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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Αρ. Φύλλου 857

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

1 Ιουνίου 2007

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 22596/ΕΓΔΕΚΟ 1941
Έγκριση τιμολογίου λειτουργίας υπηρεσιών και τιμολο−
γίου λιμενικών δικαιωμάτων του Οργανισμού Λιμέ−
νος Ελευσίνας Α.Ε. (ΟΛΕ Α.Ε.)
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ −
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ −
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ −
ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
• των άρθρων 7, 10, παράγρ. 3α και 11 του ν. 3429/2005
«Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί (Δ.Ε.Κ.Ο.)»
(Α΄/314),
• του άρθρου 2 του π.δ. 81/2002 «Συγχώνευση των
Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στο
Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών» (Α΄/57),
• των άρθρων 41 και 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποί−
ηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερ−
νητικά όργανα» (Α΄/98),
• του άρθρου 21 «Διάσπαση Λιμενικών Ταμείων− Με−
τατροπή Λιμενικών Ταμείων σε Α.Ε.» του ν. 2932/2001
(Α’ 145), όπως ισχύει,
• του άρθρου 6 του ν. 2399/1996 «Λιμενικά τέλη επι−
βατών» (Α’/90),
2. Το υπ’ αρ. πρωτ. 02.490/305/15.2.2007 έγγραφο του
Οργανισμού Λιμένος Ελευσίνας Α.Ε.,
3. το υπ’ αριθμ. 8125.3/03/07/15.3.2007 έγγραφο του
Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, με το οποίο διατυ−
πώνεται η σύμφωνη γνώμη του με τα προτεινόμενα
τιμολόγια λιμενικών δικαιωμάτων και δικαιωμάτων για
εναποθέσεις εμπορευμάτων μέσα στους λιμενικούς χώ−
ρους καθώς και τη χρήση των μηχανικών μέσων του
ΟΛΕ Α.Ε., όπως αυτά έχουν υποβληθεί.
4. την εισήγηση του Ειδικού Γραμματέα Δημοσίων
Επιχειρήσεων και Οργανισμών προς τη Διυπουργική
Επιτροπή Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών,

5. το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα−
τικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε το τιμολόγιο λειτουργίας υπηρεσιών και
το τιμολόγιο λιμενικών δικαιωμάτων του Οργανισμού
Λιμένος Ελευσίνας Α.Ε. ως ακολούθως:
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Άρθρον 1ο
Με το παρόν Τιμολόγιο ρυθμίζονται τα της προσορ−
μίσεως, παραβολής, πρυμνοδετήσεως και ελλιμενισμού
των πάσης φύσεως Πλοίων /Πλωτών Ναυπηγημάτων
εις την κατά νόμο θαλάσσια περιοχή του Οργανισμού
Λιμένος Ελευσίνας Α.Ε. ( Ο.Λ.Ε. Α.Ε .)
Άρθρον 2ο
1. Η προσόρμιση παντός Πλοίου /Πλωτού Ναυπηγή−
ματος εις την κατά το προηγούμενο άρθρον λιμενική
περιοχή, δέον να προαναγγέλλεται εις την αρμόδια
Υπηρεσία του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ελευσίνας εκ
μέρους των υπόχρεων δια της υποβολής εγγράφου
αναγγελίας.
2. Ειδικώς δε για τα εκτελούντα εγκεκριμένες ακτο−
πλοϊκές γραμμές (ως πορθμειακές) Πλοία / Πλωτά Ναυ−
πηγήματα, η ως άνω έγγραφη αναγγελία πρέπει να
περιλαμβάνει τις αφίξεις και τις αναχωρήσεις εκάστης
εβδομάδας .
Άρθρον 3ο
Τα καταπλέοντα δι' οιονδήποτε λόγον εις την θαλάσ−
σιαν περιοχή δικαιοδοσίας και αρμοδιότητας του Οργα−
νισμού Λιμένος Ελευσίνας Α.Ε. [Ο.Λ.Ε. Α.Ε.] Πλοία/Πλωτά
Ναυπηγήματα, επιβαρύνονται κατά περίπτωση με τα
εις τις επόμενες παραγράφους του παρόντος άρθρου
καθοριζόμενα λιμενικά δικαιώματα.
1. Δικαιώματα Προσορμίσεως
1/1. Υπολογιζόμενα για κάθε κατάπλου επί τη βάσει
της ολικής εις κόρους χωρητικότητας και κατά τα ως
κάτωθι ειδικότερα οριζόμενα:
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1/1/1. Επί κρουαζιερόπλοιων γενικώς ανά κόρον.

0,016 Ευρώ

1/1/2. Επί φορτηγών ναυπηγημάτων ανά κόρον.

0,0010 Ευρώ

1/1/3. Επί των επιβατηγών ακτοπλοϊκών ναυπηγημάτων .

0,016 Ευρώ

1/1/4. Επί Π /Κ ναυπηγημάτων ανά κόρον .

0,005 Ευρώ

1/2/1. Πλοία /Πλωτά ναυπηγήματα ολικής χωρητικότητας μέχρι και
100 κ.ο.χ. τα οποία πραγματοποιούν εντός της αυτής ημέρας ένα ή πε−
ρισσότερα κατάπλους υπόκεινται στην καταβολή εφάπαξ δικαιω−
μάτων προσορμίσεως εκ

3,52 Ευρώ

1/2/2. Πλωτά ναυπηγήματα ολικής χωρητικότητας άνω των 100 κ.ο.χ. και μέχρι
500 κ.ο.χ. υπόκεινται στη καταβολή εφάπαξ δικαιωμάτων προσορμίσεως εκ

3,52 Ευρώ

1/2/3. Τα ως άνω των 500 κ.ο.χ. πλωτά ναυπηγήματα επιβαρύνονται αναλόγως,
πλέον των 3,52 Ευρώ /κατάπλου και με αντίστοιχα ανά κόρον δικαιώματα του
εδαφίου 1/1/3 της ως άνω παραγράφου 1 για έκαστο πέραν των 500 κ.ο.χ. −
2. Δικαιώματα Παραβολής
2/1. Υπολογιζόμενα για κάθε ημέρα και ανά μέτρο μήκους επί του μεγίστου
μήκους του παραβαλλόμενου στα κρηπιδώματα και εν γένει τεχνικά έργα του
λιμένος πλοίου /πλωτού ναυπηγήματος ως εξής:
Κατηγορία πλοίων /πλωτών ναυπηγημάτων

Ευρώ /μέτρο/ ημέρα

2/1/1 Επί κρουαζιερόπλοιων

0,300 Ευρώ

2/1/2 Επί φορτηγών ναυπηγημάτων

0,085 Ευρώ

2/1/3 Επί επιβατηγών ακτοπλοϊκών ναυπηγημάτων

0,300 Ευρώ

2/2 Επί πλοίων / πλωτών ναυπηγημάτων που παραβάλλονται αυθαιρέτως στα
εν γένει κρηπιδώματα και τεχνικά έργα του λιμένα για τον χρόνο μέχρι την
απομάκρυνσή τους ή μέχρι του χρόνου της έγκρισης για περαιτέρω παραμονή
σε αυτά επιβαρύνονται ανά μονάδα ολικής χωρητικότητας (GT)

2/3 Επί πλοίων /πλωτών ναυπηγημάτων που παραμένουν στα εν γένει κρη−
πιδώματα για επισκευή, συντήρηση, έλεγχο κ.λ.π., για τον χρόνο μέχρι την απο−
μάκρυνση των ή μέχρι του χρόνου της έγκρισης περαιτέρω παραμονής σε αυτά
επιβαρύνονται

0,140 Ευρώ

0,30 Ευρώ

3. Δικαίωμα Πρυμνοδετήσεως
Υπολογίζονται εις το 1/3 των υπό της προηγούμενης παραγράφου του παρόντος
άρθρου καθοριζομένων ανά περίπτωση «Δικαιωμάτων Παραβολής»
4. Δικαιώματα Παροπλισμού
Επί παντός πλοίου / πλωτού ναυπηγήματος Ευρώ /GT /15νθημερο
4/1. Μέχρι 10.000 μονάδες ολικής χωρητικότητας,
ανά μονάδα

0,160

4/2. Επιπλέον των 10.000 μονάδων
ολικής χωρητικότητας & μέχρι
50.000 μονάδες, ανά μονάδα

0,130

4/3. Για τις πλέον των 50.000 μονάδων
ολικής χωρητικότητας, ανά μονάδα
4/4. Επί παντός πλοίου /πλωτού ναυπηγήματος γενικώς συμπεριλαμβανομένων
και των βαρυνομένων με συντηρητική ή αναγκαστική κατάσχεση ή απαγόρευση
απόπλου .

0,095
0,140 Ευρώ

Σημείωση:
Για παροπλισμό πλοίων διαστήματος μεγαλύτερου των δύο [2] ετών καταβάλλεται το 1/3 των ως άνω δικαι−
ωμάτων.
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5. Δικαιώματα επί Ναυαγίων
5/1 Πλωτά ναυπηγήματα κάθε κατηγορίας που βυθί−
στηκαν ολόκληρα ή εν μέρει και βρίσκονται στο βυθό
της θάλασσας, εντός των ορίων των ζωνών του
ΟΛΕ Α.Ε., επιβαρύνονται με δικαιώματα υπολογιζόμενα
ως ακολούθως:
Ναυάγιο
α/ από της 1ης−& 90ης ημέρας

Ευρώ/
GΤ/Ημέρα
0,015

β/ από της 91ης−& 180ης ημέρας

0,035 και

γ/ από της 181ης − & της ημέρας
ανελκύσεως

0,065

5/2. Τα της φωτοσήμανσης των ναυαγίων επιμελεί−
ται ο Οργανισμός Λιμένος Ελευσίνας Α.Ε. δια της Υπη−
ρεσίας Φάρων. Οι επί πλέον δαπάνες βαρύνουν τους
υπόχρεους.
5/3. Εφ' όσον υποβληθεί αίτηση ανελκύσεως / διαλύ−
σεως του ναυαγίου το ΔΣ/Ο.Λ.Ε.Α.Ε. δι' αποφάσεώς του
καθορίζει τους όρους εκτελέσεως, προσδιορίζοντας
και εύλογο χρονικό διάστημα προς αποπεράτωση του
όλου έργου.
5/4. Κατά το χρονικό διάστημα εκτελέσεως των εργα−
σιών ανελκύσεως / διαλύσεως του ναυαγίου διακόπτεται
η χρέωση του ναυαγίου.
6. ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΤΕΛΗ ΠΡΟΣΟΡΜΗΣΗΣ, ΠΑΡΑΒΟΛΗΣ ΚΑΙ
ΠΡΥΜΝΟΔΕΤΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙ−
ΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ
Α) Τέλη Προσόρμισης
1. Επαγγελματικά Α/Κ σκάφη
έως 5 μέτρα
2. Επαγγελματικά Α/Κ σκάφη
άνω των 5 μέτρων

0,02/μ
0,04/μ
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2. Επαγγελματικά Α/Κ σκάφη
άνω των 5 μέτρων

0,048 ανά μέτρο
ημερησίως

3. Ερασιτεχνικά Α/Κ σκάφη έως
5 μέτρα

0,036 ανά μέτρο
ημερησίως

4. Ερασιτεχνικά Α/Κ σκάφη άνω
των 5 μέτρων

0,06 ανά μέτρο
ημερησίως

5. Επαγγελματικά σκάφη ανα−
ψυχής (Ε/Γ−Τ/Ρ) ανεξαρτήτου
μεγέθους

0,096 ανά μέτρο
ημερησίως

6. Σκάφη αναψυχής Ιδιωτι−
κής Χρήσης, χωρίς χώρους
ενδιαίτησης μέχρι των 5μ

0,06 ανά μέτρο
ημερησίως

7. Σκάφη αναψυχής Ι.Χ., χωρίς
χώρους ενδιαίτησης άνω των 5μ.

0,072 ανά μέτρο
ημερησίως

8. Σκάφη αναψυχής Ι.Χ., ανεξαρ−
τήτως σημαίας και μεγέθους

0,48 ανά μέτρο
ημερησίως

Γ) Τέλη Πρυμοδέτησης
Τα τέλη προσόρμησης προσαυξημένα κατά 50%
1. Επαγγελματικά Α/Κ σκάφη
έως 5 μέτρα

0,03 ανά μέτρο
ημερησίως

2. Επαγγελματικά Α/Κ σκάφη
άνω των 5 μέτρων

0,06 ανά μέτρο
ημερησίως

3. Ερασιτεχνικά Α/Κ σκάφη
έως 5 μέτρα

0,045 ανά μέτρο
ημερησίως

4. Ερασιτεχνικά Α/Κ σκάφη
άνω των 5 μέτρων

0,075 ανά μέτρο
ημερησίως

5. Επαγγελματικά σκάφη ανα−
ψυχής (Ε/Γ−Τ/Ρ) ανεξαρτήτου
μεγέθους

0,12 ανά μέτρο
ημερησίως

6. Σκάφη αναψυχής Ιδιω−
τικής Χρήσης, χωρίς χώρους
ενδιαίτησης μέχρι των 5μ

0,075 ανά μέτρο
ημερησίως

3. Ερασιτεχνικά Α/Κ σκάφη έως
5 μέτρα

0,03/μ

7. Σκάφη αναψυχής Ι.Χ., χωρίς
χώρους ενδιαίτησης άνω των 5μ.

0,09 ανά μέτρο
ημερησίως

4. Ερασιτεχνικά Α/Κ σκάφη άνω
των 5 μέτρων

0,05/μ

8. Σκάφη αναψυχής Ι.Χ., ανε−
ξαρτήτως σημαίας και μεγέθους

0,60 ανά μέτρο
ημερησίως

5. Επαγγελματικά σκάφη ανα−
ψυχής (Ε/Γ−Τ/Ρ) ανεξαρτήτως
μεγέθους

0,08/μ

6. Σκάφη αναψυχής Ιδιω−
τικής Χρήσης, χωρίς χώρους
ενδιαίτησης μέχρι 5μ

0,05/μ

7. Σκάφη αναψυχής Ι.Χ., χωρίς
χώρους ενδιαίτησης άνω των 5μ.

0,06/μ

8. Σκάφη αναψυχής Ι.Χ., ανεξαρ−
τήτως σημαίας και μεγέθους

0,40/μ

Άρθρον 4ο
Δικαιώματα Ελλιμενισμού

Β) Τέλη Παραβολής
Τα τέλη προσόρμησης προσαυξημένα κατά 20%.
1. Επαγγελματικά Α/Κ σκάφη
έως 5 μέτρα

0,024 ανά μέτρο
ημερησίως

1. Τα κατωτέρω ειδικής διασκευής και προορισμού
πλωτά ναυπηγήματα παραμένοντα στη θαλάσσια πε−
ριοχή του Ο.Λ.Ε. Α.Ε. δι' εκτέλεση διαφόρων εργασιών
ή εκτελούν δρομολόγια σε τοπικές γραμμές επιβαρύνο−
νται μόνο με δικαιώματα ελλιμενισμού, υπολογιζόμενα
ανά μήνα ή ανά ημέρα, ως ακολούθως:
Α' Κατηγορία

Ευρώ /
Μήνα

4.1 α/ Ε/Γ−Ο/Γ πλοία (πορθμεία) που
εκτελούν δρομολόγια σε τοπικές
γραμμές.

165,00
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4.2α /Ε/Γ (Π/Κ) πλοία που εκτελούν
δρομολόγια τοπικών πλόων.

27,00

4.3α/Πλωτοί γερανοί, υδροφόροι, πε−
τρελαιοφόροι, & βυθοκόροι ανεξαρ−
τήτως χωρητικότητας.

200,00

4.4α /Πλωτά συνεργεία χρησιμοποι−
ούμενα για επισκευές ναυπηγημάτων
ανεξαρτήτως εάν φέρουν μόνιμο ή
φορητό εξοπλισμό, όπως και φορ−
τηγίδες μεταφοράς βυθοκορημάτων
ανεξαρτήτως χωρητικότητας.

67,00

4.5α/ Φορτηγίδες και λοιπά πλωτά
ναυπηγήματα μεταφοράς χρησίμων
και άχρηστων υλικών ανεξαρτήτως
χωρητικότητας.

67,00

και
4.6α/Πλοία/πλωτά ναυπηγήματα που παραμένουν στα
εν γένει κρηπιδώματα ή επ' αγκύρα ή παραβεβλημένα
σε οποιαδήποτε σειρά στις περιοχές θαλάσσιας ζώνης
αρμοδιότητας και ευθύνης του Ο.Λ.Ε Α.Ε. 0,30 Ευρώ/
Ημέρα/Μέτρο
Β' Κατηγορία

Ευρώ /Μήνα

4/1/β. Ρυμουλκά & ναυαγοσωστικά.

34,00

4/3/β. Αλιευτικά συγκροτήματα & ναυ−
πηγήματα εξομοιούμενα με αυτά.

33,00

4/4/β. Βενζινάκατοι [λάντζες] μεταφο−
ράς προσώπων και εφοδίων πλοίων.

16,80

Για τα παραπάνω πλοία /πλωτά ναυπηγήματα θα κα−
ταβάλλονται τα δικαιώματα ελλιμενισμού μόνο στους
λιμένες μόνιμης έδρας και σε περίπτωση που αυτά
προσεγγίσουν και σε άλλους λιμένες, υποχρεούνται
στη καταβολή δικαιωμάτων προσόρμισης όπως και πα−
ραβολής ή πρυμνοδέτησης, ανά ημέρα εντασσόμενη
κατά περίπτωση στην ανάλογη κατηγορία 1,2 και 3 του
άρθρου 3.
Σημείωση: Τα δικαιώματα ελλιμενισμού καταβάλλο−
νται ακόμη και αν τα πλοία /πλωτά ναυπηγήματα δεν
λειτουργούν καθ' όλη τη διάρκεια του μήνα.
Άρθρον 5ο
Δικαιώματα Αγκυροβολίου
Τα δικαιώματα αγκυροβολίου καταβάλλονται από τα
πλοία για τη χρήση του χώρου του αγκυροβολίου του
Λιμένα. Υπολογίζονται με κ.ο.χ και 10ήμερο αδιαίρετο
για την παραμονή των πλοίων ως εξής:
5.1. Πλοίο που παραμένει χωρίς υπαιτιότητα
του Ο.Λ.Ε. Α.Ε στο χώρο αγκυροβολίου
(ράδα) με σκοπό την πλεύρισή του στο λι−
μένα καταβάλλει δικαίωμα αγκυροβολίου,
μετά την 3η ημέρα παραμονής συμπεριλαμ−
βανομένης της ημέρας αφίξεώς του.

0,04

5.2 Πλοίο που μετά το πέρας των εργα−
σιών απομακρύνεται από το κρηπίδωμα και
παραμένει, στο χώρο αγκυροβολίου (ράδα)
καταβάλλει το δικαίωμα, μετά την 2η ημέ−
ρα παραμονής συμπεριλαμβανομένης της
ημέρας απομάκρυνσης.

0,04

5.3 Πλοίο που μετά το πέρα των εργασιών
φορτοεκφόρτωσης, παραμένει επ’ αγκύρα,
επειδή απαγορεύτηκε ο απόπλους του
λόγω ασφαλιστικών μέτρων, συντηρητι−
κής ή αναγκαστικής κατάσχεσης ή άλλης
διοικητικής απόφα σης διοικητικής αρχής
ή άλλης αιτίας καταβάλλει το δικαίωμα
αγκυροβολίου, μετά την 2η ημέρα παρα−
μονής συμπεριλαμβανομένης της ημέρας
απομάκρυνσης.

0,30

Άρθρον 6ο
Διατάξεις για τον υπολογισμό των Δικαιωμάτων
6.1 Όπου αναφέρεται η λέξη «ημέρα», νοείται από την
00.01 του μεσονυκτίου μέχρι και 24.00 ώρες εικοσιτε−
τράωρο χρονικό διάστημα. Κλάσμα ημέρας θεωρείται
ολόκληρο εικοσιτετράωρο.
6.2 Εφ’ όσον η παραβολή ή πρυμνοδέτηση πλοίων/
πλωτών ναυπηγημάτων διαρκεί έξι [6] ώρες κατ' ανώ−
τατο όριο και το χρονικό τούτο διάστημα εμπίπτει
στα όρια δύο [2] εικοσιτετραώρων, τα αντίστοιχα κατά
περίπτωση δικαιώματα υπολογίζονται μόνο για μία [1]
ημέρα.
6.3 Πλοία /πλωτά ναυπηγήματα πραγματοποιούντα
εντός του αυτού εικοσιτετράωρου περισσότερες του
ενός κατάπλους, και περισσότερες παραβολές ή πρυ−
μνοδετήσεις, τα αναλογούντα δικαιώματα παραβολής ή
πρυμνοδέτησης υπολογίζονται μόνον επί μίας ημέρας.
6.4 Πλοία /πλωτά ναυπηγήματα των οποίων η παραβο−
λή καταλαμβάνει μήκος προβλήτας ίσο ή μικρότερο του
μισού του μήκους τους, επιβαρύνονται με δικαιώματα
παραβολής μειωμένα κατά ποσοστό 50%.
6.5 Τα στοιχεία που αφορούν την ολική χωρητικότητα
(GT) και το ολικό μήκος σε μέτρα, επί των οποίων υπο−
λογίζονται τα δικαιώματα της προσόρμισης, παραβολής
ή πρυμνοδέτησης, βεβαιώνονται είτε εκ των επισήμων
ναυτιλιακών εγγράφων, είτε εκ του Διεθνούς Κώδικα
του Λλόϋδ [Lloyds Register of Shipping]. Προκειμένου δε
επί πλοίων /πλωτών ναυπηγημάτων εγγεγραμμένων στα
Ελληνικά Νηολόγια και εκ των Νηολογίων αυτών.
6.6 Όσα έχουν διπλή χωρητικότητα, σαν βάση υπο−
λογισμού των δικαιωμάτων λαμβάνεται η μεγαλύτερη
δυνατή ολική χωρητικότητα.
Ειδικά στην περίπτωση αυτή τα επιδεικνυόμενα πι−
στοποιητικά καταμέτρησης πρέπει να είναι τα πρω−
τότυπα.
6.7 Επί πετρελαιοφόρων πλοίων με δεξαμενές διαχω−
ρισμένου έρματος –εναλλακτικού σχεδιασμού, καθώς
και επί των εξομοιουμένων με αυτά (Segregated Ballast
Tanks, Side Husse/Double Bottoms) σύμφωνα με τις απαι−
τήσεις της Marpol 73/78, τα δικαιώματα που επιβάλλο−
νται με βάση τη χωρητικότητα υπολογίζονται με την
μειωμένη χωρητικότητα που αναγράφεται στο διεθνές
πιστοποιητικό χωρητικότητας και που προκύπτει μετά
την αφαίρεση της χωρητικότητας των δεξαμενών δια−
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χωρισμένου έρματος και σε κάθε περίπτωση μειωμένα
κατά ποσοστό 17% τουλάχιστον από τα αντίστοιχα που
επιβάλλονται σε δεξαμενόπλοια ίσης χωρητικότητας
χωρίς δεξαμενές διαχωρισμένου έρματος . Επί των
πλοίων αυτών και τα λοιπά δικαιώματα που επιβάλλο−
νται με βάση άλλα μεγέθη πλην της χωρητικότητας,
υπολογίζονται μειωμένα σε ποσοστά 17% από τα αντί−
στοιχα δικαιώματα που επιβάλλονται σε δεξαμενόπλοια
χωρητικότητας .
Άρθρον 7ο
βεβαίωση και Είσπραξη Δικαιωμάτων
7.1 Τα δικαιώματα του παρόντος για τα οποία δεν
ορίζεται αλλιώς βεβαιώνονται και εισπράττονται σύμ−
φωνα με τις σχετικές διατάξεις του ΚΕΔΕ (ν.δ. 356/1976
Α' 90).
7.2 Τα δικαιώματα προσόρμισης, πρυμνοδέτησης, και
παραβολής για τα Πλοία /Πλωτά Ναυπηγήματα καθώς
και για τα κρουαζιερόπλοια γενικώς, καταβάλλονται
μέσα σε είκοσι [−20−] ημέρες από την επόμενη του από−
πλου τους.
7.3 Τα δικαιώματα προσόρμισης, πρυμνοδέτησης και
παραβολής για τα Πλοία /Πλωτά Ναυπηγήματα καθώς
και τα δικαιώματα ελλιμενισμού για τον κάθε μήνα κα−
ταβάλλονται μέσα στις πρώτες είκοσι [20] ημέρες του
επόμενου μήνα.
7.4 Τα δικαιώματα πρυμνοδέτησης και παραβολής
για τα επισκευαζόμενα ή μετασκευαζόμενα κλπ Πλοία/
Πλωτά Ναυπηγήματα που εξυπηρετούνται σε ιδιωτικά
ναυπηγεία, καταβάλλονται μέσα σε είκοσι ημέρες από
την επομένη του πέρατος των εργασιών κάθε πλωτού
ναυπηγήματος ή εφόσον οι εργασίες διαρκούν περισσό−
τερο από μήνα μέσα στις πρώτες είκοσι [20] ημέρες του
επόμενου μήνα για τα δικαιώματα του προηγουμένου
(δεδουλευμένου μήνα).
Άρθρον 8ο
Υπόχρεοι Καταβολής Δικαιωμάτων
8.1 Υπόχρεοι για την καταβολή εις τον Οργανισμό
Λιμένος Ελευσίνας Α.Ε. ( Ο.Λ.Ε. Α.Ε. ) των πάσης φύσεως
λιμενικών δικαιωμάτων που βαρύνουν τα πλοία και τα
πλωτά ναυπηγήματα είναι ο πλοιοκτήτης, ο εφοπλιστής
και ο κατά τον χρόνο της δημιουργίας της απαιτήσεως
ναυτικός πράκτορας ή ελλείψει τοιούτου, ο ενεργήσας
ως νόμιμος αντιπρόσωπος του πλοίου /πλωτού ναυπη−
γήματος, ευθυνόμενοι έκαστος αλληλεγγύως και εις
ολόκληρο. (Σημείωση: στην έννοια του όρου πλοιοκτήτη
περιλαμβάνεται & ο κύριος του πλοίου )
8.2 Κατ' εξαίρεση, όταν οι πλοιοκτήτες ή εφοπλιστές
διαμένουν στο εξωτερικό, τα οφειλόμενα λιμενικά δικαι−
ώματα επιβεβαιώνονται από τους ναυτικούς πράκτορες
ή από τους νόμιμους αντιπροσώπους των ( που έχουν
εξουσιοδοτηθεί για την καταβολή των λιμενικών τελών
προς τον Ο.Λ.Ε. Α.Ε. )
Άρθρον 9ο
Απαλλαγές
Της καταβολής των λιμενικών δικαιωμάτων απαλλάσ−
σονται τα κάτωθι Πλοία/ Πλωτά Ναυπηγήματα:
9.1 Τα πολεμικά και κρατικά μη εμπορικά ( εκπαιδευ−
τικά κ.λ.π. ) πλοία Ελληνικά ή ξένα που καταπλέουν
σε Ελληνικούς Λιμένες, καθώς και αυτά που ανήκουν
σε Διεθνείς Οργανισμούς, Ανθρωπιστικές −Περιβαλ−
λοντικές Οργανώσεις –Ιδρύματα κ.λ.π. (Απόφαση YEN
3422.8/6/96/16.9.1996/Β’ 898)
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9.2 Τα πάσης φύσεως Ε/Γ, Ε/Γ−Ο/Γ δρομολογημένα
πλοία για έκτακτες προσεγγίσεις που πραγματοποι−
ούν σε λιμένες σύμφωνα με το άρθρο 7παρ. 2 του
ν. 2932/2001−Α΄ 145 (υπ’ αριθμ. 3422.27/31/02/
22.112002 απόφαση YEN).
9.3 Πλοία /Πλωτά Ναυπηγήματα που χρησιμοποιούνται
για την εκτέλεση έργων στον λιμένα σύμφωνα με το
άρθρο 60 του β.δ. 14 /39 [Α'24].
9.4 Όσα ανήκουν στην κυριότητα του Ελληνικού Δη−
μοσίου και κινούνται για λογαριασμό του.
9.5 Αυτά που ανήκουν κατά κυριότητα ή χρήση σε
αρχηγούς ξένων κρατών.
9.6 Ναυταθλητικά σκάφη και σκάφη αναψυχής ιδιωτι−
κής χρήσης που συμμετέχουν σε ναυταθλητικούς αγώ−
νες απαλλάσσονται των καθοριζομένων δικαιωμάτων
της προσόρμισης, πλεύρισης ή πρυμνοδέτησης κατά
την διάρκεια μόνο των αγώνων.
9.7 Όσα καταπλέουν και παραμένουν αγκυροβολημένα
στη θαλάσσια περιοχή αρμοδιότητας και δικαιοδοσίας
του Ο.Λ.Ε. Α.Ε. και όχι για διενέργεια εμπορικών πρά−
ξεων αλλά:
9.7.1 Για παραλαβή καυσίμων ή νερού, αλλαγή ή συ−
μπλήρωση πληρώματος, αποβίβαση ασθενή ή νεκρού,
λήψη τροφίμων ή εφοδίων, για παραλαβή ανταλλακτι−
κών ή εξαρτημάτων η υλικών μηχανής και καταστρώ−
ματος καθώς επίσης για διενέργεια μικρών επισκευών,
απαλλάσσονται των δικαιωμάτων προσορμίσεως επί
τριήμερο.
Άρθρον 10ο
Αναγκαστική Μεθόρμιση Πλωτών Ναυπηγημάτων
10.1 Ο Οργανισμός Λιμένος Ελευσίνας Α.Ε. [Ο.Λ.Ε. Α.Ε.]
σε συνεννόηση με την Αρμόδια Υπηρεσία του Κεντρι−
κού Λιμεναρχείου Ελευσίνας, δύναται να διατάσει την
μεθόρμιση παντός Πλοίου ή Πλωτού Ναυπηγήματος,
το οποίο παραμένει άνευ αιτίας σε θέση αναγκαία για
άλλα ναυπηγήματα ή για άλλους λόγους ανάγκης του
λιμένος και του δημοσίου συμφέροντος .
10.2 Εάν δεν πραγματοποιηθεί η μεθόρμιση στη θέση
που ορίζεται στο πλοίο ή στο πλωτό ναυπήγημα εντός
της τασσομένης προθεσμίας, αυτή εκτελείται αναγκα−
στικώς και με οποιονδήποτε τρόπο υπό την αποκλει−
στική ευθύνη των πλοιοκτητών.
10.3 Για την πραγμάτωση οιασδήποτε αναγκαστικής
μεθόρμισης οι πλοιοκτήτες με την υποβολή αίτησης
εισόδου του πλοίου των στη περιοχή του Ο.Λ.Ε. Α.Ε.,
παρέχουν ανεπιφύλακτα στη Διοίκηση την εντολή και
την πληρεξουσιότητα όπως εν ονόματι των και για
λογαριασμό των, αντιπροσωπεύει αυτούς ενώπιον πά−
σης δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή άλλων τρίτων
προσώπων και όπως προβαίνει στις απαραίτητες δι−
αδικασίες που απαιτούνται [πρόσληψη πληρώματος,
χρήση ρυμουλκών, κίνηση μηχανών του πλοίου ...κ.α.
και οποιαδήποτε κύρια ή βοηθητική ενέργεια ] για την
αναγκαστική μεθόρμιση.
10.4 Η δαπάνη εφόσον επιβεβαιωθεί βαρύνει αλληλεγ−
γύως και εις ολόκληρο τους πλοιοκτήτες ή εφοπλιστές
ή και τους ναυτικούς πράκτορες ή οποιονδήποτε έχει
εξουσιοδοτηθεί για να παρακολουθεί το πλοίο /πλωτό
ναυπήγημα.
Άρθρον 11ο
Πορθμειακές Γραμμές
Δικαιώματα Διέλευσης Επιβατών − Οχημάτων
Στις Πορθμειακές Γραμμές του Οργανισμού Λιμένος
Ελευσίνας Α.Ε. [ Ο.Λ.Ε. Α.Ε. ] 1 / Νέας Περάμου Μεγαρίδος
− Φανερωμένης Σαλαμίνος και
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2/ Ελευσίνας {περιοχής Κρόνου − Καλυμπάκι} − Αίγινας
εντεταγμένες στο ακτοπλοϊκό συγκοινωνιακό δίκτυο ως
καθορίζεται από το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας,
ορίζεται τέλος σε ποσοστιαία προσαύξηση στη τιμή του
εισιτηρίου, ως ανταποδοτικό για τον εκσυγχρονισμό και
την βελτίωση των λιμενικών έργων και εγκαταστάσεων,
τη χρήση του λιμένα και άλλους συναφείς σκοπούς,
σχετικούς με την βελτίωση της εξυπηρέτησης του τα−
ξιδιωτικού κοινού.
Το ορισθέν τέλος:
α/ για επιβάτες στη τιμή των εισιτηρίων
ποσοστό

5%

και
β/ για οχήματα στη τιμή των εισιτηρίων
ποσοστό

5%

που εισέρχονται από την προκυμαία σε πλοία που εκτε−
λούν τις ως άνω Πορθμειακές γραμμές.
Το δε ειδικό τέλος, το οποίο συνίσταται σε ποσο−
στιαία προσαύξηση 5% επί της αντίστοιχης τιμής του
εισιτηρίου ή ναύλου θα εισπράττεται υπέρ του Ο.Λ.Ε.
Α.Ε. και συγχρόνως θα δημιουργείται υποχρέωση εκ
μέρους του Ο.Λ.Ε. Α.Ε. όπως αποδίδει επί του αντιστοί−
χως ποσού το αναλογούν ποσοστό υπέρ των ταμείων
Ν.Α.Τ. {8%} και Μ.Τ.Ν. {5%}.
Σημείωση: Τα Πρακτορεία που αντιπροσωπεύουν τις
ως άνω εργασίες υποχρεούνται:
α/ να αναγράφουν το αντίστοιχο το ποσοστό 5% ή το
ποσό υπέρ του Ο.Λ.Ε. Α.Ε. επί του εισιτηρίου .
β/ να πραγματοποιούν εκκαθάριση και απόδοση με
αναλυτικές καταστάσεις των ποσών στον Ο.Λ.Ε. Α.Ε.
μέχρι τέλους του επόμενου μήνα .
Σε περίπτωση εκπρόθεσμης πέραν του μήνα, απόδο−
σης ποσών αυτά όπως επιβαρύνονται με προσαύξηση
ανά μήνα αδιαίρετο σύμφωνα με το ποσοστό που ισχύει
για τα χρέη προς το Δημοσίου.
Τo Τιμολόγιο των Λιμενικών Δικαιωμάτων του Ο.Λ.Ε.
Α.Ε. είναι προσεγμένο προς την Πολιτική Τιμών και σύμ−
φωνα με το υπ' αριθμ. 40190/08.10.2004 έγγραφο του
Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών.
Ο Οργανισμός Λιμένος Ελευσίνας Α.Ε. εξασφαλίζει τη
διαφανή και ομοιογενή τήρηση του και την αποφυγή
διακριτικής μεταχείρισης των χρηστών .
Κατά την κατάρτιση και εφαρμογή των τιμολογίων
τελών, εργασιών και υπηρεσιών της η Ο.Λ.Ε. θα εξα−
σφαλίζει τη διαφανή και ομοιογενή τήρηση τους και την
αποφυγή διακριτικής μεταχείρισης των χρηστών, δικαι−
ούμενη ωστόσο να παρέχει εκπτώσεις κλίμακας με βάση
αντικειμενικά κριτήρια, τα οποία θα καταγράφονται με
σαφήνεια στα τιμολόγια της ( ως προβλέπεται στη Σύμ−
βαση Παραχώρησης μετά του Ελληνικού Δημοσίου και
του ΟΛΕ Α. την 20η Μαΐου 2003 (20.5.2003) – Άρθρο 21)
Το τιμολόγιο των Λιμενικών Δικαιωμάτων τυγχάνει
εφαρμογής εντός των ορίων της Ζώνης Λιμένος του
Οργανισμού Λιμένος Ελευσίνας Α.Ε. (Ο.Λ.Ε. Α.Ε.) βά−
σει της υπ’ αριθμ. 3413.13.2.2001 απόφασης {ΦΕΚ Β΄/
1447/22.10.2001}.

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΜΠΟ−
ΡΕΥΜΑΤΩΝ ΜΕΣΑ ΣΤΟΥΣ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΚΑΙ
ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
ΛΙΜΕΝΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ (Ο.Λ.Ε.) Α.Ε.
ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ Ο.Λ.Ε. Α.Ε.
1. Όλες οι εργασίες φορτοεκφόρτωσης και μεταφορών
στην περιοχή του Λιμένα Ελευσίνας εκτελούνται απο−
κλειστικά από τα μηχανήματα του Ο.Λ.Ε. Α.Ε.
2. Σε περίπτωση που ο Ο.Λ.Ε. Α.Ε. δεν διαθέτει επαρκή
μηχ/τα και μέσα εξυπηρέτησης των εργασιών φορτ/
σης των πλοίων και μεταφορικά οχήματα, διατηρεί το
δικαίωμα και σύμφωνα με το π.δ. 715/79 να συνάπτει
εργολαβικές συμβάσεις εκτέλεσης διαφόρων εργασιών
με μηχανήματα τρίτων για ένα ορισμένο χρόνο, με βάσει
πάντοτε τις τιμές του παρόντος τιμολογίου.
Στις τιμές αυτές του τιμολογίου οι ενδιαφερόμενοι για
την εκτέλεση των διαφόρων εργασιών φορτοεκφόρτω−
σης θα προσφέρουν ποσοστό έκπτωσης προς όφελος
του Ο.Λ.Ε Α.Ε. Αυτός που θα προσφέρει τα μεγαλύτερα
ποσοστά έκπτωσης θα ανακηρύσσεται ανάδοχος και θα
συνάπτει γραπτή σύμβαση με τον Οργανισμό Λιμένος
Ελευσίνας Α.Ε. και για χρονικό διάστημα τουλάχιστον
ενός χρόνου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΥΠΕΡ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
ΛΙΜΕΝΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΘΕ ΦΥΣΗΣ ΕΜΠΟ−
ΡΕΥΜΑΤΑ
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Β.Δ./τος 14/19.1.1939
«περί Λιμένων και Λιμενικών Ταμείων» καθορίζουμε σαν
δικαίωμα του Ο.Λ.Ε Α.Ε. από την εναπόθεση των εμπο−
ρευμάτων μέσα στη ζώνη του Λιμένα, ήτοι Τελωνιακό
περίβολο, για τις φορτοεκφορτώσεις, καθώς και της
δαπάνης καθαριότητας, φύλαξης και συντήρησης των
εγκαταστάσεων των Λιμενικών χώρων του Λιμένα.
ΑΡΘΡΟ 1ο
Α) Για κάθε εμπόρευμα που φορτώνεται και εκφορ−
τώνεται δια μέσου του Λιμένα και των χώρων αυτού
αμέσου παραλαβής ή που παραμένει για ορισμένο χρο−
νικό διάστημα στο χώρο του Λιμένα, καθορίζουμε εφ’
άπαξ τέλος, για όλα εν γένει τα εμπορεύματα, 0,012
Ευρώ ανά ΚΟΛΛΟ εμπορεύματος, ανεξάρτητα από τον
χρόνο παραμονής του.
Β) Για τα εναποτιθέμενα εμπορεύματα μέσα στο χερ−
σαίο χώρο του Λιμένα καθορίζονται δικαιώματα για τον
Ο.Λ.Ε. Α.Ε. όπως παρακάτω:
1. Για εναποθέσεις εμπορευμάτων σε υπαίθριους χώ−
ρους
Από 1η ημέρα έως 8η ημέρα
−−−−−−−−−−−−−−−−−

Ελεύθερα

Από 9η ημέρα έως 20η ημέ−
ρα −−−−−−−−−−−−−−−−

0,006 Ευρώ / κόλλο

Από 21η ημέρα έως 30η ημέ−
ρα −−−−−−−−−−−−−−−−

0,007 Ευρώ / κόλλο

Από 31η ημέρα έως 40η ημέ−
ρα −−−−−−−−−−−−−−−

0,009 Ευρώ / κόλλο

Από 41η ημέρα έως 60η ημέ−
ρα −−−−−−−−−−−−−−−

0,0010 Ευρώ / κόλλο

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Από 61η ημέρα έως 80η ημέ−
ρα −−−−−−−−−−−−−−−

0,0012 Ευρώ / κόλλο

Από 81η ημέρα έως 100η
ημέρα −−−−−−−−−−−−−

0,0018 Ευρώ / κόλλο

2. Για τα εμπορεύματα που εναποθηκεύονται σε στε−
γασμένους χώρους καθορίζουμε δικαιώματα υπέρ
Ο.Λ.Ε Α.Ε. ως κατωτέρω:
Από 1η ημέρα έως 8η ημέρα
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

0,013 Ευρώ

Από 9η ημέρα έως 20 ημέρα
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

0,015 Ευρώ

Από 21η ημέρα έως 30η ημέ−
ρα −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

0,018 Ευρώ

Από 31η ημέρα έως 40η ημέ−
ρα −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

0,019 Ευρώ

Από 41η ημέρα έως 60η ημέ−
ρα −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

0,020 Ευρώ

Από 61η ημέρα έως 80η ημέ−
ρα −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

0,022 Ευρώ

Από 81η ημέρα έως100η
ημέρα −−−−−−−−−−−−−−−−−−−

0,023 Ευρώ

ΣΗΜ.: Για εναποθέσεις εμπορευμάτων τύπου ΠΕΖΑ
καθορίζεται Δικαίωμα ανά τόνο 0,59 Ευρώ.
3. Για κενά εμπορευματοκιβώτια, που παραμένουν στο
χώρο του Λιμένα, ισχύουν τα πιο κάτω:
Κιβώτια 10Χ8Χ8 πόδια 0,25 Ευρώ ανά ημέρα
Κιβώτια 20Χ8Χ8 πόδια 0,29 Ευρώ ανά ημέρα
Κιβώτια 30Χ8Χ8 πόδια 0,34 Ευρώ ανά ημέρα
Κιβώτια 40Χ8Χ8 πόδια 0,37 Ευρώ ανά ημέρα
4. Για τα έμφορτα κιβώτια θα ισχύει ο πίνακας των
παραγράφων 1 & 2 του αυτού άρθρου με βάση τα κόλλα
του εμπορεύματος. Τα παραπάνω δικαιώματα υπολο−
γίζονται κάθε 50 χλγρ βάρους (1 κόλλο). Πάνω από 50
KG και μέχρι 100 KG υπολογίζονται 2 κόλλα. Για βάρη
κάτω από 50 KG θεωρούνται σαν 1 κόλλο.
5. Για τα διερχόμενα και διακινούμενα εμπορεύματα
δια του Λιμένα με πλωτά ή χερσαία μέσα, όπως πλωτοί
γερανοί, πλωτές φορτηγίδες και διερχόμενα φορτηγά
αυτοκίνητα, καθορίζουμε δικαίωμα υπέρ του Ο.Λ.Ε. Α.Ε.
επί πλέον από την παράγραφο (Α) του ιδίου άρθρου
τα ακόλουθα:
Α) Πλωτοί γερανοί που προσκομίζουν ή αποκομίζουν
εμπορεύματα από το Λιμένα εφ’ άπαξ ποσό για κάθε
ημέρα ή για μεμονωμένη εργασία 44,02 Ευρώ.
Β) Φορτηγίδες που προσκομίζουν ή αποκομίζουν εμπο−
ρεύματα δια του Λιμένα για κάθε ημέρα ή για μεμονω−
μένη εργασία 22 Ευρώ.
Γ) Εξαρτήματα, μηχανισμοί και βοηθητικά αντικείμενα,
που χρησιμοποιούν οι παραλήπτες για την παραλαβή
των εμπορευμάτων τους και καταλαμβάνουν χερσαί−
ους χώρους του Λιμένα για την εναποθήκευσή τους,
προκειμένου να επαναχρησιμοποιηθούν σε μελλοντι−
κές εργασίες, υποχρεούνται στην καταβολή δικαιω−
μάτων χρήσεως υπέρ του Ο.Λ.Ε. Α.Ε., για όσο χρόνο
είναι αποθηκευμένα μετά το πέρας της εργασίας, ως
κατωτέρω:

14035

Από 1η ημέρα έως 10η ημέρα 0,03 Ευρώ / τετραγωνικό/
ημέρα
Από 11η ημέρα έως 20η ημέρα 0,06 Ευρώ / τετραγω−
νικό / ημέρα
Από 21η ημέρα και άνω 0,088 Ευρώ / τετραγωνικό /
ημέρα
Δ) Σε περίπτωση παραμονής εμπορεύματος μέσα στο
λιμάνι, λόγω απρόβλεπτης αιτίας ή ανώτερης βίας, ανε−
ξάρτητα από τη θέληση του παραλήπτη, αποφασίζει
το Δ.Σ. του Ο.Λ.Ε. Α.Ε. για την απαλλαγή μέρους των
δικαιωμάτων κατάληψης χώρου για την εναπόθεση των
εμπορευμάτων.
Ε) Για ιδιάζουσες περιπτώσεις, που δεν συμπεριλαμ−
βάνονται στις παραπάνω παραγράφους, όπως η χρήση
χώρου του Λιμένα, ως και της χερσαίας ζώνης αυτού
από εμπορεύματα, παραμένοντα τροχοφόρα, εξαρτή−
ματα, γερανοί, διάφοροι μηχ/σμοί αυτών και άλλα, ο
Ο.Λ.Ε. Α.Ε. έχει το δικαίωμα να κατατάσσει αυτές σε
παρεμφερείς παραγράφους του ιδίου άρθρου και να
εισπράττει δικαιώματα χρήσης.
ΣΤ) Για όλα ανεξαρτήτως τα εμπορεύματα, τα οποία
διέρχονται από χώρους δικαιοδοσίας του Ο.Λ.Ε. Α.Ε. ή
μεταφορτώνονται, επειδή ρυπαίνουν, καθορίζεται τέλος
καθαριότητας εκ ποσού 0,12 Ευρώ ανά τόννο, για να
καλύψει ο Οργανισμός τα έξοδα καθαριότητας, ήτοι
περισυλλογή, φόρτωση και απομάκρυνση τούτων στους
χώρους απορριμμάτων. Το τέλος αυτό θα καταβάλλε−
ται συγχρόνως με την χρέωση φορτοεκφόρτωσης του
εκάστοτε εμπορεύματος.
ΑΡΘΡΟ 2ο
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΧΡΗΣΗΣ ΛΙΜΕΝΑ ΑΠΟ ΣΚΑΦΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ
ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΟΛΟΥ ΑΥΤΟΥ
Α. Για τη φόρτωση χύδην φορτίων επί πλοίων, με
ανατρεπόμενα αυτοκίνητα, εργασίες αμέσου φόρτωσης
σε πλοία F/B, M/S και ξύλινα σκάφη με ανατρεπόμενα
αυτοκίνητα, πάσης φύσης οικοδομικά υλικά, ξυλείας
κλπ., ως και κάθε είδους χύδην φορτίο, δύναται να εκτε−
λούνται από τους ενδιαφερόμενους χωρίς τη συμμετοχή
εργατών ή μηχανημάτων του Ο.Λ.Ε. Α.Ε., εφ’ όσον δεν
είναι απαραίτητα προς φορτοεκφόρτωση, ορίζεται ως
δικαίωμα 0,44 Ευρώ / Τόννο.
Β. Φορτία από αβαρία, τα οποία αποκομίζονται για
εκφόρτωση και άμεση καταστροφή από τους ενδιαφε−
ρόμενους εκτός Λιμενικής περιοχής, καταβάλλεται σαν
δικαίωμα ποσόν 0,44 Ευρώ για κάθε τόννο.
ΑΡΘΡΟ 3ο
ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ
Α. Κλάσμα κόλλου ή άλλης μονάδας, όταν είναι πάνω
από το 50%, θεωρείται πλήρης η μονάδα, εφ’ όσον όμως
είναι μέχρι 50% δεν λαμβάνεται υπόψη στον λογ/σμό
των αντίστοιχων δικαιωμάτων.
Β. Ο υπολογισμός των ημερών παραμονής των εμπο−
ρευμάτων και οχημάτων και κάθε είδους τροχοφόρου
αυτοκινούμενου ή μη, μέσα στο Λιμάνι, αρχίζει από της
επομένης της έναρξης εκφόρτωσης του εμπορεύματος
από το πλοίο, σε κάθε περίπτωση όχι πριν από την
παρέλευση 24 ωρών από την εναπόθεσή τους επί των
κρηπιδωμάτων.
Γ. Για τη βεβαίωση των ανωτέρω δικαιωμάτων του
Ο.Λ.Ε. Α.Ε., λαμβάνονται υπόψη τα επίσημα παραστατικά
στοιχεία των κάθε φύσης διακινούμενων φορτίων και
οι μονάδες βάρους, όγκου κλπ που αναγράφονται σ’
αυτά. Αυτά είναι η Τελωνιακή διασάφηση, το δηλωτικό
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εμπορευμάτων, τα ζυγολόγια, οι εντολές φόρτωσης,
μεταφόρτωσης, παράδοσης κλπ.
Δ. Υπόχρεοι καταβολής των πιο πάνω δικαιωμάτων
είναι οι εκτελωνιστές, οι πράκτορες, οι πλοιοκτήτες
ή οι εκπρόσωποι αυτών, καθώς και οι φορτωτές και
παραλήπτες, για λογαριασμό των οποίων εναποτίθεται
το εμπόρευμα και βαρύνει αποκλειστικά και μόνον το
φορτ/μενο εμπόρευμα.
ΑΡΘΡΟ 4ο
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ
ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ
ΑΠΟ ΤΟΝ Ο.Λ.Ε. Α.Ε.
1. Ο Ο.Λ.Ε. Α.Ε. έχει την κατά νόμον εκμετάλλευση
του Λιμένα και κάθε χώρου μέσα στη χερσαία Ζώνη
και γι’ αυτό οι διενεργούντες τις φορτοεκφορτώσεις
υποχρεούνται να χρησιμοποιούν αποκλειστικά τα μέσα
που παρέχει ο Ο.Λ.Ε. Α.Ε. ή άλλου τρίτου αναδόχου
σαν υπεργολάβου, για την εκτέλεση συγκεκριμένης ερ−
γασίας για φορτοεκφορτωτικές εργασίες, στοιβασίας,
μετατόπισης, κατάληψης και προσωρινής αποθήκευ−
σης εμπορευμάτων κλπ., καθώς και για λοιπές εργασίες
μέσα στο Λιμενικό χώρο.
2. Τα μηχανήματα και λοιπά μέσα θα χορηγούνται με
σειρά προτεραιότητας εργασίας. Τη σειρά αυτή ρυθμίζει
η αρμόδια υπηρεσία του ΟΛΕ Α.Ε., σύμφωνα με τη σειρά
ζήτησης αυτών.
3. Ο Ο.Λ.Ε. Α.Ε. θα εφαρμόζει το παρόν τιμολόγιο για
κάθε είδος εμπορεύματος και εργασίας και θα εισπράτ−
τει τα κεκανονισμένα βάσει της μίσθωσης των ιδιωτικών
μέσων, που θα χρησιμοποιεί σε φόρτο εργασίας, είτε
με την κατά τόννο τιμολόγηση των εμπορευμάτων, είτε
με βάσει το ανάλογο ημερομίσθιο του ανάλογου τονάζ
γερανού ή μηχανήματος.
4. Σε περίπτωση που οι παραλήπτες εμπορευμάτων
ήθελαν για ειδικούς λόγους να χρησιμοποιήσουν δικά
τους ειδικά φορτοεκφορτωτικά μέσα, εάν ο Ο.Λ.Ε. Α.Ε.
δεν μπορεί να διαθέσει αυτά και δεν μπορεί επίσης και
ο υπεργολάβος Μηχ/των του Ο.Λ.Ε. Α.Ε., λόγω ειδικών
συνθηκών, θα επιτρέπεται από τον Ο.Λ.Ε Α.Ε η είσοδος
Μηχ/των και εξαρτημάτων, πλην όμως θα εισπράττει
σαν δικαίωμα το 20% του ισχύοντος τιμολογίου τους,
το οποίο θα προσκομίζουν στο αρμόδιο γραφείο για
την εξόφληση του λογαριασμού τους και που σε κάθε
περίπτωση δεν μπορεί να είναι κατώτερο της αντίστοι−
χης τιμής του ισχύοντος τιμολογίου.
5. Οι πλοιοκτήτες, Ναυτικοί πράκτορες, φορτωτές και
παραλήπτες οφείλουν να υποβάλλουν προς τον Ο.Λ.Ε.
Α.Ε., δηλωτικό ή άλλα παραστατικά εισαγωγής, εξαγω−
γής ή διαμετακομίσεως εμπορευμάτων, τα οποία πρό−
κειται να διακινηθούν μέσα στις παρακάτω προθεσμίες.
Επίσης οφείλουν να ζητήσουν τα ανάλογα μηχ/τα, προς
φορτοεκφόρτωση των πλοίων, αποκλειστικά και μόνον
από τον Ο.Λ.Ε. Α.Ε., διαφορετικά καμία εργασία φορτο−
εκφόρτωσης θα επιτρέπεται σε αυτούς.
Α) Για πλοία προέλευσης ή προορισμού Λιμένων Με−
σογείου, Ερυθράς και Ευξείνου, το μεν δηλωτικό εισα−
γωγής οφείλουν να υποβάλλουν στον Ο.Λ.Ε. Α.Ε. μέσα
σε 6 ώρες από τον κατάπλου, το δε εξαγωγής μέσα σε
48 ώρες από τον απόπλου.
Β) Για τα πλοία προέλευσης ή προορισμού λοιπών
λιμένων εξωτερικού, το μεν εισαγωγής 6 ώρες βραδύ−
τερον από του κατάπλου, το δε εξαγωγής μέσα σε 48
ώρες από τον απόπλου.
Γ) Για τα πλοία προέλευσης ή προορισμού λοιπών
Λιμένων εσωτερικού, το μεν εισαγωγής μέσα σε 2 ώρες
από τον κατάπλου, το δε εξαγωγής μέσα σε 48 ώρες
από τον απόπλου.

Δ) Το δηλωτικό εισαγωγής ή εξαγωγής εμπορευμά−
των πρέπει να είναι το ακριβές αντίγραφο εκείνου που
υποβάλλεται στο Τελωνείο. Ειδικότερα στο δηλωτικό
εισαγωγής πρέπει να αναγράφονται οι πιο κάτω εν−
δείξεις:
Δα) Τα εμπορεύματα για μεταφόρτωση κατά στίχο
μπορούν, σε περίπτωση που δεν αναγράφεται η ένδειξη
στο δηλωτικό, να δηλωθούν εκ των υστέρων με συμπλη−
ρωματικό έγγραφο (επιστολή), εφόσον όμως δεν άρχισε
εν τω μεταξύ η εκφόρτωσή τους.
Δβ) Των τράνζιτο εμπορευμάτων κατά στίχο.
Δγ) Των εκρηκτικών, εύφλεκτων και άλλων επικίνδυ−
νων εμπορευμάτων κατά στίχο.
6) Για κάθε περίπτωση που δεν προβλέπεται από τον
παρόντα κανονισμό αποφασίζει το Δ.Σ./ΟΛΕ Α.Ε., μετά
από εισήγηση του Διευθύνοντος Συμβούλου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧ/ΤΩΝ ΚΑΙ
ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
1. ΓΕΝΙΚΑ
1.1. Ο Ο.Λ.Ε. Α.Ε. έχει την κατά νόμο εκμετάλλευση του
Λιμένα και όλου του χώρου της Λιμενικής Ζώνης. Γι’ αυτό
χορηγεί αποκλειστικά τα απαραίτητα μηχανήματα που
έχει για τη διεκπεραίωση των φορτ/κών κλπ. εργασιών
μέσα στη Λιμενική Ζώνη ή άλλου υπερβολάβου, που
έχει αναδειχθεί από διαγωνισμό για την συνεκτέλεση
των εργασιών αυτών.
1.2. Για κάθε χορήγηση μηχανήματος οι ενδιαφερό−
μενοι υποχρεούνται να ειδοποιήσουν τον Ο.Λ.Ε Α.Ε.
τουλάχιστον 24 ώρες νωρίτερα και απαραίτητα κατά
τις εργάσιμες ώρες των Υπηρεσιών του Οργανισμού,
διαφορετικά η εξυπηρέτησή τους θα εξαρτηθεί από
την υπάρχουσα ευχέρεια διάθεσης μηχανικών μέσων
του Ο.Λ.Ε. Α.Ε.
1.3. Για κάθε χορήγηση μηχανήματος εκτός κανονικού
ωραρίου εργασίας των μηχανημάτων, καθώς και κατά
τα Σάββατα, Κυριακές και αργίες, η ειδοποίηση θα γίνε−
ται κατά τις ώρες λειτουργίας των Υπηρεσιών του Ο.Λ.Ε
Α.Ε. και εν πάση περιπτώσει όχι αργότερα από την 12ην
μεσημβρινή της προηγούμενης ημέρας, διαφορετικά
καμία υποχρέωση εξυπηρέτησης δεν αναλαμβάνει η
Υπηρεσία του ΟΛΕ Α.Ε..
1.4. Για τις περιπτώσεις της προηγούμενης παραγρά−
φου 1.3. τα δικαιώματα θα προκαταβάλλονται κατά 50%,
όπως ορίζεται στην παρ. 1.8 συγχρόνως με την αίτηση
ζήτησης του μηχανήματος και υπογραφής σύμβασης
εργασίας και για τόσες ώρες, όσες θα ζητήσει ο εν−
διαφερόμενος και θα τελειώσει η εργασία του μηχα−
νήματος, όταν συμπληρωθούν οι ώρες μίσθωσής του.
Σε περίπτωση παράτασης του χρόνου εργασίας, ση−
μειώνεται στο δελτίο σύμβασης εργασίας, το οποίο ο
ενδιαφερόμενος οφείλει να εξοφλήσει στο Λογιστήριο
του Ο.Λ.Ε Α.Ε. το αργότερο μέσα σε 48 ώρες.
1.5. Για την καταβολή των δικαιωμάτων χρήσης μηχ/
των, ώρα έναρξης εργασίας λογίζεται η ώρα εκκίνησης
του μηχανήματος από το χώρο στάθμευσης και λήξης
της εργασίας η ώρα επιστροφής αυτού στο χώρο εκ−
κίνησης ή η ώρα κατά την οποία πήγε σε χώρο άλλης
εργασίας.
1.6. Ελάχιστο όριο της απασχόλησης κάθε μηχανήμα−
τος μέσα στο κανονικό ωράριο εργασίας των Υπηρεσιών
του ΟΛΕ Α.Ε. λογίζεται η μία (1) ώρα. Η ωριαία μίσθωση
των μηχ/των μέσα στο κανονικό ωράριο θα γίνεται εφ’
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όσον υπάρχει ευχέρεια των Υπηρεσιών του ΟΛΕ Α.Ε και
δεν παρεμποδίζεται η ημερήσια μίσθωση του μηχανήμα−
τος. Ο χρόνος από 12:00 π.μ. έως 15:00 μ.μ θεωρείται και
χρόνος διακοπής του Σωματείου Λιμενεργατών φορτ/
σεων και εφόσον πραγματικά τα μηχανήματα του ΟΛΕ
Α.Ε. αργούν, λόγω μη ύπαρξης πόστας, θα αφαιρείται
αναλογικά από το σύνολο των ωρών απασχόλησης, όταν
το μηχάνημα είναι μισθωμένο κατά ώρα εργασίας.
1.7. Ελάχιστο όριο απασχόλησης κάθε μηχανήματος,
εκτός κανονικού ωραρίου εργασίας των χειριστών, ορί−
ζεται μία (1) ώρα. ΄Όταν η εργασία ζητείται να γίνει από
την 15:00 μ.μ. και μέχρι 18:00 μ.μ προσαυξάνεται κατά
20%, για την κάλυψη της υπερωριακής απασχόλησης
του προσωπικού και χειριστών. Το ίδιο ισχύει και για
Σάββατα, εκτός Κυριακές και αργίες, όπου ελάχιστο
όριο μίσθωσης των μηχανημάτων ορίζονται οι τρεις
(3) ώρες.
1.8. Για εργασία που ζητήθηκε αλλά ματαιώθηκε η
χρήση μηχανήματος από υπαιτιότητα του ενδιαφερομέ−
νου και εφ’ όσον το μηχάνημα κινήθηκε προς τον τόπο
εργασίας του, καθώς και για κάθε άσκοπη καθυστέρηση
αυτού, καταβάλλεται το ελάχιστο όριο αποζημίωσης,
που αναλογεί για ωριαία απασχόλησή του, σύμφωνα με
τις διατάξεις των προηγουμένων παραγράφων.
1.9. Για χρήση μηχανήματος που ζητήθηκε, αλλά μα−
ταιώθηκε από υπαιτιότητα του ενδιαφερομένου κατά
τις Κυριακές, αργίες, εξαιρέσιμες και κάθε καθοριζόμενη
με Κυβερνητική απόφαση αργία, καταβάλλεται σαν ελά−
χιστο όριο αποζημίωσης το αντίτιμο των δύο (2) ωρών
απασχόλησης, προσαυξημένο κατά το ισχύον τιμολό−
γιο, λόγω προσέλευσης χειριστή και προσωπικού στην
Υπηρεσία για εργασία. Εάν υπάρξει αμφιβολία στο εάν
υπάρχει ή όχι υπαιτιότητα του ενδιαφερομένου, κατά
την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου, αποφαίνεται
ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΛΕ Α.Ε. και η απόφασή
του γίνεται εκτελεστή.
Επίσης για μισθώσεις μηχανημάτων από τις 7:30 π.μ.
και για χρόνο 5 και άνω ωρών θα υπολογίζεται ολό−
κληρο το ημερομίσθιο του μηχανήματος για επτάωρη
εργασία.
1.10. Προσαυξήσεις στις τιμές του τιμολογίου, λόγω
υπερωριακής απασχόλησης κατά τις εργάσιμες ημέρες
και αργίες.
Α) Σαν κανονικός χρόνος απασχόλησης του εργατο−
τεχνικού προσωπικού του ΟΛΕ Α.Ε. θεωρείται το ισχύον
ωράριο λειτουργίας των Υπηρεσιών 7:30−15:00 μ.μ. Για
το χρονικό αυτό διάστημα δεν επιβάλλεται καμία προ−
σαύξηση στις τιμές του τιμολογίου.
Β) Για τις εργάσιμες ώρες μετά την 15:00 μ.μ και μέχρι
18:00 μ.μ επιβάλλεται προσαύξηση στις τιμές 20%, για
την κάλυψη της υπερωριακής απασχόλησης του προ−
σωπικού της Υπηρεσίας χειριστών, μηχανικών κλπ. Μετά
δε τη 18:00 μ.μ και μέχρι 22:00 μ.μ κατά τις εργάσιμες
ημέρες υπολογίζεται πρόσθετη προσαύξηση στις τιμές
συνολικά 30%. Για τις νυκτερινές εργασίες από 22:00
μ.μ και μέχρι 6:00 π.μ. υπολογίζεται για τον χρόνο αυτό
συνολική προσαύξηση στις τιμές του τιμολογίου 50%
συνολικά.
Γ) Για μεν τα Σάββατα η μίσθωση των γερανών και
περονοφόρων του ΟΛΕ Α.Ε., καθώς και η εκτέλεση κάθε
εργασίας με βάση το τιμολόγιο του Οργανισμού, προ−
σαυξάνεται κατά 40%, από την 7:30 π.μ. και μέχρι 12:00
μ.μ., για την κάλυψη της υπερωριακής απασχόλησης των
χειριστών, από 12:00 μ.μ μέχρι 22:00 μ.μ. προσαυξάνεται
συνολικά 75%, για δε νυκτερινές εργασίες Σαββάτου
από 22:00 μ.μ. και μέχρι 6:00 π.μ. Κυριακής η προσαύξηση
είναι πάλι 75%.
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Δ) Για εργασίες αργιών και Κυριακών από τις 7:30
π.μ. και μέχρι 15:00 μ.μ επιβάλλεται προσαύξηση στις
τιμές του τιμολογίου 75%. Από την 15:00 μ.μ. και μέχρι
22:00 μ.μ υπολογίζεται επίσης προσαύξηση 75% και για
νυκτερινές εργασίες από 22:00 μ.μ. και μέχρι 6:00 π.μ η
προσαύξηση στις τιμές είναι 75%.
1.11. Χρήση μηχανημάτων του ΟΛΕ Α.Ε. εκτός του Λι−
μένα θα επιτρέπεται σε εξαιρετικές περιπτώσεις και
εφ’ όσον:
α) Δεν παρακωλύεται η εργασία του Λιμένα.
β) Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στην περιοχή Ελευσίνας
αντίστοιχα ιδιωτικά μέσα, για την εκτέλεση της εργα−
σίας που ζητήθηκε, και
υπάρχει επείγουσα ανάγκη για την εξυπηρέτηση Δη−
μόσιων Υπηρεσιών, Δήμου Ελευσίνας, Στρατιωτικών
Αρχών, ή ακόμα και των ταξιδιωτικών επιχειρήσεων
και Βιομηχανικών της περιοχής και όχι πέραν των 80
χιλιομέτρων απόσταση από τη βάση του μηχανήματος
και εφ’ όσον δεν είναι απαραίτητο για εκτέλεση φορτ/
σεων στο Λιμένα Ελευσίνας, δύναται, μετά από άδεια
του Διευθύνοντος Συμβούλου και σχετική εισήγηση της
αρμόδιας Υπηρεσίας, να εξέλθει από τον Λιμένα για την
εκτέλεση της συγκεκριμένης εργασίας ή την μίσθωση
αυτού για συγκεκριμένο χρόνο.
Ο ΟΛΕ Α.Ε. μπορεί να ζητήσει εγγυήσεις για την
έξοδο των μηχανημάτων του από τον Λιμένα, δηλαδή
πρόσθετη ασφάλιση, για μη καλυπτομένους κινδύνους,
υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου για το είδος
εργασίας κλπ.
1.12. Έναντι του ποσού των οφειλομένων δικαιωμάτων
από τα μηχανήματα του ΟΛΕ Α.Ε., στις περιπτώσεις στις
οποίες η φύση της εργασίας δεν παρέχει την δυνατότη−
τα του ακριβούς προϋπολογισμού, κατατίθεται το 50%
του περίπου προϋπολογισθέντος κόστους εργασίας.
Μετά το πέρας της εργασίας και μετά παρέλευση 48
ωρών το αργότερο ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται να
προσέλθει στο Λογιστήριο του ΟΛΕ Α.Ε. και να εξοφλή−
σει την οφειλή του, χωρίς άλλη ειδοποίηση, διαφορετικά
έχουν εφαρμογή οι διατάξεις περί είσπραξης Δημοσίων
Εσόδων.
1.13. Για κάθε περίπτωση, που δεν έχει προβλεφθεί
στον κανονισμό λειτουργίας και τιμολόγιο της Υπηρε−
σίας, αποφασίζει το Δ.Σ. του ΟΛΕ Α.Ε. και εφαρμόζεται
κατ’ αναλογία με πλησιέστερες διατάξεις, ύστερα από
εμπεριστατωμένη εισήγηση του Διευθύνοντος Συμβού−
λου του Οργανισμού, και η οποία στη συνέχεια γίνεται
εκτελεστή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΓΕΡΑΝΩΝ ΚΑΙ
ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΓΙΑ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
ΆΡΘΡΟ 1ο
ΒΑΣΙΚΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΜΗΧ/ΤΩΝ
Α΄ ΓΕΡΑΝΟΙ
Για εργασίες που χρησιμοποιούνται γερανοί, περο−
νοφόρα οχήματα και άλλα του Ο.Λ.Ε. Α.Ε. ή τρίτων,
ορίζονται δικαιώματα για ημερήσια απασχόληση 7
ωρών, όπως αναλυτικά αναφέρεται στον πίνακα που
ακολουθεί:
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ΑΡΘΡΟ 2ο
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ ΜΕ ΜΗΧ/ΤΑ
Ο.Λ.Ε. Α.Ε. Ή ΤΡΙΤΟΥ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΣ
ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΣ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ
ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΜΕΝΑ ΣΥΝΗΘΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ
ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ.
Α) Για τη χρήση Γερανών και περονοφόρων οχημάτων
του Ο.Λ.Ε. Α.Ε. ή τρίτου υπεργολάβου της Εταιρείας,
για φορτοεκφορτώσεις πάσης φύσης εμπορευμάτων,
εκτός από τα συνήθη εμπορεύματα του Λιμένα που
κατονομάζουμε πιο κάτω, καταβάλλονται δικαιώματα
για την εκφόρτωση των εμπορευμάτων αυτών από το
πλοίο στην προκυμαία κατά τόννο εμπορεύματος 0,73
Ευρώ / ΤΟΝΝΟ.
Β) Για εμπορεύματα που εκφορτώνονται από πλοίο
και φορτώνονται απευθείας σε μεταφορικά οχήματα,
δηλαδή άμεση παραλαβή από Μηχ/τα του Ο.Λ.Ε. Α.Ε. ή
άλλου τρίτου υπεργολάβου, καθορίζεται ως δικαίωμα
φορτοεκφόρτωσης το ποσόν των 0,03 Ευρώ /ΤΟΝΝΟ.
Γ) Για την μετατόπιση των αποτιθεμένων στην προ−
κυμαία εμπορευμάτων σε χώρους στοιβασίας για τα
κάθε φύσης εμπορεύματα καθορίζεται σαν δικαίωμα
το ποσόν των 0,59 Ευρώ / ΤΟΝΝΟ.
Δ) Για φορτώσεις εμπορευμάτων γενικής φύσης από
το έδαφος σε μεταφορικά οχήματα με μηχανήματα κα−
θορίζουμε το ποσόν των 0,59 Ευρώ / ΤΟΝΝΟ.
ΑΡΘΡΟ 3ο
ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΕΙΣ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΠΕΖΩΝ
ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΡΟΥΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗΣ
ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ CONTAINERS.
1. Χρήση γερανών και μηχανημάτων για φορτοεκ−
φόρτωση, μετατόπιση, ημιανύψωση κλπ. εμπορευμά−
των, γενικά εγκιβωτισμένων ή όχι, αυτοκινούμενων ή
όχι, κάθε είδους και τύπου τροχοφόρων οχημάτων και
κάθε είδους πλωτών μέσων και εφ΄ όσον αποτελούν
αυτά μεμονωμένα πέζα μικρού αριθμού και μεγάλου
βάρους με ιδιαίτερες δυσκολίες και συνθήκες εκφόρ−
τωσης, τα δικαιώματα του Ο.Λ.Ε. Α.Ε. για τις εργασίες
αυτές υπολογίζονται ως κατωτέρω:
Στην περίπτωση αυτή τοποθετούνται και τα
CONTAINERS, εφ΄ όσον είναι λιγότερα από 30 τεμάχια.
α. Πέζα από 0010 – 10000 KG 1,76 Ευρώ ανά τόννο.
β. Πέζα από 10001−20000 KG 2,35 Ευρώ ανά τόννο.
γ. Πέζα από 20001−30000 KG 2,94 Ευρώ ανά τόννο.
δ. Πέζα από 30001−40000 KG 4,11 Ευρώ ανά τόννο.
ε. Πέζα από 40001−50000 KG 5,29 Ευρώ ανά τόννο.
στ. Πέζα από 50001−άνω KG 7,10 Ευρώ ανά τόννο.
Στην περίπτωση που τα CONTAINERS είναι άνω των
30 τεμαχίων καθορίζεται δικαίωμα υπέρ του Ο.Λ.Ε. Α.Ε.
ως κατωτέρω:
α. Για εκφόρτωση CONTAINERS, διαστάσεων 10Χ8Χ8
ποδών, εμφόρτων, από πλοίο στην προκυμαία ή φόρτω−
ση από έδαφος σε πλοίο, καθορίζεται δικαίωμα 20,54
Ευρώ / τεμ.

Για εκφόρτωση CONTAINERS, διαστάσεων 10Χ8Χ8
ποδών, κενών, από πλοίο στην προκυμαία ή φόρτωση
από έδαφος σε πλοίο, καθορίζεται δικαίωμα 10,27 Ευρώ/
τεμ.
Για εκφόρτωση CONTAINERS, διαστάσεων 20Χ8Χ8
ποδών, εμφόρτων, από πλοίο στην προκυμαία ή φόρ−
τωση από έδαφος σε πλοίο, καθορίζεται δικαίωμα 29,35
Ευρώ / τεμ.
Για εκφόρτωση CONTAINERS, διαστάσεων 20Χ8Χ8
ποδών, κενών, από πλοίο στην προκυμαία ή φόρτωση
από έδαφος σε πλοίο, καθορίζεται δικαίωμα 12,33 Ευρώ/
τεμ.
Για εκφόρτωση CONTAINERS, διαστάσεων 30Χ8Χ8
ποδών, εμφόρτων, από πλοίο στην προκυμαία ή φόρ−
τωση από έδαφος σε πλοίο, καθορίζεται δικαίωμα 37,56
Ευρώ / τεμ.
Για εκφόρτωση CONTAINERS, διαστάσεων 30Χ8Χ8
ποδών, κενών, από πλοίο στην προκυμαία ή φόρτω−
ση από έδαφος σε πλοίο, καθορίζεται δικαίωμα 14,38
Ευρώ/ τεμ.
Για εκφόρτωση CONTAINERS, διαστάσεων 40Χ8Χ8
ποδών, εμφόρτων, από πλοίο στην προκυμαία ή φόρ−
τωση από έδαφος σε πλοίο, καθορίζεται δικαίωμα 45,78
Ευρώ / τεμ.
Για εκφόρτωση CONTAINERS, διαστάσεων 40Χ8Χ8
ποδών, κενών, από πλοίο στην προκυμαία ή φόρτω−
ση από έδαφος σε πλοίο, καθορίζεται δικαίωμα 16,43
Ευρώ/ τεμ.
β. Για εκφόρτωση CONTAINERS, διαστάσεων 10Χ8Χ8
ποδών, εμφόρτων, από πλοίο σε μεταφορικό μέσο ή
φόρτωση από μεταφορικό μέσο σε πλοίο, καθορίζεται
δικαίωμα 26,71 Ευρώ / τεμ.
Για εκφόρτωση CONTAINERS, διαστάσεων 10Χ8Χ8 πο−
δών, κενών, από πλοίο σε μεταφορικό μέσο ή φόρτωση
από μεταφορικό μέσο σε πλοίο, καθορίζεται δικαίωμα
12,33 Ευρώ / τεμ.
Για εκφόρτωση CONTAINERS, διαστάσεων 20Χ8Χ8
ποδών, εμφόρτων, από πλοίο σε μεταφορικό μέσο ή
φόρτωση από μεταφορικό μέσο σε πλοίο, καθορίζεται
δικαίωμα 35,22 Ευρώ / τεμ.
Για εκφόρτωση CONTAINERS, διαστάσεων 20Χ8Χ8 πο−
δών, κενών, από πλοίο σε μεταφορικό μέσο ή φόρτωση
από μεταφορικό μέσο σε πλοίο, καθορίζεται δικαίωμα
13,21 Ευρώ / τεμ.
Για εκφόρτωση CONTAINERS, διαστάσεων 30Χ8Χ8
ποδών, εμφόρτων, από πλοίο σε μεταφορικό μέσο ή
φόρτωση από μεταφορικό μέσο σε πλοίο, καθορίζεται
δικαίωμα 44,02 Ευρώ / τεμ.
Για εκφόρτωση CONTAINERS, διαστάσεων 30Χ8Χ8 πο−
δών, κενών, από πλοίο σε μεταφορικό μέσο ή φόρτωση
από μεταφορικό μέσο σε πλοίο, καθορίζεται δικαίωμα
16,43 Ευρώ / τεμ.
Για εκφόρτωση CONTAINERS, διαστάσεων 40Χ8Χ8
ποδών, εμφόρτων, από πλοίο σε μεταφορικό μέσο ή
φόρτωση από μεταφορικό μέσο σε πλοίο, καθορίζεται
δικαίωμα 58,69 Ευρώ / τεμ.
Για εκφόρτωση CONTAINERS, διαστάσεων 40Χ8Χ8 πο−
δών, κενών, από πλοίο σε μεταφορικό μέσο ή φόρτωση
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από μεταφορικό μέσο σε πλοίο, καθορίζεται δικαίωμα
21,40 Ευρώ / τεμ.
γ. Για μετατόπιση και φόρτωση επί οχήματος
CONTAINERS, διαστάσεων 10Χ8Χ8 ποδών, από έδαφος
σε έδαφος εμφόρτων, καθορίζεται δικαίωμα 10,27 Ευρώ/
τεμ. και κενών 6,75 Ευρώ / τεμ.
Για διαστάσεις 20Χ8Χ8 ποδών εμφόρτων 11,15 Ευρώ/
τεμ. και κενών 6,75 Ευρώ / τεμ.
Για διαστάσεις 30Χ8Χ8 ποδών εμφόρτων 12,03 Ευρώ/
τεμ. και κενών 7,04 Ευρώ / τεμ.
Για διαστάσεις 40Χ8Χ8 ποδών εμφόρτων 14,38 Ευρώ/
τεμ. και κενών 8,00 Ευρώ / τεμ.
δ. Για φορτοεκφόρτωση από έδαφος σε όχημα και
αντιστρόφως CONTAINERS, διαστάσεων 10Χ8Χ8 ποδών,
εμφόρτων, καθορίζεται δικαίωμα 12,33 Ευρώ / τεμ. και
κενών 7,63 Ευρώ / τεμ.
Για διαστάσεις 20Χ8Χ8 ποδών, εμφόρτων 13,50 Ευρώ/
τεμ. και κενών 9,10 Ευρώ / τεμ.
Για διαστάσεις 30Χ8Χ8 ποδών, εμφόρτων 14,38 Ευρώ/
τεμ. και κενών 10,27 Ευρώ / τεμ.
Για διαστάσεις 40Χ8Χ8 ποδών, εμφόρτων 16,43 Ευρώ/
τεμ. και κενών 10,85 Ευρώ / τεμ.
2. Από το άρθρο εξαιρούνται οι λάντζες, που ζυγίζουν
κάτω από 30 τόννους και γι’ αυτές εφαρμόζεται η πιο
κάτω παρ. (α) του άρθρου 4.
3. Σε περίπτωση που η εκφόρτωση ενός μεγάλου
βάρους παρουσιάζει ειδικές δυσκολίες και συνθήκες
και ο Γερανός απασχοληθεί 5 και πλέον ώρες, τότε
εάν η αποζημίωση με την κατά πέζο τιμή δεν καλύπτει
το ημερομίσθιο του γερανού, η αρμόδια Υπηρεσία θα
εισπράξει τότε με βάση το ημερομίσθιο του ανάλογου
γερανού και όχι με την κατά πέζο αποζημίωση.
ΑΡΘΡΟ 4ο
Χρήση γερανών του Ο.Λ.Ε. Α.Ε. για εξυπηρέτηση των
επιβατικών σκαφών τύπου λάντζας στο Λιμένα Ελευ−
σίνας.
Α. Για την ανέλκυση αλιευτικών σκαφών εν γένει, κα−
θώς και σκαφών τύπου λάντζας, που εξυπηρετούνται
από τον Λιμένα Ελευσίνας και εφ΄ όσον αυτά έχουν ήδη
σαμπανιαριστεί με ευθύνη των ενδιαφερομένων και με
δικά τους μέσα, θα μισθώνονται τα Μηχ/τα του Ο.Λ.Ε.
με βάση την ωριαία μίσθωση του ανάλογου Μηχ/τος και
για όσο χρόνο ήθελε να απασχοληθεί για την ανέλκυση
αυτή μιας ή περισσοτέρων λέμβων.
Β. Για τις φορτοεκφορτώσεις εμπορευμάτων από και
εντός των επιβατικών ή φορτηγών λέμβων (λάντζες)
θα υπολογίζεται δικαίωμα υπέρ του Ο.Λ.Ε. Α.Ε. για τη
χρήση μηχανημάτων ως ακολούθως:
1. Πέζα μέχρι 200 ΚG κατά πέζο 2,35 Ευρώ / τεμ.
2. Πέζα μέχρι 900 ΚG κατά πέζο 3,52 Ευρώ / τεμ.
3. Πέζα μέχρι 1000 ΚG κατά πέζο 6,46 Ευρώ / τεμ.
4. Πέζα μέχρι 1200 ΚG κατά πέζο 10,57 Ευρώ / τεμ.
5. Για τις φορτοεκφορτώσεις (1 έως 4) παρέχεται η
ευχέρεια στην Υπηρεσία να κοστολογήσει είτε την κατά
πέζο εκφόρτωση, είτε την εκφόρτωση με βάση την ωρι−
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αία απασχόληση του μηχανήματος και πάντοτε σύμφω−
να με τα συμφέροντα της Υπηρεσίας και του άρθρου
10 του παρόντος. Γίνεται μνεία ότι σε καμία περίπτωση
από τις πιο πάνω ή αμοιβή δεν θα είναι μικρότερη των
6,46 Ευρώ κατά περίπτωση.
ΑΡΘΡΟ 5ο
1. Α) Χρήση γερανού με αρπάγη (κουτάλα) προς εκ−
φόρτωση χύδην εμπορευμάτων αμέσου παραλαβής ή
αποθέσεως επί του προβλήτα (Δημητριακών Ζωοτρο−
φών) ορίζεται δικαίωμα για την εκτέλεση της εργασίας
αυτής κατά τόννο 0,73 Ευρώ / τον. σε έδαφος και 0,88
Ευρώ / τον. επί μεταφορικών μέσων, δηλαδή άμεση
παραλαβή.
Β) Για τις εργασίας μετατόπισης και φόρτωσης χύ−
δην εμπορευμάτων της παραγρ. (α) από το έδαφος σε
μεταφορικά οχήματα ορίζεται σαν δικαίωμα για την
εκτέλεση της εργασίας αυτής το ποσόν των 0,59 Ευρώ/
τον.
Γ) Για τις εργασίες φόρτωσης χύδην εμπορευμάτων
από το έδαφος στα πλοία ορίζεται σαν δικαίωμα για
την εκτέλεση της εργασίας αυτής το ποσόν των 0,73
Ευρώ / τον.
2. Α) Για προϊόντα που επιφέρουν διάφορες ζημιές στα
μηχανήματα (γερανούς) του Ο.Λ.Ε. Α.Ε. από την σκόνη ή
άλλους παράγοντες, όπως κάρβουνο, σκουριά, χημικά
υγρά κλπ. ορίζεται σαν δικαίωμα για τις εργασίες αυτές
0,77 Ευρώ / τον.
Β) Για τις εργασίες φόρτωσης από το έδαφος στα
μεταφορικά οχήματα τέτοιων εμπορευμάτων ορίζεται
δικαίωμα 0,59 Ευρώ/ τον.
ΑΡΘΡΟ 6ο
ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΕΙΣ, ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΕΙΣ ΚΑΙ
ΦΟΡΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΚΟΡΜΩΝ
ΤΡΟΠΙΚΗΣ ΞΥΛΕΙΑΣ
Α. 1) Για την εκφόρτωση κορμών τροπικής ξυλείας
από το πλοίο στην προκυμαία του Λιμένα με μηχανικά
μέσα του Ο.Λ.Ε. Α.Ε. ή από τρίτους υπεργολάβους της
Εταιρείας ορίζεται δικαίωμα 0,79 Ευρώ / μ3.
2) Για εκφορτώσεις κορμών τροπικής ξυλεία από
πλοία και φορτώσεις επί μεταφορικών μέσων (νταλίκες)
για άμεσο παραλαβή ορίζεται 0,88 Ευρώ / μ3.
Β. Για τις μετατοπίσεις των κορμών της τροπικής
ξυλείας από την προκυμαία στους χώρους στοιβασίας
και εναπόθεσης από μηχανήματα του Ο.Λ.Ε. Α.Ε. περο−
νοφόρα ή άλλα μηχανήματα τρίτου σαν υπεργολάβου
της Εταιρείας ορίζεται σαν δικαίωμα για την εργασία
αυτή προς τον Ο.Λ.Ε. Α.Ε. το ποσόν των 0,79 Ευρώ / μ3,
όπως ορίζεται στη διασάφηση εμπορεύματος.
Γ. Για τις φορτώσεις των κορμών τροπικής ξυλείας
από τους τόπους στοιβασίας σε μεταφορικά μέσα (ντα−
λίκες), υπολογίζεται σαν δικαίωμα για την εργασία αυτή,
που εκτελεί ο Ο.Λ.Ε. Α.Ε. με δικά του μηχανήματα ή
τρίτου υπεργολάβου της Εταιρείας το ποσόν των 0,79
Ευρώ / μ3.
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ΑΡΘΡΟ 7ο
ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΕΙΣ ΣΙΔΗΡΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ
COΙLS ΚΑΙ ΜΟΡΦΟΣΙΔΗΡΟΣ
(ΜΠΙΓΕΤΕΣ ΚΑΙ ΛΑΜΑΡΙΝΕΣ)
Α) Για τις εκφορτώσεις σιδήρων, κυλινδρικών δεμάτων
λαμαρίνας coils, μορφοσιδήρου, σωλήνων, σιδηροδοκών,
λαμαρινών, κυλοδοκών, μπετοσιδήρου κλπ. από το κύτος
του πλοίου στην προκυμαία του λιμένα και εναποθέσεις
επ΄ αυτής, ορίζεται σαν δικαίωμα υπέρ του Ο.Λ.Ε. Α.Ε.,
για την εκτέλεση των εργασιών αυτών το ποσόν των
0,65 Ευρώ / τόννο.
Β) Για την απευθείας παράδοση των σιδηρών δεμάτων,
COΙLS, μορφοσιδήρων κλπ. και φόρτωση απ΄ ευθείας σε
μεταφορικά οχήματα (νταλίκες) ορίζεται σαν δικαίωμα
υπέρ του Ο.Λ.Ε. Α.Ε. το ποσόν των 0,73 Ευρώ / τόννο.

δ. Για την εκφόρτωση μεταλλικών κατασκευών εκ σι−
δήρου από το κύτος του πλοίου και αμέσου παραλαβής
τούτων επί μεταφορικών μέσων (νταλίκες) από μηχ/τα
του Ο.Λ.Ε. Α.Ε. ή άλλου τρίτου υπεργολάβου της εται−
ρείας, ορίζεται σαν δικαίωμα για την εργασία αυτή το
ποσόν των 1,00 Ευρώ / τ.
ΑΡΘΡΟ 9ο
ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΧΑΡΤΟΥ
ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΥΛΗΣ ΣΕ ΠΑΛΕΤΕΣ ΩΣ ΚΑΙ
ΡΟΛΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΑΡΤΟΥ
Α) Για τις εκφορτώσεις δεμάτων χαρτόμαζας από το
κύτος του πλοίου στην προκυμαία του Λιμένα, με μη−
χανήματα του Ο.Λ.Ε. Α.Ε. ή άλλου τρίτου υπεργολάβου

Γ) Για τις μετατοπίσεις των σιδηρών δεμάτων, COΙLS
από την προκυμαία στους χώρους στοιβασίας και ενα−
ποθέσεις από μηχανήματα του Ο.Λ.Ε. Α.Ε. ή άλλου τρίτου
υπεργολάβου της Υπηρεσίας ορίζεται δικαίωμα υπέρ
του Ο.Λ.Ε. Α.Ε. το ποσόν των 0,59 Ευρώ / τόνο.

της Εταιρείας, ορίζεται ως δικαίωμα για τον Ο.Λ.Ε. Α.Ε.

Δ) Για τις φορτώσεις σιδηρών δεμάτων, COΙLS και
μορφοσιδήρου από τους χώρους στοιβασίας στα μετα−
φορικά οχήματα (νταλίκες) από μηχανήματα του Ο.Λ.Ε.
Α.Ε. ή άλλου τρίτου υπεργολάβου της Εταιρείας ορί−
ζεται σαν δικαίωμα για τον Ο.Λ.Ε. Α.Ε. το ποσόν των
0,65 Ευρώ / τ.

ματα του Ο.Λ.Ε. Α.Ε. ή άλλου τρίτου υπεργολάβου της

Σημειώνουμε, ότι τα ως άνω ποσά ισχύουν και για τα
τσέρκια βάρους μέχρι 15 τ., για δε τα τσέρκια βάρους
άνω των 15 τ. θα έχουμε την εκφόρτωση από πλοίο στο
έδαφος 1,90 Ευρώ / τ., από πλοίο σε αυτοκίνητο (άμεση
παράδοση) 1,32 Ευρώ / τ., την μετατόπιση 0,88 Ευρώ /
τ. και φόρτωση επ΄ αυτ/του 1,12 Ευρώ / τ.
ΑΡΘΡΟ 8ο
ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
α. Για την εκφόρτωση μεταλλικών κατασκευών από
σίδηρο από το κύτος του πλοίου και εναπόθεση αυτών
επί της προκυμαίας του Λιμένα ορίζεται επίσης δικαίω−
μα υπέρ του Ο.Λ.Ε. Α.Ε. για την εργασία αυτή το ποσόν
των 0,88 Ευρώ/τ.
β. Για τις μετατοπίσεις των μεταλλικών κατασκευών
από την προκυμαία προς τους χώρους στοιβασίας του
Λιμένα ορίζεται σαν δικαίωμα το ποσόν των 0,52 Ευρώ/τ.
γ. Για δε τις φορτώσεις επί μεταφορικών μέσων (ντα−
λίκες) από μηχανήματα του Ο.Λ.Ε. Α.Ε. ορίζεται σαν δι−
καίωμα υπέρ του Ο.Λ.Ε. Α.Ε. το ποσόν των 0,65 Ευρώ/τ.

το ποσόν των 0,52 Ευρώ / τ.
Β) Για τις εκφορτώσεις δεμάτων χαρτόμαζας και ρο−
λών χάρτου, από το κύτος του πλοίου και απόθεση επί
αυτοκινήτου για άμεση παραλαβή αυτού, από μηχανή−
Εταιρείας ορίζεται ως δικαίωμα για την εκτέλεση της
εργασίας αυτή το ποσόν των 0,82 Ευρώ / τ.
Γ) Για τις μετατοπίσεις των εμπορευμάτων αυτών χαρ−
τόμαζας ή ρολών χάρτου από μηχανήματα του Ο.Λ.Ε.
Α.Ε. ή άλλου τρίτου υπεργολάβου ορίζεται δικαίωμα
ποσού 0,28 Ευρώ / τ.
Δ) Για τις εργασίες φόρτωσης δεμάτων χαρτόμα−
ζας ή ρολών χαρτιού από τους χώρους στοιβασίας σε
μεταφορικά οχήματα (νταλίκες) με μηχ/τα του Ο.Λ.Ε.
Α.Ε. ή άλλου τρίτου υπεργολάβου της Εταιρείας, κα−
θορίζεται δικαίωμα για τον Ο.Λ.Ε. Α.Ε. το ποσόν των
0,44 Ευρώ / τ.
Ε) Για τις εργασίες εκφορτώσεως και φορτώσεως
ειδικών δεμάτων χαρτιού και πλαστικών ευαίσθητων σε
φθορές, καθώς και άλλων εμπορευμάτων επί παλετών,
που έχουν ανάγκη ειδικής προσοχής, δημιουργώντας
έτσι καθυστερήσεις στις φορτώσεις, τα δικαιώματα του
Ο.Λ.Ε. Α.Ε. από τη χρήση Μηχ/των, για την εκτέλεση
της εργασίας εκφορτώσεως από πλοία, ορίζονται σε
0,82 Ευρώ / τ.
ΣΤ) Οι αναφερόμενες στα άρθρα 2,3,4,5,6,7,8, και 9 του
παρόντος Κεφαλαίου τιμές αποτυπώνονται συνοπτικά
τον παρακάτω πίνακα:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
ΑΡΘΡΟ 10ο

1. Με το άρθρο διευκρινίζεται, ότι για όλες τις εργα−
σίες φορτοεκφόρτωσης, μετατόπισης και στοιβασίας
εμπορευμάτων θα εφαρμόζονται οι προαναφερόμενες
στα διάφορα άρθρα κατά τόννο τιμές της αναλόγου
εργασίας, εφ΄ όσον η απόδοση του μηχανήματος, για τη
συγκεκριμένη εργασία, υπερκαλύπτει τις τιμές μίσθω−
σης των μηχανημάτων κατά ημέρα ή και ώρα χρήσης
αυτού. Στις περιπτώσεις, που λόγω καθυστέρησης από
μεταφορικά οχήματα ή άλλες αιτίες, δεν καλύπτεται το
ωρομίσθιο ή και ημερομίσθιο του μηχανήματος από την
κατά τόννο τιμή και απόδοσή του, το αρμόδιο τμήμα του
Ο.Λ.Ε. Α.Ε. θα εισπράττει το ανάλογο ημερομίσθιο του
μηχανήματος ή της ώρας απασχόλησης αυτού.
2. Για κάθε εργασία φορτοεκφόρτωσης ή άλλης φύσης
εργασίας, που δεν χρησιμοποιούνται τα μηχανήματα του
Ο.Λ.Ε. Α.Ε., αλλά φορτοεκφορτωτικά μέσα του πλοίου ή
παραλήπτου, ο Ο.Λ.Ε. Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα επιβολής
δικαιώματος εκ ποσοστού 20% επί της τιμολογούμενης
τιμής του εμπορεύματος, με βάση το παρόν τιμολόγιο
και με κατώτατο ποσόν 0,24 Ευρώ/τ. Το δικαίωμα αυτό
βαρύνει το εμπόρευμα και θα εισπράττεται από τον
Ο.Λ.Ε. Α.Ε. πριν από την απομάκρυνση αυτού από τον
χώρο του Λιμένα.
3. Επίσης ποσοστό θα εισπράττει και από τις εισπρά−
ξεις του Σωματείου Λιμενεργατών,για τις εργασίες φορ−
τοεκφόρτωσης με τα περονοφόρα οχήματα που διαθέ−
τουν στο Λιμάνι Ελευσίνας, με βάση τα μισθώματα του
παρόντος τιμολογίου ή της κατά τόννο τιμολογούμενης
τιμής του ανάλογου εμπορεύματος.
Για κάθε εργασία, που θα διενεργείται στο Λιμάνι
Ελευσίνας με τα περονοφόρα οχήματα του Σωματείου
Λιμενεργατών, απαιτείται εκ των προτέρων ειδική έγ−
γραφη άδεια εργασίας του μηχανήματος από το Γρα−
φείο κινήσεως μηχανημάτων του Ο.Λ.Ε. Α.Ε. και αυτή θα
εκδίδεται, εφ΄ όσον τα μηχανήματα της Εταιρείας δεν
επαρκούν ή είναι απασχολημένα σε άλλες εργασίες.
Κάθε εργασία ξένων μηχανημάτων εκτός του Ο.Λ.Ε.
Α.Ε. μέσα στο χώρο του Λιμένα χωρίς έγγραφη άδεια
απαγορεύεται. Επιβάλλεται δε πρόστιμο για κάθε ερ−
γαζόμενο μηχάνημα, χωρίς έγγραφη άδεια από την
Υπηρεσία, το οποίο ανέρχεται στο 50% της τιμολο−
γούμενης αξίας αυτού κατά ημέρα μίσθωσής του, με
βάση το παρόν τιμολόγιο. Σε περίπτωση μη καταβολής
των ανωτέρω προστίμων, από αυθαίρετη απασχόληση
μηχανήματος στο Λιμάνι, θα εφαρμόζονται οι διατάξεις
των άρθρων 55 και 96 του Β.Δ/τος 14/19 Ιανουαρίου 1939
(ΦΕΚ Δ΄24) «Περί κωδικοποιήσεως των περί Λιμενικών
Ταμείων κειμένων διατάξεων».
ΑΡΘΡΟ 11ο
1. Για τα πάσης φύσεως εμπορεύματα, που διέρχονται
με μεταφορικά οχήματα δια μέσου του Λιμένα Ελευ−
σίνας ή που εξυπηρετούνται από αυτόν, επιβάλλεται
δικαίωμα υπέρ του Ο.Λ.Ε. Α.Ε. 0,88 Ευρώ/τ., με ελάχι−
στο ποσόν 17,60 Ευρώ για κάθε τροχοφόρο, εφ΄ όσον
με βάση την κατά τόννο αποζημίωση δεν καλύπτει το
ποσόν αυτό.

2. Επίσης για κάθε εμπόρευμα ή μηχάνημα ή εξαρ−
τήματα που διακινούνται δια του Λιμένα Ελευσίνας ή
των χώρων δικαιοδοσίας του Ο.Λ.Ε. Α.Ε. με πλωτά μέσα,
πλωτούς γερανούς, υδροφόρες, φορτηγίδες κλπ. προς
εξυπηρέτηση παροπλισμένων ή ελλιμενισμένων πλοίων
ή για κάθε άλλο σκοπό εισπράττεται δικαίωμα υπέρ
του Ο.Λ.Ε. Α.Ε. 0,88 Ευρώ / τ. και όχι λιγότερο από τα
ποσά που αναγράφονται στο γενικό πίνακα δικαιωμά−
των φορτοεκφορτώσεως της παραγράφου 2.
ΑΡΘΡΟ 12ο
α. Για πάσης φύσεως εμπορεύματα, που διέρχονται
με μεταφορικά οχήματα δια μέσω του Λιμένος Ελευ−
σίνας – εκφορτώσεις από πλοία τύπου RO−RO, επιβάλ−
λεται δικαίωμα υπέρ Ο.Λ.Ε. Α.Ε.
ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΝ ΕΜΦΟΡΤΑ έως 10 Τ. 11,80 Ευρώ / ΑΝΑ
ΑΥΤ/ΤΟ
έως 15 Τ. 14,70 Ευρώ /ΑΝΑ ΑΥΤ/ΤΟ
έως 20 Τ. 17,60 Ευρώ /ΑΝΑ ΑΥΤ/ΤΟ
από 20 Τ. ΚΑΙ ΑΝΩ 0,88 /ΑΝΑ ΤΟΝΝΟ.
ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΑ 8,80 Ευρώ / ΑΝΑ ΑΥΤ/ΤΟ.
β. Για φόρτωση ή εκφόρτωση Ι.Χ. αυτοκινήτων σε
πλοίο ή από πλοίο, αυτοκινούμενων και διέλευση αυτών
με αυτοκινητοφόρες από τους χώρους δικαιοδοσίας
του Λιμένα, καθορίζεται δικαίωμα υπέρ του Ο.Λ.Ε. Α.Ε.
10 Ευρώ ανά αυτοκίνητο.
ΑΡΘΡΟ 13ο
1. Για την εκτέλεση κάθε φύσεως φορτοεκφόρτωσης
εμπορευμάτων απαιτούνται σαμπάνια, η προσκόμιση
των οποίων είναι υποχρέωση του εισαγωγέα ή παρα−
λήπτου. Σε περίπτωση μη προσκόμισης σαμπανιών από
τον παραλήπτη και εάν χρησιμοποιηθούν σαμπάνια ή
φασκιές του Ο.Λ.Ε. Α.Ε., τότε μαζί με την εξόφληση της
εργασίας φορτοεκφορτώσεως θα παρακρατείται η αξία
των σαμπανιών.
2. Απαγορεύεται ρητώς η χρήση μηχ/των φορτοεκφορ−
τώσεως εντός του Λιμένα Ελευσίνας, χωρίς έγγραφη
άδεια για το συγκεκριμένο μηχάνημα από το Γραφείο
κίνησης μηχ/των του Ο.Λ.Ε. Α.Ε. και αυτή θα εκδίδεται
μόνο όταν αποδεδειγμένα μηχανήματα του Ο.Λ.Ε. Α.Ε.
δεν επαρκούν για τις εργασίες φορτοεκφόρτωσης ή
αποδεδειγμένα, λόγω βλάβης, δεν είναι δυνατή η λει−
τουργία τους. Σε περίπτωση παραβάσεως του πιο πάνω
όρου θα εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 3
του άρθρου 10 του παρόντος τιμολογίου.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Aθήνα, 22 Μαΐου 2007
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