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                                ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  4Η 

 

                                   ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ο.Λ.Κ. Α.Ε 

 

                     Αριθ. Απόφασης  1 

 

Στην Καβάλα την  25η  Φεβρουαρίου 2021 ημέρα  Πέμπτη και ώρα έναρξης  

14:00 μ.μ. συνήλθαν σε τακτική μηνιαία συνεδρίαση στην αίθουσα 

συνεδριάσεων του Δ.Σ στα κεντρικά γραφεία της έδρας της ανώνυμης εταιρείας 

«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΒΑΛΑΣ » (Ο.Λ.Κ. Α.Ε), τα μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου αυτής κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου του Δ.Σ,  

με θέμα: 

1. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης τροποποίησης των κανονισμών 

και των τιμολογίων της Ο.Λ.Κ. Α.Ε.  

 

Παρόντες ήταν οι κ.κ. : 

 

-ΦΙΛΟΣΟΓΛΟΥ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ              :Πρόεδρος του Δ.Σ της  Ο.Λ.Κ. Α.Ε 

 

-ΘΥΣΙΑΔΟΥ ΑΝΝΑ                            : Δ/νουσα Σύμβουλος  της  Ο.Λ.Κ. Α.Ε 

                                                                                                        

-ΚΕΚΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ         :Μέλος  του Δ.Σ. της  Ο.Λ.Κ Α.Ε ,  

                                                                εκπρόσωπος του  συλλόγου    

                                                                υπαλλήλων της  Ο.Λ.Κ Α.  

                                                                                                                                                                                                 

-ΛΕΜΟΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ               : Μέλος του Δ.Σ. της Ο.Λ.Κ.  Α.Ε,     

                                                                εκπρόσωπος  του   Επιμελητηρίου   

                                                                Καβάλας    

                                                                             

- ΠΑΡΔΑΛΙΔΗΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ            : Μέλος του Δ.Σ. της Ο.Λ.Κ.  Α.Ε,    

                                                                 εκπρόσωπος  της Ο.Φ.Ε               

                                              

                                      

-ΒΡΑΝΑ ΕΙΡΗΝΗ                               : Μέλος του Δ.Σ. της Ο.Λ.Κ.  Α.Ε                                                         
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ΑΠΩΝ :ΚΑΡΑΜΑΝΕΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΗΣ ,Μέλος του Δ.Σ της Ο.Λ.Κ Α.Ε 

 

Γραμματέας του Δ.Σ. της  Ο.Λ.Κ. Α.Ε. η κα. ΠΕΡΙΤΣΑΛΗ ΣΟΦΙΑ 

 

Για το   1ο θέμα ημερήσιας διάταξης που αφορά :  «Συζήτηση και λήψη 

απόφασης περί έγκρισης τροποποίησης των κανονισμών και των τιμολογίων της 

Ο.Λ.Κ. Α.Ε.»,  

 

Το Δ.Σ. έχοντας υπόψη: 

1.Τις διατάξεις του Β.Δ 14/19-01-1939 «περί τροποποίησης των περί Λιμενικών 

Ταμείων κείμενων διατάξεων» όπως κάθε φορά ισχύει. 

2.Τις διατάξεις του Π.Δ. 715/1979, περί τρόπου ενέργειας υπό των Ν.Π.Δ.Δ. 

προμηθειών, μισθώσεων και εκμισθώσεων εν γένει. 

3.Τον ν. 2932/2001 (Α΄145) «σύσταση της Γ.Γ. Λιμένων & Λιμενικής 

Πολιτικής-μετατροπή Λιμενικών Ταμείων σε Α.Ε. και άλλες διατάξεις». 

4.Τον ν.2971/2001, Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α' 285/19-12-

2001). 

5.Τους όρους και τις προϋποθέσεις της αριθ. 8321.6.01/12 εγκυκλίου Υ.Α. & 

Ναυτιλίας /ΔΟΛΕΛ. 

6.Τις διατάξεις του ν. 3153/2003 (ΦΕΚ Α’ 153/19-6-2003) όπως ισχύει.  

7.Τον Ν.4548(ΦΕΚ104 Α΄/ 13-06-2018 ) Αναμόρφωση του δικαίου των 

ανωνύμων εταιρειών. 

8.Τον Ν. 4597/2019 (Για την κύρωση των Συμβάσεων παραχώρησης που έχουν 

συναφθεί μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και των Οργανισμών Λιμένων Α.Ε. 

-….), ΦΕΚ 35 Α΄/2019.  

9.Την από 15-1-2003 σύμβαση παραχώρησης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου 

και της Ο.Λ.Κ. Α.Ε.  

10.Το ισχύον καταστατικό της Ο.Λ.Κ. Α.Ε. 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει την  τροποποίηση των: 

 

1)Κανονισμό και τιμολόγιο λειτουργίας υπηρεσιών του Οργανισμού Λιμένα 

Καβάλας Α.Ε  

2)Κανονισμό  και τιμολόγιο δικαιωμάτων επι πλοίων/πλωτών ναυπηγημάτων 

σε λιμενική περιοχή αρμοδιότητας της Ο.Λ.Κ Α., το οποίο αποτελεί 

αναπόσπαστο μέρος του πρακτικού αυτού: 
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ 

ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε. 

Ο Οργανισμός Λιμένος Καβάλας, στο πλαίσιο των καταστατικών σκοπών του, για συνεχή βελτίωση των 

παρεχόμενων λιμενικών υπηρεσιών, την ανάπτυξη και λειτουργία των λιμένων αρμοδιότητας του, 

εισπράττει τέλη και δικαιώματα, σύμφωνα με τον παρόντα Κανονισμό και τα Τιμολόγια Παροχής 

Υπηρεσιών. 

Η Ο.Λ.Κ. Α.Ε. είναι υπεύθυνη για ζημιές που αποδεδειγμένα οφείλονται σε λάθη και αμέλεια του 

προσωπικού της.  

Κάθε ζημιά πρέπει να γνωστοποιείται στην Ο.Λ.Κ. Α.Ε.. Η γνωστοποίηση πρέπει να γίνεται εγκαίρως 

στην Ο.Λ.Κ. Α.Ε. για να ελεγχθεί η ζημιά πριν το πλοίο ή το φορτίο εγκαταλείψει το λιμένα, άλλως η 

διαμαρτυρία δεν θα αναγνωρίζεται από την Ο.Λ.Κ. Α.Ε..  

Κάθε παράβαση των διατάξεων του παρόντος Κανονισμού συνεπάγεται κατά περίπτωση τον μη 

προγραμματισμό οιασδήποτε εργασίας και κάθε άλλη νόμιμη συνέπεια.  

Άρθρο 1οΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΤΗΣ Ο.Λ.Κ. Α.Ε. 

1. Η Ο.Λ.Κ. Α.Ε. έχει από το νόμο το αποκλειστικό δικαίωμα χρήσης και εκμετάλλευσης των γηπέδων, 

κτιρίων και εγκαταστάσεων της χερσαίας Λιμενικής Ζώνης του Λιμενικού Συστήματος της Καβάλας 

(Ακτοπλοϊκός Λιμένας Καβάλας ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ, Εμπορικός Λιμένας ΦΙΛΙΠΠΟΣ Β΄, Λιμένας 

Ελευθερών και Λιμένας Κεραμωτής), στο εξής και χάριν συντομίας Λιμένας Καβάλας. Όλες οι εργασίες 

εντός της χερσαίας Λιμενικής Ζώνης του Λιμένα Καβάλας εκτελούνται αποκλειστικά με τα μέσα και το 

προσωπικό της Οργανισμού Λιμένος Καβάλας Α.Ε. 

2. Η θέση παραβολής ή πρυμνοδέτησης κάθε πλοίου εντός της λιμενικής ζώνης, καθώς και η μεθόρμιση 

ή μετακίνηση πλοίου, διενεργείται με μέριμνα και ευθύνη της αρμόδιας Δ/νσης, γραφείο κίνησης του 

λιμένα σε επικοινωνία με τον υπεύθυνο τερματικού σταθμού φόρτωσης χύδην φορτίων τηρώντας τους 

ισχύοντες Κανονισμούς και Διατάξεις.  

Η προτεραιότητα για την προσόρμιση, παραβολή ή πρυμνοδέτηση του πλοίου, παρέχεται με βάση τη 

σειρά άφιξης του, όπως αυτή δηλώνεται στην Υπηρεσία Αγκυροβολίας του Κεντρικού Λιμεναρχείου 

Καβάλας. Στην παροχή προτεραιότητας του πλοίου, κατά τη σειρά άφιξης, λαμβάνεται υπόψη ο 

λειτουργικός σχεδιασμός της Ο.Λ.Κ. Α.Ε., για τις θέσεις πλεύρισης ή πρυμνοδέτησης πλοίων, ο οποίος 

στηρίζεται:  

ι) στα τεχνικά χαρακτηριστικά και στις χερσαίες εγκαταστάσεις του, για την ασφαλή φορτοεκφόρτωση 

του πλοίου (βάθος, μήκος και κατάσταση κρηπιδώματος, ράμπα ή χερσαίες ευκολίες, εξοπλισμός 

κρηπιδώματος, χώρος ελιγμών μηχανημάτων κ.ά.),  

ιι) στη λειτουργία τερματικών σταθμών ή ζωνών εξυπηρέτησης για κατηγορίες πλοίων και φορτίων 

(θέσεις πλεύρισης, Rο-Rο, χύδην φορτίου, γενικού φορτίου κ.ά.). 

iii) την ετοιμότητα του πλοίου για την άμεση έναρξη εργασιών φορτοεκφορτώσεων. 

 Στη περίπτωση που απαιτηθεί από την Ο.Λ.Κ. Α.Ε. η μετακίνηση πλοίου εντός του λιμένα ή μεθόρμισή 

του, το πλήρωμα του πλοίου υποχρεούται στην άμεση ανάληψη αναλόγων ενεργειών άνευ αντιρρήσεων. 

Αν οι παραπάνω ενέργειες δεν αναληφθούν άμεσα από το πλήρωμα του πλοίου, η Ο.Λ.Κ. Α.Ε. διατηρεί 

το δικαίωμα να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες (μίσθωση ρυμουλκού, καβοτεδών) για την 

μετακίνηση ή μεθόρμιση πλοίου και τα έξοδα θα βαρύνουν την πλοιοκτήτρια εταιρεία και το ναυτικό 

πράκτορα του πλοίου εις ολόκληρο.    

3. Στις περιπτώσεις που η Ο.Λ.Κ. Α.Ε. δε διαθέτει επαρκή μέσα ή προσωπικό για την εκτέλεση λιμενικών 

εργασιών, διατηρεί το δικαίωμα να συνάπτει συμβάσεις ορισμένου χρόνου με τρίτους, παρόχους 

υπηρεσιών, για την εκτέλεση διαφόρων εργασιών με τις τιμές του ισχύοντος τιμολογίου της Ο.Λ.Κ. Α.Ε. 

Οι πάροχοι αυτών των υπηρεσιών είναι εφοδιασμένοι με όλες τις νόμιμες άδειες για τη χρήση των 

μηχανημάτων που διαθέτουν και εκτελούν τις εργασίες με νόμιμα απασχολούμενο προσωπικό.  

4. Οποιαδήποτε παροχή υπηρεσίας από τρίτους και ειδικότερα αυτές της φορτοεκφόρτωσης, της 

αποθήκευσης, της εκμετάλλευσης χώρων, της καθαριότητας, της ασφάλειας, της τροφοδοσίας και της 

ρυμούλκησης εντός των ορίων της λιμενικής ζώνης ως και της παραλαβής πετρελαιοειδών αποβλήτων 

και απορριμμάτων, πραγματοποιείται μόνον κατόπιν αδείας ή εξουσιοδότησης της Ο.Λ.Κ. Α.Ε. ή 

υπογραφής σχετικής σύμβασης.  

5. Η Ο.Λ.Κ. Α.Ε. στο πλαίσιο της εμπορικής της πολιτικής, για την παροχή κινήτρων προσέλευσης 

φορτίων, δύναται με έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου της (Δ.Σ./Ο.Λ.Κ. Α.Ε.) να συνάπτει συμβάσεις 

με ενδιαφερόμενες ναυτιλιακές εταιρίες ή με κάθε νομικό ή φυσικό πρόσωπο που επιθυμεί να διακινήσει 

ή να αποθηκεύσει εμπορεύματα ή να χρησιμοποιήσει χώρους στο λιμενικό σύστημα Καβάλας. Με τις 

συμβάσεις αυτές, δύναται να καθορίζει εκπτώσεις επί των τιμών, ειδικά τιμολόγια διαφορετικά του 

ισχύοντος και διευκολύνσεις. 

Άρθρο 2ο ΓΕΝΙΚΑ  

1. Για κάθε χορήγηση μηχανήματος οι ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται να ειδοποιήσουν την αρμόδια 

υπηρεσία της Ο.Λ.Κ. Α.Ε. τουλάχιστον 24 ώρες νωρίτερα και απαραίτητα κατά τις εργάσιμες ώρες των 
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υπηρεσιών της Ο.Λ.Κ. Α.Ε., διαφορετικά η εξυπηρέτηση τους θα εξαρτηθεί από την υπάρχουσα ευχέρεια 

διάθεσης προσωπικού και μηχανικών μέσων της Ο.Λ.Κ. Α.Ε.. 

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 

της Ο.Λ.Κ. Α.Ε. και εν πάση περίπτωση όχι αργότερα από την 12η μεσημβρινή της προηγουμένης ημέρας 

διαφορετικά καμία υποχρέωση εξυπηρέτησης δεν αναλαμβάνει η Υπηρεσία.  

3. Για την καταβολή των δικαιωμάτων χρήσης μηχ/των, ώρα έναρξης εργασίας λογίζεται η ώρα εκκίνησης 

του μηχανήματος από το χώρο στάθμευσης και λήξης η ώρα επιστροφής αυτού στο χώρο αυτό ή η ώρα 

κατά την οποία μετέβει σε χώρο άλλης εργασίας.  

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.  

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 3,4,5)  

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.  

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 η Δ/νουσα Σύμβουλος της Ο.Λ.Κ. Α.Ε. με απόφαση της και είναι αμέσως 

εκτελεστή.  

8. Προσαυξήσεις στις τιμές του τιμολογίου λόγω υπερωριακής απασχόλησης κατά τις εργάσιμες ημέρες 

και αργίες. 

α) Σαν κανονικός χρόνος απασχόλησης του προσωπικού της Ο.Λ.Κ. Α.Ε. θεωρείται το ισχύον ωράριο 

λειτουργίας των Υπηρεσιών 7.30 π.μ.−15.00 μ.μ.. Για το χρονικό αυτό διάστημα δεν επιβάλλεται καμία 

προσαύξηση στις τιμές του τιμολογίου.  

β) Για τις εργάσιμες ημέρες μετά την 15.00 μ.μ. και μέχρι 18.00 μ.μ. επιβάλλεται προσαύξηση στις τιμές 

€ ανά ώρα και απασχολούμενο, η οποία θα αναπροσαρμόζεται ανά έτος σύμφωνα με τη μεταβολή στο 

ωρομίσθιο του προσωπικού, για την κάλυψη της υπερωριακής απασχόλησης του προσωπικού της 

Υπηρεσίας. Μετά τις 18.00 μ.μ. και μέχρι 22.00 μ.μ. κατά τις εργάσιμες ημέρες υπολογίζεται πρόσθετη 

προσαύξηση στην παραπάνω τιμή 30%. Για τις νυκτερινές εργασίες από 22.00μ.μ. και μέχρι 6.00μ.μ. η 

πρόσθετη προσαύξηση είναι 50% συνολικά.  

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

από 7.30 π.μ. και μέχρι 12.00 π.μ. και 75% από 12.00 π.μ. 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%.  

9. Μετά το πέρας της εργασίας και μετά παρέλευση 48 ωρών το αργότερο ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται 

να προσέλθει στο αρμόδιο τμήμα της Ο.Λ.Κ. Α.Ε. και να εξοφλήσει την οφειλή του χωρίς άλλη 

ειδοποίηση, διαφορετικά έχουν εφαρμογή οι διατάξεις περί είσπραξης Δημοσίων Εσόδων.  

10. Για κάθε περίπτωση που δεν έχει προβλεφθεί στον κανονισμό λειτουργίας και στο τιμολόγιο της 

Υπηρεσίας αποφασίζει το Δ.Σ. της Ο.Λ.Κ. Α.Ε. ύστερα από εισήγηση της Δ/νουσας Συμβούλου και 

εφαρμόζεται αποκλειστικά και μόνο για την αυτή περίπτωση. 

Άρθρο 3οΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΤΗΣ Ο.Λ.Κ. Α.Ε. ΓΙΑ ΦΟΡΤ/ΣΕΙΣ ΣΤΑ 

ΛΙΜΑΝΙΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Ο.Λ.Κ. Α.Ε. – ΖΥΓΙΣΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

Α. ΒΑΣΙΚΑ ΩΡΟΜΙΣΘΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 

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

1. περονοφόρα μέχρι 4 Τ.                  ανά ώρα             (25€) 

2. περονοφόρο 30 Τ.                          ανά ώρα              (50€) 

3. περονοφόρο FANTUZZI 45Τ         ανά ώρα               (60€) 

3. φορτωτής                                         ανά ώρα              (40€) 

4. γερανός FANTUZZI                          ανά ώρα              (60€) 

8. γερανός GOTTWALT                       ανά ώρα              (150€) 

Β. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ ΜΕ ΜΗΧ/ΤΑ ΤΗΣ Ο.Λ.Κ. Α.Ε. Η ΤΡΙΤΟΥ ΓΙΑ ΚΑΘΕ 

ΕΙΔΟΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΣ 
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1) Για τη χρήση μηχανημάτων για φορτοεκφορτώσεις πάσης φύσης εμπορευμάτων, καταβάλλονται 

δικαιώματα για την εκφόρτωση των εμπορευμάτων αυτών από το πλοίο στην προκυμαία για τη χρήση 

μηχανημάτων της Ο.Λ.Κ. Α.Ε. ή τρίτου υπεργολάβου της Υπηρεσίας κατά τόνο εμπορεύματος 0,95€.  

2) 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 της Ο.Λ.Κ. Α.Ε. 

ή άλλου τρίτου υπεργολάβου καθορίζεται δικαίωμα φορτοεκφόρτωσης κατά τόνο εμπορεύματος το ποσό 

των 1,25€. 

3) Για τη μετατόπιση των αποτιθεμένων στην προκυμαία εμπορευμάτων σε χώρους στοιβασίας για τα 

πάσης φύσης εμπορεύματα καθορίζεται σα δικαίωμα το ποσό των 0,65€. 

4) Για φορτώσεις εμπορευμάτων γενικής φύσης από το έδαφος σε μεταφορικά οχήματα με μηχανήματα 

καθορίζεται το ποσό των 0,65€. 

Γ. ΑΝΕΛΚΥΣΕΙΣ – ΚΑΘΕΛΚΎΣΕΙΣ ΥΔΡΟΠΤΕΡΎΓΩΝ 

Το δικαίωμα για την ανέλκυση Υ/Γ (δελφινιών) ή αντίστοιχων μεγέθους και βάρους πλωτών μέσων 

ορίζεται στα 385€ για κάθε κίνηση του γερανού (385€ για ανέλκυση και 385€ για καθέλκυση). 

Δ. ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ 

Α)Από το παραπάνω Β μέρος του παρόντος άρθρου 3 εξαιρούνται: 

1.-Η χρήση μηχανημάτων για φορτοεκφόρτωση, μετατόπιση κ.λπ. 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 της Ο.Λ.Κ. Α.Ε. 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 τη φορτοεκφόρτωση αδρανών υλικών (χαλίκι, άμμος κ.ά.) το αντάλλαγμα χρήσης καθορίζεται στο 

ποσό των 0,25€ ανά τόνο για τη χρήση ενός μηχανήματος (γερανός). Στην περίπτωση που χρησιμοποιηθεί 

φορτωτής του Οργανισμού κατά τη διαδικασία φορτοεκφόρτωσης καταβάλλεται επί πλέον το αντίστοιχο 

ωρομίσθιο του μηχανήματος όπως αυτό προβλέπεται στο Α μέρος του παρόντος άρθρου 3. 

3. Για τη φορτοεκφόρτωση μαρμάρων σε όγκους ή παλετοποιημένα, το αντάλλαγμα χρήσης καθορίζεται 

στο ποσό των 0,70€ ανά τόνο για τη χρήση του γερανού και 0,50€ από τη προβλήτα σε αποθηκευτικό 

χώρο ή αυτ/το η αντίστροφα. 

 

 

 

 

Β)ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΕΙΣ ΖΩΩΝ 

Όλες οι εργασίες διενεργούνται με εργάτες και μέσα των ενδιαφερομένων, έναντι καταβολής δικαιωμάτων 

χρήσης λιμενικών εγκαταστάσεων και δικαιωμάτων επί του φορτίου, κατά κεφαλή ζώου. 

Δικαιώματα χρήσης λιμενικών εγκαταστάσεων & δικαιώματα επί του φορτίου(ανά κεφαλή) από χερσαία 

μέσα μεταφοράς σε πλοίο και αντίστροφα: 

Αιγοπρόβατα 1€. 

Βοοειδή-άλογα 3€. 
 

Άρθρο 4ο ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ «C/N» 

Τα εμπορευματοκιβώτια (c/n) χρεώνονται κατά περίπτωση αναλόγως των διαστάσεων τους και του 

χαρακτηρισμού τους ως εμφόρτων ή κενών. 

Κατά τα στάδια: 

1) 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   9,80€. 

Κενά          20 ποδών ανά τεμάχιο   7,60€. 

Έμφορτα 40 ποδών ανά τεμάχιο  12,50€. 
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Κενά         40 ποδών ανά τεμάχιο     9,30 €. 

2) 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: 

Έμφορτα 20 ποδών ανά τεμάχιο   9,80€. 

Κενά          20 ποδών ανά τεμάχιο   7,60€. 

Έμφορτα 40 ποδών ανά τεμάχιο  12,50€. 

Κενά         40 ποδών ανά τεμάχιο     9,30 €. 

3) 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 €. 

4) 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   9,80€. 

Κενά          20 ποδών ανά τεμάχιο   7,60€. 

Έμφορτα 40 ποδών ανά τεμάχιο  12,50€. 

Κενά         40 ποδών ανά τεμάχιο     9,30 €. 

5) 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 9,80€. 

Κενά          20 ποδών ανά τεμάχιο 7,60€. 

Έμφορτα 40 ποδών ανά τεμάχιο 12,50€. 

Κενά         40 ποδών ανά τεμάχιο 9,30 €. 

6) Για εμπορευματοκιβώτια 30 ποδών προσαύξηση 10% επί του ισχύοντος τιμολογίου των 20 ποδών και 

για εμπορευματοκιβώτια 45 ποδών προσαύξηση 10% επί του ισχύοντος τιμολογίου των 40 ποδών . 

ΑΡΘΡΟ 5οΖΥΓΙΣΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ   

H Ο.Λ.Κ. A.E. δικαιούται να προβαίνει στη ζύγιση του διακινούμενου φορτίου για τον έλεγχο του βάρους. 

Κάθε όχημα το οποίο χρησιμοποιεί τη γεφυροπλάστιγγα της Ο.Λ.Κ. Α.Ε. για τη 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 4,00€. 

Β) Ζύγιση Ι.Χ. ημιφορτηγών και λοιπών οχημάτων μικτού φορτίου κάτω των 10 τόνων ανά όχημα 2,40€. 

Γ) Δεύτερη ζύγιση (απόβαρο) 0,84€. 

ΑΡΘΡΟ 6οΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ – ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ - ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ 

 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 τη 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 της Ο.Λ.Κ. Α.Ε. θα εισπράττει το ανάλογο ημερομίσθιο του 

μηχανήματος ή της ώρας απασχόλησης αυτού.                      

2. Για κάθε εργασία φορτοεκφόρτωσης ή πάσης φύσης εργασίας που δε χρησιμοποιούνται τα μηχανήματα 

της Ο.Λ.Κ. Α.Ε., αλλά φορτοεκφορτωτικά μέσα του πλοίου ή του παραλήπτη, η Ο.Λ.Κ. Α.Ε. διατηρεί το 

δικαίωμα επιβολής δικαιώματος εκ ποσοστού 25% επί της τιμολογούμενης τιμής του εμπορεύματος 

σύμφωνα με το παρόν τιμολόγιο. Το δικαίωμα αυτό βαρύνει το εμπόρευμα και θα εισπράττει η υπηρεσία 

πριν την απομάκρυνση αυτού από το Λιμένα. Επίσης ποσοστό 25% επί των ποσών του παρόντος 

τιμολογίου σύμφωνα με τα ωρομίσθια-ημερομίσθια των μηχανημάτων ή της κατά τόνο χρέωσης του 

ανάλογου εμπορεύματος, θα εισπράττει η Ο.Λ.Κ. Α.Ε., για κάθε εργασία που θα διενεργείται στα λιμάνια 

Ελευθερών, Κεραμωτής και ΦΙΛΙΠΠΟΣ Β’ με μέσα που διαθέτουν τα Σωματεία λιμενεργατών. 

3. Κάθε εργασία ξένου μηχανήματος συμπεριλαμβανομένων και αυτών των Λιμενεργατικών Σωματείων 

μέσα στα λιμάνια δικαιοδοσίας της Ο.Λ.Κ. Α.Ε. απαγορεύεται χωρίς έγγραφη άδεια της αρμόδιας 

υπηρεσίας του Οργανισμού και αυτή θα εκδίδεται μόνο όταν αποδεδειγμένα τα μηχανήματα της Ο.Λ.Κ. 

Α.Ε. 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 
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μηχανήματος στο λιμάνι θα εφαρμόζεται η άμεση απομάκρυνση του μηχανήματος και η διακοπή της 

συνεργασίας για χρονικό διάστημα που θα αποφασίζει το Δ.Σ. της Ο.Λ.Κ. Α.Ε.. 

4. Στα προς εξαγωγή εμπορεύματα παρέχεται έκπτωση 10% επί της τιμολογούμενης αξίας των 

φορτοεκφορτώσεων σύμφωνα με το παρόν τιμολόγιο. Η παρούσα έκπτωση ισχύει αποκλειστικά και μόνο 

για τα τιμολόγια του παραπάνω Β μέρους του άρθρου 3. 

5. Οι εργασίες των μηχανημάτων ιδιοκτησίας της Ο.Λ.Κ. Α.Ε. ή του υπεργολάβου εντός του κύτους του 

πλοίου, για κάθε είδους εμπορεύματος χρεώνονται με προσαύξηση 100% επί της τιμής του ισχύοντος 

τιμολογίου.  

6. Σε περιπτώσεις μακροχρόνιας παραμονής εμπορευμάτων στους λιμενικούς χώρους που αποδεδειγμένα 

οφείλεται σε ανώτερη βία θα αποφασίζει το Δ.Σ. της Ο.Λ.Κ. Α.Ε. για την απαλλαγή (αφαίρεση) ημερών 

καταβολής δικαιωμάτων. 

7. Τα εμπορεύματα που εναποτίθενται στους ακάλυπτους χώρους απαλλάσσονται των δικαιωμάτων για 

3 ημέρες εάν είναι εισαγόμενα από τρίτες χώρες, ομοίως απαλλάσσονται για 3 ημέρες τα εγχώρια 

προϊόντα προς εξαγωγή και τα είδη δημοσίου και Στρατιωτικά. Στα είδη δημοσίου και Εν. Δυνάμεων 

παρέχεται έκπτωση 20% στις τιμές του Άρθρου 3.  

8. Επιβάλλεται πρόσθετο τέλος 30% σε εμπορεύματα που ρυπαίνουν τον περιβάλλοντα χώρο μετά από 

επιτόπια αυτοψία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών. 

ΑΡΘΡΟ 7ο ΤΕΛΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ISPS) 

Η Ο.Λ.Κ. Α.Ε. εισπράττει τέλος ασφαλείας ISPS ως ακολούθως:  

1.Τέλος παροχής υπηρεσιών ασφαλείας σε γενικά και χύδην φορτία που διακινούνται από τους προβλήτες 

του λιμένων αρμοδιότητας της Ο.Λ.Κ. Α.Ε. (φόρτωση ή εκφόρτωση) 0,15 €/τόνο. 

2. Τέλος παροχής υπηρεσιών ασφαλείας σε εμπορευματοκιβώτια που διακινούνται από τους προβλήτες 

των λιμένων αρμοδιότητας της Ο.Λ.Κ. Α.Ε., ανεξαρτήτως διάστασης, έμφορτο ή κενό και για τις κινήσεις 

φόρτωσης ή εκφόρτωσης σε/από πλοίο), 2,00€ ανά εμπορευματοκιβώτιο. 

3. Τροχοφόρο διακινούμενο με το σύστημα Ro-Ro, 1€ ανά τεμάχιο. 

4. Τέλος παροχής υπηρεσιών ασφαλείας σε επιβάτες κρουαζιερόπλοιου που προσδένει στους λιμένες 

αρμοδιότητας της Ο.Λ.Κ. Α.Ε. 

1. Για διερχόμενους επιβάτες (transit) 0,90 € ανά επιβάτη 
2. Για διερχόμενους επιβάτες (transit) που υπόκεινται σε διαβατηριακό έλεγχο 

(extra Schengen) 1,50 € ανά επιβάτη 
3. Για επιβιβαζόμενους ή/και αποβιβαζόμενους επιβάτες (interporting) 

8,00 € ανά επιβάτη. 
 

5. Η ελάχιστη τιμή, ανά σκάφος, του τέλους ασφάλειας ISPS για τους επιβάτες κρουαζιέρας Ε/Γ, Ε/Γ-

Ο/Γ και τουριστικού πλοίου (του ν. 4256/2004), καθορίζεται στο ποσό των 100€ ανά ημέρα. 

6. Τέλος παροχής υπηρεσιών ασφαλείας σε επιβάτες θαλαμηγού σκάφους ή ναυτολογούμενους ή/και 

αποναυτολογούμενους ναυτικούς φορτηγών πλοίων (παραβεβλημένων ή στο αγκυροβόλιο) στους 

οποίους εφαρμόζεται το νέο Σύστημα Εισόδου-Εξόδου (ΣΕΕ) της συνθήκης Schengen (Κανονισμός (ΕΕ) 

2017/2226) 200,00 € ανά σκάφος/περίπτωση. 

 

Διευκρινίσεις: 

α) Το τέλος ασφαλείας ISPS εισπράττεται για τα ανωτέρω διακινούμενα από/προς, υπόχρεα στον κώδικα 

ISPS πλοία, μέσω των λιμενικών εγκαταστάσεων της Ο.Λ.Κ. Α.Ε. 

β) Απαλλάσσονται της καταβολής του τέλους: 

- Τα νήπια μέχρι ενός έτους. 

- Οι επιβάτες που συμμετέχουν σε περιηγητικά ταξίδια που πραγματοποιούνται από την Εστία Ναυτικών, 

την Εργατική Εστία και από φιλανθρωπικές οργανώσεις για φιλανθρωπικούς σκοπούς. 

- Οι επιβάτες που απαλλάσσονται της καταβολής του ναύλου, όταν ταξιδεύουν με ακτοπλοϊκά πλοία και 

οι επιβάτες των ιδιωτικών πλοίων αναψυχής, των μικρών σκαφών και των επαγγελματικών πλοίων 

αναψυχής. 

γ) Υπόχρεοι για την καταβολή των παραπάνω ανταποδοτικών τελών και δικαιωμάτων τα οποία 

ακολουθούν και βαρύνουν το πλοίο 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 εξολοκλήρου. 

Το τέλος παροχής ασφαλείας σε επιβάτες κρουαζιέρας θα έχει ισχύ 24 μήνες μετά τη σχετική έγκριση και 

δημοσίευση σε ΦΕΚ. 

Άρθρο 8οΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΧΩΡΩΝ  

Α) ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 
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1. Για κάθε εμπόρευμα που διέρχεται από τους χώρους αρμοδιότητας της Ο.Λ.Κ. Α.Ε. εισπράττεται τέλος 

υπέρ της Ο.Λ.Κ. Α.Ε. 0,12 € ανά τόνο. 

2. Διέλευση αυτοκινήτων που κινούνται με δική τους δύναμη είτε φορτωμένα σε φορτηγά κ.λπ. δια των 

προβλητών της Ο.Λ.Κ. Α.Ε. μικτού βάρους έως 3,5 τόνων. Κίνηση από χερσαίο χώρο παραμονής σε 

έξοδο λιμένος ή σε πλοίο για επαναφόρτωση, ως εμπόρευμα, 30€/κίνηση/τεμάχιο. 

2.1 Διέλευση αυτοκινήτων που κινούνται με δική τους δύναμη είτε φορτωμένα σε φορτηγά κ.λπ. δια των 

προβλητών της Ο.Λ.K. Α.Ε. μικτού βάρους άνω των 3,5 τόνων. Κίνηση από χερσαίο χώρο παραμονής σε 

έξοδο λιμένος ή σε πλοίο για επαναφόρτωση, ως εμπόρευμα, 50€/κίνηση/τεμάχιο. 

Β) ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΧΩΡΩΝ 

1. Παραχώρηση χερσαίου λιμενικού χώρου για εναπόθεση υλικών επισκευής πλοίων Α΄ 15ήμερο 

0,45€/τ.μ. την ημέρα, πλέον χαρτοσήμου 3,6% και 3% υπέρ ΕΚΟΕΜΝ. 

1.1. Παραχώρηση χερσαίου λιμενικού χώρου για εναπόθεση υλικών επισκευής πλοίων Β΄15ήμερο 

0,90€/τ.μ. την ημέρα, πλέον χαρτοσήμου 3,6% και 3% υπέρ ΕΚΟΕΜΝ. 

1.2. Παραχώρηση χερσαίου λιμενικού χώρου για εναπόθεση υλικών επισκευής πλοίων Γ΄ 15ήμερο 

1,00€/τ.μ. την ημέρα, πλέον χαρτοσήμου 3,6% και 3% υπέρ ΕΚΟΕΜΝ. 

1.3. Παραχώρηση χερσαίου λιμενικού χώρου για εναπόθεση υλικών επισκευής πλοίων Δ’ 15ήμερο & 

εφεξής 1,33€/τ.μ. την ημέρα, πλέον χαρτοσήμου 3,6% και 3% υπέρ ΕΚΟΕΜΝ. 

2. Παραχώρηση θαλάσσιου λιμενικού χώρου για επισκευές πλοίων από 1η  έως 30η ημέρα παραμονής 

0,98€/μέτρο μήκους πλοίου την ημέρα, πλέον χαρτοσήμου 3,6% και 3% υπέρ ΕΚΟΕΜΝ. 

2.1. Παραχώρηση θαλάσσιου λιμενικού χώρου για επισκευές πλοίων από 31η έως 60η ημέρα παραμονής 

1,30€/μέτρο την ημέρα, πλέον χαρτοσήμου 3,6% και 3% υπέρ ΕΚΟΕΜΝ. 

2.2. Παραχώρηση θαλάσσιου λιμενικού χώρου για επισκευές πλοίων από 61η ημέρα παραμονής και 

εφεξής 1,63€/μέτρο μήκους πλοίου την ημέρα, πλέον χαρτοσήμου 3,6% και 3% υπέρ ΕΚΟΕΜΝ. 

3. Παραχώρηση χρήσης χερσαίου λιμενικού χώρου εμβαδού έως 150 τ.μ. για διαφημιστικούς-

ενημερωτικούς σκοπούς 200,00€/ 24ωρο πλέον χαρτοσήμου 3,6% και 3% υπέρ ΕΚΟΕΜΝ. 

3.1. Παραχώρηση χρήσης χερσαίου λιμενικού χώρου εμβαδού άνω των 150 τ.μ. για διαφημιστικούς - 

ενημερωτικούς σκοπούς 3,25€/τ.μ πλέον του ποσού που αντιστοιχεί στα 150 τ.μ./ 24ωρο πλέον 

χαρτοσήμου 3,6% και 3% υπέρ ΕΚΟΕΜΝ. 

4. Παραχώρηση χρήσης χερσαίου λιμενικού χώρου για άσκηση υπαίθριου-στάσιμου εμπορίου σε χώρους 

της χερσαίας ζώνης στους λιμένες αρμοδιότητας της Ο.Λ.Κ. Α.Ε 350,00€/μήνα πλέον χαρτοσήμου 3,6% 

και 3% υπέρ ΕΚΟΕΜΝ. 

5.Παραχώρηση χρήσης ακάλυπτου λιμενικού χώρου για εναπόθεση εμπορευμάτων Α' 15ήμερο ανά 

ημέρα 0,10€/τ.μ. πλέον χαρτοσήμου 3,6% και 3% υπέρ ΕΚΟΕΜΝ. 

5.1. Παραχώρηση χρήσης ακάλυπτου λιμενικού χώρου για εναπόθεση εμπορευμάτων Β' 15ήμερου ανά 

ημέρα 0,20€/τ.μ. πλέον χαρτοσήμου 3,6% και 3% υπέρ ΕΚΟΕΜΝ. 

5.2. Παραχώρηση χρήσης ακάλυπτου λιμενικού χώρου για εναπόθεση εμπορευμάτων πλέον των 30 

ημερών ανά ημέρα 0,25€/τ.μ. πλέον χαρτοσήμου 3,6% και 3% υπέρ ΕΚΟΕΜΝ. 

5.3 Παραχώρηση χρήσης ακάλυπτου λιμενικού χώρου για Εμπορευματοκιβώτια ανά ημέρα και τεμάχιο: 

α) Κενά των 20 ποδών η 1η ημέρα απαλλάσσεται. 

Από 2 έως 15 ημέρες 0,55€. 

Από 16 έως 30 ημέρες 0,77€. 

Από 31 ημέρες και άνω 1,10 €. 

β) Κενά των 40 ποδών η 1η ημέρα απαλλάσσεται. 

Από 2 έως 15 ημέρες 0,77€ 

Από 16 έως 30 ημέρες 1,21€ 

Από 31 ημέρες και άνω 1,65€ 

γ) Έμφορτα των 20 ποδών η 1η ημέρα απαλλάσσεται. 

Από 2 έως 15 ημέρες 2,2€ 

Από 16 έως 30 ημέρες 3,3€ 

Από 31 ημέρες και άνω 5,5€ 

δ) Έμφορτα των 40 ποδών η 1η ημέρα απαλλάσσεται. 

Από 2 έως 15 ημέρες 3,3€ 

Από 16 έως 30 ημέρες 4,4€ 

Από 31 ημέρες και άνω 7,7€ 

ε) Εμπορευματοκιβώτια 30 ποδών προσαύξηση 20% επί των τιμών των εμπορ/τιων 20 ποδών. 

6. Παραχώρηση χρήσης θαλάσσιου χώρου για μόνιμο αγκυροβόλιο σκάφους μήκους έως 5,00 μέτρων 

2,50/μέτρο/ μήνα. 

6.1. Παραχώρηση χρήσης θαλάσσιου χώρου για μόνιμο αγκυροβόλιο σκάφους μήκους από 5,01 έως 7,50 

μέτρων 3,30/μέτρο/ μήνα. 
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6.2. Παραχώρηση χρήσης θαλάσσιου χώρου για μόνιμο αγκυροβόλιο σκάφους μήκους από 7,51 έως 12,50 

μέτρων 4,10/μέτρο/ μήνα. 

6.3. Παραχώρηση χρήσης θαλάσσιου χώρου για μόνιμο αγκυροβόλιο σκάφους άνω των 12,50 μέτρων 

5,10/μέτρο/ μήνα  

7. Αυτοκίνητα κ.λπ. τροχοφόρα 

α) Ι.Χ.- Ε/Γ αυτοκίνητα, αγροτικά αυτοκίνητα, τρακτέρ, τρίκυκλα 

Από 1 έως 30 ημέρες 1,1€ ανά τεμάχιο και ημέρα 

Από 31 ημέρες και άνω 1,65€ ανά τεμάχιο και ημέρα 

β) Φορτηγά αυτοκίνητα, λεωφορεία, ψυγεία, τράκτορες, νταλίκες και λοιπά βαρέαμηχ/τα: 

Από 1 έως 30 ημέρες 2,2€ ανά τεμάχιο και ημέρα 

Από 31 ημέρες και άνω 3,85€ ανά τεμάχιο και ημέρα 

γ) πλωτά μέσα (Λέμβοι, ναυταθλητικά σκάφη, αλιευτικά κ.λπ.) 

Από 1 έως 30 ημέρες 0,33€ ανά μέτρο μήκους και ημέρα 

Από 31 ημέρες και άνω0,44€ ανά μέτρο μήκους και ημέρα 

8. Για παραχωρήσεις χώρου για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων το αντάλλαγμα χρήσης θα καθορίζεται 

ετησίως με ειδικότερες αποφάσεις (Εγκύκλιος 8321.6/01/12 Υ.Ν. & Ν.Π. ). 

Άρθρο 9οΠΛΗΡΩΜΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ  

1. Η εξόφληση των δικαιωμάτων γίνεται αυστηρά κατά τη παραλαβή από το παραλήπτη και πριν από την 

έξοδο των εμπορευμάτων από την περιοχή των λιμανιών και σε κάθε περίπτωση πριν από την έναρξη της 

εργασίας παραλαβής.  

2. Όπου είναι αδύνατη η έκδοση τριπλοτύπου είσπραξης από το αρμόδιο τμήμα, πριν από την έναρξη των 

εργασιών παραλαβής των εμπορευμάτων οι αρμόδιοι υπάλληλοι μπορούν να εισπράττουν με προσωρινές 

αποδείξεις για διευκόλυνση των παραληπτών. Η οριστική τακτοποίηση της οφειλής με έκδοση 

τριπλοτύπου είσπραξης θα γίνεται εντός 2 ημερών από το Οικονομικό Τμήμα.  

3. Κατ’ εξαίρεση (εμπ/τα γεωργικά εφόδια) για λογαριασμό Ναυτικών Πρακτόρων, ΕΓΣ, θα παραδίδονται 

με υποχρέωση εξόφλησης εντός 15 ημερών. Σε περίπτωση μη καταβολής των δικαιωμάτων εντός της 

παραπάνω προθεσμίας επιβάλλεται προσαύξηση σύμφωνα με τον κώδικα περί είσπραξης δημοσίων 

εσόδων. 

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΠΙ ΠΛΟΙΩΝ/ΠΛΩΤΩΝ 

ΝΑΥΠΗΓΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΛΙΜΕΝΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ Ο.Λ.Κ. Α.Ε. 

ΑΡΘΡΟ 1Ο 

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 

αρμοδιότητας της Ο.Λ.Κ. Α.Ε.. 

ΑΡΘΡΟ 2Ο 

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

περιοχή πρέπει να προαναγγέλλεται στην αρμόδια Υπηρεσία της Ο.Λ.Κ. Α.Ε. εκ μέρους των υπόχρεων.  

2. Ειδικά για τα εκτελούντα εγκεκριμένες ακτοπλοϊκές γραμμές εσωτερικού, επιβατικά πλοία/πλωτά 

ναυπηγήματα η αναγγελία πρέπει να περιλαμβάνει όλες τις αφίξεις και αναχωρήσεις κάθε εβδομάδας. 

ΑΡΘΡΟ 3Ο 

Τα κατάπλεοντα για οποιονδήποτε λόγο την θαλάσσια περιοχή της Ο.Λ.Κ. Α.Ε. πλοία/πλωτά 

ναυπηγήματα επιβαρύνονται κατά περίπτωση με τα πιο κάτω δικαιώματα.  

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ 

Καθορίζουμε τα υπέρ της Ο.Λ.Κ. Α.Ε. πάσης φύσεως ανταποδοτικά δικαιώματα προσόρμισης, 

παραβολής, πρυμνοδέτησης και ελλιμενισμού των πλοίων/ πλωτών Ναυπηγημάτων ως εξής: 

1.ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΡΜΙΣΗΣ 

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

α/α Κατηγορίες πλοίων/ πλωτών ναυπηγημάτων       Ευρώ/μονάδα ολικής χωρητικότητας (GT)                                                                                                 

1.1.1 Επί επιβατηγών πλοίων και κρουαζιερόπλοιων (0,0105) 

1.1.2 Επί φορτηγών πλοίων   (0,0053) 

1.1.3 Επί Π/Κ ναυπηγημάτων (0,0038) 

1.2 Υπολογιζόμενα εφάπαξ ανά κατάπλου 

1.2.1 Πλοία πλωτά ναυπηγήματα μέχρι 100GT, πραγματοποιούντα εντός τη αυτής ημέρας ένα ή και 

περισσότερους κατάπλους υπόκεινται στην καταβολή εφ’ άπαξ δικαιωμάτων προσόρμισης (4,5€). 

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

δικαιωμάτων προσόρμισης υπολογιζόμενων για κάθε κατάπλου (4,5€). 
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1.2.3 Τα άνω των 500GT πλοία/πλωτά ναυπηγήματα επιβαρύνονται αναλόγως, πλέον των (4,5€) 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. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΑΡΑΒΟΛΗΣ 

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: 

α/α Κατηγορίες πλοίων /πλωτών ναυπηγημάτων € /ημέρα/μέτρο 

2.1.1 Επί επιβατηγών πλοίων και κρουαζιερόπλοιων    (0,35€) 

2.1.2 Επί φορτηγών πλοίων (0,09581€) 

3. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΥΜΝΟΔΕΤΗΣΗΣ 

Υπολογίζονται στο 1/3 των αντιστοίχων δικαιωμάτων παραβολής. 

4. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΥ 

Πλοία/πλωτά ναυπηγήματα που παραμένουν στη θαλάσσια περιοχή εντός λιμένα για εκτέλεση διαφόρων 

εργασιών συντήρησης ή εκτελούν δρομολόγια σε τοπικές γραμμές επιβαρύνονται μόνο με δικαιώματα 

ελλιμενισμού που υπολογίζονται ανά μήνα αδιαίρετο, όπως παρακάτω: 

α/α Κατηγορία Ευρώ/μήνα 

4.1. Ε/Γ-Ο/Γ πλοία (πορθμεία) που εκτελούν δρομολόγια σε τοπικές γραμμές 165 

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

4.3. Πλωτοί γερανοί, υδροφόροι, πετρελαιοφόροι (σλέπια) και βυθοκόροι, 
ανεξαρτήτως χωρητικότητας 

200 

4.4. Πλωτά συνεργεία χρησιμοποιούμενα για επισκευές ναυπηγημάτων 
ανεξαρτήτως εάν φέρουν μόνιμο ή φορητό εξοπλισμό, όπως και φορτηγίδες 
μεταφοράς βυθοκορημάτων ανεξαρτήτως χωρητικότητας. 

66 

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

66 

4.6. Ρυμουλκά και ναυαγοσωστικά ανεξαρτήτως προωστηρίου δυνάμεως, εφ’ 
άπαξ (μηνιαίως)  

50 

4.7 Αλιευτικά συγκροτήματα (γρι-γρι) και ναυπηγήματα εξομοιούμενα με αυτά 33 

4.8 Βενζινάκατοι (λάντζες) μεταφοράς προσώπων και εφοδίων πλοίων. 16 

4.9 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 παραπάνω παραγράφων. 

4.10 Επίσης τα δικαιώματα ελλιμενισμού καταβάλλονται έστω και αν τα πλοία/πλωτά ναυπηγήματα δε 

λειτουργούν καθ’ όλη την διάρκεια του μήνα. 

4.11 Επί πλοίων/πλωτών ναυπηγημάτων που παραμένουν αυθαιρέτως στα εν γένει κρηπιδώματα και 

τεχνικά έργα του Λιμένα για το χρόνο μέχρι της απομάκρυνσης τους ή μέχρι του χρόνου έγκρισης για 

περαιτέρω παραμονή σ’ αυτά επιβαρύνονται με τα ανωτέρω δικαιώματα παραβολής, πρυμνοδέτησης και 

ελλιμενισμού προσαυξημένα κατά 150%.  

5. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΡΜΙΣΗΣ (ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΥ), ΠΑΡΑΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΡΥΜΝΟΔΕΤΗΣΗΣ 

ΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ–ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΣΚΑΦΩΝ, 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΗΜΕΡΟΠΛΟΙΩΝ, ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΘΩΣ 

ΕΠΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ  

5.1. ΤΕΛΗ ΠΡΟΣΟΡΜΙΣΗΣ – ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΥ 

5.1.1. Επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη μήκους μέχρι 5μέτρα  (0,020€) ανά μέτρο μήκους ημερησίως. 

5.1.2. Επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη μήκους άνω των 5μέτρ. (0,040€) ανά μέτρο μήκους ημερησίως.  

5.1.3. Επαγγελματικά πλοία αναψυχής του Ν.4256/2014 (παρ.1δ άρθρου 1), μηχανοκίνητα και ιστιοφόρα, 

ανεξαρτήτως μεγέθους (0,08€) ανά μέτρο ημερησίως. 

5.1.4. Μικρά σκάφη Ν.4256/2014 (παρ.1στ άρθρο1) μέχρι και 7 μέτρα (0,0165€) ανά μέτρο ημερησίως. 

5.1.5. Ιδιωτικά πλοία αναψυχής Ν.4256/2014 (παρ.1ε άρθρου 1), μηχανοκίνητα και ιστιοφόρα άνω των 7 

μέτρων (0,25€) ανά μέτρο ημερησίως. 
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5.1.6. επαγγελματικά Τουριστικά Ημερόπλοια Ν.4256/2014 (παρ.1ζ άρθρου 1) και παραδοσιακά πλοία 

Ν.4256/2014 (παρ.1η άρθρου 1) ανεξαρτήτως μεγέθους 0,050€ ανά μέτρο ημερησίως. 

5.2 ΤΕΛΗ ΠΡΥΜΝΟΔΕΤΗΣΗΣ 

Τα δικαιώματα προσόρμισης-ελλιμενισμού προσαυξημένα κατά 20%. 

Δικαιώματα πρυμνοδέτησης καταβάλλουν και τα πλοία που παραβάλουν σε ντάνα πλην του πρώτου 

παραβεβλημένου που καταβάλλει πλήρη δικαιώματα παραβολής. 

5.3 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΛΕΥΡΙΣΗΣ (ΠΑΡΑΒΟΛΗΣ) 

Τα δικαιώματα προσόρμισης-ελλιμενισμού προσαυξημένα κατά 50%. 

5.4 Στα τέλη προσόρμισης-ελλιμενισμού και πρυμνοδέτησης ή πλεύρισης (παραβολής), εάν καταβληθούν 

προκαταβολικά, παρέχεται έκπτωση:  

α) 10% εάν προκαταβληθούν για ένα μήνα.  

β) 20% εάν προκαταβληθούν για ένα εξάμηνο.  

γ) 30% εάν προκαταβληθούν για ένα έτος. 

6. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΑΡΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΖΩΝΩΝ ΤΩΝ ΛΙΜΕΝΩΝ 

ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΤΗΣ Ο.Λ.Κ. Α.Ε. 

6.1. Το υπέρ της 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. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΝΑΥΑΓΙΩΝ 

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

της θάλασσας, εντός των ορίων των ζωνών της Ο.Λ.Κ. Α.Ε. ως ναυάγια επιβαρύνονται με δικαιώματα 

υπολογιζόμενα για κάθε ημέρα και μονάδα ολικής χωρητικότητας όπως παρακάτω: 

 Ναυάγια    Ευρώ/GT/ημέρα 

7.1.1. Από της 1ης ημέρα έως και 90ης ημέρας 0,013 

7.1.2. Από της 91ης έως και 180ης ημέρας 0,031 

7.1.3. Από της 181ης έως και της ημέρας ανελκύσεως 0,060 

8. ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΛΟΣ ΕΠΙ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ ΕΠΙΒΑΤΩΝ 

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

Ο.Λ.Κ. Α.Ε. και έχει προορισμό το εσωτερικό της χώρας ή το εξωτερικό, επιβάλλεται ειδικό 

ανταποδοτικό τέλος για τον εκσυγχρονισμό και τη βελτίωση των λιμενικών έργων και εγκαταστάσεων, 

τη χρήση του λιμένα και άλλους συναφείς σκοπούς, σχετικούς με τη βελτίωση της παροχής των λιμενικών 

υπηρεσιών. 

8.2 Το τέλος συνίσταται σε ποσοστιαία προσαύξηση στη τιμή του εισιτηρίου ή του ναύλου ή σε πάγιο 

ποσό, ανάλογα με το είδος του ταξιδιού κατά κατηγορία πλοίων κ.λπ. και καθορίζεται όπως πιο κάτω: 

α. Για επιβάτες των κάθε φύσης Ε/Γ, Ε/Γ- Ο/Γ και υδροπτερύγων ανεξαρτήτως προορισμού, ποσοστό 5% 

στην τιμή του εισιτηρίου. 

β. Για επιβάτες που συμμετέχουν σε περιηγητικά ταξίδια (κρουαζιέρες) επιβατηγών τουριστικών πλοίων 

(κρουαζιερόπλοιων) με Ελληνική ή ξένη σημαία: 

1) Πάγιο τέλος (0,020€) 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. 
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2) Πάγιο τέλος (0,40€) 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 (0,40€) για κάθε επιβάτη σε κάθε 

λιμάνι αρμοδιότητος της 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. 

8.3 Απαλλάσσονται της καταβολής του τέλους: 

Τα νήπια μέχρι ενός έτους 

9. ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΛΟΣ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΚΥΜΑΙΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΟΣ Ο.Λ.Κ. 

Α.Ε. 

9.1. Στα οχήματα πάσης φύσης δια της ιδίας αυτών δυνάμεως που επιβιβάζονται σε πλοία σε λιμένες 

αρμοδιότητος της 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 Δημοσίου με προορισμό οιονδήποτε λιμένα 1% στην τιμή του εισιτηρίου. 

9.2. 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 της Ο.Λ.Κ. Α.Ε.  

-Για τις περιπτώσεις 8 και 9 του παρόντος τιμολογίου όσο αφορά τις διαδικασίες βεβαίωσης και 

είσπραξης, ισχύουν οι διατάξεις που προβλέπονται από το Ν.Δ.158/69 ( ΦΕΚ 23 Α΄), τον Ν. 

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

10. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 

 10.1 Όπου στην παρούσα απόφαση αναφέρεται η λέξη (ημέρα), νοείται το από 00:01 του μεσονυκτίου 

μέχρι και 24:00 ώρες εικοσιτετράωρο χρονικό διάστημα. 

Κλάσμα ημέρας θεωρείται ολόκληρο εικοσιτετράωρο. 

10.2 Εφόσον η παραβολή ή πρυμνοδέτηση πλοίων/πλωτών ναυπηγημάτων καθώς και η προσόρμιση– 

ελλιμενισμός σκαφών της παραγράφου 5, του άρθρου 3, 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. 

10.3 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. 

10.4 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%. 

10.5 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 Διεθνούς Κώδικα του (LOYD’S REGISTER OF 

SHIPPING). Προκειμένου δε περί πλοίων/πλωτών ναυπηγημάτων εγγεγραμμένων εις τα Ελληνικά 

Νηολόγια και εκ των Νηολογίων αυτών. 

10.6 Επί πλοίων/πλωτών ναυπηγημάτων που έχουν διπλή χωρητικότητα σα βάση υπολογισμού των 

δικαιωμάτων λαμβάνεται η μεγαλύτερη δυνατή ολική χωρητικότητα. Ειδικά για την περίπτωση αυτή τα 

επιδεικνυόμενα πιστοποιητικά καταμέτρησης πρέπει να είναι πρωτότυπα. 

10.7 Εάν το ολικό μήκος δηλώνεται σε αγγλικούς πόδες, αυτά μετατρέπονται σε μέτρα με σχέση 1 

Αγγλικός πόδας=0,304 του μέτρου. 

10.8 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 σύμφωνα με τη χωρητικότητα υπολογίζονται με τη 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 
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επιβάλλονται σύμφωνα με άλλα μεγέθη πλην της χωρητικότητας υπολογίζονται μειωμένα σε ποσοστό 

17% από τα αντίστοιχα δικαιώματα που επιβάλλονται σε Δ/Ξ ίσων μεγεθών χωρίς δεξαμενές 

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

10.9 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 Δ.Σ. 

1969 (TONNAGE CONVENTION) είναι μέχρι 1300 GT, γίνεται με βάση την παλαιά χωρητικότητα τους 

σε κόρους, η οποία και αναγράφεται στο Πιστοποιητικό Καταμέτρησης ή άλλο επίσημο έγγραφο. 

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

10.10 Ο υπολογισμός των πάσης φύσης λιμενικών τελών και δικαιωμάτων των πλοίων και πλωτών 

ναυπηγημάτων διεθνών πλοών που προσδιορίζονται με την ολική GT  και καθαρή χωρητικότητα ΝΤ 

γίνεται με τους κανόνες της Δ.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. 

11. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 

11.1. Τα δικαιώματα προσόρμισης, πλεύρισης, πρυμνοδέτησης καθώς και τα δικαιώματα ελλιμενισμού 

καταβάλλονται για κάθε μήνα μέχρι την εικοστή (20η) ημέρα του επόμενου μήνα. 

11.2. 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 ΚΕΔΕ (ΝΔ 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.  

11.3 Από την καταβολή των δικαιωμάτων της παρούσας απόφασης απαλλάσσονται: 

11.3.1. Τα πολεμικά και κρατικά μη εμπορικά (εκπαιδευτικά κ.λπ.) πλοία ελληνικά ή ξένα που 

καταπλέουν στους λιμένες δικαιοδοσίας της Ο.Λ.Κ. Α.Ε., καθώς και αυτά που ανήκουν σε Διεθνείς 

Ανθρωπιστικές- Περιβαλλοντικές Οργανώσεις- Ιδρύματα κ.λπ. (απόφαση ΥΕΝ 3422.8/6/96/16-9-

1996/Β΄898). 

11.3.2. 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). 

11.3.3. Πλοία/πλωτά ναυπηγήματα που χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση έργων στο λιμένα, σύμφωνα 

με το άρθρο 60 του Β.Δ. 14/39 (Α΄24) και έως την αποπεράτωσή τους. 

11.3.4. Όσα ανήκουν στην κυριότητα του Ελληνικού Δημοσίου και κινούνται για λογαριασμό του. 

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

11.3.6. Όσα καταπλέουν και παραμένουν αγκυροβολημένα στη θαλάσσια περιοχή της Ο.Λ.Κ. Α.Ε. όχι 

για διενέργεια εμπορικών πράξεων αλλά: 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 προσορμίσεως επί τριήμερο. 

12. ΕΙΔΙΚΟ ΤEΛΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 

Για την κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος από ενδιάμεσους μετρητές ή τα αυτόματα μηχανήματα 

παροχής ηλεκτρικού ρεύματος που βρίσκονται στους Λιμένες Καβάλας, Ελευθερών και Κεραμωτής 

καθορίζεται τιμή χρέωσης 0,30€/Kwh πλέον ΦΠΑ. Πλοία αναψυχής, μικρά σκάφη, επαγγελματικά 

τουριστικά ημερόπλοια και παραδοσιακά πλοία μπορούν να λαμβάνουν ηλεκτρικό ρεύμα από τα PILAR 

που βρίσκονται στους παραπάνω λιμένες της Ο.Λ.Κ. Α.Ε. κάνοντας χρήση προπληρωμένων καρτών που 

προμηθεύονται από την Ο.Λ.Κ. Α.Ε. ή τα κατά τόπους λιμενικά φυλάκια και σταθμούς. 

Η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος σε κυλικεία, καταστήματα, συναφή εγκαταστάσεις τρίτων εξυπηρέτησης 

κοινού και γραφεία στο λιμενικό χώρο από εγκατεστημένους ενδιάμεσους μετρητές καταγράφεται από 

υπάλληλο της Ο.Λ.K. Α.Ε., και η αξία του ηλεκτρικού ρεύματος υπολογίζεται σύμφωνα με την ισχύουσα 

τιμή μονάδας από τον πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας συμπεριλαμβανομένων των εισφορών για το 

συγκεκριμένο δίκτυο. 

Για τη σύνδεση και αποσύνδεση προσωρινής παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, οι ενδιαφερόμενοι 

υποχρεούνται να υποβάλλουν στην Ο.Λ.K. Α.Ε. σχετική αίτηση για την δυνατότητα παροχής. Για την 

σύνδεση ή αποσύνδεση θα καταβάλλεται το ποσό των 20,00 ευρώ. Για τησύνδεση ή αποσύνδεση σε μη 

εργάσιμη ημέρα και ώρα [απογεύματα (μετά τις 15:00 μ.μ.– νύκτα (έως 7:30 π.μ) – Σάββατα − Κυριακές 

και αργίες] θα καταβάλλεται το ποσό των 60,00 ευρώ. 

Οποιαδήποτε εγκατάσταση μόνιμης παροχής ηλεκτρικού ρεύματος σε τρίτους θα πραγματοποιείται με 

δαπάνες του ενδιαφερόμενου και σύμφωνα με τις προδιαγραφές που θα ορίζει η Ο.Λ.K. Α.Ε. 
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Παράταση οφειλής από τη χρήση μόνιμης παροχής ηλεκτρικού ρεύματος πέραν των 4 μηνών υποχρεώνει 

την Ο.Λ.K Α.Ε. στη μονομερή ενέργεια της διακοπής και οριστικής απώλειας του δικαιώματος 

ηλεκτροδότησης, με παράλληλη διεκδίκηση των οφειλών από την Ο.Λ.K.Α.Ε. 

 

Οι παραπάνω κανονισμοί-τιμολόγια θα δημοσιευθούν σε ΦΕΚ και η ισχύς τους αρχίζει από τη 

δημοσίευσή τους. 

Από την έγκριση και δημοσίευση των παραπάνω κανονισμών-τιμολογίων παύει η ισχύς των: 

1.Τιμολόγιο-κανονισμός λειτουργίας παρεχόμενων υπηρεσιών της Ο.Λ.Κ. Α.Ε. (ΦΕΚ 

1315 τ.Β΄/2007) και 

2.Τιμολόγιο-κανονισμός δικαιωμάτων επί πλοίων/πλωτών ναυπηγημάτων και 

δικαιωμάτων επί του ναύλου επιβατών και οχημάτων (ΦΕΚ 2749 τ.Β΄/2014). 

 

 

-Επικυρώνει το πρακτικό αυτό 

                                                                                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

                                                                      του Δ.Σ. της Ο.Λ.Κ .Α.Ε. 

 

                                                                     ΦΙΛΟΣΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ           

ΑΔΑ: Ψ9ΟΩ469ΗΞ5-5ΟΦ
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