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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Αρ. Φύλλου 654

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

27 Απριλίου 2007

ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθμ. 16932/ΕΓΔΕΚΟ 1777
Έγκριση τιμολογίου και κανονισμών παροχής λιμενι−
κών υπηρεσιών Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε.
(ΟΛΗ 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 «Δη−
μόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί (Δ.Ε.Κ.Ο.)» (Α΄/314).
Του άρθρου 2 του π.δ. 81/2002 «Συγχώνευση των Υπουρ−
γείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στο Υπουργείο
Οικονομίας και Οικονομικών» (Α΄/57).
Των άρθρων 41 και 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά
όργανα» (Α΄/98).
Του άρθρου 21 «Διάσπαση Λιμενικών Ταμείων− Μετατροπή
Λιμενικών Ταμείων σε Α.Ε.» του ν. 2932/2001 (Α΄145), όπως
ισχύει.
Του άρθρου 6 του ν. 2399/1996 «Λιμενικά τέλη επιβατών»
(Α΄/90).
2. Το υπ’ αριθμ. 975/21.3.2007 έγγραφο του Οργανισμού
Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε.
3. Το υπ’ αριθμ. 8125.4/01/07/22.3.2007 έγγραφο του Υπουρ−
γείου Εμπορικής Ναυτιλίας, με το οποίο διατυπώνεται η
σύμφωνη γνώμη του υπό κάποιες προϋποθέσεις, οι οποίες
έχουν ήδη ικανοποιηθεί από τον Οργανισμό.
4. Την εισήγηση του Ειδικού Γραμματέα Δημοσίων Επι−
χειρήσεων και Οργανισμών προς τη Διυπουργική Επιτροπή
Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών.
5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από−
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε το τιμολόγιο και τους κανονισμούς παροχής
λιμενικών υπηρεσιών του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου
Α.Ε. ως ακολούθως:

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ Ο.Λ.Η. Α.Ε.
Ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε. (Ο.Λ.Η. Α.Ε.), στο
πλαίσιο των καταστατικών σκοπών του, για τη συνεχή βελ−

τίωση των παρεχομένων λιμενικών υπηρεσιών και για την
ανάπτυξη και λειτουργία του λιμένα Ηρακλείου, εισπράττει
τέλη και δικαιώματα παροχής λιμενικών και λοιπών υπηρε−
σιών, χρήσης μηχανικών μέσων, εγκαταστάσεων, χώρων,
σύμφωνα με τα αναφερόμενα, στο παρόν Τιμολόγιο, στους
Κανονισμούς και στις Διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α − ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 1
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ Ο.Λ.Η. Α.Ε.
1. Ο Ο.Λ.Η. Α.Ε. έχει από το νόμο το αποκλειστικό δικαίωμα
χρήσης και εκμετάλλευσης του Λιμένα και κάθε χώρου
μέσα στη χερσαία Ζώνη. Όλες οι εργασίες εκτελούνται
αποκλειστικά με τα μέσα και το προσωπικό του Οργανι−
σμού Λιμένα Ηρακλείου Α.Ε.
2. Σε περίπτωση που ο Ο.Λ.Η. Α.Ε. δεν διαθέτει επαρκές
προσωπικό ή επαρκή μηχανήματα, μέσα και οχήματα για
τις εργασίες φόρτωσης και εκφόρτωσης, τροφοδοσίας
των πλοίων, μεταφοράς και αποθήκευσης, διατηρεί το
δικαίωμα να συνάπτει συμβάσεις με τρίτους, ορισμένου
χρόνου, για την εκτέλεση διαφόρων εργασιών με τιμές
που δεν υπερβαίνουν αυτές του ισχύοντος τιμολογίου του
Ο.Λ.Η. Α.Ε. Οι ανάδοχοι εκτέλεσης αυτών των εργασιών
και οι εκτελούντες αυτές τις εργασίες είναι εφοδιασμένοι
με όλες τις νόμιμες άδειες για τη χρήση μηχανημάτων
και παρέχουν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις με νόμιμα
απασχολούμενο προσωπικό.
Στην περίπτωση που οι παραλήπτες ή φορτωτές εμπο−
ρευμάτων με αίτησή τους ζητήσουν για ειδικούς λόγους
να χρησιμοποιήσουν δικά τους μηχανικά μέσα φορτοεκ−
φόρτωσης και μεταφοράς, και ο Ο.Λ.Η. Α.Ε. ή οι ανάδοχοι
εργολάβοι μηχανημάτων δεν μπορούν να διαθέσουν αυτά,
επιτρέπεται από τον Οργανισμό ή είσοδος μηχανημάτων
και εξαρτημάτων προς εργασία. Ο Ο.Λ.Η. Α.Ε. εισπράττει δι−
καίωμα παραχώρησης χρήσης ιδιωτικών μηχανικών μέσων,
υπολογιζόμενο ως ποσό ανά μονάδα φορτίου ή ποσοστό
επί της αντίστοιχου τιμολογίου του Ο.Λ.Η. Α.Ε. ή με άλλο
τρόπο, o οποίος καθορίζεται συγκεκριμένα σε κανονισμό
ή τιμολογιακή διάταξη
3. Οποιαδήποτε παροχή υπηρεσίας από τρίτους και ει−
δικότερα φορτοεκφόρτωσης, μεταφοράς, αποθήκευσης,
εκμετάλλευσης ή χρήσης χώρων, καθαριότητας, ασφάλειας,
τροφοδοσίας πλοίων, παροχών από δίκτυα, καβοδεσίας,
ελλιμενισμού και ρυμούλκησης εντός των ορίων της λι−
μενικής ζώνης, εκτός αυτών που επιτρέπονται από νόμο,
κανονισμό ή διάταξη, πραγματοποιείται μόνον, κατόπιν
άδειας ή εξουσιοδότησης του Ο.Λ.Η. Α.Ε. ή υπογραφής
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σχετικής σύμβασης, στην οποία αναφέρονται και τα τυχόν
δικαιώματα υπέρ του Οργανισμού.
4. Ο Ο.Λ.Η. Α.Ε. στα πλαίσια της εμπορικής του πολιτικής,
για την παροχή κινήτρων προσέλκυσης φορτίων, δύναται με
έγκριση του Δ.Σ. να συνάπτει συμβάσεις με ενδιαφερόμενες
ναυτιλιακές εταιρείες ή με κάθε νομικό ή φυσικό πρόσωπο
που επιθυμεί να διακινήσει ή να αποθηκεύσει φορτία ή
να χρησιμοποιήσει χώρους στον λιμένα του Ηρακλείου.
Με τις συμβάσεις αυτές, δύναται να καθορίζει εκπτώσεις
επί των τιμών, τιμολόγια διαφορετικά του ισχύοντος και
διευκολύνσεις.
5. Ο Ο.Λ.Η. Α.Ε., με απόφαση του ΔΣ, εξειδικεύει ή τροπο−
ποιεί τις κανονιστικές ή τιμολογιακές διατάξεις και τους
όρους παραχώρησης σε τρίτους των δικαιωμάτων χρήσης
μηχανημάτων, εγκαταστάσεων και χώρων. Για κάθε περί−
πτωση που δεν έχει προβλεφθεί στους κανονισμούς πα−
ροχής λιμενικών υπηρεσιών και στο τιμολόγιο αποφασίζει
το Δ.Σ. του Ο.Λ.Η. Α.Ε. και εφαρμόζεται αποκλειστικά και
μόνο για αυτή την περίπτωση.

Άρθρο 2
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΠΛΟΙΟΥ
1. Η θέση παραβολής ή πρυµνοδέτησης κάθε πλοίου εντός
της λιμενικής ζώνης, καθώς και μεθόρμιση ή μετακίνηση
πλοίου, ορίζεται από το αρμόδιο προς τούτο τμήμα του
Ο.Λ.Η. Α.Ε. τηρώντας τους ισχύοντες, κατά νόμο, κανονι−
σμούς και διατάξεις.
2. Η προτεραιότητα για την προσόρμιση, παραβολή ή
πρυµνοδέτηση του πλοίου, παρέχεται με βάση τη σειράς
άφιξής του, όπως αυτή δηλώνεται στο Λιμεναρχείο Ηρα−
κλείου. Στην παροχή προτεραιότητας του πλοίου κατά τη
σειρά άφιξης λαμβάνεται υπόψη ο σχεδιασμός λιμενικών
λειτουργιών του Ο.Λ.Η. Α.Ε., για τις θέσεις πλεύρισης ή
πρυμνοδέτησης πλοίων που στηρίζεται, στα τεχνικά χα−
ρακτηριστικά και στις χερσαίες εγκαταστάσεις τους για
την ασφαλή φορτοεκφόρτωση του πλοίου (βάθος, μήκος
και κατάσταση κρηπιδώματος, ράμπα ή χερσαίες ευκολίες,
εξοπλισμός κρηπιδώματος, χώρος ελιγμών μηχανημάτων
κ.ά.) και στη διάκριση τους ανάλογα με τις κατηγορίες πλοί−
ων και φορτίου που εξυπηρετούν ( πολλαπλών χρήσεων,
RO–RO, επιβατικών πλοίων, χύδην φορτίου, εμπορευματο−
κιβωτίων κ.ά.).
Στον κεντρικό λιμένα Ηρακλείου η προτεραιότητα με
βάση τα ανωτέρω δίδεται κατά σειρά:
• στα επιβατικά πλοία.
• στα οχηματαγωγά πλοία.
• στα πλοία που φορτοεκφορτώνουν με το σύστημα
RO−RO στις ορισμένες για αυτά θέσεις πλεύρισης ή πρυ−
μνοδέτησης.
• στα φορτηγά πλοία.
Η πιο πάνω οριζόμενη προτεραιότητα με βάση τη σειρά
άφιξης του πλοίου δεν έχει εφαρμογή στα πλοία για τα
οποία έχουν υπογραφεί συμβάσεις, που προβλέπουν από−
λυτη προτεραιότητα στην εξυπηρέτηση ή έχουν ενταχθεί
στο σύστημα προκαθορισμένης ημερομηνίας εξυπηρέτησης
και εξυπηρετούνται κατά την εγκεκριμένη και προκαθορι−
σμένη ημερομηνία εξυπηρέτησης.
Οι πιο πάνω διευκολύνσεις εφαρμόζεται περιοριστικά σε
περιπτώσεις συμβάσεων με σημαντικά, κατά την κρίση του
Ο.Λ.Η. Α.Ε., οφέλη. Στις περιπτώσεις αυτές προβλέπονται
στις συμβάσεις ή σε αποφάσεις του ΔΣ ειδικοί όροι και
υποχρεώσεις προηγούμενης επαρκούς πληροφόρησης του
αρμόδιου τμήματος του Ο.Λ.Η. Α.Ε. για την άφιξη του πλοίου
και τις αιτούμενες εργασίες καθώς και οι συνέπειες μη
ακριβούς τήρησης αυτών των υποχρεώσεων.
3. Το αρμόδιο τμήμα του Ο.Λ.Η. Α.Ε. μπορεί να μεταβάλλει
τη σειρά προτεραιότητας των πλοίων όταν κατά την κρίση

του αυτό επιβάλλεται, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, από
τις ανάγκες αποδοτικότερης και εύρυθμης λειτουργίας
του λιμένα. Για την απόφασή του αυτή ενημερώνεται ο
αρμόδιος διευθυντής.

Άρθρο 3
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ
ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
1. Ο προγραμματισμός των λιμενικών εργασιών γίνεται
από το αρμόδιο τμήμα του Ο.Λ.Η. Α.Ε., το οποίο, κατά την
απόλυτη κρίση του, καθορίζει τις εργασίες και τη διάθε−
ση μηχανικών και λοιπών μέσων. Η σειρά προτεραιότητας
εργασίας των μηχανικών μέσων για τη φορτοεκφόρτωση
του πλοίου χορηγείται με βάση την προτεραιότητά του.
Ο αριθμός των μηχανικών και λοιπών μέσων που θα δια−
τεθεί στις εργασίες καθορίζεται μετά από συνεκτίμηση,
της προτεραιότητας του πλοίου, των διαθέσιμων μέσων
και κρηπιδωμάτων, της συνολικής ζήτησης για χρήση των
μηχανικών μέσων, του μεγέθους πλοίου και του τύπου φορ−
τίου, των πλοίων που αναμένουν προς εξυπηρέτηση και
άλλων σχετικών παραγόντων.
2. Το αρμόδιο τμήμα ή εντεταλμένοι υπάλληλοι επιβλέ−
πουν την ομαλή εκτέλεση των προγραμματισθέντων ερ−
γασιών συμπεριλαμβανομένων και αυτών που εκτελούνται
με ιδιωτικά μηχανικά μέσα και προχωρούν στην λήψη πρό−
σθετων μέτρων για την αποδοτικότερη λιμενική λειτουργία
και την αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών.
3. Στην περίπτωση που με υπαιτιότητα του πλοίου ή
του παραλήπτη ή του φορτωτή προκύπτουν σημαντικές
καθυστερήσεις στο συνολικό χρόνο παραμονής του πλοίου
στο κρηπίδωμα ή χαμηλή απόδοση στη φορτοεκφόρτωση
ή συνθήκες συμφόρησης στο λιμένα ή στο αγκυροβόλιο
αναμονής πλοίων, ο υπεύθυνος υπάλληλος του Οργανισμού
μπορεί να ζητήσει την άμεση επιτάχυνση των εργασιών,
την απομάκρυνση του πλοίου από το κρηπίδωμα, την μετα−
κίνηση φορτίου από το χώρο προσωρινής εναπόθεσης με
δαπάνες του υπαιτίου. Για την απόφαση αυτή ενημερώνεται
ο αρμόδιος Διευθυντής.

Άρθρο 4
ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ
Για την εκτέλεση των εργασιών φορτοεκφόρτωσης και
μεταφοράς και τον προγραμματισμό των εργασιών καθώς
και την είσπραξη των δικαιωμάτων του Ο.Λ.Η. Α.Ε. κατατί−
θενται από τους ενδιαφερόμενους έγκαιρα στο αρμόδιο
τμήμα του τα απαιτούμενα κατά περίπτωση έγγραφα. Η
μη έγκαιρη κατάθεση των απαιτούμενων εγγράφων από
τους υπόχρεους έχει συνέπεια τον αποκλεισμό του πλοίου
από τον προγραμματισμό θέσεων πλεύρισης ή τη διάθεση
μηχανικών μέσων, την έναρξη των εργασιών ή την παράδο−
ση εμπορευμάτων κατά περίπτωση. Μόνο εφόσον υπάρχει
δυνατότητα, κατά την απόλυτη κρίση της αρμόδιας υπηρε−
σιακής μονάδας, και μετά την προσκόμιση των όλων των
απαιτούμενων εγγράφων είναι δυνατή η εξυπηρέτηση του
πλοίου ή του φορτίου.
1. Αναγγελία άφιξης πλοίου
α) Η αναγγελία άφιξης πλοίου περιλαμβάνει τα στοιχεία
του πλοίου, τον αριθμό ΙΜΟ, την ποσότητα και το είδος
του φορτίου που πρόκειται να φορτωθεί ή να εκφορτωθεί
και την ενδεικτική ημερομηνία και ώρα κατάπλου.
β) για τα ξηρά ή στερεά χύδην φορτία προσκομίζονται
τα επιπλέον στοιχεία που απαιτεί η Οδηγία 2001/56/ΕΚ για
την ασφαλή φορτοεκφόρτωση τους
γ) Κατά την αναγγελία του πλοίου δηλώνονται οι σχετι−
κές πληροφορίες για την παραλαβή από τις εγκαταστάσεις
του λιμένα των καταλοίπων πλοίου και φορτίου.
δ) Κατατίθεται τουλάχιστον 24 ώρες πριν την άφιξη του
πλοίου στο λιμένα. Η αναγγελία επιβεβαιώνεται από τον
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ενδιαφερόμενο την προηγούμενη ημέρα της αφίξεως του
πλοίου κατά στις ώρες από 8:00 έως 13:00.
2. Σχέδιο φόρτωσης ή εκφόρτωσης πλοίου
Κάθε φορτηγό πλοίο, 24 ώρες πριν την έναρξη εκφόρτω−
σης ή φόρτωσης, ή όταν το ταξίδι είναι μικρότερο των 24
ωρών, πριν την έναρξη εργασιών, καταθέτει στο αρμόδιο
τμήμα το σχέδιο φόρτωσης ή εκφόρτωσης με αναλυτικά
στοιχεία για τα εμπορεύματα σε κάθε κύτος.
Επιπλέον της ανωτέρω γενικής υποχρέωσης τηρούνται
και όλες οι προβλεπόμενες εκ του νόμου διατάξεις για το
σχέδιο ασφαλούς φορτοεκφόρτωσης των ξηρών χύδην
φορτίων και των επικίνδυνων φορτίων και τα σχετικά πι−
στοποιητικά που απαιτούνται από κανονισμό ή διάταξη.
3. Δηλωτικό εμπορευμάτων, παραστατικά εισαγωγής,
εξαγωγής ή διαμετακόμισης εμπορευμάτων
Οι πλοιοκτήτες, ναυτικοί πράκτορες, φορτωτές και πα−
ραλήπτες οφείλουν να υποβάλλουν προς τον Ο.Λ.Η. Α.Ε.
δηλωτικό εμπορευμάτων ή άλλα παραστατικά εισαγωγής,
εξαγωγής ή διαμετακομίσεων εμπορευμάτων για τα εμπο−
ρεύματα που πρόκειται να διακινηθούν εντός των προθε−
σμιών που προβλέπονται από το νόμο και τις διατάξεις του
τιμολογίου διαφορετικά καμία εργασία φορτοεκφόρτωσης
πλοίου δεν πραγματοποιείται.
Η υποβολή του δηλωτικού και των άλλων παραστατικών
εγγράφων, γίνεται κατά την ημέρα άφιξης του πλοίου.
Το δηλωτικό εισαγωγής ή εξαγωγής εμπορευμάτων εξω−
τερικού πρέπει να είναι το ακριβές αντίγραφο εκείνου που
υποβάλλεται στο Τελωνείο. Ειδικότερα στο δηλωτικό εισα−
γωγής πρέπει να αναγράφονται οι πιο κάτω ενδείξεις:
Ο όρος µε τον οποίο διακινείται το φορτίο (S.P. ή FIO),
ο οποίος μπορεί να μεταβληθεί µόνο πριν από την έναρξη
της φορτοεκφόρτωσης
Των υπό διαμετακόμιση (in transit) εμπορευμάτων κατά στί−
χο.
Τα εμπορεύματα για μεταφόρτωση κατά στίχο μπορούν,
σε περίπτωση που δεν αναγράφεται ή ένδειξη στο δηλω−
τικό, να δηλωθούν εκ των υστέρων με συμπληρωματικό
έγγραφο (επιστολή) εφ’ όσον όμως δεν άρχισε εν τω μεταξύ
η εκφόρτωση τους.
Τα εκρηκτικά, εύφλεκτα και άλλα επικίνδυνα εμπορεύματα
κατά στίχο. Η ένδειξη αυτή αναγράφεται υποχρεωτικά και
στο δηλωτικό εξαγωγής. Ειδικά για κάθε επικίνδυνο φορτίο
θα παρέχονται σαφείς πληροφορίες για την κατηγορία του
κατά ΙΜΟ και καθώς και η τεχνική ονομασία του.
Πιστοποιητικό απεντόμωσης (Fumigation Certificate) για
τα φορτηγά πλοία μεταφοράς δημητριακών.
4. Αιτήσεις διάθεσης γερανών, μηχανικών και λοιπών μέ−
σων, εργασιών, αποθήκευσης
Οι αιτήσεις διάθεσης γερανών, μηχανικών και λοιπών μέ−
σων και εργασιών απαιτούνται για τον προγραμματισμό και
την εκτέλεση των φορτοεκφορτωτικών και άλλων εργασιών
από τον Οργανισμό. Οι αιτήσεις περιλαμβάνουν τη δήλωση
του φορτίου και την ποσότητα, το χαρακτηρισμό επικινδύ−
νων φορτίων, τις απαιτούμενες κινήσεις μηχανικών μέσων και
τις ενδεχόμενες πρόσθετες εργασίες και όσα άλλα στοιχεία
ζητηθούν, των απαιτούμενων στοιχείων του πλοίου για τα
χύδην φορτία των για την αποδοτική και ασφαλή εκτέλεση
των εργασιών. Κατατίθενται στο αρμόδιο Τμήμα έγκαιρα και
δύναται να ανακληθούν από τον ενδιαφερόμενο εντός τακτής
προθεσμίας. Το ΔΣ με απόφαση του καθορίζει τους ειδικό−
τερους όρους αυτών αιτήσεων ή τις τροποποιεί με βάση τις
ανάγκες προγραμματισμού εργασιών του Οργανισμού και την
εξασφάλιση της ακριβούς είσπραξης των δικαιωμάτων του.

Άρθρο 5
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΛΟΙΩΝ
Πλοία που έχουν πλευρίσει ή πρυµνοδετήσει στα κρηπι−
δώματα λιμένα υποχρεούνται:
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1. σε κανονική φορτοεκφορτωτική εργασία, όπως καθο−
ρίζεται από τα αρμόδια τμήματα του Ο.Λ.Η. ΑΕ.
2. στην άμεση απομάκρυνση από το κρηπίδωμα μετά
το πέρας των φορτοεκφορτωτικών εργασιών ή εφόσον
δεν εκτελούνται αυτές με υπαιτιότητα του πλοίου και του
φορτίου. Μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου, το αρμόδιο
Τμήμα του Ο.Λ.Η. Α.Ε., αναλόγως των περιστάσεων, δύναται
να εγκρίνει την περαιτέρω παραμονή του. Σε περίπτωση
αδικαιολόγητης παραμονής του πλοίου στο κρηπίδωμα
πέραν της μίας (1) ώρας από τη λήξη των εργασιών κατα−
βάλλεται αποζημίωση για αδράνεια εκμετάλλευσης λιμε−
νικής εγκατάστασης {Τιμ.1 παρ.Η.}
3. στις υποδεικνυόμενες από το αρμόδιο Τμήμα του ΟΛΗ
ΑΕ μικρές μετακινήσεις προς εξυπηρέτηση και άλλων ανα−
γκών του λιμένα.
4. στη λήψη των κατάλληλων μέτρων για την απρόσκοπτη
διεξαγωγή των εργασιών φορτοεκφόρτωσης.
5. στην διατήρηση σε καλή κατάσταση λειτουργίας των
φορτοεκφορτωτικών μηχανημάτων του.
6. στη διάθεση των αναγκαίων και καταλλήλων εργαλείων
και του απαιτούμενου φωτισμού.
7. στη λήψη των επιβαλλόμενων μέτρων ασφαλείας για
την πρόληψη πυρκαγιών, ζημιών και ατυχημάτων στο απα−
σχολούμενο προσωπικό.
8. στην άμεση και πλήρη συμμόρφωση του πλοίου σε
απόφαση του αρμοδίου Τμήματος για μεθόρμιση σε άλλο
κρηπίδωμα ή απομάκρυνση εκτός λιμένος εφόσον οι ανά−
γκες λειτουργίας του λιμένος το επιβάλλουν.

Άρθρο 6
ΩΡΑΡΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
1. Κανονική εργασία
Κανονική εργασία των υπηρεσιών του Ο.Λ.Η. Α.Ε. θεω−
ρείται το ωράριο λειτουργίας 7:30 έως 15:00 από Δευτέρα
έως Παρασκευή.
Κανονική φορτοεκφορτωτική εργασία θεωρείται η ερ−
γασία που εκτελείται το διάστημα από 7:30 έως 15:00. Η
έναρξη της φορτοεκφορτωτικής εργασίας δεν μπορεί να
υπερβεί τις 8:00. Για το χρονικό αυτό διάστημα δεν επιβάλ−
λεται καμία προσαύξηση στις τιμές του τιμολογίου.
2. Έκτακτη εργασία
Έκτακτη εργασία θεωρείται:
2.1 Η συνεχιζόμενη πέραν της 15:00 υπερωριακή απασχό−
ληση τις εργάσιμες ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή.
2.2 Η εργασία κατά το Σάββατο και την Κυριακή
2.3 Η εργασία τις επίσημες αργίες (1η Ιανουαρίου, Θεοφα−
νείων, Καθαρά Δευτέρα, 25η Μαρτίου, Μεγάλη Παρασκευή,
Μεγάλο Σάββατο, Δευτέρα του Πάσχα, 1η Μαΐου, Αγίου
Πνεύματος, 15 Αυγούστου, 28η Οκτωβρίου, Αγίου Μηνά,
Χριστουγέννων, η επόμενη ημέρα των Χριστουγέννων).
2.4 Η εργασία στις αργίες που καθορίζονται με κυβερ−
νητικές αποφάσεις
Για την απασχόληση σε έκτακτη εργασία επιβάλλονται
προσαυξήσεις που αναγράφονται στο τιμολόγιο.
Σημείωση:
1. Η κανονική και η έκτακτη εργασία του παρόντος Άρ−
θρου 6 αναφέρονται μόνο στην εφαρμογή των τιμολογια−
κών διατάξεων και των ενδεχόμενων προσαυξήσεων των
εργασιών φορτοεκφόρτωσης στους χρήστες και στους
συναλλασσόμενους με την Ο.Λ.Η. Α.Ε.
2. Το κανονικό ωράριο εργασίας των εργαζομένων του
Οργανισμού ή των αναδόχων εργολάβων ή τρίτων, ρυθμί−
ζεται υποχρεωτικά εντός των ανωτέρω ωρών κανονικής
εργασίας του λιμένα Ηρακλείου σύμφωνα με τις συλλογικές
συμβάσεις ή αποφάσεις.
3. Το ΔΣ του ΟΛΗ ΑΕ με εγκύκλιο του μπορεί να κα−
θορίσει τις λεπτομέρειες της εφαρμογής του παρόντος
άρθρου.
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4. Στην περίπτωση λειτουργίαs του Λιμανιού σε δύο Βάρ−
διες (7.30−15.00 και 15.00−22.00) τότε κανονική εργασία θα
θεωρείται η εργασία που παρέχεται από τις 7.30−22.00 για
τις ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή και έκτακτη εργασία
η εργασία κατά το Σάββατο Κυριακή και τις επίσημες αρ−
γίες καθώς και η εργασία που θα παρέχεται μετά τις 15:00
από το προσωπικό της 1ης βάρδιας μετά τις 22:00 από το
προσωπικό της 2ης βάρδιας καθώς και η εργασία που θα
παρέχεται μετά τις 22:00 σε 3η βάρδια

Άρθρο 7
ΠΑΡΑΛΑΒΗ – ΠΑΡΑΔΟΣΗ −
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ
1. Παραλαβή εμπορευμάτων
Ο Ο.Λ.Η. Α.Ε. παραλαμβάνει τα εμπορεύματα από το κύτος
του πλοίου και το όχημα
Τα εμπορεύματα παραλαμβάνονται ή παραδίνονται, αφού
κατατεθούν τα σχετικά παραστατικά, όπως αυτά φθάνουν
με την εξωτερική συσκευασία τους. Τούτο γίνεται χωρίς
έλεγχο του βάρους, του περιεχομένου ή της κατάστασής
τους. Παραλαβή ή παράδοση του περιεχομένου δεν γίνεται
εκ μέρους του Ο.Λ.Η. Α.Ε., με εξαίρεση τα κιβώτια, δέματα ή
συσκευασίες που εξωτερικά παρουσιάζουν φανερά σημεία
παραβίασης, ρήξης, βλάβης.
2. Αποθήκευση εμπορευμάτων
Αποθηκευμένα θεωρούνται τα εμπορεύματα τα οποία
παραμένουν, μετά την παραλαβή τους από τον Ο.Λ.Η. Α.Ε.,
στους χώρους του λιμένα στα οποία εφαρμόζεται το αντί−
στοιχο τιμολόγιο.
Η αποθήκευση των εμπορευμάτων γίνεται σε υπαίθριους
και στεγασμένους χώρους μετά από αίτηση του ενδιαφε−
ρομένου προς το αρμόδιο τμήμα του Ο.Λ.Η. Α.Ε. το οποίο
ορίζει το χώρο εναπόθεσης ή αποθήκευσης, με βάση την
αίτηση, τη σειρά κατάθεση της, τους διαθέσιμους χώρους,
το φορτίο, τις τελωνειακές διατάξεις και άλλα κριτήρια
λειτουργίας του λιμένα. Η παραλαβή των εμπορευμάτων
από τον δικαιούχο γίνεται αφού έχουν πληρωθεί όλα τα
δικαιώματα, που προβλέπει το Τιμολόγιο του Οργανισμού,
μέχρι την ημερομηνία παραλαβής.
Για τα εμπορεύματα, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον
τιμολόγιο, καταβάλλονται αποθηκευτικά δικαιώματα ανά−
λογα με:
Το χρόνο παραμονής τους.
Το είδος του εμπορεύματος.
Το χώρο αποθήκευσης.
Στις περιπτώσεις αποθήκευσης εμπορευμάτων ή παρα−
μενόντων τροχοφόρων, εξαρτημάτων ή άλλων μηχανισμών
ή χρήσης χώρου του λιμένα, που δεν συμπεριλαμβάνονται
στο ισχύον τιμολόγιο, ο Ο.Λ.Η. Α.Ε. έχει το δικαίωμα να
κατατάσσει αυτά στις παρεμφερείς τιμολογιακές διατάξεις
και να εισπράττει τα δικαιώματα χρήσης.
Τα αποθήκευτρα, ανάλογα με το είδος του εμπορεύμα−
τος, υπολογίζονται με βάση τον τόνο, το τεμάχιο ή το m³
για κάθε ημέρα παραμονής του στους αποθηκευτικούς
χώρους.
Ο υπολογισμός των ημερών παραμονής των εμπορευ−
μάτων και οχημάτων και κάθε είδους τροχοφόρων αυτο−
κινούμενων ή μη, εντός του λιμένα αρχίζει:
− από την επόμενη της έναρξης εκφόρτωσης του εμπο−
ρεύματος από το πλοίο, σε κάθε περίπτωση όχι πριν από
την παρέλευση 24 ωρών, από την εναπόθεση τους επί των
κρηπιδωμάτων.
− από την ημέρα παραλαβής των εμπορευμάτων προς
αποθήκευση από χερσαία μεταφορικά μέσα.
Η αποθήκευση εύφλεκτων και επικίνδυνων υλικών ή
εμπορευμάτων που υπόκεινται σε γρήγορη αλλοίωση είναι
δυνατή μόνο εφόσον υπάρχουν προς τούτο εγκεκριμένοι

κατάλληλοι χώροι και εγκαταστάσεις και έχουν θεσπιστεί
οι διαδικασίες ασφαλούς χειρισμού. Ο Οργανισμός με από−
φασή του μπορεί να αρνηθεί την παραλαβή και αποθήκευση
αυτών των εμπορευμάτων.
3. Κήρυξη και εκποίηση αζήτητων
Εμπορεύματα που παραμένουν στους αποθηκευτικούς
χώρους του Ο.Λ.Η. Α.Ε., για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο
των τριών μηνών από την αποθήκευση, χωρίς να καταβλη−
θούν τα δικαιώματα που οφείλονται, κηρύσσονται αζήτητα
μετά από έγγραφη προειδοποίηση των ενδιαφερομένων.
Τα εμπορεύματα που κηρύχθηκαν αζήτητα εκποιούνται
σύμφωνα με τον Κανονισμό αζήτητων του Οργανισμού και
τις ισχύουσες τελωνειακές διατάξεις. Για εύφλεκτες ύλες
και για εμπορεύματα που υπόκεινται σε αλλοίωση, το πα−
ραπάνω χρονικό διάστημα ορίζεται σε ένα μήνα.
Από το προϊόν της εκποίησης των αζήτητων καλύπτονται
πρώτα οι απαιτήσεις του Ο.Λ.Η. Α.Ε. για τα κάθε είδους
δικαιώματά του (παραλαβής, αποθήκευσης διακίνησης).
Για τα αζήτητα εμπορεύματα που εκποιήθηκαν, εισπράτ−
τονται αποθηκευτικά δικαιώματα από την ημέρα κατακύ−
ρωσής τους στον τελευταίο πλειοδότη.

Άρθρο 8
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
1. Με εντολή του αρμόδιου Διευθυντή μπορεί να γίνει
για λειτουργικές ανάγκες μετακίνηση εμπορευμάτων που
εκφορτώθηκαν προσωρινά στα κρηπιδώματα ή που παρα−
μένουν σαν υπόλοιπα μερίδων, στοιβασιών.
2. Το αρμόδιο Τμήμα είναι υποχρεωμένο να ειδοποιήσει
τον κύριο του εμπορεύματος δυο (2) ημέρες πριν από την
αποφασισμένη μετακίνησή τους
3. Η δαπάνη για τις παραπάνω εργασίες βαρύνει τον κύ−
ριο του εμπορεύματος στην περίπτωση που η ανάγκη της
μετακίνησης προέκυψε από υπαιτιότητά του (εγκατάλειψη
εμπορευμάτων για μεγάλο χρονικό διάστημα, τοποθέτηση
σε λάθος θέση με υπόδειξή του κλπ).

Άρθρο 9
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΥΠΕΡ ΤΟΥ Ο.Λ.Η. Α.Ε.
1. Για τη βεβαίωση των δικαιωμάτων του Ο.Λ.Η. Α.Ε. λαμ−
βάνονται υπόψη τα επίσημα παραστατικά στοιχεία των
κάθε φύσης διακινούμενων φορτίων και οι μονάδες βάρους,
όγκου κλπ. που αναγράφονται σ’ αυτά. Αυτά είναι η Τελωνι−
ακή διασάφηση, το δηλωτικό εμπορευμάτων, τα ζυγολόγια,
οι εντολές φόρτωσης, μεταφόρτωσης, παράδοσης κλπ.
2. Υπόχρεοι καταβολής των δικαιωμάτων υπέρ του Ο.Λ.Η.
Α.Ε. είναι οι πλοιοκτήτες, οι ναυτικοί πράκτορες, οι εκτελω−
νιστές, οι φορτωτές και παραλήπτες ή κάθε άλλο φυσικό ή
νομικό πρόσωπο για λογαριασμό των οποίων εκτελούνται
οι εργασίες φορτοεκφόρτωσης, μεταφοράς, αποθήκευσης
και κάθε άλλη παρεχόμενη υπηρεσία.
3. Ο υπολογισμός των αντίστοιχων δικαιωμάτων γίνε−
ται μέχρι του πρώτου δεκαδικού ψηφίου τόνου ή κυβικού
μέτρου.
4. Σε όλες τις εργασίες φορτοεκφόρτωσης, μετατόπισης
και στοιβασίας εμπορευμάτων θα εφαρμόζονται οι αναφε−
ρόμενες στο τιμολόγιο κατά τόνο ή κυβικό μέτρο ή τεμάχιο
τιμές της αναλόγου εργασίας. Στις περιπτώσεις που λόγω
καθυστέρησης από μεταφορικά οχήματα ή άλλες αιτίες
για τις οποίες δεν ευθύνεται ο Ο.Λ.Η. Α.Ε., δεν καλύπτεται
ανά ημέρα το ωρομίσθιο επί τις ώρες απασχόλησης του
μηχανήματος από την κατά τόνο ή κυβικό μέτρο ή τεμάχιο
τιμή, η αρμόδια υπηρεσία του Ο.Λ.Η. Α.Ε. θα εισπράττει το
ανάλογο ποσό που προκύπτει από τον υπολογισμό της
ωριαίας απασχόλησης του μηχανήματος.
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Άρθρο 10
ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Η είσπραξη των δικαιωμάτων και τελών υπέρ του Ο.Λ.Η.
Α.Ε. γίνεται ως εξής:
1. Τα δικαιώματα προσόρμισης, παραβολής ή πρυμνοδέτη−
σης, αγκυροβολίου εισπράττονται πριν την αναχώρηση του
πλοίου από τη θέση πλεύρισης ή το χώρο αγκυροβολίου
αντίστοιχα πλην των τακτικών γραμμών που θα καταβάλ−
λουν τα δικαιώματα μέχρι το πρώτο δεκαήμερο του επομέ−
νου μηνός. Εφόσον υπάρχουν ποσά προς συμψηφισμό, λόγω
απρόβλεπτης καθυστέρησης απόπλου του πλοίου ή άλλη
αιτία, η εξόφληση του ποσού ολοκληρώνεται εντός δέκα
(10) εργασίμων ημερών από τον απόπλου του πλοίου.
2. Τα δικαιώματα ελλιμενισμού, παροπλισμού επισκευα−
ζόμενων πλοίων θα καταβάλλονται για κάθε μήνα μέχρι
την 20ή ημέρα του επόμενου μήνα
3. Υπόχρεοι στην καταβολή των παραπάνω δικαιωμάτων
τα οποία βαρύνουν και ακολουθούν το πλοίο/πλωτό ναυ−
πήγημα, σκάφος είναι ο πλοιοκτήτης, ο εφοπλιστής και
ο κατά το χρονικό διάστημα δημιουργίας της απαίτησης
Ναυτικός πράκτορας ή νόμιμος εκπρόσωπός του, ευθυνό−
μενοι ο καθένας αλληλέγγυα και εξ ολοκλήρου
4. Τα αποθηκευτικά δικαιώματα εξοφλούνται πριν την
παράδοση του εμπορεύματος στο παραλήπτη.
5. Τα δικαιώματα παροχής φορτοεκφορτωτικών εργα−
σιών και λοιπών λιμενικών υπηρεσιών προκαταβάλλονται.
Εφόσον δεν είναι δυνατός ο ακριβής υπολογισμός του
συνόλου του πληρωτέου ποσού, γίνεται κατά προσέγγιση
προϋπολογισμός του ποσού από το αρμόδιο τμήμα του
Οργανισμού. Μετά την πληρωμή του ανωτέρω προϋπολο−
γισθέντος ποσού στο ταμείο του Οργανισμού από τον υπό−
χρεο οι αιτήσεις διάθεσης μηχανικών μέσων θεωρούνται
αποδεκτές και μπορεί να γίνει έναρξη φορτοεκφορτωτικών
εργασιών. Ο Οργανισμός μπορεί σε ορισμένες περιπτώσεις
ή στους τακτικούς πελάτες έναντι εγγυητικής επιστολής ή
σύστασης παρακαταθήκης υπέρ του Οργανισμού να επι−
τρέπει την ολοκλήρωση των εργασιών φορτοεκφόρτωσης
του πλοίου πριν την οριστική εκκαθάριση του τιμολογίου
είσπραξης δικαιωμάτων.
6. Ο υπόχρεος πληρωμής, μετά το πέρας των εργασιών,
οφείλει να εξοφλήσει μετά από συμψηφισμό με το προ−
καταβλητέο ποσό ή την παρακαταθήκη το σύνολο του
ποσού στο αρμόδιο τμήμα του Ο.Λ.Η. Α.Ε. το αργότερο
εντός δεκαπέντε (15) εργασίμων εργάσιμων ημερών από την
έκδοση του ανάλογου παραστατικού από τον Οργανισμό,
διαφορετικά έχουν εφαρμογή οι διατάξεις περί είσπραξης
Δημοσίων Εσόδων. Εφόσον το ποσό του συμψηφισμού είναι
πιστωτικό εκκαθαρίζεται από τον Οργανισμό την επόμενη
εργάσιμη ημέρα της ειδοποίησης και γίνεται αυτεπάγγελ−
τη τακτοποίηση της παρακαταθήκης ή καταβάλλεται στο
δικαιούχο άτοκα. Με την εκκαθάριση και εξόφληση του
ποσού από τον υπόχρεο εκδίδεται το τιμολόγιο παροχής
υπηρεσιών του Ο.Λ.Η. Α.Ε.
7. Οι παρεχόμενες εκπτώσεις επί των δικαιωμάτων προσόρ−
μισης ή και επί συμβάσεων, εκτός αν ειδικότερα προβλέπεται
στη σύμβαση, γίνονται μετά το τέλος κάθε ημερολογιακού
έτους. Η έκπτωση παρέχεται μόνο μετά από αίτηση του δι−
καιούχου με τα σχετικά δικαιολογητικά, η οποία υποβάλλεται
στο αρμόδιο Τμήμα του Ο.Λ.Η. Α.Ε. μέχρι το τέλος Φεβρου−
αρίου του επομένου έτους. Μετά την παρέλευση αυτού του
διμήνου ουδεμία έκπτωση αναγνωρίζεται.
8. Οι εισπράξεις των δικαιωμάτων γίνονται τοις μετρητοίς
ή με προσωπική τραπεζική επιταγή του υπόχρεου, χωρίς
οπισθογραφήσεις και με ημερομηνία λήξης όχι πέραν της
ημερομηνίας εξόφλησης των τιμολογίων ή της σύστασης
παρακαταθήκης.
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9. Ο Ο.Λ.Η. Α.Ε. μπορεί να καθορίσει μέρος ή το σύνολο
των συναλλαγών του να γίνεται δια μέσου τραπεζικού λο−
γαριασμού που θα υποδείξει στους συναλλασσόμενους.
10. Ο Ο.Λ.Η. Α.Ε. με εγκύκλιο του καθορίζει τις λεπτομέ−
ρειες και τους τρόπους είσπραξης των δικαιωμάτων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β − ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
Άρθρο 1
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ
1. Χρήση μηχανημάτων από Ο.Λ.Η. Α.Ε. και παραχώρηση
δικαιώματος χρήσης μηχανημάτων σε τρίτους
Ο Ο.Λ.Η. 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 φορτοεκφορτωτικών και άλλων εργασι−
ών μέσα στη Λιμενική Ζώνη ή παρέχει το δικαίωμα χρήσης
ιδιωτικών μηχανικών μέσων σε τρίτους, για την εκτέλεση
των εργασιών αυτών.
1.1 Οι Εργολάβοι Μηχανημάτων για την εκτέλεση των
διαφόρων εργασιών φορτοεκφόρτωσης στο λιμένα αναδει−
κνύονται μετά από σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέ−
ροντος ή διαγωνισμό. Ο Ο.Λ.Η. Α.Ε. καθορίζει τη διαδικασία
αξιολόγησης και τον αριθμό τους. Τα κριτήρια επιλογής των
ανάδοχων εργολάβων αναφέρονται στα στοιχεία τεχνικής
και επαγγελματικής επάρκειας του προσωπικού και των μη−
χανημάτων, στην οικονομική τους κατάσταση, στις υποχρε−
ώσεις τους για την παροχή υπηρεσιών και συντήρησης των
μηχανημάτων, στον αριθμό κατά κατηγορία των διαθέσιμων
μηχανικών μέσων, στο προσφερόμενο προς τον Ο.Λ.Η. Α.Ε.
οικονομικό αντάλλαγμα, στην ετοιμότητα και μέχρι ποιου
ποσού συμμετοχής τους στις ενδεχόμενες εκπτώσεις που
προσφέρει ο Ο.Λ.Η. Α.Ε. στους πελάτες του, και σε άλλες
ειδικότερες απαιτήσεις. Ο ανάδοχος εργολάβος συνάπτει
γραπτή σύμβαση με τον Ο.Λ.Η. Α.Ε. για χρονικό διάστημα
τουλάχιστον ενός έτους.
1.2 Τα μηχανήματα των εργολάβων και τρίτων που κα−
τόπιν άδειας του ΟΛΗ ΑΕ εκτελούν εργασίες φορτοεκ−
φόρτωσης ή μεταφοράς εντός λιμένος Ηρακλείου πρέπει
να είναι, από τους ιδιοκτήτες ή τους υπεύθυνους γι’ αυτά,
ασφαλισμένα για την κάλυψη αστικής ευθύνης τόσο έναντι
τρίτων όσο και του Ο.Λ.Η. Α.Ε. και του προσωπικού της
εφόσον αυτό διατεθεί για τον χειρισμό τους.
1.3 Για κάθε εργασία φορτοεκφόρτωσης ή άλλης φύσης
εργασίας που δεν χρησιμοποιούνται τα μηχανήματα του
Ο.Λ.Η. Α.Ε., αλλά φορτοεκφορτωτικά μέσα των αναδόχων
εργολάβων ή των Λιμενεργατών ή του παραλήπτη, ο Ο.Λ.Η.
Α.Ε. εισπράττει ως ελάχιστο δικαίωμα παραχώρησης χρή−
σης ιδιωτικών μέσων ποσοστό τουλάχιστο 50% επί του
αντίστοιχου δικαιώματος με βάση το Τιμολόγιο του Οργα−
νισμού. Το ποσόν που εισπράττεται συγκεκριμένα σε κάθε
περίπτωση και είναι μεγαλύτερο των ανωτέρω ελάχιστων
ορίων θα προσδιορίζεται στη σύμβαση με τους ανάδοχους
εργολάβους ή κατόπιν ειδικής συμφωνίας με τρίτους.
1.4. Η εκκαθάριση των λογαριασμών και η απόδοση των
οφειλόμενων προς τους δικαιούχους εργολάβους μηχα−
νημάτων γίνεται από τον Ο.Λ.Η. Α.Ε., το αργότερο εντός
τριμήνου από την ημερομηνία έκδοσης του αντίστοιχου
τιμολογίου είσπραξης, με την αφαίρεση του δικαιώματος
παραχώρησης χρήσης ιδιωτικών μέσων και την έκδοση
ισόποσου τιμολογίου από τον δικαιούχο. Οι πληρωμές του
Ο.Λ.Η. Α.Ε. εντός των τακτών προθεσμιών καταβάλλονται
στους δικαιούχους άτοκα. Οι λεπτομέρειες της πληρωμής
των εργολάβων ή τρίτων καθορίζονται στις συμβάσεις ή
σε σχετική Εγκύκλιο του ΔΣ.
1.5. Απαγορεύεται κάθε εργασία ξένων μηχανημάτων
στους χώρους του Λιμένα Ηρακλείου, εκτός των εξουσι−
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

οδοτημένων από τον Ο.Λ.Η. Α.Ε., χωρίς έγγραφη άδεια.
Για αυθαίρετη εργασία μηχανήματος εντός του λιμένα,
χωρίς την έγγραφη άδεια, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο
1.000€ και εφαρμόζεται η άμεση διακοπή της εργασίας και
η απομάκρυνσή του από το λιμένα. Στην περίπτωση αυτή
το Δ.Σ. του Ο.Λ.Η. Α.Ε. μπορεί να αποφασίσει τη διακοπή
κάθε συνεργασίας και για χρονικό διάστημα που θα ορίσει
με τον κύριο του μηχανήματος.
2. Χορήγηση μηχανημάτων από τον Ο.Λ.Η. Α.Ε.
2.1 Για κάθε χορήγηση μηχανήματος οι ενδιαφερόμενοι
υποχρεούνται να καταθέσουν τη σχετική αίτηση στο αρ−
μόδιο Τμήμα του Ο.Λ.Η. Α.Ε. την προηγούμενη εργάσιμη
ημέρα μέχρι τις 13:00, διαφορετικά η εξυπηρέτηση τους θα
εξαρτηθεί από την υπάρχουσα ευχέρεια διάθεσης μηχανι−
κών μέσων του Ο.Λ.Η. Α.Ε. Για κάθε χορήγηση μηχανήματος
εκτός κανονικού ωραρίου εργασίας των μηχανημάτων, κα−
θώς και κατά τα Σάββατα, Κυριακές και αργίες η αίτηση
κατατίθεται ομοίως την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα μέ−
χρι τις 13:00, διαφορετικά καμία υποχρέωση εξυπηρέτησης
δεν αναλαμβάνει ο Οργανισμός.
2.2 Για την καταβολή των δικαιωμάτων χρήσης μηχανη−
μάτων με το ωρομίσθιο, ώρα έναρξης εργασίας λογίζεται η
ώρα εκκίνησης του μηχανήματος από το χώρο στάθμευσης
και λήξης της εργασίας η ώρα επιστροφής αυτού στο χώρο
αυτό ή η ώρα άφιξης στο χώρο της επόμενης εργασίας
εντός του λιμένα.
2.3 Η είσοδος των μηχανικών μέσων εντός του πλοίου
επιτρέπεται με την προϋπόθεση τήρησης των κανόνων
ασφαλείας εκ μέρους του πλοίου για τη σωματική ακε−
ραιότητα του χειριστή και για την ακίνδυνη είσοδο, έξοδο
και λειτουργία του μηχανήματος κατόπιν βεβαίωσης του
πράκτορα του πλοίου ή του πλοιάρχου, η οποία μπορεί να
ζητηθεί από τον Οργανισμό εγγράφως.
3. Κίνηση και στάθμευση μηχανημάτων στους χώρους
του λιμένα
Τα μηχανήματα των αναδόχων εργολάβων ή τρίτων μετά
το πέρας των εργασιών τους καθημερινά, καθώς και κατά
τις ημέρες που δεν λειτουργεί ο Λιμένας, απομακρύνονται
των κρηπιδωμάτων μετακινούμενα σε ειδικό χώρο στάθ−
μευσης εντός του λιμένα ή εξέρχονται αυτού, ειδοποιώντας
έγκαιρα το αρμόδιο Τμήμα του Ο.Λ.Η. Α.Ε. Η άμεση απο−
μάκρυνση των αυτοκινούμενων γερανών με τηλεσκοπικό
μηχανισμό ανύψωσης από τα κρηπιδώματα ή τις θέσεις
εργασίας μετά το πέρας των εργασιών ελέγχεται καθη−
μερινά κατά προτεραιότητα.
Το αρμόδιο Τμήμα του Ο.Λ.Η. Α.Ε., με βάση τον προ−
γραμματισμό των φορτοεκφορτωτικών εργασιών και την
ετοιμότητα προς εργασία των μηχανημάτων την επόμενη
ημέρα ή για την αντιμετώπιση άλλων εκτάκτων αναγκών,
μπορεί να επιτρέψει την παραμονή αυτοκινούμενων γερα−
νών (κυρίως αυτών με δικτυωτό μηχανισμό ανύψωσης) στο
κρηπίδωμα ή την απευθείας μετακίνηση τους σε άλλη θέση
στο κρηπίδωμα. Για την αυθαίρετη παραμονή αυτοκινούμε−
νων γερανών στο κρηπίδωμα ή στάθμευση τους σε άλλο
χώρο εντός λιμένα εκτός των υποδεικνυόμενου μετά το
πέρας της εργασίας ή κατά τις ημέρες που δεν λειτουργεί
ο λιμένας, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο 300 €. Στην
περίπτωση επανάληψης της αυθαίρετης στάθμισης, εντός
τριμήνου, από τον ίδιο εργολάβο ή υπεύθυνο μηχανήματος
το Δ.Σ. του Ο.Λ.Η. Α.Ε. μπορεί να αποφασίσει τη διακοπή
συνεργασίας και για χρονικό διάστημα που θα ορίσει με
τον ανάδοχο εργολάβο ή τον κύριο του μηχανήματος.
4. Απασχόληση μηχανήματος, Ματαιώσεις, Κανονική και
Έκτακτη εργασία, Προσαυξήσεις
4.1 Τα δικαιώματα του Ο.Λ.Η. Α.Ε. για τη χρήση γερανών
και μηχανημάτων του ή τρίτων υπολογίζονται σύμφωνα με
τον ισχύοντα κανονισμό και το τιμολόγιο.

4.2 Ελάχιστο όριο της απασχόλησης κάθε μηχανήματος μέσα
στο κανονικό ωράριο εργασίας της Υπηρεσίας λογίζεται η μία
(1) ώρα. Τα Σάββατα, Κυριακές και αργίες, το ελάχιστο όριο
μίσθωσης των μηχανημάτων ορίζεται οι τέσσερις (4) ώρες.
4.3 Για κάθε εργασία που ζητήθηκε αλλά ματαιώθηκε η
χρήση μηχανήματος από υπαιτιότητα του ενδιαφερομένου
και εφ’ όσον το μηχάνημα κινήθηκε προς τον τόπο εργα−
σίας 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.
4.4 Για ματαίωση χρήσης μηχανήματος, που ζητήθηκε με
αίτηση, με υπαιτιότητα του ενδιαφερομένου μετά την 13η
ώρα της Παρασκευής για εργασία Σαββάτου ή Κυριακής ή
μετά την 13η ώρα της παραμονής της αργίας, για εργασία
κατά τις αργίες, καταβάλλεται ως αποζημίωση το ποσό
πέντε (5) ωρών εργασίας του αιτούμενου μηχανήματος με
το ωρομίσθιο, προσαυξημένο κατά το ισχύον τιμολόγιο για
την έκτακτη εργασία.
5. Χρήση μηχανημάτων του Ο.Λ.Η. Α.Ε. εκτός του Λιμένα.
Η χρήση μηχανημάτων του Ο.Λ.Η. Α.Ε. εκτός του λιμένα
Ηρακλείου επιτρέπεται σε εξαιρετικές περιπτώσεις και
εφ’ όσον δεν παρακωλύεται η εργασία του Λιμένα. Για
την εργασία του μηχανήματος εκτός λιμένος απαιτείται
η υποβολή της αίτησης διάθεσης μηχανήματος από τον
ενδιαφερόμενο στην οποία περιγράφεται το είδος, η
διάρκεια και ο τόπος απασχόλησης του μηχανήματος
και άλλες λεπτομέρειες που θα ζητηθούν. Η άδεια για
τη χρήση του μηχανήματος εκτός λιμένα δίδεται από
τον αρμόδιο Διευθυντή μετά από εισήγηση της αρμόδι−
ας υπηρεσίας. Εφαρμόζονται οι διαδικασίες είσπραξης
των δικαιωμάτων κατά το Άρθρο 10 των Γενικών Δια−
τάξεων και προκαταβάλλονται επίσης τυχόν εγγυήσεις
πρόσθετης ασφάλισης για μη καλυπτόμενους κινδύνους
και κατόπιν επιτρέπεται η έξοδος του μηχανήματος από
το Λιμένα. Οι υπολογισμοί των δικαιωμάτων υπέρ του
Ο.Λ.Η. Α.Ε. γίνονται με το τιμολόγιο του αντίστοιχου ωρο−
μίσθιου του μηχανήματος προσαυξημένου κατά 100%.
Ο χρόνος εργασίας του μηχανήματος υπολογίζεται από
την έξοδο του μηχανήματος από τον λιμένα μέχρι την
είσοδο του σ’ αυτόν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ − ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ο.Λ.Η. Α.Ε.
Το Τιμολόγιο του Ο.Λ.Η. Α.Ε. περιλαμβάνει τα δικαιώ−
ματα παροχής λιμενικών υπηρεσιών επί του πλοίου και
του φορτίου, της παραχώρησης χρήσης χώρων, λιμενι−
κών εγκαταστάσεων και μηχανημάτων, της αποθήκευσης
εμπορευμάτων και άλλες συναφείς ρυθμίσεις. Περιλαμβά−
νει επίσης ειδικά τιμολόγια και διατάξεις για κατηγορίες
υπηρεσιών και φορτίων. Το Τιμολόγιο έχει εφαρμογή στο
θαλάσσιο και χερσαίο χώρο ευθύνης του Ο.Λ.Η. Α.Ε. (Κε−
ντρικός Λιμένας Ηρακλείου και Λιμένας Λινοπεραμάτων).
Οι τιμές του παρόντος τιμολογίου είναι χωρίς ΦΠΑ και
λοιπές κρατήσεις.

Α ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
Οι παρακάτω αναφερόμενοι στα άρθρα 1 έως και 6 του
παρόντος Κεφαλαίου Γενικοί Όροι ισχύουν και εφαρμό−
ζονται σε όλα τα Τιμολόγια ανά κατηγορία παρεχομένων
Υπηρεσιών . Σε όποια τιμολόγια πέραν των γενικών όρων
ισχύουν πρόσθετοι Ειδικοί Όροι αυτοί αναφέρονται στους
πίνακες τιμών κάθε κατηγορίας.

Άρθρο 1
ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ
Όλα τα φορτία που διακινούνται από το λιμένα, κατατάσ−
σονται στις παρακάτω τιμολογιακές κατηγορίες, ως προς
τα φορτοεκφορτωτικά δικαιώματα.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ι ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΑ
Α. Διαστάσεων μέχρι 20΄
Β. Διαστάσεων άνω των 20΄
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΙ ΓΕΝΙΚΟ ΦΟΡΤΙΟ
Α. Μικρής απόδοσης
1. Ελαφρά δέματα ή παλέτες.
Βαρέλια άδεια.
Καθίσματα σε δέματα ή τεμάχια.
Λάστιχα αυτοκινήτων (έως 10 χιλ/μα).
Πλαστικοί σωλήνες και φιάλες σε δέματα.
Τσιγάρα σε χαρτοκιβώτια.
Φελιζόλ σε δέματα.
Φελλός σε δέματα.
Χόρτο σε δέματα.
2. Γάλατα σε χαρτοκιβώτια.
Δέρματα ακατέργαστα σε δέματα ή τεμάχια.
Εξαρτήματα και ανταλλακτικά μηχανημάτων.
Ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό.
Ίνες ζωικές, συνθετικές, φυτικές, νήματα.
Καπνά σε δέματα.
Οπωρικά σε χαρτοκιβώτια.
Ποτά σε χαρτοκιβώτια.
Τρόφιμα κονσερβαρισμένα σε χαρτοκιβώτια.
Υαλικά σε χαρτοκιβώτια.
Υαλοπίνακες.
Χαρτί σε δέματα ή ρόλους μέχρι 200 χιλ/μα.
Χυτοσίδηρος σε τεμάχια με σέσουλες.
Κόλλα μη κατονομαζόμενα μέχρι 200 χιλ/μα.
3. Φορτία σε σάκους.
Β. Μέσης απόδοσης
1. Βαρέλια γεμάτα άνω των 200 χιλ/μων.
Κορμοί τροπικής ξυλείας.
Λαμαρίνες σε δέματα.
Μάρμαρα σε παλέτες.
Μέταλλα σε χελώνες ή δέματα.
Ξυλεία, Νοβοπάν, Ξυλοτέξ, Χάρτμπορντ, Κόντρα−Πλακέ
σε δέματα.
Σιδηροσωλήνες, σιδηρόφυλλα, μορφοσίδηρος σε δέματα
κάτω των 8 τόνων.
Φορτία σε παλέτες, BIG BAGS.
Χαρτί σε δέματα ή ρόλους πάνω από 200 χιλ/μα.
Υαλοπίνακες σε ξυλοκιβώτια.
Σίδερα μπετόν.
2. Χαρτόμαζα σε δέματα, Δημοσιογραφικό χαρτί.
Γ. Μεγάλης απόδοσης
1. Σίδερα εμπορίου σε δέματα, σιδηροδοκοί και μπιγιέτες
άνω των 3 τόνων.
Σιδηρόπλακες (Iron Slabs).
Σιδηροστέφανα, σιδηροταινίες σε ρόλους (τσέρκια) μέχρι
15 τόνους.
Σιδηρόφυλλα και σιδηροδοκοί συμπαγείς σε δέματα άνω
των οκτώ (8) τόνων έκαστο.
Φορτία μη κατονομαζόμενα πάνω από 8 τόνους, χωρίς
ειδικής δυσκολίας χειρισμό.
2. Μάρμαρα ακατέργαστα σε όγκους έως 10 τόνους
Μεταλλικές κατασκευές.
Σιδηροστέφανα σε ρόλους (τσέρκια) ή σιδηρόπλακες άνω
των 15 τόνων.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ III ΦΟΡΤΙΑ ΧΥΔΗΝ
Α. Ορυκτά – Μεταλλεύματα− Οικοδομικά υλικά χύδην
(Άμμος, Αργίλιο, Σκουριά, Χαλκός, Χαλίκια).
Β. Στερεά καύσιμα
(γαιάνθρακες, κωκ, λιγνίτης ).
Γ. Παλιοσίδερα (SCRAP), PIG IRON, χυτοσίδηρος σε τε−
μάχια, λάστιχα κομμένα κλπ.
Δ. Δημητριακά, Ζάχαρη, Ζωοτροφές, Λιπάσματα και συ−
ναφή.
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙV ΧΥΔΗΝ ΦΟΡΤΙΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ
ΑΝΤΛΗΣΗ
Α. Άσφαλτος, κρασιά, λάδια
B. Χημικά υγρά
Γ. Τσιμέντα
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ V ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΦΟΡΤΙΩΝ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
RO−RO
Α. Φορτοεκφόρτωση σε πλοία με το σύστημα RΟ−RΟ
Β. Διέλευση οχημάτων σε πλοία RΟ−RΟ ως εμπορεύ−
ματα
Γ. Διέλευση προκυμαίων οχημάτων
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ :
Φορτία που δεν κατονομάζονται, κατατάσσονται σε τι−
μολογιακή κατηγορία, συγγενή ως προς:
1. το είδος.
2. την απόδοση.
3. το μέσο φορτοεκφόρτωσης.
4. το βαθμό δυσκολίας χειρισμού ή επικινδυνότητας του
φορτίου.
Για φορτία, που συνήθως διακινούνται από το λιμένα Ηρα−
κλείου και κατονομάζονται ισχύουν τα τιμολόγια τους.

Άρθρο 2
ΣΤΑΔΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ
Οι εργασίες φορτοεκφόρτωσης εντός λιμένα κατατάσ−
σονται τιμολογιακά στα εξής στάδια:
1. Για τα εμπορευματοκιβώτια
Από πλοίο στο χώρο στοιβασίας ή σε χερσαία μεταφο−
ρικά μέσα (ΧΜΜ) και αντίστροφα (Πλοίο – ΧΜΜ) ή χώρο
στοιβασίας και αντίστροφα).
Από χώρο στοιβασίας σε χερσαία μεταφορικά μέσα και
αντίστροφα (Χώρος στοιβασίας σε ΧΜΜ και αντίστρο−
φα).
2. Για τα γενικά και χύδην φορτία.
Από το πλοίο στην προκυμαία και αντίστροφα (Πλοίο – προ−
κυμαία και αντίστροφα).
Από το πλοίο απευθείας σε χερσαία μεταφορικά μέσα
και αντίστροφα (Πλοίο – ΧΜΜ και αντίστροφα).
Από την προκυμαία στο χώρο αποθήκευσης ή σε χερ−
σαία μεταφορικά μέσα και αντίστροφα (προκυμαία−ΧΜΜ
ή αποθήκη και αντίστροφα).
Από το χώρο αποθήκευσης σε χερσαία μεταφορικά μέσα
και αντίστροφα (αποθήκη – ΧΜΜ και αντίστροφα).
3. Για τα χύδην φορτία με σωληνώσεις
Από το πλοίο απευθείας σε χερσαία μεταφορικά μέσα
(βυτία) ή δεξαμενή και αντίστροφα (Πλοίο – ΧΜΜ ή δεξα−
μενή και αντίστροφα).
Από τη δεξαμενή σε χερσαία μεταφορικά μέσα και αντί−
στροφα (Δεξαμενή – ΧΜΜ και αντίστροφα).
4. Για τις άλλες υποστηρικτικές εργασίες.
τα αντίστοιχα στάδια εργασίας περιγράφονται ειδικά
στο τιμολόγιο ή στον κανονισμό μηχανημάτων.
Σημείωση:
1. Οι εργασίες των μηχανημάτων του Ο.Λ.Η. Α.Ε. ή των
εργολάβων ή λιμενεργατών εντός του κύτους του πλοίου
ή αποθηκών, για κάθε είδος εμπορεύματος χρεώνονται
με προσαύξηση 25% επί της αντίστοιχης τιμής μίσθωσης
μηχανήματος ή του σταδίου εργασίας «από προκυμαία
στο χώρο αποθήκευσης ή σε χερσαία μεταφορικά μέσα
και αντίστροφα» του ισχύοντος τιμολογίου.

Άρθρο 3
ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ − ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ
Οι προσαυξήσεις στις τιμές του τιμολογίου, σύμφωνα
με το Άρθρο 6 των Γενικών Διατάξεων, λόγω έκτακτης
εργασίας κατά τις εργάσιμες ημέρες και τις αργίες είναι
οι ακόλουθες:
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

3.1 Για συνεχιζόμενη πέραν της 15:00 απασχόληση προ−
σωπικού της 1ης βάρδιας θα καταβάλλεται προσαύξηση
50% και μέχρι 22:00.
3.2 Για τις νυκτερινές εργασίες από 22:00 και μέχρι 6:00
των εργασίμων ημερών καταβάλλεται προσαύξηση στις
τιμές του τιμολογίου 75%.
3.3 Για εργασίες το Σάββατο, από την 7:30 και μέχρι 15:00,
το τιμολόγιο του Οργανισμού προσαυξάνεται 50%.
3.4 Για τις εργασίες από 15:00 του Σαββάτου μέχρι 6:00
Κυριακής το τιμολόγιο του Οργανισμού προσαυξάνεται
75%.
3.5 Για εργασίες αργιών και Κυριακών επιβάλλεται προ−
σαύξηση στις τιμές του τιμολογίου 100%.
3.6 Στην περίπτωση που αποφασισθεί αρμοδίως η λει−
τουργία του Λιμανιού σε δύο Βάρδιες τότε για τον υπο−
λογισμό των προσαυξήσεων θα λαμβάνονται υπ όψιν τα
ωράρια και οι όροι που αναφέρονται στην σημείωση 4 του
άρθρου 6 του κεφ Α.

ΤΙΜΕΣ €
1

Επιβατικά

0,35 €/ ημέρα και μέτρο

2

Φορτηγά πλοία

0,11€/ ημέρα και μέτρο

3

Κρουαζιερόπλοια

0,40€/ ημέρα και μέτρο

4

Αυθαίρετη παραβολή

0,75 €/ ημέρα και μέτρο

3. ΤΕΛΗ ΠΡΥΜΝΟΔΕΤΗΣΗΣ
Καθορίζονται στο 35% των αντιστοίχων δικαιωμάτων
παραβολής.
Β. ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΤΕΛΗ ΠΡΟΣΟΡΜΙΣΗΣ ΠΑΡΑΒΟΛΗΣ ΠΡΥ−
ΜΝΟΔΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙ−
ΚΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ
ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ
ΣΚΑΦΩΝ (ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ)
1. ΤΕΛΗ ΠΡΟΣΟΡΜΙΣΗΣ
Α/Α

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΛΟΙΩΝ

Άρθρο 4
ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ
Όλες οι τιμές των τιμολογίων ανά κατηγορία εργασιών
επιβαρύνονται με τον αναλογούντα για κάθε περίπτωση
Φόρο Προστιθέμενης Αξίας ( ΦΠΑ). Όπως ισχύει σήμερα ή
όπως πιθανόν θα διαμορφωθεί στο μέλλον καθώς και με τις
λοιπές κατά περίπτωση κρατήσεις (χαρτόσημο τιμολογίου
κλπ) . Οι αναγραφόμενες επομένως τιμές στους Πίνακες
των τιμολογίων ανά κατηγορία που αναφέρονται παρακά−
τω στο κεφάλαιο Β του τιμολογίου είναι καθαρές.

ΤΙΜΕΣ
1

Επαγγελματικά πλοία Αναψυχής (Ε/Γ−
Τ/Ρ) του ν. 2743/1999 ανεξαρτήτως με−
γέθους

0,15

2

Σκάφη αναψυχής ιδιωτικής χρήσης χω−
ρίς χώρους ενδιαίτησης & σκάφη ερα−
σιτεχνικής αλιείας έως 5 μ

0,04

3

Σκάφη αναψυχής ιδιωτικής χρήσης χω−
ρίς χώρους ενδιαίτησης & σκάφη ερασ.
αλιείας άνω των 5 μ

0,08

4

Πλοία αναψυχής ιδιωτικής χρήσης με
χώρους ενδιαίτησης ανεξαρτήτως με−
γέθους και σημαίας

0,30€

5

Επαγγελματικά Αλιευτικά (Α/Κ−ΠΚ) μή−
κους μέχρι 5 μ

0,025

6

Επαγγελματικά Αλιευτικά (Α/Κ−ΠΚ) μή−
κους άνω των 5 μ

0,04

Β ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 1
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Ο.Λ.Η. Α.Ε. ΕΠΙ ΠΛΟΙΩΝ –
ΟΧΗΜΑΤΩΝ – ΕΠΙΒΑΤΩΝ – ΚΤΙΡΙΩΝ
Ι) ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΠΙ ΠΛΟΙΩΝ
Α. ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ – ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ – ΦΟΡΤΗ−
ΓΩΝ– ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΟΠΛΟΙΩΝ (ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ)
1. ΤΕΛΗ ΠΡΟΣΟΡΜΙΣΗΣ
Τα δικαιώματα προσόρμισης είναι ανταποδοτικά και υπο−
λογίζονται για κάθε κατάπλου πλοίου με βάση την ολική
χωρητικότητα του πλοίου σε κόρους (GT) ως εξής:
ΤΙΜΕΣ €
1

Επιβατικά

0,012 € / ΚΟΧ

2

Φορτηγά πλοία

0,006€ / ΚΟΧ

3

Κρουαζιερόπλοια

0,020/ΚΟΧ

4

Πλωτά Π/Κ

0,003 € / ΚΟΧ

ΤΕΛΗ ΠΡΟΣΟΡΜΙ−
ΣΗΣ ΣΕ € /ΜΕΤΡΟ/
ΗΜΕΡΑ

2. ΤΕΛΗ ΠΡΥΜΝΟΔΕΤΗΣΗΣ
Τα δικαιώματα προσόρμισης προσαυξημένα κατά 20%.
Δικαιώματα πρυμνοδετήσης καταβάλλουν και τα πλοία που
παραβάλουν σε ντάνα πλην του πρώτου παραβεβλημένου
που καταβάλλει πλήρη δικαιώματα παραβολής.
Α/Α

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΛΟΙΩΝ

ΤΕΛΗ ΠΡΥΜΝΟΔΕ−
ΤΗΣΗΣ ΣΕ € /ΜΕΤΡΟ/
ΗΜΕΡΑ
ΤΙΜΕΣ

1

Πλοία /πλωτά ναυπηγήματα μέχρι 100 ΚΟΧ για ένα η
περισσότερους κατάπλους ανά ημέρα καταβάλλουν εφ
άπαξ δικαιώματα προσόρμισης 5,00 €.
Πλοία /πλωτά ναυπηγήματα από 100 μέχρι 500 ΚΟΧ κατα−
βάλλουν πάγιο τέλος 5,00€ για κάθε προσόρμιση. Τα πάνω
από 500 ΚΟΧ καταβάλλουν πέραν από το πάγιο τέλος των
5,00 € και το ποσόν που αντιστοχεί για τους επι πλέον των
500 ΚΟΧ ανά κατηγορία
2. ΤΕΛΗ ΠΑΡΑΒΟΛΗΣ
Τα δικαιώματα παραβολής υπολογίζονται ανά ημέρα και
μέτρο μεγίστου μήκους πλοίου παραβολής στο κρηπίδωμα
ως εξής:

2

3

4

Επαγγελματικά πλοία Αναψυχής (Ε/Γ−
Τ/Ρ) του ν. 2743/1999 ανεξαρτήτως με−
γέθους

0,18

Σκάφη αναψυχής ιδιωτικής χρήσης χω−
ρίς χώρους ενδιαίτησης & σκάφη ερα−
σιτεχνικής αλιείας έως 5 μ

0,05

Σκάφη αναψυχής ιδιωτικής χρήσης χω−
ρίς χώρους ενδιαίτησης & σκάφη ερασ.
αλιείας άνω των 5 μ

0,10

Πλοία αναψυχής ιδιωτικής χρήσης με
χώρους ενδιαίτησης ανεξαρτήτως με−
γέθους και σημαίας

0,36

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
5

Επαγγελματικά Αλιευτικά (Α/Κ−ΠΚ) μή−
κους μέχρι 5 μ

0,03

6

Επαγγελματικά Αλιευτικά (Α/Κ−ΠΚ) μή−
κους άνω των 5 μ

0,05

3. ΤΕΛΗ ΠΑΡΑΒΟΛΗΣ
Τα δικαιώματα προσορμίσεως προσαυξημένα κατά
50%.
Α/Α

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΛΟΙΩΝ

ΤΕΛΗ ΠΑΡΑΒΟΛΗΣ
ΣΕ € /ΜΕΤΡΟ/
ΗΜΕΡΑ
ΤΙΜΕΣ

Επαγγελματικά πλοία Αναψυχής (Ε/
Γ−Τ/Ρ) του ν. 2743/1999 ανεξαρτήτως
μεγέθους

0,23

Σκάφη αναψυχής ιδιωτικής χρήσης
χωρίς χώρους ενδιαίτησης & σκάφη
ερασιτεχνικής αλιείας έως 5 μ

0,06

Σκάφη αναψυχής ιδιωτικής χρήσης χω−
ρίς χώρους ενδιαίτησης & σκάφη ερασ.
αλιείας άνω των 5 μ

0,12

4

Πλοία αναψυχής ιδιωτικής χρήσης με
χώρους ενδιαίτησης ανεξαρτήτως με−
γέθους και σημαίας

0,45€

5

Επαγγελματικά Αλιευτικά (Α/Κ−ΠΚ) μή−
κους μέχρι 5 μ

0,04

6

Επαγγελματικά Αλιευτικά (Α/Κ−ΠΚ) μή−
κους άνω των 5 μ

0,06

1

2

3

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑ ΜΕΓΕΘΟΣ

Γ. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΑΡΟΠΛΙΣΜΟΥ
Υπολογίζονται ανά ΚΟΧ και μήνα αδιαίρετο για την πα−
ραμονή πλοίων :
ΤΙΜΕΣ
1

Πλοία έπ’ άγκυρα

0,90 €/GT/μήνα

2

Πλοία Πρυμνοδετημένα ή παραβεβλημένα σε
οποιαδήποτε σειρά

0,7 €/GT/μήνα

Δ. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΑΡΑΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΡΥΜΝΟΔΕΤΗΣΗΣ
ΠΛΟΙΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΙ
Υπολογίζονται στο ολικό μήκος του πλοίου για κάθε μέ−
τρο μέγιστου μήκους πλοίου και κάθε ημέρα παραμονής,
όπως παρακάτω :
ΤΙΜΕΣ

4. ΤΕΛΗ ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΥ
Τα τέλη ελλιμενισμού καταβάλλονται εφ άπαξ ετησίως
και το αργότερο μέχρι τέλος Μαρτίου από όσα σκάφη
των παραπάνω κατηγοριών ελλιμενίζονται μόνιμα στο
Λιμάνι . Στα παρακάτω καθοριζόμενα τέλη ελλιμενισμού
συμπεριλαμβάνεται η προσόρμιση η παραβολή και η πρυ−
μνοδέτηση
Α /
Α
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ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΤΕΛΗ
(ΠΡΟΣΟΡΜΙΣΗ ΠΡΥ−
ΜΝΟΔΕΤΗΣΗ)
€/ΣΚΑΦΟΣ/ΕΤΟΣ
ΤΙΜΕΣ

1

Επαγγελματικά και Ερασιτεχνικά Αλιευ−
τικά μήκους μέχρι 7 μ

80,00

2

Επαγγελματικά και Ερασιτεχνικά Αλιευ−
τικά μήκους από 7 έως 9 μ

130,00

3

Επαγγελματικά και Ερασιτεχνικά Αλιευ−
τικά μήκους από 9 έως 12 μ

180,00

4

Επαγγελματικά και Ερασιτεχνικά Αλιευ−
τικά μήκους από 12 μ και άνω

230,00

Στα παραπάνω ποσά παρέχεται έκπτωση 20% εφ΄ όσον
προεξοφληθούν μέχρι την 1η Μαρτίου του αντίστοιχου
έτους
Ναυταθλητικά σκάφη καθώς και σκάφη αναψυχής ιδιωτι−
κής χρήσης που συμμετέχουν σε Ναυταθλητικούς αγώνες
απαλλάσσονται από τα παραπάνω τέλη προσόρμισης πα−
ραβολής πρυμνοδέτησης και ελλιμενισμού κατά την διάρ−
κεια των αγώνων αυτών.

Χρόνος
παραμονής

Πρυμνοδετημένο

Παραβεβλημένο

Από 1−30 ημέρες

0,10 €

0,20 €

Από 31−60 ημέρες

0,18 €

0,30 €

Από 61 ημέρες και
άνω

0,60 €

1,00 €

Ε. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΝΑΥΑΓΙΩΝ
1. Πλωτά ναυπηγήματα κάθε κατηγορίας βυθισθέντα
ολοσχερώς ή μερικώς στο βυθό της θάλασσας της δι−
αλαμβανομένης εις την κατά νόμο λιμενική περιοχή, ως
ναυάγια, επιβαρύνονται με δικαιώματα που υπολογίζονται
για κάθε μέρα και ανά κόρον ολικής χωρητικότητας όπως
παρακάτω:
Ναυάγια

ΤΙΜΕΣ

έως 3 μήνες

0,015€/GT

3 έως 6 μήνες

0,035€/GT

Άνω των 6 μηνών

0,070€/GT

2. Οι πλοιοκτήτες πλωτών ναυπηγημάτων βυθισθέντων
ολοσχερώς ή μερικώς εις την κατά νόμο θαλασσιά περιοχή
του ΟΛΗ Α.Ε . ή οι έχοντες την κυριότητα αυτών τρίτοι,
υποχρεούνται μετά από προηγουμένη έγγραφη ειδοποίηση
όπως εντός εύλογου προθεσμίας, προβαίνουν την ανέλ−
κυση τους Σε αντίθετη περίπτωση ο ΟΛΗ Α.Ε. δύναται με
δαπάνες του να προβαίνει στην ανέλκυση και να αξιώνει
την καταβολή ανάλογης αποζημίωσης .
3. Για την φωτοσήμανση των παραπάνω ναυαγίων επιμε−
λείται ο ΟΛΗ Α.Ε. δια της Υπηρεσίας φάρων με καταλογι−
σμό της εκάστοτε δαπάνης εις βάρος τον υποχρεών.
4. Σε περίπτωση που υποβληθεί αίτηση ανέλκυσης / διά−
λυσης του ναυαγίου το Δ/Σ του ΟΛΗ Α.Ε. με απόφαση του
καθορίζει τους όρους εκτέλεσης και το χρονικό διάστημα
αποπεράτωσης όλου του έργου.
Ζ. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΥ ΠΛΩΤΩΝ ΝΑΥΠΗΓΗΜΑ−
ΤΩΝ
1. Τα παρακάτω ειδικής διασκευής και προορισμού πλωτά
ναυπηγήματα που παραμένουν στη θαλάσσια περιοχή του
ΟΛΗ για εκτέλεση διαφόρων εργασιών, επιβαρύνονται μόνο
με δικαιώματα ελλιμενισμού, υπολογιζόμενα ανά μήνα, ως
παρακάτω:
α/α
1.

ΤΙΜΕΣ σε €
Πλωτοί γερανοί, υδροφόροι πετρελαιοφόροι και
βυθοκόροι, ανεξαρτήτως χωρητικότητας

200
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2

Πλωτά συνεργεία που χρησιμοποιούνται για επι−
σκευές ναυπηγημάτων ανεξαρτήτως εάν φέρουν
μόνιμο ή φορητό εξοπλισμό, ως και φορτηγίδες
μεταφοράς βυθοκορημάτων, ανεξαρτήτως χω−
ρητικότητας

70

3

Φορτηγίδες και λοιπά πλωτά ναυπηγήματα μετα−
φοράς χρησίμων και αχρήστων υλικών ανεξαρτή−
τως χωρητικότητας.

70

4

Ρυμουλκά και ναυαγοσωστικά ανεξαρτήτως ιπ−
ποδύναμης

40

5

Αλιευτικά συγκροτήματα (Γρί – Γρί) και τα προς
αυτά εξομοιούμενα ναυπηγήματα που ελλιμενίζο−
νται εκτός ων κρηπιδωμάτων ιχθυόσκαλας

40

6

Βενζινάκατοι (λάντζες) μεταφοράς προσώπων και
εφοδίων πλοίων

20

2. Τα παραπάνω ειδικής διασκευής και προορισμού πλωτά
ναυπηγήματα, που εκτελούν διάφορες εργασίες ή τα προ−
οριζόμενα για το σκοπό αυτό, πρέπει να γνωστοποιούνται
απαραιτήτως από τους ενδιαφερόμενους στην αρμόδια
Υπηρεσία του ΟΛΗ Α.Ε .
Τα παραπάνω καθοριζόμενα κατά περίπτωση δικαιώματα
καταβάλλονται έστω και αν τα αναφερόμενα σε αυτά πλω−
τά ναυπηγήματα δεν λειτουργούν καθ΄ όλη τη διάρκεια του
μήνα, με εξαίρεση τις περιπτώσεις επισκευής ή μετασκευής
τούτων, οπότε έχει εφαρμογή το οικείο τιμολόγιο.
ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ.
Από την καταβολή των δικαιωμάτων της παρούσας πα−
ραγράφου απαλλάσσονται:
1. Τα πολεμικά και κρατικά μη εμπορικά (εκπαιδευτικά
κλπ.) πλοία ελληνικά ή ξένα που καταπλέουν σε ελληνικούς
λιμένες, καθώς και αυτά που ανήκουν σε Διεθνείς Οργα−
νισμούς, Ανθρωπιστικές – Περιβαλλοντικές Οργανώσεις –
Ιδρύματα κλπ (Απόφαση ΥΕΝ 3422.8/6/96/16.9.1996/Β΄898).
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 (Α΄145)
(Απόφαση ΥΕΝ 3422.27/31/02/22.11.2002).
3. Πλοία/πλωτά ναυπηγήματα που χρησιμοποιούνται για
την εκτέλεση έργων στον λιμένα σύμφωνα με το άρθρο
60 του Β.Δ. 14/39 (Α΄24).
4. Όσα ανήκουν στην κυριότητα του Ελληνικού Δημοσίου
και κινούνται για λογαριασμό του.
5. Αυτά που ανήκουν κατά κυριότητα ή χρήση σε αρχη−
γούς ξένων κρατών.
ΙΙ) ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
Σε κάθε όχημα.
Που διακινείται με θαλάσσιο μεταφορικό μέσο και έχει
προορισμό ή προέλευση το εσωτερικό της χώρας ή το εξω−
τερικό, επιβάλλεται ειδικό τέλος υπέρ του φορέα διοίκησης
και εκμετάλλευσης του Λιμένα Ηρακλείου, ανταποδοτικό
για τον εκσυγχρονισμό και τη βελτίωση των λιμενικών
έργων και εγκαταστάσεων και άλλους συναφείς σκοπούς,
σχετικούς με τη βελτίωση της εξυπηρέτησης των διακι−
νουμένων οχημάτων όπως παρακάτω :
α) Για επιβιβαζόμενα από το Λιμάνι Ηρακλείου οχήματα
στα κάθε φύσεως Ε/Γ, Ε/Γ− Ο/Γ, Ο/Γ πλοία γραμμών εσωτε−
ρικού ή εξωτερικού ποσοστό 3% στην τιμή του ναύλου.
β) Για αποβιβαζόμενα στο Λιμάνι Ηρακλείου οχήματα στα
κάθε φύσεως Ε/Γ, Ε/Γ− Ο/Γ, Ο/Γ πλοία γραμμών εσωτερικού
ή εξωτερικού ποσοστό 3% στην τιμή του ναύλου.
ΙΙΙ) ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ
Σε κάθε επιβάτη.
Που διακινείται με θαλάσσιο μεταφορικό μέσο και έχει
προορισμό ή προέλευση το εσωτερικό της χώρας ή το εξω−

τερικό, επιβάλλεται ειδικό τέλος υπέρ του φορέα διοίκησης
και εκμετάλλευσης του Λιμένα Ηρακλείου, ανταποδοτικό
για τον εκσυγχρονισμό και τη βελτίωση των λιμενικών
έργων και εγκαταστάσεων και άλλους συναφείς σκοπούς,
σχετικούς με τη βελτίωση της εξυπηρέτησης των διακι−
νουμένων επιβατών όπως παρακάτω :
α) Για επιβιβαζόμενους από το Λιμάνι Ηρακλείου επιβάτες
των κάθε φύσης Ε/Γ, Ε/Γ− Ο/Γ και Υδροπτερύγων πλοίων
γραμμών εσωτερικού ή εξωτερικού ποσοστό 3% στην τιμή
του εισιτηρίου.
β) Για αποβιβαζόμενους στο Λιμάνι Ηρακλείου επιβάτες
των κάθε φύσης Ε/Γ, Ε/Γ− Ο/Γ και Υδροπτερύγων πλοίων
γραμμών εσωτερικού ή εξωτερικού ποσοστό 3% στην τιμή
του εισιτηρίου.
γ) Για επιβάτες που συμμετέχουν σε κρουαζιέρα (μονο−
ήμερη ή πολυήμερη) ή διέρχονται TRANZIT από το λιμάνι
Ηρακλείου πάγιο τέλος 0,50 € ανά επιβάτη ανεξαρτήτως
προορισμού.
Ανάλογο τέλος θα ισχύει για επιβάτες που δεν κάνουν
χρήση των πρόσθετων παροχών της επομένης παραγρά−
φου IV.
ΙV) ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΟΛΗ Α.Ε. ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ
ΕΠΙΒΑΤΕΣ
Για την εξυπηρέτηση επιβατών συμμετέχουν σε κρουα−
ζιέρες ή διέρχονται TRANZIT επιβάλλεται :
• Τέλος 1,00 ευρώ ανά άτομο για έλεγχο αποσκευών.
• Τέλος 1,50 ευρώ ανά βαλίτσα ανά ημέρα για φύλαξη
αποσκευών στο νέο επιβατικό σταθμό.
• Τέλος 2,00 ευρώ ανά άτομο για χρήση λεωφορείου
(από πλοίο – σταθμό και αντίστροφα).
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Τα παραπάνω τέλη (Οχημάτων – Επιβατών) εισπράττονται
από τους ναυτικούς πράκτορες και αποδίδονται στον ΟΛΗ
χωρίς να αποκλείεται και η είσπραξή τους απευθείας από
τις υπηρεσίες του ΟΛΗ ΑΕ μετά από σχετική απόφαση
του Δ.Σ. του.
Τα τέλη οχημάτων και επιβατών υπολογίζονται επί των
επίσημα καθορισμένων τιμών των εισιτηρίων της κάθε εται−
ρίας ανά κατηγορία οχήματος η θέσης επιβάτη.
Μειώσεις ή εκπτώσεις επί των επισήμως καθορισμένων
και εγκεκριμένων τιμών εισιτηρίων από τις εταιρίες για
λόγους ανταγωνισμού, για λόγους προσέλκυσης πελατών
κ.λ.π δεν λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό των δι−
καιωμάτων του ΟΛΗ ΑΕ τα οποία και στις περιπτώσεις
αυτές όπως επίσης και στις περιπτώσεις παροχής δωρεάν
εισιτηρίων υπολογίζονται επί ολοκλήρου της τιμής του
επίσημα καθορισμένου και εγκεκριμένου εισιτηρίου.
Εξαιρούνται οι εκπτώσεις που προβλέπονται από απο−
φάσεις κρατικών οργάνων για συγκεκριμένες κατηγορίες
πολιτών (Άποροι, πολύτεκνοι, φοιτητές κλπ).
Για την σωστή παρακολούθηση των εισπραττομένων για
λογαριασμό των ΟΛΗ ΑΕ τελών οι Ναυτιλιακές εταιρίες και
οι πράκτορές τους υποχρεούνται να ενημερώνουν έγκαιρα
και εγγράφως τον ΟΛΗ για κάθε αλλαγή των τιμολογίων
τους.
Τα δικαιώματα των παρ 1&2 του άρθρου IV του παρόντος
Τιμολογίου επιβάλλονται εφ ’όσον παρέχονται οι αναφε−
ρόμενες σ’ αυτά πρόσθετες παροχές.
Τα πρακτορεία που αντιπροσωπεύουν τις παραπάνω ερ−
γασίες υποχρεούνται:
α. να αναγράφουν το αντίστοιχο τέλος υπέρ του Ο.Λ.Η.
ΑΕ επί του εισιτηρίου.
β. να πραγματοποιούν εκκαθάριση και απόδοση των
δικαιωμάτων του ΟΛΗ μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του
επόμενου μήνα υποβάλλοντας υποχρεωτικά στον ΟΛΗ ανα−
λυτικές καταστάσεις που θα περιλαμβάνουν τον αριθμό
των εκδοθέντων κατά θέσεις εισιτηρίων και το καταβλητέο
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χρηματικό ποσό(βάσει των ημερήσιων στατιστικών δελτίων
των πλοίων) καθώς και υπεύθυνη δήλωση για την ακρίβεια
των υποβαλλομένων στοιχείων.
γ. Να καταθέτουν στον ΟΛΗ εγγυητική επιστολή ανα−
γνωρισμένης Εμπορικής Τράπεζας για την καλή διαχείριση
και απόδοση των παραπάνω τελών το ύψος της οποίας
καθορίζεται με σχετική απόφαση του Δ/Σ του ΟΛΗ ΑΕ.
Σε περίπτωση εκπρόθεσμης, απόδοσης των καταβλητέων
ποσών αυτά επιβαρύνονται με προσαύξηση ανά αδιαίρετο
μήνα σύμφωνα με το ποσοστό που ισχύει για τα χρέη
προς το Δημόσιο.
Για την μη είσπραξη ή καθυστέρηση απόδοσης των πα−
ραπάνω τελών το ΔΣ του ΟΛΗ ΑΕ πέραν των παραπάνω
επιβαρύνσεων, και της κατάπτωσης της εγγυητικής επι−
στολής, μπορεί να επιβάλλει πρόστιμο ανερχόμενο στο
20 / πλάσιο της αξίας του μη εισπραχθέντος ή καθυστερη−
μένα αποδοθέντος τέλους και να προτείνει στο ΥΕΝ την
προσωρινή αφαίρεση ή την οριστική ανάκληση της άδειας
σκοπιμότητας πραγματοποίησης δρομολογίων ή εκτέλεσης
τουριστικών πλόων στα θαλάσσια μεταφορικά μέσα της
συγκεκριμένης εταιρίας.
Στα πρακτορεία που επιφορτίζονται με την παραπάνω
εργασία είσπραξης και απόδοσης υπέρ του ΟΛΗ των πα−
ραπάνω δικαιωμάτων θα αποδίδεται προμήθεια 3 % για τα
τέλη Οχημάτων και 5% για τέλη επιβατών υπολογιζόμενη
επί του καθαρού ποσού που αποδίδεται στον ΟΛΗ μετά την
αφαίρεση τυχόν κρατήσεων υπέρ άλλων φορέων.
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 2
ΑΝΕΛΚΥΣΗ – ΚΑΘΕΛΚΥΣΗ ΣΚΑΦΩΝ
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΑΝΕΛΚΥΣΗΣ−ΚΑΘΕΛΚΥΣΗΣ ΣΚΑ−
ΦΩΝ ΜΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΟΛΗ ΑΕ ΚΑΙ ΝΑΥΠΗΓΙ−
ΚΗ ΚΛΙΝΗ ΠΡΟΒΛΗΤΑ IV
ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
Α/Α ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΙΜΕΣ

1

ΑΝΕΛΚΥΣΗ−ΚΑΘΕΛΚΥΣΗ ΜΗΚΟΥΣ ΕΩΣ 7,00 Μ

165 €

2

ΑΝΕΛΚΥΣΗ−ΚΑΘΕΛΚΥΣΗ ΜΗΚΟΥΣ ΑΠΟ 7 ΕΩΣ
11,00 Μ

275 €

3

ΑΝΕΛΚΥΣΗ−ΚΑΘΕΛΚΥΣΗ ΜΗΚΟΥΣ ΑΠΟ 11 ΈΩΣ
15 Μ

350 €

4

ΑΝΕΛΚΥΣΗ−ΚΑΘΕΛΚΥΣΗ ΜΗΚΟΥΣ ΑΝΩ ΤΩΝ
15 Μ

1.200 €

5

ΑΝΕΛΚΥΣΗ ή ΚΑΘΕΛΚΥΣΗ ΣΑΝ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΗ
ΚΙΝΗΣΗ

½ ΤΩΝ
ΠΑΡΑΠΑΝΩ
ΤΙΜΩΝ ΑΝΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Α. ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Τα τιμολόγια του παραπάνω πίνακα ισχύ−
ουν από Δευτέρα έως Παρασκευή από 07.00 μέχρι 15.00
(κανονική εργασία).
Για παρερχόμενες υπηρεσίες πέραν των παραπάνω ημε−
ρών και ωρών (έκτακτη εργασία) ισχύουν οι προσαυξή−
σεις:
Προσαύξηση 50% από Δευτέρα έως Παρασκευή από 15.00
έως 22.00 (υπερωρία) και Σάββατα απο 07.00 έως 15.00.
Προσαύξηση 75% από Δευτέρα έως Παρασκευή από 22.00
έως 07.00 (νυχτερινό) και Σάββατα απο 15.00 έως 06.00.
Προσαύξηση 100% Για κυριακές και αργίες από 06.00
μεχρι 24.00
΄Ολες οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται με Φ.Π.Α.
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ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 3
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΠΙ ΔΙΑΚΙΝΟΥΜΕΝΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ
1. Για κάθε εμπόρευμα που φορτώνεται ή εκφορτώνεται
με οποιοδήποτε τρόπο (βυτία σωληνώσεις κλπ) εντός των
χώρων αρμοδιότητας του Ο.Λ.Η. Α.Ε. και διέρχεται από
την προκυμαία εισπράττεται εφ’ άπαξ δικαίωμα επί του
διακινούμενου φορτίου ως εξής:
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ−ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ ΕΜΠΟ−
ΡΕΥΜΑΤΩΝ ΤΙΜΗ /ΤΟΝΟ Η ΤΕΜΑΧΙΟ (ΚΑΝΟ−
ΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ)
Α/Α

ΕΙΔΟΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΣ

ΤΙΜΕΣ

1

ΦΟΡΤΙΑ ΧΥΔΗΝ ΑΝΑ ΤΟΝΟ

2

ΦΟΡΤΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΑΝΑ ΚΥΒΙΚΟ (ΞΥ− 0,20 €/κυβικό
ΛΕΙΑ ΚΛΠ)

3

ΚΑΥΣΙΜΑ− ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ−ΦΟΡΤΙΑ ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ 0,60 €/ m3
ΛΙΝΟΠΕΡΑΜΑΤΩΝ

4

ΚΑΥΣΙΜΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ−ΦΟΡΤΙΑ ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ 20,00 €/ m3
ΛΙΜΕΝΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

5

ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ ΕΜΦΟΡΤΟ ΈΩΣ 20 3,00 €/Τεμάχιο
ΠΟΔΩΝ

6

ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ ΕΜΦΟΡΤΟ ΑΝΩ 20 4,00 €/Τεμάχιο
ΠΟΔΩΝ

7

ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΑ ΚΕΝΑ ΜΕΧΡΙ 20

1,00 €/Τεμάχιο

8

ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΑ ΚΕΝΑ ΑΝΩ ΤΩΝ 20

2,00 €/Τεμάχιο

0,15 €/Τόνο

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΠΟΣΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ 5€
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
1. Το δικαίωμα επί του φορτίου δεν επιβάλλεται στα
οχήματα που καταβάλλουν το ειδικό τέλος διέλευσης προ−
κυμαίων οχημάτων.
2. Φορτηγά, νταλίκες και άλλα οχήματα με εμπορεύματα
προς εκτελωνισμό ή προς εξυπηρέτηση από τον Οργανι−
σμό, που δεν διασχίζουν την προκυμαία για φόρτωση − εκ−
φόρτωση στο πλοίο, αλλά παραμένουν και διανυκτερεύουν
εντός της χερσαίας ζώνης του Λιμένα καταβάλλουν, για
είσοδο−έξοδο και δύο ημέρες παραμονής (μια διανυκτέ−
ρευση), δικαίωμα υπέρ του Ο.Λ.Η. Α.Ε. 10,00 €/ημέρα για
κάθε τροχοφόρο.
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 4
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ ΧΥΔΗΝ ΦΟΡΤΙΩΝ
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ ΧΥΔΗΝ ΦΟΡΤΙΩΝ
ΤΙΜΕΣ
Περιγραφή Κατηγορίας

Μονάδα

Χύδην φορτία

τόνος

Πλοίο – (ΧΜΜ − δεξαμενή) ή
αντίστροφα
1,00€

ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Τα τιμολόγια του παραπάνω πίνακα
ισχύουν από Δευτέρα έως Παρασκευή από 07.00 μέχρι
15.00 (κανονική εργασία).
Για παρερχόμενες υπηρεσίες πέραν των παραπάνω ημερών
και ωρών (έκτακτη εργασία) ισχύουν οι προσαυξήσεις :
Προσαύξηση 50% από Δευτέρα έως Παρασκευή από 15.00
έως 22.00 (υπερωρία) και Σάββατα απο 07.00 έως 15.00.
Προσαύξηση 75% από Δευτέρα έως Παρασκευή από 22.00
έως 07.00 (νυχτερινό) και Σάββατα απο 15.00 έως 06.00.
Προσαύξηση 100% Για κυριακές και αργίες από 06.00
μεχρι 24.00
΄Ολες οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται με Φ.Π.Α.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
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ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 5
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ ΧΥΔΗΝ
ΦΟΡΤΙΩΝ ΜΕ ΑΝΤΛΙΕΣ & ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ
Για τις εργασίες φορτοεκφόρτωσης με χρήση σωλη−
νώσεων και άντλησης του Ο.Λ.Η. Α.Ε. ή του εργολάβου ή
τρίτου και για τα στάδια εργασίας καταβάλλονται υπέρ του
Οργανισμού τα πιο κάτω δικαιώματα κατά τόνο φορτίου:
Τιμολογιακή κατηγορία
φορτίου

Τιμή σε € ανά
στάδιο εργασίας
με σωληνώσεις

Μονάδα

Τιμή σε € ανά
στάδιο εργασίας
με αντλίες

Πλοίο
– ΧΜΜ*
ή δε−
ξαμενή
και
αντί−
στροφα

Δεξα−
μενή−
ΧΜΜ
και
αντί−
στροφα

Πλοίο
– ΧΜΜ*
ή δε−
ξαμενή
και
αντί−
στροφα

Δεξα−
μενή−
ΧΜΜ
και
αντί−
στροφα

1,10

0,50

0,20

0,20

Περι−
γραφή
Κατη−
γορίας

Κατη−
γορία

Κρασιά,
λάδια
– Υγρά
τρόφι−
μα

ΙV Α

Χημικά
υγρά –
Άσφαλ−
τος

IV Β

τόνος

1,50

0,50

0,30

0,20

Τσιμέ−
ντα

IV Γ

τόνος

1,10

0,40

0,20

0,10

τόνος

*ΧΜΜ= Χερσαίο μεταφορικό μέσο
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 6
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ−
ΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΡΟΥΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΥ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗΣ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ
1. Για εργασίες φορτοεκφόρτωσης, με χρήση γερανών
και μηχανημάτων, μεμονωμένων εμπορευμάτων εγκιβω−
τισμένων ή όχι, τροχοφόρων, ερπυστριοφόρων και κάθε
είδους πλωτών μέσων μεγάλου βάρους και μικρού αριθμού
με ιδιαίτερες δυσκολίες χειρισμού τύπου, PEZA (πέζα) τα
δικαιώματα του Ο.Λ.Η. Α.Ε. υπολογίζονται ως εξής:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΦΟΡΤΙΩΝ

ΤΙΜΕΣ

α. Φορτία από 1.000 – 10.000 χλγμ

3,00 € / τόνο

β. Φορτία από 10.001 – 20.000 χλγμ

4,00 € / τόνο

γ. Φορτία από 20.001 − 30.000 χλγμ

5,00 € / τόνο

δ Φορτία από 30.001 – 40.000 χλγμ

6,00 € / τόνο

ε. Φορτία από 40.001 – 50.000 χλγμ

8,00 € / τόνο

στ. Φορτία από 50.001 και άνω χλγμ

10,00 € / τόνο κατ’ ελάχιστον

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 7
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ
ΦΟΡΤΙΩΝ
Για τις εργασίες φορτοεκφόρτωσης με χρήση Γερανών
και περονοφόρων ή άλλων μηχανημάτων του Ο.Λ.Η. Α.Ε. ή
του εργολάβου ή τρίτου και για τα στάδια εργασίας κατα−
βάλλονται υπέρ του Οργανισμού τα πιο κάτω δικαιώματα
εργασιών κατά τόνο ή κυβικό μέτρο γενικού φορτίου:
Τιμολογιακή κατηγορία φορτίου
Περιγρα−
φή Κατη−
γορίας

Μικρή
Απόδοση

Κατηγο−
ρία

ΙΙ Α1+Α2

Μονάδα

Τόνος

Τιμή σε € ανά στάδιο εργασίας
Πλοίο–
προκυ−
μαία και
αντί−
στροφα

Πλοίο–
ΧΜΜ
και αντί−
στροφα

2,30

2,30

Προκυ−
μαία−
ΧΜΜ ή
αποθήκη
και αντί−
στροφα
2,30

Μικρή
Απόδοση

ΙΙ Α3

Τόνος

2,30

2,30

2,30

Μέση
Απόδοση

ΙΙ Β1−ΞΥ−
ΛΕΙΑ

m3

0,80

0,80

0,80

Μέση
Απόδοση

ΙΙ Β2

Τόνος

0,80

0,80

0,80

Μεγάλη
Απόδοση

ΙΙ Γ1

Τόνος

0,80

0,80

0,80

Μεγάλη
Απόδοση

ΙΙ Γ2

Τόνος

2,40

2,40

2,40

ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ
Επί των ανωτέρω τιμολογιακών κατηγοριών προστίθενται
οι παρακάτω προσαυξήσεις:
Τιμολογιακή κατηγορία φορτίου

Έκπτωση
εργασίας

%

ανά

στάδιο

Α/Α

Ονομασία −
κατηγορία

Πλοίο –προ−
κυμαία και
αντίστροφα

Πλοίο
– ΧΜΜ
και αντί−
στροφα

Προ−
κυμαία
− ΧΜΜ ή
αποθήκη
και αντί−
στροφα

Αποθή−
κη− ΧΜΜ
και αντί−
στροφα

1.

Για φορτία
με σάκους
ΙΙΑ3 ρυπαί−
νοντα (τύρ−
φη, τσιμέντο
κ.ά)

5%

5%

−

−

2.

Για μάρμα−
ρα ακατέρ−
γαστα μέχρι
10 τόνων ΙΙΓ2

5%

5%

−

−

Παρατηρήσεις:
1. Η φορτοεκφόρτωση ακατέργαστων μαρμάρων σε
όγκους άνω των 8 τόνων, υπολογίζεται ως φορτίο της
ειδικής δυσκολίας χειρισμού, σύμφωνα με το τιμολόγιο 6.
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 8
ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΜΕ
ΠΛΟΙΑ RO−RO
Α. ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗ ΣΕ ΠΛΟΙΑ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
RO−RO
1. Για τη φορτοεκφόρτωση εμπορευμάτων από πλοία
τύπου RΟ−RΟ και με μηχανικά μέσα του πλοίου εισπράτ−
τεται δικαίωμα:
1.1 Για εμπορευματοκιβώτια ή ρυμουλκούμενα (trailers,
swap bodies) από πλοία, το αντίστοιχο δικαίωμα του σταδί−
ου «από πλοίο σε χώρο στοιβασίας ή ΧΜΜ και αντίστροφα»
Συγκεκριμένα:
Τιμολογιακή κατηγορία φορτίου

Τιμή σε € ανά στάδιο εργασίας

Περιγραφή
κατηγορίας

Μονάδα

Πλοίο – ΧΜΜ
ή χώρο στοι−
βασίας και
αντίστροφα

Χώρος στοιβα−
σίας σε ΧΜΜ
και αντίστρο−
φα

Έμφορτα 20’

Ε/Κ

15.00

10,00

Κενά 20’

Ε/Κ

10,00

10,00

Έμφορτα 40’

Ε/Κ

20,00

15,00

Κενά 40’

Ε/Κ

15,00

15.00

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Έμφορτα:
Ανοικτά (open
top),
Υπερμεγέθη,
Υπέρβαρα

Ε/Κ

Κενά:Ανοικτά
(open top),
Υπερμεγέθη

Ε/Κ

28,00

Είδος οχήματος

(ΧΡΕΩΣΗ ΓΙΑ ΠΛΗΡΗ ΚΥΚΛΟ ΚΙΝΗΣΕΩΝ (ΠΑΚΕΤΟ) ΣΕ € ΑΝΑ ΤΕ−
ΜΑΧΙΟ) ΤΙΜΗ ΠΑΚΕΤΟ ΓΙΑ 3 ΚΙΝΗΣΕΙΣ
Α/Α

14.00

Μονάδα

Πλοίο
– ΧΜΜ ή
αποθηκευ−
τικοί χώροι
και αντί−
στροφα

Αποθηκευτικοί
χώροι – πόλη
και αντίστροφα

Οχήματα μέχρι
3 τόνους

Τεμάχιο

12,00 €

4,00 €

2.

Οχήματα από 3
έως 8 τόνους

Τεμάχιο

18,00 €

8,00 €

Οχήματα από 8 −
40 τόνους (βαρέα
μηχανήματα,
ερπυστριοφόρα
κ.ά)

Τεμάχιο

40,00 €

12,00 €

Πολύ βαρέα
οχήματα άνω
των 40 τόνων
(μηχανήματα,
ερπυστριοφόρα
κ.ά)

τεμάχιο

4.

60,00 €

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑ

15,00

1.,

3.

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ CONTAINERS

28,00

1.2 Για γενικό ή χύδην φορτίο από πλοία τα αντίστοιχα
δικαιώματα των σταδίων εργασίας είτε «Πλοίο – προκυμαία
και αντίστροφα» είτε «Πλοίο – σε ΧΜΜ και αντίστροφα»
με έκπτωση 50%.
2. Για τη χρήση περονοφόρων ή φορτωτών ή άλλων
μηχανικών μέσων, εκτός γερανών, του Ο.Λ.Η. Α.Ε. ή των
εξουσιοδοτημένων εργολάβων ή λιμενεργατών για εργα−
σίες εντός κύτους σε πλοία τύπου RΟ−RΟ εισπράττεται το
δικαίωμα του σταδίου «από προκυμαία σε ΧΜΜ ή αποθήκη
και αντίστροφα» χωρίς προσαύξηση.
3. Για τα υπόλοιπα στάδια εργασίας επί της ξηράς ισχύει
το αντίστοιχο τιμολόγιο
Διευκρίνιση:
Οι τιμές των παραγράφων 2, 3, του παρόντος τιμολογίου
10 ισχύουν εφόσον καλύπτονται οι τιμές των αντιστοίχων
εργασιών με την ωριαία μίσθωση των μηχανημάτων. Στην
περίπτωση που δεν καλύπτονται ο υπολογισμός γίνεται με
την ωριαία μίσθωση των μηχανημάτων.
Β. ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΠΛΟΙΑ RO−RO ΩΣ ΕΜΠΟ−
ΡΕΥΜΑΤΑ
1. Για τα οχήματα που διακινούνται ως εμπορεύματα και
εκφορτώνονται ή φορτώνονται με δική τους δύναμη, οδη−
γούς και μέσα του ιδιώτη από πλοία Ro−Ro ανά στάδιο
εργασίας:
Α/Α

11819

18,00 €

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 9
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥ−
ΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ (CONTAINERS)
Για τις εργασίες φορτοεκφόρτωσης εμπορευματοκι−
βωτίων με χρήση Γερανών και μηχανημάτων του Ο.Λ.Η.
Α.Ε. ή του εργολάβου ή τρίτου καταβάλλονται υπέρ του
Οργανισμού δικαιώματα ανά στάδιο εργασίας ανάλογα
των διαστάσεων τους και του χαρακτηρισμού εμφόρτων
ή κενών ως εξής:

ΚΑΝΟΝΙΚΗ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΦΟΡΤΩΣΗ Η ΕΚΦΟΡΤΩΣΗ

ΤΙΜΕΣ

1

ΕΚΦΟΡΤΩΣΗ C/N 20 “ ΕΜΦΟΡΤΑ Η ΚΕΝΑ ΓΙΑ
ΠΛΗΡΗ ΚΥΚΛΟ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΔΗΛΑΔΗ: ΠΛΟΙΟ−
ΠΡΟΒΛΗΤΑ, ΠΡΟΒΛΗΤΑ−ΧΩΡΟΣ ΣΤΟΙΒΑΣΙΑΣ,
ΧΩΡΟΣ ΣΤΟΙΒΑΣΙΑΣ –ΑΥΤ/ΤΟ

56,00

2

ΕΚΦΟΡΤΩΣΗ C/N 40” ΕΜΦΟΡΤΑ Η ΚΕΝΑ ΓΙΑ
ΠΛΗΡΗ ΚΥΚΛΟ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΔΗΛΑΔΗ: ΠΛΟΙΟ−
ΠΡΟΒΛΗΤΑ, ΠΡΟΒΛΗΤΑ−ΧΩΡΟΣ ΣΤΟΙΒΑΣΙΑΣ,
ΧΩΡΟΣ ΣΤΟΙΒΑΣΙΑΣ –ΑΥΤ/ΤΟ

84,00

3

ΦΟΡΤΩΣΗ C/N 20 “ ΕΜΦΟΡΤΑ Η ΚΕΝΑ ΓΙΑ
ΠΛΗΡΗ ΚΥΚΛΟ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΔΗΛΑΔΗ: ΑΥΤ/ΤΟ−
ΧΩΡΟΣ ΣΤΟΙΒΑΣΙΑΣ, ΧΩΡΟΣ ΣΤΟΙΒΑΣΙΑΣ−
ΠΡΟΒΛΗΤΑ, ΠΡΟΒΛΗΤΑ− ΠΛΟΙΟ .

56,00

4

ΦΟΡΤΩΣΗ C/N 40 “ ΕΜΦΟΡΤΑ Η ΚΕΝΑ ΓΙΑ
ΠΛΗΡΗ ΚΥΚΛΟ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΔΗΛΑΔΗ: ΑΥΤ/ΤΟ−
ΧΩΡΟΣ ΣΤΟΙΒΑΣΙΑΣ, ΧΩΡΟΣ ΣΤΟΙΒΑΣΙΑΣ−
ΠΡΟΒΛΗΤΑ, ΠΡΟΒΛΗΤΑ− ΠΛΟΙΟ.

84,00

ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ C/N

ΤΙΜΕΣ

5

ΕΚΦΟΡΤΩΣΗ C/N 20” ΕΜΦΟΡΤΩΝ ΑΠΟ ΠΛΟΙΟ
ΣΕ ΠΡΟΒΛΗΤΑ

30,00

6

ΕΚΦΟΡΤΩΣΗ C/N 20” ΚΕΝΩΝ ΑΠΟ ΠΛΟΙΟ ΣΕ
ΠΡΟΒΛΗΤΑ

20,00

7

ΦΟΡΤΩΣΗ C/N 20” ΕΜΦΟΡΤΩΝ ΑΠΟ ΠΡΟΒΛΗ−
ΤΑ ΣΕ ΠΛΟΙΟ

30,00

8

ΦΟΡΤΩΣΗ C/N 20” ΚΕΝΩΝ ΑΠΟ ΠΡΟΒΛΗΤΑ
ΣΕ ΠΛΟΙΟ

20.00

9

ΕΚΦΟΡΤΩΣΗ C/N 20” ΕΜΦΟΡΤΩΝ ΑΠΟ ΑΥ−
ΤΟΚΙΝΗΤΟ ΣΕ ΠΡΟΒΛΗΤΑ

15,00

10

ΕΚΦΟΡΤΩΣΗ C/N 20” ΚΕΝΩΝ ΑΠΟ ΑΥΤΟΚΙ−
ΝΗΤΟ ΣΕ ΠΡΟΒΛΗΤΑ

10,00

11

ΦΟΡΤΩΣΗ C/N 20” ΕΜΦΟΡΤΩΝ ΑΠΟ ΠΡΟΒΛΗ−
ΤΑ ΣΕ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

15,00

12

ΦΟΡΤΩΣΗ C/N 20” ΚΕΝΩΝ ΑΠΟ ΠΡΟΒΛΗΤΑ
ΣΕ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

10,00

13

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ C/N 20” ΕΜΦΟΡΤΑ ΕΠΙ ΠΛΟΙ−
ΟΥ

15,00

14

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ C/N 20 “KENA ΕΠΙ ΠΛΟΙΟΥ

10,00

15

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ C/N 20” ΕΜΦΟΡΤΑ ΕΠΙ ΠΡΟ−
ΒΛΗΤΑ

15,00

16

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ C/N 20 “ KENA ΕΠΙ ΠΡΟΒΛΗΤΑ

10,00

17

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ C/N 20 “ ΕΜΦΟΡΤΑ ΑΠΌ ΑΥΤ/ΤΟ
ΣΕ ΑΥΤ/ΤΟ

15,00

18

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ C/N 20” “KENA ΑΠΌ ΑΥΤ /ΤΟ
ΣΕ ΑΥΤ/ΤΟ

10,00

19

ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΚΑΠΑΚΙΩΝ H ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑ−
ΠΑΚΙΩΝ (ΑΝΑ ΚΙΝΗΣΗ)

15,00

20

ΕΚΚΕΝΩΣΗ C/N 20” ΣΤΟΝ ΠΡΟΒΛΗΤΑ

50,00
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ C/Ν 30’’ ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ C/Ν
20΄΄
ΠΡΟΣΑΥΞΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ 30%
ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ C/Ν 40’’ ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ C/Ν
20΄ ΠΡΟΣΑΥΞΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ 50%

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: ΤΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΙΝΑΚΑ
ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟ 07.00 ΜΕΧΡΙ
15.00 (ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ) ΓΙΑ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΠΕΡΑΝ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΗΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΩΡΩΝ (ΕΚΤΑΚΤΗ
ΕΡΓΑΣΙΑ ) ΙΣΧΥΟΥΝ ΟΙ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 3 ΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ (ΚΕΦ Γ.)
Μεμονωμένες κινήσεις θεωρούνται εκφορτώσεις φορ−
τώσεις η μετακινήσεις κενών ή έμφορτων containers τα
οποία δεν ακολουθούν πλήρη κύκλο εργασιών (πχ φορτία
υπό διαμετακόμιση φορτία υπό προσωρινή εναπόθεση για
επαναφόρτωση κλπ)
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
1. Για φορτοεκφόρτωση λιγότερων των 30 εμπορευμα−
τοκιβωτίων ανά πλοίο γίνεται προσαύξηση της τιμής κατά
15% μόνο στο στάδιο εργασίας «από πλοίο σε προβλήτα
και αντίστροφα»
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ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
Τα δικαιώματα αποθήκευσης εμπορευμάτων του Ο.Λ.Η.
Α.Ε., εντός χερσαίου χώρου του Λιμένος, καθορίζονται ως
ακολούθως:
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Α/Α

ΑΠΟΘΗΚΕΥΟΜΕΝΟ ΕΙ−
ΔΟΣ

ΑΠΟ 1η ΕΩΣ 30η
ΗΜΕΡΑ

ΑΠΟ 31η ΚΑΙ
ΑΝΩ

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑ ΤΟΝΝΟ ή m3 ΚΑΙ ΑΔΙΑΙΡΕΤΗ ΗΜΕ−
ΡΑ
ΤΙΜΕΣ

ΤΙΜΕΣ

1

ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ ΣΕ ΥΠΑΙ−
ΘΡΙΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ

0,07

0,15

2

ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ ΣΕ ΣΤΕ−
ΓΑΣΜΕΝΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ

0,20

0,40

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ Η ΜΕΤΡΟ ΚΑΙ
ΑΔΙΑΙΡΕΤΗ ΗΜΕΡΑ
3

ΟΧΗΜΑΤΑ ΜΕΧΡΙ 3,00
ΤΌΝΝΟΥΣ−ΔΙΚΥΚΛΑ−ΤΡΙ−
ΚΥΚΛΑ

1,50

2,00

4

ΟΧΗΜΑΤΑ ΑΠΟ 3,00 ΕΩΣ
8,00 ΤΌΝΝΟΥΣ

3,00

4,00

5

ΟΧΗΜΑΤΑ ΑΠΟ 8,00
ΤΌΝΝΟΥΣ ΚΑΙ ΑΝΩ

4,00

8,00

6

ΠΛΩΤΑ ΜΕΣΑ ΜΗΚΟΥΣ
ΜΕΧΡΙ 5,00 Μ/ ΑΝΑ Μ

0,20

0,25

7

ΠΛΩΤΑ ΜΕΣΑ ΑΠΌ 6,00
ΜΕΧΡΙ 10,00 Μ/ ΑΝΑ Μ

0,20

0,25

8

ΠΛΩΤΑ ΜΕΣΑ ΑΠΌ 10,00
Μ ΚΑΙ ΑΝΩ/ ΑΝΑ Μ

0,20

0,25

13

TRAILERS ΕΜΦΟΡΤΑ 40”

4,00

5,00

14

C/T ΚΕΝΑ 20 “

0,30

0,60

15

C/T ΚΕΝΑ 40 “

0,60

1,00

16

ANOIKTA OPEN TOP,
ΥΠΕΡΒΑΡΑ &ΥΠΕΡΜΕ−
ΓΕΘΗ

3,00

6,00

17

TRAILERS ΚΕΝΑ 20”

4,00

5,00

18

TRAILERS ΚΕΝΑ 40”

4,00

5,00

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
1. ΤΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΛΩΤΑ
ΜΕΣΑ ΠΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΟΝΤΑΙ ΣΕ ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ
ΠΡΟΣΑΥΞΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ 100% ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΤΕΛΩΝ
ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΟΥΣ
2. Σε περίπτωση παραμονής εμπορεύματος μέσα στο
λιμένα λόγω απρόβλεπτης αιτίας ή ανώτερης βίας ανε−
ξάρτητα από τη θέληση του παραλήπτη, και κατόπιν αι−
τιολογημένης αίτησής του, το Δ.Σ. του Ο.Λ.Η. Α.Ε. μπορεί
να αποφασίζει την απαλλαγή μέρους των αποθηκευτικών
δικαιωμάτων.
3. Eύφλεκτα εκρηκτικά επικίνδυνα παραμονής στους χώ−
ρους. Τιμή στο διπλάσιο.
4. Συσκευές οικιακές – έπιπλα –όργανα μουσικά επιστη−
μονικά, ποτά, εμφιαλωμένα, παιχνίδια, διακοσμητικά είδη
(εντός αποθήκης)
1−30 ημέρες ανά 100 κιλά 1,00 € 31 ημέρες και άνω ανά
100 κιλά 2,00 €
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ΖΥΓΙΣΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
Κάθε όχημα το οποίο χρησιμοποιεί τη γεφυροπλάστιγγα
του Ο.Λ.Η. Α.Ε. για τη ζύγιση του φορτίου του, ή για έλεγχο
βάρους από το Λιμεναρχείο ή άλλη δημόσια αρχή υποχρε−
ούται στην καταβολή δικαιώματος χρήσης γεφυροπλάστιγ−
γας. Η ζύγιση και η καταβολή του σχετικού δικαιώματος, για
τα διακινούμενα από την περιοχή του λιμένος εμπορεύματα
των οποίων τα τέλη διακίνησης ή αποθήκευσης υπολογίζο−
νται με βάση το βάρος τους είναι υποχρεωτική. Εκτός από
τις παραπάνω περιπτώσεις ο ΟΛΗ ΑΕ δια των οργάνων του
δικαιούται να ζητήσει την ζύγιση οποιουδήποτε φορτίου ή
αυτοκινήτου, με την καταβολή του σχετικού τέλους, στα
πλαίσια της παρακολούθησης των διακινουμένων από το
Λιμάνι πάσης φύσεως εμπορευμάτων ή της επαλήθευσης
των δηλουμένων στοιχείων .
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΖΥΓΙΣΗΣ
Α/Α

ΕΡΓΑΣΙΑ

ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΤΙΜΕΣ

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΜΦΟΡΤΩΝ CONTAINERS ΚΑΙ TRAILERS
9

C/T ΕΜΦΟΡΤΑ 20 “

1,4

2,00

10

C/T ΕΜΦΟΡΤΑ 40 “

2,00

2,50

11

ANOIKTA OPEN TOP,
ΥΠΕΡΒΑΡΑ &ΥΠΕΡΜΕ−
ΓΕΘΗ

3,00

4,00

12

TRAILERS ΕΜΦΟΡΤΑ 20”

4,00

5,00

1

ΖΥΓΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗ−
ΤΩΣ ΒΑΡΟΥΣ

4,00 € Ζύγιση

ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Ο ΦΠΑ
(ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ )
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: ΤΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΙΝΑΚΑ
ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ
ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΩΡΕΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ
ΟΙ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ
3 ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
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ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ
Τα μηχανικά μέσα του Ο.Λ.Η. Α.Ε. μισθώνονται σε ειδικές
περιπτώσεις μετά από απόφαση του Δ/ντος Συμβούλου,
ανά ώρα εργασίας σύμφωνα με το κανονισμό χρήσης μη−
χανικών μέσων. Οι τιμές για το κανονικό ωράριο εργασίας
είναι εξής:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ PARKING

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
(ΧΡΕΩΣΗ ΑΝΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΣΕ €
ΑΝΑ ΩΡΑ)
Α/Α

ΕΙΔΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ
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Α/Α

ΕΙΔΟΣ ΟΧΗ−
ΜΑΤΟΣ

24ΩΡΗ
ΠΑΡΑ−
ΜΟΝΗ

ΩΡΙΑΙΑ
ΠΑΡΑ−
ΜΟΝΗ
Έως 6
ώρες

ΜΗΝΙΑΙΑ
ΚΑΡΤΑ
ΓΙΑ 1
ΟΧΗΜΑ

ΜΗΝΙΑΙΑ
ΚΑΡΤΑ
ΓΙΑ 2
ΟΧΗ−
ΜΑΤΑ
ΚΑΙ ΑΝΩ
(ΑΝΑ
ΟΧΗΜΑ)

1

ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ

3,00 €

0,50€/h

45,00 €

40 €

2

ΦΟΡΤΗΓΑ ΚΑΙ
ΡΥΜΟΥΛΚΟΥ−
ΜΕΝΑ

5,00€

1€/h

80,00€

60,00€

ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΩΡΑ
ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΤΙΜΕΣ

1

ΗΛΕΚΤΡ. ΓΕΡΑΝΟΙ LACHS

100,00

2

ΗΛΕΚΤΡ. ΓΕΡΑΝΟΙ ALBATROS

140,00

3

ΗΛΕΚΤΡ. ΓΕΡΑΝΟΣ CONDOR

200,00

4

MOBILE CRANE 80 T

300,00

5

MOBILE CRANE 100 T

300,00

6

ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΟ BELLOTI

100,00

7

ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΟ FANΤUZZI

80,00

8

REACH STAIΚER KALMAR

100,00

9

ΤΡΑΚΤΟΡΕΣ− ΝΤΑΛΙΚΕΣ

60,00

10

ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΑ ΜΕΧΡΙ 10 Τα

30,00

11

ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΑ ΑΝΩ ΤΩΝ 10 Τα

40,00

12

ΦΟΡΤΩΤΕΣ ΚΥΤΟΥΣ

50,00

13

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
(VIGAN)

ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ

300,00

14

MHX/TO ΣΑΡΩΘΡΟ – ΦΟΡΤΩΤΗΣ
ΚΥΤΟΥΣ

50,00

15

ΔΙΑΘΕΣΗ
ΣΑΜΠΑΝΙΩΝ
CONTAINERS

16

ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΑΜΠΑΝΙΩΝ ΓΙΑ ΓΕΝΙΚΟ
ΦΟΡΤΙΟ

0,50 € /ΤOΝΝΟ

17

ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΑΜΠΑΝΙΩΝ Η ΦΑΣΚΙΩΝ
ΓΙΑ ΑΝΥΨΩΣΗ ΜΙΚΡΩΝ ΣΚΑΦΩΝ

10,00 €/ΧΡΗΣΗ

18

ΧΡΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΑΝΕΛ−
ΚΥΣΗ ΣΚΑΦΩΝ

15,00 €/ΧΡΗΣΗ

19

ΧΡΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΧΑΡΑΣ ΓΙΑ ΕΚΚΕ−
ΝΩΣΗ CONTAINERS

20 € / ΧΡΗΣΗ

ΓΙΑ

5,00 €/ΤΕU

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: ΤΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΙΝΑΚΑ
ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ ΔΕΥΤΈΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟ 07.00 ΜΕ−
ΧΡΙ 15.00 ( ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ )
ΓΙΑ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΑΝ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΑ−
ΝΩ ΗΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΩΡΩΝ (ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ) ΙΣΧΥΟΥΝ ΟΙ
ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ:
ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ 50% ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟ
15.00 ΕΩΣ 22.00 (ΥΠΕΡΩΡΙΑ) ΚΑΙ ΣΑΒΒΑΤΑ ΑΠΟ 07.00 ΕΩΣ
15.00
ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ 75% ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟ
22.00 ΕΩΣ 07.00 (ΝΥΧΤΕΡΙΝΟ) ΚΑΙ ΣΑΒΒΑΤΑ ΑΠΟ 15.00
ΕΩΣ 06.00
ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ 100% ΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΑΡΓΙΕΣ ΑΠΟ
06 .00 ΜΕΧΡΙ 24.00
ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΤΟΥ ΠΛΟΙΟΥ ΓΙΑ ΦΟΡΤΟ−
ΕΚΦΟΡΤΩΣΗ ΧΡΕΩΝΕΤΑΙ ΤΟ 50% ΤΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΤΩΝ
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΣΕ ΑΝΥΨΩΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΚΛΠ, ΜΗΧΑΝΗ−
ΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΟΛΗ Α.Ε.
ΟΛΕΣ ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΟΝΤΑΙ ΜΕ Φ.Π.Α.
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ΧΩΡΟΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ – ΘΕΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΣΤΑΘ−
ΜΕΥΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:
Ελάχιστη χρέωση 1€ για επιβατικά και 2,00€ για φορτηγά
και ρυμουλκούμενα
ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Ο Φ.Π.Α.
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ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΠΟ ΔΙΚΤΥΑ
Α. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ
1. Ορίζεται δικαίωμα υδροδότησης πλοίων από το δίκτυο
του Ο.Λ.Η. Α.Ε. περιλαμβανομένων διοικητικών εξόδων
1.1 Πάγιο δικαίωμα σύνδεσης – αποσύνδεσης
20,00 €
1.2 Στην περίπτωση υδροδότησης πλοίων ή πλωτών ναυπη−
γημάτων εντός λιμένα καταβάλλεται το ποσό των 4,00 €/μ3.
1.3 Τιμή για κάθε εγκατάσταση ή λειτουργία (γραφεία, κυ−
λικεία, καντίνες κ.α.) εντός της χερσαίας ζώνης του Λιμένα
με μόνιμη σύνδεση από το δίκτυο του Οργανισμού 5,00 € /
μ3 με ελάχιστη χρέωση κατανάλωσης 10 μ3 το τρίμηνο.
Β. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ
1. Ορίζεται δικαίωμα για κάθε τηλεφωνική σύνδεση πλοί−
ων ή πλωτών μέσων
1.1 Πάγιο δικαίωμα σύνδεσης − αποσύνδεσης: 20,00 €
1.2. Τηλεφωνική μονάδα περιλαμβανομένων διοικητικών
εξόδων χρεώνεται με προσαύξηση επί του αντίστοιχου
τιμολογίου του ΟΤΕ κατά 30%.
2. Ορίζεται μηνιαίο αδιαίρετο πάγιο τηλεφωνικών συνδέ−
σεων τρίτων εντός της χερσαίας ζώνης του λιμένα Ηρα−
κλείου, οι οποίοι έχουν συμβληθεί απευθείας με το δίκτυο
του ΟΤΕ 10,00 €.
Γ. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
1. Ορίζεται δικαίωμα ηλεκτροδότησης με προσωρινή σύν−
δεση φορτηγών ψυγείων ή εμπορευματοκιβωτίων ψυγείων
ή άλλης εγκατάστασης από το δίκτυο του Ο.Λ.Η. Α.Ε.
1.1 Πάγιο τέλος σύνδεσης – αποσύνδεσης 20,00 €
1.2 Η ΩΧΒ περιλαμβανομένων των διοικητικών εξόδων
χρεώνεται με προσαύξηση επί του αντίστοιχου τιμολογίου
της ΔΕΗ κατά 30%.
1.3. Τα υλικά, καλώδια, μετρητές, πίνακες καθώς και η
εργασία σύνδεσης που απαιτούνται μετά τον πίνακα για τη
ρευματοδότηση βαρύνουν τον αιτούντα, ενώ ο Οργανισμός
δεν έχει καμία ευθύνη για την ασφάλεια και την σωστή
λειτουργία των παροχών.
ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ
ΤΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΙΝΑΚΑ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ
ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟ 07.00 ΜΕΧΡΙ 15.00 ( ΚΑ−
ΝΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ )
ΓΙΑ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΑΝ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ
ΗΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΩΡΩΝ (ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ) ΠΡΟΣΑΥΞΑΝΟ−
ΝΤΑΙ 50%
ΟΛΕΣ ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΦΠΑ
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
1. Για αυθαίρετη ή παράνομη υδροδότηση πλοίων ή πλω−
τών ναυπηγημάτων από το δίκτυο του Ο.Λ.Η. Α.Ε. επιβάλ−
λεται διοικητικό πρόστιμο 500,00 € στον πλοίαρχο, στους
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

πλοιοκτήτες ή στους ναυτικούς πράκτορες ευθυνόμενοι
έκαστος αλληλεγγύως και εις ολόκληρο.
Σε ιδιοκτήτες Οχημάτων Βυτίων κλπ που εισέρχονται
στο Λιμάνι χωρίς άδεια θα επιβάλλονται οι κυρώσεις που
προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ 2 του τιμολογίου
των τρακτόρων και ρυμουλκομένων οχημάτων.
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ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΤΡΑΚΤΟΡΩΝ & ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ ΟΧΗ−
ΜΑΤΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΟΛΗ Α.Ε.−ΙΔΙΩΤΩΝ & ΕΙΣΟΔΟΥ ΟΧΗ−
ΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
«Α. ΧΡΗΣΗ ΤΡΑΚΤΟΡΩΝ ΚΑΙ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ ΟΧΗ−
ΜΑΤΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΟΛΗ .»
ΧΡΗΣΗ ΤΡΑΚΤΟΡΩΝ ΚΑΙ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑ−
ΤΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΟΛΗ Α.Ε. ΕΝΤΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ
ΤΙΜΕΣ
Χρήση τράκτορα και πλατφόρμας
20€
Χρήση πλατφόρμας – Τράκτορα 10€
«Β ΧΡΗΣΗ ΤΡΑΚΤΟΡΩΝ ΚΑΙ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ ΟΧΗ−
ΜΑΤΩΝ ΙΔΙΩΤΩΝ»
ΧΡΗΣΗ ΤΡΑΚΤΟΡΩΝ ΚΑΙ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑ−
ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΩΝ
ΤΙΜΕΣ
Τέλος Ετήσιας τρακτόρευσης
2.000€
Τέλος μηνιαίας τρακτόρευσης
260€
Για κάθε περίπτωση που διαπιστωθεί εκτέλεση εργα−
σίας τρακτόρευσης από τράκτορες δημόσιας χρήσεως
χωρίς καταβολή του παραπάνω τέλους και την έκδοση
του σχετικού αποδεικτικού που θα χορηγείται από τον
Ο.Λ.Η. Α.Ε. θα επιβάλλονται οι παρακάτω κυρώσεις πέραν
των προβλεπομένων από τη Λιμενική Αρχή η οποία υπο−
χρεούται κατά την έκδοση της άδειας αρμοδιότητάς της
να επισυνάπτει σαν απαραίτητο δικαιολογητικό σχετικό
παραστατικό του ΟΛΗ ΑΕ
Κατά την πρώτη παράβαση, πρόστιμο ανερχόμενο στο 5/
πλάσιο της αξίας του μη εισπραχθέντος δικαιώματος τρα−
κτόρευσης.
Κατά την δεύτερη παράβαση πρόστιμο και απαγόρευση
τρακτόρευσης για χρονικό διάστημα 3 μηνών.
Κατά την τρίτη παράβαση, οριστική απαγόρευση τρα−
κτόρευσης στην περιοχή του Λιμένος.
Στην περίπτωση προσωρινής απαγόρευσης της τρα−
κτόρευσης μετά τη λήξη της ποινής μπορεί να επιτραπεί
τρακτόρευση μόνο μετά την εξόφληση των εξόφληση των
μέχρι τότε οφειλών και προστίμων και την προεξόφληση
του τέλους τρακτόρευσης για το χρονικό διάστημα της
αιτούμενης άδειας.
«Γ) ΕΙΣΟΔΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ
ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ»
Για κάθε όχημα ή μηχάνημα (κλάρκ, γερανοί, κ.τ.λ.) που
εισέρχεται στο Λιμάνι για εκτέλεση εργασιών (παροχή υπη−
ρεσιών) όπως τροφοδοσία πλοίων, χορήγηση καυσίμων,
νερού, συλλογή απορριμμάτων κ.τ.λ. καθορίζεται υπέρ του
ΟΛΗ ΑΕ αντίστοιχο με τα παραπάνω τέλος ως εξής:
ΤΕΛΟΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ – ΜΗΧΑΝΗΜΑ−
ΤΩΝ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ
ΤΙΜΕΣ
Ετήσιο τέλος εισόδου 2.000€
Μηνιαίο τέλος εισόδου 260€
Κάθε άδεια που εκδίδεται θα τίθεται σε εμφανές σημείο
του οχήματος για την ευχέρεια του ελέγχου από τα κεντρι−
κά όργανα του Ο.Λ.Η. και του Κ.Λ.Η. Για τους μη έχοντες
την σχετική άδεια θα επιβάλλονται κυρώσεις ως η προη−
γούμενη παράγραφος για τους τράκτορες. Τα παραπάνω
αναφερόμενα τέλη για τράκτορες και λοιπά μηχανήματα θα
επιβαρύνουν τους ιδιοκτήτες τους, ιδιώτες ή τις εταιρείες
που παρέχουν τα σχετικά μηχανήματα για ρυμούλκηση ή
άλλες εργασίες.

ΟΛΕΣ ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΟΝΤΑΙ ΜΕ Φ.Π.Α.
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ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΕΝΤΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ
Το Διοικητικό Συμβούλιο, με εισήγηση του αρμόδιου Δι−
ευθυντή, είναι δυνατό να αποφασίσει την παραχώρηση της
χρήσης χερσαίου χώρου, υπαίθριου ή στεγασμένου, εντός
του λιμένος για την αποθήκευση ή απλή επεξεργασία ή
συσκευασία εμπορευμάτων ή αποσυσκευασία εμπορευ−
ματοκιβωτίων, ή παροχή υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας
συναφείς με τις λιμενικές υπηρεσίες και τις μεταφορές,
έναντι μηνιαίου ανταλλάγματος ή και άλλου τιμήματος.
Το ΔΣ καθορίζει με αποφάσεις του τις υποχρεώσεις κα−
λής χρήσης και άλλες προϋποθέσεις της παραχώρησης
χρήσης χώρου. Η διάρκεια της παραχώρησης σε αυτή την
περίπτωση θα πρέπει να είναι διάρκειας τουλάχιστον 2
μηνών, το μηνιαίο αντάλλαγμα αρχίζει από την 1η του μήνα
και είναι αδιαίρετο.
1. Το μηνιαίο αντάλλαγμα, ανά τετραγωνικό μέτρο, ανέρ−
χεται για:
ΤΙΜΕΣ
1
υπαίθριους χώρους
1,00 €
2
στεγασμένους χώρους
3,00 €
2. Το μηνιαίο αντάλλαγμα αναπροσαρμόζεται την 1η Ιανουα−
ρίου κάθε έτους. Το ΔΣ του Ο.Λ.Η. Α.Ε. με απόφαση του δύναται
να καθορίζει αντάλλαγμα διαφορετικό από τα παραπάνω ανα−
φερόμενα, σε ειδικές περιπτώσεις όταν συντρέχει λόγος.
3. Το αντάλλαγμα, ανά τετραγωνικό μέτρο, στους χώρους
και τα καταστήματα υγιεινομικού ενδιαφέροντος ή παροχής
μη λιμενικών ή συναφών υπηρεσιών εντός της χερσαίας
ζώνης του λιμένα Ηρακλείου, καθορίζεται με απόφαση του
ΔΣ και σε καμία περίπτωση δεν θα είναι χαμηλότερη των
παραπάνω τιμών.
4. Το αντάλλαγμα για ειδικές παραχωρήσεις χώρων μι−
κρής διάρκειας για διοργάνωση εκθέσεων και πάσης φύσε−
ως εκδηλώσεων το αντάλλαγμα καθορίζεται με απόφαση
του αρμοδίου οργάνου και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί
να είναι χαμηλότερο από 1,00 € / τετραγωνικό / ημέρα.
5. Οι παραχωρήσεις χώρων στην περιοχή αρμοδιότητας του
Ο.Λ.Η. Α.Ε. διέπονται από τις σχετικές διατάξεις νόμου περί
απλής παραχώρησης χώρων που συνοδεύεται ή όχι με έργα
μόνιμης φύσης.
6. ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ
Για την στάθμευση των εξουσιοδοτημένων μηχανημάτων
μόνον, των αναδόχων εργολάβων ή τρίτων, που εκτελούν
φορτοεκφορτωτικές εργασίες, μετά το πέρας της εργασίας
τους εντός των χώρων του λιμένα Ηρακλείου, είναι δυνα−
τόν μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου να παραχωρη−
θεί ειδικός χώρος σύμφωνα με τους όρους του παρόντος
Τιμολογίου 6 με έκπτωση επί της αντίστοιχης τιμής του
μηνιαίου ανταλλάγματος ανά τετραγωνικό μέτρο 40%.
Για παραχωρήσεις έως 30 ημέρες το αντάλλαγμα θα
καθορίζεται με απόφαση του Δ/ντος Συμβούλου.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 18 Απριλίου 2007
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