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ΕΙΔΙΚΟ ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ 1
Φνξηνεθθνξηωηηθέο εξγαζίεο ζηηο πεξηνρέο ιηκέλνο Ηξαθιένπο, Δξαπεηζώλαο θαη
Πεξάκαηνο επί πγξώλ θαπζίκωλ (ρύκα) θαη δηαθόξωλ άιιωλ εηδώλ.
Παξαρσξείηαη πξνζσξηλά ην δηθαίσκα εθηέιεζεο θνξηνεθθνξησηηθψλ εξγαζηψλ, κε ίδηα
κέζα θαη εξγάηεο, ζε Δηαηξίεο θαη Ννκηθά ή Φπζηθά Πξφζσπα πνπ βξίζθνληαη
εγθαηεζηεκέλεο εληφο ηεο πεξηνρήο ηνπ ΟΛΠ.
Σα ζρεηηθά δηθαηψκαηα πνπ πξέπεη λα θαηαβάιινληαη ζηνλ ΟΛΠ νξίδνληαη σο εμήο:

Ι. Δηθαηώκαηα επί εκπνξεπκάηωλ
α. Δηαηξείεο «ΜΤΛΟΙ ΛΟΤΛΗ» Α.Δ, «ΚΤΛΙΝΓΡΟΜΤΛΟΙ Κ. ΑΡΑΝΣΟΠΟΤΛΟ» Α.Δ. θαη
«ΜΤΛΟΙ ΠΔΙΡΑΙΩ» Α.Β.Δ.Δ.:
1. Οξίδεηαη φηη νη αλσηέξσ εηαηξίεο θαηαβάιινπλ ζηνλ ΟΛΠ ΑΔ γηα ηελ εθθφξησζε ησλ
ζηηεξψλ ηνπο 0,65 € αλά ηα νπνία αθνξνχλ:
- Υξέσζε γηα ηελ εξγαζία αλαξξφθεζεο απφ ην θχηνο πινίνπ
- Υξέσζε γηα ηε θφξησζε απφ ην ζπγθξφηεκα αλαξξφθεζεο ζε ρεξζαία κεηαθνξηθά
κέζα θαη ηε κεηαθνξά ηνπο.
2. Γηα ηε κεηαθνξά αιεχξσλ θαη ππνπξντφλησλ απηψλ (πίηπξα, θηελάιεπξα, ζθχβαια,
θ.ι.π.) 0,306 €/ηφλλν.»
β. Αλώλπκνο Γεληθή Εηαηξεία Σζηκέληωλ «Ηξαθιήο»:
1. Γηα ηελ εθθφξησζε ησλ, πξνο παξαγσγή ηζηκέληνπ, ρξεζηκνπνηνχκελσλ πξψησλ
πιψλ (ζεξατθή γε, ρψξα Μήινπ, γπςνζξχκκαηα θ.ιπ.) € 0,306 αλά ηφλν.
2. Γηα ηε θφξησζε έηνηκσλ βηνκεραληθψλ πξντφλησλ απηήο (ηζηκέλησλ) € 0,410 αλά
ηφλν.
3. Γηα ηε θφξησζε πξψησλ πιψλ ηζηκέληνπ € 0,306 αλά ηφλν.

ΙΙ. Δηθαηώκαηα επί πεηξειαηνεηδώλ
1. Οη Δηαηξίεο Πεηξειαηνεηδψλ, ε ΓΔΗ, φπσο θαη θάζε λνκηθφ ή θπζηθφ πξφζσπν πνπ
ελεξγεί εηζαγσγή θαη εθηεισληζκφ πεηξειαηνεηδψλ ρχκα ζηελ πεξηνρή ηνπ ΟΛΠ,
θαηαβάιινπλ ζηνλ ΟΛΠ εθθνξησηηθφ δηθαίσκα (ρξήζεο ιηκέλα) επί ησλ εηζαγφκελσλ
θαη εθηεισληδφκελσλ πεηξειαηνεηδψλ πνπ αλαθέξνληαη παξαθάησ:
α. Γηα ηελ εθθφξησζε πγξψλ απνξξππαληηθψλ δηαιπηηθψλ θνκηδφκελσλ ρχκα θαη
εθθνξησλφκελσλ κε κέζα θαη εξγάηεο ησλ εγθαηαζηεκέλσλ ζηε ιηκεληθή πεξηνρή
εηαηξηψλ: € 1,319 αλά ηφλν.
β. Άζθαιηνο ρχκα: € 0,461 αλά ηφλν.
γ. Δγθξίλεηαη ε απ‟ επζείαο θαη κε δηθνχο ηνπο εξγάηεο θνξηνεθθφξησζε νξπθηέιαησλ
ρχκα πξνεξρφκελσλ απφ ην εμσηεξηθφ ζηηο εθηφο ηνπ Κεληξηθνχ Ληκέλνο
εγθαηεζηεκέλεο Δηαηξίεο Πεηξειαηνεηδψλ.
Γηα ηελ εξγαζία απηή θαηαβάιιεηαη ζηνλ ΟΛΠ απφ ηηο παξαπάλσ εηαηξίεο εθθνξησηηθφ
δηθαίσκα €1,319 αλά ηφλν γηα θάζε θνξηνεθθνξησλφκελε πνζφηεηα, ρσξίο θακία άιιε
επηβάξπλζε.
Η βεβαίσζε θαη είζπξαμε ησλ δηθαησκάησλ ησλ παξαγξάθσλ δ, ε θαη ζη, ελεξγείηαη
απφ ηηο Τπεξεζίεο ηνπ ΟΛΠ.
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2. α. Γηα γεληθά εκπνξεχκαηα ηα νπνία, κεηά απφ άδεηα ηεο αξκνδίαο Τπεξεζίαο ηνπ
ΟΛΠ (Γηεχζπλζε πληνληζκνχ Δξγαζηψλ), εθθνξηψλνληαη ζηηο εγθαηαζηάζεηο ησλ
εηαηξηψλ πεηξειαηνεηδψλ ζα θαηαβάινληαη ηα αλά ηφλν δηθαηψκαηα θχηνπο κεησκέλα
θαηά 30%.
β. Γηα θνξηία νξπθηέιαηνπ, αζθάιηνπ θαη πίζζαο ζε βαξέιηα θαηαβάιινληαη ηα
εθάζηνηε ηζρχνληα γηα γεληθά εκπνξεχκαηα εθθνξησηηθά δηθαηψκαηα θχηνπο,
κεησκέλα θαηά 25%.

III. Καηαβνιή δηθαηωκάηωλ θαη δηαδηθαζία είζπξαμεο απηώλ
1. Η βεβαίσζε ησλ πξναλαθεξφκελσλ δηθαησκάησλ θαη ε είζπξαμε απηψλ έρεη αλαηεζεί
ζηε Γηεχζπλζε Δμππεξέηεζεο Πινίσλ.
2. Σα αλσηέξσ αλαθεξφκελα δηθαηψκαηα θαηαβάιινληαη ζηνλ ΟΛΠ απφ ηνπο ππφρξενπο,
ην αξγφηεξν εληφο ηνπ πξψηνπ 15λζήκεξνπ ηνπ επφκελνπ κήλα, βάζεη θαηαζηάζεσλ
ππνγεγξακκέλσλ θαη ζεσξεκέλσλ απφ ηα αξκφδηα Σεισλεηαθά πγθξνηήκαηα ηνπ Σ΄
Σεισλείνπ.
3. Μεηά ηελ παξέιεπζε ηεο αλσηέξσ νξηδφκελεο πξνζεζκίαο, νη ππφρξενη ππφθεηληαη
ζηνπο λφκηκνπο ηφθνπο ππεξεκεξίαο θαη ινηπέο ζπλέπεηεο.
4.

Οη αλσηέξσ θαηαζηάζεηο πξέπεη απαξαηηήησο λα πεξηιακβάλνπλ ηηο
θνξηνεθθνξηψζεηο ησλ εκπνξεπκάησλ κέρξη ηελ ηειεπηαία εκέξα ηνπ πξνεγνχκελνπ
κήλα θαη ινηπά ζηνηρεία.
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ΕΙΔΙΚΟ ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ 2
Φνξηνεθθνξηωηηθώλ δηθαηωκάηωλ – Σαρπδξνκηθώλ ζάθθωλ – Επηζηνιηθήο
Αιιεινγξαθίαο θαη Σαρπδξνκηθώλ δεκάηωλ
α. άθθνη επηζηνιηθήο αιιεινγξαθίαο:
1. Γηα ηε θνξηνεθθφξησζε ηαρπδξνκηθψλ ζάθθσλ επηζηνιηθήο αιιεινγξαθίαο ηνπ
Τπνπξγείνπ πγθνηλσληψλ (Κεληξηθφ Σαρπδξνκείν Πεηξαηψο), κε εξγάηεο ηνπ ΟΛΠ απφ
06.00΄ κέρξη 22.00΄ ψξα, θαηαβάιινληαη € 0,458 γηα θάζε ζάθθν κε ηνπο απινχο
θαθέιινπο λα ινγίδνληαη σο ζάθθνη, ρσξίο ηδηαίηεξε επηβάξπλζε γηα ηηο Κπξηαθέο θαη
εμαηξεηέεο εκέξεο. Οη ζάθθνη κεηαθέξνληαη κε απηνθίλεην ηνπ ΟΛΠ απφ ηα πινία κέρξη
ηελ ζχξα ηνπ Σαρπδξνκηθνχ Γξαθείνπ Ληκέλνο Πεηξαηψο θαη αληηζηξφθσο, ελψ ε
θνξηνεθθφξησζε ηνπ απηνθηλήηνπ απφ ηε ζχξα ηνπ σο άλσ Γξαθείνπ δηελεξγείηαη απφ
εξγάηεο ηεο Σαρπδξνκηθήο Τπεξεζίαο.
2. ε πεξίπησζε θνξηνεθθφξησζεο ηαρπδξνκηθψλ ζάθθσλ κεηά ηελ 22.00΄ ψξα θαη
κέρξη ηελ 06.00΄ ψξα ηεο επφκελεο εκέξαο, νη δαπάλεο ππνινγίδνληαη απνινγηζηηθά.
β. Σαρπδξνκηθά δέκαηα:
Γηα ηελ εθθφξησζε ή θφξησζε ηαρπδξνκηθψλ δεκάησλ θνκηδφκελσλ απφ ην εμσηεξηθφ ζε
παξαιαβή ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Σαρπδξνκείσλ, θαηαβάιινληαη ηα αληίζηνηρα
εθθνξησηηθά δηθαηψκαηα ηνπ Σηκνινγίνπ Γεληθψλ Δκπνξεπκάησλ.
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ΕΙΔΙΚΟ ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ 3
Δηθαηωκάηωλ ρξήζεο ιηκέλα γηα θνξηνεθθνξηωηηθέο εξγαζίεο
παξαρωξεζείζεο πξνζωξηλά ζε ηξίηνπο

1. Φνξηνεθθνξηώζεηο παιαηώλ ζηδήξωλ από λαπάγηα, δηάιπζε ή κεηαζθεπή πινίωλ:
Φνξηνεθθνξηψζεηο παιαηψλ ζηδήξσλ, εμαξηεκάησλ, θάζε είδνπο κεραλψλ, ζηεξενχ
έξκαηνο θαη γεληθά παληφο πξάγκαηνο, πνπ πξνέξρνληαη απφ λαπάγηα, δηάιπζε ή
κεηαζθεπή πινίσλ, θαζψο θαη πεξηζπιινγή απηψλ επί ηεο πξνθπκαίαο, κπνξεί -κεηά απφ
έγθξηζε ηνπ Γεληθνχ Γηεπζπληή θαη εθ‟ φζνλ δελ ππάξρνπλ δηαζέζηκνη εξγάηεο- λα
δηεμάγνληαη απφ εξγάηεο θαη κέζα ησλ παξαιεπηψλ κε ηελ θαηαβνιή ακνηβήο € 0,895 αλά
ηφλν.
Οη εξγαζίεο ηεο απνθνκηδήο (παξαιαβήο) ρξήζηκσλ θαη άρξεζησλ πιηθψλ ησλ
επηζθεπαδφκελσλ, κεηαζθεπαδφκελσλ θαη θαηαζθεπαδφκελσλ πινίσλ, απφ ηνπο
παξαιηαθνχο ρψξνπο ηνπ ΟΛΠ θαη εληφο ησλ πξνζεζκηψλ πνπ νξίδνληαη ζηνλ „Καλνληζκφ
Απνζεθεπηηθψλ θαη ινηπψλ δηθαησκάησλ ηνπ ΟΛΠ‟, εθ‟ φζνλ δελ ππάξρνπλ δηαζέζηκνη
εξγάηεο ηνπ ΟΛΠ, κπνξνχλ λα εθηεινχληαη κε εξγάηεο θαη κέζα ησλ ελδηαθεξφκελσλ,
θαηαβάιινληαο ηελ αλά ηφλν ακνηβή πνπ αλαθέξεηαη ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν ηνπ
παξφληνο ηηκνινγίνπ.
ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε απνθνκηδή θαη ε κεηαθνξά ησλ πιηθψλ απηψλ ζηνπο
πξνβιεπφκελνπο απφ ηνλ „Καλνληζκφ Απνζεθεπηηθψλ θαη ινηπψλ Γηθαησκάησλ ηνπ ΟΛΠ‟
ρψξνπο, δηελεξγείηαη κε εξγάηεο θαη κέζα ηνπ ΟΛΠ, νη δαπάλεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ
θαηαβνιή εξγαηηθψλ εκεξνκηζζίσλ θαη απφ ηε ρξήζε κεραληθψλ κέζσλ θαη εξγαιείσλ,
ρξεψλνληαη απνινγηζηηθά ζε βάξνο ησλ ππφρξεσλ θαηά ηηο νηθείεο δηαηάμεηο.
Γηεπθξηλίδεηαη φηη ε πξνυπφζεζε “ηεο κε χπαξμεο δηαζέζηκσλ εξγαηψλ ηνπ ΟΛΠ” πνπ
αλαθέξεηαη ζηηο δχν πξψηεο πεξηφδνπο ηνπ παξαπάλσ ηηκνινγίνπ, γηα ηελ έγθξηζε ηεο
εθηέιεζεο εξγαζηψλ κε εξγάηεο θαη κέζα ησλ παξαιεπηψλ, αθνξά κφλν ζηηο πεξηπηψζεηο
πξνζθφκηζεο ηέηνησλ εηδψλ σο θνξηίσλ πινίσλ ή εηέξσλ πισηψλ λαππεγεκάησλ απφ
άιινπο ιηκέλεο θαη φρη ζηα πξνεξρφκελα απφ επηζθεπαδφκελα, κεηαζθεπαδφκελα ή
δηαιπφκελα πινία ζηελ πεξηνρή ηνπ ιηκέλα Πεηξαηά.
2. Φνξηνεθθνξηώζεηο κε θαπζίκωλ πγξώλ κέζω άληιεζεο εληόο Ληκέλα:
Γηα εξγαζίεο θνξηνεθθφξησζεο κε θαπζίκσλ πγξψλ ρχκα κε άληιεζε ζηα θχηε ησλ
πινίσλ θαηαβάιιεηαη ακνηβή ρξήζεο ιηκέλα € 1,309 αλά ηφλν.
Οη ακνηβέο απηέο βαξχλνπλ ην θνξηίν.
ηε δηάηαμε ηνπ παξφληνο ηηκνινγίνπ ππάγεηαη θάζε εκπφξεπκα ζε πγξή θαηάζηαζε κε
πξννξηδφκελν γηα θαχζε πξνο παξαγσγή ελέξγεηαο.
Δηδηθά γηα εξγαζίεο εθθφξησζεο ξππαξψλ απνβιήησλ ησλ πινίσλ (θαηάινηπα θαχζεο,
πξντφληα πιχζεο δεμακελψλ ησλ πινίσλ θιπ), κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο άληιεζεο εληφο ηεο
πεξηνρήο ηνπ Ληκέλα, θαηαβάιιεηαη ακνηβή ρξήζεο ιηκέλα € 0,347 αλά ηφλν.
Η ακνηβή απηή βαξχλεη ην πινίν θαη θαηαβάιιεηαη ζηνλ ΟΛΠ πξηλ απφ ηελ έλαξμε θάζε
εξγαζίαο.
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Γηα θάζε πεξίπησζε εθθφξησζεο κε άληιεζε ησλ αλαθεξνκέλσλ ζην παξφλ ηηκνιφγην
εηδψλ, εθ‟ φζνλ δηαηεζεί απηνθίλεηνο γεξαλφο ηνπ ΟΛΠ, ε θαηαβιεηέα ζηνλ ΟΛΠ ακνηβή
ππνινγίδεηαη κε βάζε ην Σηκνιφγην Δθκίζζσζεο Μεραληθψλ Μέζσλ θαη Δξγαιείσλ.
3. Φνξηνεθθνξηώζεηο
παξαιεπηώλ:

πγξαεξίνπ

(κε

γνκώζεηο

θηαιώλ)

κε

εξγάηεο

ηωλ

Γηα ηελ εθθφξησζε θελψλ θηαιψλ απφ απηνθίλεηα ή άκαμεο θαη κεηαθνξά απηψλ ζην
πινίν, ηελ πιήξσζε απηψλ κέζσ ησλ θξνπλψλ ηνπ «ηαλθ» θαη ελ ζπλερεία ηελ
εθθφξησζή ηνπο απφ ην πινίν θαη θφξησζε ηνπο ζηα κεηαθνξηθά κέζα ηνπ παξαιήπηε,
κεηά απφ ή ρσξίο απφζεζε ζηελ πξνθπκαία, θαηαβάιινληαη ζηνλ ΟΛΠ € 1,203 αλά
εθθνξησλφκελν ηφλν πγξαεξίνπ.
εκείωζε:
Οη παξαπάλσ εξγαζίεο, ιφγσ ηεο θχζεο ηνπο, ελεξγνχληαη κε εηδηθεπκέλνπο εξγάηεο ησλ
παξαιεπηψλ.
4. Δηθαηώκαηα εθθόξηωζεο θνξηίωλ καδνύη ρύκα θνκηδόκελωλ γηα παξαιαβή ΔΕΗ
ζηνλ ιηκέλα Ηξαθιένπο:
Γηα ηελ εθηέιεζε εθθνξησηηθψλ εξγαζηψλ θνξηίσλ καδνχη ρχκα, αλεμαξηήησο
πξνέιεπζεο, θνκηδφκελσλ κε πινία ζηνλ αηκνειεθηξηθφ ζηαζκφ ηεο ΓΔΗ ηνπ ιηκέλα
Ηξαθιένπο, νη ακνηβή εθθφξησζεο ηνπ ΟΛΠ θαζνξίδεηαη ζε € 0,171 αλά κεηξηθφ ηφλν.
5. Φόξηωζε ρύδελ
απηνθηλήηωλ:

θνξηίωλ

ζε

πινία

εζωηεξηθνύ

κέζω

αλαηξεπόκελωλ

Δξγαζίεο άκεζεο θφξησζεο ζε πινία, F/B, M/S θαη μχιηλα ζθάθε εζσηεξηθνχ κε
αλαηξεπφκελα απηνθίλεηα, πάζεο θχζεσο νηθνδνκήζηκσλ πιηθψλ, κεηαρεηξηζκέλεο
μπιείαο (θαινππψκαηνο), θαζψο θαη παληφο είδνπο θνξηίσλ ρχκα ηα νπνία επηδέρνληαη
ηέηνην ρεηξηζκφ, κπνξνχλ λα εθηεινχληαη απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο, ρσξίο ηε ζπκκεηνρή
εξγαηψλ θαη κεραληθψλ κέζσλ ηνπ ΟΛΠ, κεηά απφ έγθξηζε ηνπ Γεληθνχ Γηεπζπληή θαη κε
ηελ θαηαβνιή ακνηβήο € 0,827 αλά ηφλν.
6. Φνξηία ππό αβαξίαλ απνθνκηδόκελα πξνο άκεζε θαηαζηξνθή:
Δθ‟ φζνλ κεηαμχ ΟΛΠ θαη ελδηαθεξφκελσλ δελ επέιζεη ζπκθσλία γηα ηελ εθθφξησζε
άρξεζησλ ιφγσ αβαξίαο θνξηίσλ, απνθνκηδνκέλσλ ακέζσο εθηφο ιηκεληθήο πεξηνρήο
πξνο θαηαζηξνθή, νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα εθηειέζνπλ ηελ εξγαζία απηή κε δηθνχο
ηνπο εξγάηεο, κε ηελ θαηαβνιή ακνηβήο ρξήζεο ιηκέλα € 1,008 αλά ηφλν θαη ακνηβψλ
εθκίζζσζεο κεραληθψλ κέζσλ, εθ‟ φζνλ κεηά απφ αίηεζε ησλ ελδηαθεξφκελσλ δηαηεζνχλ
απηά απφ ηνλ ΟΛΠ.
7. Φνξηνεθθνξηώζεηο εηδώλ ηξνθνδνζίαο θαη ινηπώλ εθνδίωλ πινίωλ θαζώο θαη
παξαδόζεηο
εκπνξεπκάηωλ θαη ινηπώλ εηδώλ ζε πινία ηωλ αθηνπινϊθώλ
γξακκώλ , ρωξίο ζπκκεηνρή εξγαηώλ θαη κεραληθώλ κέζωλ ηνπ Ο.Λ.Π. Α.Ε.:
α. Ακνηβή ρξήζεο ιηκέλα γηα θάζε είζνδν απηνθηλήηνπ κεηαθνξηθήο ηθαλφηεηαο έσο 10
ηφλσλ: € 3.
β. Ακνηβή ρξήζεο ιηκέλα γηα θάζε είζνδν απηνθηλήηνπ κεηαθνξηθήο ηθαλφηεηαο άλσ ησλ
10 ηφλσλ: € 6.
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γ. Παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ρνξήγεζεο εηήζηαο θάξηαο ζε απηνθίλεηα ηα νπνία
εηζέξρνληαη ζπρλά ζηε ιηκεληθή πεξηνρή γηα θνξηνεθθνξηψζεηο εθνδίσλ πινίσλ θαη
παξαδφζεηο ινηπψλ εηδψλ, αληί ηεο θαηαβνιήο ηεο πξνβιεπφκελεο ζην εδάθην α΄
ακνηβήο, κε ηελ νπνία ζα εηζέξρνληαη ζηε ιηκεληθή πεξηνρή, θαηαβάιινληαο ηηο
θαησηέξσ ακνηβέο:
Μεηαθνξηθή
Απηνθηλήησλ

Ιθαλφηεηα Αμία Κάξηαο ζε
€

Έσο 3 ηφλνπο
Απφ 3 – 10 ηφλνπο
« 10 ηφλνπο θαη άλσ

300
400
600

ε εηαηξίεο πνπ πξνκεζεχνληαη Δηήζηεο Κάξηεο Δηζφδνπ γηα 4-6 απηνθίλεηα ρνξεγείηαη
έθπησζε 10% ζηηο αληίζηνηρεο ηηκέο ηεο Δηήζηαο Κάξηαο θαη 20% ζηηο εηαηξίεο πνπ
πξνκεζεχνληαη Δηήζηεο Κάξηεο γηα πεξηζζφηεξα ησλ 7 απηνθηλήησλ.
Η κε θαηαβνιή ηνπ πξνβιεπφκελνπ θαηά πεξίπησζε δηθαηψκαηνο ζπλεπάγεηαη ηε
ρξέσζε ηνπ ππφρξενπ κε ην δεθαπιάζην (10) ηνπ αληηζηνίρνπ δηθαηψκαηνο.
Οη αλσηέξσ ρξεψζεηο επηβάιινληαη θαη επί ησλ εηζεξρφκελσλ ηξαθηφξσλ ζηε ιηκεληθή
πεξηνρή ηνπ Ο.Λ.Π. ζηελ νπνία εθηεινχληαη δξνκνιφγηα αθηνπιντθψλ γξακκψλ θαη δελ
ηαμηδεχνπλ.
8. Πιωηά λαππεγήκαηα - εκπνξεύκαηα δηαθηλνύκελα κέζω ηνπ ιηκέλα, απηνδύλακα ή
ξπκνπιθνύκελα, ρωξίο ζπκκεηνρή εξγαηώλ θαη κεραληθώλ κέζωλ ηνπ ΟΛΠ.
Ακνηβή ρξήζεο ιηκέλα € 1,729 αλά ηφλν.
9. Φνξηία εθπνηνύκελα από ην Σειωλείν ωο ειεύζεξα δαζκώλ.
Γηα ηηο εξγαζίεο παξάδνζεο ησλ αλσηέξσ θνξηίσλ θαη εθφζνλ εθηεινχληαη ρσξίο
ζπκκεηνρή εξγαηψλ θαη κεραληθψλ κέζσλ ηνπ ΟΛΠ, ακνηβή ρξήζεο ιηκέλα € 1,284 αλά
ηφλν.
10. Φνξηώζεηο εθεκεξίδωλ θαη ινηπώλ εληύπωλ, δηαθηλνύκελωλ ζε δέκαηα ή ζάθνπο,
ζε πινία ηωλ αθηνπινϊθώλ γξακκώλ.
Οη εξγαζίεο δηελεξγνχληαη απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο, ρσξίο ηε ζπκκεηνρή εξγαηψλ ηεο
Ο.Λ.Π. Α.Δ., έλαληη θαηαβνιήο ακνηβήο ρξήζεο ιηκέλα, ε νπνία νξίδεηαη γηα θάζε εηαηξία ή
πξαθηνξείν ζε € 1.100 γηα θάζε εμάκελν θαη γηα ηηο εηαηξείεο ή πξαθηνξεία δηαλνκήο μέλνπ
ηχπνπ ζε € 1.100 εηεζίσο.
11. Φνξηνεθθνξηώζεηο ρύδελ θνξηίωλ νξπθηώλ –κεηαιιεπκάηωλ θαη ρωκαηνεηδώλ
(άκκνο, ειαθξόπεηξα, ραιίθη θαη ινηπά ζπλαθή) κε δηθά ηνπο κεραληθά κέζα θαη
ρωξίο ηε ζπκκεηνρή εξγαηώλ ηνπ Ο.Λ.Π. Α.Ε., πξνεξρνκέλωλ από ηα ειιεληθά
λεζηά θαη πξννξηδνκέλωλ γηα ηελ επηθξάηεηα ή γηα εμαγωγή .
Ακνηβή ρξήζεο ιηκέλα 1,75 € αλά ηφλλν κηθηνχ θνξηίνπ επί ηεο πνζφηεηαο πνπ
δειψλεηαη ζηελ θνξησηηθή ή ηελ Αλαγγειία Άθημεο ησλ πινίσλ, ε νπνία δελ ζα
ππνιείπεηαη ησλ 400 ηφλλσλ θαηά άθημε πινίνπ.
Οη εξγαζίεο δχγηζεο ζα ρξεψλνληαη πξνο 0,5€ αλά ηφλλν, εθφζνλ ε εξγαζία παξέρεηαη
απφ ηνλ Ο.Λ.Π. Α.Δ.
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ΕΙΔΙΚΟ ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ 4
Εξγαζηώλ αλέιθπζεο θαη θαζέιθπζεο θνξηεγίδωλ
θνκηδόκελωλ κε πινία LASH

1. Γηα εξγαζία θαζέιθπζεο ή αλέιθπζεο έκθνξησλ ή θελψλ εηδηθψλ θνξηεγίδσλ απφ ή επί
ησλ θνξηεγηδνθφξσλ πινίσλ ηχπνπ LASH, θαηαβάιιεηαη γηα θάζε κία εξγαζία ακνηβή €
24,566 κε ειάρηζην φξην είζπξαμεο ην πνζφ ησλ € 122,577 γηα θάζε έλα ηαμίδη.
2. Η θαζνξηδνκέλε ακνηβή ησλ € 24,566 γηα ηελ θαζέιθπζε ή αλέιθπζε θάζε κηαο έκθνξηεο
ή θελήο εηδηθήο θνξηεγίδαο αθνξά ζηελ παξερφκελε εξγαζία ζηα ρξνληθά φξηα ησλ
εξγάζηκσλ εκεξψλ ησλ δχν ηαθηηθψλ θπιαθψλ θαη πξνζαπμάλεηαη αλαιφγσο ζηηο
αθφινπζεο πεξηπηψζεηο:
α. Καηά πνζνζηφ 50% φηαλ νη ελ ιφγσ εξγαζίεο δηεμάγνληαη κεηά ηελ 22.00΄κέρξη θαη ηελ
07.30΄ ψξα ηεο επφκελεο εξγάζηκεο εκέξαο.
β. Καηά πνζνζηφ 75% γηα εξγαζία πνπ δηεμάγεηαη Κπξηαθέο θαη ινηπέο εμαηξέζηκεο
εκέξεο, θαη
γ. Καηά πνζνζηφ 50% γηα εξγαζία παξερφκελε, εθηφο ησλ ιεθαλψλ ιηκέλνο, ηεο θαηά
λφκν ιηκεληθήο πεξηνρήο (εθηφο ιηκέλνο).
Δθ‟ φζνλ ζε θάζε κία ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ζπληξέρνπλ πεξηζζφηεξεο απφ ηηο πην
πάλσ πξνυπνζέζεηο, νη θαζνξηδφκελεο πξνζαπμήζεηο ππνινγίδνληαη θαη θαηαβάιινληαη
αζξνηζηηθψο.
3. Γηα ηηο αλσηέξσ εξγαζίεο θαζέιθπζεο θαη αλέιθπζεο ησλ έκθνξησλ θαη θελψλ εηδηθψλ
θνξηεγίδσλ επί ησλ πινίσλ LASH, νη λφκηκνη εθπξφζσπνη απηψλ (πινίαξρνη ή λαπηηθνί
πξάθηνξεο) γηα ηνλ ρεηξηζκφ ηεο γεξαλνγέθπξαο ησλ πινίσλ, κπνξνχλ -θαη‟ επηινγή- λα
αηηνχληαη ηε δηάζεζε ρεηξηζηψλ ηνπ ΟΛΠ ή λα δηαζέηνπλ ζηελ εξγαζία απηή εηδηθεπκέλα
κέιε απφ ηα δηθά ηνπο πιεξψκαηα.
ηε δεχηεξε πεξίπησζε παξέρεηαη έθπησζε 50% επί ησλ πην πάλσ ακνηβψλ αλαιφγσο,
ελψ παξάιιεια δηαηεξείηαη θαη ε ηζρχο ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ παξφληνο
Κεθαιαίνπ.
4. Γηα θαζπζηεξήζεηο θαη καηαηψζεηο ησλ παξαπάλσ εξγαζηψλ θαηαβάιινληαη νη ακνηβέο
πνπ πξνβιέπνληαη θαηά πεξίπησζε απφ ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Tηκνινγίνπ 1 γηα
εξγαζίεο θνξηνεθθφξησζεο γεληθψλ θνξηίσλ, ππνινγηδφκελεο γηα φιν ην δηαηηζέκελν ζηα
πινία LASH πξνζσπηθφ.
5. Γηα ηνπο εθάζηνηε ζην κφληκν αγθπξνβφιην, εκπνξηθά θαη ζηξαηησηηθά θξεπηδψκαηα
(ζπκπεξηιακβαλφκελσλ θαη ησλ θξεπηδσκάησλ ησλ εγθαηεζηεκέλσλ ζηελ πεξηνρή ηνπ
ιηκέλα Δηαηξηψλ), εξγάηεο πνπ δηαηέζεθαλ γηα ηελ παξνρή εμππεξέηεζεο ζηηο έκθνξηεο
θαη θελέο θνξηεγίδεο ησλ πινίσλ LASH (πξφζδεζε, ιχζηκν, κηθξέο κεηαθηλήζεηο απηψλ
πξνο εμνηθνλφκεζε ρψξνπ θιπ), θαηαβάιιεηαη απφ ηνπο ππφρξενπο ην 1/3 ηεο ζπλνιηθήο
απνινγηζηηθήο ρξέσζεο ησλ δηαηηζέκελσλ εξγαηψλ.
6. Δηδηθά πξνο εμππεξέηεζε ησλ αθηλεηνπνηεκέλσλ έκθνξησλ θαη θελψλ θνξηεγίδσλ
πινίσλ ηχπνπ LASH ζην κφληκν αγθπξνβφιην, δηαηίζεηαη έλαο (1) εξγάηεο απφ κία έσο έμη
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θνξηεγίδεο. Γηα θάζε επηπιένλ εμάδα, πνπ ζπκπιεξψλεηαη ή φρη ζα δηαηίζεηαη αληηζηνίρσο
θαη άιινο εξγάηεο.
7. Γηα ηελ εθαξκνγή ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ, ε ελδηαθεξφκελε
εθάζηνηε Δηαηξία ή νη λφκηκνη απηήο εθπξφζσπνη (πινίαξρνη ή λαπηηθνί πξάθηνξεο)
πξέπεη λα θαηαζέζνπλ έγγξαθε ππεχζπλε δήισζε φηη νη εηδηθέο θνξηεγίδεο γηα φιν ην
ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ ζα βξίζθνληαη αθηλεηνπνηεκέλεο ζηνλ ρψξν ηνπ κφληκνπ
αγθπξνβνιίνπ ζα έρνπλ αζθαιηζζεί απφ ηελ εηαηξία γηα θάζε θίλδπλν θαη φηη ν ΟΛΠ
απαιιάζζεηαη ξεηψο απφ θάζε επζχλε θαη ππνρξέσζε γηα θάζε δεκία πνπ ηπρφλ ζα
πξνθιεζεί ζε απηέο απφ νπνηαδήπνηε αηηία θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ παξαπάλσ δηαζηήκαηνο.
8. Οη πξφζζεηεο εξγαζίεο ηεο ζχδεπμεο ή απφδεπμεο ησλ εληφο ησλ θπηψλ ή επί ηνπ
θαηαζηξψκαηνο ησλ εηδηθήο δηαζθεπήο πινίσλ LASH ελαπνηηζέκελσλ θνξηεγίδσλ,
κπνξνχλ λα εθηεινχληαη είηε απφ ην πιήξσκα ηνπ πινίνπ, είηε απφ ην πξνζσπηθφ ηνπ
ΟΛΠ, κεηά απφ αίηεζε ηνπ ελδηαθεξφκελνπ πινηάξρνπ ή πξάθηνξνο.
ηηο πεξηπηψζεηο ζηηο νπνίεο κεηά απφ αίηεζε ησλ ελδηαθεξφκελσλ δηαηίζεληαη εξγάηεο
γηα ηελ εθηέιεζε ησλ παξαπάλσ πξνζζέησλ εξγαζηψλ πξέπεη λα δηελεξγείηαη εηο βάξνο
απηψλ απνινγηζηηθή ρξέσζε ησλ πξαγκαηνπνηνχκελσλ εθάζηνηε δαπαλψλ ηνπ ΟΛΠ.
9. Οη πην πάλσ δηαηάμεηο ηζρχνπλ θαη γηα θάζε πισηφ λαππήγεκα (πισηφο γεξαλφο,
ξπκνπιθφ θιπ) πνπ αλειθχεηαη ή θαζειθχεηαη κέζσ ηεο απηνβχζηζεο ηνπ πινίνπ, ρσξίο ηε
δηάζεζε εξγαηψλ θαη κεραληθψλ κέζσλ ηνπ Ο.Λ.Π..
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