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ΜΕΡΟΣ Α: ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ – ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΟΡΟΙ 

Το παρόν τεύχος ορίζει τις χρεώσεις που θα αποδίδονται στην ΟΛΘ για την παροχή υπηρεσιών και τη 

χρήση εγκαταστάσεων στον Σταθμό Επιβατικού Λιμένα. 

1. ΟΡΙΣΜΟΙ 

Εντεταλμένοι τρίτοι: Οι Ναυτικοί Πράκτορες, οι Ναυτιλιακές Εταιρείες ή οποιοιδήποτε τρίτοι στους 

οποίους έχει ανατεθεί η είσπραξη και απόδοση χρεώσεων του παρόντος τιμολογίου. 

Επιβιβαζόμενος/αποβιβαζόμενος επιβάτης κρουαζιέρας: Ο επιβάτης για τον οποίο το Λιμάνι της 

Θεσσαλονίκης αποτελεί αφετηρία/τερματισμό της κρουαζιέρας. 

Κώδικας ISPS: ο διεθνής κώδικας για την ασφάλεια πλοίων και λιμενικών εγκαταστάσεων του 

Διεθνούς Οργανισμού Ναυτιλίας (ΙΜΟ) 

Πλοίο: Επιβατικό/Οχηματαγωγό πλοίο γραμμής κάθε τύπου ή Κρουαζιερόπλοιο ή Σκάφος αναψυχής . 

Σταθμός Επιβατικού Λιμένα: ο σχετικός χώρος και οι εγκαταστάσεις, οι οποίοι χρησιμοποιούνται για 

την εξυπηρέτηση Πλοίων, Επιβατών και Οχημάτων. 

In transit επιβάτης κρουαζιέρας: Ο επιβάτης για τον οποίο το Λιμάνι της Θεσσαλονίκης δεν αποτελεί 

αφετηρία ή τερματισμό της κρουαζιέρας.  

2. ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

Οι χρεώσεις που εφαρμόζει η ΟΛΘ προς τους Πελάτες για Υπηρεσίες, οι οποίες παρέχονται από 

αυτήν ή τη χρήση Εγκαταστάσεων διακρίνονται στις παρακάτω κατηγορίες: 

I. ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΕΠΙΒΑΤΩΝ 

II. ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ  

III. ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

IV. ΖΥΓΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

V. ISPS/ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΦΥΛΑΞΗ 
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3. ΓΕΝΙΚΑ 

3.1 Οι χρεώσεις που αναφέρονται στα τιμολόγια του παρόντος δεν συμπεριλαμβάνουν τον Φ.Π.Α.  

εκτός αν ρητώς αναφέρεται αλλιώς.  

3.2 Οι εντεταλμένοι τρίτοι εισπράττουν και αποδίδουν στην ΟΛΘ το ειδικό τέλος διέλευσης σύμφωνα 

με την κείμενη νομοθεσία. 

3.3 Τα τιμολόγια στάθμευσης και ζύγισης οχημάτων εκδίδονται και εξοφλούνται αμέσως με τη 

γέννηση της οφειλής. 

3.4 Για ποσά που αποδίδονται εκπρόθεσμα στην περίπτωση 3.2 (σύμφωνα με την ισχύουσα 

νομοθεσία), καθώς και οποιαδήποτε άλλα ποσά που δεν έχουν εξοφληθεί εμπρόθεσμα, 

επιβάλλεται τόκος με επιτόκιο 5 μονάδων πάνω από την ισχύουσα τιμή EURIBOR –1 

εβδομάδας.  

3.5 Η ΟΛΘ διατηρεί το δικαίωμα να αναθεωρεί και να μεταβάλει το τιμολόγιο ανά διαστήματα, με την 

υποχρέωση προειδοποίησης ενός μήνα για νέες υπηρεσίες και δύο μηνών για αλλαγές τιμών σε 

υπάρχουσες χρεώσεις.  

3.6 Το πρωτότυπο κείμενο έχει συνταχθεί στα Ελληνικά και στα Αγγλικά και σε περίπτωση 

αντίθεσης ή ασυμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής και Αγγλικής έκδοσης, η Ελληνική έκδοση θα 

υπερισχύει της Αγγλικής. 

 



 
 

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΛΙΜΑΝΙ  

 
 

5 

 
ΜΕΡΟΣ Β :  ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ – ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΙΣ 
 
I. ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΕΠΙΒΑΤΩΝ 

 
1. ΠΛΟΙΑ ΓΡΑΜΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ/ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ, ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΑΣΤΙΚΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ 

1.1 Πλοία γραμμών εσωτερικού/εξωτερικού 

Για κάθε επιβάτη που επιβιβάζεται σε πλοίο γραμμής εσωτερικού ή εξωτερικού εισπράττεται ειδικό 

τέλος 5% επί της τιμής του εισιτηρίου. 

1.2 Θαλάσσια αστική συγκοινωνία 

Για κάθε επιβάτη θαλάσσιας αστικής συγκοινωνίας που επιβιβάζεται ή αποβιβάζεται στο Λιμένα 

της Θεσσαλονίκης εισπράττεται  ειδικό τέλος 2,5% επί της τιμής του εισιτηρίου. 

Το ειδικό τέλος θα αναλώνεται για τον εκσυγχρονισμό, την βελτίωση λιμενικών έργων και 

εγκαταστάσεων, τη χρήση του Λιμένα και άλλους συναφείς σκοπούς σχετικούς με τη βελτίωση της 

παροχής των λιμενικών υπηρεσιών.  

 

2. ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΟΠΛΟΙΑ/ΣΚΑΦΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ 

  Ευρώ 

(α) Για κάθε επιβιβαζόμενο/αποβιβαζόμενο επιβάτη κρουαζιέρας 1,60 

 
 Εφόσον για κάποιον επιβάτη το Λιμάνι της Θεσσαλονίκης αποτελεί την αφετηρία και 

τον τερματισμό της κρουαζιέρας η παραπάνω χρέωση εφαρμόζεται μόνο κατά την 

επιβίβαση 

  Ευρώ 

(β) Για κάθε in transit επιβάτη κρουαζιέρας 0,75 

 
 Παρέχεται έκπτωση από τον πρώτο επιβάτη σε κρουαζιερόπλοια του ίδιου ομίλου 

σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα 

Επιβάτες ανά έτος Έκπτωση 

7.001 – 15.000 10% 

15.001 – 20.000 15% 

> 20.000 20% 

Το ποσό της έκπτωσης επιστρέφεται μόνο εφόσον ο δικαιούχος υποβάλλει σχετική αίτηση 

με τα αντίστοιχα δικαιολογητικά εντός των δύο (2) πρώτων μηνών του επόμενου έτους. 

Μετά την παρέλευση του διμήνου δεν γίνονται δεκτές αιτήσεις. Το ποσό της έκπτωσης 

επιστρέφεται άτοκα. 
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II. ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

 
1. ΠΛΟΙΑ ΓΡΑΜΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ/ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 

Για κάθε όχημα που εισέρχεται σε πλοίο γραμμής εσωτερικού/εξωτερικού με δική του δύναμη και 

οδηγό (Ro-Ro) εισπράττεται  ειδικό τέλος 5% επί της τιμής του ναύλου. 

 Τα οχήματα του Δημοσίου καταβάλλουν ποσοστό 25% του ανωτέρω τέλους. 

Το ειδικό τέλος θα αναλώνεται για τον εκσυγχρονισμό, την βελτίωση λιμενικών έργων και 

εγκαταστάσεων, τη χρήση του Λιμένα και άλλους συναφείς σκοπούς σχετικούς με τη βελτίωση της 

παροχής των λιμενικών υπηρεσιών.  

 

III. ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

 Ευρώ ανά όχημα ανά 

24ωρο αδιαίρετο 

Δίκυκλα/Τρίκυκλα μέχρι 450 cc 0,89  

Δίκυκλα/Τρίκυκλα άνω των 450 cc 1,77 

Επιβατικά οχήματα 5,91 

Λεωφορεία 17,71 

Φορτηγά επικαθήμενα ή συρόμενα έως 8,5 μέτρα 11,80 

Φορτηγά επικαθήμενα ή συρόμενα πάνω από 8,5 μέτρα 17,66 

 

 Χορηγείται δικαίωμα δωρεάν στάθμευσης 3 ωρών πριν την προγραμματισμένη αναχώρηση 

ενός πλοίου σε δίκυκλα, τρίκυκλα, επιβατικά οχήματα και λεωφορεία που πρόκειται να 

διακινηθούν με το συγκεκριμένο πλοίο 

 Χορηγείται δικαίωμα δωρεάν στάθμευσης 24 ωρών πριν την προγραμματισμένη αναχώρηση 

ενός πλοίου σε φορτηγά/trailers που πρόκειται να διακινηθούν με το συγκεκριμένο πλοίο. Η 

στάθμευση επιτρέπεται σε αυστηρά προκαθορισμένους χώρους. 

 Οχήματα που εξέρχονται από Πλοίο και απομακρύνονται άμεσα από τους χώρους του λιμένα 

δεν καταβάλλουν τις παραπάνω χρεώσεις. 
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Μικτό βάρος οχήματος (σε χιλιόγραμμα) Ευρώ ανά όχημα  

≤ 10.000 3,54 

10.001 – 20.000 5,91 

20.001 – 30.000 9,44 

30.001 – 39.000 11,80 

> 39.000 14,17 

 

 Η χρέωση αφορά οχήματα που ζυγίζονται προκειμένου να εισέλθουν σε Πλοίο. 

 

V. ISPS/ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΦΥΛΑΞΗ 

1. ISPS 

 Ευρώ 

Για κάθε επιβάτη Πλοίου που υπόκειται στον κώδικα ISPS 0,64 

Ελάχιστη χρέωση ανά σκάφος που υπόκειται στον κώδικα ISPS 40,00 

 

 

2. ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΦΥΛΑΞΗ 

 Ευρώ 

Για κάθε έξτρα φύλακα ανά βάρδια αδιαίρετη 120,00 

 

 Η χρέωση εφαρμόζεται μετά από γραπτό αίτημα. 

 Η αίτηση πρέπει να κατατεθεί το αργότερο 24 ώρες πριν την παροχή της υπηρεσίας 

 Ανάκληση του αιτήματος εντός 12-ώρου πριν από την αιτούμενη παροχή υπηρεσίας επιφέρει 

την επιβολή της χρέωσης 

 

 


