέπει:  
2.1.5.1) για τα συµβατικά φορτία να κατατίθεται, στο Τµήµα Συµβατικού Λιµένα & 
Ακτοπλοΐας σε 6 αντίγραφα, µαζί µε το δηλωτικό εφοδίων του πλοίου, πριν την έναρξη των 
εργασιών εκφόρτωσης, 
2.1.5.2) για τα εµπορευµατοκιβώτια να αποστέλλεται ηλεκτρονικά στο Σ.ΕΜΠΟ το αργότερο 
18 ώρες πριν την έναρξη των εργασιών στο πλοίο, για τα πλοία που προέρχονται από τα 
λιµάνια της Κωνσταντινούπολης, Σµύρνης και Πειραιά και 24 ώρες πριν την έναρξη των 
εργασιών στο πλοίο, για τα πλοία που προέρχονται από άλλους λιµένες. 
2.2)  Η λίστα φόρτωσης πρέπει να αποστέλλεται ηλεκτρονικά στο Σ.ΕΜΠΟ το αργότερο 
16 ώρες πριν την έναρξη των εργασιών στο πλοίο. 
2.3) Απαγορεύεται η παράδοση εµπορευµατοκιβωτίων προς έξοδο, από τις χερσαίες ή τις 
θαλάσσιες πύλες της ΟΛΘ ΑΕ, πριν την ολοκλήρωση και οριστικοποίηση τόσο της 
παραλαβής των Ε/Κ όσο και του δηλωτικού εισαγωγής (λίστα εκφόρτωσης). 
3.  Σχέδιο σχηµατικής κάτοψης (σκαρίφηµα πλοίου) και τοµή των κυτών 

Απαιτείται για τα φορτηγά πλοία που µεταφέρουν χύδην φορτία. Κατατίθεται στο 
Τµήµα Συντονισµού Λιµενικών Λειτουργιών πριν την έναρξη των εργασιών εκφόρτωσης και 
περιλαµβάνει σχηµατική κάτοψη των κυτών, πάνω στις οποίες θα είναι αποτυπωµένες όλες οι 
προεξέχουσες κατασκευαστικές διατάξεις του πλοίου όπως: κλιµακοστάσια, πατάρια, 
προεξέχοντες νοµείς, σωληνώσεις, δεξαµενές, υποστυλώµατα διαφράγµατα, βάσεις 
πρόσδεσης κ.ά. 
4.  Αίτηση διάθεσης εργατικών οµοχειριών και µηχανικών µέσων  
  Η αίτηση απαιτείται για οποιαδήποτε εργασία φορτοεκφόρτωσης και µεταφοράς σε 
πλοίο. Κατατίθεται στο αρµόδιο Τµήµα και ανακαλείται εντός των προθεσµιών που ορίζονται 
παρακάτω: 

Κατάθεση Ανάκληση  
Για προγραµµατιζόµενη 
εργασία Α΄ βάρδιας 
∆ευτέρα- Παρασκευή 

Μέχρι την 06.00 ώρα της 
ιδίας ηµέρας 

Μέχρι την 07.00 της ιδίας 
ηµέρας 

Για προγραµµατιζόµενη 
εργασία Β΄ & Γ΄ βάρδιας 
∆ευτέρα- Παρασκευή 

Μέχρι την 12.00 ώρα της 
ιδίας ηµέρας  

Μέχρι την 13.00 της ιδίας 
ηµέρας 
 

Για προγραµµατιζόµενη 
εργασία Α΄, Β΄ & Γ΄ 
βάρδιας Σαββάτου 

Μέχρι την 15.00 ώρα της 
προηγουµένης ηµέρας 

Α΄ βάρδια µέχρι την 07.00 
της ιδίας ηµέρας 
Β΄ βάρδια  µέχρι την 10.00 
της ιδίας ηµέρας 
Γ΄ βάρδια  µέχρι την 12.00 
της ιδίας ηµέρας 

Για προγραµµατιζόµενη 
εργασία Κυριακών και 
Αργιών 

Μέχρι την 12.00 ώρα του 
Σαββάτου ή µέχρι την 
14:00 της εργασίµου 
ηµέρας που προηγείται 
της Αργίας. 

 
∆εν δύναται να ανακληθεί 
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5.  Πιστοποιητικό απεντόµωσης (fumigation certificate) 
 
 Απαιτείται για τα φορτηγά πλοία που µεταφέρουν φορτία δηµητριακών. Κατατίθεται 
στα Τµήµατα Συντονισµού Λιµενικών Λειτουργιών και Περιβάλλοντος, Υγιεινής και 
Ασφάλειας της ΟΛΘ ΑΕ, πριν την έναρξη των εργασιών εκφόρτωσης. 

 
6.  Γνωστοποίηση για παραλαβή καυσίµων από το πλοίο 
 
 Η παραλαβή καυσίµων από πλοία πλευρισµένα στα κρηπιδώµατα, είναι δυνατή µόνο 
κατόπιν έγκρισης της αρµόδιας υπηρεσιακής µονάδας ή των εντεταλµένων υπηρεσιακών 
οργάνων αυτής. 
 
7.  Κοινοποίηση για παράδοση αποβλήτων και καταλοίπων  
 
 Το ειδικό έντυπο κοινοποίησης στοιχείων κατατίθεται 24 ώρες πριν από την άφιξη 
του πλοίου: 
7.1) Στην αρµόδια υπηρεσιακή µονάδα της ΟΛΘ ΑΕ,  
7.2) Στον ανάδοχο εκτέλεσης των υπηρεσιών παραλαβής αποβλήτων και καταλοίπων και  
7.3) Στην αρµόδια υπηρεσία του Λιµεναρχείου Θεσσαλονίκης 
 Η κοινοποίηση αναφέρει µεταξύ των άλλων το είδος και την ποσότητα των 
αποβλήτων και καταλοίπων που προτίθεται να παραδώσει το πλοίο.  
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ΑΡΘΡΟ 8 
 
 

ΠΑΡΑΛΑΒΗ – ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ – ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 
 
1.  Παραλαβή εµπορευµάτων  
 
Η ΟΛΘ ΑΕ παραλαµβάνει τα εµπορεύµατα που κοµίζονται : 
-  µε πλοία, από την απόθεσή τους στην προκυµαία  
-  µε χερσαία µεταφορικά µέσα, από την απόθεσή τους στους υπαίθριους ή 
στεγασµένους αποθηκευτικούς χώρους. 
 Τα εµπορεύµατα παραλαµβάνονται και παραδίδονται όπως αυτά εµφανίζονται 
συσκευασµένα εξωτερικά. Εκ µέρους της ΟΛΘ ΑΕ δεν γίνεται έλεγχος του περιεχοµένου των 
συσκευασιών, της κατάστασής τους ή του βάρους τους µε εξαίρεση τις συσκευασίες 
(παλέτες, κιβώτια, δέµατα, βαρέλια, σάκοι κ.α) που εξωτερικά παρουσιάζουν φανερά σηµεία 
παραβίασης ή διαρρέουν ή είναι κενά του περιεχοµένου τους. Η παραλαβή γίνεται µε βάση τα 
έγγραφα µεταφοράς που κατατίθενται στην Ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από 
µετάφραση στην Ελληνική επικυρωµένη από τον πλοίαρχο ή τον πράκτορα, η δε παράδοση 
των εµπορευµάτων αφού κατατεθούν τα προβλεπόµενα παραστατικά και καταβληθούν τα 
οφειλόµενα δικαιώµατα. 
 Φορτία που αναγράφονται στα έγγραφα µεταφοράς ως ''χύµα" ή "µερίδα" 
παραλαµβάνονται και παραδίδονται χωρίς να υπέχει η ΟΛΘ ΑΕ καµία ευθύνη για την 
ποσότητα που δηλώθηκε και το βάρος τους, εκτός εάν κατά τη παραλαβή τους από την ΟΛΘ 
ΑΕ ζυγίστηκαν κατόπιν αίτησης του µεταφορέα ή του κυρίου του εµπορεύµατος. 
 Με τις προϋποθέσεις και τους όρους του άρθρου αυτού παραλαµβάνονται και 
παραδίδονται και τα εµπορεύµατα που περιέχονται σε εµπορευµατοκιβώτια. Εφόσον 
διαπιστωθεί το αλύµαντο των σφραγίδων και οι αριθµοί που φέρουν συµφωνούν µε αυτούς 
που αναγράφονται  στα έγγραφα µεταφοράς, τεκµαίρεται ότι και το περιεχόµενο συµφωνεί µε 
τα αντίστοιχα έγγραφα µεταφοράς. 
 Στις συσκευασίες που διαπιστώνονται κατά την παραλαβή παραβιάσεις, ρήξεις, κ.ά. 
εφαρµόζονται τα προβλεπόµενα από τις ακόλουθες Αποφάσεις Υπουργού Οικονοµικών 
(ΑΥΟ): 
Τ.10970/110/Γ.0019/ΦΕΚ934/Β/24.3.93 άρθρο 2 και 
Τ.20/76/Γ.0019/2.1.95 παράγραφος 3.1, 
όπως εκάστοτε ισχύουν. 
 
 
2.  Αποθήκευση εµπορευµάτων  
 
 Τα Μη Κοινοτικά και τα υπό διαµετακόµιση εµπορεύµατα αποθηκεύονται σε 
στεγασµένους και υπαίθριους χώρους της Ελεύθερης Ζώνης. 
 Τα Κοινοτικά εµπορεύµατα αποθηκεύονται κατ΄ αρχήν σε υπαίθριους και 
στεγασµένους  χώρους του Ελεύθερου (Κοινοτικού) Λιµένα, είναι όµως δυνατό να 
αποθηκεύονται και σε χώρους της Ελεύθερης Ζώνης για τους λόγους και µε τις προϋποθέσεις 
που προβλέπονται:  
-από τον Τελωνειακό Κώδικα της Κοινότητας 2913/92  
-τον Κανονισµό Εφαρµογής της Κοινότητας 2454/93 και  
-τις ∆ιατάξεις της ΑΥΟ Τ.20/76/Γ.0019/2.1.95, 
όπως εκάστοτε ισχύουν. 
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2.1) Ο υπολογισµός των αποθηκευτικών δικαιωµάτων αρχίζει από την ηµέρα λήξης των 
εργασιών εκφόρτωσης και οριστικοποίησης της παραλαβής των εµπορευµάτων από την ΟΛΘ 
ΑΕ.  
2.2) Στις φορτώσεις πλοίων τα αποθηκευτικά δικαιώµατα υπολογίζονται έως και την ηµέρα 
έναρξης των εργασιών φόρτωσης στο πλοίο. 
2.3) Στα Κοινοτικά χύδην φορτία (περιλαµβάνονται και τα εγχώρια) παρέχεται ατελώς η 
δυνατότητα συσσώρευσης των φορτίων εγγύς των κρηπιδωµάτων, έως και 2 ηµερολογιακές 
ηµέρες πριν την έναρξη των εργασιών φόρτωσης στο πλοίο. 
 
Ο υπολογισµός των αποθηκευτικών δικαιωµάτων είναι συνάρτηση: 
 -Του χρόνου παραµονής των εµπορευµάτων στους αποθηκευτικούς χώρους. 
 -Του χώρου αποθήκευσης, υπαίθριου ή στεγασµένου. 
 -Του είδους των εµπορευµάτων και της αντίστοιχης κατάταξης τους σε κατηγορίες ως προς 
τα αποθήκευτρα  
 -Του βάρους των εκπεφρασµένου σε χιλιόγραµµα ή του όγκου των εκπεφρασµένου σε µ3  
  
Ειδική ρύθµιση προβλέπεται για τα: 
 -∆ηµητριακά στις κυψέλες του σιλό 
 -Τροχοφόρα (αυτοκίνητα, ρυµουλκούµενα, γεωργικά µηχανήµατα, δίκυκλα κ.α.) 
 -Εµπορευµατοκιβώτια 
 -Ζώντα Ζώα (σταυλισµός) 
 
 
3.  Αποταµίευση εµπορευµάτων – Έκδοση δελτίων αποθήκευσης 
  
 Με αίτηση του κυρίου των εµπορευµάτων, µπορεί να γίνει πράξη αποταµίευσης των 
εµπορευµάτων. Η πράξη αποταµίευσης, η οποία είναι διάφορος από την τελωνειακή 
αποταµίευση, γίνεται µετά την παραλαβή των εµπορευµάτων από την ΟΛΘ ΑΕ, µε την 
κατάθεση της διατακτικής και αφού πληρωθούν όλα τα δικαιώµατα που προβλέπονται από το 
τιµολόγιο της ΟΛΘ ΑΕ µέχρι την ηµεροµηνία της αποταµίευσης τους. 
 Το δελτίο αποθήκευσης που εκδίδεται στο όνοµα του δικαιούχου, του παρέχει τη 
δυνατότητα µεταβίβασης της κυριότητας των εµπορευµάτων που είναι εναποθηκευµένα, µε 
πράξη επί του δελτίου αποθήκευσης ή µε αίτηση αναγνώρισης. 
 Τα εµπορεύµατα που εναποθηκεύονται µπορούν να παραµείνουν στους 
αποθηκευτικούς χώρους της Ελεύθερης Ζώνης απεριόριστα, αν καταβάλλονται ανά τρίµηνο, 
χωρίς διακοπή τα αντίστοιχα αποθηκευτικά δικαιώµατα. 
 ∆εν επιτρέπεται η αποταµίευση εύφλεκτων υλών, εµπορευµάτων που υπόκεινται σε 
αλλοίωση (ευπαθή) και δηµητριακών στο σιλό. 
 Επιτρέπεται η αποταµίευση εµπορευµατοκιβωτίων µόνο εφόσον συγκατατεθεί 
εγγράφως η Ναυτιλιακή Εταιρία. 
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ΑΡΘΡΟ 9 
 
 

ΚΗΡΥΞΗ ΚΑΙ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΑΖΗΤΗΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 
 
 
 Εµπορεύµατα που παραµένουν στους αποθηκευτικούς χώρους της ΟΛΘ ΑΕ για 
χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο των τριών µηνών από την αποθήκευσή ή την εναποθήκευσή 
τους, χωρίς να καταβάλλονται τα δικαιώµατα που οφείλονται, κηρύσσονται αζήτητα. 
Στις εύφλεκτες ύλες και τα ευπαθή (περιλαµβάνονται και τα έµφορτα ψυγεία containers) το 
παραπάνω χρονικό διάστηµα ορίζεται σε ένα µήνα. 
 Τα εµπορεύµατα που κηρύχθηκαν αζήτητα εκποιούνται σύµφωνα µε τον Κανονισµό 
Εκποίησης Αζητήτων της ΟΛΘ ΑΕ. Από το εκπλειστηρίασµα που επιτυγχάνεται 
ικανοποιούνται προνοµιακά οι απαιτήσεις της ΟΛΘ ΑΕ, για τα κάθε είδους οφειλόµενα 
δικαιώµατα , από την εκφόρτωση, παραλαβή, αποθήκευση και τυχόν άλλες υπηρεσίες, των εν 
λόγω εµπορευµάτων. 
 Για τα αζήτητα εµπορεύµατα που εκποιήθηκαν, εισπράττονται πέραν των 
προβλεποµένων δικαιωµάτων και αποθηκευτικά δικαιώµατα από την ηµεροµηνία που φέρει η 
Απόφαση του ∆ιευθύνοντος Συµβούλου ΟΛΘ ΑΕ περί κατακυρώσεως των στον τελευταίο 
πλειοδότη. 
 
 
 
 

ΑΡΘΡΟ 10 
 
 

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 
 
 
 Με εντολή της ∆ιεύθυνσης Εκµετάλλευσης και µε ευθύνη του Προϊσταµένου του 
Τµήµατος Συµβατικού Φορτίου & Ακτοπλοΐας, µπορεί να γίνει, για λειτουργικές ανάγκες, 
µετακίνηση εµπορευµάτων που εκφορτώθηκαν προσωρινά πλησίον κρηπιδωµάτων και δεν 
παραλήφθηκαν άµεσα ή που παραµένουν σαν υπόλοιπα µερίδων, στοιβασιών, κλπ.  
- Η δαπάνη µετακίνησης βαρύνει τον κύριο του εµπορεύµατος.   
- Η υπηρεσιακή µονάδα είναι υποχρεωµένη να ειδοποιεί εγγράφως ή ηλεκτρονικά τον 

Ναυτικό Πράκτορα ή τον κύριο του εµπορεύµατος, πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες πριν 
την έναρξη µετακίνησης τους. 
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ΜΕΡΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ 
 
 
 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 
 

 

Άρθρο 11  Υπολογισµός των δικαιωµάτων για κανονική και έκτακτη εργασία 

Άρθρο 12  Υπόχρεοι καταβολής δικαιωµάτων 

Άρθρο 13  ∆ιάκριση των φορτίων σε Κοινοτικά και Μη Κοινοτικά 

Άρθρο 14 Κατάταξη των φορτίων σε τιµολογιακές κατηγορίες 

Άρθρο 15  Τιµολόγια κανονικών δικαιωµάτων  

Τιµολόγιο αριθµός 1  Εργασιών φορτοεκφόρτωσης γενικών φορτίων 

Τιµολόγιο αριθµός 2  Εργασιών φορτοεκφόρτωσης στερεών χύδην φορτίων 

Τιµολόγιο αριθµός 3  Εργασιών φορτοεκφόρτωσης χύδην φορτίων δηµητριακών 

Τιµολόγιο αριθµός 4  ∆ικαιωµάτων πρόσθετων εργασιών στο πλοίο ή στην ξηρά στο 

Συµβατικό Λιµένα 

Τιµολόγιο αριθµός 5  Εργασιών φορτοεκφόρτωσης εµπορευµατοκιβωτίων 

Τιµολόγιο αριθµός 6  ∆ικαιωµάτων πρόσθετων εργασιών στο πλοίο ή στην ξηρά κατά τη 

διακίνηση εµπορευµατοκιβωτίων 

Τιµολόγιο αριθµός 7  ∆ικαιωµάτων τροχοφόρων διακινούµενων µε το σύστηµα Ro-Ro  

Άρθρο 16  Ανάλυση κανονικών δικαιωµάτων 

Άρθρο 17  Τιµολόγια εκτάκτων (υπερωριακών) δικαιωµάτων 

Άρθρο 18  Τιµολόγια καθυστερήσεων – µαταιώσεων  

Άρθρο 19  Ειδικές χρεώσεις  
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ΑΡΘΡΟ 11 
 
 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 
ΓΙΑ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 

 
 

Για τον υπολογισµό των δικαιωµάτων για κανονική και έκτακτη εργασία 
φορτοεκφόρτωσης και µεταφοράς, λαµβάνονται υπόψη τα επίσηµα παραστατικά έγγραφα 
των φορτίων τα οποία διακινούνται και οι µονάδες βάρους, όγκου κλπ που αναγράφονται σε 
αυτά. 
 
1) Παραστατικά έγγραφα 
 
Σαν τέτοια νοούνται: 
- Τα έγγραφα µεταφοράς του φορτίου (δηλωτικό, δελτίο αποστολής. φορτωτική). 
- Οι διατακτικές, στις οποίες οι διαχειριστές βεβαιώνουν την ηµεροµηνία αποθήκευσης, τον 
τρόπο εργασίας και τις τυχόν πρόσθετες εργασίες. 
- Τα ζυγολόγια της ΟΛΘ ΑΕ. 
- Οι τελωνειακές διασαφήσεις και τα πιστοποιητικά ελεύθερης κυκλοφορίας (T2L), µεταξύ  των 
Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  
- Τα υπηρεσιακά σηµειώµατα και τα δελτία εργασίας, της ΟΛΘ ΑΕ. 
 
2) Μονάδες υπολογισµού 
 
- Ο µετρικός τόνος, (µε ελάχιστο όριο βάρους ανά τιµολόγιο ή άδεια εξόδου - φόρτωσης τα 500 Kg). 
- Το κυβικό µέτρο, (µε ελάχιστο όριο φορτίου ανά τιµολόγιο ή άδεια εξόδου – φόρτωσης το 1/2 µ3). 
-  Το τεµάχιο. 
-  Η κεφαλή, επί ζώντων ζώων. 
 
3) Επαλήθευση πραγµατικού βάρους 
 
Σε περίπτωση αµφιβολίας για την ακρίβεια του βάρους, που αναγράφεται στα έγγραφα 
µεταφοράς, αυτή λύεται: 
-Με τη ζύγιση των εµπορευµάτων. 
-Με συσχετισµό του βάρους που αναγράφεται στα έγγραφα µεταφοράς µε αυτό των 
τελωνειακών εγγράφων και των φορτωτικών. 
 
4) Τρόπος υπολογισµού προσαυξήσεων και εκπτώσεων. 
 
- Όταν ένα φορτίο βαρύνεται µε περισσότερες της µιας προσαυξήσεις (π.χ. φορτίο επικίνδυνο 
κλάσης IMO, που εξυπηρετήθηκε και µε έκτακτη εργασία ) τότε αθροίζονται οι προσαυξήσεις 
και εν συνεχεία υπολογίζονται επί της βασικής τιµής. 
- Στην περίπτωση που συντρέχει έκπτωση και προσαύξηση για το ίδιο φορτίο, αφαιρείται η 
έκπτωση από τη βασική τιµή του τιµολογίου και εν συνεχεία υπολογίζεται η προσαύξηση επί 
της τιµής που προέκυψε. 
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ΑΡΘΡΟ 12 
 

ΥΠΟΧΡΕΟΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 
 

Οι συναλλασσόµενοι µε την ΟΛΘ ΑΕ πλοιοκτήτες, ναυτικοί πράκτορες, φορτωτές και 
παραλήπτες, καθώς και κάθε άλλο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, µε αίτηση του και για 
λογαριασµό των οποίων εκτελούνται οι εργασίες φορτοεκφόρτωσης και µεταφοράς καθώς 
και κάθε άλλη παρεχόµενη υπηρεσία από την ΟΛΘ ΑΕ, υποχρεού ντα ι  στην καταβολή 
των πάσης φύσης δικαιωµάτων που προβλέπονται από τον παρόντα Κανονισµό και τα 
Τιµολόγια Παροχής Υπηρεσιών της ΟΛΘ ΑΕ  
 
1. Χρόνος είσπραξης δικαιωµάτων - Σύσταση παρακαταθήκης 
 
1.1. Επιτρέπεται η παράδοση και η έξοδος, από τις χερσαίες ή τις θαλάσσιες πύλες της 
ΟΛΘ ΑΕ, των διαχειριζόµενων εµπορευµάτων των τρίτων, µόνο στις περιπτώσεις που έ χ ε ι  
π ρ ο η γ η θ ε ί  η βεβαίωση και η είσπραξη των δικαιωµάτων για τις υπηρεσίες που 
παρασχέθηκαν, µε την εξόφληση τιµολογίου παροχής υπηρεσιών της ΟΛΘ ΑΕ 
 
1.2. Στις περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή η έκδοση οριστικού τιµολογίου πριν την 
παράδοση και έξοδο των εµπορευµάτων, γιατί δεν µπορεί να υπολογισθεί επακριβώς η 
εργασία (κανονική ή έκτακτη) που θα εκτελεσθεί ή τα εµπορεύµατα παραλαµβάνονται "επί 
ζυγίω", επιτρέπεται, µε έγκριση του Προϊστάµενου της αρµόδιας υπηρεσιακής µονάδας της 
ΟΛΘ ΑΕ η κατά προσέγγιση είσπραξη των δικαιωµάτων (κανονικών και εκτάκτων) µε 
σύσταση προσωρινής παρακαταθήκης. 
Η παρακαταθήκη προκαταβάλλεται και είναι ανάλογος και επαρκής. 
 
1.3. Της υποχρέωσης κατάθεσης παρακαταθήκης εξαιρούνται: 
1.3.1. Τα εφόδια που διακινούνται από το Ελληνικό ∆ηµόσιο και τις Ένοπλες ∆υνάµεις  
1.3.2. Οι εργασίες µεταφοράς των εµπορευµάτων από την παραλία (κρηπίδωµα) σε 
αποθηκευτικούς χώρους, στο συµβατικό λιµένα. 
1.3.3. Οι εργασίες εκφόρτωσης από χερσαία µεταφορικά µέσα σε αποθηκευτικούς χώρους 
της ΟΛΘ ΑΕ. Τα σχετικά δικαιώµατα, όπως και της περίπτωσης 1.3.2 εισπράττονται κατά 
την παράδοση των εµπορευµάτων στους παραλήπτες ή κατά την αποταµίευση τους. 
1.3.4. Οι διενεργούµενες εκφορτωτικές εργασίες στο πλοίο (άρθρο 2 παράγραφος 1.1), 
εφόσον τα εµπορεύµατα παραµ ένου ν  αποθηκευµένα σε χώρους της ΟΛΘ ΑΕ και 
υπόχρεος πληρωµής είναι ο παραλήπτης του φορτίου.  
Η είσπραξη των αντιστοίχων δικαιωµάτων γίνεται στο µεν Σ.ΕΜΠΟ. κατά την παράδοση των 
εµπορευµάτων στους παραλήπτες, στο δε συµβατικό λιµάνι αυτοτε λώς  µε την εξόφληση 
του σχετικού τιµολογίου. 
 
1.4. Όταν οι διενεργούµενες εκφορτωτικές εργασίες στο πλοίο εκτελούνται υπό όρους liner η 
κατά προσέγγιση είσπραξη των δικαιωµάτων πραγµατοποιείται µε τη σύσταση προσωρινής 
παρακαταθήκης από τους Ναυτικούς Πράκτορες ή τις Ναυτιλιακές Εταιρίες. 
 
1.5. Στο συµβατικό λιµάνι, η τιµή για τις εργασίες στο πλοίο [κύτος πλοίου – S.P. (sotto 
palango)]- χερσαία µεταφορικά µέσα ή κρηπίδωµα και αντίστροφα) δίνεται σε ένα 
ενοποιηµένο ποσό. 
H τιµή για όρους liner διαιρείται ως εξής: 
-Για το στάδιο εργασίας κύτος πλοίου – S.P., το 65% της τιµής  
-Για το στάδιο εργασίας S.P.- χερσαία µεταφορικά µέσα ή κρηπίδωµα, το 35% της τιµής  
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1.6. Σε εµπορεύµατα φθαρτά, αλλοιώσιµα και µικρής αξίας που σαν "υπέγγυα" δεν 
καλύπτουν το κόστος των εργασιών εκφόρτωσης - αποθήκευσης, επιτρέπεται η εκφόρτωση 
και η παραµονή τους σε αποθηκευτικούς χώρους της ΟΛΘ ΑΕ, µόνο µε σύσταση 
παρακαταθήκης αναλόγου ποσού. 
 
1.7. Τα δικαιώµατα της ΟΛΘ ΑΕ από τη διακίνηση φορτίων in transit τιµολογούνται και 
εισπράττονται αυ το τε λώς  κατά τα στάδια εργασίας, όπως αυτά προβλέπονται στο άρθρο 2, 
αµέσως µετά την παροχή της υπηρεσίας ή κατά τη διάρκεια παροχής αυτής.  
 
 
2. Τρόπος είσπραξης δικαιωµάτων 
 
2.1. Η εξόφληση των τιµολογίων ή η σύσταση παρακαταθηκών από τους πελάτες της 
ΟΛΘ ΑΕ είναι δυνατόν να πραγµατοποιείται µε µετρητά ή µε τραπεζικές και προσωπικές 
επιταγές χωρίς οπισθογραφήσεις και µε ηµεροµηνία λήξης όχι µεγαλύτερη της ηµεροµηνίας 
εξόφλησης των τιµολογίων ή της σύστασης παρακαταθήκης. Μεταχρονολογηµένες επιταγές 
δεν γίνονται δεκτές. 
Η αποδοχή των προσωπικών επιταγών είναι δεκτή : 
2.1.1) Για τη σύσταση παρακαταθήκης,  για ποσά από   € 1.000 έως 45.000 κατά άδεια 
2.1.2) Για την εξόφληση τιµολογίων,  για ποσά από   € 3.000 έως 45.000 συνολικά 

 
2.2. Εταιρίες ή βιοµηχανίες που προτίθενται να διακινήσουν εντός 12 µηνών ποσότητες 
φορτίων που υπερβαίνουν τις κλίµακες, που έχει θεσπίσει η ΟΛΘ ΑΕ σε συγκεκριµένες 
κατηγορίες εµπορευµάτων, για να τύχουν των προβλεπόµενων εκπτώσεων από την αρχή της 
διακίνησης του δηλούµενου φορτίου, οφείλουν να το γνωστοποιούν εγγράφως στην ΟΛΘ ΑΕ 
και να καταθέτουν εγγυητική επιστολή.  
Η εγγυητική επιστολή πρέπει : 
-Να ισχύει για 13 µήνες από την ηµεροµηνία υποβολής της έγγραφης δήλωσης. 
-Να είναι τουλάχιστον ίσης αξίας µε το ποσό της έκπτωσης που θα χορηγηθεί. 
-Η εγγυητική επιστολή καταπίπτει υπέρ της ΟΛΘ ΑΕ, για το ποσό της έκπτωσης που 
παρασχέθηκε προκαταβολικά στην αιτούσα εταιρία ή βιοµηχανία, χωρίς να το δικαιούται, 
εφόσον εντός του 12µήνου, δεν υπερέβη την κλίµακα που έχει θεσπισθεί, ώστε να τύχει της 
αναλόγου εκπτώσεως. 
Το 12µηνο αρχίζει την 01.01 και λήγει την 31.12 κάθε ηµερολογιακού έτους, εκτός αν ορισθεί 
διαφορετικά στις συµβάσεις που καταρτίζονται µεταξύ της ΟΛΘ ΑΕ και των 
ενδιαφεροµένων. 

 
3. Λύση παρακαταθήκης - Προσαύξηση εκπρόθεσµης καταβολής - ∆ιακοπή συναλλαγής 
 
Στις περιπτώσεις εργασιών της παρ. 1.2, ως και σε κάθε άλλη περίπτωση, για την οποία έγινε 
σύσταση παρακαταθήκης, µετά τη βεβαίωση των εργασιών και την έκδοση των οικείων 
τιµολογίων παροχής υπηρεσιών της ΟΛΘ ΑΕ, καλείται ο υπόχρεος να προσέλθει το αργότερο 
εντός 15 ηµερών, για την τακτοποίηση της εκκρεµότητας µε "πράξη συµψηφισµού" της 
παρακαταθήκης µε τα εκδοθέντα τιµολόγια. 
Εάν παρέλθει άπρακτη η προθεσµία, τότε σε περίπτωση που προκύπτει: 
 
3.1 Πιστωτικό υπόλοιπο, γίνεται αυτεπάγγελτη τακτοποίηση της παρακαταθήκης. 
 
3.2 Χρεωστικό υπόλοιπο, ο Προϊστάµενος της αρµόδιας υπηρεσιακής µονάδας αποστέλλει 
ατοµική πρόσκληση στον υπόχρεο, η οποία περιέχει όλα τα στοιχεία της οφειλής του. 
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Ατοµική πρόσκληση αποστέλλεται και σε οποιονδήποτε άλλο οφειλέτη της ΟΛΘ ΑΕ, 
ανεξαρτήτως της αιτίας από την οποία προήλθε η οφειλή και της ύπαρξης ή µη 
παρακαταθήκης, εφόσον η καθυστέρηση της πληρωµής ξεπέρασε τις 15 ηµέρες: 
3.2.1) από την έκδοση του σχετικού τιµολογίου.  
3.2.2) από την καθορισµένη από σύµβαση ηµεροµηνία εξόφλησης της οφειλής. 
 
3.3 Υπόχρεοι που δεν εξοφλούν την οφειλή τους, εντός 15 ηµερών από τη κοινοποίηση της 
ατοµικής πρόσκλησης, επιβαρύνονται µε προσαύξηση εκπρόθεσµης καταβολής. Η  
προσαύξηση υπολογίζεται ανά µήνα αδιαίρετο και ακέραιο, µε το εκάστοτε ισχύον επιτόκιο 
για χρέη προς το ∆ηµόσιο και εισπράττεται υποχρεωτικά µαζί µε την οφειλή. 
3.4. Με εισήγηση της αρµοδίας διεύθυνσης, ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος της ΟΛΘ ΑΕ δύναται 
να επιβάλλει σε πελάτες τη διακοπή της συναλλαγής, έως ότου εξοφλήσουν την οφειλή τους. 
 
4. Έκδοση συµπληρωµατικών τιµολογίων  
 
4.1. Πρόσθετα δικαιώµατα που δηµιουργούνται κατά την παράδοση ή φόρτωση των 
εµπορευµάτων για έξοδο στην πόλη και που βεβαιώνονται από τα αρµόδια υπηρεσιακά 
όργανα, εισπράττονται από τους φορτοπαραλήπτες, µε την έκδοση συµπληρωµατικού 
τιµολογίου. 
 
4.2. Ελάχιστο ποσό έκδοσης συµπληρωµατικού τιµολογίου από την ΟΛΘ ΑΕ, που εκδίδεται 
µε υπαιτιότητα του πελάτη, ορίζονται τα 3,00 €.  
 
5. ∆ικαιώµατα « αχρεωστήτως» εισπραχθέντα 
 
 ∆ικαιώµατα που εισπράχθηκαν «αχρεωστήτως» από την ΟΛΘ ΑΕ, επιστρέφονται άτοκα, µε 
την έκδοση πιστωτικού σηµειώµατος, εντός έτους από την είσπραξή τους, µετά από αίτηση 
του ενδιαφεροµένου.  
Μετά την παρέλευση της προθεσµίας τα δικαιώµατα παραγράφονται υπέρ της ΟΛΘ ΑΕ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 26

ΑΡΘΡΟ 13 
 
 

∆ΙΑΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ ΣΕ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ 
Σύµφωνα µε την Εθνική και Κοινοτική Τελωνειακή Νοµοθεσία 

 
 
1.  Κοινοτικά είναι τα φορτία που δεν υπόκεινται σε καµία τελωνειακή διαδικασία, ούτε 
κατά την αποστολή, ούτε κατά την άφιξη και την παραλαβή τους και έχουν προέλευση ή 
προορισµό Κράτος Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Κ.Μ. της Ε.Ε.).  
Όταν απαιτείται, ο Κοινοτικός τους χαρακτήρας αποδεικνύεται από τα έγγραφα που 
προσκοµίζονται, όπως : 
1.1) το πιστοποιητικό ελεύθερης κυκλοφορίας ( T2L ) µεταξύ Κ.Μ. της Ε.Ε. 
1.2) η φορτωτική, το τιµολόγιο ή τα έγγραφα µεταφοράς, µε την ένδειξη T2L ή όπως άλλως 
µελλοντικά θεσµοθετηθεί. 

Στα Κοινοτικά περιλαµβάνονται και τα µέχρι σήµερα αποκαλούµενα φορτία εσωτερικού 
ή εγχώρια. Πρόκειται για τα φορτία µε προέλευση και προορισµό τον Ελλαδικό χώρο.  
Τα εγχώρια αποδεικνύουν τον χαρακτήρα τους µε τη φορτωτική ή το δελτίο αποστολής.  
 
2.  Μη Κοινοτικά είναι τα φορτία που προέρχονται: 
2.1) από χώρες εκτός Ε.Ε 
2.2) από Κ.Μ της Ε.Ε. τα οποία υπόκεινται σε τελωνειακούς δασµούς. 
 
3.  Τα Μη Κοινοτικά φορτία που διέρχονται µέσω του λιµένα, για χώρες εκτός Ε.Ε., 
υπάγονται στην κατηγορία υπό διαµετακόµιση - i n  t rans i t  (πλοίο χερσαία µεταφορικά 
µέσα και αντίστροφα).  
- Τιµολογιακά στα φορτία in transit περιλαµβάνονται και: 
3.1 τα διακινούµενα από την Ελεύθερη Ζώνη του λιµένα Μη Κοινοτικά φορτία (τρίτων 
χωρών), µε προορισµό άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. και αντίστροφα. 
3.2 τα διακινούµενα φορτία Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης µέσω του λιµένα προς 
τρίτες χώρες ή Κράτη Μέλη της Ε.Ε. και αντίστροφα. 

 
4.  Ο όρος t ransh ipment αναφέρεται στα Μη Κοινοτικά φορτία που εκφορτώνονται 
από πλοίο στην Ελεύθερη Ζώνη του λιµένα, µε σκοπό να φορτωθούν σε πλοίο που θα τα 
µεταφέρει άµεσα εκτός των ορίων της Κοινότητας.  
Εφόσον η φόρτωση πραγµατοποιηθεί, εντός τριάντα (30) ηµερών από την ηµέρα παραλαβής 
τους, δεν απαιτείται ενηµέρωση του Τελωνείου Ελέγχου της Ελευθέρας Ζώνης και 
καταχώρηση στη λογιστική αποθήκης του επιχειρηµατία. 
- Τιµολογιακά στον όρο transhipment περιλαµβάνονται όλα τα φορτία, Κοινοτικά ή Μη, που 
εκφορτώνονται από πλοίο στην Ελεύθερη Ζώνη του λιµένα µε σκοπό να φορτωθούν σε πλοίο 
που θα τα µεταφέρει άµεσα εντός ή εκτός των ορίων της Κοινότητας. 
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ΑΡΘΡΟ 14 

 
 

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ ΣΕ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 
ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗ 

 
 

Τα διακινούµενα από το Λιµένα πάσης φύσεως φορτία, ανεξαρτήτως προέλευσης ή 
προορισµού, που εξυπηρετούνται από λιµενεργάτες και µηχανικά µέσα της ΟΛΘ ΑΕ 
κατατάσσονται στις ακόλουθες τιµολογιακές κατηγορίες:  
 
 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ι  (Φορτία Γενικών Εµπορευµάτων)  
 
Ι/Α. Φορτία σε σάκους 
 
 
Ι/Β. Μικρής απόδοσης  
 
 
Ι/Β.1. Αυγοθήκες σε δέµατα ή παλέτες  

Βαλίτσες άδειες  
∆οχεία άδεια από λευκοσίδηρο σε δέµατα ή παλέτες.  
Καλάµια  
Κουβέρτες σε δέµατα.  
Λάστιχα αυτοκινήτων έως 10 χιλιόγραµµα  
Πλαστικοί σωλήνες και φιάλες σε δέµατα  
Τσιγάρα σε χαρτοκιβώτια  
Φελιζόλ και φελλός σε δέµατα  
Χάρτινοι κώνοι  
Βαρέλια άδεια  
Καθίσµατα σε δέµατα ή τεµάχια.  

 
 
Ι/Β.2. Καπνά σε δέµατα. 
 
 
Ι/Β.3. Αυτοκίνητα και τροχοφόρα, παντός είδους έως 8.000 χιλιόγραµµα  

Γάλατα οπωρικά, ποτά, υαλικά και τρόφιµα κονσερβαρισµένα σε χαρτοκιβώτια.  
∆έρµατα ακατέργαστα σε δέµατα ή τεµάχια  
Εξαρτήµατα και ανταλλακτικά µηχανηµάτων  
Ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό.  
Νήµατα σε χαρτοκιβώτια χωρίς χρήση πρέσας  
Υαλοπίνακες σε ξυλοκιβώτια έως 1.000 χιλιόγραµµα  
Χαρτί σε ρόλους και δέµατα έως 200 χιλιόγραµµα  
Κόλλα µη κατονοµαζόµενα έως 200 χιλιόγραµµα  
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Ι/Γ. Μέσης απόδοσης  
 

Βαρέλια γεµάτα άνω των 200 χιλιόγραµµων 
Καπνά, νήµατα σε χαρτοκιβώτια, µε χρήση πρέσας  
Κορµάκια σε δέµατα  

 Λαµαρίνες σε δέµατα  
Μάρµαρα σε παλέτες  
Μέταλλα σε χελώνες, σε δέµατα  
Μορφοσίδηρος σε δέµατα 
Μπιέλες και µπιγιέτες έως 3.000 χιλιόγραµµα  
Νοβοπάν, ξυλοτέξ, κόντρα πλακέ, χάρτµπορντ σε δέµατα  
Ξυλεία επιπλοποιίας ή οικοδοµήσιµη σε δέµατα  
Σιδηροσωλήνες, σιδηρόφυλλα, σιδηροτροχιές, σύρµα σε κουλούρες 
Τροχοφόρα και ερπυστριοφόρα άνω των 8.000 χιλιόγραµµα 
Υαλοπίνακες σε ξυλοκιβώτια άνω των 1.000 χιλιογράµµων  

 Φορτία σε παλέτες, slings ή big bags 
Χαρτί σε δέµατα ή ρόλους άνω των 200 χιλιόγραµµων 
Κόλλα µη κατονοµαζόµενα άνω των 200 χιλιόγραµµων 

 
 
Ι/∆. Μεγάλης απόδοσης  
 
 
Ι/∆.1. Κορµοί δένδρων  

Μάρµαρα ακατέργαστα σε όγκους  
Μπιέλες και µπιγιέτες, ανά τεµάχιο, άνω των 3.000 χιλιόγραµµων   
Σίδηρα µπετόν σε δέµατα  
Σιδηρόπλακες (Iron slabs)  
Σιδηρόφυλλα, σιδηροδοκοί, µπιέλες και µπιγιέτες, σε δέµατα άνω των 10.000 
χιλιόγραµµων   
Κόλλα µη κατονοµαζόµενα άνω των 10.000 χιλιόγραµµων   

 
 
Ι/∆.2. Σιδηροστέφανα σε ρόλους (Coils)  
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΙ  (Στερεά χύδην φορτία µε γερανό–αρπάγη, πολύποδα ή µαγνήτη)  
 
ΙΙ/Α  Ορυκτά – µεταλλεύµατα  
 

Αλάτι, Άµµος, Άστριος  
Γύψος  
Ελαφρόπετρα  
Καολίνη  
Μαρµαροψηφίδα  
Σιδηρονικέλιο  
Ψευδάργυρος  
Χώµατα γενικώς  
Μεταλλεύµατα γενικώς 

 
ΙΙ/Β Στερεά Καύσιµα  
  

Γαιάνθρακες  
Κώκ  
Λιγνίτης 

 
ΙΙ/Γ ∆ηµητριακά, Ζάχαρη, Ζωοτροφές, Λιπάσµατα  

 
Βαµβακόπιτα 
Βαµβακόσπορος 
Βρώµη 
Ζάχαρη  
Ζωοτροφές, (σογιόλευρα, ιχθυάλευρα κ.α.) 
Καλαµπόκι 
Κριθάρι 
Λιπάσµατα και πρώτες ύλες παρασκευής λιπασµάτων (φθορίτης, φωσφάτα). κ.α 
Σίκαλη 
Σιτάρι 

 
ΙΙ/∆ Παλιοσίδερα (Scrap iron), Pig Iron, Σπογγώδης σίδηρος, Scrap ελαστικών 
 
 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ IΙΙ  (Φορτία χύδην µε αναρροφητήρες silos, αεροπνευµατικούς 

αναρροφητήρες ή κοχλίες)  
 
∆ηµητριακά και συναφή 
 
ΙΙΙ/Α Καλαµπόκι 
 Σιτάρι 
 
ΙΙΙ/Β Βρώµη  
 Κριθάρι 
 Λοιπά συναφή φορτία 
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙV Εµπορευµατοκιβώτια  

 
IV/Α – µε γερανογέφυρα  
IV/Β – µε συµβατικά µέσα της ΟΛΘ ΑΕ ή µε µέσα του πλοίου. 
IV/Γ – σε οχηµαταγωγά πλοία (Roll On / Roll Off: Ro - Ro).  
IV/∆ - Transhipment 
 

 
 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ V 
  

Τροχοφόρα διακινούµενα µε το σύστηµα Ro - Ro  
 
V/Α – σαν εµπόρευµα  
V/Β – σαν µέσο διέλευσης 
  

 
 
 
Σηµείωση:  
Φορτία που δεν κατονοµάζονται, κατατάσσονται σε τιµολογιακή κατηγορία συγγενή ως προς: 

α) το είδος 
β) την απόδοση και 
γ) το µέσο φορτοεκφόρτωσης  
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ΑΡΘΡΟ 15 
 
 

Για τις εργασίες φορτοεκφορτώσεων και µεταφορών, όπως αυτές αναφέρονται στο 
άρθρο 2 του παρόντος Κανονισµού, εισπράττονται κανονικά δικαιώµατα, τα οποία 
καθορίζονται αναλόγως της κατηγορίας των διακινουµένων εµπορευµάτων, του βαθµού 
δυσκολίας χειρισµού των και του τρόπου διεξαγωγής των εργασιών, ως ακολούθως:  
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ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΝΟΝΙΚΩΝ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 
 
 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Αριθµός 1 
 

ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ 
(τιµές σε €) 

       ∆ιάκριση φορτίων                       Εργασίες  στην   ξηρά 
 

Κατονοµασία 
 

Κατηγορία 

 
Μονάδα  
υπολογισµού 
δικαιωµάτων 

 
Εργασίες  
στο 
πλοίο 

Παράδοση 
µέσω 

κρηπιδώµατος 

Μεταφορά σε ή 
από 

αποθηκευτικούς 
χώρους 

από χ.µ.µ. σε 
αποθηκευτικούς 
χώρους και 
αντίστροφα 

Φορτία σε σάκους 
 
» µικρής απόδοσης  
»            »           »  
»            »           »  
» µέσης απόδοσης  
  
»µεγάληςαπόδοσης 
»            »           »  
 

Ι /Α 
 

Ι /Β1 
Ι /Β2 
Ι /Β3 
Ι /Γ 

 
Ι /∆1 
Ι /∆2 

Τόνος 
 
µ3 

τόνος 
τόνος 
τόνος 

 
τόνος 
τόνος 

 

25,00 
 

12,00 
25,00 
28,00 
14,00 

 
9,00 
7,50 

2,20 
 

1,50 
2,20 
2,20 
1,65 

 
1,10 
1,10 

5,00 
 

0,70 
6,50 
6,50 
3,40 

 
2,20 
2,20 

12,40 
 

3,90 
14,60 
14,60 
5,60 

 
4,50 
3,40 

Εκπτώσεις  
 
1. Φορτία προαρτανιασµένα.  
 

 
 

5% 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

2.Φορτία της Κατηγορίας Ι 
φορτοεκφορτωνόµενα µε µηχανικά µέσα και 
προσωπικό τρίτων (µόνο στο στάδιο 
εργασίας )  

 
- 

 
- 

 
- 

 
40% 

3.Φορτία Coils- σιδηρόπλακων ανεξαρτήτως 
βάρους και σιδηρόφυλλων, σιδηροδοκών, 
µπιγιετών, µπιελών σε δέµατα άνω των 10 
τόνων που µεταφέρονται µε flat φορτηγά 
αυτοκίνητα ή βαγόνια (µόνο στο στάδιο 
εργασίας)  

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 

25% 

4.Φορτία της Κατηγορίας Ι/Γ, Ι/∆1 και Ι/∆2 
διακινούµενα µε πλοία οχηµαταγωγά (Ro – 
Ro) µε τη συνήθη όµως στοιβασία 
συµβατικού φορτίου στους χώρους του 
πλοίου, όταν φορτώνονται απευθείας από το 
πλοίο σε χερσαία µεταφορικά µέσα (χ.µ.µ) ή 
µεταφέρονται σε αποθηκευτικούς χώρους της 
ΟΛΘ ΑΕ, και αντιστρόφως  
α) µε µηχανικά και µεταφορικά µέσα του 
πλοίου, χωρίς συµµετοχή λιµενεργατών.  
β) µε µηχανικά µέσα της ΟΛΘ ΑΕ χορηγείται 
η ανωτέρω έκπτωση (50%) καταβάλλεται 
όµως το δικαίωµα χρήσης µηχανικών µέσων 
ανά ώρα απασχόλησης, χωρίς έκπτωση. 

 
 
 
 

50% 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

5. Φορτία των κατηγοριών Ι/Γ, Ι/∆1 και Ι/∆2 
για τις ποσότητες πέραν των 20.000 τόνων 
ετησίως στο στάδιο εργασιών στο πλοίο  

10% - - - 

6. Φορτία κοινοτικά (εγχώρια) από / σε 
Ελληνικές νήσους ή σε γραµµές δηµόσιας 
υπηρεσίας των Τιµολογιακών Κατηγοριών 
Ι/Γ, Ι/∆1 και Ι/∆2. 
Η παρούσα έκπτωση θα µειώνεται ανά έτος 
από την 1/1/2008 κατά 5%. 

 
 
 

25% 
 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 
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Προσαυξήσεις  
1. Εργασίες σε deep tanks, lockers, διαδρόµους 
 

50% - - - 

2. Εργασίες σε ψυγεία (ψύξη κάτω από +4ο C)  
 

100% 100%   

3. Φορτία σε σάκους Κατηγ. Ι /Α, µε διάστρωση 

του φορτίου στα αναµένοντα χ.µ.µ.  

 

20% 

 

- 

 

20% 

 

20% 

4. Στοιβασία φορτίου Κατηγ. Ι /Α και Ι /Β σε 

χ.µ.µ., σε ύψος πάνω από 1,50 µέτρα, στο 

σύνολο της ποσότητας.  

 

- 

 

- 

 

- 

 

25% 

5. Φορτία των Κατηγ. Ι/Α και Ι/Β 

φορτοεκφορτωνόµενα από «κλειστά» φορτηγά 

αυτοκίνητα, από την οπίσθια πόρτα αυτών.  

 

30% 

 

- 

 

- 

 

50% 

6. Φορτία των Κατηγ. Ι/Α και Ι/Β, 

φορτοεκφορτωνόµενα από κλειστά βαγόνια:  

– από το επάνω µέρος αυτών  

– από την πόρτα στην πλευρά τους  

 

 

50% 

50% 

 

 

 

50% 

 

 

- 

 

 

25% 

50% 

7. Φορτία σε παλέτες, Big Bags, slings της 

Κατηγ. Ι /Γ ως και φορτία της Κατηγ. Ι /∆2 για 

εργασίες στην ξηρά, µε µηχανικά µέσα και 

λιµενεργάτες της ΟΛΘ ΑΕ.  

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

50% 

8. Οµοίως ως άνω λοιπά φορτία της Ι /Γ και τα 

φορτία της Κατηγορίας Ι /∆1.  

 

- 

 

- 

 

- 

 

100% 

9. Φορτία εύφλεκτα ή επικίνδυνα Τα αντίστοιχα ποσοστά του 

τιµολογίου αριθµός 5 

παράγραφος 2.2.1. 

 

- 

 

- 

 
Άλλες διατάξεις: 
1)  Στα φορτία σε σάκους Κατηγορίας Ι/Α η τιµή των εργασιών στο πλοίο ανά τόνο, ισχύει για 

τις περιπτώσεις παράδοσης του φορτίου στο αναµενόµενο χερσαίο µεταφορικό µέσο µε 
λύσιµο της αρτάνης (χωρίς διάστρωση).  

2) Στα φορτία των Τιµολογιακών Κατηγοριών Ι/Γ, Ι/∆1 και Ι/∆2, για εργασίες στην ξηρά, τα 
δικαιώµατα υπολογίζονται µε βάση τις αναγραφόµενες τιµές και εκπτώσεις µόνο για τις 
περιπτώσεις φορτοεκφόρτωσης των, µε χειριστή και περονοφόρα της ΟΛΘ ΑΕ (χωρίς 
συµµετοχή λιµενεργατών).  

3) Για τη φορτοεκφόρτωση των βάσεων στήριξης των Coils µε περονοφόρα της ΟΛΘ ΑΕ, 
χωρίς συµµετοχή λιµενεργατών, καταβάλλονται µόνο τα προβλεπόµενα δικαιώµατα χρήσης 
περονοφόρων ανά ώρα.  

4) Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όταν τα µηχανικά µέσα της ΟΛΘ ΑΕ αδυνατούν να 
εξυπηρετήσουν υπέρβαρα κόλλα και η εργασία διεξάγεται µε ιδιωτικά µηχανικά µέσα, 
δεν παρέχεται έκπτωση στην ενιαία τιµή εργασιών. 

5) Σε φορτία των τιµολογιακών κατηγοριών Ι/Γ, Ι/∆1 και Ι/∆2 που έχουν προσωρινά εναποτεθεί 
στην προκυµαία παρέχεται η δυνατότητα παραλαβής των, την επόµενη και µόνο εργάσιµη 
ηµέρα από τη λήξη των εργασιών εκφόρτωσης στο πλοίο, καταβάλλοντας τα 
αποθηκευτικά δικαιώµατα και τα δικαιώµατα παράδοσης µέσω κρηπιδώµατος.  
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ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Αριθµός 2 
 

ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΧΥ∆ΗΝ ΦΟΡΤΙΩΝ 
Με γερανό και αρπάγη, πολύποδα ή µαγνήτη 

(τιµές σε €) 
 
           ∆ιάκριση Φορτίων  Εργασίες στην ξηρά  

 
Κατονοµασία 

 
Κατηγορία 

 
Μονάδα 
Υπολογισµού 
δικαιωµάτων 

 
Εργασίες  
στο πλοίο  

Παράδοση από κρηπίδωµα ή 
αποθηκευτικούς χώρους σε 
χ.µ.µ.  

Ορυκτά–µεταλλεύµατα  II / A τόνος  4,50 0,44 

Στερεά Καύσιµα  II / B τόνος  4,60 0,53 

∆ηµητριακά-Ζάχαρη 

Ζωοτροφές-Λιπάσµατα 

II / Γ  τόνος  4,70 0,53 

Scrap – Pig iron -
Σπογγώδης σίδηρος 

ΙΙ / ∆ τόνος  6,20 1,00 

 
Εκπτώσεις  
1. Φορτία Κοινοτικά που εγκαταλείπουν άµεσα (θαλασσίως) το 

Τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας, ανεξαρτήτως 
προορισµού: 

- της Τιµολογιακής Κατηγορίας ΙΙ/Α 
- της Τιµολογιακής Κατηγορίας ΙΙ/Β & ΙΙ/Γ 

Η παρούσα έκπτωση θα µειώνεται ετησίως για την πενταετία 
2008-2012 κατά 8% για τα φορτία της κατηγορίας ΙΙ/Α και 
κατά 5% για τα φορτία της κατηγορίας ΙΙ/Β και ΙΙ/Γ. 

2. Φορτία Κοινοτικά (εγχώρια), από / σε Ελληνικές νήσους ή σε 
γραµµές δηµόσιας υπηρεσίας, ισχύουν τα αντίστοιχα ποσοστά 
της περίπτωσης 1 των εκπτώσεων. 

Προσαυξήσεις  
1. Φορτία ιχθυάλευρων, κρεατάλευρων ή άλλα αλευροποιηµένα 

είδη διατροφής ζώων, πλην σογιάλευρων  
2. Μεταλλουργικό κώκ (Κατηγορία ΙΙ/Β ) 
 

 
 
 
 
 

40% 
25% 

 
 
 
 
 
 
 
 

20% 
50% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

50% 

Σηµείωση  
Στις εκφορτώσεις στερεών χύδην φορτίων, από το κύτος του πλοίου σε χερσαία 

µεταφορικά µέσα, η χρήση του hopper είναι:  
- υποχρεωτική στα φορτία της κατηγορίας ΙΙ /Γ 
- στην κρίση της αρµόδιας υπηρεσιακής µονάδας για τα φορτία των κατηγοριών ΙΙ/Α και ΙΙ/Β.  
 
Παρατήρηση (ισχύει για τα Τιµολόγια αριθµός 1 και αριθµός 2): 

1. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες τα προς φορτοεκφόρτωση πλοία διαθέτουν 
γερανούς τους οποίους δεν δύνανται να χειριστούν λιµενεργάτες αλλά µόνο προσωπικό του 
πλοίου και εφόσον υφίσταται αδυναµία εξυπηρέτησης από την ΟΛΘ ΑΕ, επιτρέπεται η 
απασχόληση του γερανού του πλοίου. 

2. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, µε έγκριση της Γενικής ∆ιεύθυνσης Επιχειρησιακών 
Μονάδων, επιτρέπεται η είσοδος στις εγκαταστάσεις της ΟΛΘ ΑΕ, γερανών ιδιωτών για την 
εκτέλεση φορτοεκφορτωτικών εργασιών, εφόσον υπάρχει αδυναµία εξυπηρέτησης των 
φορτίων από την ΟΛΘ ΑΕ.  

3. Στις παραπάνω περιπτώσεις (1 και 2) παρέχεται έκπτωση 10% στην τιµή του 
αντίστοιχου τιµολογίου για το στάδιο εργασίας στο πλοίο. 
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ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Αριθµός 3 

 

Α. ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ ΦΟΡΤΙΩΝ ∆ΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ ΧΥ∆ΗΝ 
Με αναρροφητήρες του συγκροτήµατος Silo, µε αεροπνευµατικούς αναρροφητήρες ή κοχλίες 

(τιµές σε €) 
 

∆ιάκριση  Φορτίων  Μονάδα Από πλοίο Από πλοίο Από κυψέλες 
 

Κατονοµασία 
 

Κατηγορία 
Υπολογισµού 
δικαιώµατων 

σε πλοίο ή σε 
χ.µ.µ. µέσω 
του πυλώνα 

σε κυψέλες 
και 

αντίστροφα 

σε χ.µ.µ. και 
αντίστροφα 

Καλαµπόκι, Σιτάρι  ΙΙΙ/Α τόνος 3,50 2,80 1,80 

Βρώµη, Κριθάρι  

και λοιπά συναφή  

 

ΙΙΙ/Β 

 

>> 

 

4,00 

 

3,20 

 

1,90 

Εκπτώσεις  
Σε εταιρίες που δηλώνουν εγγράφως ότι θα διακινήσουν 
από 1/1 έως 31/12 µέσω του συγκροτήµατος Σιλό άνω των 
50.000 τόνων δηµητριακών, χορηγείται έκπτωση στο 
σύνολο της διακινούµενης ποσότητας και στα 
αποθηκευτικά δικαιώµατα.  

 
 
 
 
- 

 
 
 
 

20% 

 
 
 
 

20% 

 
1. Άλλες διατάξεις 
1.1) Για φορτοεκφόρτωση δηµητριακών, από κλειστά σιδηροδροµικά βαγόνια σε 
αποθηκευτικούς χώρους της ΟΛΘ ΑΕ, µε αεροπνευµατικούς απορροφητήρες εισπράττονται 
τα αντίστοιχα δικαιώµατα πλοίου – χ.µ.µ. µέσω πυλώνα.  
Τα αυτά δικαιώµατα εισπράττονται και στην περίπτωση φόρτωσης δηµητριακών, µε 
αεροπνευµατικούς αναρροφητήρες ή κοχλίες, από το κρηπίδωµα σε πλοίο ως και 
εκφόρτωσης από πλοίο σε χ.µ.µ. 
1.2) Καθυστερήσεις ή αργία των αναρροφητήρων του silo από υπαιτιότητα του πλοίου, του 
φορτίου, του παραλήπτη ή του φορτωτή, επιβαρύνουν αυτούς ανά ώρα.   €  40,00 
Κλάσµα της ώρας µεγαλύτερο των 30́ υπολογίζεται ως ακέραια ώρα. 
1.3) Η περισυλλογή, ενσάκκιση, αποκοµιδή και καταστροφή της ανεµίδας των δηµητριακών, 
γίνεται µε ευθύνη και δαπάνες του παραλήπτη.  
1.4) Η δαπάνη για απολύµανση, απεντόµωση ή απόσµηση των κυψελών του σιλό ή άλλων 
χώρων αποθήκευσης, καθώς και το ύψος της αποθετικής ζηµίας που προκύπτει κατά τη 
διάρκεια των εργασιών αυτών, λόγω αδράνειας των εγκαταστάσεων, ορίζεται από τα αρµόδια 
υπηρεσιακά όργανα της ΟΛΘ ΑΕ και καταλογίζεται σε βάρος των υπευθύνων.  
1.5) Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, µε έγκριση της Γενικής ∆ιεύθυνσης Επιχειρησιακών 
Μονάδων, επιτρέπεται η χρήση ιδιωτικών κοχλιών ή αναρροφητήρων, εφόσον υπάρχει 
αδυναµία εξυπηρέτησης των φορτίων από την ΟΛΘ ΑΕ. Στις περιπτώσεις αυτές παρέχεται 
έκπτωση 10% στις αντίστοιχες τιµές εργασιών φορτοεκφόρτωσης. 
 
2. Πρόσθετες εργασίες:  
Μετάγγιση από κυψέλη σε κυψέλη: 
2.1) – Καλαµπόκι, σιτάρι    ανά τόνο     €  0,50 
2.2) – Βρώµη, κριθάρι και λοιπά συναφή  ανά τόνο     €  0,60 
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ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Αριθµός 4 
 

 
∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΟΙΟ Η ΣΤΗΝ ΞΗΡΑ  

ΣΤΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΑ 
 
1. Για διαλογή, πέραν της προβλεποµένης στην ανάλυση 

δικαιωµάτων ύστερα από αίτηση των φορτοπαραληπτών µε 

µετακίνηση και επαναστοίβαγµα, καταβάλλονται τα αντίστοιχα 

δικαιώµατα της εργασίας από χερσαία µεταφορικά µέσα σε 

αποθηκευτικούς χώρους και αντίστροφα του τιµολογίου αριθµός 1.  

 

 

2. Μεµονωµένες εργασίες εισόδου, εξόδου, φόρτωσης,                                                           

κατά περίπτωση  

 

ανά τόνο          €  3,50 

3. Συσκευασία και ζύγιση των εµπορευµάτων που έχουν                                      

υποστεί ζηµία (πρωτόκολλο) 

 

ανά τόνο          €  5,00 

4. Επαλήθευση  ανά κόλλο       €  1,00 

5. Έντυπα, προσωπικά είδη, αποσκευές, δείγµατα, που ο αριθµός 

τους δεν υπερβαίνει τα τρία (3) και το βάρος τους τα πενήντα (50) 

χιλιόγραµµα, δίχως άλλη επιβάρυνση.  

 

 

ανά κόλλο       €  2,00 

6. Για τις κοµιστικές εργασίες που γίνονται από το λιµενεργατικό 

προσωπικό της ΟΛΘ ΑΕ κατά τον έλεγχο των Μη Κοινοτικών 

εµπορευµάτων από την Τελωνειακή Υπηρεσία, πριν τη θέση τους, 

σε προσωρινή εισαγωγή, ελεύθερη κυκλοφορία η ανάλωση και για 

την ποσότητα που ελέγχθηκε.  

   (Ελάχιστο όριο βάρους τα 1.000 χιλιόγραµµα)  

 

 

 

 

ανά τόνο        €  5,00 

7. Ζυγιστικά.  

7.1) Χορηγείται έκπτωση 40%  

7.1.1)  σε φορτία  βιοµηχανιών άνω των 20.000 τόνων ετησίως.  

7.2.2) στα Κοινοτικά φορτία κατηγ. ΙΙ που εγκαταλείπουν άµεσα 

          (θαλασσίως) το τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας  

7.3.3) στα φορτία κατηγ. ΙΙ / Α εγχώριας προέλευσης, από /σε 

       ελληνικούς λιµένες η σε γραµµές δηµόσιας υπηρεσίας  

ανά τόνο        €  0,32 

 

 

 

 

 

 

8. Χρήση χοάνης (hopper)  ανά τόνο        €  0,55 

9. Ελιγµοί βαγονιών (στο σύνολο της ποσότητας που διακινείται)  ανά τόνο        €  0,30 
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10.Σε περίπτωση απασχόλησης ενισχυτών πέραν της οµοχειρίας καταβάλλεται:  
 
- Για κάθε λιµενεργάτη ενισχυτή 1 ηµεροµίσθιο λιµένα 
- Εάν απαιτείται πέραν του ενισχυτή και µηχανικό µέσο Το µηχανικό µέσο µε 

ωριαίο µίσθωµα 
10.1 Ενισχυτές προβλέπονται στις παρακάτω περιπτώσεις:  

10.1.1) Φορτοεκφόρτωση σε σκευοθήκη Ενισχυτές 4 

10.1.2)          «        σε κουραδόρους ή µουράδες Ενισχυτές 4 

10.1.3)          «        που µετριέται µε  το άνοιγµα των κυτών:  

10.1.3.1)    Πέραν των 3,50 και έως 5,50 µέτρα Ενισχυτές 2 

10.1.3.2)    Πέραν των 5,50 και έως 7,50 µέτρα Ενισχυτές 4 
 

10.2) Η εκτίµηση εάν συντρέχουν οι παραπάνω προϋποθέσεις για τη διάθεση ενισχυτών, 
όπως και η αντιµετώπιση καταστάσεων που δε προβλέπονται από τις παρούσες διατάξεις, 
ανήκει αποκλειστικά στην αρµόδια υπηρεσιακή µονάδα της ΟΛΘ ΑΕ.  
 
10.3) Το ηµεροµίσθιο λιµένα ορίζεται σε                      € 155,52 

 
   Ως βάση υπολογισµού λαµβάνεται το ηµεροµίσθιο 28ης ασφαλιστικής κλάσης 
προσαυξηµένο κατά 32% για τη κάλυψη των χορηγουµένων επιδοµάτων εορτών και αδείας 
και κατά 32,32% για εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ. Το ηµεροµίσθιο λιµένα αναπροσαρµόζεται 
αυτόµατα κατά το ποσοστό αύξησης του ηµεροµισθίου, που προβλέπεται από την εκάστοτε 
Εθνική Γενική Συλλογική Σύµβαση Εργασίας. 
 
 
12.Μετατόπιση (shifting) – Μεταφόρτωση γενικών ή χύδην φορτίων 
 
12.1) Σε περιπτώσεις µετατόπισης ή µεταφόρτωσης φορτίου από το κύτος ή το κατάστρωµα 
του πλοίου στο κύτος ή στο κατάστρωµα του ιδίου ή άλλου πλοίου, εισπράττονται τα 
δικαιώµατα:  
12.1.1) Απευθείας,                     τα αντίστοιχα δικαιώµατα εργασιών στο πλοίο   
12.1.2) Μέσω προκυµαίας,   τα αντίστοιχα δικαιώµατα εργασιών στο πλοίο στο διπλάσιο 
 
12.2) Σε περιπτώσεις µεταφόρτωσης φορτίου από φορτηγά σε φορτηγά αυτοκίνητα 
εισπράττονται τα αντίστοιχα δικαιώµατα εργασιών στην ξηρά προσαυξηµένα κατά 50%. 
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ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Αριθµός 5 
 

ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ 
 

Α.   Στο Σταθµό Εµπορευµατοκιβωτίων µε Γερανογέφυρα 
(τιµές σε €) 

 
Εργασίες στο πλοίο Εργασίες στη Ξηρά 

Έµφορτα 

 
Κατηγορία 

Εµπορευµατοκιβωτίων 
Εισαγωγή Εξαγωγή 

Κενά Έµφορτα Κενά 

 
IV/A        έως 20́  
 
IV/B        έως 45́  

 
88,20 

 
123,50 

 
70,60 

 
98,80 

 
57,30 

 
80,30 

 
28,70 

 
37,90 

 
21,50 

 
28,40 

 
1. Κατάταξη πλοίων  
Υπάγονται τιµολογιακά στην κατηγορία των κυψελοφόρων πλοίων: 

 - Τα πλοία ειδικής "διασκευής - µετασκευής" που τα κύτη τους διαθέτουν πλαίσια 
υποδοχής ή ειδικούς συνδέσµους και διακινούν αποκλειστικά εµπορευµατοκιβώτια. 
 - Τα πλοία "µικτού φορτίου" εφόσον έχουν κύτη ή άλλους χώρους επί του καταστρώµατος 
που προσφέρονται για τη υποδοχή εµπορευµατοκιβωτίων. 
 - Τα οχηµαταγωγά πλοία στα οποία η φορτοεκφόρτωση γίνεται µε το σύστηµα της 
κάθετης διακίνησης (Lo - Lo) µε τη χρήση γερανογέφυρας και µεταφορικών και 
µηχανικών µέσων της ΟΛΘ ΑΕ.  

 
2. Προσαυξήσεις 
 
2.1. Στο στάδιο εργασιών στο πλοίο 
2.1.1)  Εµπορευµατοκιβώτια σε θέση εγκάρσια προς το µήκος του πλοίου  20% 
2.1.2)  Συµβατικά πλοία που εξυπηρετούνται από τη Γερανογέφυρα   30% 
 
2.2. Στα στάδια εργασιών στο πλοίο και στην ξηρά 
2.2.1) Εµπορευµατοκιβώτια µε εύφλεκτα ή επικίνδυνα φορτία, ως και εµπορευµατοκιβώτια 
µε σύµµεικτο φορτίο επικίνδυνων και µη επικίνδυνων:  
 
Κλάση ΙΜΟ 1α, 

1β, 1γ 
2 3 4.2, 

4.3 
5.1, 
5.2 

6.1 7 8 9 

Προσαύξηση % 100 40 40 40 40 40 100 40 40 
 
2.2.2)  Εµπορευµατοκιβώτια µε απόβλητα      100% 
 
2.2.3)  Εµπορευµατοκιβώτια µε εύφλεκτα ή επικίνδυνα φορτία τα οποία δε δηλώνονται στο 
δηλωτικό εισαγωγής, λίστα εκφόρτωσης – φόρτωσης, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο 
άρθρο 7 παράγραφος 2.1.4 του παρόντος τιµολογίου, επιβαρύνονται µε προσαύξηση 100% 
στα αντίστοιχα δικαιώµατα φορτοεκφόρτωσης εµπορευµατοκιβωτίων µε εύφλεκτα ή 
επικίνδυνα φορτία. 
 
2.2.4)  Εµπορευµατοκιβώτια που για τη φορτοεκφόρτωση τους απαιτείται προσθήκη αρτάνης 
στο spreader της Γερανογέφυρας ή spreader µε σταθερές προεκτάσεις  50% 
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3. Ειδικές Κανονιστικές και Τιµολογιακές ∆ιατάξεις  
 
3.1. Πλοία κάθε τύπου που εξυπηρετούνται από Γερανογέφυρα οφείλουν να 
φορτοεκφορτώσουν, ανά βάρδια και γερανογέφυρα, έναν ελάχιστο αριθµό 
εµπορευµατοκιβωτίων εµφόρτων ή κενών. Ο αριθµός ορίζεται σε 50 εµπορευµατοκιβώτια 
ανά βάρδια και Γ/Φ, περιλαµβάνει δε και τις κινήσεις µετακίνησης εµπορευµατοκιβωτίων 
(shifting) και τα καλύµµατα (καπάκια) των κυτών ανά πέντε ως ένα κενό Ε/Κ 20́ . 
Η διαφορά που προκύπτει σε τεµάχια, αν αυτά που φορτοεκφορτώθηκαν είναι λιγότερα των 
50, υπολογίζεται και εισπράττεται ως κενά εµπορευµατοκιβώτια 20́ . 
 
3.2. Σε πλοία που εξυπηρετήθηκαν µε την ίδια βάρδια και οµοχειρία εφόσον ο αριθµός των 
εµπορευµατοκιβωτίων που συνολικά φορτοεκφορτώθηκαν είναι µικρότερος των 50, 
εισπράττονται δικαιώµατα κενών εµπορευµατοκιβωτίων 20́ , για ισάριθµα τεµάχια αυτών που 
λείπουν, ώστε να συµπληρωθεί το ελάχιστο όριο των 50. Η διαφορά που προκύπτει 
επιµερίζεται στα δύο πλοία, κατά λόγο αντιστρόφως ανάλογο των κινήσεων που 
πραγµατοποιήθηκαν. 
 
3.3. Σε πλοίο που εξυπηρετήθηκε µε την ίδια βάρδια πλοίου που τέλειωσε τη 
φορτοεκφόρτωση του, εισπράττονται δικαιώµατα κενών εµπορευµατοκιβωτίων 20́ , µόνο 
εφόσον το άθροισµα των φορτοεκφορτωθέντων εµπορευµατοκιβωτίων από τα δύο πλοία µε 
την ίδια βάρδια και οµοχειρία, υπολείπεται του ελάχιστου αριθµού (50). 
 
3.4. Flats κενά 20́ ή 40́  που διακινούνται δεµατοποιηµένα έως πέντε (5), θεωρούνται ως µία 
ενότητα. Στην περίπτωση αυτή εισπράττονται τα αντίστοιχα δικαιώµατα εµφόρτων 
εµπορευµατοκιβωτίων 20́ ή 40́ . 
 
3.5. Σε πλοία που εξυπηρετούνται από τη γερανογέφυρα ή έχουν πλευρίσει στο κρηπίδωµα 
για έναρξη των εργασιών φορτοεκφόρτωσης, σε περίπτωση βλάβης της γερανογέφυρας και 
συνέχισης ή έναρξης των εργασιών µε τον αυτοκίνητο γερανό GOTTWALD HMK 260 EG 
λόγω έλλειψης διαθεσίµων γερανογεφυρών, τα δικαιώµατα υπολογίζονται και εισπράττονται 
σύµφωνα µε το τιµολόγιο 5Α. 
 
3.6. Πλοίο που έχει προγραµµατισθεί να εξυπηρετηθεί µε 2 γερανογέφυρες, εάν οι διαθέσιµες 
γερανογέφυρες δεν επαρκούν για την εξυπηρέτηση και των άλλων πλοίων που έχουν 
προγραµµατισθεί να εργασθούν στην ίδια βάρδια, περιορίζεται σε 1 γερανογέφυρα. 
 
3.7. Πλοίο που έχει δεσµεύσει µία βάρδια και κατέπλευσε στη διάρκεια της προηγούµενης 
βάρδιας, που έχει δεσµευθεί από άλλο πλοίο που δεν κατέπλευσε έγκαιρα, πλευρίζει και 
εργάζεται µέχρι την άφιξη του άλλου, µόνον εφόσον ο διαθέσιµος χώρος κρηπιδώµατος 
επιτρέπει την πλεύριση και εργασία και του άλλου πλοίου. Η διάταξη ισχύει: 
στην Γ΄ βάρδια από ∆ευτέρα έως Παρασκευή, 
στην Α΄, Β΄ και Γ΄ βάρδια το Σάββατο, την Κυριακή και τις Αργίες. 
3.8. Πλοίο που δεν περάτωσε τις εργασίες φορτοεκφόρτωσης µέσα στη βάρδια που έχει 
δεσµεύσει µπορεί να συνεχίσει τις εργασίες του, έως 2 ώρες από τη λήξη της βάρδιας, εφόσον 
κατ΄ εκτίµηση της αρµόδιας υπηρεσιακής µονάδας τεκµαίρεται ότι είναι εφικτή η περάτωση 
των εργασιών του (σπάτσο). 
3.9 Σε περιπτώσεις καθυστέρησης των φορτοεκφορτωτικών εργασιών που οφείλονται σε 
υπαιτιότητα της ΟΛΘ ΑΕ, καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για την εξυπηρέτηση των 
πλοίων που δεν κατέστη δυνατό να περατώσουν τις εργασίες τους µέσα στη βάρδια που 
έχουν δεσµεύσει. 
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B. - Στο Συµβατικό Λιµένα µε µέσα του πλοίου ή συµβατικά µέσα της ΟΛΘ ΑΕ 
 

1. Ισχύουν οι τιµές του τιµολογίου 5Α, στο στάδιο εργασιών πλοίο – προκυµαία ή πλοίο 
– χερσαία µεταφορικά µέσα και αντίστροφα και για όλους τους τύπους πλοίων 
συµπεριλαµβανοµένων και των συµβατικών. 
2. Σε περιπτώσεις διάθεσης του αυτοκίνητου γερανού GOTTWALD για τη 
φορτοεκφόρτωση Ε/Κ κατόπιν αίτησης των ενδιαφεροµένων εισπράττεται το πάγιο εφάπαξ 
ποσό των 300,00 € και: 
2.1 για µεν την εξυπηρέτηση πλοίου που µεταφέρει αποκλειστικά Ε/Κ, ορίζεται ελάχιστος 
αριθµός φορτοεκφόρτωσης τα 12 εµπορευµατοκιβώτια ανά ώρα. Εάν τα φορτοεκφορτωθέντα 
εµπορευµατοκιβώτια είναι λιγότερα των 12 η διαφορά που προκύπτει υπολογίζεται και 
εισπράττεται ως κενά Ε/Κ 20’, 
2.2 για δε την εξυπηρέτηση πλοίου µικτού φορτίου εάν τα φορτοεκφορτωθέντα 
εµπορευµατοκιβώτια είναι λιγότερα των 12 εισπράττεται ο ακριβής αριθµός των Ε/Κ που 
φορτοεκφορτώθηκαν. 
3. Εφόσον τα Ε/Κ δεν παραληφθούν άµεσα προς έξοδο από τις χερσαίες πύλες του 
λιµένα µεταφέρονται από την ΟΛΘ ΑΕ στο Σ.ΕΜΠΟ, χωρίς προηγούµενη ενηµέρωση των 
Ναυτικών Πρακτόρων και των Ναυτιλιακών Εταιριών και τους καταλογίζονται οι δαπάνες 
µετακίνησης και µεταφοράς των, σύµφωνα µε τη παράγραφο 3.2 του τιµολογίου αριθµός 6. 
 
Γ. – Σε Οχηµαταγωγά πλοία (µε κίνηση roll-on / roll-off). 

(τιµές σε €) 
 

Εργασίες στο πλοίο        Κατηγορία 
Εµπορευµατοκιβώτιων Έµφορτα Κενά 
 Εισαγωγή Εξαγωγή  

 
IV/Γ έως  20́  

 
ΙV/Γ έως  45́  

 
50,00 

 
70,00 

 
37,00 

 
52,00 

 
30,00 

 
42,00 

 
1. Το τιµολόγιο εφαρµόζεται και στις περιπτώσεις που οι εργασίες ανύψωσης και 
µεταφοράς των Ε/Κ και στο κύτος του πλοίου και στην ξηρά διεξάγονται µε µηχανικά και 
µεταφορικά µέσα του πλοίου ή του ναυτικού πρακτορείου. 
2. Το τιµολόγιο προσαυξάνεται στις περιπτώσεις: 
2.1. ∆ιάθεσης µηχανικών µέσων της ΟΛΘ ΑΕ στο κύτος του πλοίου  20% 
2.2. ∆ιάθεσης µηχανικών µέσων της ΟΛΘ ΑΕ στην ξηρά     15% 
2.3. ∆ιάθεσης τράκτορα, τρέιλερ ή νύχι της ΟΛΘ ΑΕ    15% 
2.4. ∆ιάθεσης όλων των µηχανικών και µεταφορικών µέσων από την ΟΛΘ ΑΕ 40% 
3.  Στο συµβατικό λιµάνι παρέχεται η δυνατότητα απευθείας διακίνησης Ε/Κ από χ.µ.µ. 
σε πλοία και αντίστροφα. 
 
∆. – Τranshipment 

 
Για εµπορευµατοκιβώτια, έµφορτα ή κενά, ανεξαρτήτως διαστάσεων, που υπάγονται 

στο ειδικό τελωνειακό καθεστώς transhipment και διακινούνται µέσω του Σταθµού 
Εµπορευµατοκιβωτίων µε πλοία κυψελοφόρα και τα εξοµοιούµενα τιµολογιακώς µε αυτά, 
εισπράττονται ανά τεµάχιο και για τα στάδια εργασίας,  

Πλοίο – Terminal και Terminal – Πλοίο, συνολικά:    120,00 €. 
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Παρατήρηση: 
 Σύµφωνα µε το άρθρο 13, παράγραφος 4 του παρόντος Κανονισµού εάν τα 
εκφορτωθέντα από πλοίο εµπορευµατοκιβώτια δεν φορτωθούν σε άλλο πλοίο εντός 30 
ηµερών, καταχωρούνται στη λογιστική αποθήκης, τα δε δικαιώµατα φορτοεκφόρτωσης και 
αποθήκευσης των, καταβάλλονται σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα από το Τιµολόγιο αριθµός 
5Α και το Τιµολόγιο 9 των Προσαρτηµάτων, παράγραφοι 4 Α, Β και Γ. 
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ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Αριθµός 6 

 
∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΟΙΟ Η ΣΤΗΝ ΞΗΡΑ  

ΚΑΤΑ ΤΗ ∆ΙΑΚΙΝΗΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ 
 
 
1. Άνοιγµα και κλείσιµο κυτών µε τη Γερανογέφυρα ή µε Συµβατικά µέσα 
 
1.1) Για αφαίρεση ή επανατοποθέτηση των καλυµµάτων (καπακιών) των κυτών των πλοίων 
και µέχρι πέντε (5) εφάπαξ        €  120,00 
1.2) Πέραν των πέντε (5) και ανά πέντε     €  120,00 
 
2. Μετατόπιση εµπορευµατοκιβωτίων (Shifting) ή σιδηρών πλαισίων στήριξης Ε/Κ  
 
Ανεξαρτήτως διαστάσεων, έµφορτα ή κενά: 
2.1) Στο πλοίο ανά τεµάχιο        €   70,00 
2.2) Μέσω προκυµαίας ανά τεµάχιο       € 140,00 
 
3. ∆ιαλογή και µετακίνηση εµπορευµατοκιβωτίων 
 
3.1) Για διαλογή ή µετακίνηση εµπορευµατοκιβωτίων εντός του terminal, ή για µεταφορά 
προς παράδοση απευθείας του περιεχοµένου των σε χερσαία µεταφορικά µέσα µετά από 
αίτηση των ενδιαφεροµένων, εισπράττονται πρόσθετα δικαιώµατα εργασιών ανά τεµάχιο: 
- Εµπορευµατοκιβώτια 20’   Έµφορτα  € 20,00 Κενά   € 13,00 
- Εµπορευµατοκιβώτια έως 45’  Έµφορτα  € 26,00  Κενά   € 18,00 
 
3.2) Για µετακίνηση εµπορευµατοκιβωτίων από το χώρο εναπόθεσης στο Σ.ΕΜΠΟ εκτός του 
terminal ή σε αποθηκευτικούς χώρους της ΟΛΘ ΑΕ διαχειριζόµενους από τρίτους και 
αντίστροφα, µετά από αίτηση των ενδιαφεροµένων, εισπράττονται πρόσθετα δικαιώµατα 
εργασιών, ανά τεµάχιο: 
- Εµπορευµατοκιβώτια έως 20’  Έµφορτα  € 57,00  Κενά   € 21,00 
- Εµπορευµατοκιβώτια έως 45’  Έµφορτα  € 75,00  Κενά   € 28,00 
 
4. Εκκένωση – Πλήρωση εµπορευµατοκιβωτίων 

 
4.1) Για παράδοση του περιεχοµένου των εµπορευµατοκιβωτίων απευθείας σε χερσαία 
µεταφορικά µέσα ή αποθηκευτικούς χώρους και αντίστροφα, σε κανονική εργασία, 
εισπράττονται τα ακόλουθα δικαιώµατα, ανά εµπορευµατοκιβώτιο ανεξαρτήτως διαστάσεων: 

 
4.1.1) µε φορτία της τιµολογιακής  κατηγορίας Ι/Α     € 316,80  

4.1.2) µε φορτία της τιµολογιακής  κατηγορίας Ι/Β     € 294,60  

4.1.3) µε φορτία της τιµολογιακής  κατηγορίας Ι/Γ & Ι/∆    € 259,20  

4.1.4) µε φορτία της τιµολογιακής  κατηγορίας ΙΙ     € 115,00  

4.1.5) µε τροχοφόρα βάρους έως 3000 Kg το καθένα     €   16,60  

          µε τροχοφόρα βάρους από 3001 – 8000 Kg το καθένα   €   29,70  

          µε τροχοφόρα βάρους άνω των     8000 Kg το καθένα   €   59,90  
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4.2) Στις τιµές της παραγράφου 4.1.5, προστίθενται και τα δικαιώµατα µετακίνησης 
εµπορευµατοκιβωτίων της παραγράφου 3.  
4.3 Στις περιπτώσεις 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3 και 4.1.4 οι τιµές περιλαµβάνουν: 

-Τη µεταφορά του εµπορευµατοκιβωτίου από το χώρο εναπόθεσης σε αποθηκευτικούς 
χώρους ή χώρους εκτός terminal.  
-Την εκκένωση του εµπορευµατοκιβωτίου και παράδοση του περιεχοµένου του σε 
αποθηκευτικούς χώρους ή σε χερσαία µεταφορικά µέσα. 
-Την επιστροφή του κενού εµπορευµατοκιβωτίου στο χώρο εναπόθεσης στο terminal ή την 
παράδοσή του από το χώρο εκκένωσης σε χερσαία µεταφορικά µέσα.  
4.4.  Φορτία "groupage" που υπάγονται σε περισσότερες από µία τιµολογιακές κατηγορίες, 
καταβάλλουν τα δικαιώµατα, στο σύνολο του φορτίου, στην τιµολογιακή κατηγορία µε τη 
µεγαλύτερη τιµή. 
 
4.5) Εκπτώσεις 
 
4.5.1.  Στις περιπτώσεις 4.1.1, 4.1.2 και 4.1.3 εφόσον η εκκένωση και παράδοση του 
περιεχοµένου του Ε/Κ σε χερσαία µεταφορικά µέσα ή αποθηκευτικούς χώρους διαχείρισης 
της ΟΛΘ ΑΕ και αντίστροφα διεξάγεται µε ιδιώτες εργάτες, εισπράττονται από την ΟΛΘ ΑΕ 
ανά τεµάχιο εµπορευµατοκιβωτίου, ανεξαρτήτως διαστάσεων   €  165,00 
 
4.5.2.  Για παράδοση του περιεχοµένου εµπορευµατοκιβωτίων απευθείας στο πλοίο και 
αντίστροφα εισπράττονται τα αντίστοιχα δικαιώµατα του τιµολογίου Αριθµός 6 παράγραφος 
4 και τα δικαιώµατα, µε έκπτωση 20%, του τιµολογίου Αριθµός 1 εργασιών στο πλοίο. 
 
 
5. Τελωνειακός - ∆ειγµατοληπτικός έλεγχος του περιεχοµένου 

 
5.1) Για τη διενέργεια δειγµατοληπτικού τελωνειακού ελέγχου σε εµπορευµατοκιβώτια µε 
Μη Κοινοτικά φορτία, (για την εξαγωγή και την επανεισαγωγή µικρού µέρους του 
περιεχοµένου των), εισπράττεται εφάπαξ δικαίωµα ανά Ε/Κ    €    10,00 
 
5.2) Για τη διασφάλιση των συµφερόντων του ∆ηµοσίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της 
δηµόσιας υγείας ή για άλλους αιτιολογηµένους λόγους (π.χ. εντοπισµός παράνοµης 
διακίνησης εµπορευµάτων), είναι δυνατόν να υποβάλλεται από το Τελωνείο Ελέγχου της 
Ελευθέρας Ζώνης ή άλλη ∆ηµόσια Αρχή, αίτηµα στη ∆ιεύθυνση Εκµετάλλευσης, για φυσικό 
έλεγχο σε εµπορευµατοκιβώτια που πληρούν τα κριτήρια επικινδυνότητας. Η εκκένωση και 
πλήρωση εµπορευµατοκιβωτίων διενεργείται µε προσωπικό και µηχανικά µέσα της ΟΛΘ ΑΕ, 
εφόσον υπάρχει δυνατότητα εξυπηρέτησης και ο κύριος ή ο µεταφορέας των καταβάλλει το 
50% της αντίστοιχης τιµής εκκένωσης - επαναπλήρωσης. 
 
6. Ζύγιση εµπορευµατοκιβωτίων  
 
Εισπράττονται, ανά τεµάχιο ανεξαρτήτως διαστάσεων     €    7,00 
 
7. Σύνδεση και αποσύνδεση ψυκτικών µηχανηµάτων 

 
Για εργασίες σύνδεσης και αποσύνδεσης ψυκτικών µηχανηµάτων (clip - on units) στα 
εµπορευµατοκιβώτια – ψυγεία, εισπράττονται για κάθε εµπορευµατοκιβώτιο  €    10,00 
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ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Αριθµός 7 
 
 
∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΡΟΧΟΦΟΡΩΝ ∆ΙΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ RO-RO 

 
 
Α. Για τροχοφόρα οχήµατα ή µηχανήµατα που µεταφέρονται από πλοία και διακινούνται 
µε δική τους δύναµη και οδηγό, µε την κίνηση Ro-Ro, εισπράττονται: 
      

 Σ τ ά δ ι α      ε ρ γ α σ ί α ς Τα τροχοφόρα 
σαν εµπόρευµα 

κατονοµασία                     κατ/ρια 

Μονάδα 
χρέωσης Πλοίο-αποθηκ. χώροι 

και αντίστροφα 
Αποθ. χώροι-πόλη 
και αντίστροφα 

∆ίκυκλα-τρίκυκλα              V/Α1 Τεµάχιο  €   8,35 €   2,80 

Τροχοφόρα 
έως 3.000                             V/A2 
χιλ/µα 

 

-//- 
 

 
 €  16,65 

 

 
€   5,60 

Τροχοφόρα 
από 3.001-8.000                  V/A3 
χιλ/µα 

 
-//- 

 
 €  29,70 

 
€  11,20 

Τροχ/ρα, ερπυστρ/ρα, 
οδοποιητικά µηχ/τα              V/A4  
από 8.001-40.000 χιλ/µα 
 

 
-//- 

 
€  59,90 

 
€  16,80 

Βαρέα οχήµατα και  
µηχανήµατα  από                 V/A5 
40.000- 100.000  χιλ/µα 

 
-//- 

 

 
€  95,20 

 
€  22,40 

Βαρέα οχήµατα και  
µηχανήµατα άνω                  V/A6 
των 100.000 χιλ/µων 

 
-//- 

 
€  280,00 

 
€  56,00 

 
 
1) Προσαυξήσεις: 
 
1.1) Σε περιπτώσεις διάθεσης προσωπικού (οδηγών, χειριστών) από την ΟΛΘ ΑΕ: 
1.1.1) Σε κανονική εργασία      50% 
1.1.2) Σε έκτακτη (υπερωριακή) εργασία      100% 
   
1.2) Ερπυστριοφόρα κινούµενα δι΄ ιδίας δυνάµεως µε κίνηση Ro-Ro µη µεταφερόµενα επί 
αρµατοφορέων ή trailers ή µη φέροντα προστατευτικές τάπες στις ερπύστριες 100% 
 
 
Β.  Για τροχοφόρα οχήµατα πάσης φύσεως, έµφορτα ή κενά, ως και µηχανήµατα που 
µεταφέρονται από πλοία Ο/Γ και διακινούνται µε δική τους δύναµη και οδηγό, µε κίνηση  
Ro-Ro, από τα κρηπιδώµατα 10 έως 28 του Εµπορικού Λιµένα, εισπράττονται: 
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   Στάδια εργασίας Τα τροχοφόρα 
σαν µέσο διέλευσης 

    κατονοµασία                  κατ/ρια 

Μονάδα 
χρέωσης Πλοίο-πόλη 

και αντίστροφα 
   ∆ίκυκλα-τρίκυκλα            V/Β1 Τεµάχιο  €   6,70 

   Τροχοφόρα 
    έως 3.000                             V/Β2 
     χιλ\µα 

 

-//- 
 

 
 €  13,35 

 
     Τροχοφόρα 
   από 3.001-8.000                   V/Β3 
       χιλ\µα 

 
-//- 

 
 €  23,75 

    Τροχ\ρα, ερπυστρ\ρα, 
    οδοποιητικά µηχ\τα,            V/Β4  
 από 8.001-40.000 χιλ\µα 
 

 
-//- 

 
€  47,95 

     Βαρέα οχήµατα και  
     Μηχανήµατα,  από             V/Β5 
  40.000- 100.000  χιλ\µα 

 
-//- 

 

 
€  76,20 

    Βαρέα οχήµατα και  
    Μηχανήµατα, άνω               V/Β6 
  των 100.000 χιλ\µων 

 
-//- 

 
€  224,00 

 
1) Προσαυξήσεις: 
 
1.1) Ερπυστριοφόρα κινούµενα δι΄ ιδίας δυνάµεως µε κίνηση Ro-Ro, µη µεταφερόµενα επί 
αρµατοφορέων ή trailers ή µη φέροντα προστατευτικές τάπες στις ερπύστριες  100% 
 
2) Σηµειώσεις 
 
2.1) Παρέχεται δικαίωµα στάθµευσης δύο (2) ηµερών ατελώς. Η ηµέρα αρχίζει την 00.01 και 
λήγει την 24.00. Κλάσµα της ηµέρας λογίζεται ως ολόκληρη ηµέρα. 
 
2.2) Στο τιµολόγιο υπάγονται και τα οχήµατα των ενόπλων δυνάµεων και των στρατιωτικών 
ή ειρηνευτικών αποστολών (KFOR, ΟΗΕ κ.α.).  
 
2.3) Η παραµονή, µετά την πάροδο της ατελούς στάθµευσης, εισπράττεται σύµφωνα µε το 
τιµολόγιο αποθήκευσης τροχοφόρων, του Τιµολογίου αριθµός 9 των Προσαρτηµάτων.  
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ΑΡΘΡΟ 16 
 
 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΝΟΝΙΚΩΝ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 
 

1) Στα τιµολόγια κανονικών δικαιωµάτων του άρθρου 15 του παρόντος κανονισµού 
περιλαµβάνονται: 
 
1.1) Στο στάδιο εργασιών στο πλοίο: 
 
1.1.1) Τα δικαιώµατα του φορτίου (cargo dues) 
1.1.2) Οι αµοιβές των λιµενεργατών 
1.1.3) Η επίβλεψη και εποπτεία των εργασιών 
1.1.4) Η χρήση ηλεκτροκίνητων ή αυτοκίνητων γερανών 
1.1.5) Η χρήση κοχλιών, αεροπνευµατικών αναρροφητήρων ή αναρροφητήρων του 
συγκροτήµατος Silo για εργασίες στο πλοίο στο τιµολόγιο Αρ.3 
1.1.6) Η χρήση γερανογέφυρας, µηχανικών και µεταφορικών µέσων στο τιµολόγιο Αρ.5Α 
1.1.7) Η διάθεση χειριστών βαρούλκων 
1.1.8) Η χρήση εργαλείων φορτοεκφόρτωσης και αρπάγης, πολύποδα ή µαγνήτη 
1.1.9) Η διαλογή του φορτίου σε παρτίδες, όπως αναγράφονται στα έγγραφα µεταφοράς  
1.1.10) Ο καθαρισµός των κυτών για εργασίες στο πλοίο στα τιµολόγια Αρ. 2 και Αρ. 3 

- Η ΟΛΘ ΑΕ υποχρεούται να διαθέσει, για καθαρισµό των κυτών: 
- Σε πλοία µε φορτίο έως 3000 τόνους, µέχρι τέσσερις (4) λιµενεργάτες  
- Για κάθε 1000 τόνους, πέραν των 3000 τόνων, ένα (1) επιπλέον των τεσσάρων, λιµενεργάτη 

1.1.11) Οι µικρές µετακινήσεις για την απελευθέρωση του κρηπιδώµατος, κατά το στάδιο 
εκφόρτωσης του πλοίου για λειτουργικές ανάγκες (κατά την κρίση της αρµόδιας υπηρεσιακής 
µονάδας). 
 
1.2) Στο στάδιο εργασιών πλοίο - χ.µ.µ. µέσω κρηπιδώµατος και αντίστροφα 

 
Επιπλέον των περιλαµβανοµένων στην παράγραφο 1.1 και η χρήση µηχανικών µέσων 

(περονοφόρα, φορτωτές, κ.ά.) για εργασίες στην προκυµαία. 
 

1.3) Στο στάδιο εργασιών κρηπίδωµα – αποθηκευτικοί χώροι και αντίστροφα 
 
1.3.1) Οι αµοιβές των λιµενεργατών 
1.3.2) Η επίβλεψη και εποπτεία των εργασιών 
1.3.3) Η χρήση µηχανικών και µεταφορικών µέσων 
 
1.4) Στο στάδιο εργασιών αποθηκευτικοί χώροι – χ.µ.µ. - πόλη και αντίστροφα 
 
1.4.1) Τα δικαιώµατα χρήσης λιµενικών εγκαταστάσεων (infrastructure dues) 
1.4.2) Οι αµοιβές των λιµενεργατών 
1.4.3) Η επίβλεψη και εποπτεία των εργασιών 
1.4.4) H χρήση µηχανικών µέσων, αυτοκίνητου γερανού και εργαλείων φορτοεκφόρτωσης 
1.4.5) Η χρήση του συγκροτήµατος αναρροφητήρων ή των χοανών δαπέδου του silo ως και 
των αεροπνευµατικών αναρροφητήρων. 
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1.5) Πέραν των ανωτέρω δικαιωµάτων 

 
Σε όλα τα τιµολόγια κανονικών δικαιωµάτων περιλαµβάνεται και ανάλογο ποσοστό 

για έξοδα διοίκησης και λειτουργίας του λιµένα. 
 
 
2. - Στα τιµολόγια κανονικών δικαιωµάτων του άρθρου 15 του παρόντος κανονισµού  
δεν περιλαµβάνονται: 
 
2.1) Η χρήση φορτηγίδων 
2.2) Η χρήση του αυτοκίνητου γερανού GOTTWALD, πλην των περιπτώσεων που ρητά 
κατονοµάζονται στο τιµολόγιο δικαιωµάτων µίσθωσης µηχανικών µέσων (Τιµολόγιο αριθµός 
6 παράγραφος 1.2.6 των Προσαρτηµάτων). 
2.3) Η χρήση µηχανικών µέσων στα κύτη των πλοίων ή για συσσώρευση φορτίου στους 
αποθηκευτικούς χώρους  
2.4) Οι ελιγµοί βαγονιών 
2.5) Η χρήση της χοάνης (hopper) 
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ΑΡΘΡΟ 17 
 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΩΝ (ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΩΝ ) ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 
 

 Για την έκτακτη (υπερωριακή) εργασία του άρθρου 6 του παρόντος Κανονισµού 
εισπράττονται δικαιώµατα, όπως αυτά καθορίζονται στους παρακάτω πίνακες. 
 

1) Πίνακας µε την υπερωριακή προσαύξηση στα Γενικά και Χύδην φορτία 
 

Ηµέρες 
εργασίας 

Πλοίο -
αποθηκευτικοί 
χώροι και 
αντίστροφα 

Από χ.µ.µ. σε 
αποθηκευτικούς 
χώρους και 
αντίστροφα 

 
Ποσοστό 
προσαύξησης 
 
         % 

 
Τιµολογιακή 
κατηγορία 

 
Παρατηρήσεις 

        Από        Από 
       22.00       15.00 

 
        75 

 
Ι\Α, Ι\Β, Ι\Γ 

          »          »         50 Ι\∆1, Ι\∆2, ΙΙ 

 
 
∆ευτέρα - 
Παρασκευή    και ΙΙΙ  

 

Τα φορτία In 
transit Κατ. Ι, ΙΙ 
στο στάδιο χ.µ.µ.- 
αποθηκ. χώροι και 
αντίστροφα από 
22.00  

       Από        Από 
 
       15.00 

 
       08.00 

 
 
        75 

 
 
Ι\Α, Ι\Β, Ι\Γ 

 
 
Σάββατο 

          »           »         50 Ι\∆1, Ι\∆2, ΙΙ 
& ΙΙΙ 
 

 
Τα φορτία In 
transit στο στάδιο 
χ.µ.µ.- αποθηκ. 
χώροι και 
αντίστροφα από 
15.00 

       Από        Από    

 
        08,00 

 
        08,00 

 
       75 

 
Ι\Α, Ι\Β, Ι\Γ 

 
 
Κυριακή 
Αργίες            »            »        50 

 
Ι\∆1, Ι\∆2, ΙΙ 
& ΙΙΙ 
 

 

 
2) Πίνακας µε την υπερωριακή προσαύξηση στα Εµπορευµατοκιβώτια 

Ηµέρες 
εργασίας 

Πλοίο -
αποθηκευτικοί 
χώροι και 
αντίστροφα 

Από χ.µ.µ.. σε 
αποθηκευτικούς 
χώρους και 
αντίστροφα 

 
Ποσοστό 
προσαύξησης 
         % 

 
Τιµολογιακή 
κατηγορία 

 
Παρατηρήσεις 

 
Flat rates 

 
από  20.00 

 
        50 

 
      I\V 

 
Στο Σ.ΕΜΠΟ 
 

 
∆ευτέρα - 
Παρασκευή 
 από  22.00 

 
από  22.00 
 

        50 
 

        » 
 

Στο Συµβατικό 
λιµένα 

 
Flat rates 

 
από  15.00 

 
        50 

 
      I\V 

 
Στο Σ.ΕΜΠΟ 
 

 
 
Σάββατο 

από  15.00 
 

από  15.00 
 

        50 
 

        » 
 

Στο Συµβατικό 
λιµένα 

 
Flat rates 

 
από  08.00 

 
        50 

 
      I\V 

Στο Σ.ΕΜΠΟ 
 

 
Κυριακή 
Αργίες 
 

από  08.00 
 

από  08.00 
 

        50 
 

        » 
 

Στο Συµβατικό 
λιµένα 
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3)  
3.1)  Για έκτακτη ( υπερωριακή) εργασία στην ξηρά, που διεξάγεται µε ιδιώτες εργάτες 
εισπράττονται: 
 - τα προβλεπόµενα δικαιώµατα από το τιµολόγιο κανονικών δικαιωµάτων αριθµός 1 
περίπτωση 2 των εκπτώσεων  
 - τα δικαιώµατα για απασχόληση του διαχειριστή της ΟΛΘ ΑΕ, ανά ώρα   € 32,00  
 
3.2.  Σε περίπτωση απασχόλησης του υπαλληλικού προσωπικού της ΟΛΘ ΑΕ σε εργασίες 
για τις οποίες δεν εισπράττονται δικαιώµατα έκτακτης εργασίας, καταλογίζονται για κάθε 
ώρα και υπάλληλο          € 32,00  
 
3.3.  Σε περιπτώσεις φορτοεκφόρτωσης ή ζύγισης µικροποσοτήτων ή σε µη ικανοποιητική 
απόδοση, καταβάλλονται ανά ώρα και υπάλληλο (διαχειριστή, ζυγιστή) αφού συµψηφιστούν 
και τα δικαιώµατα ανά τόνο, m3 ή τεµάχιο       € 32,00  
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ΑΡΘΡΟ 18 
 
 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΩΝ – ΜΑΤΑΙΩΣΕΩΝ 
 
 Σε περιπτώσεις καθυστέρησης ή µαταίωσης εργασίας που οφείλεται στο πλοίο ή στο 
φορτίο, όπως αναλυτικά αναφέρεται στις παραγράφους 5 και 6 του άρθρου 6 του παρόντος 
Κανονισµού, εισπράττονται δικαιώµατα, όπως αυτά ορίζονται µε τα τιµολόγια: 
 
1. Τιµολόγιο καθυστερήσεων 
 
1.1. Στο Σταθµό Εµπορευµατοκιβωτίων 
 
Όλες τις ηµέρες του έτους και όλο το 24ωρο: 
 
1.1.1. Σε πλοία που εξυπηρετούνται µε τη γερανογέφυρα  ανά Γ/Φ και ώρα  €  560,00 
 
1.1.2. Σε πλοία οχηµαταγωγά µε το σύστηµα διακίνησης Ro-Ro  ανά ώρα  €  140,00 
 
1.1.3. Πλοία που καταπλέουν µε καθυστέρηση τριών (3) και πλέον ωρών από την έναρξη της 
βάρδιας που έχουν δεσµεύσει, καταβάλλουν ανά ώρα καθυστέρησης (µετά τις πρώτες 3 ώρες) 
τα προβλεπόµενα δικαιώµατα, ανεξαρτήτως εάν µέχρι τη λήξη της βάρδιας 
φορτοεκφορτώσουν τον ελάχιστο αριθµό εµφόρτων ή κενών εµπορευµατοκιβωτίων (50). 
 
1.1.4. Πλοία που έχουν παραβάλλει στα κρηπιδώµατα 26 και 27 και έχουν περατώσει τις 
φορτοεκφορτωτικές τους εργασίες, υποχρεούνται να αποµακρυνθούν από τα κρηπιδώµατα το 
αργότερο εντός µιας (1) ώρας από την περάτωση των εργασιών.  
Ο χρόνος παραµονής των µπορεί να παραταθεί µόνο εάν είναι δυνατή η απρόσκοπτη 
εξυπηρέτηση των πλοίων που έχουν προγραµµατισθεί να εργασθούν. Η αίτηση κατατίθεται 
από το Ναυτικό Πράκτορα στο Τµήµα Συντονισµού Λιµενικών Λειτουργιών και αναφέρει 
τους λόγους που επιβάλλουν την επιµήκυνση του χρόνου παραµονής.  
Κάθε παραµονή πέραν της µιας (1) ώρας ή πέραν του χρόνου εγκρίσεως θεωρείται αυθαίρετη 
και συνεπάγεται την καταβολή € 560,00 ανά ώρα καθυστέρησης.  
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, που δε δύνανται να προβλεφθούν (βλάβη πλοίου, έλλειψη 
πλοηγών), ώστε να υποβληθεί εγκαίρως η έγγραφη αίτηση παράτασης του χρόνου παραµονής 
του πλοίου, εντός του ωραρίου λειτουργίας του Τµήµατος Συντονισµού Λιµενικών 
Λειτουργιών, αυτή υποβάλλεται στο Τµήµα Σ.ΕΜΠΟ.  
Η διαπίστωση της παράβασης στην πρώτη περίπτωση γίνεται από το Τµήµα Συντονισµού 
Λιµενικών Λειτουργιών και στη δεύτερη περίπτωση από το Τµήµα Σ.ΕΜΠΟ., µε σύµφωνη 
γνώµη και συνυπογραφή του ∆ιευθυντού Εκµετάλλευσης, η είσπραξη δε των δικαιωµάτων 
αυθαίρετης παραµονής από το Τµήµα Σ.ΕΜΠΟ. 
  
1.2. Στο Συµβατικό Λιµένα  
 
 Σε περιπτώσεις που σηµειώνονται, κατά τη διάρκεια της βάρδιας, καθυστερήσεις στην 
εκτέλεση φορτοεκφορτωτικών εργασιών ή φορτώνονται µικρές ποσότητες, που οφείλονται σε 
υπαιτιότητα του πλοίου ή του φορτίου, εισπράττονται τα δικαιώµατα που προβλέπονται στο 
τιµολόγιο µαταιώσεων, αφού αφαιρεθεί το ποσό που προκύπτει από την ποσότητα που 
φορτοεκφορτώθηκε επί την τιµή είσπραξης ανά τόνο, για κάθε οµοχειρία χωριστά. 
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2. Τιµολόγιο µαταιώσεων 
 
2.1. Στο Σταθµό Εµπορευµατοκιβωτίων 
 
Όλες τις ηµέρες του έτους και καθ΄ όλο το 24ωρο: 
2.1.1 Σε πλοία που εξυπηρετούνται µε γερανογέφυρα  ανά βάρδια και Γ/Φ € 2800,00 
2.1.2. Σε πλοία οχηµαταγωγά µε το σύστηµα διακίνησης Ro-Ro ανά βάρδια  € 700,00 
Σε περίπτωση µαταίωσης των εργασιών, αλλά διάθεσης της οµοχειρίας για την εξυπηρέτηση 
άλλου πλοίου, δεν καταλογίζονται, στο πλοίο που είχε δεσµεύσει την οµοχειρία αρχικά, οι 
παραπάνω προσαυξήσεις. 
 
2.2. Στο Συµβατικό Λιµένα 
 
2.2.1 Σε κανονική εργασία (παρ. 2.1 , 2.3 και 2.5 του άρθρου 6) 
Σε περιπτώσεις εκπρόθεσµης ανάκλησης της αίτησης διάθεσης εργατικών οµοχειριών και 
µηχανικών µέσων εισπράττεται, για τον αριθµό των λιµενεργατών και χειριστών που 
απαιτούνται και δεσµεύτηκαν για την εξυπηρέτηση του φορτίου, από ένα ηµεροµίσθιο λιµένα. 
Εφόσον η αίτηση της εκπρόθεσµης ανάκλησης για τη Β΄ βάρδια κατατεθεί από την 13.01 έως 
την 14.00 ώρα, εισπράττεται το 50% των προβλεποµένων στην προηγούµενη παράγραφο. 
2.2.2. Σε έκτακτη (υπερωριακή) εργασία (παρ. 3.1 , 3.2 και 3.4 του άρθρου 6) 
Σε περιπτώσεις εκπρόθεσµης ανάκλησης της αίτησης διάθεσης εργατικών οµοχειριών και 
µηχανικών µέσων εισπράττεται, για τον αριθµό των λιµενεργατών και χειριστών που 
απαιτούνται και δεσµεύτηκαν για την εξυπηρέτηση του φορτίου: 
- Για την Β΄ βάρδια του Σαββάτου: από ένα ηµεροµίσθιο προσαυξηµένο κατά 25% 
- Για τις Κυριακές και τις Αργίες: από ένα ηµεροµίσθιο προσαυξηµένο κατά 50% 
 
 
3. Άλλες τιµολογιακές διατάξεις 
  
3.1. Κλάσµα της ώρας που δεν υπερβαίνει τα τριάντα (30)λεπτά, στο σύνολο των 
καθυστερήσεων, δε χρεώνεται. Κλάσµα της ώρας µεγαλύτερο των τριάντα (30) λεπτών 
υπολογίζεται ως ακέραια ώρα. 
3.2. Πλοίο σε παραβολή, στο οποίο συνεχίζεται η φορτοεκφορτωτική εργασία, του οποίου ο 
πλοίαρχος δεν εκτελεί τις επιβαλλόµενες µικρές µετακινήσεις του άρθρου 4 παρ. 3 του 
παρόντος Κανονισµού µία (1) τουλάχιστον ώρα πριν από την έναρξη της βάρδιας, παρά την 
έγκαιρη έγγραφη ή ηλεκτρονική ειδοποίηση του Τµήµατος Συντονισµού Λιµενικών 
Λειτουργιών της ΟΛΘ ΑΕ, µε συνέπεια την καθυστέρηση ή µαταίωση της παραβολής άλλου 
πλοίου που αναµένει για το σκοπό αυτό, βαρύνεται, πέραν από την προβλεπόµενη κατά 
περίπτωση επιβάρυνση και µε την αντίστοιχη µε το χρόνο καθυστέρησης ή µαταίωσης 
δαπάνη για τους λιµενεργάτες και χειριστές µηχανηµάτων που έχουν διατεθεί στο αναµένον 
πλοίο. 
3.3. Τα αυτά ισχύουν και για πλοίο σε παραβολή που έχει περατώσει τις εργασίες 
φορτοεκφόρτωσης και δεν έχει αποµακρυνθεί µέσα σε µία (1) ώρα, µε αποτέλεσµα την 
καθυστέρηση ή τη µαταίωση προγραµµατισµένης φορτοεκφορτωτικής εργασίας άλλου 
πλοίου που αναµένει για το σκοπό αυτό. 
3.4. Σε περιπτώσεις καθυστέρησης ή µαταίωσης εργασίας που οφείλεται σε ανωτέρα βία 
(ακραία καιρικά φαινόµενα, διακοπή ηλεκτρικού ρεύµατος λόγω βλάβης ∆ΕΗ, απεργία και 
άλλα απρόβλεπτα γεγονότα) οι συναλλασσόµενοι απαλλάσσονται κατά 100% της 
υποχρέωσης καταβολής των προβλεποµένων δικαιωµάτων από τα τιµολόγια του άρθρου 18. 
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ΑΡΘΡΟ 19 
 
 

ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ 
 
 Αυτές επιβάλλονται κατόπιν συµφωνίας µεταξύ του Προϊσταµένου Τµήµατος 
Λιµενικών Λειτουργιών, του ∆ιευθυντού Εκµετάλλευσης και των ενδιαφεροµένων και µε 
έγκριση του Γενικού ∆ιευθυντού Επιχειρησιακών Μονάδων, στις παρακάτω περιπτώσεις: 
 
1.  Σε πλοία και φορτία µε αβαρία και µε την προϋπόθεση ότι θα αποδεχθεί η ΟΛΘ ΑΕ 
την εκτέλεση των εργασιών σε αυτά. 
 
2.  Σε εργασίες δύσκολες που αφορούν φορτοεκφόρτωση γενικών ή χύδην φορτίων π.χ. 
εκφόρτωση scrap από κλειστά βαγόνια. 
 
3.  Σε εργασίες φορτοεκφόρτωσης που διεξάγονται σε ιδιαίτερα δυσµενείς συνθήκες 
σχετικά µε το είδος του φορτίου ή µε τον τρόπο διακίνησης αυτού και συνεπάγονται 
υπέρµετρη οικονοµική επιβάρυνση της ΟΛΘ ΑΕ. 
 
4.  Εφόσον δεν επέλθει συµφωνία, µεταξύ της ΟΛΘ ΑΕ και των ενδιαφεροµένων, για την 
εκφόρτωση και αποκοµιδή των αβαριάτων φορτίων, οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να 
εκτελέσουν την εργασία αυτή µε δικούς τους εργάτες νοµίµως απασχολούµενους, 
καταβάλλοντας δικαιώµατα επί του φορτίου, ανά τόνο      €  3,00.  
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ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ 
 
 

Άρθρο 20  ∆ικαιώµατα επί του φορτίου και δικαιώµατα χρήσης λιµενικών 

εγκαταστάσεων 

 
 

ΕΙ∆ΙΚΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ 
 
 

1ο Ειδικό τιµολόγιο  ∆ικαιωµάτων παραµονής τροχοφόρων σε υπαίθριους χώρους για 

τελωνισµό των εµπορευµάτων που µεταφέρουν και άµεση έξοδο. 

2ο Ειδικό τιµολόγιο  ∆ικαιωµάτων φορτοεκφόρτωσης χύµα φορτίων µε σωληνώσεις και 

άντληση. 

3ο Ειδικό τιµολόγιο  ∆ικαιωµάτων φορτοεκφόρτωσης, σταυλισµού και ζύγισης ζώντων 

ζώων. 

4ο Ειδικό τιµολόγιο  Ειδικών τελών διέλευσης δια των προκυµαίων, οχηµάτων πάσης 

φύσεως και επιβατών. 
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ΑΡΘΡΟ 20 
 

∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ ΚΑΙ  
∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

 
 
 Για τη συντήρηση, βελτίωση και χρήση του λιµένα και των λιµενικών 
εγκαταστάσεων, την κάλυψη µέρους των εξόδων διοίκησης και λειτουργίας του, την τήρηση 
της λογιστικής αποθήκης και άλλους συναφείς σκοπούς σχετικούς µε τη βελτίωση της 
παροχής των λιµενικών υπηρεσιών, καταβάλλονται στην ΟΛΘ ΑΕ από τους χρήστες του 
λιµένα: 
 
1. ∆ικαιώµατα επί του φορτίου (cargo dues). Για όλα τα φορτία που εκφορτώνονται, 
φορτώνονται, µεταφορτώνονται ή καθ΄ οιονδήποτε τρόπο διακινούνται από ξηρά ή θάλασσα 
εντός των ορίων του λιµένα. Τα δικαιώµατα επί του φορτίου καταβάλλονται κάθε φορά που 
τα φορτία διέρχονται από τα κρηπιδώµατα. 
 
2. ∆ικαιώµατα χρήσης λιµενικών εγκαταστάσεων (infrastructure dues). Για όλα τα 
φορτία που αφικνούνται και αναχωρούν µε χερσαία µεταφορικά µέσα από τις χερσαίες πύλες 
τις ΟΛΘ ΑΕ, χωρίς να περάσουν από τα κρηπιδώµατα.  
Για την εκφόρτωση στερεών χύδην φορτίων, από χερσαία µεταφορικά µέσα µε ανατροπές και 
εν συνεχεία επαναφόρτωση του φορτίου σε χερσαία µεταφορικά µέσα και έξοδό του από 
χερσαίες πύλες της ΟΛΘ ΑΕ, εισπράττεται δικαίωµα χρήσης λιµενικών εγκαταστάσεων,  
ανά τόνο           €  0,30. 
 
3. Μονάδα υπολογισµού των δικαιωµάτων ορίζεται: 
 
- Ο τόνος στα γενικά και χύδην φορτία. 
- Το τεµάχιο στα εµπορευµατοκιβώτια και στα τροχοφόρα. 
- Η κεφαλή στα ζώντα ζώα. 
 
Σηµείωση 
 
Τα δικαιώµατα αυτά στα τιµολόγια του άρθρου 15 του παρόντος Κανονισµού έχουν 
ενσωµατωθεί στα αντίστοιχα δικαιώµατα είσπραξης. Αντιθέτως εισπράττονται αυτοτελώς, 
στις περιπτώσεις που προβλέπονται µε τα Ειδικά Τιµολόγια. 
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1o ΕΙ∆ΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 
 
 

∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΤΡΟΧΟΦΟΡΩΝ ΣΕ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ 
ΓΙΑ ΤΕΛΩΝΙΣΜΟ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΜΕΤΑΦΕΡΟΥΝ 

ΚΑΙ ΑΜΕΣΗ ΕΞΟ∆Ο 
 

1. Αυτοκίνητα µε carnet TIR, ATA, T1, T2 ή άλλο έγγραφο µεταφοράς, που εισέρχονται 
σε υπαίθριους χώρους της Ελεύθερης Ζώνης προς τελωνισµό των εµπορευµάτων που 
µεταφέρουν και άµεση έξοδο αυτών, καταβάλλουν για χρήση των λιµενικών εγκαταστάσεων 
και παραµονή: 
- Έως 2 ηµέρες αδιαίρετες, ανά αυτοκίνητο µε γενικό φορτίο:  
 έως 2500 χιλιόγραµµα         €  22,00 
 άνω των 2500 χιλιόγραµµων        €  44,00 
- Για παραµονή άνω των 2 ηµερών, ανά ηµέρα και αυτοκίνητο µε φορτίο: 
 έως 2500 χιλιόγραµµα         €   6,00 
 άνω των 2500 χιλιόγραµµων        €  12,00 
Στις παραπάνω τιµές περιλαµβάνονται και τα δικαιώµατα δειγµατοληπτικού τελωνειακού 
ελέγχου. 
 
1.1. Εκπτώσεις 
1.1.1. Εφόσον µεσολαβεί µετά τη λήξη του διήµερου, Σάββατο, Κυριακή ή Αργία        50% 
1.1.2. Πέραν των 200 αυτοκινήτων ετησίως του ιδίου υπόχρεου πληρωµής        15% 
(Η έκπτωση ισχύει από το 201ο αυτοκίνητο.) 
 
2. Αυτοκίνητα µε carnet TIR, Τ1, ή άλλο έγγραφο µεταφοράς που εισέρχονται σε 
υπαίθριους χώρους της Ελεύθερης Ζώνης µε κενά εµπορευµατοκιβώτια 20́  ή 40́  για 
διενέργεια τελωνειακών διατυπώσεων, καταβάλλουν για χρήση των λιµενικών 
εγκαταστάσεων και παραµονή: 
 Έως 2 ηµέρες αδιαίρετες, ανά αυτοκίνητο       €  10,00 
 Άνω των 2 ηµερών, ανά ηµέρα και αυτοκίνητο      €   2,00 

 
3. Αυτοκίνητα επιβατικά ή φορτηγά που εισέρχονται από τις χερσαίες πύλες σε 
υπαίθριους χώρους της Ελεύθερης Ζώνης για τελωνειακές διατυπώσεις (το αυτοκίνητο σαν 
εµπόρευµα) και εξέρχονται αυτών µε δική τους δύναµη και οδηγό, καταβάλλουν για χρήση 
των λιµενικών εγκαταστάσεων και παραµονή µίας (1) ηµέρας: 
- Τα επιβατικά και τα jeep, έως 3000 χιλιόγραµµα     €  10,00 
- Τα φορτηγά          €  20,00 
Η παραµονή πέραν της µίας ηµέρας εισπράττεται σύµφωνα µε το τιµολόγιο αποθήκευσης 
τροχοφόρων, του Τιµολογίου 9 των Προσαρτηµάτων.  
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2ο ΕΙ∆ΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 
 
 

∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ ΧΥΜΑ ΦΟΡΤΙΩΝ  
ΜΕ ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΛΗΣΗ 

 
1. Για την εκφόρτωση χύµα φορτίων µε σωληνώσεις και άντληση από δεξαµενόπλοια ή 
σιλοφόρα πλοία σε βυτιοφόρα οχήµατα ή βυτιοφόρα βαγόνια ή σε δεξαµενές αποθήκευσης 
και αντίστροφα, εισπράττονται δικαιώµατα επί του φορτίου, χωρίς υπερωριακή προσαύξηση, 
όπως παρακάτω: 
1.1. Κρασιά, λάδια, µελάσα     ανά τόνο  €   2,00 
1.2. Υγρά χηµικά των κατηγοριών Ι και ΙΙ   ανά τόνο  €   2,00 
1.3. Υγρά χηµικά των κατηγοριών ΙΙΙ και ΙV   ανά τόνο  €   2,50 
1.4. Τσιµέντα       ανά τόνο  €   1,30 
 
2. Η πλεύριση του πλοίου και η διακίνηση των φορτίων διεξάγεται σύµφωνα µε τους όρους 
και τις προϋποθέσεις: 
- του Γενικού Κανονισµού Λιµένα (ΓΚΛ) αριθµός 18, ΦΕΚ 12Β΄/ 18.1.1999, 
- του Γενικού Κανονισµού Λιµένα αριθµός 25, ΦΕΚ 219Β΄/ 6.3.2001 και  
- της µε αριθµό 26203/ 5.4.1999 απόφασης ∆.Σ./ ΟΛΘ ΑΕ. 
 
3. Η ΟΛΘ ΑΕ δε δέχεται υγρά χηµικά της κατηγορίας V, (υγρές χηµικές ουσίες που είναι 
εύφλεκτες και τοξικές) που µεταφέρονται µε δεξαµενόπλοια από / σε βυτιοφόρα οχήµατα ή 
από / σε βυτιοφόρα βαγόνια σύµφωνα µε το άρθρο 19 ΓΚΛ αριθµός 18 και τις σχετικές 
αποφάσεις του ∆.Σ. ΟΛΘ ΑΕ, καθώς και υγρά καύσιµα.  

 
4. Οι διατάξεις του ΓΚΛ αριθµός 18 δεν εφαρµόζονται σε φορτώσεις, εκφορτώσεις ή 
µεταγγίσεις υγρής ασφάλτου (άρθρο 2 παρ. 2γ του ΓΚΛ) η οποία και υπάγεται τιµολογιακά 
στην περίπτωση 1.2. 
 
5. Σε µετάγγιση µε άντληση υγρών φορτίων από εµπορευµατοκιβώτια-δεξαµενές σε 
βυτιοφόρα οχήµατα ή βυτιοφόρα βαγόνια ή δεξαµενές αποθήκευσης εισπράττονται τα 
αντίστοιχα δικαιώµατα της παραγράφου 1. 
 
6. Σε περιπτώσεις πλήρωσης των δεξαµενών αποθήκευσης από βυτιοφόρα αυτοκίνητα και 
στη συνέχεια παραλαβή των φορτίων µε βυτιοφόρα αυτοκίνητα και έξοδο από χερσαίες πύλες 
της ΟΛΘ ΑΕ, εισπράττονται δικαιώµατα χρήσης λιµενικών εγκαταστάσεων, ανά τόνο € 0,30. 
 
7. ∆εν εισπράττονται δικαιώµατα:  
- για την εκφόρτωση υγρών, χηµικών ή µη από βυτιοφόρα οχήµατα σε δεξαµενές 
αποθήκευσης εντός του Λιµένα (που προορίζονται για φόρτωση σε πλοία), και  
- για την παραλαβή υγρών, χηµικών ή µη, (που εκφορτώθηκαν από πλοία σε δεξαµενές 
αποθήκευσης εντός του Λιµένα), µε βυτιοφόρα οχήµατα για έξοδο από χερσαίες πύλες της 
ΟΛΘ ΑΕ. 
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3ο ΕΙ∆ΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 
 
 

∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ, ΣΤΑΥΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΖΥΓΙΣΗΣ 
ΖΩΝΤΩΝ ΖΩΩΝ 

 
Όλες οι εργασίες διενεργούνται µε εργάτες και µέσα των ενδιαφεροµένων, έναντι 

καταβολής δικαιωµάτων χρήσης λιµενικών εγκαταστάσεων και δικαιωµάτων επί του 
φορτίου, κατά κεφαλή ζώου, όπως παρακάτω: 
  
1. ∆ικαιώµατα χρήσης λιµενικών εγκαταστάσεων & δικαιώµατα επί του φορτίου 
 
- Αιγοπρόβατα         €   0,15 
- Βοοειδή-άλογα         €   0,70 
 
2. ∆ικαιώµατα Σταυλισµού (ανά ηµέρα παραµονής και κεφαλή): 
 

     Τιµές σε € 
 

Ηµέρες παραµονής Αιγοπρόβατα Βοοειδή 
1 - 5 0,10 0,50 
6 - 10 0,20 1,00 

11 και άνω 0,30 1,30 
    

3.  ∆ικαιώµατα Ζύγισης και Αναζύγισης (ανά κεφαλή) 
 
- Αιγοπρόβατα         €   0,15 
- Βοοειδή-άλογα         €   0,30 
 
4.  ∆ικαιώµατα χρήσης λιµενικών εγκαταστάσεων εισπράττονται και στις περιπτώσεις: 
 
- Παραµονής των αυτοκινήτων εµφόρτων, χωρίς να πραγµατοποιηθεί εκφόρτωση των ζώων 
και 
- Μεταφόρτωσης των ζώων απευθείας από αυτοκίνητο σε αυτοκίνητο, µέσω ράµπας. 
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4ο ΕΙ∆ΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 
 

ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ ∆ΙΕΛΕΥΣΗΣ ∆ΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΚΥΜΑΙΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΠΙΒΑΤΩΝ 

 
  
1. ΕΙ∆ΙΚΟ ΤΕΛΟΣ ∆ΙΕΛΕΥΣΗΣ, ∆ΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΚΥΜΑΙΩΝ, ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ 
 
1.1. Για οχήµατα πάσης φύσεως που εισέρχονται, από τις ράµπες της προκυµαίας του 

επιβατικού Λιµένα, σε Επιβατικά (Ε/Γ), Επιβατικά-Οχηµαταγωγά (Ε/Γ - Ο/Γ) πλοία 
γραµµών, µε δική τους δύναµη και οδηγό (Ro-Ro), ανεξαρτήτως τόπου ή χώρας 
προορισµού, εισπράττεται ειδικό τέλος διέλευσης οχηµάτων σε ποσοστό 5% επί της 
τιµής του ναύλου. Το ειδικό τέλος διέλευσης θα αναλώνεται για τον εκσυγχρονισµό, τη 
βελτίωση λιµενικών έργων και εγκαταστάσεων, τη χρήση του Λιµένα και άλλους 
συναφείς σκοπούς σχετικούς µε τη βελτίωση της παροχής των λιµενικών υπηρεσιών. 

1.1.1. Τα οχήµατα του ∆ηµοσίου καταβάλλουν ποσοστό 25% του ανωτέρω τέλους. 
 

2. ΕΙ∆ΙΚΟ ΤΕΛΟΣ ∆ΙΕΛΕΥΣΗΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ 
 
2.1. Για κάθε επιβάτη που επιβιβάζεται σε πάσης φύσεως Ε/Γ, Ε/Γ - Ο/Γ και υδροπτέρυγα 

πλοία γραµµών, ανεξαρτήτως τόπου ή χώρας προορισµού, εισπράττεται ειδικό τέλος 
επιβίβασης 5% επί της τιµής του εισιτηρίου. Το ειδικό τέλος διέλευσης θα 
αναλώνεται για τον εκσυγχρονισµό, τη βελτίωση λιµενικών έργων και εγκαταστάσεων, 
τη χρήση του Λιµένα και άλλους συναφείς σκοπούς σχετικούς µε τη βελτίωση της 
παροχής των λιµενικών υπηρεσιών. 

2.2. Για κάθε επιβάτη που συµµετέχει σε περιηγητικό ταξίδι (κρουαζιέρα) πολυήµερο (ως 
τέτοιο νοείται η περιήγηση µε Ε/Γ – Τ/Γ πλοίο που διαρκεί τουλάχιστον 24 ώρες και 
περιλαµβάνει τουλάχιστον µία διανυκτέρευση) εισπράττεται: 

2.2.1.Τέλος επιβίβασης ή αποβίβασης (εφόσον ο λιµένας είναι για τον επιβάτη 
αφετηρία ή τέλος της κρουαζιέρας) :    ανά επιβάτη 1,5 €  
Σε περίπτωση που η ΟΛΘ ΑΕ είναι αφετηρία και καταληκτικό λιµάνι του περιηγητικού 
ταξιδιού (κρουαζιέρας) τότε εισπράττεται µόνο τέλος επιβίβασης. 

2.2.2.Τέλος διέλευσης για επιβάτες Ε/Γ – Τ/Γ, που προσεγγίζει το Λιµένα για ολιγόωρη 
παραµονή και σε κάθε περίπτωση χωρίς υπέρβαση του 24ωρου, και οι οποίοι 
αποβιβάζονται για περιήγηση:     ανά επιβάτη 0,70 €  

 
3. ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ   
 
3.1. Παρέχεται δικαίωµα ατελούς στάθµευσης, προ της προγραµµατισµένης αναχώρησης 

του πλοίου: 
- 24 ωρών,  για τα φορτηγά αυτοκίνητα και trailers  
-   3 ωρών,  για τα Ι.Χ. και ∆.Χ. επιβατικά οχήµατα 

που πρόκειται να διακινηθούν µε τα ανωτέρω Ε/Γ, Ο/Γ - Ε/Γ πλοία. 
3.2. Οχήµατα πάσης φύσεως που εξέρχονται από τις ράµπες της προκυµαίας του επιβατικού 

Λιµένα από Ε/Γ, Ο/Γ - Ε/Γ πλοία τακτικών γραµµών, µε δική τους δύναµη και οδηγό 
(Ro-Ro) ανεξαρτήτως τόπου ή χώρας προορισµού, απαλλάσσονται της καταβολής 
δικαιωµάτων στάθµευσης, µε την προϋπόθεση της άµεσης αποµάκρυνσής τους από το 
λιµένα. 
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3.3. Ασυνόδευτα ρυµουλκούµενα (trailers), που εξέρχονται από τις ράµπες της προκυµαίας 
του επιβατικού Λιµένα από  Ε/Γ, Ο/Γ - Ε/Γ  πλοία τακτικών γραµµών, µε χρήση 
τράκτορα (Ro-Ro), ανεξαρτήτως τόπου ή χώρας προορισµού, απαλλάσσονται της 
καταβολής δικαιωµάτων στάθµευσης µε την προϋπόθεση της συνεχούς κίνησης του 
τράκτορα για την άµεση αποµάκρυνσή τους από το λιµένα. 

3.4. Για όλα τα οχήµατα της παρ. 3.1, που παραµένουν πέραν των ανωτέρω χρονικών 
περιορισµών, καθώς και για τα πάσης φύσεως οχήµατα των παρ. 3.2. και της παρ. 3.3., 
που δεν αποµακρύνονται άµεσα, εισπράττονται: 

3.4.1. ∆ίκυκλα, τρίκυκλα:  
- µέχρι 450 cc  
 ανά όχηµα και 24ωρο αδιαίρετο:    0,75 € 
- άνω των 450 cc  
 ανά όχηµα και 24ωρο αδιαίρετο:    1,50 € 
3.4.2. Ι.Χ. και ∆.Χ. επιβατικά, jeep, minibus, τροχόσπιτα αυτοκινούµενα ή ρυµουλκούµενα, 

trailers ρυµουλκούµενα από επιβατικά Ι.Χ. ή λεωφορεία    
ανά όχηµα και 24ωρο αδιαίρετο:    5,00 € 

3.4.3. Λεωφορεία – Πούλµαν,  
ανά όχηµα και 24ωρο αδιαίρετο:               15,00 € 

3.4.4. Φορτηγά οχήµατα, επικαθήµενα ή συρόµενα µήκους: 
 µέχρι 8,5 µέτρα 
 ανά όχηµα και 24ωρο αδιαίρετο:              10,00 € 
- από 8,5  µέτρα και άνω  
 ανά όχηµα  και 24ωρο αδιαίρετο:              15,00 € 
 
4. ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΖΥΓΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 
 

Οχήµατα πάσης φύσεως που ζυγίζονται, προκειµένου να εισέλθουν, από τις ράµπες της 
προκυµαίας του επιβατικού Λιµένα, σε Επιβατικά (Ε/Γ), Επιβατικά-Οχηµαταγωγά (Ε/Γ 
- Ο/Γ) πλοία γραµµών, µε δική τους δύναµη και οδηγό (Ro-Ro), καταβάλλουν, 
σύµφωνα µε το µικτό τους βάρος, τα παρακάτω δικαιώµατα: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. ΛΟΙΠΕΣ  ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 
 
5.1. Η είσπραξη του ειδικού τέλους διέλευσης ανατίθεται στους εντεταλµένους τρίτους, οι 

οποίοι και την αποδίδουν στην ΟΛΘ ΑΕ Η είσπραξη και η καταβολή πραγµατοποιείται 
σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα από τον Ν. 2575/4.2.98 ΦΕΚ. 23 Α/98. 

5.1.1. Ποσά που κατατίθενται εκπρόθεσµα (µετά το τέλος του επόµενου µήνα) πέραν των 
προβλεπόµενων κυρώσεων του Ν. 2575 /4.2.98 ΦΕΚ. 23 Α/98, βαρύνονται και µε 
προσαύξηση εκπρόθεσµης καταβολής, η οποία υπολογίζεται µηνιαίως, µε το εκάστοτε 
ισχύον ποσοστό για χρέη προς το ∆ηµόσιο. Ο µήνας υπολογίζεται αδιαίρετος και 
ακέραιος. 

ΜΙΚΤΟ ΒΑΡΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 
(σε χιλιόγραµµα) 

€ 

Έως 10.000 3,00 
Από 10.001 έως 20.000 5,00 
Από 20.001 έως 30.000 8,00 
Από 30.001 έως 39.000 10,00 
Από 39.001 και άνω 12,00 
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5.1.2. Με την καταβολή της οφειλής εισπράττεται υποχρεωτικά και η προβλεπόµενη 
προσαύξηση της παρ. 5.1.1. 

5.2. Τα δικαιώµατα των παραγράφων 2.2., 3. & 4. αναπροσαρµόζονται κάθε έτος, σε 
ποσοστό ίσο µε το ∆είκτη Τιµών Καταναλωτή του προηγούµενου έτους, όπως 
αυτός υπολογίζεται από την Ε.Σ.Υ.Ε. 
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ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ 
 

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ 
 

1ο Τιµολόγιο προσαρτηµάτων  ∆ικαιωµάτων προσόρµισης, παραβολής, ελλιµενισµού, 

αγκυροβολίας, παροπλισµού και επί ναυαγίων. 

2ο Τιµολόγιο προσαρτηµάτων  ∆ικαιωµάτων παραλαβής αποβλήτων και καταλοίπων 

πλοίων 

3ο Τιµολόγιο προσαρτηµάτων  ∆ικαιωµάτων υδροδότησης 

4ο Τιµολόγιο προσαρτηµάτων  ∆ικαιωµάτων τηλεφωνικής σύνδεσης και δικτυακών 

υπηρεσιών 

5ο Τιµολόγιο προσαρτηµάτων  ∆ικαιωµάτων ρευµατοδότησης 

6ο Τιµολόγιο προσαρτηµάτων  ∆ικαιωµάτων µίσθωσης µηχανικών µέσων και 

εργαλείων φορτοεκφορτώσεων 

7ο Τιµολόγιο προσαρτηµάτων  ∆ικαιωµάτων µίσθωσης πλωτών µέσων 

8ο Τιµολόγιο προσαρτηµάτων  ∆ικαιωµάτων παραχώρησης χρήσης ιδιωτικών 

µηχανηµάτων 

9ο Τιµολόγιο προσαρτηµάτων  ∆ικαιωµάτων αποθήκευσης σε υπαίθριους και 

στεγασµένους χώρους: 

1. Στερεών φορτίων χύδην και γενικών εµπορευµάτων 

2. Τροχοφόρων 

3. ∆ηµητριακών σε κυψέλες σιλό 

     4. Εµπορευµατοκιβωτίων 

10ο Τιµολόγιο προσαρτηµάτων  ∆ικαιωµάτων παραχώρησης χρήσης χώρων σε τρίτους: 

1. Για λιµενικές δραστηριότητες 

     2. Για διενέργεια εκθέσεων ή άλλων εκδηλώσεων 

11ο Τιµολόγιο προσαρτηµάτων  ∆ικαιωµάτων έκδοσης εγγράφων και τελών από την 

ΟΛΘ ΑΕ 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
 

1ο Τιµολόγιο παραρτήµατος ∆ικαιωµάτων παραχώρησης αδειών εισόδου και 
στάθµευσης 

2ο Τιµολόγιο παραρτήµατος ∆ικαιωµάτων χρήσης των σταθµών ΙΧ αυτοκινήτων και 
παραχώρησης χρήσης χώρων σε τρίτους 
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1ο ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΩΝ  
 
 

∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΟΡΜΙΣΗΣ, ΠΑΡΑΒΟΛΗΣ, ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΥ, 
ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΑΣ, ΠΑΡΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙ ΝΑΥΑΓΙΩΝ  

σε πλοία/πλωτά ναυπηγήµατα που καταπλέουν στη λιµενική περιοχή της ΟΛΘ ΑΕ 
 
 

1. ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΡΜΙΣΗΣ 
 

Τα δικαιώµατα προσόρµισης υπολογίζονται για κάθε κατάπλου, µε βάση τους κόρους 
ολικής χωρητικότητας (ΚΟΧ) του πλοίου:  

1.1. Πλοία µεταφοράς Εµπορευµατοκιβωτίων  
(κυψελοφόρα ή µη)    ανά κόρο 0,050€ 

1.2. Πλοία Φορτηγά: 1. από 100 έως 999 ΚΟΧ    »     »  0,025€ 
2. από 1000 ΚΟΧ και άνω   »     »  0,046€ 

1.3. Κρουαζιερόπλοια       »     »  0,046€ 
1.4. Πλοία Επιβατικά      »     »  0,015€ 
1.5. ∆εξαµενόπλοια µεταφοράς υγρών καυσίµων,    
στο αγκυροβόλιο υγρών καυσίµων     »     »  0,040€ 
1.6. Πλοία Φορτηγά, στο αγκυροβόλιο  

της ΑΓΕΤ Ηρακλής       »     »  0,025€ 
 

1.1. ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ 
 
Εκπτώσεις παρέχονται επί του συνόλου των ετήσιων τελών προσόρµισης, ως εξής: 
 
1.1.1. Σε πλοία της ίδιας ναυτιλιακής εταιρίας και µε το ίδιο όνοµα που πραγµατοποιούν 

κατά ηµερολογιακό έτος:  
 ΠΡΟΣΟΡΜΙΣΕΙΣ ΕΚΠΤΩΣΗ 

1 30-49 10% 
2 50-69 15% 
3 70-79 20% 
4 80-89 30% 
5 90 και άνω 35% 

Η έκπτωση υπολογίζεται στο σύνολο των προσορµίσεων της αντίστοιχης κλίµακας και 
προσµετράται από την πρώτη προσόρµιση.  
 

1.1.2. Σε κρουαζιερόπλοια της ίδιας ναυτιλιακής εταιρίας, που έχουν ως αφετηρία το λιµένα 
Θεσσαλονίκης και πραγµατοποιούν περισσότερες από πέντε (5) προσορµίσεις, κατά 
ηµερολογιακό έτος, έκπτωση 10%. Η έκπτωση αυτή παρέχεται µόνον όταν, πριν την 
έναρξη των δροµολογίων, ο εκπρόσωπος της εταιρίας καταθέσει τα απαιτούµενα 
στοιχεία στην ΟΛΘ ΑΕ και εγκριθεί η έκπτωση από την Εταιρία. 
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2. ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΑΡΑΒΟΛΗΣ 
 
Τα δικαιώµατα παραβολής υπολογίζονται, ανά ηµέρα και ολικό µήκος πλοίου, που 
παραβάλλει στα κρηπιδώµατα της ΟΛΘ ΑΕ, σε κάθε κατάπλου, ως εξής: 

2.1. Πλοία Φορτηγά:  
2.1.1.) έως 500 ΚΟΧ   ανά ηµέρα και µέτρο µήκους  0,50€ 
2.1.2) άνω των 500 ΚΟΧ  »       »      »     »         »  1,05€ 

2.2. Πλοία µεταφοράς Εµπορευµατοκιβωτίων 
(κυψελοφόρα ή µη)    »       »      »     »         »  1,05€ 

2.3. ∆εξαµενόπλοια, µεταφοράς  
χηµικών ή άλλων υγρών   »       »      »     »         »  1,05€ 

2.4. Κρουαζιερόπλοια   »       »      »     »         »  1,05€ 
2.5. Πλοία Επιβατικά    »       »      »     »         »  0,75€ 
2.6. Ναυπηγήµατα που παραβάλλουν ή παραµένουν αυθαίρετα στα κρηπιδώµατα, για το 

µέχρι της αποµακρύνσεώς τους χρόνο, επιβαρύνονται,   
   ανά ΚΟΧ και ηµέρα        0,67€ 
 
Σηµείωση: Η ηµέρα αρχίζει στις 00:01 και λήγει στις 24:00. Κλάσµα ηµέρας λογίζεται ως 

ολόκληρη ηµέρα. Η παρούσα σηµείωση ισχύει για το σύνολο του παρόντος τιµολογίου. 
 
3. ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΥΜΝΟ∆ΕΤΗΣΗΣ 
 

Τα δικαιώµατα πρυµνοδέτησης υπολογίζονται στο 35% των αντίστοιχων, κατά 
περίπτωση, δικαιωµάτων παραβολής. 

 
4. ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΟΥ 
 
4.1. Τα δικαιώµατα αγκυροβολίου, για την παραµονή των πλοίων “επ’ αγκύρα”, 

υπολογίζονται, 
ανά ΚΟΧ και ανά δεκαπενθήµερο (15) αδιαίρετο:    0,07€ 

4.2. Τα δικαιώµατα αγκυροβολίου καταβάλλονται και από πλοία, τα οποία παραµένουν «επ’ 
αγκύρα» λόγω επιβολής στο πλοίο ή στο φορτίο ασφαλιστικών µέτρων, συντηρητικής ή 
αναγκαστικής κατάσχεσης ή άλλης απόφασης ∆ικαστικής ή ∆ιοικητικής Αρχής. 

 
5. ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΑΡΟΠΛΙΣΜΟΥ 
 
5.1. Τα δικαιώµατα παροπλισµού υπολογίζονται ανά ΚΟΧ και ανά (15) δεκαπενθήµερο 

αδιαίρετο για την παραµονή των πλοίων: 
5.1.1. “Επ’ αγκύρα”          0,07€ 
5.1.2.  Πρυµνοδετηµένων ή παραβεβληµένων 

σε οποιαδήποτε σειρά (ντάνα)      0,45€ 
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6. ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΑΡΑΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΡΥΜΝΟ∆ΕΤΗΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ ΠΟΥ 
ΕΠΙΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΙ 
Τα δικαιώµατα παραβολής και πρυµνοδέτησης πλοίων, που επισκευάζονται, 
υπολογίζονται στο ολικό µήκος του πλοίου για κάθε µέτρο και κάθε ηµέρα παραµονής:  

 
ΧΡΟΝΟΣ  
ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ

(ηµέρες) 

ΠΡΥΜΝΟ∆ΕΤΗΜΕΝΑ 
ΠΛΟΙΑ 

ΠΑΡΑΒΕΒΛΗΜΕΝΑ 
ΠΛΟΙΑ 

1 - 30  0,28€ 0,80€ 
31 – 60  0,54€ 1,53€ 

61 και άνω 2,15€ 6,15€ 
 
7. ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΠΛΩΤΩΝ ΝΑΥΠΗΓΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ 

ΚΡΗΠΙ∆ΩΜΑΤΩΝ 
 
Τα δικαιώµατα παραµονής πλωτών ναυπηγηµάτων επί των κρηπιδωµάτων, µετά από 
ανέλκυση ή µεταφορά τους για επισκευή, συντήρηση, έλεγχο κ.λ.π., υπολογίζονται στο 
ολικό µήκος του πλοίου, για κάθε µέτρο και κάθε ηµέρα παραµονής  5,12€ 

 
8. ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΥ 

 
Πλωτά ναυπηγήµατα ειδικής διασκευής και προορισµού, που παραµένουν στο λιµένα 
για εκτέλεση διαφόρων εργασιών, έστω και αν δεν εργάζονται, βαρύνονται µόνο µε 
δικαίωµα ελλιµενισµού που υπολογίζεται ανά µήνα αδιαίρετο: 

 
8.1.   Ρυµουλκά και ναυαγοσωστικά ανά ίππο 0,15€ 
8.2.   Λάντζες µεταφοράς προσώπων ή  

εφοδίων πλοίων 
ανά λάντζα 55,00€ 

8.3.   Λοιπά πλωτά ναυπηγήµατα ανά ναυπήγηµα 280,00€ 
 
 

8.4. Επιβατικά/Τουριστικά (ΕΓ/ΤΡ) ή άλλα πλοία ή πλωτά ναυπηγήµατα στα οποία έχει 
παραχωρηθεί θαλάσσιος χώρος επ’ ανταλλάγµατι, εκτός του επιβατικού και εµπορικού 
λιµένα, για παραµονή και λειτουργία επ’ αυτών καταστηµάτων υγειονοµικού 
ενδιαφέροντος,                    ανά πλοίο ή ναυπήγηµα          320,00€ 
Στο ανωτέρω δικαίωµα ελλιµενισµού της παραγράφου 8.4. περιλαµβάνεται και η 
δυνατότητα πρυµνοδέτησης στον επιβατικό λιµένα κατά τις ώρες µη λειτουργίας των 
επ’ αυτών καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος. 

 
9. ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ 
 

Απαλλάσσονται της καταβολής των δικαιωµάτων του Τιµολογίου 5 τα παρακάτω πλοία - 
πλωτά ναυπηγήµατα:  

9.1. Τα πολεµικά πλοία ελληνικά ή ξένα. 
9.2. Τα σκάφη που ανήκουν στο Ελληνικό ∆ηµόσιο και κινούνται για λογαριασµό του. 
9.3. Τα πλοία που χρησιµοποιούνται για επιστηµονικές έρευνες. 
9.4. Τα πλοία - πλωτά ναυπηγήµατα τα χρησιµοποιούµενα από αναδόχους  
 Εργολάβους για την εκτέλεση έργων της ΟΛΘ ΑΕ 
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9.5.  Τα πλοία - πλωτά ναυπηγήµατα που καταπλέουν και παραµένουν “επ’ αγκύρα” στην 
κατά νόµο θαλάσσια περιοχή της ΟΛΘ ΑΕ όχι για εκτέλεση φορτοεκφορτωτικής 
εργασίας αλλά: 

 9.5.1. Για παραλαβή καυσίµων, νερού, τροφίµων ή εφοδίων. 
 9.5.2. Για αποβίβαση ασθενούς ή νεκρού. 
 9.5.3. Για αλλαγή ή συµπλήρωση πληρώµατος. 
 9.5.4. Για παραλαβή εξαρτηµάτων ή ανταλλακτικών, καθώς και για διενέργεια 

µικροεπισκευών.  
9.6. Πλοία που παραµένουν έως τρείς (3) ηµέρες στο αγκυροβόλιο απαλλάσσονται από το 

δικαίωµα καταβολής αγκυροβολίου στις εξής περιπτώσεις: 
9.6.1. Αναµονής εργασιών φορτοεκφόρτωσης, συµπεριλαµβανοµένης της ηµέρας ά
  άφιξής τους. 

 9.6.2. Πέρατος εργασιών φορτοεκφόρτωσης, συµπεριλαµβανοµένης της ηµέρας 
απόδεσης από το κρηπίδωµα.  

 
Σηµειώσεις 
 
1. Στις περιπτώσεις απαγόρευσης απόπλου λόγω καιρού, ο χρόνος της απαγόρευσης δεν 

υπολογίζεται για την έναρξη ή συµπλήρωση του χρόνου ατελούς παραµονής στο 
αγκυροβόλιο. 

 
2. Στις περιπτώσεις του 9.5. (1.,2.,3.,4.) και 9.6.1., µετά την παρέλευση τριών (3) ηµερών 

από την παραµονή στο αγκυροβόλιο εισπράττονται τα δικαιώµατα προσόρµισης 
(παράγραφος 1) και τα δικαιώµατα αγκυροβολίου (παράγραφος 4). Στις περιπτώσεις 
του 9.6.2., µετά την παρέλευση των αντίστοιχων προθεσµιών, εισπράττονται τα 
δικαιώµατα αγκυροβολίου (παράγραφος 4).  

 
10. ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΠΙ ΝΑΥΑΓΙΩΝ 
 
10.1. Πλωτά ναυπηγήµατα κάθε κατηγορίας, που βυθίστηκαν ολοσχερώς ή µερικώς και 

παραµένουν ως ναυάγια στο βυθό της κατά νόµο θαλάσσιας περιοχής της ΟΛΘ ΑΕ, 
βαρύνονται µε δικαιώµατα που υπολογίζονται ανά ΚΟΧ και ηµέρα ως εξής: 

 
1 1 - 90 ηµέρες 0,05€ 
2 91 - 180 ηµέρες 1,00€ 
3 181 ηµέρες και άνω  

(µέχρι την ανέλκυσή τους) 
1,50€ 

 
10.2. Οι πλοιοκτήτες πλωτών ναυπηγηµάτων τα οποία βυθίστηκαν ολοσχερώς ή µερικώς, 

στην κατά νόµο θαλάσσια περιοχή της ΟΛΘ ΑΕ ή οι τρίτοι προς τους οποίους έγινε 
παραχώρηση ή εγκατάλειψη της κυριότητας αυτών, υποχρεούνται, εντός 60 ηµερών 
έπειτα από έγγραφη προειδοποίηση, να προβούν στην ανέλκυσή των. 
Στην περίπτωση που η ανέλκυση των ναυαγίων δεν πραγµατοποιηθεί µέσα στην 
ταχθείσα προθεσµία, δύναται η ΟΛΘ ΑΕ να προβεί στην ανέλκυση των ναυαγίων µε 
δικές της δαπάνες και να αξιώσει την καταβολή ανάλογης αποζηµίωσης. 

10.3. Τη φωτοσήµανση των ανωτέρω ναυαγίων επιµελείται η αρµόδια Υπηρεσία της ΟΛΘ 
ΑΕ δια της Υπηρεσίας Φάρων, υπολογίζοντας την εκάστοτε δαπάνη σε βάρος των 
υπόχρεων. 
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10.4. Εφόσον υποβληθεί αίτηση ανέλκυσης / διάλυσης του ναυαγίου, το ∆.Σ./ΟΛΘ ΑΕ µε 
απόφασή του καθορίζει τους όρους εκτέλεσης του έργου, καθορίζοντας συγχρόνως και 
εύλογο χρονικό διάστηµα για την ολοκλήρωσή του. 
Κατά τη διάρκεια του χρονικού αυτού διαστήµατος παρέχεται έκπτωση 50%, στα 
αντίστοιχα δικαιώµατα της παραγράφου 10.1., που βαρύνουν το ναυάγιο.  

 
11. ΕΙ∆ΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 
 
11.1. Ο υπολογισµός των δικαιωµάτων, ανά ΚΟΧ στα πλοία και πλωτά ναυπηγήµατα, γίνεται 

ως εξής: 
11.1.1. Λαµβάνεται υπόψη η παλαιά καταµέτρηση χωρητικότητας όταν αυτή είναι 

µέχρι 1300 Gross Tonnage (GT), κατά τις διατάξεις της ∆ιεθνούς Σύµβασης 
1969. 

11.1.2. Λαµβάνεται υπόψη η νέα καταµέτρηση χωρητικότητας, κατά τις διατάξεις της 
∆ιεθνούς Σύµβασης 1969, όταν αυτή είναι άνω των 1300 GT. 

11.2. Στα πετρελαιοφόρα πλοία µε δεξαµενές διαχωρισµένου έρµατος - εναλλακτικού 
σχεδιασµού και τα εξοµοιούµενα µε αυτά (Segregated Ballast Tanks / Side Hulls / 
Double Bottoms) σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της MARPOL 73/78, στα οποία έχει 
εφαρµογή ο “Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2978/94 του Συµβουλίου” της 21ης Νοεµβρίου 
1994, τα λιµενικά τέλη που τα βαρύνουν και βασίζονται πλήρως ή µερικώς στην 
αριθµητική τιµή της ολικής χωρητικότητας (GT) του πλοίου, θα υπολογίζονται µε βάση 
τη “µειωµένη ολική χωρητικότητα” που αναγράφεται στη θέση “Παρατηρήσεις” 
(Remarks) του “∆ιεθνούς Πιστοποιητικού Χωρητικότητας” (1969). Η “µειωµένη ολική 
χωρητικότητα” προκύπτει µετά την αφαίρεση της χωρητικότητας των δεξαµενών 
διαχωρισµένου έρµατος του πλοίου, εφόσον το ποσοστό µείωσης που αναλογεί είναι 
ίσο ή µεγαλύτερο από το 17% των αντίστοιχων τελών που επιβάλλονται σε 
πετρελαιοφόρα, ίσης ολικής χωρητικότητας, αλλά χωρίς δεξαµενές διαχωρισµένου 
έρµατος. 
Σε περίπτωση που το ποσοστό µείωσης των λιµενικών τελών των παραπάνω πλοίων 
είναι µικρότερο του 17%, καθώς και τα λιµενικά τέλη των πλοίων αυτών που 
βασίζονται σε άλλα µεγέθη, πλην της ολικής χωρητικότητας, υπολογίζονται µειωµένα 
σε ποσοστό 17% από τα αντίστοιχα τέλη που επιβάλλονται σε πετρελαιοφόρα µε τα ίδια 
µεγέθη, αλλά χωρίς δεξαµενές διαχωρισµένου έρµατος. 
Οι ενδιαφερόµενοι προκειµένου να τύχουν της ευνοϊκής αυτής αντιµετώπισης οφείλουν 
να προσκοµίζουν στην αρµόδια υπηρεσιακή µονάδα της ΟΛΘ ΑΕ, τα σχετικά 
πιστοποιητικά, όπου θα αναγράφονται τα απαραίτητα στοιχεία. 

 
12. ΕΙΣΠΡΑΞΗ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΠΡΟΣΟΡΜΙΣΗΣ, ΠΑΡΑΒΟΛΗΣ, 

ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΥ, ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΑΣ, ΠΑΡΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙ ΝΑΥΑΓΙΩΝ 
 
12.1. Τα δικαιώµατα προσόρµισης, παραβολής και πρυµνοδέτησης καταβάλλονται µέσα σε 

τριάντα (30) ηµερολογιακές ηµέρες, από την ηµεροµηνία απόπλου. 
12.2. Τα δικαιώµατα αγκυροβολίου, παροπλισµού, επισκευαζόµενων πλοίων, καθώς και τα 

δικαιώµατα ελλιµενισµού, καταβάλλονται µέσα σε τριάντα (30) ηµερολογιακές ηµέρες, 
από τη λήξη του µήνα. 

12.3. Πέραν των τριάντα (30) ηµερολογιακών ηµερών επιβάλλεται προσαύξηση εκπρόθεσµης 
καταβολής, που υπολογίζεται σύµφωνα µε το εκάστοτε ισχύον ποσοστό για τα χρέη 
προς το ∆ηµόσιο. 

12.4. Το ποσό των εκπτώσεων επί των δικαιωµάτων του παρόντος Τιµολογίου Αρ. 5, 
επιστρέφεται µετά το τέλος κάθε ηµερολογιακού έτους στους δικαιούχους, µόνο εφόσον 
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υποβάλλουν σχετική αίτηση µε τα αντίστοιχα δικαιολογητικά, εντός των 2 πρώτων 
µηνών του επόµενου έτους. Μετά την παρέλευση του διµήνου δεν γίνονται δεκτές 
αιτήσεις από τους δικαιούχους. Το ποσοστό της έκπτωσης επιστρέφεται άτοκα.  

12.5. Υπόχρεοι για την καταβολή των δικαιωµάτων του παρόντος Τιµολογίου, τα οποία 
βαρύνουν και παρακολουθούν το ναυπήγηµα, είναι ο πλοιοκτήτης, ο κύριος, ο 
εφοπλιστής και ο κατά το χρόνο της δηµιουργίας της απαιτήσεως ναυτικός πράκτορας ή 
ελλείψει τούτου ο ενεργήσας ως εκπρόσωπος του ναυπηγήµατος, ευθυνόµενος έκαστος 
αλληλεγγύως και εις ολόκληρον. 
Ειδικά ως προς τα δικαιώµατα “ Επί ναυαγίων, παροπλισµένων και κατασχεµένων 
πλοίων”  ο ναυτικός πράκτορας δεν υπέχει ευθύνη. 

 
13. ΛΟΙΠΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 
 
13.1. Τα δικαιώµατα προσόρµισης της παραγράφου 1.5. αναπροσαρµόζονται ως εξής: 

Από την ηµεροµηνία εφαρµογής του παρόντος τιµολογίου σε 0,042 € / κόρο 
Από 1/1/2008 σε 0,046 € / κόρο 
Από 1/1/2009 θα εξισωθεί µε το τιµολόγιο φορτηγών πλοίων της 1.2 του παρόντος 
όπως θα έχει διαµορφωθεί εκείνο το έτος. 

13.2. Τα δικαιώµατα προσόρµισης της παραγράφου 1.6. αναπροσαρµόζονται ως εξής: 
Από την ηµεροµηνία εφαρµογής του παρόντος τιµολογίου σε 0,027 € / κόρο 
Από 1/1/2008 σε 0,034 € / κόρο 
Από 1/1/2009 σε 0,041 € / κόρο 
Από 1/1/2010 σε 0,046 € / κόρο 
Από 1/1/2011 θα εξισωθεί µε το τιµολόγιο φορτηγών πλοίων της παραγράφου 1.2. 
του παρόντος όπως θα έχει διαµορφωθεί εκείνο το έτος. 

13.3. Για όλες τις λοιπές περιπτώσεις του παρόντος τιµολογίου τα δικαιώµατα 
αναπροσαρµόζονται κάθε έτος σε ποσοστό ίσο µε το ∆είκτη Τιµών Καταναλωτή 
του προηγουµένου έτους, όπως αυτός προσδιορίζεται από την Ε.Σ.Υ.Ε. 
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2ο ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΩΝ  
 
 

∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ ΠΛΟΙΩΝ 
 

ΠΑΓΙΟ ΤΕΛΟΣ 
 

Gross Tonnage 
κ.ο.χ. 

Τιµολόγιο 

1 έως 4.999  191 € 
5.000 έως 9.999  383 € 

10.000 έως 19.999  574 € 
20.000 έως 29.999  765 € 

30.000 και άνω  957 € 
 
 
 
 

� Στο πάγιο τέλος περιλαµβάνεται: 
H παραλαβή πετρελαιοειδών αποβλήτων ως 7 κυβικά µέτρα και χρόνο παράδοσης µέχρι 2 
ώρες. Κάθε επιπλέον κυβικό µέτρο θα χρεώνεται µε 51 € και κάθε επιπλέον ώρα, επίσης µε 
51 €. 
H παραλαβή απορριµµάτων ως 5 κυβικά µέτρα και χρόνο παράδοσης µέχρι 1 ώρα. Κάθε 
επιπλέον κυβικό µέτρο θα χρεώνεται µε 51 € και κάθε επιπλέον ώρα, επίσης µε 51 €.  

 
� Κατά την παραµονή του πλοίου στο λιµάνι, σε περίπτωση παράδοσης απορριµµάτων 
πέραν της µιας φοράς, η χρέωση θα είναι ως ακολούθως: 

o Εφόσον το πλοίο είναι στη ράδα 102 € ελάχιστη χρέωση  για παράδοση µέχρι 
2 κυβικά µέτρα. Κάθε επιπλέον κυβικό µέτρο θα χρεώνεται µε 51€ 

o Εφόσον το πλοίο είναι στο ντοκ, 51 € για κάθε κυβικό µέτρο (ελάχιστη 
χρέωση 51 €)  

 
� Για τα Κρουαζιερόπλοια και Επιβατικά πλοία η χρέωση θα γίνεται ως εξής: 
Στην περίπτωση που παραδώσει πετρελαιοειδή απόβλητα και απορρίµµατα ισχύουν οι 
ανωτέρω χρεώσεις κατά κ.ο.χ. Στην περίπτωση που παραδώσει µόνο απορρίµµατα, θα 
χρεώνονται µε 138 € για ποσότητα µέχρι 5 κυβικά µέτρα. Κάθε επιπλέον κυβικό µέτρο θα 
χρεώνεται µε 51 €. Κατά την παραµονή του κρουαζιερόπλοιου στο λιµάνι, σε περίπτωση 
παράδοσης απορριµµάτων πέραν της µιας φοράς, η ελάχιστη χρέωση θα είναι 102 € (για 
παράδοση µέχρι 2 κυβικά) . Κάθε επιπλέον κυβικό µέτρο θα χρεώνεται µε 51 €. Για κάθε µια 
από τις δύο παραπάνω περιπτώσεις, εάν τα στερεά απορρίµµατα είναι διαχωρισµένα, τότε επί 
των παραπάνω τιµών θα ισχύει έκπτωση 10%.  
 
� Για τα Υδροπτέρυγα- Ρυµουλκά, η χρέωση θα γίνεται ως εξής: 
Στην περίπτωση που παραδώσει πετρελαιοειδή απόβλητα και απορρίµµατα ισχύουν οι 
ανωτέρω χρεώσεις κατά κ.ο.χ. Στην περίπτωση που παραδώσει µόνο απορρίµµατα θα 
χρεώνεται µε 83 €. 
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� Για τα Αλιευτικά σκάφη και τα σκάφη Αναψυχής µε άδεια µεταφοράς 12 επιβατών το 
πολύ η χρέωση θα γίνεται ως εξής:  
α)-για παράδοση υγρών πετρελαιοειδών αποβλήτων σε σταθερή δεξαµενή εντός του λιµένα - 
Ελλιµενιζόµενα: 35 €/µήνα 
Μη ελλιµενιζόµενα (διερχόµενα): 17,5 €/άφιξη 
β)για παράδοση σε βυτιοφόρο όχηµα- υγρών πετρελαιοειδών αποβλήτων 
Για παραλαβή πετρελαιοειδών αποβλήτων ως 7 κυβικά µέτρα και χρόνο παράδοσης µέχρι 2 
ώρες, η χρέωση είναι 191 €. Κάθε επιπλέον κυβικό µέτρο και κάθε επιπλέον ώρα παράδοσης 
θα χρεώνεται µε 51 €. Στην προκειµένη περίπτωση (παράδοση σε βυτιοφόρο όχηµα) θα 
αφαιρείται το σταθερό τέλος (35 € για ελιµενιζόµενα και 17,5 € για µη ελιµενιζόµενα) . 
γ) Πάγιο τέλος ευκολίας υποδοχής στερεών αποβλήτων: 
Ελλιµενιζόµενα: 35 €/µήνα 
Μη ελλιµενιζόµενα (διερχόµενα): 17,5 €/άφιξη. 
 
� Έναρξη χρόνου απασχόλησης, η άφιξη του δεξαµενόπλοιου ή του βυτιοφόρου 
οχήµατος στη θέση του εξυπηρετούµενου πλοίου. Λήξη χρόνου απασχόλησης, η αποσύνδεση 
του σωλήνα παραλαβής αποβλήτων.  
 
� Για απορρίµµατα εµποτισµένα µε πετρελαιοειδή υφίσταται προσαύξηση των ανωτέρω 
σχετικών τιµών για κάθε κυβικό µέτρο κατά 50%. 
 
� Όλες οι προαναφερόµενες τιµές ισχύουν για οποιαδήποτε ώρα έναρξης εργασιών, 365 
ηµέρες το χρόνο. 

 
� Η έκδοση της τελωνειακής άδειας, για κάθε προσέγγιση του µέσου περισυλλογής 
(δεξαµενόπλοιο, βυτιοφόρο όχηµα), περιλαµβάνεται στο πάγιο τέλος. 
 
� Σε περίπτωση παράδοσης ειδικών ή επικίνδυνων αποβλήτων η χρέωση θα είναι κατά 
περίπτωση. 
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3ο ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΩΝ  
 

∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Υ∆ΡΟ∆ΟΤΗΣΗΣ 
ΣΤΗ ΧΕΡΣΑΙΑ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΟΛΘ ΑΕ 

 
Για την παροχή πόσιµου νερού, από την ΟΛΘ ΑΕ, στα πλοία και κάθε τύπου πλωτά 

ναυπηγήµατα, καθώς και σε εγκαταστάσεις της ξηράς, τα ανά κυβικό µέτρο δικαιώµατα 
καθορίζονται ως παρακάτω: 
 
Α. Σε πλοία και πλωτά ναυπηγήµατα 
 
1. ∆ικαιώµατα υδροδότησης από υδροστόµια του δικτύου της ΟΛΘ ΑΕ 
 - Για κάθε σύνδεση-αποσύνδεση από υδροδότη της ΟΛΘ ΑΕ εφάπαξ δικαίωµα  €  25,00 
 - Ελάχιστη χρέωση 10 µ3        συνολικά  €  46,10 
 - Κάθε µ3 µετά τα 10 µ3         €    4,61 

2. ∆ικαιώµατα υδροδότησης από πλωτή υδροφόρα της ΟΛΘ ΑΕ 
 - Ελάχιστη χρέωση 100 µ3       συνολικά  € 750,00 
 - Κάθε µ3 µετά τα 100 µ3         €    7,50 

3. Τα πλοία του Ελληνικού Πολεµικού Ναυτικού εξαιρούνται της ελάχιστης χρέωσης που 
προβλέπεται στην παράγραφο Α.2. και καταβάλουν €7,50 / µ3 για την παραληφθείσα 
ποσότητα. 
4. Λάντζες µεταφοράς προσώπων ή εφοδίων πλοίων, ρυµουλκά και ναυαγοσωστικά, καθώς 
και λοιπά πλωτά ναυπηγήµατα που παραµένουν στο Λιµένα και βαρύνονται µε δικαιώµατα 
ελλιµενισµού καταβάλλουν, για την υδροδότησή τους από το δίκτυο της ΟΛΘ ΑΕ (από 
συγκεκριµένο υδροστόµιο στο remezzo, χωρίς τη συµµετοχή υδροδότη)  
ανά m3 πόσιµου ύδατος         €   2,20 
Στην περίπτωση αυτή τα παραπάνω ναυπηγήµατα απαλλάσσονται του εφάπαξ δικαιώµατος 
και του δικαιώµατος ελάχιστης χρέωσης.  
 
Προσαυξήσεις, αναµονή έναρξης, µαταίωση υδροδότησης  
 
1. Οι τιµές ισχύουν για υδροδότηση τις εργάσιµες ηµέρες (∆ευτέρα - Παρασκευή) και από 
ώρα 08.00 έως 22.00. Τις λοιπές ηµέρες και ώρες οι τιµές προσαυξάνονται: 
- Τις εργάσιµες ηµέρες (∆ευτέρα-Παρασκευή)      25%  
- Το Σάββατο, την Κυριακή και τις Αργίες       50% 
2. Για καθυστέρηση έναρξης της υδροδότησης οφειλοµένης σε υπαιτιότητα  του 
υδροδοτούµενου πλοίου και µόνο µετά το κανονικό ωράριο, καταβάλλονται για 
κάθε ώρα αναµονής τα προβλεπόµενα ανά απασχολούµενο υπάλληλο δικαιώµατα. € 32,00 
3. Για υδροδότηση πλοίων από πλωτή υδροφόρα της ΟΛΘ ΑΕ το Σάββατο, την Κυριακή και 
τις Αργίες κατατίθεται στη ∆ιεύθυνση Τεχνικής Υποστήριξης η αίτηση υδροδότησης µέχρι 
την 15.00 της Παρασκευής ή της εργασίµου ηµέρας που προηγείται της Αργίας η οποία και 
δεν ανακαλείται.  
Στην περίπτωση εκπρόθεσµης ανάκλησης εισπράττεται εφάπαξ ποσό   € 560,00 
 
 
Επισήµανση 

1) Για την παράνοµη υδροδότηση πλοίων, από το δίκτυο της ΟΛΘ ΑΕ, επιβάλλεται 
διοικητική κύρωση € 1.000,00, πριν τον απόπλου του πλοίου, στον πλοίαρχο ή τους 
πλοιοκτήτες, ευθυνόµενοι έκαστος αλληλεγγύως και εις ολόκληρο.  
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2) Για την παράνοµη υδροδότηση λοιπών περιπτώσεων, από το δίκτυο της ΟΛΘ ΑΕ, 
επιβάλλεται διοικητική κύρωση € 500,00. 

3) Πλοία που πλευρίζουν προκειµένου να υδροδοτηθούν (από υδροστόµια) 
υποχρεούνται να αποµακρύνονται άµεσα µε το πέρας της υδροδότησης, διαφορετικά 
καταβάλουν τα προβλεπόµενα δικαιώµατα αυθαίρετης παραβολής. 

 
Β. Σε εγκαταστάσεις ξηράς 
 

Για την παροχή πόσιµου νερού, από το δίκτυο της ΟΛΘ ΑΕ, µε µόνιµη σύνδεση, σε 
εργολάβους κατασκευής έργων στο λιµένα, σε εστιατόρια, κυλικεία, δηµόσιες υπηρεσίες, 
γραφεία εταιριών και άλλες λειτουργίες καθορίζεται: 
 - Ελάχιστη χρέωση ανά τρίµηνο τα 10 µ3    συνολικά   €  22,00 
 - Κάθε µ3, µετά τα 10 µ3          €    2,20 
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4ο ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΩΝ  
 

∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ 
& ∆ΙΚΤΥΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 
1. Για κάθε τηλεφωνική σύνδεση - αποσύνδεση σε πλευρισµένα πλοία εισπράττεται εφάπαξ 
δικαίωµα          €   25,00 
Η χρέωση των τηλεφωνικών µονάδων που πραγµατοποιούνται γίνεται σύµφωνα µε το 
τιµολόγιο χρέωσης του ΟΤΕ. 
 
2. Για κάθε τηλεφωνική σύνδεση τρίτων, οι οποίοι δραστηριοποιούνται εντός του λιµένα, 
εισπράττεται ετήσιο αδιαίρετο ηµερολογιακά τέλος:      
2.1) στην περίπτωση που έχουν συνδεθεί µέσω του τηλεφωνικού  
κέντρου της ΟΛΘ ΑΕ         €   94,24  
2.2) στην περίπτωση που έχουν συµβληθεί απευθείας µε τον ΟΤΕ    €   50,00 
 
3. ∆ικαιώµατα δικτυακών υπηρεσιών 

3.1 Η αρχική ρύθµιση ενός υπολογιστή, η σύνδεσή του στο δίκτυο της ΟΛΘ ΑΕ και η 
δηµιουργία ιστοσελίδας που θα παρακολουθεί σε πραγµατικό χρόνο τη διακίνηση δεδοµένων 
από και προς αυτόν (υπολογιστή) τιµολογείται µε καταβολή εφάπαξ ποσού εκατό ευρώ 
(100€). 

3.2 Η εγκατάσταση µε την ανωτέρω έννοια, κάθε επιπλέον υπολογιστή τιµολογείται µε εφάπαξ 
καταβολή ποσού πενήντα ευρώ (50 €). 

3.3 Η χρήση, από τους πελάτες, των υπηρεσιών δικτύου και ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, 
τιµολογείται µε το ποσό των δεκαπέντε ευρώ (15 €) ανά µήνα. ∆εν υπάρχει ανώτερο ή 
κατώτερο όριο διακίνησης δεδοµένων. 

3.4 Στους συνδροµητές της παραπάνω υπηρεσίας προσφέρεται δωρεάν διεύθυνση ηλεκτρονικού 
ταχυδροµείου µε δυνατότητα παραλαβής έως 20 ΜΒ εισερχόµενης αλληλογραφίας στον 
Εξυπηρετητή αλληλογραφίας (γραµµατοκιβώτιο). Η πρόσβαση στο Ηλεκτρονικό 
Ταχυδροµείο µπορεί να γίνεται από όλους τους Η/Υ του πελάτη που έχουν υπηρεσίες 
∆ικτύου (παράγραφοι 3.1 και 3.2). 

3.5 Σε περιπτώσεις εµφάνισης προβληµάτων που αφορούν στις προσφερόµενες υπηρεσίες της 
Ο.Λ.Θ. Α.Ε. προς τον πελάτη, η τεχνική υποστήριξη γίνεται από τεχνικούς της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. 
και χρεώνεται µε τριάντα δύο ευρώ ανά ώρα (32 €/ώρα) και ελάχιστη χρέωση µίας (1) 
ώρας. 

 
3.6 Οι παραπάνω τιµές των δικαιωµάτων δικτυακών υπηρεσιών αναπροσαρµόζονται 

κάθε χρόνο ανάλογα µε τις εκάστοτε ισχύουσες τιµές των παρόχων 
τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών. 
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5ο ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΩΝ  

 
∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΡΕΥΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ  

 
1. Για την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας από το δίκτυο της ΟΛΘ ΑΕ, µε προσωρινή σύνδεση 
σε φορτηγά ψυγεία ή άλλη εγκατάσταση ή µηχανισµό, κλπ, εισπράττεται εφάπαξ δικαίωµα  
σύνδεσης - αποσύνδεσης         €   35,00 
 
2. Τιµή χρέωσης κάθε κιλοβατώρας       €     0,20 
 
3. Όταν η διάθεση του ηλεκτρικού ρεύµατος είναι αδύνατη από τις υπάρχουσες 
εγκαταστάσεις και απαιτείται να γίνει τεχνικό έργο για να είναι δυνατή η παροχή, πέραν του 
παγίου τέλους σύνδεσης – αποσύνδεσης, ο εξυπηρετούµενος χρεώνεται και µε το κόστος του 
τεχνικού έργου, όπως αυτό κοστολογείται από τη ∆ιεύθυνση Τεχνικής Υποστήριξης.  
 
4. Όταν η εργασία γίνεται το Σάββατο, την Κυριακή ή τις Αργίες το εφάπαξ δικαίωµα 
προσαυξάνεται κατά 50%. 
 
5. Για τη ρευµατοδότηση εµπορευµατοκιβωτίων- ψυγείων από τον ειδικό σταθµό στο 
Τέρµιναλ, εισπράττονται για κάθε αδιαίρετο 24ωρο ρευµατοδότησης (από 00.01-24.00) 
- Εµπορευµατοκιβώτια έως 20́    ανά ηµέρα και τεµάχιο  €   17,00 
- Εµπορευµατοκιβώτια έως 45́      -//-       -//-        -//-       €   23,00 
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6ο ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΩΝ  
 

∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 
ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΕΩΝ 

 
 

1. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΣ ΓΕΡΑΝΟΣ GOTTWALD ΗΜΚ 260 ΕG 
 
 Ο γερανός διατίθεται µόνο για εργασίες εντός του λιµενικού χώρου, κατόπιν αιτήσεως 
των ενδιαφεροµένων.  
 
1.1.  ∆ικαιώµατα µίσθωσης. 
 
1.1.1. Πάγιο εφάπαξ ποσό για κάθε αίτηση διάθεσής του και  
για κάθε µετάβαση και επιστροφή      €  300,00 
1.1.2. Μίσθωµα ανά ώρα: 
- Για ανύψωση φορτίων µέχρι 40.000 χιλιόγραµµα    €  370,00 
- Για ανύψωση φορτίων από  40.000 – 100.000 χιλιόγραµµα   €  500,00 
- Για ανύψωση φορτίων περισσοτέρων του ενός (1)    €  500,00 
 
1.2  Άλλες διατάξεις. 
 
1.2.1.  Για τη διάθεση του γερανού σε εργασίες που δεν αφορούν φορτοεκφόρτωση 
εµπορευµάτων, το δικαίωµα µίσθωσης προσαυξάνεται κατά 50% και απαιτείται η υποβολή 
αίτησης στη ∆ιεύθυνση Τεχνικής Υποστήριξης και η κατάθεση, µε σύσταση παρακαταθήκης, 
των δικαιωµάτων µίσθωσης (πάγιο και µίσθωµα ανά ώρα). 
1.2.2.  Η µέτρηση του χρόνου εργασίας αρχίζει από την ώρα άφιξης του γερανού στη θέση 
εργασίας και την ετοιµότητα αυτού και λήγει µε την αποδέσµευσή του από αυτή. ∆εν 
επιτρέπονται διακοπές της εργασίας µετά την έναρξη. 
1.2.3.  Όταν υπάρχει αναµονή του γερανού στο χώρο εργασίας που ορίστηκε από τον 
ενδιαφερόµενο, είτε πριν από την  έναρξη της  εργασίας ή  κατά  τη διάρκεια αυτής, χωρίς να 
υπάρχει υπαιτιότητα της ΟΛΘ ΑΕ, εισπράττεται, ανά ώρα αδιαίρετη, το 60 % του 
αντίστοιχου ποσού της παραγράφου 1.1.2 
1.2.4. Για την φορτοεκφόρτωση των τιµολογιακώς in transit εµπορευµάτων εισπράττεται 
µόνο το εφάπαξ ποσό των       € 300,00 
1.2.5.  Για την φορτοεκφόρτωση υπέρβαρων εµπορευµάτων που δε µπορούν να 
εξυπηρετηθούν από Η/Γ γερανό και γίνεται χρήση του αυτοκίνητου γερανού GOTTWALD 
εισπράττεται πέραν των προβλεποµένων από την αντίστοιχη τιµολογιακή κατηγορία 
δικαιωµάτων και τα δικαιώµατα µίσθωσης που αναφέρονται στην παράγραφο 1.1.2. 
1.2.6.  ∆εν εισπράττονται τα παραπάνω δικαιώµατα σε περίπτωση βλάβης ή αδυναµίας 
διάθεσης Γερανογέφυρας, Ηλεκτροκίνητου Γερανού, ή Αυτοκινούµενου Γερανού, για την 
εκτέλεση φορτοεκφορτωτικών εργασιών, εφόσον η αρµόδια υπηρεσιακή µονάδα κρίνει ότι 
µπορεί και επιβάλλεται, για την εξυπηρέτηση του φορτίου, η διάθεση του γερανού 
GOTTWALD. 



 75

2. ΓΕΡΑΝΟΙ ΞΗΡΑΣ (Αυτοκίνητοι – Ηλεκτροκίνητοι)  
 
2.1.  ∆ικαιώµατα µίσθωσης. 
 
Εισπράττονται στις περιπτώσεις: 
- Μη πραγµατοποίησης φορτοεκφορτωτικών εργασιών (ανέλκυση- καθέλκυση πλοιαρίων 
κ.α.). 
- Καθυστερήσεων κατά τη διεξαγωγή φορτοεκφορτωτικών εργασιών. 

. 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΙ  ΓΕΡΑΝΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟΙ  ΓΕΡΑΝΟΙ 

Ανυψωτική 
ικανότητα 

Ανά ώρα  
ευρώ (€) 

Ανυψωτική 
ικανότητα 

Ανά ώρα 
ευρώ (€) 

έως 20 τόνους  75,00 έως 3 τόνους 37,50 
έως 30 τόνους 109,50 έως 6 τόνους 45,00 
έως 40 τόνους 149,25  έως 10 τόνους  60,00 

  έως 150 τόνους 199,50  έως 16 τόνους 72,00 
 έως 20 τόνους 90,00  
   άνω των 20 

τόνων 
127,50 

ΓΕΡΑΝΟΓΕΦΥΡΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΓΚΙΣΤΡΟΥ        
- Πάγιο εφάπαξ ποσό, για κάθε αίτηση διάθεσής της                            €  225,00 
- Ανά ώρα                                                                                               €  208,80 

 
 
3. ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΑ ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΦΟΡΤΩΤΕΣ 
 
3.1 ∆ικαιώµατα µίσθωσης. 
 
Εισπράττονται στις περιπτώσεις: 
- Εργασιών σε κύτη πλοίων, προς διευκόλυνση των φορτοεκφορτωτικών εργασιών, κατόπιν 
αιτήσεως των φορτοπαραληπτών. 
- Συσσώρευσης ορυκτών –µεταλλευµάτων-κωκ (φορτωτές), σε αποθηκευτικούς χώρους. 
- ∆ιευθέτησης φορτίων. 
- Καθυστερήσεων κατά την εκτέλεση φορτοεκφορτωτικών εργασιών. 
 

ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΑ ΦΟΡΤΩΤΕΣ 
Ανυψωτική 
ικανότητα 

Ανά ώρα 
ευρώ (€) 

Ιπποδύναµη Ανά ώρα 
ευρω (€) 

έως 4 τόνους 32,00 έως 60 ΗΡ 32,00 
έως 6 τόνους 48,00 έως 100 ΗΡ 48,00 
έως 12 τόνους 60,00 έως 150 ΗΡ 52,50 
έως 15 τόνους 67,50 έως 200 ΗΡ 64,50 
έως 18 τόνους 75,00 άνω των 200 ΗΡ 72,00 

άνω των 18 τόνων 105,00 
ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΑ 

2 και 4 τόνων 
 

37,50 
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4. ΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ 
 
Τα δικαιώµατα µίσθωσης εισπράττονται στις περιπτώσεις: 
- Πραγµατοποίησης µη φορτοεκφορτωτικών εργασιών 
- Εργασιών, στις οποίες η χρήση τους δεν περιλαµβάνεται στα δικαιώµατα είσπραξης ανά 
τόνο ή τεµάχιο  
4.1 ∆ικαιώµατα µίσθωσης  ανά ώρα  €   37,50 
 
5. ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΑ (ΠΛΑΤΦΟΡΜΕΣ) 
 
Τα δικαιώµατα µίσθωσης εισπράττονται στις περιπτώσεις: 
- Πραγµατοποίησης µη φορτοεκφορτωτικών εργασιών 
- Εργασιών, στις οποίες η χρήση τους δεν περιλαµβάνεται στα δικαιώµατα είσπραξης ανά 
τόνο ή τεµάχιο 
5.1. ∆ικαιώµατα µίσθωσης. 
 
Πλατφόρµα µεταφορικής ικανότητας έως 10 τόνους ανά ώρα €   5,00 
Πλατφόρµα µεταφορικής ικανότητας από 11 – 25 
τόνους 

ανά ώρα €   7,00 

 
 
6. ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ  

 
Τα δικαιώµατα µίσθωσης εισπράττονται στις περιπτώσεις: 
- Πραγµατοποίησης µη φορτοεκφορτωτικών εργασιών 
- Εργασιών, στις οποίες η χρήση τους δεν περιλαµβάνεται στα δικαιώµατα είσπραξης ανά 
τόνο. 

 
6.1. Αρπάγη ή µαγνητικός δίσκος 
∆ικαιώµατα µίσθωσης 
 
Για γερανούς ανυψωτικής ικανότητος έως 6 τόνους ανά ώρα €   5,00 
Για γερανούς ανυψωτικής ικανότητος έως 10 τόνους ανά ώρα €   6,70 
Για γερανούς ανυψωτικής ικανότητος έως 16 τόνους ανά ώρα €   8,50 
Για γερανούς ανυψωτικής ικανότητος έως 20 τόνους ανά ώρα €  13,50 
Για γερανούς ανυψωτικής ικανότητος άνω των 20 
τόνων 

ανά ώρα €  16,80 

 
6.2. Υδραυλικοί χειροκίνητοι ανυψωτήρες 
∆ικαιώµατα µίσθωσης ανά ώρα  €   2,70 
 
6.3. Λοιπά εργαλεία φορτοεκφόρτωσης 
∆ικαιώµατα µίσθωσης 
 
Σαµπάνια σχοίνινα ανά ώρα €   5,00 
Σαµπάνια συρµάτινα ανά ώρα €   7,50 
Συγκρότηµα ανάρτησης επιπέδων ελασµάτων ανά ώρα €   7,50 
Συγκρότηµα φορτοεκφόρτωσης αυτοκινήτων ανά ώρα €  15,00 
∆ίχτυα ασφαλείας ανά ηµέρα €  10,00 
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7. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΡΓΩΝ 
  
 ∆ιατίθενται µετά από αίτηση των ενδιαφεροµένων στη ∆ιεύθυνση Τεχνικής 
Υποστήριξης. 
 
7.1. ∆ικαιώµατα µίσθωσης 
 
7.1.1 Με χειριστή και καύσιµα 
 
- Αεροσυµπιεστής       ανά ώρα  €   50,00 
- Εκσκαφέας - φορτωτής  J.C.B.     ανά ώρα  €   64,00 
- Γερανοεκσκαφέας 1 ΚΥ       ανά ώρα €   86,00 
- Προωθητήρας CATERPILLAR   ανά ώρα €   79,50 
- Οδοστρωτήρας   ανά ώρα  €   70,00 
- ∆ιαµορφωτής γαιών (GRADER)   ανά ώρα  €   79,50 
- Αυτοκίνητο µε εξέδρα ανυψούµενη στα 12 µέτρα   ανά ώρα  €   66,30 
- Αυτοκίνητο µε εξέδρα ανυψούµενη στα 35 µέτρα   ανά ώρα €   86,20 
- Αυτοκίνητο απόφραξης φρεατίων   ανά ώρα €   70,00 
- Αυτοκίνητο απορριµµατοφόρο   ανά ώρα  €   64,00 
- Αυτοκίνητα ανατρεπόµενα 6 τόνων  ανά ώρα  €   64,00 
- Αυτοκίνητα ανατρεπόµενα άνω των 11 τόνων   ανά ώρα €   70,00 
- Αυτοκίνητο µε συσσωρευτές   ανά ώρα €   50,00 
- Ελκυστήρ δύο δρόµων   ανά ώρα € 165,70 
- Tractor µε νύχι  ανά ώρα €   99,40 
 
7.1.2. Χωρίς χειριστή 
 
- Αερόσφυρα κρουστική     ανά ηµέρα   €    14,95 
- Πλωτήρας µικρός     ανά ηµέρα    €    24,90 
- Πλωτήρας σιδερένιος    ανά ηµέρα   €    64,60 
- Φορτηγίδα σιδερένια (κλαπέ)  ανά ηµέρα   €    89,50 
- Ζεύγος ηλεκτροσυγκόλλησης, ηλεκτρικό πριόνι, ηλεκτροπόντα, ηλεκτρικό ψαλίδι 
συνεργείου, τόρνος, δράπανο κοινό και radial, πρέσα συρµατόσχοινων, πρέσα 200 τόνων, 
πλάνη ξυλουργική, πλάνη µηχανουργική, πριονοκορδέλα, ηλεκτροσυγκόλληση (στατή), 
συσκευή οξυασετυλίνης (γεµάτη), φρέζα        ανά ώρα  €      9,95 
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8. ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ  
    ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΕΩΝ 
 
8.1) Ελάχιστο χρονικό όριο για κάθε περίπτωση µίσθωσης ορίζεται η µια ώρα. Κλάσµα της 

ώρας λογίζεται ως ολόκληρη ώρα. Μετά την πρώτη ώρα, κλάσµα της ώρας µικρότερο 
των τριάντα (30) λεπτών δεν χρεώνεται, ενώ κλάσµα της ώρας µεγαλύτερο των τριάντα 
λεπτών λογίζεται ως µία (1) ώρα. 

 
8.2) Το κανονικό ωράριο εργασίας των µηχανικών µέσων σε όλες τις περιπτώσεις εργασίας 

είναι το προβλεπόµενο από το άρθρο 6 παρ.2 του παρόντος Κανονισµού. 
 
8.3) Σε περίπτωση βλάβης ηλεκτροκίνητου ή αυτοκίνητου γερανού κατά τη διάρκεια της 

εργασίας του, ο γερανός που τον αντικαθιστά υπολογίζεται και εισπράττεται µε βάση το 
δικαίωµα µίσθωσης του γερανού που υπέστη βλάβη. 

 
8.4) Σε περιπτώσεις χορήγησης σε ιδιώτες εργαλείων για εργασίες εκτός του λιµένα, η 

αρµόδια υπηρεσιακή µονάδα της ΟΛΘ ΑΕ συντάσσει πρωτόκολλο παράδοσης και 
παραλαβής των εργαλείων αυτών. Ο ιδιώτης συνιστά παρακαταθήκη ίση µε την αξία 
των εργαλείων, η οποία του αποδίδεται µετά την επιστροφή των εργαλείων στην ΟΛΘ 
ΑΕ, εφόσον δεν έχουν υποστεί ζηµία ή καταστραφεί. Σε περιπτώσεις ζηµίας 
υπολογίζεται η προξενηθείσα ζηµία και παρακρατείται το απαιτούµενο ποσό από τη 
συσταθείσα παρακαταθήκη 

 
8.5)  Προσαυξήσεις: 

 
8.5.1) Σε εργασίες έξω από τη λιµενική περιοχή, ο χρόνος µίσθωσης υπολογίζεται από την 

ώρα εξόδου µέχρι την επιστροφή των στο λιµένα µε προσαύξηση κατά  100% 
 
8.5.2) Για εργασίες που διεξάγονται µετά το κανονικό ωράριο και τις αργίες, εισπράττεται 

στα µισθώµατα ανά ώρα του αυτοκίνητου γερανού Gottwald, των γερανών ξηράς, των 
περονοφόρων ανυψωτικών µηχανηµάτων και φορτωτών ως και των ελκυστήρων 
προσαύξηση:          50% 
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7ο ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΩΝ  
 

∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΠΛΩΤΩΝ ΜΕΣΩΝ 
 
1 ΡΥΜΟΥΛΚΑ 
 
1.1 ∆ικαιώµατα µίσθωσης 

 
Ρυµουλκό Ιπποδύναµη Πάγιο µίσθωµα € Ανά ώρα € 
Πέλλα 470 112,50 124,50 

 
1.2 ∆ικαιώµατα ρυµούλκησης και παραµονής φορτηγίδων που µεταφέρονται µε πλοία τύπου 
LASH ή SEA BEE 
1.2. 1. Ρυµούλκηση φορτηγίδας από ή προς το πλοίο µε πλεύριση και πρόσδεση  

Έµφορτη   €  187,50   κενή    €  150,00  
1.2.2. Ρυµούλκηση φορτηγίδας µε πρόσδεση στην πλευρά του πλοίου και επαναφορά στο 
σηµείο ανάρτησης (αφορά τη διαλογή φορτηγίδων που θα εκφορτωθούν)   €   37,50 
1.2.3. Παραµονή φορτηγίδας στο Λιµένα 

Έµφορτη το 24ωρο   €  33,00  κενή το 24ωρο   €   15,00 
1.2.4. Αναµονή του πλοίου πέραν του ωραρίου κανονικής εργασίας του άρθρου 6 παρ. 3.1  
 ανά ώρα          €  187,50 
1.2.5. Για µετατόπιση φορτηγίδων από ένα κρηπίδωµα σε άλλο εισπράττονται, µόνο 
δικαιώµατα ρυµουλκού ανά ώρα απασχόλησης. 
 
1.3 ∆ικαιώµατα µίσθωσης εκτός της ζώνης του λιµένα 
- Απαιτείται απόφαση του ∆.Σ / ΟΛΘ ΑΕ, τόσο για τη διάθεση όσο και για τον καθορισµό 
των δικαιωµάτων µίσθωσης των. 
 
1.4 Προσαυξήσεις: 
- Για έκτακτη (υπερωριακή) εργασία, όπως προβλέπεται από το άρθρο 6 παραγράφου 3 του 
Κανονισµού, εισπράττεται προσαύξηση στα µισθώµατα ανά ώρα και στις περιπτώσεις 1.2.1 
και 1.2.2.     50%. 
 
2. ΦΟΡΤΗΓΙ∆ΕΣ 
 
2.1. ∆ικαιώµατα µίσθωσης 
 
2.1.1 Για την αποθήκευση ή διακίνηση εµπορευµάτων ή εξυπηρέτηση πλοίων µε φορτηγίδες, 
εισπράττονται ανά 24ωρο αδιαίρετο και φορτηγίδα      €   105,00 
2.1.2 Για χρήση φορτηγίδων έξω από τον κυµατοθραύστη, στην παραπάνω τιµή προστίθεται 
και η χρήση ρυµουλκού.  
2.1.3. Επικίνδυνα εµπορεύµατα που εκφορτώνονται υποχρεωτικά σε φορτηγίδες, για λόγους 
ασφαλείας, επιβαρύνονται µε επιπλέον εφάπαξ δικαίωµα «ρυµουλκού φύλαξης»  €   75,00 
2.1.4. Για την εκµίσθωση φορτηγίδας σε τρίτους, για εργασίες που δεν αφορούν αποθήκευση 
ή διακίνηση εµπορευµάτων ή εξυπηρέτηση πλοίων,  
εισπράττονται ανά 24ωρο αδιαίρετο       € 332,00 
(το 24ωρο αρχίζει την 00.01 ώρα και λήγει την 24.00). 
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8ο ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΩΝ 
 

∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Ι∆ΙΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ  
ΣΕ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ ΟΛΘ ΑΕ 

 
1.  Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, µε έγκριση της Γενικής ∆ιεύθυνσης Επιχειρησιακών 
Μονάδων, επιτρέπεται η χρήση ιδιωτικών µηχανηµάτων εφόσον υπάρχει αποδεδειγµένη 
αδυναµία εξυπηρέτησης του φορτίου από την ΟΛΘ ΑΕ. 
 
2.  Συναλλασσόµενοι που διακινούν χύδην φορτία µε ιδιόκτητα ή µισθωµένα υπ’ αυτών 
από τρίτους µηχανήµατα, καταβάλλουν στην ΟΛΘ ΑΕ, πέραν των προβλεποµένων 
δικαιωµάτων εργασιών στο πλοίο ή στην ξηρά και δικαίωµα χρήσης ιδιωτικού µηχανήµατος. 
 
2.1.  Για τα συστήµατα ταινιοδρόµων και χοάνες εισπράττονται, ανά τόνο φορτίου  €  0,30 
 
2.2.  Για τα λοιπά µηχανήµατα (ανυψωτικά, προωθητικά και άλλα), το δικαίωµα χρήσης 
ιδιωτικού µηχανήµατος και λιµενικών εγκαταστάσεων, καθορίζεται κατά περίπτωση µε 
απόφαση του ∆Σ/ ΟΛΘ ΑΕ.  
 
3.  Ιδιώτες κύριοι των µηχανηµάτων της παραγράφου 2.1., εφόσον τα διαθέτουν προς 
εξυπηρέτηση χύδην φορτίων τρίτων, καταβάλλουν, πέραν των δικαιωµάτων της παραγράφου 
2.1., εφάπαξ και προκαταβολικά ετησίως, για χρήση λιµενικών εγκαταστάσεων, 
 ανά µηχάνηµα   €  500,00 
 
4.  Τα µηχανήµατα, καθ΄ όλο το χρονικό διάστηµα της παραµονής και χρησιµοποίησης 
τους εντός του λιµενικού χώρου, θα πρέπει να είναι εφοδιασµένα µε άδεια κυκλοφορίας και 
ασφαλισµένα από τους κυρίους αυτών σύµφωνα µε τις υφιστάµενες διατάξεις περί 
ασφαλίσεως αστικής ευθύνης, προς κάλυψη της αστικής ευθύνης τόσο έναντι των τρίτων, 
όσο και της ΟΛΘ ΑΕ και του προσωπικού της, εφόσον διατίθεται για το χειρισµό των 
µηχανηµάτων αυτών.  
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9ο ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΩΝ 

 
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΣΕ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ 

 
1. ΣΤΕΡΕΩΝ ΧΥ∆ΗΝ ΦΟΡΤΙΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 
 
Ανά ηµέρα παραµονής τα 1000 χιλιόγραµµα. Οι τιµές σε €. 
 

Στεγασµένοι αποθηκευτικοί χώροι Υπαίθριοι αποθηκευτικοί χώροι  
Κατηγορία 
εµπορευµάτων 1-30 

ηµέρες 
31-60 
ηµέρες 

61 ηµέρες 
και άνω 

1-30 
ηµέρες 

31-60 
ηµέρες 

61 ηµέρες 
και άνω 

Α -- -- -- 0,13 0,19 0,24 

Β 0,35 0,54 0,74 0,24 0,35 0,48 

Γ 0,54 0,83 1,08 0,35 0,54 0,73 

 
1.1. Αποθηκευτική ατέλεια και απαλλαγή από χρονικές κλιµακώσεις 

Τα εµπορεύµατα υπό διαµετακόµιση καταβάλλουν τα αντίστοιχα δικαιώµατα, χωρίς 
χρονικές κλιµακώσεις, µετά τη λήξη της αποθηκευτικής ατέλειας που ορίζεται: 
 
1.1.1) Σε στεγασµένους χώρους       12 ηµέρες 
 
1.1.2) Σε υπαίθριους χώρους ως ακολούθως (για φορτία που φορτοεκφορτώνονται από/σε 
πλοίο):  
 
 Τόνοι         Ηµέρες 
Έως 20.000 τόνους ανά πλοίο     20  
Από 20.000 έως 30.000 τόνους ανά πλοίο    25 
Από 30.000 και άνω       30 
 

Ο ενδιαφερόµενος υποχρεούται της καταβολής των δαπανών της µικρής µετακίνησης 
των φορτίων, εφόσον υφίσταται λειτουργικό πρόβληµα στο κρηπίδωµα, που θα κρίνει η 
αρµόδια επιχειρησιακή µονάδα. 
 
1.2. Εκπτώσεις 

Σε όλα τα εµπορεύµατα σε αποθηκευτικούς χώρους του Ελεύθερου Λιµένα      50% 
 
1.3. Παρατήρηση 

Η ΟΛΘ ΑΕ δεν δέχεται προς αποθήκευση στους αποθηκευτικούς της χώρους φορτία 
των κατηγοριών ΙΜΟ των κλάσεων : 1, 2, 3, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 7, 8 και 9. 
 
1.4. Σηµειώσεις 

Για τσιγάρα, φελιζόλ, φελλό, υαλοβάµβακα και άλλα παρεµφερή εµπορεύµατα 
µικρού βάρους και µεγάλου όγκου, ισχύουν οι τιµές της β΄ κατηγορίας ανά m3.  

Το βάρος τους 
µετατρέπεται σε m3 

µε το συντελεστή που ισχύει για το καθένα από αυτά : 
Στα τσιγάρα                     4,8 m3 = 1000 χιλιόγραµµα 
Στο φελιζόλ και λοιπά     9,3 m3 = 1000 χιλιόγραµµα 
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2. ΤΡΟΧΟΦΟΡΩΝ 
 
Ανά ηµέρα παραµονής και τεµάχιο. Οι τιµές σε €. 
 

Αυτοκίνητα ρυµουλκούµενα σε 
υπαίθριους αποθηκευτικούς 

χώρους 

Μοτοσικλέτες- µοτοποδήλατα σε 
στεγασµένους αποθηκευτικούς χώρους 

Βάρος 
τροχοφόρου 

1-15 
ηµέρες 

16-30 
ηµέρες 

31 ηµέρες 
και άνω 

1-15 
ηµέρες 

16-30 
ηµέρες 

31 ηµέρες και 
άνω 

Έως 3000 kg 1,50 2,25 3,00 
3001-8000 kg 3,00 4,50 6,00 
8001kg και 

άνω 
6,00 9,00 12,00 

    0,80     1,20      1,60 

 
2.1. Απαλλαγές από χρονικές κλιµακώσεις 

Τα γεωργικά µηχανήµατα γενικώς (ελκυστήρες, θεριζοαλωνιστικές µηχανές κ.ά) και 
τα τροχοφόρα υπό διαµετακόµιση καταβάλλουν τα αντίστοιχα δικαιώµατα, χωρίς χρονικές 
κλιµακώσεις, από την πρώτη ηµέρα αποθήκευσης. 
 
 
3. ∆ΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ ΣΕ ΚΥΨΕΛΕΣ ΤΟΥ ΣΙΛΟ 

 
Ανά ηµέρα παραµονής τα 1000 χιλιόγραµµα 

Κατηγορία 
εµπορευµάτων 

1-60 ηµέρες 61 ηµέρες και άνω 

Σιτάρι, καλαµπόκι 0,13 € 0,18 € 

 
3.1. Προσαυξήσεις 
Λοιπά δηµητριακά (κριθάρι, βρώµη, σίκαλη κ.ά)      20%   
 
3.2. Σηµειώσεις 
3.2.1) Τα αποθηκευτικά δικαιώµατα αρχίζουν από την ηµέρα εισαγωγής του φορτίου στο Silo 
3.2.2) Για ποσότητες που εισάγονται και εξάγονται την ίδια µέρα, δεν εισπράττονται 
αποθηκευτικά δικαιώµατα 
3.2.3) ∆εν αποθηκεύονται στις κυψέλες του σιλό εµπορεύµατα των οποίων το επίπεδο της 
φωσφίνης είναι πάνω από τα επιτρεπτά όρια. 
 
 
4. ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ 
 
Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ (ΙΝ) – ΕΜΦΟΡΤΑ         Τιµές σε € 

 
Ηµέρες παραµονής 

  
20’ 

 
40’ 

1-3  Το 3ήµερο αδιαίρετο 3,50 7,00 
4-10     ανά ηµέρα 3,50 7,00 
11-20  ανά ηµέρα 5,25 10,50 
21 και άνω  ανά ηµέρα 7,00 14,00 
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Β. ΕΞΑΓΩΓΗΣ (ΟUT ) - ΕΜΦΟΡΤΑ   

 
Ηµέρες παραµονής 

  
20’ 

 
40’ 

1-8  Το 8ήµερο αδιαίρετο 3,50 7,00 
9-15  ανά ηµέρα 3,50 7,00 
16-25  ανά ηµέρα 5,25 10,50 
26 και άνω  ανά ηµέρα 7,00 14,00 
    

 
Γ. ΚΕΝΑ 
 
Ηµέρες παραµονής  20’ 40’ 
1-10 Το 10ήµερο αδιαίρετο 1,75 3,50 
11-20  ανά ηµέρα 1,75 3,50 
21- 30  ανά ηµέρα 2,625 5,25 
31 και άνω  ανά ηµέρα 3,5 7,00 

 
∆. TRANSHIPMENT 

 
 
Ηµέρες παραµονής 

  
20’ 

 
40’ 

1-15  Το 15ήµερο αδιαίρετο 3,50 7,00 
16-30     ανά ηµέρα 3,50 7,00 
31-40  ανά ηµέρα 5,25 10,50 
41 και άνω  ανά ηµέρα 7,00 14,00 

 
4.1. Προσαυξήσεις 
 
4.1.1. Σε εµπορευµατοκιβώτια µε εύφλεκτα ή επικίνδυνα φορτία ή απόβλητα, ως και σε 
εµπορευµατοκιβώτια µε σύµµικτο φορτίο επικινδύνων και µη επικινδύνων ισχύουν τα 
αντίστοιχα ποσοστά του τιµολογίου αριθµός 5 παράγραφος 2.2. (άρθρο 15) 
4.1.2. Στα εµπορευµατοκιβώτια 45́         25% 
4.1.3. Στα εµπορευµατοκιβώτια flat racks       100%  
4.4.4. Σε εµπορευµατοκιβώτια υπερυψωµένα open top χωρίς προσθήκη αρτάνης  50% 
4.4.5. Για τα trailer 20´ ή 40´ εισπράττεται το διπλάσιο του αντίστοιχου δικαιώµατος 
εµπορευµατοκιβωτίου 20 ή́ 40’. 
 
4.2. Σηµειώσεις 

 
4.2.1) Στα εµπορευµατοκιβώτια υπό διαµετακόµιση εφαρµόζεται το τιµολόγιο αποθήκευσης 
εµπορευµατοκιβωτίων της ΕΞΑΓΩΓΗΣ (OUT). 
 
4.2.2) Στα εµπορευµατοκιβώτια - ψυγεία ισχύουν ως προς τα αποθήκευτρα οι διατάξεις των 
αντίστοιχων κατηγοριών, στις οποίες κατατάσσονται αυτά. 
 
4.2.3) Εµπορευµατοκιβώτια επάνω σε trailers θεωρούνται ως µία ενότητα και ο υπολογισµός 
των αποθηκευτικών δικαιωµάτων γίνεται µε βάση τις διαστάσεις των trailers. 
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4.2.4) Εµπορεύµατα υπό διαµετακόµιση αποθηκευµένα σε στεγασµένους ή υπαίθριους 
χώρους, εάν συσκευασθούν στη συνέχεια σε εµπορευµατοκιβώτια, κατατάσσονται από την 
ηµεροµηνία πλήρωσης στις ρυθµίσεις που ισχύουν για τα αποθηκευτικά δικαιώµατα Ε/Κ και 
αντίστροφα. 
Για το κενό εµπορευµατοκιβώτιο που θα προκύψει µετά την αποσυσκευασία εισπράττονται 
από την επόµενη ηµέρα της αποσυσκευασίας τα αντίστοιχα αποθηκευτικά δικαιώµατα των 
κενών εµπορευµατοκιβωτίων. 
 
4.2.5) Εµπορευµατοκιβώτια υπό διαµετακόµιση που αποσυσκευάζονται σε αποθηκευτικούς 
χώρους της ΟΛΘ ΑΕ κατατάσσονται από την επόµενη ηµέρα της αποσυσκευασίας τους, ως 
προς τα αποθηκευτικά δικαιώµατα ως ακολούθως: 
4.2.5.1) τα κενά Ε/Κ, στην α’ κλίµακα των κενών Ε/Κ,  
4.2.5.2) το περιεχόµενο των Ε/Κ στην ατέλεια που αναφέρεται στο παρόν τιµολόγιο 
παράγραφος 1.1. 
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ΚΑΤΑΤΑΞΗ  
ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΧΥ∆ΗΝ ΦΟΡΤΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 

ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ  
ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΡΑ 

 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α 
 

Φορτία χύδην που αποθηκεύονται αποκλειστικά σε υπαίθριους χώρους (άργιλος, 
ορυκτά - µεταλλεύµατα, στερεά καύσιµα, scrap, pig iron, σπογγώδης σίδηρος κ.ά ). 
 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β 
 
Γάλατα 
∆έρµατα και εκχυλίσµατα βυρσοδεψίας 
∆ηµοσιογραφικό χαρτί σε ρόλλους 
Ηλεκτρόδια, δολοµπλόκ 
Ίνες ζωικές, συνθετικές, φυτικές, νήµατα 
Καπνά σε δέµατα και χαρτοκιβώτια 
Κορµοί δένδρων 
Λαµαρίνες 
Μάρµαρα γενικώς 
Μέταλλα σε δέµατα σε ράβδους, τεµάχια, χελώνες 
Μονωτικά, πυρότουβλα 
Ξυλεία οικοδοµήσιµη δρυός, ελάτης, οξιάς, πεύκης 
Οικοσκευές 
Οξείδια σιδήρου, τιτανίου κ.ά. 
Παράγωγα ξυλείας (καπλαµάδες, κόντρα- πλακέ- MDF- νοβοπάν, ξυλοτέξ) 
Πλακάκια 
Πολυαιθυλένιο, πολυβινύλιο, πολυπροπυλένιο, πολυουρεθάνη 
Σακκάδο αλεύρι, ζάχαρη, καφές, κακάο, λιπάσµατα, ξηροί καρποί, σπόροι 
Σιδηροκατασκευές 
Τσιγάρα 
Φελιζόλ, φελλός, υαλοβάµβακας και τα παρεµφερή 
Χαρτοµάζα, χαρτί σε κιβώτια ή ρόλους 
 
 
και όλα τα φορτία της Α κατηγορίας εφόσον αποθηκεύονται σε στεγασµένους χώρους 
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ 
 
Ανταλλακτικά και εξαρτήµατα 
∆ιακοσµητικά  
Είδη ένδυσης 
Εργαλεία 
Ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές 
Λάστιχα τροχοφόρων και αεροθάλαµοι 
Μηχανήµατα 
Όργανα επιστηµονικά, µέτρησης, µουσικά 
Ρουµπινεταρίας είδη 
Συσκευασίας είδη κενά 
Παιχνίδια και παιδικά είδη 
Τρόφιµα, ποτά, κονσέρβες 
Υαλικά, υαλοπίνακες 
Υδρογονανθράκων παράγωγα (βαζελίνη, ναφθαλίνη, παραφίνη) 
Υφάσµατα 
Χηµικά, χρώµατα, ρητίνες 
 
και όλα τα εµπορεύµατα που δεν αναφέρονται ονοµαστικά ή δεν υπάρχει συγγενής προς αυτά 
υποκατηγορία εµπορευµάτων, για να καταταγούν στην Β΄ κατηγορία. 
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10ο ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΩΝ  
∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ 

 
1. Για λιµενικές δραστηριότητες 
 
 Επιτρέπεται η παραχώρηση χρήσης υπαίθριων και στεγασµένων χώρων σε τρίτους για 
λιµενικές δραστηριότητες, µε απόφαση του ∆Σ / ΟΛΘ ΑΕ, µετά από εισήγηση του 
∆ιευθύνοντος Συµβούλου της ΟΛΘ ΑΕ. 
Η παραχώρηση χρήσης είναι τουλάχιστον µηνιαίας διάρκειας, αρχίζει την πρώτη κάθε µήνα 
και είναι αδιαίρετη. Το ακριβές χρονικό διάστηµα της παραχώρησης προσδιορίζεται από το 
φορτίο, τις λειτουργικές ανάγκες του λιµένος και τη διαθεσιµότητα χώρου. 
Για την αποθήκευση φορτίων ή την εγκατάσταση γραφείων σε χώρους που παραχωρήθηκαν 
από την ΟΛΘ ΑΕ µε µηνιαίο αντάλλαγµα χρήσης, η ενδεικτική τιµή (τιµή βάσης) για το 
χρονικό διάστηµα από 01.01.2007 έως 31.12.2007 είναι: 
1.1. Στεγασµένοι χώροι ανά m2 και µήνα 
α) Αποθηκευτικοί χώροι     €   3,37 
β) Γραφεία     €   8,39 
1.2. Υπαίθριοι χώροι ανά m2 και µήνα 
α) Περίβολος     €   1,26 
β) Πλησίον κρηπιδωµάτων  (45- 80 µέτρα από το χείλος αυτών)   €   2,12 
γ) Περίβολος Σ.ΕΜΠΟ. (για εγκατάσταση συνεργείων lashing,  
επισκευής ψυκτικών µονάδων και λοιπών συµπληρωµατικών εργασιών)  €   2,13 
1.3. Γραφεία στο Σ. ΕΜΠΟ. ανά m2 και µήνα     €   17,35 
1.4. Υπόστεγα ανά m2 και µήνα     €   2,73 
 
2. Για διενέργεια εκθέσεων ή άλλων εκδηλώσεων 

 
 Επιτρέπεται η παραχώρηση χρήσης στεγασµένων χώρων του Ελεύθερου Λιµένα σε 
τρίτους, (δεν περιλαµβάνονται τα ειδικά διαµορφωµένα κτίρια του Α’ προβλήτα και του 
περιβάλλοντος χώρου του), για διενέργεια εκθέσεων ή άλλων εκδηλώσεων, µε απόφαση του 
∆Σ / ΟΛΘ ΑΕ, µετά από εισήγηση του ∆ιευθύνοντος Συµβούλου της ΟΛΘ ΑΕ. 
2.1. Η ενδεικτική τιµή (τιµή βάσης) των αποθηκευτικών χώρων για το χρονικό διάστηµα από 
01.01.2007 έως 31.12.2007 είναι: 
-Έως 10 ηµέρες      ανά m2  και ηµέρα  €   0,67  
-Από την 11η ηµέρα και έπειτα     ανά m2  και ηµέρα  €   0,45 
 
3. Κάθε χρόνο γίνεται αναπροσαρµογή του ανταλλάγµατος, στις συµβάσεις 
παραχώρησης χρήσης λιµενικών χώρων, σε ποσοστό ίσο µε το ποσοστό αύξησης του 
∆είκτη Τιµών Καταναλωτή του προηγούµενου έτους, όπως αυτό προσδιορίζεται από την 
ΕΣΥΕ προσαυξηµένο κατά 2%.  
4. Με απόφαση του ∆Σ / ΟΛΘ ΑΕ όλες οι παραπάνω τιµές δύνανται να καθορίζονται σε 
µεγαλύτερο ύψος. Κατ’ εξαίρεση το ∆Σ / ΟΛΘ ΑΕ για τις περιπτώσεις της παραγράφου Β 
δύναται για εθνικούς, πολιτιστικούς, ή κοινωνικούς σκοπούς ύστερα από αίτηση των 
ενδιαφεροµένων, εκτιµώντας κατά περίπτωση τους λόγους για τους οποίους ζητείται η 
χρήση, να παραχωρεί τη χρήση υπαίθριων ή στεγασµένων αποθηκευτικών χώρων,  
α) µε έκπτωση 100% στο δικαίωµα χρήσης και β) µε καταβολή των λειτουργικών δαπανών 
στο ακέραιο, ή µε τιµές µικρότερες από τις εκάστοτε προβλεπόµενες ή µε την προϋπόθεση να 
φέρεται η ΟΛΘ ΑΕ ως χορηγός της εκδήλωσης.  
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11ο ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΩΝ 
 

∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΚ∆ΟΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΛΘ ΑΕ 
 
 
 
Εισπράττονται: 

 
1. Για κάθε τίτλο αποθήκευσης (αποταµίευσης)    €   5,00 
 
2. Για κάθε άδεια εξόδου- φόρτωσης- διέλευσης    €   0,30 
 
3. Τέλος αντιλογισµού και ακύρωσης κατά τιµολόγιο    €   2,00 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
 

1ο ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ  
∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ Α∆ΕΙΩΝ ΕΙΣΟ∆ΟΥ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ  

 
1) Η ΟΛΘ ΑΕ δύναται να παραχωρεί άδειες εισόδου και στάθµευσης σε καθορισµένους 

χώρους πλην της Ελευθέρας Ζώνης, Ι.Χ αυτοκινήτων φυσικών ή νοµικών προσώπων 
που το αντικείµενο των εργασιών τους έχει άµεση σχέση µε το λιµένα και έχουν 
τακτική συναλλαγή µε την ΟΛΘ ΑΕ. Η διάρκεια ισχύος τους είναι ετήσια και η τιµή 
καθορίζεται σε 280,00 € πλέον ΦΠΑ. 

 
2) Εφόσον ο ίδιος δικαιούχος ζητήσει και του χορηγηθούν πέραν των δύο αδειών 

εισόδου και στάθµευσης, για κάθε µία από αυτές, ετήσιας διάρκειας, η τιµή 
καθορίζεται σε 400,00€ πλέον ΦΠΑ. 

 
3)  Η ΟΛΘ ΑΕ δύναται να παραχωρεί άδειες εισόδου και στάθµευσης σε καθορισµένους 

χώρους (πλην της Ελευθέρας Ζώνης) ΙΧΕ αυτ/των τρίτων µη συναλλασσοµένων µε 
τον Οργανισµό. Η διάρκεια ισχύος είναι ετήσια και η τιµή διάθεσης καθορίζεται σε 
700,00€ πλέον ΦΠΑ.   

 
4) Η ΟΛΘ ΑΕ δύναται να χορηγεί ετήσιες άδειες εισόδου ΙΧΕ αυτ/των σε εργαζόµενους 

που ασκούν επαγγελµατική δραστηριότητα εντός του Λιµένα µε χρέωση 120,00€ πλέον 
Φ.Π.Α  

 
5) Η ΟΛΘ ΑΕ δύναται να χορηγεί ετήσιες άδειες εισόδου και στάθµευσης για τα ΙΧΕ 

αυτ/τα των πληρωµάτων λαντζών και ρυµουλκών προς 20,00€ πλέον ΦΠΑ, για την 
απόκτηση τους. Κάθε αλλαγή ή τροποποίηση της άδειας που χορηγήθηκε χρεώνεται 
προς 30,00 € πλέον ΦΠΑ. 

 
6)  
6.1. Η ΟΛΘ ΑΕ δύναται να χορηγεί ετήσιες άδειες εισόδου και στάθµευσης σε αυστηρά 

καθορισµένους χώρους στάθµευσης, εκτός Ελευθέρας Ζώνης, για φορτηγά αυτ/τα, 
ρυµουλκούµενα, τράκτορες και µηχανήµατα µε ελληνικές πινακίδες που ανήκουν σε 
φυσικά ή νοµικά πρόσωπα και έχουν αντικείµενο εργασίας στο λιµάνι, µε χρέωση 
700,00€ πλέον ΦΠΑ. 

6.2. Εφόσον ο δικαιούχος και κάτοχος της ανωτέρω άδειας επιθυµεί, δύναται να 
προµηθευθεί επιπλέον µια (1) άδεια εισόδου και στάθµευσης αποκλειστικά στο χώρο 
του φορτηγού του για το ΙΧΕ αυτοκίνητο του όταν αυτό (φορτηγό) δεν βρίσκεται στο 
χώρο του λόγω δροµολογίου. Η τιµή διάθεσης της άδειας αυτής που είναι ετήσια και 
ακολουθεί την άδεια του φορτηγού είναι 120,00 € πλέον ΦΠΑ. 

6.3.  Κενά φορτηγά αυτ/τα και ρυµουλκούµενα, τράκτορες και µηχανήµατα, χωρίς την 
ανωτέρω ετήσια άδεια, που σταθµεύουν σε αυστηρά προσδιορισµένους χώρους του 
λιµένος, εκτός Ελευθέρας Ζώνης, επιβαρύνονται για κάθε µέρα παραµονής µε 15,41 €, 
πλέον Φ.Π.Α.    
Της υποχρέωσης καταβολής των ποσών που αναφέρονται στην παράγραφο αυτή 
εξαιρούνται οι δωρεάν παρεχόµενες άδειες στους εργαζόµενους στην ΟΛΘ ΑΕ, στο 
ΚΛΘ, στην εργολαβία καθαριότητος ΟΛΘ ΑΕ και στον ανάδοχο λειτουργίας 
Βρεφονηπιακού σταθµού. 
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7)  Όλοι όσοι αποκτούν άδειες εισόδου στην ΟΛΘ ΑΕ δωρεάν, κατά την εκάστοτε 
ισχύουσα Εγκύκλιο ∆ιαταγή της ΟΛΘ ΑΕ, για την απόκτηση της άδειας αυτής 
καταβάλλουν 10,00 € πλέον ΦΠΑ για την αξία της. Για την ανανέωση ή αλλαγή της για 
όλες τις κατηγορίες δωρεάν ή µε πληρωµή, για οποιοδήποτε λόγο καταβάλλουν 30,00 € 
πλέον ΦΠΑ για την αξία της. 
Της υποχρέωσης καταβολής των ποσών που αναφέρονται στην παράγραφο αυτή 
εξαιρούνται οι δωρεάν παρεχόµενες άδειες στους εργαζόµενους στην ΟΛΘ ΑΕ, στο 
ΚΛΘ, στην εργολαβία καθαριότητος ΟΛΘ ΑΕ και στον ανάδοχο λειτουργίας 
Βρεφονηπιακού σταθµού. 

 
8)  Σε όλες τις περιπτώσεις χορηγούµενων αδειών ετήσιας διάρκειας ως έναρξη ισχύος 

υπολογίζεται η 1η Ιανουαρίου κάθε έτους, ανεξαρτήτως της ηµεροµηνίας χορήγησης της 
άδειας και αυτό (το έτος) συµπληρώνεται την 31η ∆εκεµβρίου µε τα ετήσια δικαιώµατα 
της ΟΛΘ ΑΕ στο ακέραιο. 
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2ο ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 
∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΙΧ ΑΥΤΟΚΙΝΉΤΩΝ ΚΑΙ  

ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ 
 
1.  Τα δικαιώµατα της ΟΛΘ ΑΕ για τη χρήση του σταθµού Ι.Χ. αυτ/των (parking) στον 

Επιβατικό Σταθµό και στην πύλη 6 είναι: 
1.1) Περιστασιακοί πελάτες 1,20 €/ώρα και µετά τις δέκα (10) ώρες 0,40 €/ώρα 

συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ. Η είσοδος στο parking χρεώνεται 1,20 €/ώρα. Η 
κατάληψη δύο θέσεων χρεώνεται διπλά, κ.ο.κ. Η στάθµευση στους διαδρόµους 
χρεώνεται τριπλά. 
Εφόσον στον υπολογισµό του συνολικού χρόνου παραµονής προκύπτει κλάσµα ώρας 
(πάνω από 10’) αυτό χρεώνεται ως ολόκληρη ώρα.  

1.2) Ετήσια χρέωση: δεν παρέχεται. Αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η 
∆εκεµβρίου και είναι αδιαίρετη. 

1.3) Μηνιαία χρέωση 132,00€ ,συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ. Αρχίζει την 1η κάθε µήνα 
και είναι αδιαίρετη, ανεξαρτήτως της ηµεροµηνίας έκδοσης ή ανανέωσης της κάρτας, 
µε την καταβολή του µηνιαίου δικαιώµατος στο ακέραιο. 

1.4) Κάθε απώλεια κάρτας χρεώνεται 15,00€ συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ. 
 
2. Για αποθηκευτικούς χώρους που παραχωρούνται προς διενέργεια εκθέσεων ή 

άλλων εκδηλώσεων, η ενδεικτική τιµή (τιµή βάσης) του µισθώµατος για το διάστηµα 
από 1.1.07 µέχρι 31.12.07 είναι: 

2.1) Για παραχώρηση µέχρι 10 ηµέρες € 0,67/µ2 κατά ηµέρα. 
Από την 11η ηµέρα και µετά € 0,45/µ2 κατά ηµέρα. 

2.2)  Για τις µισθώσεις διάρκειας µικρότερης του 2µήνου (61 ηµέρες) γίνεται επαύξηση της 
τιµής βάσης του µισθώµατος που προβλέπεται στο παρόν τιµολόγιο κατά 30%, ώστε να 
καλύπτονται τα έξοδα ψύξης – θέρµανσης, καθαριότητας των εξωτερικών χώρων και 
ύδρευσης. 
- Η δαπάνη για την κατανάλωση Ηλεκτρικού ρεύµατος υπολογίζεται µε βάσης τις 
ενδείξεις του αντίστοιχου µετρητή. 
- Ο λογαριασµός για τον Ο.Τ.Ε. πληρώνεται ξεχωριστά. 
- Εφόσον µε απόφαση του ∆.Σ./ΟΛΘ ΑΕ ορίζεται κατά περίπτωση έκπτωση στο 
µίσθωµα ή µίσθωµα ανώτερο αυτού που προκύπτει µε την τιµή βάσης, το παραπάνω 
ποσοστό για τις υπηρεσίες ψύξης – θέρµανσης, ύδρευσης, καθαριότητας των 
εξωτερικών χώρων αναφέρεται επί της τιµής βάσης του µισθώµατος.  

2.3) Για τις µισθώσεις διάρκειας πέραν του 2µήνου (61 ηµέρες) ο τρόπος κατανοµής των 
κοινοχρήστων δαπανών των αποθηκών του Α’ προβλήτα πραγµατοποιείται σύµφωνα µε 
τον Κανονισµό Κοινοχρήστων ∆απανών των Αποθηκών Α,Β,Γ,∆ και 1 του Α’ 
Προβλήτα της ΟΛΘ ΑΕ. 

2.4) Για την πραγµατοποίηση πολιτικών εκδηλώσεων παρέχεται έκπτωση 50% επί του 
προβλεποµένου ανταλλάγµατος χρήσης χώρου και των αντίστοιχων λειτουργικών 
εξόδων. 

2.5) Η χρήση χώρων των Αποθηκών από τους νυν εργαζόµενους της ΟΛΘ ΑΕ καθώς και 
τους κατιόντες α’ βαθµού συγγενείς αυτών, παραχωρείται χωρίς αντάλλαγµα, µε την 
καταβολή µόνον των προβλεποµένων λειτουργικών εξόδων, πλέον ΦΠΑ  

2.6) Η χρήση χώρων των Αποθηκών από τους πρώην εργαζόµενους της ΟΛΘ ΑΕ καθώς και 
τους κατιόντες α’ βαθµού συγγενείς αυτών, παρέχεται έναντι του 30% του 
προβλεποµένου ανταλλάγµατος χρήσης χώρου, µε την καταβολή επιπλέον των 
προβλεποµένων λειτουργικών εξόδων, πλέον ΦΠΑ.  
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2.7) Το 25% του ανταλλάγµατος χρήσης χώρου καταβάλλεται στην ΟΛΘ ΑΕ ως εγγύηση 
(παρακαταθήκη) µε την έγκριση της παραχώρησης από το ∆Σ/ΟΛΘ ΑΕ και το 
υπόλοιπο του συνολικού ποσού καταβάλλεται επτά (7) ηµέρες πριν την έναρξη της 
εκδήλωσης, µε την υπογραφή της σχετικής σύµβασης. 

2.8) Για τις ηµέρες προετοιµασίας και αποξήλωσης της αίθουσας καταβάλλεται το 50% του 
προβλεπόµενου ανταλλάγµατος χρήσης χώρου και των αντιστοίχων λειτουργικών 
εξόδων που υπολογίζονται σε ποσοστό 30% επί της τιµής βάσης. 

3.   
3.1) Επιτρέπεται, ύστερα από έγκριση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, η απλή διάθεση  - 

παραχώρηση της χρήσης της Εκκλησίας Αγίου Νικολάου Λιµένος για τέλεση 
µυστηρίων, έναντι ανταλλάγµατος 401,37 €, πλέον Φ.Π.Α., συµπεριλαµβανοµένων 
και των λειτουργικών εξόδων, το οποίο θα προκαταβάλλεται στην ΟΛΘ ΑΕ επτά (7) 
ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία πραγµατοποίησης αυτών. 

3.2) Επιτρέπεται, ύστερα από έγκριση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, η απλή διάθεση – 
παραχώρηση της χρήσης του κήπου της εκκλησίας (1000 τ.µ), προκειµένου να 
ακολουθεί / πραγµατοποιηθεί δεξίωση , µε απαλή µουσική που να ταιριάζει µε τη 
φυσιογνωµία του χώρου, έναντι ανταλλάγµατος 814,97€ πλέον Φ.Π.Α, 
συµπεριλαµβανοµένων και των λειτουργικών εξόδων, το οποίο θα προκαταβάλλεται 
στην ΟΛΘ ΑΕ επτά (7) ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία πραγµατοποίησης αυτής. 

3.3) Επιτρέπεται η διάθεση της εκκλησίας και του κήπου της για τους ίδιους σκοπούς, χωρίς 
την καταβολή ανταλλάγµατος, στους εργαζόµενους στον Οργανισµό Λιµένος, καθώς 
και στους συγγενείς αυτών α’ βαθµού. 

3.4) Τελεί η κατά τα ανωτέρω διάθεση της εκκλησίας και του κήπου της υπό τους όρους και 
τις προϋποθέσεις που αναγράφονται στην απόφαση του ∆Σ ΟΛΘ ΑΕ 2226/19-7-2004. 

 
4. Εκτός Λιµένα  
 

Τα ακίνητα ιδιοκτησίας Ο.Λ.Θ που βρίσκονται εκτός λιµένα αξιοποιούνται µε το 
συµφερότερο τρόπο, παραχωρούµενα µε όρους και σκοπό που σταθµίζονται και 
αποφασίζονται από το ∆.Σ/Ο.Λ.Θ, ύστερα από εισήγηση της αρµόδιας υπηρεσιακής 
µονάδας της ΟΛΘ ΑΕ και το κατώτερο µηνιαίο αντάλλαγµα (βασική τιµή) για το 
διάστηµα από 01.01.07-31.12.07 είναι ανά µ2: 3,13€ πλέον ΦΠΑ. 

 
5. ∆ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ 
 
5.1)  Με απόφαση του ∆.Σ/ΟΛΘ ΑΕ όλες οι παραπάνω τιµές δύνανται να καθορίζονται σε 

µεγαλύτερο ύψος. Κατ΄ εξαίρεση το ∆ιοικητικό Συµβούλιο για τις περιπτώσεις της 
παραγράφου 2. δύναται για εθνικούς, πολιτιστικούς ή κοινωνικούς σκοπούς ύστερα από 
αίτηµα των ενδιαφεροµένων, εκτιµώντας κατά περίπτωση τους λόγους για τους οποίους 
ζητείται η χρήση, να παραχωρεί τη χρήση υπαίθριων ή στεγασµένων λιµενικών χώρων 
δωρεάν ή µε τιµές µικρότερες από τις εκάστοτε προβλεπόµενες ή µε την προϋπόθεση να 
φέρεται η ΟΛΘ ΑΕ ως χορηγός της εκδήλωσης.  

5.2)  Στις συµβάσεις παραχώρησης χρήσης χώρων γίνεται κάθε χρόνο αναπροσαρµογή 
του ανταλλάγµατος κατά το ποσοστό αύξησης του ∆είκτη Τιµών Καταναλωτή του 
προηγούµενου έτους, όπως αυτό προσδιορίζεται από την ΕΣΥΕ προσαυξηµένο 
κατά 2%.  
Η ετήσια αυτή αύξηση (κάθε ηµερολογιακού έτους) περιλαµβάνει και τις τιµές που 
αναφέρονται στις παραγράφους 1., 2., 3. και 4. του παρόντος Τιµολογίου, το οποίο 
ενηµερώνεται κατ’ έτος αναλόγως αυτεπάγγελτα, µε φροντίδα της αρµόδιας 
υπηρεσιακής µονάδας της ΟΛΘ ΑΕ.  
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B. Εγκρίνει τις µεταβατικές διατάξεις του Κανονισµού και Τιµολογίων Παροχής 
Υπηρεσιών της Ο.Λ.Θ. Α.Ε., οι οποίες έχουν ως εξής: 
 

 
Μεταβατικές διατάξεις  

του Κανονισµού και Τιµολογίων Παροχής Υπηρεσιών της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. : 
 
1.- Για επιχειρησιακούς λόγους η καταβολή των δικαιωµάτων εργασιών στην ξηρά µε βάση 
το Τιµολόγιο 5Α, (Εργασιών Φορτοεκφόρτωσης Εµπορευµατοκιβωτίων στο Σταθµό 
Εµπορευµατοκιβωτίων µε Γερανογέφυρα), θα τεθεί σε εφαρµογή, την 1-11-2007. 
Έως την ηµεροµηνία αυτή:  
1.1.- θα εξακολουθήσει να παρέχεται η δυνατότητα απευθείας φόρτωσης στο Σ.ΕΜΠΟ. 

των εγχωρίων προς εξαγωγή ως και των κενών Ε/Κ από φορτηγά αυτοκίνητα 
µεταφορικών εταιριών µε γερανογέφυρα ή µε το σύστηµα Ro-Ro στο πλοίο, µε την 
καταβολή κατά περίπτωση των αντιστοίχων εργασιών στο πλοίο του τιµολογίου 5Α ή 
5Γ,  

1.2.- ορίζονται τα 16 Ε/Κ ως ο ελάχιστος αριθµός µέσης ωριαίας φόρτωσης, ανά βάρδια 
και Γ/Φ,  

1.3.- η διαφορά που θα προκύψει, εάν δεν επιτευχθεί ο ελάχιστος αριθµός των 16 Ε/Κ, 
υπολογίζεται και εισπράττεται ως κενά Ε/Κ 20́ . 

2.- Η σταδιακή εναπόθεση των προς εξαγωγή εγχωρίων και των κενών Ε/Κ στο τέρµιναλ θα 
ολοκληρωθεί µέχρι την 31-10-2007. 

 2.1.-Aπό την 1-11-2007 τα ανωτέρω Ε/Κ θα διακινούνται αποκλειστικά µέσω τέρµιναλ 
και θα καταβάλλονται, παράλληλα µε τα δικαιώµατα εργασιών στο πλοίο του 
τιµολογίου 5Α ή 5Γ, και τα δικαιώµατα εργασιών στη ξηρά του τιµολογίου 5Α.  

 2.2.-Από την ηµεροµηνία έναρξης εφαρµογής του παρόντος έως την 31-10-2007, τα 
δικαιώµατα εναπόθεσης – παραλαβής από χερσαία µεταφορικά µέσα στο τέρµιναλ 
και αντίστροφα, ορίζονται ως παρακάτω : 

 
              τιµές σε €  
 
               Ε/Κ               20́             40́ 
Εισαγωγής (υποκείµενα)             36,5           47,4 
Εγχώρια προς εξαγωγή             18,2           23,7 
Τιµολογιακώς in transit από 1-2500              29,2           37,9 
Τιµολογιακώς in transit από 2.500και άνω              25,5           33,2 
Κενά             21,9           28,4 
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Γ. Ορίζει ότι ο συνηµµένος Κανονισµός και Τιµολόγια Παροχής Υπηρεσιών της ΟΛΘ 
ΑΕ και οι µεταβατικές διατάξεις, θα ισχύσουν, µετά τη δηµοσίευση τους στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως, από την 1η Απριλίου 2007, για δύο έτη (2007 και 2008), µε ταυτόχρονη 
κατάργηση του υφισταµένου Τιµολογίου Είσπραξης ∆ικαιωµάτων της ΟΛΘ ΑΕ. 
 
∆. Ορίζει ότι ο συνηµµένος Κανονισµός και Τιµολόγια Παροχής Υπηρεσιών της ΟΛΘ 
ΑΕ και οι µεταβατικές διατάξεις θα αναπροσαρµοστούν, για πρώτη φορά την 1/1/2009, εκτός 
των παραγράφων 2.2, 3 & 4 του 4ου Ειδικού Τιµολογίου, του 1ου Τιµολογίου των 
Προσαρτηµάτων, της παραγράφου 3 του 4ου Τιµολογίου των Προσαρτηµάτων, του 10ου 
Τιµολογίου των Προσαρτηµάτων και του 2ου Τιµολογίου του Παραρτήµατος, των οποίων οι 
τιµές θα αναπροσαρµόζονται µε τον τρόπο που αναγράφεται σε αυτά. 
 
Ε. Επικυρώνει αυθηµερόν την απόφαση.  
 
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευτεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.  

 
       Θεσσαλονίκη 27 Φεβρουαρίου 2006 
 
 
      Ο Πρόεδρος του ∆.Σ./Ο.Λ.Θ. ΑΕ. 
 
 
 
             Λάζαρος Καναβούρας 

 
 
 

 

 

 
 


