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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧ/ΤΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

                               

       

1. Γενικά 

1.1 Για κάθε χορήγηση µηχανήµατος οι ενδιαφερόµενοι υποχρεούνται να 

ειδοποιήσουν την αρµόδια υπηρεσία του Ο.Λ.Κ. τουλάχιστον 24 ώρες 

νωρίτερα και απαραίτητα κατά τις εργάσιµες ώρες των υπηρεσιών του 

Ο.Λ.Κ., διαφορετικά η εξυπηρέτηση τους θα εξαρτηθεί από την υπάρχουσα 

ευχέρεια διάθεσης προσωπικού και µηχανικών µέσων του Ο.Λ.Κ. 

1.2 Για κάθε χορήγηση µηχανήµατος εκτός κανονικού ωραρίου εργασίας των         

      µηχανηµάτων, καθώς και κατά Σάββατα, Κυριακές και αργίες η ειδοποίηση    

      θα γίνεται κατά τις ώρες λειτουργίας των Υπηρεσιών του Ο.Λ.Κ και εν πάσει 

      περιπτώσει όχι αργότερα από την 12
η
 µεσηµβρινή της προηγουµένης ηµέρας 

      διαφορετικά καµία  υποχρέωση εξυπηρέτησης δεν αναλαµβάνει η Υπηρεσία. 

1.3 Για την καταβολή των δικαιωµάτων χρήσης µηχ/των , ώρα έναρξης εργασίας 

      λογίζεται η ώρα  εκκίνησης του µηχανήµατος από τον χώρο στάθµευσης       

      και λήξης η ώρα επιστροφής αυτού στον χώρο αυτό ή η ώρα κατά την οποία    

      πήγε σε χώρο άλλης εργασίας. 

1.4 Ελάχιστο όριο απασχόλησης κάθε µηχανήµατος µέσα στο κανονικό ωράριο    

      εργασίας της Υπηρεσίας λογίζεται η µία (1) ώρα. Η ωριαία µίσθωση των   

      µηχ/των µέσα στο κανονικό ωράριο θα γίνεται εφ’ όσον υπάρχει ευχέρεια της  

      Υπηρεσίας και δεν παρεµποδίζεται η ηµερήσια µίσθωση του µηχανήµατος. 

1.5 Ελάχιστο όριο απασχόλησης κάθε µηχανήµατος εκτός κανονικού ωραρίου    

      εργασίας των χειριστών ορίζεται µία (1) ώρα  το ίδιο ισχύει και για τα  

      Σάββατα εκτός Κυριακές και αργίες , όπου το ελάχιστο όριο µίσθωσης των    

      µηχανηµάτων ορίζεται σε τρεις (3) ώρες .Κλάσµα ώρας δεν νοείται και  

      υπολογίζεται ως ολόκληρη ώρα (περιπτώσεις 1.3,1.4,1.5)  

1.6 Για εργασία που ζητήθηκε αλλά µαταιώθηκε η χρήση του µηχανήµατος από  

υπαιτιότητα του ενδιαφεροµένου 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 

απασχόληση του ,σύµφωνα µε τις διατάξεις των προηγουµένων παραγράφων. 

1.7 Για χρήση µηχανήµατος που ζητήθηκε αλλά µαταιώθηκε από υπαιτιότητα  

του ενδιαφεροµένου τις Κυριακές , αργίες εξαιρέσιµους και κάθε 

καθοριζόµενη µε Κυβερνητική απόφαση αργία, καταβάλλεται σαν ελάχιστο 

όριο αποζηµίωσης το αντίτιµο των τριών (3) ωρών απασχόλησης, 

προσαυξηµένο κατά το ισχύον τιµολόγιο λόγω προσέλευσης χειριστή και 

προσωπικού στην Υπηρεσία για εργασία. Εάν υπάρχει αµφιβολία στο εάν  

υπάρχει ή όχι υπαιτιότητα του ενδιαφεροµένου κατά την εφαρµογή της 

παρούσας παραγράφου , αποφαίνεται ο ∆/νων Σύµβουλος του ΟΛΚ µε  

απόφαση του και είναι αµέσως εκτελεστή. 

1.8 Προσαυξήσεις στις τιµές του τιµολογίου λόγω υπερωριακής απασχόλησης  

      κατά  τις εργάσιµες ηµέρες και αργίες. 

α) Σαν κανονικός χρόνος απασχόλησης του  προσωπικού του ΟΛΚ θεωρείται το 

ισχύον ωράριο των λειτουργίας των Υπηρεσιών 7.30-15.00.  

Για το χρονικό αυτό διάστηµα δεν επιβάλλεται καµία προσαύξηση στις τιµές 

του τιµολογίου.  

β) Για τις εργάσιµες ηµέρες µετά την 15.00 και µέχρι 18.00 επιβάλλεται 

προσαύξηση στις τιµές  € ανά ώρα και απασχολούµενο , η οποία θα 



7 

αναπροσαρµόζεται ανά έτος σύµφωνα µε την µεταβολή στο ωροµίσθιο του 

προσωπικού ,για την κάλυψη της υπερωριακής απασχόλησης του προσωπικού της 

Υπηρεσίας . Μετά δε τις 18.00 και µέχρι 22.00 κατά τις εργάσιµες ηµέρες 

υπολογίζεται πρόσθετη προσαύξηση στην παραπάνω τιµή 30% . Για τις 

νυκτερινές εργασίες από 22.00 και µέχρι 6.00  η πρόσθετη προσαύξηση είναι 50% 

συνολικά. 

      γ) Για τα Σάββατα η προσαύξηση της παρ.1.8.β προσαυξάνεται κατά 40% για ε   

      εργασίες που εκτελούνται από 7.30 και µέχρι 12.00 και 75% από 12.00  

      µεσηµβρινή έως και 6.00 π.µ. της Κυριακής. 

      δ) Για εργασίες αργιών και Κυριακών επιβάλλεται προσαύξηση στην τιµή της  

      παρ. 1.8.β 75% . 

1.9Μετά το πέρας της εργασίας και µετά παρέλευση 48 ωρών το αργότερο ο  

ενδιαφερόµενος υποχρεούται να προσέλθει στο αρµόδιο τµήµα του ΟΛΚ 

και να εξοφλήσει την οφειλή του χωρίς άλλη ειδοποίηση, διαφορετικά έχουν 

εφαρµογή οι διατάξεις περί είσπραξης ∆ηµοσίων Εσόδων. 

 1.10Για κάθε περίπτωση που δεν έχει προβλεφθεί στον κανονισµό λειτουργίας και   

     στο τιµολόγιο της Υπηρεσίας αποφασίζει το ∆.Σ. του ΟΛΚ ύστερα από εισήγηση 

     του ∆/νοντος Συµβούλου και εφαρµόζεται αποκλειστικά και µόνο για την αυτή  

     περίπτωση 

     

    

                                              

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΓΕΡΑΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ          

ΓΙΑ  ΦΟΡΤ/ΣΕΙΣ ΣΤΑ ΛΙΜΑΝΙΑ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑΣ Ο.Λ.Κ. Α.Ε. 

 

Άρθρο 1 

ΒΑΣΙΚΑ ΩΡΟΜΙΣΘΙΑ  ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 

Η ελάχιστη ωριαία αποζηµίωση για χρήση των µηχανηµάτων ορίζεται ως εξής: 

1) περονοφόρα µέχρι 4 Τ.    ανά ώρα              20,174€ 

2) περονοφόρα        30 Τ.     ανά ώρα              45,386€ 

3) φορτωτής                         ανά  ώρα             22,704€ 

4) γερανός FANTUZZI       ανά  ώρα              45,386€ 

5) γερανός jones 1525          ανά  ώρα             30,250€ 

6) γερανός Jones 971           ανά ώρα               35,640€ 

7) γερανός American 8450         

   α) µικρό βαρούλκο           ανά ώρα               50,534€ 

   β) µεγάλο βαρούλκο        ανά ώρα              100,903€ 

8) γερανός GOTTWALT    ανά ώρα              132      €  

 

Άρθρο 2 

∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ ΜΕ ΜΗΧ/ΤΑ Ο.Λ.Κ. Α.Ε. 

Ή ΤΡΙΤΟΥ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙ∆ΟΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΣ 

Α) Για την χρήση µηχανηµάτων για φορτοεκφορτώσεις πάσης φύσης εµπορευµάτων, 

καταβάλλονται δικαιώµατα για την εκφόρτωση των εµπορευµάτων αυτών από το 

πλοίο στην προκυµαία για την χρήση µηχανηµάτων  

του Ο.Λ.Κ. Α.Ε. ή τρίτου υπεργολάβου της Υπηρεσίας κατά τόνο εµπορεύµατος 

0,88€ 

Β) Για εκφορτωνόµενα εµπορεύµατα µε απ΄ ευθείας παραλαβή, δηλαδή φόρτωση σε 

µεταφορικά οχήµατα απ΄ ευθείας από πλοίο χωρίς να τοποθετούνται στην προκυµαία 

του Λιµένα  από µηχ/τα του Ο.Λ.Κ. Α.Ε. ή άλλου τρίτου υπεργολάβου καθορίζεται 
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δικαίωµα φορτοεκφόρτωσης το ποσόν των 1,21€ 

Γ) Για την µετατόπιση των αποτιθεµένων στην προκυµαία εµπορευµάτων σε χώρους 

στοιβασίας για τα κάθε φύσης εµπορεύµατα καθορίζεται σαν δικαίωµα το ποσόν των 

0,55€ 

∆) Για φορτώσεις εµπορευµάτων γενικής φύσης από το έδαφος σε µεταφορικά 

οχήµατα µε µηχανήµατα καθορίζουµε το ποσό των0,605€  

 

Άρθρο 3 

ΑΝΕΛΚΥΣΕΙΣ – ΚΑΘΕΛΚΎΣΕΙΣ Υ∆ΡΟΠΤΕΡΎΓΩΝ 

Το δικαίωµα για την ανέλκυση Υ/Γ (δελφινιών) ορίζεται στα 385€για κάθε κίνηση 

του γερανού ( 385€ για ανέλκυση και 385 € για καθέλκυση) . 

 

Άρθρο 4 

ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΕΙΣ ΕΙ∆ΙΚΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ 

Α)Από το παραπάνω άρθρο 2 εξαιρούνται: 

1.-Η  χρήση µηχανηµάτων για φορτοεκφόρτωση, µετατόπιση   κ.λ.π. εµπορευµάτων 

γενικά εγκιβωτισµένων ή όχι, αυτοκινούµενων ή όχι , κάθε είδους και τύπου 

τροχοφόρων οχηµάτων και εφ’ όσον αυτά αποτελούν µεµονωµένα πέζα µε ιδιαίτερες 

δυσκολίες και συνθήκες  φορτοεκφόρτωσης , στις περιπτώσεις αυτές τα δικαιώµατα 

του ΟΛΚ υπολογίζονται µε τον πιο κάτω πίνακα. 

 α) Πέζα από   1.000-10,000kg                 1,65€ ανά τόνο 

 β)    »      »   10.001- 20.000kg                 2,75€  ανά τόνο 

 γ)    »      »    20.001-30.000kg                 3,30€ ανά τόνο 

 δ)   »       »    30.001-40.000kg                 4,95€  ανά τόνο 

 ε)   »       »    40.001-50.000kg                 6,05€  ανά τόνο                            

στ)  »     »      50.001 και άνω kg               7,70€  ανά τόνο 

2. – Για την φορτοεκφόρτωση χαλικιού το αντάλλαγµα χρήσης καθορίζεται στο 

ποσό των 0,22 € ανά τόνο για την χρήση ενός µηχανήµατος (γερανός) . Στην 

περίπτωση που χρησιµοποιηθεί φορτωτής του Οργανισµού κατά την 

διαδικασία  φορτοεκφόρτωσης καταβάλλεται επί πλέον το αντίστοιχο 

ωροµίσθιο όπως αυτό προβλέπεται στη περίπτωση  1(Γενικά) κεφάλαιο Β΄. 

3. – Για την φορτοεκφόρτωση µαρµάρων σε όγκους ή κασάκια το αντάλλαγµα 

χρήσης καθορίζεται στο ποσό των 0,66€ ανά τόνο για την χρήση του γερανού 

και 0,44 € από την προβλήτα σε αποθηκευτικό χώρο ή αυτ/το η αντίστροφα. 

 

Άρθρο 5 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ «C/N» 
Τα εµπορευµατοκιβώτια (c/n) χρεώνονται κατά περίπτωση αναλόγως των 

διαστάσεων των και του χαρακτηρισµού τους ως εµφόρτων ή κενών 

Κατά τα στάδια  

Α) Της εκφόρτωσης από το πλοίο στην προκυµαία του λιµένα ή της φόρτωσης από 

την προκυµαία στο πλοίο, µε µηχανικά µέσα της Υπηρεσίας µας ή άλλου τρίτου 

υπεργολάβου ή χρέωση γίνεται ως ακολούθως 

Έµφορτα  20 ποδών ανά τεµάχιο   9,79 

Κενά        20 ποδών ανά τεµάχιο   7,59 

Έµφορτα  40 ποδών ανά τεµάχιο  12,32 

Κενά        40 ποδών ανά τεµάχιο     9,24  

Β) Της φόρτωσης από την προκυµαία σε µεταφορικά µέσα (νταλίκες) ή της 

εκφόρτωσης από µεταφορικά µέσα στην προκυµαία µε µηχανικά µέσα της Υπηρεσίας 

µας ή άλλου τρίτου υπεργολάβου ή χρέωση γίνεται ως ακολούθως 
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Έµφορτα  20 ποδών ανά τεµάχιο   9,79  

Κενά        20 ποδών ανά τεµάχιο   7,59  

Έµφορτα  40 ποδών ανά τεµάχιο  12,32 

Κενά        40 ποδών ανά τεµάχιο     9,24  

 

Γ) Της εκφόρτωσης από το πλοίο και φόρτωσης επί µεταφορικών µέσων (νταλίκες) 

για άµεση παραλαβή ή απ’ ευθείας από τα µεταφορικά µέσα στο πλοίο, µε µηχανικά 

µέσα της Υπηρεσίας µας ή άλλου τρίτου υπεργολάβου ή χρέωση γίνεται ως 

ακολούθως 

 Έµφορτα  20 ποδών ανά τεµάχιο    16,5 €       

Κενά        20 ποδών ανά τεµάχιο     11    €  

Έµφορτα  40 ποδών ανά τεµάχιο    19,8 €      

Κενά        40 ποδών ανά τεµάχιο    13,2 € 

∆) Της µετακίνησης από την προκυµαία στους χώρους αποθήκευσης ή αντίστροφα 

και από αυτοκίνητο σε αυτοκίνητο, µε µηχανικά µέσα της Υπηρεσίας µας ή άλλου 

τρίτου υπεργολάβου ή χρέωση γίνεται ως ακολούθως 

Έµφορτα  20 ποδών ανά τεµάχιο     9,79       

Κενά        20 ποδών ανά τεµάχιο     7,59 

Έµφορτα  40 ποδών ανά τεµάχιο  12,32  

Κενά        40 ποδών ανά τεµάχιο    8,91 

Ε) Της µετακίνησης  εµπορευµατοκιβωτίων επί του πλοίου, , µε µηχανικά µέσα της 

Υπηρεσίας µας ή άλλου τρίτου υπεργολάβου ή χρέωση γίνεται ως ακολούθως 

 Έµφορτα  20 ποδών ανά τεµάχιο    9,79       

Κενά        20 ποδών ανά τεµάχιο      7,59 

Έµφορτα  40 ποδών ανά τεµάχιο   12,32  

Κενά        40 ποδών ανά τεµάχιο     8,91 

ΣΤ) Για εµπορευµατοκιβώτια 30 ποδών προσαύξηση 10% επί του ισχύοντος 

τιµολογίου των 20 ποδών 

 

Άρθρο 6 

ΖΥΓΙΣΤΙΚΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

Κάθε όχηµα το οποίο χρησιµοποιεί τη γεφυροπλάστιγγα του ΟΛΚ  για την ζύγιση 

του φορτίου του, υποχρεούται στην καταβολή δικαιώµατος χρήσης. 

Η χρέωση ορίζεται ως εξής: 

Α) Ζύγιση φορτηγών και λοιπών οχηµάτων άνω των 10 τόνων µικτού φορτίου ανά 

όχηµα 3,3€ 

Β) Ζύγιση Ι.Χ. ηµιφορτηγών και λοιπών οχηµάτων µικτού φορτίου κάτω των 10 

τόνων ανά  όχηµα 1,98€ 

Γ) ∆εύτερη ζύγιση (απόβαρο) 0,66 € 

 

Άρθρο 7 

ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ – ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ - ∆ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ 

 1. Για όλες τις εργασίες φορτ/σης, µετατόπισης και στοιβασίας εµπορευµάτων θα           

    εφαρµόζονται οι προαναφερόµενες στα διάφορα άρθρα κατά τόνο τιµές της   

    αναλόγου εργασίας, εφ’ όσον η απόδοση του µηχανήµατος για την συγκεκριµένη   

    εργασία υπερκαλύπτει τις τιµές µίσθωσης 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 το ηµεροµίσθιο του   

    µηχανήµατος από την κατά τόνο τιµή και απόδοση του, η αρµόδια υπηρεσία του  

    Ο.Λ.Κ. θα εισπράττει το ανάλογο ηµεροµίσθιο του µηχανήµατος ή της ώρας  
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   απασχόλησης αυτού.                      

2.Για κάθε εργασία φορτοεκφόρτωσης ή άλλης φύσης εργασίας που δεν   

   χρησιµοποιούνται τα µηχανήµατα του Ο.Λ.Κ. Α.Ε., αλλά φορτοεκφορτωτικά µέσα 

   του πλοίου ή του παραλήπτη, ο ΟΛΚ  διατηρεί το δικαίωµα επιβολής δικαιώµατος εκ  

   ποσοστού 25% επί της τιµολογούµενης τιµής του εµπορεύµατος µε βάση το παρόν   

   τιµολόγιο. Το δικαίωµα αυτό βαρύνει το εµπόρευµα και θα εισπράττει η υπηρεσία πριν 

     την αποµάκρυνση αυτού από τον Λιµένα. Επίσης ποσοστό 25% επί των ποσών του  

     παρόντος τιµολογίου µε βάση τα µισθώµατα ή της κατά τόνο χρέωσης του ανάλογου 

     εµπορεύµατος , θα εισπράττει ο ΟΛΚ ,για κάθε εργασία που θα διενεργείται στα      

     λιµάνια Ελευθερών και Κεραµωτής , µε µέσα που διαθέτουν τα Σωµατεία   

     λιµενεργατών, για το λιµάνι ΦΙΛΙΠΠΟΣ Β  το ποσοστό αυτό καθορίζεται στο 13% 

.3.Κάθε εργασία ξένου µηχανήµατος συµπεριλαµβανοµένων και αυτών των   

     Λιµενεργατικών Σωµατείων µέσα στα λιµάνια δικαιοδοσίας του ΟΛΚ απαγορεύεται   

     χωρίς έγγραφη άδεια της αρµόδιας υπηρεσίας του Οργανισµού και αυτή θα  

    εκδίδεται µόνο όταν αποδεδειγµένα τα µηχανήµατα του ΟΛΚ δεν επαρκούν ή  

    αποδεδειγµένα λόγω βλάβης δεν είναι δυνατή η λειτουργία τους.  

     Επιβάλλεται δε  πρόστιµο το οποίο ανέρχεται στο 50% της τιµολογούµενης αξίας   

     αυτού κατά ηµέρα  µίσθωσης, µε βάση το παρόν τιµολόγιο. 

     Σε περίπτωση µη καταβολής των ανωτέρω προστίµων από αυθαίρετη απασχόληση 

     µηχανήµατος στο λιµάνι θα εφαρµόζεται η άµεση αποµάκρυνση του µηχανήµατος και  

     η διακοπή της συνεργασίας για χρονικό διάστηµα που θα αποφασίζει το ∆.Σ. του    

     ΟΛΚ ΑΕ. 

4. Στα προς εξαγωγή εµπορεύµατα παρέχεται έκπτωση 30% επί της τιµολογούµενης 

    αξίας  των φορτοεκφορτώσεων µε βάση το παρόν τιµολόγιο. Η παρούσα έκπτωση    

     ισχύει αποκλειστικά και µόνο για τα τιµολόγια του άρθρου 2 του κεφ Β  

5. Οι εργασίες των µηχανηµάτων ιδιοκτησίας του ΟΛΚ ή του υπεργολάβου εντός του   

    κύτους του πλοίου, για κάθε είδους εµπορεύµατος χρεώνονται µε προσαύξηση  

    100% επί της   τιµής του ισχύοντος τιµολογίου .  

    Κάθε άλλη απόφαση ή ρύθµιση σχετική µε τον κανονισµό λειτουργίας και τιµολογίου 

παροχής λιµενικών υπηρεσιών, από την ισχύ της παρούσης απόφασης καταργείται.  

.       

                

                                  


