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ΜΕΡΟΣ Α: ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΟΡΟΙ 
 
Το παρόν τεύχος ορίζει τις χρεώσεις που θα αποδίδονται στην ΟΛΘ για τη χρήση υπηρεσιών 

και εγκαταστάσεων που αφορούν στη διαχείριση φορτίων στον Σταθμό Συμβατικού Φορτίου.  

 

1. ΟΡΙΣΜΟΙ 

1.1 Ισχύουν οι ορισμοί, όπως περιγράφονται στους Γενικούς Όρους, Κεφάλαιο 1, Άρθρο 1. 

2. ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

2.1 Οι χρεώσεις που εφαρμόζει η ΟΛΘ προς τους Πελάτες για Υπηρεσίες ή Εγκαταστάσεις, 

οι οποίες παρέχονται από αυτήν, διακρίνονται στις παρακάτω κατηγορίες: 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ I: ΓΕΝΙΚΟ ΦΟΡΤΙΟ 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ II: ΧΥΔΗΝ ΞΗΡΟ ΦΟΡΤΙΟ  

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ III: ΧΥΔΗΝ ΥΓΡΟ ΚΑΙ ΞΗΡΟ ΦΟΡΤΙΟ ΜΕ ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ IV: ΤΡΟΧΟΦΟΡΑ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ RO-RO 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ V: ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΑ 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ VI: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΕ ΦΟΡΤΙΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΠΛΟΙΑ 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ VII: ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ/ΛΟΙΠΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ VIII: ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ/ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

2.2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I: ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ/ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ 

2.3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΩΤΩΝ ΜΕΣΩΝ 

3. ΓΕΝΙΚΑ 

3.1 Οι τιμές που ορίζονται στα επιμέρους Τιμολόγια αφορούν υπηρεσίες και εργασίες που 

πραγματοποιούνται κάτω από κανονικές συνθήκες και κατά τη διάρκεια του ωραρίου 

κανονικής εργασίας του Λιμένος.  

3.2 Όλες οι χρεώσεις των υπηρεσιών του παρόντος τιμολογίου περιλαμβάνουν τα τέλη 

λιμενικών υπηρεσιών και τα τέλη λιμενικών υποδομών. 

3.3 Όλες οι χρεώσεις που ορίζονται στα επιμέρους Τιμολόγια δεν συμπεριλαμβάνουν τον 

Φ.Π.Α. 

3.4 Η ελάχιστη τιμολογούμενη ποσότητα φορτίου είναι ο ένας (1) μετρικός τόνος. 

3.5 Ο υπολογισμός των δικαιωμάτων γίνεται με βάση τα παραστατικά του φορτίου όπως τα 

έγγραφα μεταφοράς του, τα ζυγολόγια της ΟΛΘ, τα τελωνειακά παραστατικά, τα 

υπηρεσιακά σημειώματα και τα δελτία εργασίας της ΟΛΘ.  

3.6 Η τιμολογούμενη ποσότητα των εργασιών φόρτωσης/εκφόρτωσης σε/από πλοίο 

βασίζεται: 

(α) κατά την εκφόρτωση στο δηλωτικό του πλοίου ή εφόσον πρόκειται για απευθείας 

εκφόρτωση (II.1) στα ζυγολόγια της ΟΛΘ (εφόσον υφίσταται ζύγιση του συνόλου του 

φορτίου). 
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(β)  κατά τη φόρτωση στα ζυγολόγια της ΟΛΘ (εφόσον υφίσταται ζύγιση του συνόλου 

του φορτίου) ή στα τελωνειακά παραστατικά ή στη φορτωτική ή στο δελτίο αποστολής. 

3.7 Στην περίπτωση περισσοτέρων από μίας προσαυξήσεων ή/και εκπτώσεων που 

αφορούν ένα φορτίο, το αλγεβρικό άθροισμα αυτών εφαρμόζεται επί της βασικής τιμής. 

3.8 Οι χρεώσεις εκφόρτωσης/φόρτωσης γενικού φορτίου περιλαμβάνουν τις μικρές 

μετακινήσεις του φορτίου στο κρηπίδωμα για λειτουργικές ανάγκες. 

3.9 Οι χρεώσεις εκφόρτωσης (απευθείας ή μέσω κρηπιδώματος) χύδην ξηρού φορτίου 

περιλαμβάνουν τον καθαρισμό των κυτών, για τον οποίο η ΟΛΘ υποχρεούται να 

διαθέσει έναν λιμενεργάτη για κάθε 1.000 τόνους. 

3.10 Ελάχιστο χρονικό όριο χρήσης μηχανικών μέσων είναι η μία ώρα. Μετά την πρώτη 

ώρα, κλάσμα της ώρας μικρότερο των δεκαπέντε (15) λεπτών δεν χρεώνεται ενώ 

κλάσμα μεγαλύτερο των δεκαπέντε λεπτών χρεώνεται ως μία ώρα. 

3.11 Για φορτία που εκφορτώνονται από πλοίο ο υπολογισμός των αποθηκευτικών 

δικαιωμάτων ξεκινά από την ημέρα ολοκλήρωσης των εργασιών εκφόρτωσης του 

πλοίου. 

3.12 Για φορτία  που φορτώνονται σε πλοίο τα αποθηκευτικά δικαιώματα υπολογίζονται έως  

και την ημέρα έναρξης των εργασιών φόρτωσης του πλοίου. 

3.13 Για τα φορτία που δεν διακινούνται με πλοίο ο υπολογισμός των αποθηκευτικών 

δικαιωμάτων ξεκινά από την ημέρα παραλαβής του φορτίου σε υπαίθριους ή 

στεγασμένους χώρους. 

3.14 Στην περίπτωση που πιστοποιημένα από την ΟΛΘ τρίτα μέρη παρέχουν οποιαδήποτε 

υπηρεσία που περιλαμβάνεται στο παρόν, η χρέωση της υπηρεσίας δεν θα ξεπερνά 

την αντίστοιχη τιμή του παρόντος. Η διαδικασία χρέωσης του Πελάτη θα καθορίζεται 

κατά την πιστοποίηση του τρίτου μέρους. 

3.15 Η παροχή υπηρεσιών σε φορτία που δεν αναφέρονται στο παρόν χρεώνεται κατά 

περίπτωση. 

3.16 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.  

3.17 Το πρωτότυπο κείμενο έχει συνταχθεί στα ελληνικά και σε περίπτωση αντίθεσης ή 

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

υπερισχύει της Αγγλικής. 

3.18 Η αποδοχή της παρούσας τιμολογιακής πολιτικής συνιστά συγχρόνως και αποδοχή 

των Γενικών Όρων του Συμβατικού Λιμένος, των οποίων ο Πελάτης έλαβε γνώση. 
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ΜΕΡΟΣ Β : ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ  – ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΙΣ 
 

I. ΓΕΝΙΚΟ ΦΟΡΤΙΟ 
 
1. ΕΚΦΟΡΤΩΣΗ/ΦΟΡΤΩΣΗ ΦΟΡΤΙΟΥ ΑΠΟ/ΣΕ ΠΛΟΙΟ 

Ευρώ ανά τόνο 

(i) Φορτία σε σάκους, φορτία < 200 κιλά 25,00 

(ii) Φορτία σε παλέτες, big bags και slings > 800 κιλών 10,50 

(iii) Φορτία σε παλέτες, big bags, slings, δεματοποιημένα φορτία 

και κόλλα < των 800 κιλών 
14,00 

(iv) Τσέρκια 7,50 

(v) Σίδερα σε δέματα  9,00 

(vi) Σωλήνες σε δέματα 14,00 

(vii) Δοκοί μεταλλικοί σε δέματα 9,00 

(viii) Μάρμαρα σε όγκους 9,00 

(ix) Σιδηρόπλακες 8,00 

(x) Λαμαρίνες (σιδηρόφυλλα) σε δέματα 9,00 

(xi) Σιδηροτροχιές 14,00 

(xii) Σωλήνες σε κόλλα 14,00 

(xiii) Λαμαρίνες σε κόλλα 14,00 

(xiv) Χονδρόσυρμα (κουλούρες άνω του ενός τόνου) 10,50 

(xv) Ξυλεία σε δέματα 12,00 

(xvi) Project cargo, βαριά φορτία, υπερμεγέθη φορτία, τροχοφόρα, 

μηχανήματα & μέρη μηχανών έως 50 τόνους 
25,00 

(xvii) Project cargo, βαριά φορτία, υπερμεγέθη φορτία, τροχοφόρα, 

μηχανήματα & μέρη μηχανών από 51 έως 100 τόνους 
50,00 

(xviii) Project cargo, βαριά φορτία, υπερμεγέθη φορτία, τροχοφόρα, 

μηχανήματα & μέρη μηχανών πάνω από 100 τόνους 70,00 

 

1.1 Εφόσον η φόρτωση/εκφόρτωση αφορά φορτία που μεταφέρονται με πλοία Ro-Ro και με 

τη συνήθη στοιβασία συμβατικού φορτίου (παλέτες, δέματα, κόλλα, big-bags) στους 

χώρους του πλοίου: 

(α) Όταν η φόρτωση/εκφόρτωση γίνεται με μηχανικά και μεταφορικά μέσα του πλοίου  

Έκπτωση 20% 

(β) Όταν η φόρτωση/εκφόρτωση γίνεται με μηχανικά μέσα της ΟΛΘ  

Έκπτωση 20% και χρέωση 

χρήσης μηχανικών μέσων 

ανά ώρα  
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1.2 Στα βαριά φορτία, υπερμεγέθη & φορτία project 

• Παράλληλη χρήση δύο γερανών  Προσαύξηση 50% 

 

2. ΠΑΡΑΔΟΣΗ/ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΦΟΡΤΙΟΥ 

  Ευρώ ανά τόνο 

(i) Φορτία σε σάκους, φορτία < 200 κιλά 2,20 

(ii) Φορτία σε παλέτες, big bags και slings > 800 κιλών 1,65 

(iii) Φορτία σε παλέτες, big bags, slings, δεματοποιημένα φορτία 

και κόλλα < των 800 κιλών 
1,65 

(iv) Τσέρκια 1,10 

(v) Σίδερα σε δέματα  1,10 

(vi) Σωλήνες σε δέματα 1,65 

(vii) Δοκοί μεταλλικοί σε δέματα 1,10 

(viii) Μάρμαρα σε όγκους 1,10 

(ix) Σιδηρόπλακες 1,10 

(x) Λαμαρίνες (σιδηρόφυλλα) σε δέματα 1,65 

(xi) Σιδηροτροχιές 1,65 

(xii) Σωλήνες σε κόλλα 1,65 

(xiii) Λαμαρίνες σε κόλλα 1,65 

(xiv) Χονδρόσυρμα (κουλούρες άνω του ενός τόνου) 1,65 

(xv) Ξυλεία σε δέματα 1,65 

(xvi) Project cargo, βαριά φορτία, υπερμεγέθη φορτία, τροχοφόρα, 

μηχανήματα & μέρη μηχανών έως 50 τόνους 

Χρέωση κατόπιν 
αιτήματος 

(xvii) Project cargo, βαριά φορτία, υπερμεγέθη φορτία, τροχοφόρα, 

μηχανήματα & μέρη μηχανών από 51 έως 100 τόνους 
Χρέωση κατόπιν 

αιτήματος 

(xviii) Project cargo, βαριά φορτία, υπερμεγέθη φορτία, τροχοφόρα, 

μηχανήματα & μέρη μηχανών πάνω από 100 τόνους Χρέωση κατόπιν 
αιτήματος 

 

 
3. ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΦΟΡΤΙΟΥ 

  Ευρώ ανά τόνο 

(i) Φορτία σε σάκους, φορτία < 200 κιλά 8,00 

(ii) Φορτία σε παλέτες, big bags και slings > 800 κιλών 4,00 

(iii) Φορτία σε παλέτες, big bags, slings, δεματοποιημένα φορτία 

και κόλλα < των 800 κιλών 
4,00 

(iv) Τσέρκια 2,50 

(v) Σίδερα σε δέματα 3,50 
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(vi) Σωλήνες σε δέματα 4,00 

(vii) Δοκοί μεταλλικοί σε δέματα 3,50 

(viii) Μάρμαρα σε όγκους 3,50 

(ix) Σιδηρόπλακες 3,00 

(x) Λαμαρίνες (σιδηρόφυλλα) σε δέματα 4,50 

(xi) Σιδηροτροχιές 5,00 

(xii) Σωλήνες σε κόλλα 6,00 

(xiii) Λαμαρίνες σε κόλλα 6,00 

(xiv) Χονδρόσυρμα (κουλούρες άνω του ενός τόνου) 

 

 

 

4,00 

(xv) Ξυλεία σε δέματα 4,00 

(xvi) Project cargo, βαριά φορτία, υπερμεγέθη φορτία, τροχοφόρα, 

μηχανήματα & μέρη μηχανών έως 50 τόνους 
Χρέωση κατόπιν 

αιτήματος 

(xvii) Project cargo, βαριά φορτία, υπερμεγέθη φορτία, τροχοφόρα, 

μηχανήματα & μέρη μηχανών από 51 έως 100 τόνους 
Χρέωση κατόπιν 

αιτήματος 

(xviii) Project cargo, βαριά φορτία, υπερμεγέθη φορτία, τροχοφόρα, 

μηχανήματα & μέρη μηχανών πάνω από 100 τόνους Χρέωση κατόπιν 
αιτήματος 

Σημείωση 1: Προσωρινά και μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας πιστοποίησης 

εγκεκριμένων τρίτων μερών (Μέρος Α’ – 3.15), όταν κατά την παράδοση/παραλαβή ή 

μετακίνηση φορτίων γίνεται χρήση  μηχανικών μέσων και προσωπικού τρίτων, παρέχεται 

έκπτωση 40%, κατόπιν άδειας της Αρμόδιας Επιχειρησιακής Μονάδας. 

Σημείωση 2: Η χρέωση των υπηρεσιών un/lashing των βαρέων και υπερμεγεθών 

φορτίων καθώς και των project cargoes καθορίζεται και παρέχεται ανά περίπτωση, μετά 

από αίτημα του Πελάτη. 

 
4. ΧΡΗΣΗ ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΟΥ 

Ευρώ ανά ώρα 

   (i) Ανυψωτική ικανότητα έως 12 τόνους 60,00 

(ii) Ανυψωτική ικανότητα έως 18 τόνους 75,00 

(iii)  Ανυψωτική ικανότητα πάνω από 18 τόνους 105,00 

 

• Οι χρεώσεις αφορούν τη χρήση περονοφόρου:  

➢ Στα κύτη των πλοίων προς διευκόλυνση των εργασιών 

φόρτωσης/εκφόρτωσης. 

➢ Κατά τη διακίνηση φορτίων Ro-Ro με τη συνήθη στοιβασία. 
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5. ISPS 

Ευρώ ανά τόνο 

0,30 

• Η χρέωση αφορά φορτία πλοίων που παραβάλουν εντός της μόνιμης Λιμενικής 

εγκατάστασης ISPS. 

  

6. ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 

6.1 Αποθήκευση ανά ημερολογιακή ημέρα ανά τόνο 

(α) Γενικό Φορτίο (εκτός των βαρέων φορτίων, φορτίων project, υπερμεγεθών 

φορτίων)  

 Ευρώ ανά ημερολογιακή ημέρα ανά τόνο 

Ημέρες αποθήκευσης Υπαίθριοι χώροι Στεγασμένοι χώροι 

1 – 30 0,35 0,54 

31 – 60 0,54 0,83 

> 60 0,73 1,08 

 

(β) Βαριά φορτία, Υπερμεγέθη φορτία, Φορτία Project 

• Έως 20 μέτρα 

 Ευρώ ανά ημερολογιακή ημέρα ανά τόνο 

Ημέρες αποθήκευσης Υπαίθριοι χώροι Στεγασμένοι χώροι 

1 – 30 0,70 1,10 

31 – 60 1,10 1,70 

> 60 1,50 2,20 

 

• Άνω των 20 μέτρων 

 Ευρώ ανά ημερολογιακή ημέρα ανά τόνο 

Ημέρες αποθήκευσης Υπαίθριοι χώροι Στεγασμένοι χώροι 

1 – 30 1,40 2,20 

31 – 60 2,20 3,40 

> 60 3,00 4,40 

 

• Στην περίπτωση που τα φορτία της κατηγορίας (β) αποθηκεύονται επί 

τροχοφόρων η χρέωση γίνεται με τις τιμές των παραπάνω πινάκων και όχι με τις 

τιμές του πίνακα IV4. 

 

 

 

 



 
 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

 ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ 
 

 

9 

(γ) Στα φορτία υπό διαμετακόμιση (in transit) δεν εφαρμόζονται οι χρονικές 

κλιμακώσεις και χορηγείται αποθηκευτική ατέλεια ως εξής: 

 

Τόνοι ανά πλοίο 
Ημέρες σε υπαίθριους 

χώρους 

Ημέρες σε 

στεγασμένους χώρους 

1 – 5.000 12 7 

5.001 - 20.000 20 12 

20.001 - 30.000 25 12 

> 30.000 30 12 

 

6.2 Αποθήκευση ανά τετραγωνικό μέτρο ανά μήνα 

(α) Υπαίθριοι χώροι  Ευρώ ανά τετραγωνικό 

μέτρο ανά μήνα 

Πλησίον κρηπιδώματος 3,07 

Περίβολος 1,80 

 

(β) Στεγασμένοι χώροι  Ευρώ ανά τετραγωνικό 

μέτρο ανά μήνα 

Υπόστεγο 3,95 

 

Αναφορικά με την αποθήκευση ανά τετραγωνικό μέτρο και ανά μήνα:  

• Εφαρμόζεται μετά από αίτημα του Πελάτη και σύναψη σύμβασης. 

• Η ελάχιστη διάρκεια ισχύος της αρχικής σύμβασης ορίζεται το τρίμηνο. Η όποια 

ανανέωση ακολουθεί την αρχική σύμβαση δύναται να έχει ελάχιστη διάρκεια τον 

ένα (1) μήνα.  

• Ο μήνας είναι ημερολογιακός και αδιαίρετος. 

• Ο χώρος και η διάρκεια αποθήκευσης καθορίζεται με βάση το φορτίο, τη 

διαθεσιμότητα χώρου, τις ανάγκες του Πελάτη και τις λειτουργικές ανάγκες της 

ΟΛΘ. 

• H ΟΛΘ δικαιούται να αλλάξει το χώρο ή/και τη διάρκεια αποθήκευσης, εφόσον 

κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης προκύψουν σοβαρές λειτουργικές ανάγκες 

της. Η μεταφορά των αποθηκευμένων φορτίων βαρύνει τον Πελάτη. 

 

Σημείωση: Όταν ένα φορτίο παραμένει στο λιμάνι για διάστημα μεγαλύτερο του ενός 

έτους, τα αποθηκευτικά του δικαιώματα για το διάστημα πλέον του έτους υπολογίζονται 

αποκλειστικά ανά ημέρα και ανά τόνο, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις. 
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II. ΧΥΔΗΝ ΞΗΡΟ ΦΟΡΤΙΟ 

 

1. ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΕΚΦΟΡΤΩΣΗ/ΦΟΡΤΩΣΗ ΦΟΡΤΙΟΥ ΑΠΟ/ΣΕ ΠΛΟΙΟ  
 

  Ευρώ ανά τόνο 

(i) Εκφόρτωση με χρήση hopper ή άλλου παρόμοιου εξοπλισμού 5,35 

(ii) Φόρτωση με χρήση κοχλιών ή άλλου παρόμοιου εξοπλισμού 4,30 

 

• Η απευθείας εκφόρτωση/φόρτωση αφορά χύδην φορτία όπως δημητριακά, 

ζωοτροφές, λιπάσματα, ζάχαρη, πέλετ, βιοκαύσιμα και άλλα.  

• Σημειώνεται ότι για την κατηγορία II 1. (ii), όταν η απευθείας φόρτωση με τη χρήση 

των κοχλιομεταφορέων γίνεται από τρίτους συμβαλλόμενους της ΟΛΘ, τότε η 

ΟΛΘ χρεώνει και εισπράττει απευθείας από τον Πελάτη 3,30 ευρώ ανά τόνο και ο 

τρίτος συμβαλλόμενος χρεώνει και εισπράττει απευθείας από τον Πελάτη 1,00 

ευρώ ανά τόνο ανώτατη επιτρεπόμενη τιμή. 

2. ΕΚΦΟΡΤΩΣΗ/ΦΟΡΤΩΣΗ ΦΟΡΤΙΟΥ ΑΠΟ/ΣΕ ΠΛΟΙΟ ΜΕΣΩ ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΟΣ 

  Ευρώ ανά τόνο 

(i) Μεταλλεύματα, κράματα μετάλλων, ορυκτά, χώματα, γύψος, 

αλάτι, χαλίκι, κλίνκερ, σκουριά, κάρβουνο, κωκ, λιγνίτης, 

ανθρακίτης 

4,50 

(ii) Δημητριακά, ζωοτροφές, λιπάσματα, ζάχαρη, πέλετ 4,70 

(iii) Scrap, σπογγώδης σίδηρος, χυτοσίδηρος 6,20 

3. ΠΑΡΑΔΟΣΗ  ΦΟΡΤΙΟΥ 

  Ευρώ ανά τόνο 

(i) Μεταλλεύματα, κράματα μετάλλων, ορυκτά, χώματα, γύψος, 

αλάτι, χαλίκι, κλίνκερ, σκουριά, κάρβουνο, κωκ, λιγνίτης, 

ανθρακίτης 

0,55 

(ii) Δημητριακά, ζωοτροφές, λιπάσματα, ζάχαρη, πέλετ 0,55 

(iii) Scrap, σπογγώδης σίδηρος, χυτοσίδηρος 1,25 

4. ΧΡΗΣΗ ΦΟΡΤΩΤΗ/ΕΚΣΚΑΦΕΑ/ΓΕΡΑΝΟΥ 

(α) Χρήση φορτωτή /εκσκαφέα 

Ευρώ ανά ώρα 

(i) Ιπποδύναμη έως 100 HP 48,00 

(ii) Ιπποδύναμη έως 200 HP 64,50 

(iii)  Ιπποδύναμη άνω των 200 HP 72,00 

• Οι χρεώσεις αφορούν τη χρήση φορτωτών ή εκσκαφέων στα κύτη των πλοίων και 

κατά τη συσσώρευση  ή τη μετακίνηση φορτίου. 
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(β) Χρήση γερανού 

Ευρώ ανά ώρα 

120,00 

• Η χρέωση χρήσης γερανού αφορά τη διευθέτηση φορτίων στο κρηπίδωμα ή το 

πλοίο 

5. ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΛΙΜΕΝΕΡΓΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΚΥΤΩΝ 

Ευρώ ανά 

λιμενεργάτη  

250,00 

6. ISPS 

Ευρώ ανά τόνο 

0,10 

• Η χρέωση αφορά φορτία πλοίων που παραβάλουν εντός της μόνιμης Λιμενικής 

εγκατάστασης ISPS.  

7. ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 

7.1 Αποθήκευση ανά ημερολογιακή ημέρα ανά τόνο 

 Ευρώ ανά ημερολογιακή ημέρα ανά τόνο 

Ημέρες αποθήκευσης Υπαίθριοι χώροι Στεγασμένοι χώροι 

1 – 30 0,13 0,35 

31 – 60 0,19 0,54 

> 60 0,24 0,74 

 

• Στα φορτία υπό διαμετακόμιση (in transit) χορηγείται αποθηκευτική ατέλεια ως 

εξής: 

Τόνοι ανά πλοίο Υπαίθριοι χώροι Στεγασμένοι χώροι 

1 – 5.000 12 7 

5.001 - 20.000 20 12 

20.001 - 30.000 25 12 

> 30.000 30 12 

• Στα φορτία υπό διαμετακόμιση (in transit) δεν εφαρμόζονται οι χρονικές 

κλιμακώσεις. 
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• Στα φορτία που δεν είναι υπό διαμετακόμιση (non in transit) και πρόκειται να 

φορτωθούν σε πλοίο χορηγείται αποθηκευτική ατέλεια τριών (3) ημερών, 

συμπεριλαμβανομένης της ημέρας έναρξης των εργασιών του πλοίου. 

 

 

7.2 Αποθήκευση ανά τετραγωνικό μέτρο ανά μήνα 

(α) Υπαίθριοι χώροι  Ευρώ ανά τετραγωνικό 

μέτρο ανά μήνα  

Περίβολος 1,80 

 

(β) Στεγασμένοι χώροι  Ευρώ ανά τετραγωνικό 

μέτρο ανά μήνα 

Υπόστεγο 3,95 

Αναφορικά με την αποθήκευση ανά τετραγωνικό μέτρο και ανά μήνα σημειώνεται ότι:  

• Εφαρμόζεται μετά από αίτημα του Πελάτη και σύναψη σύμβασης. 

• Η ελάχιστη διάρκεια ισχύος της αρχικής σύμβασης ορίζεται το τρίμηνο. Η όποια 

ανανέωση ακολουθεί την αρχική σύμβαση δύναται να έχει ελάχιστη διάρκεια τον 

ένα (1) μήνα.  

• Ο μήνας είναι ημερολογιακός και αδιαίρετος. 

• Ο χώρος και η διάρκεια αποθήκευσης καθορίζεται με βάση το φορτίο, τη 

διαθεσιμότητα χώρου, τις ανάγκες του Πελάτη και τις λειτουργικές ανάγκες της 

ΟΛΘ. 

• H ΟΛΘ δικαιούται να αλλάξει το χώρο ή/και τη διάρκεια αποθήκευσης, εφόσον 

κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης προκύψουν σοβαρές λειτουργικές ανάγκες 

της. Η μεταφορά των αποθηκευμένων φορτίων βαρύνει τον Πελάτη. 

 
Σημείωση: Όταν ένα φορτίο παραμένει στο λιμάνι για διάστημα μεγαλύτερο του ενός 

έτους, τα αποθηκευτικά του δικαιώματα για το διάστημα πλέον του έτους υπολογίζονται 

αποκλειστικά ανά ημέρα και ανά τόνο, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις. 
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IIΙ. ΧΥΔΗΝ ΥΓΡΟ & ΞΗΡΟ ΦΟΡΤΙΟ ΜΕ ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ 
 
 
1. ΦΟΡΤΩΣΗ/ΕΚΦΟΡΤΩΣΗ 

(i) Κρασιά, λάδια, μελάσα, υγρά χημικά των κατηγοριών I (υγρά 

που δεν είναι εύφλεκτα ή τοξικά) και II (υγρά που είναι ελαφρώς 

εύφλεκτα και δεν είναι τοξικά) 

2,00 

(ii) Υγρά χημικά των κατηγοριών III (υγρά που είναι εύφλεκτα και 

δεν είναι τοξικά) και IV (υγρά που δεν είναι εύφλεκτα και είναι 

τοξικά) 

2,50 

(iii)  Τσιμέντα 1,30 

 

2. ISPS 

Ευρώ ανά τόνο 

0,10 

• Η χρέωση αφορά φορτία πλοίων που παραβάλουν εντός της μόνιμης Λιμενικής 

εγκατάστασης ISPS.  
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IV. ΤΡΟΧΟΦΟΡΑ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Ro-Ro 

 

1. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΛΟΙΟΥ 

(α) Τροχοφόρα οχήματα και μηχανήματα που εισέρχονται ή εξέρχονται από το πλοίο με 

δική τους δύναμη και οδηγό/χειριστή της ΟΛΘ, είτε απευθείας είτε μέσω αποθηκευτικού 

χώρου 

Ευρώ ανά τεμάχιο 

(i) Τροχοφόρα έως 3.000 kgr 31,00 

(ii)  Τροχοφόρα 3.001 – 10.000 kgr 57,00 

(iii) Τροχοφόρα 10.001 – 40.000 kgr τόνους 110,00 

(iv) Τροχοφόρα 40.001 – 100.000 kgr 170,00 

(v) Τροχοφόρα άνω των 100.000 kgr 500,00 

 

• Στην περίπτωση που τα τροχοφόρα οχήματα και 

μηχανήματα εισέρχονται ή εξέρχονται από το πλοίο με 

δική τους δύναμη και οδηγό 

Έκπτωση 25% 

• Ερπυστριοφόρα  κινούμενα χωρίς προστατευτικές 

τάπες 

Προσαύξηση 100% 

Η παρούσα προσαύξηση εφαρμόζεται και στην περίπτωση (β). 

 

(β) Τροχοφόρα και μηχανήματα μη αυτοκινούμενα που εισέρχονται ή εξέρχονται από το 

πλοίο με έλκυση από μηχανήματα και χειριστές της ΟΛΘ, είτε απευθείας είτε μέσω 

αποθηκευτικού χώρου 

Ευρώ ανά τεμάχιο 

(i) Τροχοφόρα έως 3.000 kgr 33,50 

(ii)  Τροχοφόρα 3.001 – 10.000 kgr 60,50 

(iii) Τροχοφόρα 10.001 – 40.000 kgr τόνους 118,00 

(iv) Τροχοφόρα 40.001 – 100.000 kgr 180,00 

(v) Τροχοφόρα άνω των 100.000 kgr 530,00 

• Σε περίπτωση που η ΟΛΘ αδυνατεί να παρέχει την έλκυση με μηχανικά της μέσα 

και χειριστές.  

Έκπτωση 30% 

• Σε περίπτωση διάθεσης επιπλέον προσωπικού μετά από αίτημα του Πελάτη.  

Ευρώ ανά λιμενεργάτη 

ανά βάρδια 250,00 

Σημείωση: Δεν υφίσταται χρέωση για τα οχήματα των Ενόπλων Δυνάμεων που 

χρησιμοποιούν τις υποδομές του λιμένος κατά την εκτέλεση δημοσίων υποχρεώσεων ή 

υπηρεσιών.  
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2. ISPS 

Ευρώ ανά τεμάχιο 

2,00 

• Η χρέωση αφορά φορτία πλοίων που παραβάλουν εντός της μόνιμης Λιμενικής 

εγκατάστασης ISPS.  

3. ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 

 Ευρώ ανά ημέρα ανά τεμάχιο 

Βάρος τροχοφόρου 1 - 10 ημέρες 11 - 20 ημέρες 21 ημέρες και άνω 

Έως 3.000 kgr 1,50 2,25 3,00 

3.001 – 10.000 kgr 3,00 4,50 6,00 

Άνω των 10.000 kgr 6,00 9,00 12,00 

• Στα τροχοφόρα υπό διαμετακόμιση δεν εφαρμόζονται οι χρονικές κλιμακώσεις. 
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V. ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΑ 
 
1. ΓΕΝΙΚΑ 

• Η διακίνηση εμπορευματοκιβωτίων στο Συμβατικό Λιμάνι πραγματοποιείται σύμφωνα 

με τους Γενικούς Όρους του Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων όπως αυτοί 

περιγράφονται στο αντίστοιχο τεύχος, με εξαίρεση τους ακόλουθους όρους που 

ισχύουν όπως ορίζονται στο τεύχος των Γενικών Όρων του Συμβατικού Λιμένα: 

(i) Το ωράριο εργασίας εφόσον το Πλοίο δεν μεταφέρει αποκλειστικά 

εμπορευματοκιβώτια. 

(ii) Τον προγραμματισμό των εργασιών και τις αντίστοιχες προθεσμίες κατάθεσης 

και ανάκλησης.  

• Εφόσον τα εμπορευματοκιβώτια δεν παραληφθούν με σκοπό την άμεση έξοδο από 

τις χερσαίες πύλες του λιμένος μεταφέρονται από την ΟΛΘ στον Σ.ΕΜΠΟ χωρίς 

προηγούμενη ενημέρωση του Πελάτη. 

2. ΧΡΕΩΣΕΙΣ 

Οι χρεώσεις των υπηρεσιών που προσφέρονται σε εμπορευματοκιβώτια στο Συμβατικό 

Λιμάνι γίνονται βάσει του Τιμολογίου Παροχής Υπηρεσιών του Σταθμού 

Εμπορευματοκιβωτίων με εξαίρεση την υπηρεσία φόρτωσης/εκφόρτωσης πλοίου με το 

σύστημα Ro-Ro, όπως αυτή περιγράφεται στο τεύχος των Γενικών όρων του Συμβατικού 

Λιμένα. 

3. ΦΟΡΤΩΣΗ/ΕΚΦΟΡΤΩΣΗ ΠΛΟΙΟΥ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Ro-Ro 

Ευρώ ανά εμπορευματοκιβώτιο  

  20’ 40’ 

(i) Έμφορτο  εισαγωγή 76,00 106,00 

(ii) Έμφορτο εξαγωγή 56,00 79,00 

(iii) Κενό  45,50 63,50 

• Η χρέωση περιλαμβάνει τη φόρτωση/εκφόρτωση εμπορευματοκιβωτίου με κίνηση 

roll-on/roll-off και χρήση μηχανικών και μεταφορικών μέσων της ΟΛΘ. 

➢ Ειδικότερα κατά την εκφόρτωση η χρέωση περιλαμβάνει:  

(i) την φόρτωση του εμπορευματοκιβωτίου από το χώρο στοιβασίας του πλοίου 

σε μεταφορικό μέσο 

(ii) την έλκυση με μεταφορικό μέσο από το χώρο στοιβασίας του πλοίου στο 

κρηπίδωμα 

(iii) την εναπόθεση του εμπορευματοκιβωτίου από το μεταφορικό μέσο στο 

κρηπίδωμα 
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➢ Ειδικότερα κατά την φόρτωση η χρέωση περιλαμβάνει:  

(i) την φόρτωση του εμπορευματοκιβωτίου από το κρηπίδωμα σε μεταφορικό 

μέσο 

(ii) την έλκυση με μεταφορικό μέσο από το κρηπίδωμα στο χώρο στοιβασίας του 

πλοίου 

(iii) την εναπόθεση του εμπορευματοκιβωτίου στο χώρο στοιβασίας του πλοίου 

• Στην περίπτωση που η ΟΛΘ δεν παρέχει: 

(i) Μηχανικά μέσα και χειριστές εντός του κύτους Έκπτωση 10% 

(ii) Μηχανικά μέσα και χειριστές στην ξηρά Έκπτωση 15% 

(iii) Μεταφορικά μέσα και χειριστές  Έκπτωση 10% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

 ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ 
 

 

18 

VI. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΕ ΦΟΡΤΙΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΠΛΟΙΑ 
 

1. ΕΚΦΟΡΤΩΣΗ/ΦΟΡΤΩΣΗ ΑΠΟ/ΣΕ ΧΕΡΣΑΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ 

(α) H χρέωση της φόρτωσης χύδην φορτίου (με δεδομένο ότι έχει προηγηθεί η 

παραλαβή του φορτίου από φορτηγό με ανατροπή) σε χερσαία μεταφορικά μέσα γίνεται 

σύμφωνα με τις τιμές του πίνακα ΙΙ3 προσαυξημένες κατά 100%. 

(β) Η χρέωση της εκφόρτωσης/φόρτωσης γενικού φορτίου από/σε χερσαία μεταφορικά 

μέσα γίνεται σύμφωνα με τις τιμές του πίνακα Ι2 προσαυξημένες κατά 100%. 

(γ) Πλήρωση των δεξαμενών αποθήκευσης από βυτιοφόρα οχήματα και στη συνέχεια 

παραλαβή των φορτίων με βυτιοφόρα οχήματα προς έξοδο από τις χερσαίες πύλες της 

ΟΛΘ. 

Ευρώ ανά τόνο 

3,00 

(δ) Τα αποθηκευτικά δικαιώματα εισπράττονται προσαυξημένα κατά 100%, σύμφωνα με 

τις χρεώσεις των αντίστοιχων κατηγοριών φορτίου (γενικά φορτία, χύδην φορτία). 

2.  ΦΟΡΤΗΓΑ ΕΝΤΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΑΣ ΖΩΝΗΣ ΓΙΑ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΕΣ ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ  

Ευρώ ανά φορτηγό και ανά 

ημερολογιακή ημέρα αδιαίρετη 

25,00 

• Η χρέωση αφορά τα φορτηγά που εισέρχονται στην Ελευθέρα Ζώνη για Τελωνειακές 

διατυπώσεις και απευθείας έξοδο από αυτήν. 

• Εφόσον τα εμπορεύματα που μεταφέρει ένα φορτηγό αφορούν πολλούς Πελάτες, η 

χρέωση λογίζεται στον Πελάτη που έχει τους περισσότερους τόνους. 

3. ΦΟΡΤΗΓΑ ΕΚΤΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΑΣ ΖΩΝΗΣ ΓΙΑ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΕΣ ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ 

ΕΞΑΓΩΓΩΝ 

Ευρώ ανά φορτηγό και ανά 

ημερολογιακή ημέρα αδιαίρετη 

13,00 

• Η χρέωση αφορά τα φορτηγά που εισέρχονται σε προκαθορισμένο χώρο εκτός της 

Ελεύθερης Ζώνης για Τελωνειακές διατυπώσεις εξαγωγών και απευθείας έξοδο. 
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VII. ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ/ΛΟΙΠΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ 
 

1. ΖΥΓΙΣΗ ΦΟΡΤΗΓΟΥ 

 Ευρώ ανά τόνο 

  
 Ευρώ ανά φορτηγό 

2. ΕΛΙΓΜΟΙ ΒΑΓΟΝΙΩΝ 
Ευρώ ανά τόνο 

0,30 

3. ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ (SHIFTING) ΓΕΝΙΚΟΥ Ή ΧΥΔΗΝ ΦΟΡΤΙΟΥ 

• Η απευθείας μετατόπιση φορτίου από το κύτος ή το κατάστρωμα του πλοίου 

απευθείας σε κύτος ή κατάστρωμα του πλοίου χρεώνεται σύμφωνα με τις αντίστοιχες 

τιμές φόρτωσης/εκφόρτωσης πλοίου των τιμολογίων Ι και ΙΙ. 

• Η μετατόπιση φορτίου από το κύτος ή το κατάστρωμα του πλοίου μέσω 

κρηπιδώματος σε κύτος ή κατάστρωμα του πλοίου χρεώνεται με το διπλάσιο των 

αντίστοιχων τιμών φόρτωσης/εκφόρτωσης πλοίου των τιμολογίων Ι και ΙΙ. 

4. ΑΝΟΙΓΜΑ/ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΚΥΤΩΝ – ΚΑΠΑΚΙΑ 

Ευρώ ανά κίνηση 

55,00 

5. ΕΓΓΡΑΦΑ/ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ 

Ευρώ ανά έγγραφο ή 
λογιστική εγγραφή 

 

 

 

(α) Όταν το φορτηγό μεταφέρει φορτίο που ανήκει στη λογιστική 

αποθήκη της ΟΛΘ και αφορά πλοίο 
0,35 

(β) Όταν το φορτηγό μεταφέρει φορτίο που ανήκει σε λογιστική 

αποθήκη τρίτων ή/και δεν αφορά πλοίο 
15,00 

(α) Βεβαίωση Τελωνειακού Χαρακτήρα /Άδεια Εξόδου 3,00 

(β) Ακύρωση τιμολογίου  10,00 
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• Η χρέωση της ακύρωσης εφαρμόζεται όταν η ΟΛΘ δεν φέρει ευθύνη για αυτήν την 

ακύρωση. 

 

• Διευκρινίζεται ότι η ελάχιστη χρέωση εφαρμόζεται όταν η οφειλή είναι μικρότερη των 

πέντε (5) ευρώ. 

• Το ελάχιστο ποσό έκδοσης δεν αφορά τα τιμολόγια εκπρόθεσμης καταβολής (τόκων). 

6. ISPS ΣΕ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

 Ευρώ ανά ώρα αδιαίρετη 

Για κάθε ώρα λειτουργίας της προσωρινής Λιμενικής 

Εγκατάστασης ISPS 
15,00 

• Ελάχιστη χρέωση 6 ώρες 

7. ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΦΥΛΑΞΗ 

 Ευρώ ανά βάρδια ανά 

φύλακα 

Για κάθε επιπρόσθετο φύλακα ανά βάρδια αδιαίρετη 120,00 

• Η χρέωση εφαρμόζεται μετά από γραπτό αίτημα του Πελάτη 

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

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

επιφέρει την επιβολή της χρέωσης 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Ευρώ 

(γ) Ελάχιστο ποσό έκδοσης τιμολογίου 5,00 
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VIII. ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ/ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

1. ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

 

 

Ευρώ  

Για κάθε ομοχειρία ανά ώρα αδιαίρετη 400,00 

• Η χρέωση εφαρμόζεται για την άνω των τριών (3) συνολικά ωρών καθυστέρηση. 

• Η διάρκεια της καθυστέρησης υπολογίζεται με βάση το άθροισμα των επί μέρους 

καθυστερήσεων ανά ομοχειρία και δεν χρεώνεται όταν είναι μικρότερη από τριάντα 

(30) λεπτά της ώρας. 

• Η χρέωση θα εφαρμόζεται μόνο σε καθυστερήσεις που οφείλονται στο πλοίο ή το 

φορτίο. 

2. ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΠΛΟΙΟΥ 

Ευρώ ανά ώρα αδιαίρετη 

560,00 

3. ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 Ευρώ 

Για κάθε ομοχειρία 2.000,00 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

 

ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ/ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ 
 

1. ΦΟΡΤΙΑ ΙΜΟ & ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 

Φορτία επικίνδυνα σύμφωνα με τον IMDG κώδικα κλάσεις 1-8, 

επικίνδυνα απόβλητα 
Προσαύξηση  40% 

Φορτία επικίνδυνα σύμφωνα με τον IMDG κώδικα κλάση 9 Προσαύξηση  20% 

• Η προσαύξηση εφαρμόζεται στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

➢ Τιμολόγιο Ι, παράγραφοι 1,2,3,4 

➢ Τιμολόγιο ΙΙ, παράγραφοι 1,2,3,4 

➢ Τιμολόγιο IV, παράγραφοι 1,2 

➢ Τιμολόγιο V, παράγραφος 3 

➢ Τιμολόγιο VI, παράγραφος 1 

2. ΕΚΤΑΚΤΗ (ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ) ΕΡΓΑΣΙΑ 

 Προσαύξηση 50% 

• Η προσαύξηση εφαρμόζεται στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

➢ Τιμολόγιο Ι, παράγραφοι 1,2,3,4 

➢ Τιμολόγιο ΙΙ, παράγραφοι 1,2,3,4 

➢ Τιμολόγιο IV, παράγραφος 1. Η προσαύξηση δεν εφαρμόζεται όταν  δεν 

χρησιμοποιείται προσωπικό της ΟΛΘ 

➢ Τιμολόγιο V, όταν το πλοίο δεν μεταφέρει αποκλειστικά εμπορευματοκιβώτια 

➢ Τιμολόγιο VI, παράγραφος 1 

➢ Τιμολόγιο VII, παράγραφοι 1,2,3 

➢ Τιμολόγιο VIII, παράγραφοι 1,3 

3. ΧΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΠΛΟΙΟΥ 

Έκπτωση 10% 

• Εφαρμόζεται στις ακόλουθες περιπτώσεις όταν η χρήση του μηχανικού μέσου του 

πλοίου δεν γίνεται από προσωπικό της ΟΛΘ: 

➢ Τιμολόγιο Ι, παράγραφος 1  

➢ Τιμολόγιο ΙΙ, παράγραφοι 1,2  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

 

ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΩΤΩΝ ΜΕΣΩΝ 

1. ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΑ 

 Ευρώ ανά ώρα 

Ανυψωτική ικανότητα έως 12 τόνους 80,00 

Ανυψωτική ικανότητα έως 18 τόνους 100,00 

Ανυψωτική ικανότητα πάνω από 18 τόνους 120,00 

2. ΦΟΡΤΩΤΕΣ/ΕΚΣΚΑΦΕΙΣ 

 Ευρώ ανά ώρα 

Ιπποδύναμη έως 100 HP 60,00 

Ιπποδύναμη έως 200 HP 80,00 

Ιπποδύναμη άνω των 200 HP 100,00 

3. ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟΙ ΓΕΡΑΝΟΙ 

3.1 Αυτοκινούμενος λιμενικός γερανός (MHC) 

 Ευρώ 

Εφάπαξ χρέωση για τη μετακίνηση από/προς το χώρο 

στάθμευσης 
300,00 

Χρέωση ανά ώρα αδιαίρετη 500,00 

3.2 Αυτοκινούμενος τηλεσκοπικός γερανός (TLC) 

 Ευρώ 

Χρέωση ανά ώρα αδιαίρετη 200,00 

4. ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟΙ ΓΕΡΑΝΟΙ 

 Ευρώ ανά ώρα αδιαίρετη 

Ανυψωτική ικανότητα έως 10 τόνους 60,00 

Ανυψωτική ικανότητα έως 40 τόνους 200,00 

Ανυψωτική ικανότητα πάνω από 40 τόνους 500,00 

• Η χρέωση εφαρμόζεται στην περίπτωση πραγματοποίησης εργασιών άλλων από την 

φόρτωση/εκφόρτωση φορτίων π.χ. ανέλκυση-καθέλκυση πλοιαρίων. 
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5. ΦΟΡΤΗΓΙΔΕΣ 

Ευρώ ανά 

ημερολογιακή ημέρα 

αδιαίρετη 150,00 

 

• Η μίσθωση αφορά την αποθήκευση ή διακίνηση εμπορευμάτων ή την εξυπηρέτηση 

πλοίων. 

• Για την εξυπηρέτηση κρουαζιερόπλοιων δεν υφίσταται η χρέωση.  

6. ΔΙΑΦΟΡΑ 

• Στις χρεώσεις ανά ώρα ελάχιστο χρονικό όριο μίσθωσης είναι η μία ώρα. Μετά την 

πρώτη ώρα, κλάσμα της ώρας μικρότερο των δεκαπέντε (15) λεπτών δεν χρεώνεται 

ενώ κλάσμα μεγαλύτερο των δεκαπέντε (15) λεπτών χρεώνεται ως μία ώρα. 

• Όταν η μίσθωση πραγματοποιείται εκτός του κανονικού ωραρίου εργασίας (Γενικοί 

όροι Σταθμού Συμβατικού Φορτίου, Παράρτημα 2, παράγραφος 1) επιβάλλεται 

προσαύξηση 50% στις παραπάνω τιμές. 


