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ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ 

 

 

 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ & ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 

ΕΠΙ ΠΛΟΙΩΝ / ΠΛΩΤΩΝ ΝΑΥΠΗΓΗΜΑΤΩΝ 

ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΑΥΛΟΥ ΕΠΙΒΑΤΩΝ 

ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 
 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ   Α 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΠΙ ΠΛΟΙΩΝ / 

ΠΛΩΤΩΝ ΝΑΥΠΗΓΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ Ο.Λ.Κ. ΑΕ 

                                                                                                          

ΑΡΘΡΟ 1 

Με τον παρόντα Κανονισµό και τιµολόγιο ρυθµίζονται τα της προσόρµισης, 

παραβολής, πρυµνοδέτησης και ελλιµενισµού των πάσης φύσης πλοίων /πλωτών 

ναυπηγηµάτων στην κατά νόµο θαλάσσια περιοχή του Ο.Λ.Κ. Α.Ε. 

                                                    

ΑΡΘΡΟ 2 

1. Η προσόρµιση παντός πλοίου/ πλωτού ναυπηγήµατος στη κατά το προηγούµενο 

άρθρο λιµενική περιοχή πρέπει να προαναγγέλλεται στην αρµόδια Υπηρεσία του 

Ο.Λ.Κ Α.Ε. και µέρους των υπόχρεων.  

2. Ειδικά για τα εκτελούντα εγκριµένες ακτοπλοϊκές γραµµές εσωτερικά επιβατικά 

πλοία /πλωτά ναυπηγήµατα η αναγγελία πρέπει να περιλαµβάνει όλες τις αφίξεις 

και αναχωρήσεις κάθε εβδοµάδας. 

                                   

ΑΡΘΡΟ 3 

Τα καταπλέοντα  για οιονδήποτε λόγο την θαλάσσια περιοχή του Ο.Λ.Κ. Α.Ε. Α.Ε. 

πλοία / πλωτά ναυπηγήµατα επιβαρύνονται κατά περίπτωση µε τα πιο κάτω 

δικαιώµατα.                                                   

            

∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ 

  Καθορίζουµε τα υπέρ του Ο.Λ.Κ. Α.Ε. πάσης φύσεως ανταποδοτικά δικαιώµατα 

προσόρµισης, παραβολής. πρυµνοδέτησης και ελλιµενισµού των πλοίων/ πλωτών 

Ναυπηγηµάτων ως εξής: 

 

1. ∆ικαιώµατα Προσόρµισης 

1.1.Υπολογίζονται  για κάθε κατάπλου ανά µονάδα ολικής χωρητικότητας ( GT) 

όπως  παρακάτω: 

           Κατηγορίες πλοίων/ πλωτών ναυπηγηµάτων     Ευρώ/ µονάδα  ολικής  

                                                                                        χωρητικότητας (GT)                                                                                                

1.1.1. Επί επιβατηγών πλοίων και κρουαζιερόπλοιων    0,009430 

1.1.2. Επί φορτηγών πλοίων                                           0,004836 

1.1.3. Επί Π/Κ ναυπηγηµάτων                                        0,00309 

1.2.     Υπολογιζόµενα εφάπαξ ανά κατάπλου 

1.2.1. Πλοία πλωτά ναυπηγήµατα µέχρι 100GT 
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Πραγµατοποιούντα εντός τη αυτής ηµέρας ένα ή και περισσότερους 

κατάπλους υπόκεινται στην καταβολή εφ’ άπαξ δικαιωµάτων προσόρµισης   

3,296€  

1.2.2. Πλοία /πλωτά ναυπηγήµατα άνω των 100GT και µέχρι 500GT  υπόκεινται 

στην καταβολή δικαιωµάτων προσόρµισης υπολογιζόµενων για κάθε 

κατάπλου 3,296€.  

1.2.3. Τα άνω των 500GT  πλοία / πλωτά ναυπηγήµατα επιβαρύνονται αναλόγως,  

πλέον των 3,296€ ανά κατάπλου και µε τα αντίστοιχα ανά GT  δικαιώµατα 

των εδαφίων 1.1.1, 1.1.2 και 1.1.3 της παραπάνω παραγράφου 1 για κάθε ένα 

πέραν των 500 GT. 

 

2. ∆ικαιώµατα Παραβολής 

2.1  Υπολογιζόµενα  για κάθε ηµέρα και ανά µέτρο επί του µεγίστου µήκους του 

παραβαλλόµενου στα κρηπιδώµατα  και εν γένει τεχνικά έργα του λιµένα  πλοίου 

/πλωτού ναυπηγήµατος ως εξής: 

Κατηγορίες πλοίων /πλωτών ναυπηγηµάτων                             

2.1.1. Επί επιβατηγών πλοίων και κρουαζιερόπλοιων   0,3074448 

2.1.2. Επί φορτηγών πλοίων                                           0,0871026 

2.2. Επί πλοίων /πλωτών ναυπηγηµάτων παραβαλοµένων αυθαιρέτως στα εν  

γένει κρηπιδώµατα και τεχνικά έργα του Λιµένα για τον χρόνο µέχρι την 

αποµάκρυνση του ή µέχρι του χρόνου έγκρισης για περαιτέρω παραµονή σ’ αυτά 

επιβαρύνονται ανά µονάδα ολικής χωρητικότητας (GT) προς 0,131€ ηµερησίως. 

 

3. ∆ικαιώµατα Πρυµνοδέτησης 

Υπολογίζονται στο 1/3 των αντιστοίχων δικαιωµάτων παραβολής. 

 

4. ∆ικαιώµατα Ελλιµενισµού 

Πλοία /πλωτά ναυπηγήµατα που παραµένουν στην θαλάσσια περιοχή εντός λιµένα 

για εκτέλεση διαφόρων εργασιών ή εκτελούν δροµολόγια σε τοπικές γραµµές 

επιβαρύνονται µόνο µε δικαιώµατα ελλιµενισµού που υπολογίζονται ανά µήνα 

αδιαίρετο, όπως παρακάτω: 

        

Κατηγορία Ευρώ / µήνα 

4.1. Ε/Γ-Ο/Γ πλοία (πορθµεία) που εκτελούν δροµολόγια σε τοπικές 

γραµµές 

     163,41 

4.2. Ε/Γ-(Π/Κ) πλοία που εκτελούν δροµολόγια τοπικών πλοών        26,15 

4.3. Πλωτοί γερανοί, υδροφόροι, πετρελαιοφόροι (σλέπια) και 

βυθοκόροι, ανεξαρτήτως χωρητικότητας 

     198,01 

4.4. Πλωτά συνεργεία χρησιµοποιούµενα για επισκευές 

ναυπηγηµάτων ανεξαρτήτως εάν φέρουν µόνιµο ή φορητό 

εξοπλισµό, όπως και φορτηγίδες µεταφοράς βυθοκορηµάτων 

ανεξαρτήτως χωρητικότητας. 

       66,00 

4.5. Φορτηγίδες και λοιπά πλωτά ναυπηγήµατα µεταφοράς χρησίµων 

και άχρηστων υλικών ανεξαρτήτως χωρητικότητας 

       66,00 

4.6. Ρυµουλκά και ναυαγοσωστικά ανεξαρτήτως προωστηρίου 

δυνάµεως , εφ’ άπαξ                                               

       33,00 

4.7. Αλιευτικά συγκροτήµατα (γρι-γρι) και ναυπηγήµατα 

εξοµοιούµενα µε αυτά 

       33,00 

4.8. Βενζινάκατοι (λάντζες) µεταφοράς προσώπων και εφοδίων 

πλοίων. 

       16,50 
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Για τα παραπάνω πλοία /πλωτά ναυπηγήµατα θα καταβάλλονται τα δικαιώµατα 

ελλιµενισµού µόνο στους λιµένες µόνιµης έδρας και σε περίπτωση που αυτά 

προσεγγίζουν και σε άλλους λιµένες, υποχρεούνται στην καταβολή δικαιωµάτων 

προσόρµισης όπως και παραβολής ή πρυµνοδέτησης, ανά ηµέρα, εντασσόµενα κατά 

περίπτωση στην ανάλογη κατηγορία των παραγρ. Α/1,2. 

 

Επίσης τα δικαιώµατα ελλιµενισµού καταβάλλονται έστω και αν τα πλοία/ πλωτά 

ναυπηγήµατα δεν λειτουργούν καθ’ όλη την διάρκεια του µήνα. 

 

5. Επαγγελµατικά αλιευτικά & ερασιτεχνικά σκάφη- τουριστικά πλοία  

αναψυχής επαγγελµατικά και ιδιωτικής χρήσης (Ν.438/76) 

Τα υπέρ του Οργανισµού Λιµένα Καβάλας ανταποδοτικά δικαιώµατα προσόρµισης- 

ελλιµενισµού, παραβολής και πρυµνοδέτησης των επαγγελµατικών και 

ερασιτεχνικών αλιευτικών σκαφών, καθώς και των τουριστικών πλοίων αναψυχής 

επαγγελµατικών και ιδιωτικής χρήσης του Ν. 438/76,καθορίζονται όπως παρακάτω: 

 

5.1. ΤΕΛΗ ΠΡΟΣΟΡΜΙΣΗΣ – ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΥ 

5.1.1. Επαγγελµατικά αλιευτικά σκάφη µήκους µέχρι 5µέτρα 0,016€ ανά µέτρο 

µήκους ηµερησίως. 

5.1.2. Επαγγελµατικά αλιευτικά σκάφη µήκους άνω των 5µέτρ. 0,0309€ ανά µέτρο 

µήκους ηµερησίως. 

5.1.3. Επαγγελµατικά πλοία αναψυχής(Ε/Γ-Τ/Ρ) του Ν. 438/76 ανεξαρτήτως 

µεγέθους 0.0616€ ανά µέτρο ηµερησίως. 

5.1.4. Σκάφη αναψυχής ιδιωτικής χρήσης χωρίς χώρους ενδιαίτησης και σκάφη 

ερασιτεχνικής αλιείας  µέχρι 5 µέτρα 0,015€ ανά µέτρο ηµερησίως. 

5.1.5. Σκάφη αναψυχής ιδιωτικής χρήσης χωρίς χώρους ενδιαίτησης και σκάφη 

ερασιτεχνικής αλιείας  άνω των  5 µέτρων0,03€ ανά µέτρο ηµερησίως 

5.1.6. Πλοία αναψυχής ιδιωτικής χρήσης ανεξαρτήτως µεγέθους µε χώρους 

ενδιαίτησης 0,161€ ανά µέτρο ηµερησίως. 

 

5.2 ΤΕΛΗ  ΠΡΥΜΝΟ∆ΕΤΗΣΗΣ 

Τα δικαιώµατα προσόρµισης προσαυξηµένα κατά 20%. 

∆ικαιώµατα πρυµνοδέτησης καταβάλλουν και τα πλοία που παραβάλουν σε ντάνα 

πλην του πρώτου παραβεβληµένου που καταβάλλει πλήρη δικαιώµατα παραβολής. 

 

5.3 ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΛΕΥΡΙΣΗΣ (ΠΑΡΑΒΟΛΗΣ) 

Τα δικαιώµατα προσόρµισης προσαυξηµένα κατά 50%. 

 

5.4. Στα τέλη προσόρµισης, πρυµνοδέτησης και πλεύρισης εάν καταβληθούν 

προκαταβολικά παρέχεται έκπτωση: 

        α) 20% εάν προκαταβληθούν για ένα µήνα 

        β) 30% εάν προκαταβληθούν για ένα εξάµηνο 

        γ) 40% εάν προκαταβληθούν για ένα έτος 

 

5.5. Πλοία για τα οποία έχουν προκαταβληθεί µηνιαία, εξαµηνιαία ή ετήσια 

δικαιώµατα προσόρµισης καταβάλουν σε περίπτωση πλεύρισης ή πρυµνοδέτησης στο 

λιµάνι που καταβλήθηκαν τα ως άνω δικαιώµατα προσόρµισης, µόνο την διαφορά 

µεταξύ των δικαιωµάτων προσόρµισης και πρυµνοδέτησης ή πλεύρισης αντίστοιχα. 
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6. ∆ικαιώµατα παροπλισµού εντός των Θαλασσίων ζωνών των λιµένων 

δικαιοδοσίας Ο.Λ.Κ.  Α.Ε. 

6.1. Το υπέρ του Ο.Λ.Κ Α.Ε δικαίωµα παροπλισµού όλων των πλοίων/ πλωτών 

ναυπηγηµάτων εντός των θαλασσίων ζωνών των λιµένων αρµοδιότητας Ο.Λ.Κ Α.Ε, 

καθορίζεται κατά κατηγορία µε βάση την ανά µονάδα ολικής χωρητικότητας αυτών 

ως ακολούθως: 

_____________________________________________________________ 

Επί παντός πλοίου / πλωτού ναυπηγήµατος   Ευρώ/GT/15νθήµερο                          

6.1.1. Μέχρι 10.000 µονάδες ολικής χωρητικότητας ανά µονάδα 0,147 

6.1.2. Για τις επί πλέον των 10.000 µονάδων ολικής χωρητικότητας 

και µέχρι 50.000 µονάδες, ανά µονάδα   0,118 

6.1.3. Για τις επί πλέον των 50.000 µονάδων ολικής χωρητικότητας, 

ανά µονάδα  0,088 

6.1.4 Το παραπάνω δικαίωµα υπολογιζόµενο ανά 15νθήµερο αδιαίρετο σε κάθε πλοίο 

ή πλωτό ναυπήγηµα γενικά συµπεριλαµβανοµένων και των βαρυνοµένων µε 

συντηρητική κατάσχεση ή απαγόρευση απόπλου. 

6.1.5 Για χρονικό διάστηµα παροπλισµού µεγαλύτερο των δύο (2) ετών και µέχρι 

πέντε (5) έτη καταβάλλεται το 1/3 αυτών. 

 

7. ∆ικαιώµατα ναυαγίων 

7.1. Πλωτά ναυπηγήµατα κάθε κατηγορίας που βυθίστηκαν ολόκληρα ή εν µέρει και 

βρίσκονται στο βυθό της θάλασσας, εντός των ορίων των ζωνών του Ο.Λ.Κ. Α.Ε. ως 

ναυάγια επιβαρύνονται µε δικαιώµατα υπολογιζόµενα για κάθε ήµέρα και µονάδα 

ολικής χωρητικότητας όπως παρακάτω: 

           Ναυάγια                                                                              Ευρώ/GT/ηµέρα 

7.1.1. Από της 1
ης

 ηµέρα έως και 90
η
ς ηµέρας                                      0,013 

7.1.2. Από της 91
ης

 έως και 180
ης

 ηµέρας                                             0,031 

7.1.3. Από της 181
ης

 έως και της ηµέρας ανελκύσεως                          0.060 

 

8. ∆ιατάξεις για τον υπολογισµό των δικαιωµάτων 

8.1 Όπου στην παρούσα απόφαση αναφέρεται η λέξη (ηµέρα), ως τέτοια νοείται το 

από 00.01 του µεσονυκτίου µέχρι και 24.00 ώρες εικοσιτετράωρο χρονικό διάστηµα. 

Κλάσµα ηµέρας θεωρείται ολόκληρο εικοσιτετράωρο. 

8.2 Εφόσον η παραβολή ή πρυµνοδέτηση πλοίων / πλωτών ναυπηγηµάτων καθώς και 

η προσόρµιση – ελλιµενισµός σκαφών της παραγράφου 5 της παρούσας διαρκεί έξι 

(6) ώρες κατ’ ανώτατο όριο και το χρονικό διάστηµα εµπίπτει εις τα όρια δύο 

εικοσιτετραώρων, τα αντίστοιχα κατά περίπτωση δικαιώµατα υπολογίζονται µόνο για 

µία (1) ηµέρα. 

8.3 Για πραγµατοποιούµενους εντός του αυτού εικοσιτετραώρου περισσότερους του 

ενός κατάπλους και περισσότερες παραβολές ή πρυµνοδετήσεις, τα αναλογούντα 

δικαιώµατα παραβολής ή πρυµνοδέτησης υπολογίζονται µόνον επί µίας ηµέρας. 

8.4 Πλοία / πλωτά ναυπηγήµατα των οποίων η παραβολή καταλαµβάνει µήκος 

προβλήτας ίσο ή µικρότερο του µισού του µήκους τους, επιβαρύνονται µε 

δικαιώµατα παραβολής µειωµένα κατά ποσοστό 50%. 

8.5 Τα στοιχεία που αφορούν την ολική χωρητικότητα (GT) και το ολικό µήκος σε 

µέτρα, επί των οποίων υπολογίζονται τα δικαιώµατα της προσόρµισης, παραβολής ή 

πρυµνοδέτησης βεβαιούνται, είτε εκ των επισήµων ναυτιλιακών εγγράφων, είτε εκ 

του ∆ιεθνούς Κώδικα του Λοϋδ (LOYD’S REGISTER OF SHIPPING). Προκειµένου 
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δε περί πλοίων / πλωτών ναυπηγηµάτων εγγεγραµµένων εις τα Ελληνικά Νηολόγια 

και εκ των Νηολογίων αυτών. 

8.6 Επί πλοίων / πλωτών ναυπηγηµάτων που έχουν διπλή χωρητικότητα σαν βάση 

υπολογισµού των δικαιωµάτων λαµβάνεται η µεγαλύτερη δυνατή ολική 

χωρητικότητα. Ειδικά για την περίπτωση αυτή τα επιδεικνυόµενα πιστοποιητικά 

καταµέτρησης πρέπει να είναι πρωτότυπα. 

8.7 Εάν το ολικό µήκος δηλώνεται σε αγγλικούς πόδες, αυτά µετατρέπονται σε µέτρα 

µε σχέση 1 Αγγλικός πόδας=0,304 του µέτρου. 

8.8 Επί πετρελαιοφόρων πλοίων µε δεξαµενές διαχωρισµένου έρµατος εναλλακτικού 

σχεδιασµού, καθώς και επί των εξοµοιουµένων µε αυτά (SEGREGATED BALLAST 

TANKS, SIDE HUSSE / DOUBLE BOTTOMS) σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της 

MARPOL 73/78, τα δικαιώµατα που επιβάλλονται µε βάση την χωρητικότητα 

υπολογίζονται µε την µειωµένη χωρητικότητα που αναγράφεται στο διεθνές 

πιστοποιητικό χωρητικότητας και που προκύπτει µετά την αφαίρεση της 

χωρητικότητας των δεξαµενών διαχωρισµένου έρµατος και σε κάθε περίπτωση 

µειωµένα κατά ποσοστό 17% τουλάχιστον από τα αντίστοιχα δικαιώµατα που 

επιβάλλονται σε δεξαµενόπλοια ίσης χωρητικότητας χωρίς δεξαµενές διαχωρισµένου 

έρµατος. Επί των πλοίων αυτών και τα λοιπά δικαιώµατα που επιβάλλονται µε βάση 

άλλα µεγέθη πλην της χωρητικότητας υπολογίζονται µειωµένα σε ποσοστό 17% από 

τα αντίστοιχα δικαιώµατα που επιβάλλονται σε ∆/Ξ ίσων µεγεθών χωρίς δεξαµενές 

διαχωρισµένου έρµατος (Απόφαση ΥΕΝ 3422.12/01/96/18-1-96). 

8.9 Ο προσδιορισµός των πάσης φύσης λιµενικών δικαιωµάτων πλοίων / πλωτών 

ναυπηγηµάτων, που απορρέουν από τις ισχύουσες κατά περίπτωση διατάξεις για 

πλοία που σύµφωνα µε τις διατάξεις της ∆.Σ. 1969 (TONNAGE CONVENTION) 

είναι µέχρι 1300 GT , γίνεται µε βάση την παλαιά χωρητικότητα τους σε κόρους ή 

οποία και αναγράφεται στο Πιστοποιητικό Καταµέτρησης ή άλλο επίσηµο έγγραφο  

Απόφαση ΥΕΝ 3422.06/014/96/12-1-1996 (Β΄37). 

8.10 Ο υπολογισµός των πάσης φύσης λιµενικών τελών και δικαιωµάτων των πλοίων 

και πλωτών ναυπηγηµάτων διεθνών πλόων που προσδιορίζονται µε την ολική GT  

και καθαρή χωρητικότητα ΝΤ γίνεται µε τους κανόνες της ∆.Σ. 1969 (ΙΜΟ). 

(Απόφαση ΥΕΝ 3422.06/05/96/28-2-96/Β΄ 161). 

Εξαιρούνται τα πλοία µέχρι 1300 GT για τα οποία ισχύουν οι ειδικές ρυθµίσεις της 

3422.06/01/96/12-1-1996(Β΄37) παραπάνω όµοιας απόφασης. 

 

9. Βεβαίωση και είσπραξη δικαιωµάτων 

9.1. Τα δικαιώµατα προσόρµισης, πλεύρισης, πρυµνοδέτησης καθώς και τα 

δικαιώµατα ελλιµενισµού καταβάλλονται για κάθε µήνα µέχρι την εικοστή (20
η
) 

ηµέρα του επόµενου µήνα. 

9.2. Κατά τις περιπτώσεις που η είσπραξη των λιµενικών δικαιωµάτων δεν 

πραγµατοποιηθεί µε υπαιτιότητα του οφειλέτη εντός της παραπάνω προθεσµίας η 

είσπραξη τους γίνεται κατά τα οριζόµενα µε τις ισχύουσες εκάστοτε διατάξεις του 

ΚΕ∆Ε (Ν∆ 456/76 Α΄90). 

Υπόχρεοι για την καταβολή των δικαιωµάτων της απόφασης αυτής τα οποία 

βαρύνουν και ακολουθούν το πλοίο/ πλωτό ναυπήγηµα, σκάφος, είναι ο πλοιοκτήτης 

Ο εφοπλιστής και ο κατά το χρονικό διάστηµα της δηµιουργίας της απαίτησης 

ναυτικός πράκτορας ή νόµιµος αντιπρόσωπος του, ευθυνόµενοι ο καθένας 

αλληλέγγυα και εξ’ ολοκλήρου.  

9.3 από την καταβολή των δικαιωµάτων της παρούσας απόφασης απαλλάσσονται:   

9.3.1. Τα πολεµικά και κρατικά µη εµπορικά (εκπαιδευτικά κ.λ.π.) πλοία ελληνικά ή 

ξένα που καταπλέουν στους λιµένες δικαιοδοσίας ΟΛΚ ΑΕ , καθώς και αυτά που 
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ανήκουν σε ∆ιεθνείς Ανθρωπιστικές- Περιβαλλοντικές Οργανώσεις- Ιδρύµατα κλπ 

(απόφαση ΥΕΝ 3422.8/6/96/16-9-1996/Β΄898). 

9.3.2. Τα πάσης φύσεως Ε/Γ, Ε/Γ-Ο/Γ δροµολογηµένα πλοία για έκτακτες 

προσεγγίσεις που πραγµατοποιούν σε λιµένες σύµφωνα µε το αρθ. 7 παραγ. 2 

του Ν. 2932/2001 (145) (Απόφαση ΥΕΝ 3422.27/31/02/22-11-2002). 

9.3.3. Πλοία / πλωτά ναυπηγήµατα που χρησιµοποιούνται για την εκτέλεση έργων 

στον λιµένα σύµφωνα µε το άρθρο 60 του Β.∆. 14/39 (Α΄24). 

9.3.4. Όσα ανήκουν στην κυριότητα του Ελληνικού ∆ηµοσίου και κινούνται για 

λογαριασµό του. 

9.3.5. Αυτά που ανήκουν κατά κυριότητα ή χρήση σε αρχηγούς ξένων κρατών. 

9.3.6. Όσα καταπλέουν και παραµένουν αγκυροβοληµένα στη θαλάσσια περιοχή του 

Ο.Λ.Κ Α.Ε όχι για διενέργεια εµπορικών πράξεων αλλά: 

9.3.6.1.Για παραλαβή καυσίµων ή νερού, αλλαγή ή συµπλήρωση πληρώµατος, 

αποβίβαση ασθενή ή νεκρού, λήψη τροφίµων ή εφοδίων, για παραλαβή  

ανταλλακτικών ή εξαρτηµάτων ή υλικών µηχανής και καταστρώµατος καθώς επίσης 

για διενέργεια µικροεπισκευών,  απαλλάσσονται των δικαιωµάτων  των δικαιωµάτων 

προσορµίσεως επί τριήµερο. 

 

10. Μειώσεις από την καταβολή λιµενικών δικαιωµάτων 

10.1 Ε/Γ, Ε/Γ-Ο/Γ πλοία που εκτελούν δροµολόγια µεταξύ Ελληνικών λιµένων του 

άρθρου 8 παρ. 5 του Ν. 2932/2001 καταβάλλουν το ήµισυ των υπέρ του Ο.Λ.Κ. ΑΕ 

προβλεποµένων δικαιωµάτων προσόρµισης – παραβολής – πρυµνοδέτησης κατά την 

εκτέλεση των παραπάνω δροµολογίων. Η µείωση αυτή θα γίνεται κατόπιν έγκρισης 

της ΓΓΛΛΠ µε την κατάθεση της σχετικής σύµβασης ανάθεσης ∆ηµόσιας 

Υπηρεσίας, κατόπιν µειοδοτικού διαγωνισµού διάρκειας ενός (1) έτους και υποβολής 

σχετικής αίτησης εκ µέρους των ενδιαφεροµένων (Απόφαση ΥΕΝ 3422.27/31/02/22-

11-2002). 

Ο Ο.Λ.Κ.  Α.Ε. οφείλει: 

α) Να ενηµερώσει τους χρήστες των λιµένων δικαιοδοσίας του να δηλώνουν 

εγγράφως σε αυτά την πρόθεση τους για το συγκεκριµένο διάστηµα που επιθυµούν 

τον ελλιµενισµό των σκαφών τους. 

 β) Να προβαίνει αφενός στον έλεγχο και στην καταγραφή των ελλιµενισµένων στην 

περιοχή τους σκαφών και αφετέρου στην έγγραφη ενηµέρωση της οικείας Λιµενικής 

αρχής για την από αυτήν βεβαίωση και είσπραξη των λιµενικών τελών από τους 

υπόχρεους στην καταβολή τους. 

 

Για τον υπολογισµό των λιµενικών δικαιωµάτων σκαφών αναψυχής και σκαφών 

ερασιτεχνικής αλιείας ισχύει η υπ’ αριθ. 3422.27/26/96/30-4-96 ΚΥΑ (ΦΕΚ 

326/Β/96). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β 

ΕΙ∆ΙΚΟ ΤΕΛΟΣ ΕΠΙ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ ΕΠΙΒΑΤΩΝ 

 

ΑΡΘΡΟ 1 

Σε κάθε επιβάτη που επιβιβάζεται σε θαλάσσιο µεταφορικό µέσο από λιµένα της 

αρµοδιότητας του Ο.Λ.Κ. Α.Ε. και έχει προορισµό το εσωτερικό της χώρας ή το 

εξωτερικό, επιβάλλεται ειδικό ανταποδοτικό τέλος  για τον εκσυγχρονισµό και την 

βελτίωση των λιµενικών έργων και εγκαταστάσεων, τη χρήση του λιµένα και άλλους 

συναφείς σκοπούς , σχετικούς µε την βελτίωση της παροχής των λιµενικών 

υπηρεσιών. 

 

ΑΡΘΡΟ 2 

Το τέλος συνίσταται σε ποσοστιαία προσαύξηση στην τιµή του εισιτηρίου ή του 

ναύλου ή σε πάγιο ποσό, ανάλογα µε το είδος του ταξιδιού κατά κατηγορία πλοίων 

κ.λ.π. και καθορίζεται όπως πιο κάτω: 

1. Για επιβάτες των κάθε φύσης Ε/Γ, Ε/Γ- Ο/Γ και υδροπτερύγων  ανεξαρτήτως 

προορισµού , ποσοστό 5% στην τιµή του εισιτηρίου. 

2. Για επιβάτες που συµµετέχουν σε περιηγητικά ταξίδια (κρουαζιέρες) επιβατηγών 

τουριστικών πλοίων (κρουαζιερόπλοιων)  µε Ελληνική ή ξένη σηµαία: 

α) Πάγιο τέλος 0.15€ για κάθε επιβάτη που συµµετέχει σε ηµερήσια - µονοήµερη  

κρουαζιέρα για κάθε λιµάνι αρµοδιότητος Ο.Λ.Κ. Α.Ε. που προσεγγίζει το πλοίο, 

περιλαµβανοµένου και του αφετηρίου λιµένα. 

β) Πάγιο τέλος 0,35€ για κάθε επιβάτη που συµµετέχει σε πολυήµερη κρουαζιέρα 

για κάθε λιµάνι αρµοδιότητος Ο.Λ.Κ. Α.Ε. που προσεγγίζει το πλοίο 

περιλαµβανοµένου και του αφετηρίου λιµένα. 

Πολυήµερη κρουαζιέρα για την εφαρµογή της παραπάνω περιπτώσεως νοείται η 

περιήγηση µε Ε/Γ-Τ/Ρ πλοίο που διαρκεί τουλάχιστον είκοσι τέσσερις (24) ώρες 

και περιλαµβάνει µία τουλάχιστον διανυκτέρευση του περιηγητή στο πλοίο. 

γ) Για επιβάτες που διέρχονται (TRANZIT) καταβάλλεται πάγιο τέλος 0,35€ για 

κάθε επιβάτη σε κάθε λιµάνι αρµοδιότητος Ο.Λ.Κ Α.Ε. που προσεγγίζει το πλοίο. 

TRANZIT νοείται ο επιβάτης επαγγελµατικού επιβατηγού πλοίου που έχει 

αφετηρία λιµάνι του εξωτερικού ο οποίος αποβιβάζεται σε ένα ή περισσότερα 

λιµάνια αρµοδιότητας Ο.Λ.Κ Α.Ε που προσεγγίζει το πλοίο για περιήγηση της 

περιοχής και αναχωρεί µε το ίδιο πλοίο µετά από ολιγόωρη παραµονή που 

συνολικά δεν δύναται να υπερβεί το 24ωρο. 

 

ΑΡΘΡΟ 3 

Απαλλάσσονται της καταβολής του τέλους: 

α) Τα νήπια µέχρι ενός έτους 

β) Οι επιβάτες που συµµετέχουν σε περιηγητικά ταξίδια που πραγµατοποιούνται από 

την Εστία Ναυτικών, την Εργατική Εστία και από φιλανθρωπικές οργανώσεις για 

φιλανθρωπικούς σκοπούς και 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ 

ΕΙ∆ΙΚΟ ΤΕΛΟΣ ∆ΙΕΛΕΥΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ∆ΙΑ ΤΩΝ 

ΠΡΟΚΥΜΑΙΩΝ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΟΣ Ο.Λ.Κ.  Α.Ε. 

 

ΑΡΘΡΟ 1 

1. Στα οχήµατα πάσης φύσης δια της ιδίας αυτών δυνάµεως που επιβιβάζονται σε 

πλοία σε λιµένες αρµοδιότητος του Ο.Λ.Κ. Α.Ε. επιβάλλεται ειδικό τέλος διέλευσης 

δια των προκυµαίων το οποίο συνίσταται σε ποσοστό επί της τιµής του ναύλου όπως 

παρακάτω: 

α) Οχήµατα µε προορισµό οιονδήποτε λιµένα 5% στην τιµή του εισιτηρίου 

β) Οχήµατα του ∆ηµοσίου  µε προορισµό οιονδήποτε λιµένα 1% στην τιµή του 

εισιτηρίου 

2.Το πιο πάνω τέλος θα αναλώνεται αποκλειστικά για την εκτέλεση, συντήρηση και 

βελτίωση λιµενικών έργων. 

 

 

 

-Το ειδικό τέλος εκ ποσοστού 5% επί του ναύλου επιβατών και  οχηµάτων 

υπολογίζεται στην τιµή του αρχικού ναύλου, µη αφαιρουµένων των εκπτώσεων που 

τυχών διενεργούν οι ναυτιλιακές εταιρείες που δροµολογούν πλοία στα λιµάνια 

αρµοδιότητας του Ο.Λ.Κ. Α.Ε.  

 

-Για τις περιπτώσεις Β και Γ του παρόντος τιµολογίου όσο αφορά τις διαδικασίες 

βεβαίωσης και είσπραξης, ισχύουν οι διατάξεις που προβλέπονται από το Ν.∆.158/69 

(ΦΕΚ 23 Α΄),  τον Ν. 2399/96(ΦΕΚ 90 Α΄) και τον Ν.2575/98 (ΦΕΚ 23 Α΄), 

 

-Τα τέλη της περίπτωσης Α του παρόντος τιµολογίου αναπροσαρµόζονται  από 10 

Ιανουαρίου έκαστου έτους κατά ποσοστό ίσο µε τον ∆είκτη Τιµών Καταναλωτή όπως 

αυτός καθορίζεται από την Εθνική Στατιστική υπηρεσία, εκτός αν αποφασίσει άλλως 

το ∆.Σ. του Ο.Λ.Κ. Α.Ε, οπότε απαιτείται  η σύµφωνη γνώµη του Υπ. Εθνικής 

Οικονοµίας και Οικονοµικών.   

 


