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ΟΡΙΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ
1.

Αβαξία: Βιάβε ή κεηαθίλεζε θνξηίνπ πινίνπ

2.

Αθύξωζε: Αθχξσζε ηνπ πξνγξακκαηηζκέλνπ δεμακεληζκνχ

3.

Αλαγθαζηηθή κεηάζεζε: Αιιαγή ησλ εκεξνκεληψλ δεμακεληζκνχ ηνπ πινίνπ ζε κεηαγελέζηεξε
εκεξνκελία απφ ηελ αξρηθά αηηνχκελε ιφγσ παξαβίαζεο πξνγξάκκαηνο

4.

Αλακέλνλ πινίν: Πινίν αλακέλνλ λα εηζέιζεη ζηε δεμακελή

5.

Αληεξίδεο (κπνπληέιηα): Ξχιηλνη ζηχινη ππνζηχισζεο – ζηήξημεο πινίνπ ζηηο κφληκεο δεμακελέο

6.

Άμνλαο δεμακελήο: Ννεηή γξακκή πνπ ηζαπέρεη απφ ηα πιάγηα ηεο δεμακελήο

7.

Άπαξζε: Αλέιθπζε ηεο άγθπξαο ηνπ πινίνπ

8.

Απνθαηάζηαζε δεμακελήο: Η δηαδηθαζία πνπ αθνινπζεί ηνλ απνδεμακεληζκφ ηνπ πινίνπ (γηα ην
νπνίν είρε γίλεη δηαξξχζκηζε δεμακελήο) πξνθεηκέλνπ λα επαλέιζεη ε δεμακελή ζηελ αξρηθή ηεο
θαηάζηαζε

9.

Αύμεζε εκεξώλ: Αχμεζε ησλ πξνγξακκαηηζκέλσλ εκεξψλ δεμακεληζκνχ ζε θελέο – δηαζέζηκεο
εκεξνκελίεο

10.

Γεξαλνί δεμακελώλ: Αλπςσηηθά κεραλήκαηα, γηα ηε κεηαθνξά κεγάισλ αληηθεηκέλσλ απφ έλα
κέξνο ζε άιιν. ηηο δεμακελέο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε κεηαθνξά βαξέσλ αληηθεηκέλσλ θαηά ηελ
εθηέιεζε λαππεγνεπηζθεπαζηηθψλ εξγαζηψλ επί ηνπ πινίνπ θ.η.ι.

11.

Γέζκεπζε δεμακελήο-πνηληθή ξήηξα: Με ρξήζε δεμακελήο ηηο πξνγξακκαηηζκέλεο εκέξεο κε
ζπλέπεηα ηελ ππνρξέσζε θαηαβνιήο ακνηβήο γηα φζεο κέξεο ην πινίν αηηήζεθε, πξνγξακκαηίζηεθε
θαη δε ρξεζηκνπνίεζε ηε δεμακελή

12.

Γηακήθεο θιίζε πινίνπ: Κιίζε ηνπ πινίνπ ζην πιάη

13.

Γηαξξύζκηζε δεμακελήο: Η δηαδηθαζία ηνπνζέηεζεο ησλ ζηεξίμεσλ ζηε δεμακελή, πξνθεηκέλνπ
λα γίλεη δπλαηφο ν δεμακεληζκφο ηνπ πινίνπ

14.

Δγθάξζηα θιίζε πινίνπ: Κιίζε ηνπ πινίνπ ζηελ πξχκλε ή ζηελ πιψξε

15.

Δηδηθέο ρξεώζεηο: Υξεψζεηο πνπ αθνξνχλ ζηελ είζνδν θαη εξγαζία ησλ εξγνιεπηψλ θαη ζηνλ

θαζαξηζκφ ησλ δεμακελψλ
16.

Έθηαθηεο ρξεώζεηο: Πξναηξεηηθέο ρξεψζεηο πνπ αθνξνχλ ζε παξνρέο θαη δηεπθνιχλζεηο ηνπ
Ο.Λ.Π. πξνο ην πινίν

17.

Δπίζπεπζε: Αιιαγή ησλ εκεξνκεληψλ δεμακεληζκνχ ηνπ πινίνπ ζε πξνγελέζηεξε ηεο
πξνγξακκαηηζκέλεο εκεξνκελίαο

18.

Δπωηίδα: Γνκή (ζπλήζσο απφ ράιπβα) γηα ηε ζπγθξάηεζε ησλ ζσζίβησλ ιέκβσλ ηνπ πινίνπ

19.

Δπδίαηνη (κπνύληα): Τδξνξξνή ηνπ πινίνπ

20.

Ηιεθηξνθίλεηνο εξγάηεο έιμεο/Βαξνύιθν: Κχξηνο κεραληζκφο κε ηνλ νπνίν γίλεηαη ν
ρεηξηζκφο ησλ αγθπξψλ (αλχςσζε)

21.

Θαιάζζεξκα: Πνζφηεηα ζαιαζζίνπ χδαηνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε δηφξζσζε ηεο επζηάζεηαο
ηνπ πινίνπ

22.

Θπξόπινηα δεμακελώλ: Φξάγκα θαηαζθεπαζκέλν απφ κέηαιιν πνπ θξάδεη ή απνθξάδεη ηε
ζπγθνηλσλία ηεο κφληκεο δεμακελήο κε ηε ζάιαζζα

23.

Ιθξηώκαηα: Πξφρεηξεο ζθαισζηέο γηα ηηο αλάγθεο ηνπ πινίνπ θαη ησλ ζπλεξγείσλ
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24.

Κάβνο: ρνηλί γηα ηελ πξφζδεζε ηνπ πινίνπ

25.

Κιίκαθεο: θάιεο

26.

Λέκβνη: θάθε γηα πεξηνξηζκέλεο κεηαθνξέο, θνξηνεθθνξηψζεηο πινίσλ, θ.η.ι.

27.

Μαδέξη: Κνκκάηη μχινπ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη σο ππνζηήξηγκα

28.

Μείωζε εκεξώλ: Μείσζε ησλ εκεξψλ δεμακεληζκνχ

29.

Μεηάζεζε: Αιιαγή ησλ εκεξνκεληψλ δεμακεληζκνχ ηνπ πινίνπ ζε κεηαγελέζηεξε εκεξνκελία απφ
ηελ αξρηθά αηηνχκελε

30.

Μεηαθνξηθή ηθαλόηεηα (Dead Weight): Νεθξφ βάξνο ηνπ πινίνπ

31.

Παξάηαζε-παξαβίαζε: Παξακνλή ηνπ πινίνπ ζηε δεμακελή πέξαλ ησλ πξνγξακκαηηζκέλσλ
εκεξνκεληψλ

32.

Πείξακα επζηαζείαο: Πείξακα κε ην νπνίν δηαπηζηψλεηαη ε επζηάζεηα (θέληξν βάξνπο) ηνπ
πινίνπ

33.

Πηζηνπνηεηηθό Αζθαινύο Δπάλδξωζεο (Safe Manning): Πηζηνπνηεηηθφ γηα αζθαιή
δηαρείξηζε ησλ πινίσλ θαη πξφιεςε ξχπαλζεο

34.

Πιάθεο έξκαηνο: Μεηαιιηθέο πιάθεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ πεηξάκαηνο
επζηαζείαο

35.

Πινία ηαθηηθώλ γξακκώλ (Liners): Πινία πνπ αθνινπζνχλ ζπγθεθξηκέλν δξνκνιφγην κε εηδηθφ
πξννξηζκφ θαη κε γλσζηνχο (θαηά πξνζέγγηζε) ηνπο ρξφλνπο απφπινπ, θαηάπινπ θαη πξνζέγγηζεο
ελδηάκεζσλ ιηκέλσλ

36.

Πιωηό λαππήγεκα: Κάζε πισηή θαηαζθεπή, αλεμαξηήησο ρσξεηηθφηεηαο ή επάλδξσζεο

37.

Πξόγξακκα δεμακελώλ: Δηδηθφ πξφγξακκα αλά δεμακελή κε φια ηα πξνο δεμακεληζκφ πινία, πνπ
πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ

38.

Πξνηεξαηόηεηα δεμακεληζκνύ: Γηθαίσκα λα δεμακεληζηεί ην πινίν θαηά παξέθθιηζε ηνπ
πξνγξάκκαηνο Γεμακεληζκνχ γηα ιφγνπο πνπ αθνξνχλ ζηελ αζθάιεηα θαη ζηελ αμηνπινΐα ηνπ

39.

Πξύκλε : Πίζσ κέξνο ηνπ πινίνπ

40.

Πξώξα/πιώξε πινίνπ: Μπξνζηηλφ κέξνο ηνπ πινίνπ

41.

ηόκην δεμακελήο: Σν πξπκλαίν ηκήκα πισηήο δεμακελήο απφ ην νπνίν εηζέξρεηαη ην πινίν

42.

πλδεμακεληζκόο: Σαπηφρξνλνο δεμακεληζκφο ζηελ ίδηα δεμακελή δχν ή πεξηζζφηεξσλ πινίσλ

43.

πξκαηόζρνηλα: ρνηληά θαηαζθεπαζκέλα απφ ζχξκαηα πνπ πεξηζηξέθνληαη κεηαμχ ηνπο

44.

Σαθηηθέο ρξεώζεηο: Υξεψζεηο πνπ αθνξνχλ ζε θάζε πινίν πνπ πξνγξακκαηίδεηαη γηα δεμακεληζκφ

45.

Σάπωκα άμνλνο: Πξνζσξηλφ θιείζηκν ηεο ηξχπαο ηνπ άμνλα κεηά ηελ αθαίξεζή ηνπ

46.

Τπαίηην πινίν: Πινίν πνπ επζχλεηαη γηα ηε δεκηνπξγία θαζπζηεξήζεσλ ζηελ πηζηή εθαξκνγή ηνπ
πξνγξάκκαηνο δεμακεληζκνχ. πλήζσο επζχλεηαη γηα ηελ θαζπζηέξεζε εηζφδνπ ηνπ επφκελνπ –
πιήξσο έηνηκνπ – γηα είζνδν ζηε δεμακελή πινίνπ

47.

Τπόβαζξν: Σερλεηή θαηαζθεπή πνπ ρξεζηκεχεη σο βάζε ζηήξημεο ηνπ πινίνπ θαηά ηελ επηθάζηζή
ηνπ ζηε δεμακελή

48.

Τπνζηάηεο: ηεξίγκαηα πινίνπ

49.

Block: ηήξηγκα γηα ηελ επηθάζηζε ηνπ πινίνπ ζηε δεμακελή (πιεπξηθή ή θεληξηθή ζηήξημε)
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α’ – ΚΑΝΟΝΙΣΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ
ΑΡΘΡΟ 1
Καηεγνξίεο δεμακελώλ – Υξνληθά όξηα ιεηηνπξγίαο δεμακελώλ
1. ηνλ Οξγαληζκφ Ληκέλνο Πεηξαηψο Α.Δ. ιεηηνπξγνχλ νη παξαθάησ δεμακελέο:
α. Μφληκεο δεμακελέο ζηελ Αθηή Βαζηιεηάδε – Γξαπεηζψλα.
Ι. Μεγάιε Μφληκε Γεμακελή:
Γεμακελίδνληαη πινία νιηθνχ κήθνπο κέρξη 130 κέηξσλ.
ΙΙ. Μηθξή Μφληκε Γεμακελή:
Γεμακελίδνληαη πινία νιηθνχ κήθνπο κέρξη 79 κέηξσλ.
β. Πισηέο δεμακελέο ζηελ Δπηζθεπαζηηθή Βάζε Πεξάκαηνο.
Ι. Μεγάιε Πισηή Γεμακελή:
Γεμακελίδνληαη πινία εθηνπίζκαηνο θαηά ηνλ δεμακεληζκφ κέρξη 15.000 ηφλσλ, θαη’
αλψηαην φξην.
ΙΙ. Μηθξή Πισηή Γεμακελή:
Γεμακελίδνληαη πινία εθηνπίζκαηνο θαηά ηνλ δεμακεληζκφ κέρξη 4.000 ηφλσλ, θαη’
αλψηαην φξην.
2. Οη Γεμακελέο είλαη ζηειερσκέλεο κε ην θαηάιιειν πξνζσπηθφ γηα ηελ αζθαιή ιεηηνπξγία
ηνπο θαη δηαζέηνπλ ηνλ απαηηνχκελν εμνπιηζκφ γηα ηελ ππνδνρή θαη ζηήξημε ησλ πινίσλ.
3. Οη εξγαζίεο ζηα πινία πνπ βξίζθνληαη ζηηο δεμακελέο δηελεξγνχληαη φιεο ηηο εκέξεο θαη ψξεο
ηνπ 24ψξνπ. Σν 24σξν αξρίδεη ζηηο 09.00’ π.κ. θάζε εκέξαο θαη ιήγεη ηελ ίδηα ψξα ηεο
επφκελεο εκέξαο, ζηε δηάξθεηα ηνπ νπνίνπ ν Ο.Λ.Π. δηαζέηεη νιφθιεξν ηνλ κεραλνινγηθφ
εμνπιηζκφ.
ΑΡΘΡΟ 2
Υξήζε δεμακελώλ
1. ηηο Πισηέο θαη Μφληκεο Γεμακελέο ηεο Ο.Λ.Π. Α.Δ. δχλαληαη λα δεμακελίδνληαη πινία θαη
πισηά λαππεγήκαηα θαηά ηελ έλλνηα ηνπ Νφκνπ, θάζε θαηεγνξίαο θαη εζληθφηεηαο, γηα ηνλ
θαζαξηζκφ ησλ πθάισλ ηνπο ή ηνλ πθαινρξσκαηηζκφ ή ηελ επηζεψξεζε θαη επηζθεπή ηνπο,
κε ηνλ φξν φηη ζα ηεξνχληαη νη θαζνξηζκέλνη θαλφλεο ιεηηνπξγίαο ησλ δεμακελψλ.
2. Η θαηαλνκή ησλ πινίσλ ζηηο Μφληκεο θαη Πισηέο Γεμακελέο δηελεξγείηαη απφ ηελ αξκφδηα
ππεξεζία ηνπ Ο.Λ.Π., κεηά απφ αίηεζε ησλ ελδηαθεξφκελσλ, κε βάζε ηα ηερληθά
ραξαθηεξηζηηθά ησλ πινίσλ θαη ηηο πιηθνηερληθέο δπλαηφηεηεο ησλ δεμακελψλ.
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3. Η εκεξνκελία εηζφδνπ ηνπ πινίνπ θαη ε δηάξθεηα παξακνλήο ηνπ ζηηο δεμακελέο εμαξηάηαη
απφ ηε δηαζεζηκφηεηα ηεο θαηάιιειεο δεμακελήο, ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο,
ηνπο εηδηθνχο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ.
4. Οπδεκία αίηεζε πξνο δεμακεληζκφ εμεηάδεηαη, εθφζνλ εθθξεκνχλ ζε βάξνο ηνπ πινίνπ ή ηεο
πινηνθηήηξηαο εηαηξίαο ή ηνπ εθπξνζψπνπ απηήο, νηθνλνκηθέο νθεηιέο πξνο ηνλ Ο.Λ.Π. .
ΑΡΘΡΟ 3
Πξνϋπνζέζεηο ρξήζεο δεμακελώλ – Καηάξηηζε πξνγξάκκαηνο
1. Οη πξνηηζέκελνη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηηο δεμακελέο, πινηνθηήηεο, εθνπιηζηέο, ή νη παξ’ απηψλ
λνκίκσο εμνπζηνδνηνχκελνη εθπξφζσπνη, ππνρξενχληαη λα ππνβάινπλ ζηελ Ο.Λ.Π. Α.Δ. ηα
παξαθάησ ζηνηρεία:
α. Αίηεζε ζε ηξία αληίγξαθα (Παξάξηεκα Α’)
β. Γήισζε απνδνρήο ππνρξεψζεσλ (Παξάξηεκα Β’)
γ. Σερληθά ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ζην πινίν
δ. Γξακκάηην πξνθαηαβνιήο ησλ ακνηβψλ Ο.Λ.Π. Α.Δ., ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζην
άξζξν 8 θαη ηηο ηηκνινγηαθέο δηαηάμεηο (Κεθάιαην Β’)
Δηδηθφηεξα:
2. Αίηεζε ζε ηξία αληίγξαθα (έληππν Παξάξηεκα Α’)
α. Σν έληππν ηεο ζρεηηθήο αίηεζεο παξέρεηαη απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία ηνπ Ο.Λ.Π. ή απφ
ηελ ειεθηξνληθή ζειίδα ηνπ (www.olp.gr).
β. Οη αηηήζεηο γηα δηάζεζε δεμακελήο κπνξνχλ λα ππνβάινληαη απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο γηα
επηζπκεηή εκεξνκελία εληφο εμακήλνπ θαη γηα ρξνληθφ δηάζηεκα κέρξη επηά (7) εκεξψλ.
γ. Η δηαζεζηκφηεηα ησλ δεμακελψλ εκθαλίδεηαη θαζεκεξηλά ζην ηεξνχκελν θαη δεκνζηεπκέλν
ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Ο.Λ.Π. «Πξφγξακκα Γεμακελψλ» θαη νη ππνβαιιφκελεο απφ ηνπο
ελδηαθεξφκελνπο αηηήζεηο, ζα πξέπεη λα αθνξνχλ θελέο - δηαζέζηκεο εκεξνκελίεο.
δ. ε πεξίπησζε δέζκεπζεο ηεο αηηνχκελεο δεμακελήο θαηά ηελ επηζπκεηή ρξνληθή πεξίνδν
απφ άιιν πινίν, ε αίηεζε δε γίλεηαη απνδεθηή.
3. Γήισζε απνδνρήο ππνρξεψζεσλ (εηδηθφ έληππν Παξάξηεκα Β’)
Με ηε δήισζε απηή, νη αηηνχληεο ηε ρξεζηκνπνίεζε ηεο δεμακελήο δειψλνπλ φηη έρνπλ ιάβεη
γλψζε ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ θαη δεζκεχνληαη λα ηεξήζνπλ ηηο ππνρξεψζεηο πνπ
απνξξένπλ απφ απηφλ, θαζψο θαη νπνηαδήπνηε άιιε πξνυπφζεζε ζέζεη ν Ο.Λ.Π. ή απαηηείηαη
απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία θαη φηη θαζίζηαληαη απνιχησο ππεχζπλνη γηα ηελ αθξίβεηα ησλ
αλαγξαθφκελσλ ζηελ αίηεζή ηνπο (Παξάξηεκα Α’) ζηνηρείσλ.
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4. Σερληθά ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ζην πινίν
α. Οη ελδηαθεξφκελνη - πξνο δηαζθάιηζε ηφζν ησλ δεμακελψλ, φζν θαη ησλ πξνο δεμακεληζκφ
πινίσλ - ππνρξενχληαη λα ζπλππνβάινπλ κε ηελ αίηεζή ηνπο ηα θάησζη ηερληθά ζηνηρεία
θαη εγθεθξηκέλα ππφ θιίκαθα (scaled) ζρέδηα, ηα νπνία πξέπεη λα είλαη αθξηβή αληίγξαθα
ησλ πξσηνηχπσλ θαη παξακέλνπλ ζην αξρείν ηνπ Ο.Λ.Π.:
I.

ρέδην δεμακεληζκνχ ηνπ πινίνπ (Docking Plan).

IΙ. ρέδην ρσξεηηθφηεηαο κεηά θιίκαθνο εθηνπηζκάησλ (Capacity Plan & Dead Weight
Scale).
ΙΙΙ. ρέδην ζηνηβαζίαο πινίνπ (Stowage Plan), ζε πεξίπησζε πνπ ην πινίν ζα δεμακεληζηεί
έκθνξην.
VI. Καηάινγνο κε πεξηγξαθή ησλ εξγαζηψλ, πνπ πξφθεηηαη λα εθηειεζηνχλ θαηά ην
δεμακεληζκφ.
β. ε πεξίπησζε πνπ ππάξρεη αδπλακία ππνβνιήο ησλ ζρεδίσλ θαηά ηνλ ρξφλν ηεο αίηεζεο,
απηά κπνξνχλ λα ππνβιεζνχλ ην αξγφηεξν πέληε (5) εκέξεο πξν ηνπ δεμακεληζκνχ.
Αίηεζε, ε νπνία ππνβάιιεηαη ζε ρξφλν πνπ απέρεη ιηγφηεξν ησλ πέληε εκεξψλ απφ ηνλ
δεμακεληζκφ, πξέπεη νπσζδήπνηε λα ζπλνδεχεηαη κε ηα απαηηνχκελα ζρέδηα.
γ. Πινία, ηα νπνία έρνπλ ππνβάιεη ηα πξναλαθεξφκελα ζρέδηα ζε πξνεγνχκελν δεμακεληζκφ
ηνπο, δελ ππνρξενχληαη λα ηα ππνβάινπλ εθ λένπ, (ε δπλαηφηεηα απηή δελ αθνξά ζην
ζρέδην ζηνηβαζίαο), εθφζνλ δελ έρεη παξέιζεη πεληαεηία απφ ηελ ππνβνιή ηνπο θαη δελ
έρνπλ ππνζηεί κεηαζθεπή. Η κε χπαξμε κεηαζθεπήο δηαζθαιίδεηαη κε ππεχζπλε δήισζε
ηνπ πινηνθηήηε ή ηνπ δηαρεηξηζηή ηεο εηαηξίαο, είηε απφ ηνλ λφκηκα νξηζκέλν απφ απηνχο
εθπξφζσπν.
δ. ε πεξίπησζε πνπ θξηζεί απφ ηνλ Ο.Λ.Π., φηη γηα ηνλ αζθαιή δεμακεληζκφ επηβάιιεηαη λα
εμεηαζζνχλ πεξαηηέξσ ζηνηρεία, φπσο ρέδην Ναππεγηθψλ Γξακκψλ (Lines Plan) ή
Δγρεηξίδην Δπζηάζεηαο (Trim & Stability Booklet) θ.η.ι., απηά ζα πξέπεη λα θαηαηίζεληαη
άκεζα.
ε. ε πεξίπησζε πνπ, απφ ηε κειέηε ησλ ηερληθψλ ζηνηρείσλ θαη ησλ ζπκπιεξσκαηηθψλ
ζρεδίσλ θαη ηερληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ πινίνπ, εθηηκεζεί φηη ηίζεηαη ζέκα αζθαινχο
δεμακεληζκνχ ηνπ πινίνπ ζηελ αηηνχκελε δεμακελή, ν Ο.Λ.Π. πξνηείλεη άιιε θαηάιιειε
δεμακελή, είηε ν δεμακεληζκφο καηαηψλεηαη γηα ιφγνπο αζθάιεηαο.
ζη.Αλ δελ ππνβιεζνχλ ηα αλαγθαία γηα ην δεμακεληζκφ ζρέδηα ηνπ πινίνπ, ε αίηεζε ζεσξείηαη
αλππφζηαηε, καηαηψλεηαη ν πξνγξακκαηηζκέλνο δεμακεληζκφο θαη ν ππφρξενο ζα έρεη ηηο
ζπλέπεηεο ηεο δέζκεπζεο ηεο δεμακελήο (άξζξν 7 παξ.1 πεξηπη. γ’ παξφληνο θαλνληζκνχ).
δ. Δηδηθέο πεξηπηψζεηο δεμακεληζκνχ:
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Ι. Γεμακεληζκφο πινίνπ ππφ βιάβε (under damage):
ηελ πεξίπησζε απηή κπνξεί ν έιεγρνο λα επεθηαζεί ζε νπνηνλδήπνηε ηνκέα θξηζεί
απαξαίηεην, λα δεηεζεί ε πξνζθφκηζε νπνησλδήπνηε επί πιένλ ζηνηρείσλ απφ ηελ
πινηνθηήηξηα εηαηξία - κε εμαηξνχκελεο θαη ηεο απαίηεζεο γηα ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία
ηνπ δεμακεληζκνχ θαη ηξίηνπ θπζηθνχ ή λνκηθνχ πξνζψπνπ (ηδηψηεο λαππεγφο,
λενγλψκνλαο, θξαηηθή αξρή θ.η.ι.) - κε ζθνπφ ηνλ αζθαιή δεμακεληζκφ ηνπ πινίνπ,
πνπ ηειεί ππφ βιάβε θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ ζαιάζζηνπ πεξηβάιινληνο απφ ηπρφλ
ξχπαλζε.
Μεηά ηνλ έιεγρν ησλ ζρεδίσλ θαη ησλ ηερληθψλ ζηνηρείσλ ηνπ ππφ βιάβε πινίνπ,
ζπληάζζεηαη Δηδηθφ Φχιιν Διέγρνπ, ζην νπνίν πεξηιακβάλνλαη - ελδεηθηηθά θαη φρη
πεξηνξηζηηθά - ε θαηάζηαζε εηζφδνπ ηνπ πινίνπ ζηε δεμακελή, ηα ζεκεία ζηήξημεο θαη
ηπρφλ απαηηήζεηο γηα εηδηθή δηαξξχζκηζε. Σν θχιιν ζπλππνγξάθεηαη απφ ηνλ
εθπξφζσπν ηνπ πινίνπ θαη ηνλ αξκφδην ηερληθφ ππάιιειν ηνπ Ο.Λ.Π. .
ΙΙ. Γεμακεληζκφο πινίνπ κε απφθιηζε κεηαμχ ππνβιεζέληνο ζρεδίνπ θαη ηνπ ζρεδίνπ
δεμακεληζκνχ:
ε πεξίπησζε πνπ ην ζρέδην δεμακεληζκνχ απνθιίλεη ζεκαληηθά απφ ην ππνβιεζέλ (π.ρ.
ζε πεξηπηψζεηο εθηεηακέλεο αβαξίαο ή εηδηθήο απαηηνχκελεο δηαξξχζκηζεο, γηα ηελ νπνία
ν Ο.Λ.Π. δε δηαζέηεη ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία ζηήξημεο) κπνξεί λα δεηεζνχλ πεξαηηέξσ
ζηνηρεία, κειέηεο θαη θαηάιιειε πιηθνηερληθή ππνδνκή.
ΙΙΙ. Δίζνδνο πινίνπ ρσξίο θαηάζεζε ζρεδίσλ κε ρξήζε δπηψλ:
ε πεξίπησζε παληεινχο αδπλακίαο ππνβνιήο ησλ απαηηνχκελσλ θαηά πεξίπησζε
ζηνηρείσλ, κε εμαίξεζε ην ζρέδην ζηνηβαζίαο, κπνξεί λα επηηξαπεί ν δεμακεληζκφο ηνπ
πινίνπ, θαηφπηλ επηζεψξεζεο ησλ πθάισλ απηνχ απφ δχηεο εληεηαικέλνπο απφ ηνλ
Ο.Λ.Π. .
IV.Αλ ν δεμακεληζκφο εκπίπηεη ζηηο αλσηέξσ «εηδηθέο πεξηπηψζεηο», κπνξνχλ λα
θαζνξίδνληαη θαη πξφζζεηεο πξνυπνζέζεηο, κε ξεηά αλαθεξφκελεο ζηνλ παξφληα
θαλνληζκφ, ε κε εθπιήξσζε ησλ νπνίσλ κπνξεί λα απνηειέζεη ιφγν κε απνδνρήο ηεο
αίηεζεο δεμακεληζκνχ.
Δπηπιένλ, γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ δεμακεληζκνχ απαηηείηαη απφ ηνλ εθπξφζσπν ηνπ
πινίνπ ε ππνβνιή ππεχζπλεο δήισζεο γηα ηελ αλάιεςε θάζε επζχλεο (απνδεκίσζε
δπηψλ, απνδεκίσζε γηα νπνηαδήπνηε δεκηά ζην πινίν ή ηε δεμακελή θ.η.ι.) γηα ηελ
θαηαβνιή ζην δηπιάζην ηεο ακνηβήο ηεο δηαδηθαζίαο δεμακεληζκνχ θαη απνδεμακεληζκνχ,
θαζψο θαη γηα ηελ απνδνρή ησλ εμαηξεηηθά εηδηθψλ ζηεξίμεσλ, πνπ ηπρφλ ζα απαηηεζνχλ
(έθηαθηεο ρξεψζεηο).

9

5. Γξακκάηην πξνθαηαβνιήο ηαθηηθψλ ρξεψζεσλ Ο.Λ.Π. Α.Δ.
Η αίηεζε ζπλνδεχεηαη απφ γξακκάηην πξνθαηαβνιήο ησλ ρξεψζεσλ ηνπ Ο.Λ.Π., πνζνχ ίζνπ
κε ηα εκεξήζηα κηζζψκαηα ηεο δεμακελήο πνπ αληηζηνηρνχλ ζηηο αηηνχκελεο εκέξεο, φπσο
νξίδεηαη ζην άξζξν 8 ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ.
6. Καηάξηηζε Πξνγξάκκαηνο
α. Αθνχ θαιπθζνχλ νη πξναλαθεξφκελεο πξνυπνζέζεηο, ε αίηεζε γίλεηαη απνδεθηή θαη
θαηαρσξείηαη ζην εηδηθφ θαηά δεμακελή πξφγξακκα, ην νπνίν επηθαηξνπνηείηαη θαζεκεξηλά,
δηαλέκεηαη ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο θαη δεκνζηεχεηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Ο.Λ.Π. .
β. Σν αξρείν (πξφγξακκα), ειεθηξνληθφ ή έληππν, αλά δεμακελή, απεηθνλίδεηαη ζε πίλαθα κε
10 ζηήιεο σο εμήο:
 Όλνκα πινίνπ
 Σχπνο πινίνπ
 Ηκεξνκελίεο αξρηθήο αίηεζεο θαη κεηαβνιψλ
 Αηηνχκελεο εκεξνκελίεο
 Πξνγξακκαηηζκέλεο εκεξνκελίεο
 Αηηνχκελεο κέξεο δεμακεληζκνχ
 Ηκεξνκελίεο παξαβίαζεο
 Ηκέξεο παξαβίαζεο
 Ηκεξνκελία δεμακεληζκνχ
 Παξαηεξήζεηο
γ. Μεηά ηελ θαηαρψξεζε ηεο αίηεζεο, ε πξνγξακκαηηζζείζα εκεξνκελία δεμακεληζκνχ
θαζίζηαηαη νξηζηηθή, εθηφο εάλ πξνθχςεη πξφβιεκα ζηελ θαηάζεζε θαη ηνλ έιεγρν ησλ
ζρεδίσλ ηνπ πινίνπ ή ζπληξέρνπλ νη ιφγνη εμαίξεζεο - απηφκαηεο κεηαηξνπήο ηνπ
πξνγξάκκαηνο - ησλ άξζξσλ 4 θαη 5 θαη νη επηηξεπφκελεο κεηαβνιέο ησλ άξζξσλ 6 θαη 7.
ΑΡΘΡΟ 4
Τπέξβαζε αξρηθά δειωζέληνο ρξόλνπ παξακνλήο ζηε δεμακελή θαη ζπλέπεηεο απηήο
1. Δθφζνλ θαηά ηελ πξνβιεπφκελε επηζεψξεζε απφ ηνπο αξκφδηνπο, κεηά ηελ επηθάζηζε ηνπ
πινίνπ ζηε Γεμακελή, δηαπηζησζεί ε αλάγθε εθηέιεζεο λέσλ εξγαζηψλ, νη νπνίεο δελ
κπνξνχζαλ λα πξνβιεθζνχλ ζηνλ αηηεζέληα ρξφλν, επηηξέπεηαη ε ππέξβαζε ηνπ ρξφλνπ
παξακνλήο ηνπ πινίνπ ζηε δεμακελή σο εμήο:
α. Οη πινίαξρνη, πινηνθηήηεο, εθνπιηζηέο, ή νη λφκηκνη αληηπξφζσπνί ηνπο ππνρξενχληαη, ζε
πεξίπησζε δηαθαηλνκέλεο ππέξβαζεο ησλ πξνγξακκαηηζκέλσλ εκεξψλ παξακνλήο ζηε
δεμακελή, λα ππνβάινπλ κέρξη θαη ηελ επφκελε εξγάζηκε εκέξα ηεο εηζφδνπ ηνπ πινίνπ
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αίηεζε παξάηαζεο, δειψλνληαο ηηο εκέξεο πνπ ζα απαηηεζνχλ γηα ηελ απνπεξάησζε ησλ
λέσλ εξγαζηψλ.
β. Σν εκεξήζην κίζζσκα ηεο δεμακελήο, θαηά ηηο εκέξεο ππέξβαζεο, ππνινγίδεηαη
πξνζαπμεκέλν θαηά 50% γηα ηελ πξψηε θαη δεχηεξε εκέξα θαη θαηά 100% γηα ηηο ινηπέο
εκέξεο.
2. Mε έγθαηξε θαηάζεζε αίηεζεο παξάηαζεο θαη ζρεηηθήο πξνθαηαβνιήο, εληφο ηεο
θαζνξηζκέλεο πξνζεζκίαο, ζεσξείηαη σο εθπξφζεζκε παξάηαζε θαη ζπλεπάγεηαη ηελ
ππνρξέσζε ηεο θαηαβνιήο απφ ηνλ ππφρξεν ηνπ εκεξήζηνπ κηζζψκαηνο, πξνζαπμεκέλνπ
θαηά 100%, γηα ηηο δχν (2) πξψηεο εκέξεο ππέξβαζεο θαη 200% γηα ηηο ππφινηπεο εκέξεο.
3. Οη ρξεψζεηο Ο.Λ.Π. Α.Δ. γηα εκπξφζεζκε παξάηαζε πξνθαηαβάιινληαη καδί κε ηελ αίηεζε
παξάηαζεο, ελψ ησλ εθπξφζεζκσλ παξαηάζεσλ ηνπιάρηζηνλ κηα εκέξα πξηλ απφ ηελ έμνδν
ηνπ πινίνπ απφ ηε δεμακελή. Σν χςνο ησλ πξνθαηαβαιιφκελσλ ρξεψζεσλ (ηαθηηθέο-εηδηθέοέθηαθηεο) αλαιχεηαη ζηηο Σηκνινγηαθέο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ (Κεθάιαην Β’
άξζξα 26 θαη 30).
4. α. Καη’ εμαίξεζε ησλ αλσηέξσ θαη εθφζνλ νη αηηεζείζεο εκέξεο ππέξβαζεο ηνπ ρξφλνπ
παξακνλήο ηνπ πινίνπ ζηε δεμακελή δελ επεξεάδνπλ ην πξφγξακκα δεμακεληζκνχ θαη δελ
«εθηνπίδνληαη» επφκελα πινία, νη αλσηέξσ πξνζαπμήζεηο, ηφζν ησλ εκπξφζεζκσλ, φζν
θαη ησλ εθπξφζεζκσλ παξαηάζεσλ, κεηψλνληαη ζην ήκηζπ.
β. Η κείσζε ηεο πξνζαχμεζεο κε ηε ινγηθή ηεο εμππεξέηεζεο ησλ δεμακεληδφκελσλ πινίσλ,
φηαλ δελ επεξεάδεηαη άκεζα ν πξνγξακκαηηζκέλνο δεμακεληζκφο ησλ επφκελσλ πινίσλ,
αθνξά ζε θάζε εκέξα ππέξβαζεο ηνπ αξρηθά αηηεζέληνο ρξφλνπ παξακνλήο ζηε δεμακελή
θαη κέρξη ηελ εκεξνκελία πνπ δελ παξαβηάδεηαη ην πξφγξακκα δεμακεληζκνχ. Κάζε αίηεζε
παξάηαζεο, εκπξφζεζκε ή εθπξφζεζκε, γηα λα δηθαηνχηαη ηελ έθπησζε πξνζαχμεζεο, ζα
πξέπεη απαξαίηεηα λα ζπλνδεχεηαη κε ηηο πξνβιεπφκελεο πξνθαηαβνιέο.
5. Αίηεζε δεμακεληζκνχ κε πξνβιεπφκελε παξάηαζε παξακνλήο άλσ ησλ 20 εκεξψλ,
εμεηάδεηαη απφ ην αξκφδην φξγαλν Γηνίθεζεο ηεο Ο.Λ.Π. Α.Δ. .
ΑΡΘΡΟ 5
Πξνηεξαηόηεηα εηζόδνπ ζηηο δεμακελέο
1. Σν πξφγξακκα δεμακεληζκνχ, φπσο θαζεκεξηλά δεκνζηεχεηαη, ελδέρεηαη λα παξεθθιίλεη,
εθηφο ησλ εμαηξέζεσλ ηνπ άξζξνπ 4 θαη φηαλ γηα ιφγνπο αζθάιεηαο ησλ πινίσλ ή
εμππεξέηεζεο ησλ επηβαηψλ, επηβάιιεηαη άκεζνο θαη ρσξίο θαζπζηέξεζε δεμακεληζκφο.
2. Δηδηθφηεξα παξέρεηαη, θαηά παξέθθιηζε ησλ θαηά ζεηξά θαηαρσξεκέλσλ αηηήζεσλ
δεμακεληζκνχ, πξνηεξαηφηεηα ζηα θάησζη πινία, θαηφπηλ αηηήζεσλ ησλ ελδηαθεξφκελσλ:
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α. ε θάζε πισηφ κέζν ηνπ ειιεληθνχ Πνιεκηθνχ Ναπηηθνχ.
β. ε επηβαηεγά πινία ή πινία ηαθηηθψλ γξακκψλ (Liners), πνπ έρνπλ πξνγξακκαηηζηεί γηα
δεμακεληζκφ θαη ν δεμακεληζκφο ηνπο κεηαηέζεθε αλαγθαζηηθά, εθφζνλ θαηαζέζνπλ
βεβαίσζε δξνκνιφγεζήο ηνπο απφ ηελ αξκφδηα αξρή.
γ. ε θάζε είδνπο πινία πνπ έρνπλ ππνζηεί δεκηά, ε νπνία επεξεάδεη ηελ αμηνπινΐα θαη ηελ
αζθάιεηά ηνπο ή κπνξεί λα θαηαιήμεη ζε πξφθιεζε ξχπαλζεο ηνπ ζαιάζζηνπ
πεξηβάιινληνο ή επί επηβαηεγψλ αλ ε δεκηά είλαη ηθαλή λα επεξεάζεη κε νπνηνδήπνηε
ηξφπν ηελ εθηέιεζε ησλ δξνκνινγίσλ ηνπο.
Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ απφθηεζε πξνηεξαηφηεηαο δεμακεληζκνχ είλαη ε
πηζηνπνίεζε ησλ δεκηψλ, απφ ηνλ αξκφδην πξνο ηνχην θνξέα ή απφ ηνλ αξκφδην
Νενγλψκνλα.
δ. ε επηβαηεγά πινία γηα εθηέιεζε πεηξάκαηνο επζηάζεηαο θαη κφλνλ.
ε. ηα πινία πνπ έρνπλ αλάγθε επαλαδεμακεληζκνχ, ιφγσ ζπκπιεξσκαηηθψλ εξγαζηψλ
ηαπψκαηνο άμνλνο. Η ζρεηηθή αίηεζε, πξέπεη λα ππνβιεζεί εληφο 10 εκεξψλ απφ ηελ
έμνδν ηνπ πινίνπ απφ ηε δεμακελή θαη λα ζπλνδεχεηαη απφ ζρεηηθή βεβαίσζε ηνπ
λαππεγνχ ηεο πινηνθηήηξηαο εηαηξείαο.
ζη. ε επηβαηεγά πινία, εθφζνλ απνδεδεηγκέλα έρνπλ ππνζηεί ζνβαξή κείσζε ηεο ηαρχηεηάο
ηνπο, θαη κία κφλν εκέξα γηα ηνλ απιφ θαζαξηζκφ θαη πθαινρξσκαηηζκφ ηνπο, κε ηελ
πξνζθφκηζε αληηγξάθνπ ηνπ εκεξνινγίνπ ηνπ πινίνπ θαη ζρεηηθή βεβαίσζε ηνπ Κεληξηθνχ
Ληκελαξρείνπ Πεηξαηά.
3. ε πεξίπησζε ππνβνιήο αηηήζεσλ δεμακεληζκνχ θαηά πξνηεξαηφηεηα απφ πεξηζζφηεξα πινία,
ε ζεηξά εηζφδνπ απηψλ ζηε δεμακελή θαζνξίδεηαη απφ ηνλ αξκφδην πξντζηάκελν ηεο Γ/λζεο,
ζηελ αξκνδηφηεηα ηνπ νπνίνπ ππάγνληαη νη δεμακελέο, κε θξηηήξηα ηελ αζθάιεηα ηνπ πινίνπ,
ηελ απνθπγή αηπρήκαηνο ή ξχπαλζεο θαη ηε γεληθφηεξε θνηλσληθή εμππεξέηεζε.
ΑΡΘΡΟ 6
Αιιαγή πξνγξάκκαηνο δεμακεληζκνύ πινίωλ (αλαγθαζηηθή κεηάζεζε)
1. α. Δάλ ζπληξέρνπλ νη πξνβιεπφκελεο απφ ηα άξζξα 4 θαη 5 πξνυπνζέζεηο, ηφηε απηφκαηα
κεηαηξέπεηαη ην πξφγξακκα δεμακεληζκνχ θαη ηα πινία πνπ ράλνπλ ηε ζεηξά ηνπο
(εθηνπίδνληαη) απφ ηηο πξνγξακκαηηζζείζεο εκεξνκελίεο, πξνγξακκαηίδνληαη εθ λένπ, θαηά
ζεηξά, ζηηο ακέζσο επφκελεο εκεξνκελίεο.
β. Αλ, εμαηηίαο ησλ αλαπφθεπθησλ αιιαγψλ (παξαβίαζε απφ πξνεγνχκελν πινίν πξνηεξαηφηεηα - ή αθφκα θαη πξνζσξηλή αδπλακία ηεο δεμακελήο), ε θαζνξηζζείζα
εκεξνκελία δεμακεληζκνχ, πνπ απηφκαηα κεηαηέζεθε ζε κεηαγελέζηεξν ηνπ αηηεζέληνο

12

ρξφλν, δελ εμππεξεηεί ηνπο ελδηαθεξφκελνπο, ηφηε απηνί δηθαηνχληαη λα δεηήζνπλ κε
αίηεζή ηνπο είηε ηελ αθχξσζε ηνπ δεμακεληζκνχ, αμηψλνληαο ηελ επηζηξνθή ησλ
θαηαηεζεηκέλσλ πξνθαηαβνιψλ, είηε ηε κεηάζεζε ηεο εκεξνκελίαο δεμακεληζκνχ ζε λέα
ειεχζεξε εκεξνκελία ηεο δεμακελήο, ή ηελ απμνκείσζε ησλ εκεξψλ δηάζεζεο ηεο
δεμακελήο.
Η αίηεζε ππνβάιιεηαη θαηά ηελ εκεξνκελία εηζφδνπ ζηε δεμακελή ηνπ πξνηηκεζέληνο
πινίνπ ή θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δεκηνπξγεζείζαο ππέξβαζεο.
γ. Αλ δελ ππνβιεζεί εκπξφζεζκε αίηεζε, ζεσξείηαη φηη νη ελδηαθεξφκελνη απνδέρνληαη ηε
λέα κεηαγελέζηεξε εκεξνκελία θαη ηπρφλ κεηέπεηηα εθπξφζεζκε αίηεζε κεηάζεζεο,
απμνκείσζεο ρξφλνπ ή, αθχξσζεο, ζα επηθέξεη ζε βάξνο ηνπο ηηο ζπλέπεηεο πνπ
πξνβιέπνπλ νη πεξηπηψζεηο β’ & γ’ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 7.
2. Σα παξνπζηαδφκελα θελά θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ απηφκαηνπ επαλαπξνγξακκαηηζκνχ,
ιφγσ αθχξσζεο ή κεηάζεζεο ηεο εκεξνκελίαο δεμακεληζκνχ εθηνπηζζέλησλ πινίσλ,
θαιχπηνληαη κε απηφκαηε επίζπεπζε ηνπ ρξφλνπ δεμακεληζκνχ ησλ ππφινηπσλ
εθηνπηζζέλησλ πινίσλ θαηά ζεηξά θαη κέρξη ηελ εκεξνκελία ηεο αξρηθήο αίηεζήο ηνπο. Η
απηφκαηε επίζπεπζε δελ κπνξεί λα αθνξά εκεξνκελία πξνγελέζηεξε ηεο αηηεζείζαο.
ΑΡΘΡΟ 7
Γηθαίωκα αιιαγήο ζεηξάο δεμακεληζκνύ
1. Οηθεηνζειήο αθχξσζε – κεηάζεζε – απμνκείσζε ρξφλνπ δεμακεληζκνχ
α. Οη πινηνθηήηεο ή νη λφκηκνη εθπξφζσπνη απηψλ κπνξνχλ, κε αίηεζή ηνπο, λα δεηήζνπλ
αθχξσζε, θαζψο θαη κεηάζεζε ηεο θαζνξηζζείζαο εκεξνκελίαο ή απμνκείσζε ησλ αξρηθά
δεισζεηζψλ εκεξψλ δεμακεληζκνχ, ζε θελέο δηαζέζηκεο εκεξνκελίεο ηνπ πξνγξάκκαηνο
δεμακεληζκνχ, ππφ ηελ απαξαίηεηε πξνυπφζεζε φηη ην γξαπηφ αίηεκα ζα ππνβιεζεί ην
αξγφηεξν πέληε (5) εκέξεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία δεμακεληζκνχ ηνπ πινίνπ.
β. ε πεξίπησζε εκπξφζεζκεο αθχξσζεο, επηζηξέθνληαη νη πξνθαηαβιεζείζεο ρξεψζεηο.
γ. ε

πεξίπησζε

εθπξφζεζκεο

αίηεζεο

αθχξσζεο,

κεηάζεζεο

ή

κείσζεο

εκεξψλ

δεμακεληζκνχ, ν εθπξφζσπνο ηνπ πινίνπ ππνρξενχηαη -σο δέζκεπζε ηεο δεμακελήο- ζηελ
θαηαβνιή ηνπ εκεξήζηνπ κηζζψκαηνο γηα θάζε εκέξα πνπ ζα παξακείλεη θελή ε δεμακελή
θαη κέρξη ηνπ ζπλφινπ ησλ αηηνχκελσλ εκεξψλ.
δ. Αίηεζε γηα νηθεηνζειή κεηαβνιή θαζνξηζζείζαο εκεξνκελίαο δεμακεληζκνχ κπνξεί λα
ππνβιεζεί κέρξη πέληε (5) θνξέο κέζα ζην εμάκελν απφ ηελ αξρηθή αηηνχκελε εκεξνκελία
δεμακεληζκνχ, γηα ην ίδην πινίν, γηα ηνλ ίδην δεμακεληζκφ. Μεηά ηελ πέκπηε κεηαβνιή ε
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αίηεζε δεμακεληζκνχ ζεσξείηαη άθπξε, κε ηηο ζπλέπεηεο ηεο πξναλαθεξφκελεο πεξίπησζεο
γ’ ηνπ παξφληνο άξζξνπ.
ε. Πξνηεξαηφηεηα δεμακεληζκνχ πινίνπ κπνξεί λα παξαρσξεζεί ζε άιιν πινίν, εθ ησλ
θαηαρσξεκέλσλ ζην Πξφγξακκα αηηήζεσλ δεμακεληζκνχ, κφλν γηα κία θνξά θαη’ έηνο, γηα
ην θάζε έλα απφ ηα εκπιεθφκελα πινία, εθφζνλ ν δεμακεληζκφο είλαη ηζφρξνλνο θαη αθνξά
ζηελ ίδηα δεμακελή, θαηφπηλ ηαπηφρξνλσλ αηηήζεσλ ησλ πινηνθηεηψλ ή εθπξνζψπσλ
ηνπο, ζηηο νπνίεο ζα αλαθέξεηαη ξεηά ε αιιαγή θαη ε αηηηνινγία απηήο θαη εθφζνλ πξνο
ηνχην ζπλαηλέζεη ν αξκφδηνο Γ/ληήο ηνπ Ο.Λ.Π. .
2. Δπίζπεπζε
α. Σα παξνπζηαδφκελα θελά θαηά ηελ εθηέιεζε Πξνγξακκαηηζκνχ δεμακεληζκνχ πινίσλ,
ιφγσ αθχξσζεο ή κεηαβνιήο ηεο θαζνξηζζείζαο εκεξνκελίαο δεμακεληζκνχ, ή απιά ιφγσ
χπαξμεο δηαζέζηκσλ θελψλ εκεξνκεληψλ δεμακεληζκνχ, κπνξνχλ λα θαιχπηνληαη απφ ηα
επφκελα πξνγξακκαηηζκέλα πινία, εθφζνλ εθδειψζνπλ ελδηαθέξνλ κε ππνβνιή ζρεηηθνχ
αηηήκαηνο, θαηά ζεηξά αηηήκαηνο επίζπεπζεο.
β. Η αίηεζε επίζπεπζεο ππνβάιιεηαη απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ ειεθηξνληθνχ πξνγξάκκαηνο
δεμακεληζκνχ ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Ο.Λ.Π., πνπ επέρεη ζέζε θνηλνπνίεζεο.
γ. Με ππνβνιή αίηεζεο επίζπεπζεο ζεσξείηαη απηφκαηα σο έιιεηςε ελδηαθέξνληνο γηα
εκεξνκελία δεμακεληζκνχ ζε πξνγελέζηεξε ηεο πξνγξακκαηηζζείζαο.
ΑΡΘΡΟ 8
Καηάζεζε πξνθαηαβνιώλ
1. Οη ακνηβέο δεμακεληζκνχ πξνθαηαβάιινληαη πξνο ηελ Ο.Λ.Π. Α.Δ. απφ ηνπο ππφρξενπο πξνο
πιεξσκή πινηνθηήηεο, δηαρεηξηζηέο, εθνπιηζηέο ή εθπξνζψπνπο απηψλ, ζχκθσλα κε ηα
νξηδφκελα ζηηο ηηκνινγηαθέο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ ζην Κεθάιαην Β’, άξζξν 30.
α. Μαδί κε ηελ αίηεζε θαηαηίζεηαη ε πξψηε πξνθαηαβνιή, πνπ αθνξά ζην ζχλνιν ηνπ
εκεξήζηνπ ηαθηηθνχ κηζζψκαηνο ηεο δεμακελήο γηα ηνλ αηηεζέληα ρξφλν δεμακεληζκνχ.
Παξάιεηςε θαηάζεζεο ηεο πξψηεο πξνθαηαβνιήο ζπλεπάγεηαη ηε κε απνδνρή ηεο αίηεζεο
δεμακεληζκνχ.
β. Η δεχηεξε πξνθαηαβνιή θαηαηίζεηαη ηνπιάρηζηνλ κηα εκέξα πξηλ απφ ηελ είζνδν ηνπ
πινίνπ ζηε δεμακελή. Η πξνθαηαβνιή ππνινγίδεηαη κε βάζε ηηο αλαινγνχζεο ηαθηηθέο
ρξεψζεηο δεμακεληζκνχ θαη απνδεμακεληζκνχ, πιένλ πνζνχ ίζνπ κε ην ζχλνιν ηνπ
εκεξήζηνπ κηζζψκαηνο έλαληη ησλ έθηαθησλ ρξεψζεσλ πνπ αλακέλεηαη λα πξνθχςνπλ θαη
ησλ εηδηθψλ ρξεψζεσλ. Παξάιεηςε θαηάζεζεο ηεο δεχηεξεο πξνθαηαβνιήο ζπλεπάγεηαη
ηε κε είζνδν ηνπ πινίνπ ζηε δεμακελή.
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γ. ε πεξίπησζε ππέξβαζεο ηνπ ρξφλνπ παξακνλήο πινίνπ ζηε δεμακελή θαηαβάιινληαη νη
επηπιένλ πξνθαηαβνιέο, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 4 θαη αλαιχνληαη ζην άξζξν 30 ησλ
ηηκνινγηαθψλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ.
Οη θαηαβαιιφκελεο, έλαληη έθηαθησλ ρξεψζεσλ, πξνθαηαβνιέο εθθαζαξίδνληαη απφ ην
αξκφδην ηκήκα εζφδσλ ηνπ Ο.Λ.Π. εληφο κελφο απφ ηελ εκεξνκελία απνδεμακεληζκνχ ηνπ
πινίνπ θαη ηπρφλ επηζηξεπηέεο δηαθνξέο απνδίδνληαη ζηνπο δηθαηνχρνπο. Δληφο ηεο ίδηαο
πξνζεζκίαο ηηκνινγνχληαη θαη νη ηπρφλ επηπιένλ ρξεψζεηο ζηνπο ππφρξενπο.
2. Απαιιάζζνληαη ηεο ππνρξέσζεο πξνθαηαβνιήο ησλ ηαθηηθψλ εηδηθψλ θαη έθηαθησλ ακνηβψλ
δεμακεληζκνχ:
α. πινία πνπ αλήθνπλ θαηά θπξηφηεηα ζην ειιεληθφ δεκφζην ή ηεινχλ ππφ ειιεληθή θξαηηθή
δηαρείξηζε
β. ηα πνιεκηθά πινία θάζε εζληθφηεηαο.
ΑΡΘΡΟ 9
Δίζνδνο ζηε δεμακελή - Έμνδνο δεμακεληζζέληωλ πινίωλ
1. α. Σν πινίν δηθαηνχηαη λα εηζέιζεη ζηε δεμακελή απφ ηηο 09.00’ π.κ. ηεο πξνγξακκαηηζζείζαο
εκέξαο

ηνπ

δεμακεληζκνχ

θαη

λα

εμέιζεη

νπνηεδήπνηε

θαηά

ηελ

ηειεπηαία

πξνγξακκαηηζκέλε εκέξα παξακνλήο ηνπ ή ην αξγφηεξν κέρξη ηηο 09.00’ π.κ. ηεο
επφκελεο.
β. Ο ρξφλνο παξακνλήο ηνπ πινίνπ ζηε δεμακελή αξρίδεη απφ ηελ ψξα έλαξμεο ησλ
δηαξξπζκίζεσλ ηεο δεμακελήο γηα ηελ ππνδνρή ηνπ πινίνπ. Ωο ρξφλνο εηζφδνπ ηνπ πινίνπ
ζηε δεμακελή ινγίδεηαη εθείλνο θαηά ηνλ νπνίν ε πξψξα ηνπ πινίνπ εηζήιζε ζην ζηφκην
ηεο δεμακελήο.
γ. Ο αληηπξφζσπνο ηνπ πξνο δεμακεληζκφ πινίνπ νθείιεη - ην αξγφηεξν κέρξη ην κεζεκέξη
ηεο πξνεγνχκελεο εκέξαο, πνπ έρεη πξνγξακκαηηζζεί ν δεμακεληζκφο - λα ιάβεη απφ ηνλ
εληεηαικέλν ππάιιειν ηνπ Ο.Λ.Π. Α.Δ. ζρεηηθέο νδεγίεο θαη ηελ αθξηβή ψξα πνπ πξέπεη ην
πινίν λα επξίζθεηαη πξν ηεο εηζφδνπ ηεο δεμακελήο θαη λα θξνληίζεη ηα αθφινπζα:
I. Σν πινίν λα δηαζέηεη ην απαξαίηεην πξνζσπηθφ θαηαζηξψκαηνο θαη κεραλήο γηα ηνπο
ρεηξηζκνχο ηελ εκέξα ηνπ δεμακεληζκνχ. Απηφ πηζηνπνηείηαη κε θαηάζεζε αληηγξάθνπ
ηνπ Πηζηνπνηεηηθνχ Αζθαινχο Δπάλδξσζεο (Safe Manning) θαη αληίγξαθν ηνπ
θαηαιφγνπ πιεξψκαηνο.
II. Να δηαζέηεη ζε εηνηκφηεηα ηα βαξνχιθα, ηα αληίζηνηρα κεραλήκαηα, ηα απαξαίηεηα
ζρνηληά, ηα ζπξκαηφζρνηλα θαη ηα ινηπά εθφδηα γηα ηνπο ρεηξηζκνχο ηνπ θαηά ηελ
είζνδν θαη έμνδν.
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ε πεξίπησζε πνπ ην πξνο δεμακεληζκφ πινίν δε δηαζέηεη ζε εηνηκφηεηα ηα σο άλσ
απαξαίηεηα γηα ηνπο ρεηξηζκνχο ηνπ, πξέπεη λα ην γλσζηνπνηήζεη ζην Σκήκα Γεμακελψλ
απφ ηελ πξνεγνχκελε ηνπ δεμακεληζκνχ εκέξα, ψζηε απηά λα δηαηεζνχλ απφ ηνλ
Ο.Λ.Π.
ΙΙΙ. Να κελ ππάξρεη εγθάξζηα θιίζε ηνπ πινίνπ.
IV.Η δηακήθεο θιίζε απηνχ λα είλαη ε ειάρηζηε δπλαηή: 1% ηνπ νιηθνχ κήθνπο ηνπ
πινίνπ.
VI. Οη ιέκβνη, επσηίδεο, θιίκαθεο θ.ιπ. λα κελ πξνεμέρνπλ ησλ πιεπξψλ ηνπ ζθάθνπο.
δ. Καηά ηελ ψξα ηνπ δεμακεληζκνχ, ην πινίν πξέπεη λα νδεγείηαη απφ ηνλ πινίαξρν θαη κε
επζχλε ηνπ λα νδεγείηαη κέρξη ηνπ ζηνκίνπ ηεο δεμακελήο θαη θαηά ηνλ άμνλα απηήο.
ε. Απφ ηνπ ζηνκίνπ ηεο δεμακελήο, ηε δηεχζπλζε ησλ ρεηξηζκψλ ηνπ πινίνπ αλαιακβάλεη ν
εληεηαικέλνο πξνο ηνχην ππάιιεινο ηνπ Ο.Λ.Π., ν δε πινίαξρνο ηνπ πινίνπ ππνρξενχηαη
λα εθηειεί επαθξηβψο θαη έγθαηξα ηηο εληνιέο απηνχ, επζπλφκελνο κφλν γηα ηνπο ηπρφλ
εζθαικέλνπο θαη δηάθνξνπο πξνο ηηο ππνδείμεηο ηνπ αξκνδίνπ πξνο δεμακεληζκφ
ππαιιήινπ ρεηξηζκνχο.
2. Ο αληηπξφζσπνο ηνπ πινίνπ νθείιεη, ην πξσί ηεο ηειεπηαίαο πξνγξακκαηηζζείζαο εκέξαο
παξακνλήο ηνπ πινίνπ ζηε δεμακελή, λα δειψζεη ηελ αθξηβή ψξα απνδεμακεληζκνχ θαη λα
ιάβεη απφ ηνλ εληεηαικέλν πξνο ηνχην ππάιιειν ηνπ Ο.Λ.Π. ηηο ζρεηηθέο γηα ηελ έμνδν ηνπ
πινίνπ νδεγίεο.
α. Ωο ψξα εμφδνπ απφ ηε δεμακελή ινγίδεηαη ε ψξα θαηά ηελ νπνία ε πξψξα ηνπ πινίνπ
εμήιζε ηνπ ζηνκίνπ ηεο δεμακελήο, ελψ σο ψξα απνδεμακεληζκνχ ζεσξείηαη ε ψξα πνπ
απνθαηαζηάζεθε ε δεμακελή απφ ηηο ζηεξίμεηο, πνπ ηπρφλ έγηλαλ γηα ηελ ππνδνρή ηνπ
πινίνπ.
β. Αλ ην πινίν εμέιζεη λσξίηεξα απφ ηελ ηειεπηαία πξνγξακκαηηζζείζα εκεξνκελία
δεμακεληζκνχ, γηα φζεο εκέξεο αηηήζεθε – πξνγξακκαηίζηεθε θαη δελ ρξεζηκνπνίεζε ηελ
δεμακελή, ζα έρεη ηηο ζπλέπεηεο ηεο δέζκεπζεο, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 7 παξαγξ. 1 πεξ.
γ’ ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ.
γ. Πινίν πνπ εμέξρεηαη ηελ ηειεπηαία πξνγξακκαηηζκέλε εκέξα δεμακεληζκνχ ρσξίο λα
ρξεζηκνπνηήζεη φιν ην δηαζέζηκν 24σξν, δελ δηθαηνχηαη νπνηαδήπνηε έθπησζε ησλ
ρξεψζεσλ ΟΛΠ.
3. Καηά ηελ είζνδν θαη έμνδν ησλ πινίσλ ζηηο δεμακελέο απαγνξεχνληαη απνιχησο νη θηλήζεηο
ησλ ειίθσλ ηνπο, εθφζνλ ε πξχκλε απηψλ επξίζθεηαη εληφο ηεο Γεμακελήο.

16

4. Η είζνδνο θαη έμνδνο ησλ πινίσλ απφ ηηο πισηέο δεμακελέο δηελεξγείηαη απφ ηνπο
ειεθηξνθίλεηνπο εξγάηεο έιμεο ηεο δεμακελήο, ελψ ζηελ πεξίπησζε ησλ κφληκσλ
δεμακελψλ, ηα πινία εηζέξρνληαη θαη εμέξρνληαη κε δηθά ηνπο κέζα.
5. Η αθξηβήο ψξα εηζφδνπ - εμφδνπ θαη δεμακεληζκνχ - απνδεμακεληζκνχ ησλ πινίσλ
δηαπηζηψλεηαη απφ ην ηεξνχκελν ζε θάζε δεμακελή «Ηκεξνιφγην Γεμακεληζκνχ», ην νπνίν
πξνζππνγξάθεηαη θαη απφ ηνλ πινίαξρν ή άιιν εθπξφζσπν ηνπ δεμακεληδφκελνπ πινίνπ.
6. Η

παξακνλή

ηνπ

πινίνπ

ζηε

δεμακελή

θαη

νη

θαζπζηεξήζεηο

δεμακεληζκνχ

ή

απνδεμακεληζκνχ ιφγσ θσιπκάησλ ή ππαηηηφηεηαο ησλ πινίσλ ξπζκίδνληαη ζηα άξζξα 10,
11, 12 θαη 13 ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ.
ΑΡΘΡΟ 10
Κωιύκαηα εηζόδνπ - εμόδνπ πινίνπ ζηε δεμακελή
1. Δάλ ε έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο δεμακεληζκνχ ηνπ πινίνπ (ζηνλ φξν ζπκπεξηιακβάλνληαη ε
είζνδνο θαη νη εξγαζίεο δηαξξχζκηζεο) παξαθσιπζεί απφ ιφγνπο αλσηέξαο βίαο (ππξθαγηά,
δηαθνπή ξεχκαηνο, αθξαία θαηξηθά θαηλφκελα φπσο ζθνδξή ζαιαζζνηαξαρή, ραιαδφπησζε,
ρηφλη θ.η.ι.), ή ιφγνπο πνπ νθείινληαη ζηηο δεμακελέο (απεξγία εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ
Ο.Λ.Π., ηαπηφρξνλνο δεμακεληζκφο δπν ή πεξηζζφηεξσλ πινίσλ ζε παξαθείκελεο δεμακελέο,
βιάβε δεμακελήο ή κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ), ηφηε ζην αλακέλνλ λα δεμακεληζζεί πινίν
ρνξεγνχληαη νη ηηκνινγηαθέο εθπηψζεηο θαη ηα δηθαηψκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 12
παξ. 2β., θαζψο θαη ζηηο Σηκνινγηαθέο δηαηάμεηο ηνπ θεθαιαίνπ Β’ ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ.
2. α. Πινίν, ην νπνίν είλαη πιήξσο έηνηκν πξνο απνδεμακεληζκφ ζε θαζνξηζζείζα ψξα (έμνδνο
θαη εξγαζίεο απνθαηάζηαζεο) θαη ζπκβεί λα παξαθσιπζεί ε έμνδνο γηα ηνπο αλσηέξσ
ιφγνπο, δελ ππφθεηηαη ζε επηβάξπλζε γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ παξαθσιχζεθε ε
έμνδφο ηνπ.
β. Αλ ην θψιπκα απνθαηαζηαζεί κέρξη ηελ 13.00’ κ.κ. ηεο δεισζείζαο πξνο απνδεμακεληζκφ
εκέξαο, ην πινίν νθείιεη λα εμέιζεη ηεο δεμακελήο.
γ. Αλ ην θψιπκα δηαξθέζεη πέξαλ ηεο 13.00’ κ.κ., ηφηε ην αλακέλνλ ηνλ απνδεμακεληζκφ
πινίν δηθαηνχηαη λα δεηήζεη εγγξάθσο ηε καηαίσζε εμφδνπ ηελ εκέξα απηή θαη λα εμέιζεη
ηελ επφκελε εκέξα κέρξη ηηο 9.00’ π.κ., απαιιαζζφκελν ηεο θαηαβνιήο εκεξεζίνπ
κηζζψκαηνο, αθφκε θαη αλ ην θψιπκα απνθαηαζηαζεί εληφο ηεο εκέξαο. Αλ, παξφια απηά,
επηζπκεί λα εμέιζεη κφιηο απνθαηαζηαζεί ην θψιπκα, ν εθπξφζσπνο ηνπ πινίνπ
απαιιάζζεηαη απφ ηελ ππνρξέσζε θαηαβνιήο ηνπ κηζζψκαηνο γηα ηελ εκέξα απηή θαη
ππνρξενχηαη κφλν ζηελ θαηαβνιή ηνπ πνζνχ ησλ απαηηνχκελσλ ππεξσξηψλ ησλ νκάδσλ
δεμακεληζκνχ.
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3. ε φιεο ηηο αλσηέξσ πεξηπηψζεηο θσιπκάησλ εηζφδνπ – εμφδνπ πινίνπ ιφγσ αλσηέξαο βίαο,
πέξαλ ησλ αλσηέξσ δηθαησκάησλ, νπδεκία άιιε αμίσζε θαηά ηνπ Ο.Λ.Π. δηθαηνχηαη λα
πξνβάιεη ην πινίν.
4. Γε ζεσξνχληαη πεξηπηψζεηο αλσηέξαο βίαο θαζπζηεξήζεηο νθεηιφκελεο ζε δπζρέξεηεο
απάξζεσο, έιιεηςε ξπκνπιθψλ, αδπλακία πινήγεζεο, ειηγκψλ θαη άιισλ εξγαζηψλ, απεξγίεο
πιεξσκάησλ θ.η.ι. πνπ αθνξνχλ ζηηο ζρέζεηο πινίνπ θαη ηξίησλ, θαη σο εθ ηνχηνπ θάζε
θαζπζηέξεζε εηζφδνπ ή εμφδνπ ηνπ πινίνπ ζηε δεμακελή νθεηιφκελε ζηνπο ιφγνπο απηνχο
βαξχλεη ην πινίν.
5. ηελ πεξίπησζε πνπ, ηπρφλ ηελ ίδηα κέξα - θαηά ηελ νπνία ην πξνο δεμακεληζκφ πινίν είλαη
έηνηκν λα εηζέιζεη ζηε δεμακελή - δνζεί πξνηεξαηφηεηα εηζφδνπ ζε πινίν πνπ ηε δηθαηνχηαη,
αλαζηέιιεηαη ν δεμακεληζκφο ηνπ έρνληνο ζεηξά δεμακεληζκνχ πινίνπ κέρξη ηεο εμφδνπ ηνπ
πξνηηκεζέληνο πινίνπ, ρσξίο δηθαίσκα αμίσζεο απνδεκίσζεο ή έθπησζεο γηα ηελ αηηία απηή,
εθαξκνδφκελσλ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ.
ΑΡΘΡΟ 11
Καζπζηεξήζεηο εηζόδνπ πινίωλ ζηηο δεμακελέο – Με είζνδνο πινίνπ
1. Δάλ ην πινίν, ιφγσ δηθήο ηνπ ππαηηηφηεηαο ή ιφγσ εμαηξεηηθά ρξνλνβφξαο δηαξξχζκηζεο ηεο
δεμακελήο γηα ηελ αζθαιή ππνδνρή ηνπ, εηζέιζεη ζηε δεμακελή κε θαζπζηέξεζε θαη νη
εξγαζίεο δεμακεληζκνχ ηνπ δηαξθέζνπλ κεηά ηελ 14.30’ κ.κ., ηφηε επηβαξχλεηαη - πέξαλ ηνπ
εκεξήζηνπ ηαθηηθνχ κηζζψκαηνο - κε ηα δηθαηψκαηα ππεξσξηαθήο εξγαζίαο ηεο νκάδαο
δεμακεληζκνχ.
2. α. Δάλ ην πινίν, γηα ιφγνπο δηθήο ηνπ ππαηηηφηεηαο (θαζπζηέξεζε άθημεο, εζθαικέλε ή
αλαθξηβήο δήισζε δηαζηάζεψλ απηνχ ή ηνπ θνξηίνπ ηνπ, χπαξμε εγθάξζηαο θιίζεο,
έιιεηςε

απαξαίηεηνπ

πξνζσπηθνχ

πινίνπ,

παξάιεηςε

θαηάζεζεο

ηεο

δεχηεξεο

πξνβιεπφκελεο πξνθαηαβνιήο θ.η.ι.) δελ έρεη μεθηλήζεη ηε δηαδηθαζία εηζφδνπ ζηε
δεμακελή κέρξη ηε 13.00’ κ.κ. ηεο πξνγξακκαηηζζείζαο εκέξαο, δηθαηνχηαη - κε έγγξαθν
αίηεκά ηνπ - λα αλαζηείιεη ηνλ δεμακεληζκφ θαη λα δεηήζεη λα εηζέιζεη ηελ αθξηβψο
επφκελε εκέξα, κε ππνρξέσζε θαηαβνιήο νιφθιεξνπ ηνπ εκεξήζηνπ κηζζψκαηνο, σο
δέζκεπζε ηεο δεμακελήο. ηελ πεξίπησζε απηή δε δηθαηνχηαη λα παξακείλεη επηπιένλ κέξα
ζηε δεμακελή, ρσξίο λα ραξαθηεξηζηεί παξαβίαζε, ππνρξενχκελν λα θαηαβάιεη ηηο
ηηκνινγηαθέο πξνζαπμήζεηο ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ.
β. ε πεξίπησζε πνπ ην πινίν δελ εηζέιζεη γηα δεμακεληζκφ ηελ πξνγξακκαηηζζείζα εκέξα
ρσξίο λα έρεη ελεκεξψζεη ηνλ Ο.Λ.Π. - κε γξαπηφ αίηεκα - γηα αθχξσζε ή κεηάζεζε ή
κείσζε ησλ εκεξψλ δεμακεληζκνχ, ν Ο.Λ.Π. κπνξεί - κεηά ηελ παξέιεπζε ηνπ 24ψξνπ -
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λα δηαζέζεη ηε δεμακελή ζε άιιν πινίν. Ο εθπξφζσπνο ηνπ πινίνπ πνπ δελ πξνζήιζε γηα
δεμακεληζκφ ππνρξενχηαη, σο πνηληθή ξήηξα, ζηελ θαηαβνιή νιφθιεξνπ ηνπ εκεξήζηνπ
κηζζψκαηνο,

ιφγσ

παξαβίαζεο

ηνπ

πξνγξάκκαηνο

γηα

θάζε

εκέξα

πνπ

δελ

πξαγκαηνπνηήζεθε ν πξνγξακκαηηζκέλνο δεμακεληζκφο, αλεμαξηήησο αλ θαιπθζνχλ ή φρη
νη εκεξνκελίεο απφ άιιν πινίν.
3. Όηαλ ν δεμακεληζκφο παξεκπνδίδεηαη ιφγσ θαζπζηέξεζεο απνδεμακεληζκνχ πξνεγνχκελνπ
πινίνπ, ζην παξεκπνδηδφκελν πινίν

ρνξεγνχληαη νη πξνβιεπφκελεο

εθπηψζεηο θαη

δηθαηψκαηα, ελψ πινίν πνπ θαζπζηεξεί ιφγσ ππαηηηφηεηάο ηνπ λα απνδεμακεληζηεί ππφθεηηαη
ζηηο ηηκνινγηαθέο επηβαξχλζεηο ηνπ άξζξνπ πνπ αθνινπζεί.
ΑΡΘΡΟ 12
Καζπζηέξεζε απνδεμακεληζκνύ πινίνπ – Γηθαηώκαηα αλακέλνληνο πινίνπ
1. Καζπζηέξεζε απνδεμακεληζκνχ πινίνπ ιφγσ ππαηηηφηεηάο ηνπ
α. Σν πινίν ζεσξείηαη ππαίηην θαζπζηέξεζεο, αλ δελ έρεη νινθιεξψζεη ηνλ απνδεμακεληζκφ
ηνπ κέρξη ηηο 09.00’ π.κ. ηεο επφκελεο απφ ηε δεισζείζα θαη πξνγξακκαηηζζείζα
ηειεπηαία εκέξα δεμακεληζκνχ, ππνθείκελν ζε ηηκνινγηαθέο επηβαξχλζεηο. ηνλ ρξφλν
απνδεμακεληζκνχ πξνζκεηξάηαη θαη ν ρξφλνο ησλ εξγαζηψλ απνθαηάζηαζεο ηεο
δεμακελήο.
β. Δάλ ην ππαίηην, θαηά ηα πξναλαθεξφκελα, πινίν απνδεμακεληζηεί κε θαζπζηέξεζε, ηφηε
γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο θαζπζηέξεζήο ηνπ επηβαξχλεηαη, αλαιφγσο ηνπ ρξφλνπ
θαζπζηέξεζεο, σο εμήο:
Γηα ρξφλν απνδεμακεληζκνχ πνπ εκπίπηεη ζηα δηαζηήκαηα:


9.01’ π.κ. - 11.00’ π.κ.: επηβάξπλζε κε ην 50% ηνπ εκεξήζηνπ (απινχ) κηζζψκαηνο.



11.01’ π.κ. - 13.00’ κ.κ.: επηβάξπλζε κε νιφθιεξν ην απιφ εκεξήζην κίζζσκα .



13.01’ κ.κ. - 17.00’ κ.κ.: επηβάξπλζε κε νιφθιεξν ην απιφ εκεξήζην κίζζσκα ηεο
εκέξαο απηήο, πιένλ πξνζαχμεζεο 100%, αλ ππάξρεη αλακέλνλ πινίν, ή 50% αλ δελ
παξαβηάδεηαη ην πξφγξακκα.



17.01’ κ.κ. - 09.00’ π.κ. ηεο επφκελεο εκέξαο: επηβάξπλζε κε νιφθιεξν ην απιφ
εκεξήζην κίζζσκα ηεο εκέξαο απηήο, πιένλ πξνζαχμεζεο 200%, αλ ππάξρεη
αλακέλνλ πινίν, ή 100% αλ δελ παξαβηάδεηαη ην πξφγξακκα.

γ. Καζπζηέξεζε εμφδνπ πέξαλ ηνπ 24σξνπ, ρσξίο ηελ ππνβνιή αηηήκαηνο - έζησ θαη
εθπξφζεζκεο παξάηαζεο - επηβαξχλεηαη κε εκεξήζην κίζζσκα πξνζαπμεκέλν θαηά 200%
γηα θάζε εκέξα παξακνλήο, αλεμαξηήησο ηεο ψξαο εμφδνπ ηνπ πινίνπ θαη ηεο παξαβίαζεο
ή φρη ηνπ πξνγξάκκαηνο.
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δ. Δάλ ν απνδεμακεληζκφο ηνπ ππαίηηνπ πινίνπ πξαγκαηνπνηείηαη κεηά ηηο 14.30’ ηφηε - πέξαλ
ησλ πξναλαγξαθφκελσλ επηβαξχλζεσλ - ππνρξενχηαη θαη ζηελ θαηαβνιή ησλ ππεξσξηψλ
ηεο νκάδαο δεμακεληζκνχ, γηα φζεο ψξεο δηαξθέζεη ε έμνδφο ηνπ θαη ε απνθαηάζηαζε ηεο
δεμακελήο.
2. Γηθαηψκαηα αλακέλνληνο πινίνπ
α. ην αλακέλνλ ηνλ δεμακεληζκφ πινίν, ιφγσ θαζπζηέξεζεο εμφδνπ πξνεγνχκελνπ πινίνπ,
παξέρνληαη εθπηψζεηο επί ηνπ εκεξήζηνπ κηζζψκαηνο θαη δηθαηψκαηα γηα ην ρξνληθφ
δηάζηεκα αλακνλήο ηνπ θαη θαζπζηέξεζεο εηζφδνπ ζηε δεμακελή, σο εμήο:
Έλαξμε δεμακεληζκνχ θαηά ην δηάζηεκα:
 09.01’ π.κ. - 11.00’ π.κ.: έθπησζε 25% επί ηνπ εκεξήζηνπ (απινχ) κηζζψκαηνο.
 11.01’ π.κ. - 13.00’ κ.κ.: έθπησζε 50% επί ηνπ εκεξήζηνπ (απινχ) κηζζψκαηνο.
 Μεηά ηελ 13.01’ κ.κ.: έθπησζε 75% επί ηνπ εκεξήζηνπ (απινχ) κηζζψκαηνο.
Γηεπθξηλίδεηαη φηη ε έθπησζε αθνξά ζην κίζζσκα κφλν ηεο εκέξαο εηζφδνπ.
β. Σν αλακέλνλ ην δεμακεληζκφ πινίν, αλ κέρξη ηελ 13.00’ κ.κ. δελ έρεη νινθιεξψζεη ηνλ
απνδεμακεληζκφ ηνπ ην πξνεγνχκελν ππαίηην πινίν, δηθαηνχηαη λα αηηεζεί ηελ αλαζηνιή
ηνπ δεμακεληζκνχ ηνπ γηα ηελ εκέξα απηή, ρσξίο νηθνλνκηθή επηβάξπλζε θαη ηε κεηάζεζε
ηεο εηζφδνπ ηνπ ηελ αθξηβψο επφκελε εκέξα.
γ. Σν αλακέλνλ πινίν, αλ επηιέμεη λα δεμακεληζηεί κεηά ηελ 13.01’ κ.κ., ππνρξενχηαη ζηελ
θαηαβνιή ησλ απαηηνχκελσλ ππεξσξηψλ ηεο νκάδαο δεμακεληζκνχ (πνπ αξρίδνπλ κεηά ηηο
14.30’) θαη κέρξη ηελ νινθιήξσζε ηνπ δεμακεληζκνχ ηνπ.
δ. Σν αλακέλνλ πινίν δε δηθαηνχηαη πεξαηηέξσ εθπηψζεσλ ή νπνησλδήπνηε άιισλ αμηψζεσλ
γηα ηελ θαζπζηέξεζε εηζφδνπ ηνπ, πέξαλ ησλ πξναλαθεξζεηζψλ, φπσο αλαιχνληαη ζηηο
ηηκνινγηαθέο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 24 παξ. 2 ηνπ θεθαιαίνπ Β’.
3. Οη αλσηέξσ απαιιαγέο θαη δηθαηψκαηα ηνπ αλακέλνληνο ηνλ δεμακεληζκφ πινίνπ ηζρχνπλ θαη
γηα ηηο πεξηπηψζεηο θσιπκάησλ εηζφδνπ ζηε δεμακελή, πνπ ξπζκίδνληαη ζην άξζξν 10.
ΑΡΘΡΟ 13
πλδεμακεληζκόο πινίωλ
1. α. Δπηηξέπεηαη ν ζχγρξνλνο δεμακεληζκφο ζηελ ίδηα δεμακελή δχν ή πεξηζζφηεξσλ πινίσλ,
κε βάζε ηηο ηερληθέο δπλαηφηεηεο ηεο δεμακελήο.
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β. Γηα ηελ ηαπηφρξνλε είζνδν θαη έμνδν ησλ πινίσλ ζηελ ίδηα δεμακελή απαηηείηαη λα
ππνβιεζνχλ ηαπηφρξνλα αηηήζεηο απφ φινπο ηνπο ελδηαθεξφκελνπο, θαζέλαο ησλ νπνίσλ
δηθαηνχηαη έθπησζε 20% επί ηνπ εκεξήζηνπ κηζζψκαηνο.
γ. Δπί ζπλδεμακεληζκνχ δχν ή πεξηζζφηεξσλ πινίσλ, απηφ πνπ νινθιεξψλεη πξψην ηηο
εξγαζίεο ηνπ ππνρξενχηαη λα αλακείλεη ηελ απνπεξάησζε ησλ εξγαζηψλ ηνπ άιινπ ή ησλ
άιισλ, γηα ηνλ ζχγρξνλν απνδεμακεληζκφ φισλ.
δ. ηελ παξαπάλσ πεξίπησζε, ην αλακέλνλ πινίν - απφ ηνπ ρξφλνπ εηνηκφηεηαο
απνδεμακεληζκνχ ηνπ - απαιιάζζεηαη γηα ηελ πέξαλ ηνπ ζπκθσλεζέληνο ρξφλνπ αλακνλή
ηνπ ζηε δεμακελή θαη νη πξνβιεπφκελεο πξνζαπμήζεηο - επηβαξχλζεηο, θαηαβάιινληαη εμ
νινθιήξνπ, ρσξίο έθπησζε, απφ ην ππαίηην ηεο θαζπζηέξεζεο ηνπ απνδεμακεληζκνχ πινίν
(ηηκνινγηαθέο δηαηάμεηο άξζξν 24 ζην θεθάιαην Β ’ ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ).
ΑΡΘΡΟ 14
Τπνρξεώζεηο - Δπζύλε δεμακεληδόκελωλ πινίωλ - Παξακνλή πινίνπ ζηε δεμακελή
1. α. Σα εηζεξρφκελα ζηηο πισηέο δεμακελέο πινία ππνρξενχληαη λα ξπκνπιθνχληαη, απφ δχν
ηνπιάρηζηνλ ξπκνπιθά, κέρξη ην ζηφκην ηεο δεμακελήο θαηά ηελ είζνδν θαη απφ ην ζηφκην
απηήο θαηά ηελ έμνδν.
β. Σα εμεξρφκελα απφ ηηο κφληκεο δεμακελέο πινία ππνρξενχληαη λα απνκαθξχλνληαη απφ ην
ζηφκην ησλ δεμακελψλ κε ηε ρξήζε ξπκνπιθψλ.
γ. Γηα ηελ πξφζιεςε πινεγψλ θαηά ηελ είζνδν θαη έμνδν ησλ πινίσλ ζηηο δεμακελέο,
εθαξκφδνληαη νη πεξί πινήγεζεο θαλνληζκνί ηνπ Κεληξηθνχ Ληκελαξρείνπ Πεηξαηά.
2. Γηα ηελ αθξηβή ηήξεζε ησλ κεηαμχ Πινεγηθήο Τπεξεζίαο θαη εθπξνζψπσλ ηνπ πινίνπ
ζπλελλνήζεσλ, νπδεκία επζχλε θέξεη ν Ο.Λ.Π., ν νπνίνο απιψο θαη κφλνλ επηβεβαηψλεη ηελ
αθξηβή ψξα εηζφδνπ - εμφδνπ ηνπ πινίνπ ζηε δεμακελή.
3. α. Η άληιεζε ησλ πδάησλ ηεο δεμακελήο, θαζψο θαη ε ζηήξημε ηνπ πινίνπ κέζα ζε απηή,
εθηεινχληαη απφ ην πξνζσπηθφ ησλ δεμακελψλ.
β. Οη αληεξίδεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηε ζηήξημε ηνπ πινίνπ, δηαηίζεληαη απφ ηνλ Ο.Λ.Π., ε δε
αλέιθπζή ηνπο δηελεξγείηαη απφ ην πξνζσπηθφ ηνπ πινίνπ θαη κε δηθή ηνπο επζχλε.
γ. Σα ηθξηψκαηα, νη ζθαισζηέο θ.η.ι. πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηα ζπλεξγεία εληφο ησλ
δεμακελψλ δε δηαηίζεληαη απφ ηνλ Ο.Λ.Π., ε δε εμάξκσζε θαη απνκάθξπλζή ηνπο απφ ην
εζσηεξηθφ ησλ δεμακελψλ γίλεηαη, απφ ην πξνζσπηθφ ηνπ πινίνπ ή ησλ ηδησηηθψλ
ζπλεξγείσλ κε επζχλε ηνπ πινίνπ.
4. Γηα νπνηαδήπνηε πξφζζεηε εξγαζία δηαξξχζκηζεο δεμακελήο, ε νπνία θξίλεηαη αλαγθαία γηα
ηνλ αθψιπην δεμακεληζκφ ηνπ πινίνπ θαη εθφζνλ απηή θξηζεί ηερληθά εθηθηή, απαηηείηαη
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αίηεζε ηνπ αληηπξφζσπνπ ηνπ πινίνπ θαη θαηαβνιή ησλ πξνβιεπφκελσλ ζηηο Σηκνινγηαθέο
δηαηάμεηο έθηαθησλ ακνηβψλ.
5. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο παξακνλήο ηνπ πινίνπ ζηε δεμακελή, ν πινίαξρνο απηνχ επζχλεηαη γηα
ηελ ηήξεζε ηεο ηάμεο απφ ην πιήξσκά ηνπ, γηα θάζε παξεθηξνπή απηψλ, σο θαη γηα
νπνηαδήπνηε θζνξά ή δεκία ηνπ εμνπιηζκνχ ηεο Γεμακελήο πξνμελεζεί απφ απηνχο.
6. Σν πξνζσπηθφ ησλ ηδησηηθψλ ζπλεξγείσλ θαη ηα πιεξψκαηα ησλ δεμακεληδφκελσλ πινίσλ,
ππάγνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Καλνληζκνχ Ληκέλνο Πεηξαηψο θαη ππνρξενχληαη λα παξέρνπλ
θάζε αηηνχκελε ζπλδξνκή πξνο ηνλ αξκφδην ππεχζπλν ησλ δεμακελψλ ηνπ Ο.Λ.Π., θαζψο θαη
λα ελεξγνχλ θαηά ηηο νδεγίεο απηνχ.
7. Σν πινίν, θαηά ηελ παξακνλή ηνπ ζηε δεμακελή, εθηειεί εξγαζίεο επηζθεπήο ησλ πθάισλ θαη
ινηπέο λαππεγνεπηζθεπαζηηθέο εξγαζίεο κε ηδησηηθά ζπλεξγεία επηινγήο ηνπ εθπξφζσπνπ ηνπ
πινίνπ, ν νπνίνο νθείιεη ζηνλ Ο.Λ.Π. ηελ θαηαβνιή ηεο εηδηθήο ρξέσζεο ρξήζεο ηεο
δεμακελήο. ηε ρξέσζε απηή πεξηιακβάλεηαη ε ακνηβή ηνπ Ο.Λ.Π. γηα ηελ είζνδν θαη ρξήζε
ηεο δεμακελήο απφ εξγνιήπηεο θαη ε ακνηβή γηα ηηο εξγαζίεο θαζαξηζκνχ ηεο δεμακελήο απφ
ηα απνξξίκκαηα, πνπ πξνέξρνληαη απφ ηηο λαππεγνεπηζθεπαζηηθέο επί ηνπ πινίνπ εξγαζίεο.
8. Με ηελ εθπλνή ηνπ αηηεζέληνο πξνγξακκαηηζκέλνπ ρξφλνπ παξακνλήο ηνπ πινίνπ ζηε
δεμακελή, φπσο δειψζεθε ζηελ αξρηθή ή ζηηο κεηέπεηηα αηηήζεηο παξάηαζεο, νπδεκία
απνιχησο εξγαζία επί ησλ πθάισλ απηνχ επηηξέπεηαη θαη ην πινίν ππνρξενχηαη λα
απνκαθξπλζεί απφ ηε δεμακελή. Γηα ην ζθνπφ απηφ, ν Ο.Λ.Π. αηηείηαη ηελ επέκβαζε ησλ
Ληκεληθψλ αξρψλ πξνο άκεζε δηαθνπή ησλ εξγαζηψλ επί ηνπ πινίνπ θαη απνκάθξπλζή ηνπ
απφ ηε δεμακελή.
9. Πινίν πνπ εηζέξρεηαη ζηε δεμακελή ππφ φξνπο αβαξίαο ή ππφ φξνπο αληηθαλνληθήο θφξησζεο
ή θάησ απφ νπνηεζδήπνηε ζπλζήθεο πνπ αληίθεηληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ,
γηα θάζε ηπρφλ πξνθαινχκελε δεκηά ζηε δεμακελή εμ απηνχ ηνπ ιφγνπ επζχλεηαη εμ
νινθιήξνπ ην πινίν.
ΑΡΘΡΟ 15
Τπνρξεώζεηο – Δπζύλεο Σξίηωλ
1. Πινηνθηήηεο, εθπξφζσπνη, δηαρεηξηζηέο θαη φινη νη εκπιεθφκελνη ζηελ επηζθεπή ηνπ πινίνπ
(εξγνιήπηεο - ηδησηηθά ζπλεξγεία) ζηε δεμακελή ζα πξέπεη λα ιακβάλνπλ φια ηα
ελδεηθλπφκελα κέηξα, ψζηε:
 Να ηεξνχληαη φινη νη φξνη ηεο ηζρχνπζαο πεξηβαιινληηθήο λνκνζεζίαο, θαζψο θαη ηνπ
πεξηβαιινληηθνχ θαλνληζκνχ ηνπ Ο.Λ.Π. .
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 Να εμαζθαιίδεηαη ε νξζή δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ πνπ παξάγνληαη απφ ηηο επί ηνπ
πινίνπ λαππεγνεπηζθεπαζηηθέο εξγαζίεο, ζε ζπλεξγαζία κε αξκφδηνπο αδεηνδνηεκέλνπο
θνξείο, ψζηε λα κε ζπζζσξεχνληαη νπνηαζδήπνηε κνξθήο απφβιεηα ζηνπο ρψξνπο
εξγαζίαο θαη γεληθφηεξα ζηνπο ρψξνπο ηνπ Ο.Λ.Π. .
 Να δηαζθαιίδεηαη φηη δε ζα πξνθιεζεί νπνηαζδήπνηε κνξθήο ξχπαλζε ηνπ ρεξζαίνπ θαη
ζαιάζζηνπ ρψξνπ θαη λα δηαηίζεληαη νη θαηάιιεινη κεραληζκνί αληηκεηψπηζεο θαη
πεξηνξηζκνχ ηεο ξχπαλζεο.
 Οη αέξηεο εθπνκπέο πξνο ηελ αηκφζθαηξα λα είλαη απαιιαγκέλεο απφ ζηαγνλίδηα βαθήο θαη
πηεηηθψλ ελψζεσλ (VOC), αησξνχκελα ζσκαηίδηα, θνληνξηφ, νζκέο θαη ηνμηθέο νπζίεο.
 Να δηαζθαιίδεηαη ε ηήξεζε ησλ νξηαθψλ ηηκψλ ζηάζκεο ζνξχβνπ θαη θξαδαζκψλ.
2. Πινηνθηήηεο, εθπξφζσπνη, δηαρεηξηζηέο θαη φινη νη εκπιεθφκελνη ζηελ επηζθεπή ηνπ πινίνπ
(εξγνιήπηεο - ηδησηηθά ζπλεξγεία) ζηε δεμακελή, ζε πεξίπησζε παξαβίαζεο νπνηαζδήπνηε
ησλ αλσηέξσ ππνρξεψζεσλ, θαζψο θαη φζσλ πξνθχπηνπλ απφ ηηο δηαηάμεηο ησλ ζρεηηθψλ
«Καλνληζκψλ» ηνπ Ο.Λ.Π., ησλ φξσλ ηεο ηζρχνπζαο πεξηβαιινληηθήο λνκνζεζίαο θαη ηνλ
Πεξηβαιινληηθφ Καλνληζκφ Λεηηνπξγίαο Ληκέλα Πεηξαηά, αλαιακβάλνπλ ηελ ππνρξέσζε - σο
εθπξφζσπνη ηνπ πινίνπ - λα απνδεκηψζνπλ ηνλ Ο.Λ.Π., ην πξνζσπηθφ απηνχ ή νπνηνλδήπνηε
ηξίην, γηα νπνηαδήπνηε πιηθή δεκηά ή ζσκαηηθή ή άιιε βιάβε ηπρφλ πξνθιεζεί ζηνπο
αλσηέξσ, εληφο ή εθηφο ηεο ιηκεληθήο πεξηνρήο, θαζψο θαη λα θαηαβάινπλ νπνηνδήπνηε
δηνηθεηηθφ πξφζηηκν ηπρφλ επηβιεζεί ζηνλ Ο.Λ.Π. εμ απηήο ηεο αηηίαο.
3. ε πεξίπησζε ξχπαλζεο ηεο δεμακελήο κε νξπθηέιαηα ή πεηξέιαηα ή άιιεο αθαζαξζίεο, νη σο
άλσ ππφρξενη νθείινπλ άκεζα λα πξνβνχλ ζηνλ πιήξε θαζαξηζκφ ηεο, δηαθνξεηηθψο
ππνρξενχληαη λα θαηαβάινπλ ηα ππφ ηνπ Ο.Λ.Π. δαπαλεζέληα γηα ηνλ θαζαξηζκφ.
4. Δξγνιήπηεο θάζε θαηεγνξίαο, ηδησηηθά ζπλεξγεία πνπ αλαιακβάλνπλ ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ
επηζθεπήο ή θαζαξηζκνχ θαη πθαινρξσκαηηζκνχ ησλ εηζεξρφκελσλ ζηηο δεμακελέο ηνπ
Ο.Λ.Π. πινίσλ, ππνρξενχληαη επίζεο:
α. Να ηεξνχλ φινπο ηνπο φξνπο πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο, πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο εθάζηνηε
ηζρχνπζεο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο, πξνο απνθπγή αηπρήκαηνο.
β. Να ιακβάλνπλ φια ηα ελδεηθλπφκελα κέηξα αζθαιείαο πξνο απνθπγή ππξθαγηάο ή δεκίαο
πνπ κπνξεί λα πξνέιζεη απφ ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ηνπο.
γ. Να επηζηξέθνπλ - κεηά ην πέξαο ηεο εξγαζίαο ηνπο - φια ηα ηπρφλ ρνξεγνχκελα απφ ην
Σκήκα Γεμακελψλ πιηθά θαη εξγαιεία, ζε πεξίπησζε δε θζνξάο ή θαηαζηξνθήο απηψλ,
ππνρξενχληαη ζε αληηθαηάζηαζε ή θαηαβνιή ηεο αμίαο ηνπο, φπσο απηή απνηηκάηαη απφ
ηελ θαη’ άξζξν 17, παξ. 2 ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ, νξηδφκελε Δπηηξνπή.
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ΑΡΘΡΟ 16
Δπζύλε Ο.Λ.Π.
1. Οπδεκία επζχλε γηα απνδεκίσζε ππέρεη ε Ο.Λ.Π. Α.Δ. γηα νπνηαδήπνηε δεκηά πνπ ηπρφλ
επέιζεη ζε δεμακεληδφκελν κεηά θνξηίνπ πινίν ή ζε πινίν πνπ δεμακελίδεηαη κε φξνπο πνπ
αληίθεηληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ.
2. Οπδεκία επζχλε θέξεη ε Ο.Λ.Π. Α.Δ. γηα ηπρφλ θαζπζηεξήζεηο ηνπ πινίνπ ζηε δεμακελή, ιφγσ
εγθάξζηαο ή δηακήθνπο θιίζεο απηνχ.
3. α. Οπδεκία επζχλε γηα απνδεκίσζε ππέρεη ε Ο.Λ.Π. Α.Δ. έλαληη ησλ ελδηαθεξφκελσλ, γηα
θάζε θαζπζηέξεζε εηζφδνπ ή εμφδνπ ηνπ πινίνπ ζηηο δεμακελέο, νθεηιφκελε ζε ζνβαξέο
βιάβεο ησλ ζπξφπινησλ ή ησλ κεραληθψλ εγθαηαζηάζεσλ ησλ δεμακελψλ ή γηα άιινπο
ιφγνπο πνπ αθνξνχλ ζηελ Ο.Λ.Π. Α.Δ. .
β. ε απηή ηελ πεξίπησζε ε Ο.Λ.Π. Α.Δ. πξνβαίλεη ζηηο εμήο δηεπθνιχλζεηο:
Δάλ ην πινίν δελ εηζήιζε ζηε δεμακελή, ην δε ζρεηηθφ θψιπκα πξνβιέπεηαη λα δηαξθέζεη
πέξαλ ηνπ 24σξνπ, ηφηε κπνξεί λα δεηήζεη λα δεμακεληζζεί ζε άιιε δηαζέζηκε εκέξα ή
ζε άιιε δηαζέζηκε δεμακελή, ηθαλή λα ην ππνδερζεί, ή λα αθπξψζεη ηνλ δεμακεληζκφ,
επηζηξεθφκελνπ νιφθιεξνπ ηνπ θαηαβιεζέληνο πνζνχ πξνθαηαβνιήο.
ε θαζπζηεξήζεηο εηζφδνπ – εμφδνπ πινίνπ, ιφγσ θσιπκάησλ ηεο Ο.Λ.Π. Α.Δ. πνπ
δηαξθνχλ ιηγφηεξν ηνπ 24σξνπ, παξέρνληαη ηα δηθαηψκαηα πνπ πξνβιέπνληαη αλσηέξσ
ζην άξζξν 10 παξαγξ. 2 θαη 3.
4. Οπδεκία επζχλε θέξεη ε Ο.Λ.Π. Α.Δ. θαη νπδεκία έθπησζε ρνξεγείηαη, εάλ ηπρφλ ζπκβεί
δηαθνπή ησλ εθηεινχκελσλ εξγαζηψλ ζηα χθαια κέξε ηνπ επξηζθφκελνπ εληφο ηεο δεμακελήο
πινίνπ γηα ιφγνπο κε νθεηιφκελνπο ζε ππαηηηφηεηά ηνπ, αιιά ζε αίηηα πνπ άπηνληαη ζηελ
θαηάζηαζε ηνπ πινίνπ ή ησλ ζπκθσληψλ θαη ζρέζεψλ ηνπ κε ηξίηνπο ή ηπραίνπο παξάγνληεο
(π.ρ. ζηάζεηο εξγαζίαο - απεξγία πιεξσκάησλ ή ησλ εξγαδφκελσλ ζπλεξγείσλ, έιιεηςε
πιηθψλ επηζθεπήο, δηαθνπή ξεχκαηνο απφ ΓΔΗ, αθξαία θαηξηθά θαηλφκελα θ.η.ι.).
5. Δάλ ην πινίν βξίζθεηαη εληφο ηεο δεμακελήο θαη ζπκβεί βιάβε ζε απηήλ, ε νπνία
απνδεδεηγκέλσο παξεκπνδίδεη ηηο λαππεγνεπηζθεπαζηηθέο εξγαζίεο, δηαθφπηεηαη ε θαηαβνιή
ηνπ εκεξήζηνπ κηζζψκαηνο γηα φζεο εκέξεο ή θιάζκα εκέξαο δηαξθέζεη ε βιάβε-θψιπκα,
φπσο πξνβιέπεηαη ζηηο Σηκνινγηαθέο δηαηάμεηο ηνπ Κεθαιαίνπ Β’ ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ
(άξζξν 24, παξ. 2 θαη 3).
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ΑΡΘΡΟ 17
Δπζύλε από δεκηέο ζηηο δεμακελέο
1. Γηα θάζε δεκηά πνπ πξνμελείηαη ζηηο δεμακελέο ή ζε πιηθφ ή εμάξηεκα (ππφβαζξα, ππνζηάηεο,
καδέξηα, ζρνηληά, ζπξκαηφζρνηλα) θαη γεληθψο ζηηο εγθαηαζηάζεηο θαη ζηνλ εμνπιηζκφ ησλ
δεμακελψλ θαη ησλ ζπξφπινησλ, απφ ππαηηηφηεηα ησλ πξνζψπσλ πνπ εξγάδνληαη ζηελ
ππεξεζία ηνπ πινίνπ, ή ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ εξγνιάβσλ ησλ ηδησηηθψλ ζπλεξγείσλ, θαηά
ηελ είζνδν, παξακνλή ή έμνδν απηνχ, ή απφ θζνξά ηνπ «θάβνπ» πνπ παξέρεηαη απφ ην
πινίν, ή ιφγσ αλεπαξθείαο ηνπ πιεξψκαηνο απηνχ, επζχλεηαη ην πινίν.
2. Οη αλσηέξσ δεκηέο εθηηκψληαη απφ επηηξνπή, πνπ ζπγθξνηείηαη κε απφθαζε ηνπ
Γηεπζχλνληνο πκβνχινπ ηνπ Ο.Λ.Π. θαη απνηειείηαη απφ έλα λαππεγφ, ηνλ επηθεθαιήο ηεο
δεμακελήο θαη εθπξφζσπν ηνπ πινίνπ, πξνθεηκέλνπ λα απνθαλζεί ζπληάζζνληαο ζρεηηθφ
πξαθηηθφ, γηα ην χςνο ηεο δαπάλεο απνθαηάζηαζεο ηεο δεκίαο, ε νπνία θαηαινγίδεηαη ζηνλ
ππφρξεν θαη βαξχλεη ην πινίν.
3. ε πεξίπησζε ππξθαγηάο ζην δεμακεληδφκελν πινίν, νπδεκία επζχλε ππέρεη ε Ο.Λ.Π. Α.Δ.,
παξέρεη φκσο θάζε δπλαηή ζπλδξνκή θαη θάζε κέζν, πνπ έρεη ζηε δηάζεζή ηεο, πξνο
θαηάζβεζή ηεο. Γηα θάζε ζεηηθή ή απνζεηηθή δεκηά, πνπ ζα πξνμελεζεί ζηε δεμακελή ή
γεληθφηεξα ζηνλ Ο.Λ.Π. εμ απηνχ ηνπ ιφγνπ, επζχλεηαη ην πινίν.
ΑΡΘΡΟ 18
Απαγνξεπηηθέο Γηαηάμεηο
1. Απαγνξεχεηαη:
α. Η είζνδνο ζηηο δεμακελέο ζε πινία ηα νπνία θέξνπλ ππξνκαρηθά, εθξεθηηθά, αέξηα, νμέα,
εχθιεθηα πιηθά γεληθά ή επηθίλδπλεο χιεο.
β. Η είζνδνο ζηηο δεμακελέο ζε δεμακελφπινηα θαη πινία πνπ θέξνπλ ρχδελ θνξηία, εάλ δελ
πξνζθνκίζνπλ Πηζηνπνηεηηθφ Απαιιαγήο Δπηθίλδπλσλ Αεξίσλ Σχπνπ ΙΙ (GAS FREE
Δηζφδνπ).
Κάζε

είδνπο

δεμακελφπινηα

–

αεξηνθφξα

–

πεηξειαηνθφξα

θαη

πγξαεξηνθφξα

ππνρξενχληαη, ην αξγφηεξν κηα εκέξα πξν ηνπ δεμακεληζκνχ, λα πξνζθνκίζνπλ ζηνλ
Ο.Λ.Π. GAS FREE εηζφδνπ, δηαθνξεηηθά, εθηφο ηεο απαγφξεπζεο εηζφδνπ ηνπο ζηε
δεμακελή, θαηαπίπηεη ε ζρεηηθή πξνθαηαβνιή γηα ηα δηθαηψκαηα εκεξήζηνπ κηζζψκαηνο,
σο δέζκεπζε ηεο δεμακελήο, ζην πνζφλ φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 7 παξαγξ. 1 πεξ. γ’ ηνπ
παξφληνο θαλνληζκνχ.
γ. Η θφξησζε ή εθθφξησζε ή κεηαθίλεζε θνξηίνπ ή βαξέσλ αληηθεηκέλσλ, εθφζνλ ην πινίν
βξίζθεηαη ζηε δεμακελή, θαζψο επίζεο νπνηαδήπνηε άιιε εξγαζία δπλάκελε λα πξνθαιέζεη
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αλαθαηαλνκή θνξηίνπ ή θαχζηκεο χιεο ή πφζηκνπ χδαηνο ή ζαιαζζέξκαηνο, πξνο
απνθπγή δπζάξεζησλ ζπλεπεηψλ θαηά ηελ πιήξσζε ηεο δεμακελήο θαη ηελ έμνδν ηνπ
πινίνπ.
δ. Η ρξεζηκνπνίεζε ησλ θιηκάθσλ απφ-επηβίβαζεο επηβαηψλ, πξν ηεο νξηζηηθήο επηθάζεζεο
ηνπ πινίνπ θαη ηεο ζηήξημεο ησλ πιάγησλ απηνχ κεξψλ.
ε. Η πξνζφξκηζε πισηψλ κέζσλ ζηε πεξηνρή έκπξνζζελ ησλ ζπξφπινησλ ησλ κνλίκσλ
δεμακελψλ.
ζη.Η απφξξηςε εληφο ησλ δεμακελψλ θάζε είδνπο πεηξειαηνεηδψλ θαη νπνησλδήπνηε
αληηθεηκέλσλ ή αθαζαξζηψλ, ξεπζηψλ ή κε.
Οη επδίαηνη (κπνχληα) ηνπ πινίνπ πξέπεη λα θξάζζνληαη θαιά, θαηά ηελ έλαξμε ηνπ
θαζαξηζκνχ ηεο γάζηξαο ηνπ πινίνπ.
δ. Η ρξήζε ησλ νπξεηεξίσλ, απνρσξεηεξίσλ ή πιπληεξίσλ ηνπ πινίνπ, γηα φιν ην ρξνληθφ
δηάζηεκα θαηά ην νπνίν ην πινίν επξίζθεηαη ζηε δεμακελή.
ε. Η ελαπφζεζε ζηελ πξνθπκαία θαη ηνπο παξαθείκελνπο ησλ δεμακελψλ ππαίζξηνπο ρψξνπο,
θάζε

αληηθείκελνπ,

εμαξηήκαηνο

ή

άιινπ

θηλεηνχ

πξάγκαηνο,

αλήθνληνο

ζην

δεμακεληζζέλ, δεμακεληδφκελν ή έρνλ ζεηξάλ δεμακεληζκνχ πινίν, παξά κφλν θαηφπηλ
γξαπηήο άδεηαο ηνπ ππεπζχλνπ ηεο δεμακελήο θαη γηα ρξνληθφ δηάζηεκα φρη κεγαιχηεξν
ησλ 5 εκεξψλ.
Μεηά ηελ εθπλνή ηεο αλσηέξσ 5λζήκεξεο πξνζεζκίαο, ηα ελ ιφγσ εμαξηήκαηα ή άιια
θηλεηά πξάγκαηα, ζεσξνχληαη σο εγθαηαιεηθζέληα θαη κπνξνχλ λα εθπνηεζνχλ θαηά ηαο
δηαηάμεηο πεξί εθπνίεζεο άρξεζηνπ πιηθνχ ηνπ Ο.Λ.Π., εηδνπνηνχκελσλ πεξί ηνχηνπ
εγγξάθσο ησλ ελδηαθεξφκελσλ θαη ηεο αξκνδίαο Σεισλεηαθήο Αξρήο.
ζ. Ο θαζαξηζκφο ησλ πθάισλ ησλ πινίσλ κε ακκνβνιή εληφο ησλ δεμακελψλ.
ΑΡΘΡΟ 19
Πεξηπηώζεηο εηζόδνπ έκθνξηωλ πινίωλ ζηηο δεμακελέο
1. Κάζε πινίν πξέπεη λα εηζέξρεηαη ζηηο δεμακελέο (Πισηέο ή Μφληκεο) άλεπ θνξηίνπ θαη κε ηα
ειάρηζηα βάξε θαπζίκσλ, πφζηκνπ χδαηνο θαη ζαιαζζέξκαηνο.
2. Σν θεξφκελν ππφ ηνπ πινίνπ θνξηίν, θαηά ηνλ δεμακεληζκφ ηνπ, δειψλεηαη ππεπζχλσο απφ
ηνλ πινίαξρν ηνπ πινίνπ επηζπλάπηνληαο ην ζρέδην ζηνηβαζίαο (Stowage Plan).
3. ε πεξηπηψζεηο αδπλακίαο εηζφδνπ ησλ πινίσλ ζηηο δεμακελέο ζε άθνξην θαηάζηαζε,
ηζρχνπλ νη θάησζη θαηά δεμακελή πεξηνξηζκνί.
α. Μφληκεο Γεμακελέο:
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Ι.

Δάλ ην πινίν, θαηά ηελ είζνδφ ηνπ ζε κηα εθ ησλ δχν κνλίκσλ δεμακελψλ, θέξεη
θνξηίν (ζην νπνίν ζπλππνινγίδνληαη ηα θαχζηκα, ην πφζηκν χδσξ θαη ην ζαιάζζεξκα)
κέρξη 15% ηεο νιηθήο απηνχ κεηαθνξηθήο ηθαλφηεηνο (Dead Weight) ε δε θαηαλνκή
ηνπ θνξηίνπ είλαη κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα κελ επέξρεηαη θφξηηζε ησλ ζηνηρείσλ
ππνζηχισζεο (ππφβαζξα) παξαβηάδνπζα ηα φξηα αληνρήο ηνπο, δεμακελίδεηαη άλεπ
πεξαηηέξσ νηθνλνκηθήο επηβάξπλζεο.

ΙΙ. Δάλ ην πινίν δελ κπνξεί λα πξνβεί ζηελ θαηά ηα σο άλσ ελδεηθλπφκελε αλαθαηαλνκή
ηνπ θνξηίνπ ηνπ δεμακελίδεηαη θαηφπηλ εηδηθήο ππνζηχισζεο, εάλ απηφ θξηζεί εθηθηφ.
ΙΙΙ. Δάλ ην κεηαθεξφκελν θνξηίν θπκαίλεηαη κεηαμχ 15-30% ηεο νιηθήο κεηαθνξηθήο
ηθαλφηεηαο ηνπ πινίνπ (D.W.), ε δε θαηαλνκή θνξηίνπ είλαη ε πξέπνπζα κε βάζε ηα
πξνεγνχκελα, ην πινίν κπνξεί λα δεμακεληζζεί, θαηφπηλ φκσο εηδηθήο ππνζηχισζεο,
θαη ραξαθηεξίδεηαη σο εηδηθή πεξίπησζε δεμακεληζκνχ.
IV. ε φισο εμαηξεηηθή θαη «εηδηθή» πεξίπησζε, ην πινίν κπνξεί λα δεμακεληζζεί θαη κε
θνξηίν , πνπ ππεξβαίλεη ην αλσηέξσ κέγηζην φξην (30%), εθφζνλ απηφ θαζίζηαηαη
ηερληθψο εθηθηφ (εηδηθή ππνζηχισζε) θαη ε πινηνθηήηξηα εηαηξία αλαιάβεη κε επηζηνιή
ηεο ηελ επζχλε γηα θάζε ζεηηθή ή απνζεηηθή δεκηά πνπ κπνξεί λα πξνμελεζεί θαηά ηνλ
δεμακεληζκφ.
ηηο σο άλσ πεξηπηψζεηο III θαη IV, πνπ ραξαθηεξίδνληαη εηδηθέο, πέξαλ ησλ έθηαθησλ
ρξεψζεσλ ησλ εηδηθψλ ζηεξίμεσλ, ζα θαηαβάιινληαη ζην δηπιάζην θαη ηα Γηθαηψκαηα
Γεμακεληζκνχ-Απνδεμακεληζκνχ.
β. Πισηέο Γεμακελέο:
Δπηηξέπεηαη ν δεμακεληζκφο πινίνπ κεηά θνξηίνπ ζε θάζε κηα απφ ηηο πισηέο δεμακελέο,
εθφζνλ απφ ηελ αλαγσγή ηνπ εθηνπίζκαηνο ηνπ πινίνπ θαηά ηνλ δεμακεληζκφ αλά
ππφβαζξν, πξνθχπηεη θφξηηζε ησλ ππνβάζξσλ ηέηνηα, ψζηε (απηή) λα επξίζθεηαη εληφο
ηνπ αλψηαηνπ επηηξεπφκελνπ νξίνπ. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο, ην πινίν θαηαβάιιεη ηηο
αληίζηνηρεο γηα ηηο κφληκεο δεμακελέο ηζρχνπζεο απνδεκηψζεηο.
ΑΡΘΡΟ 20
Γέζκεπζε δεμακελήο – Καηάπηωζε πξνθαηαβνιήο
1. Όπνπ ζηνλ παξφληα θαλνληζκφ νξίδεηαη φηη ην πινίν δεζκεχεη ηε δεμακελή ή ππνρξενχηαη
ζηελ θαηαβνιή πνηληθήο ξήηξαο, ηφηε ρξεψλεηαη κε ην ηαθηηθφ (απιφ) εκεξήζην κίζζσκα
θαηά ηα πξνβιεπφκελα ζηνλ παξφληα θαλνληζκφ. Δπί ηεο δέζκεπζεο ηεο δεμακελήο δελ
ππνινγίδνληαη

νη

εηδηθέο

θαη

έθηαθηεο

ρξεψζεηο
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ή

νη

ρξεψζεηο

δεμακεληζκνχ

–

απνδεμακεληζκνχ,

νη

νπνίεο

θαηαινγίδνληαη

απνθιεηζηηθά

θαη

κφλν

αλ

ην

πινίν

πξαγκαηνπνηήζεη δεμακεληζκφ.
2. Όπνπ ζηνλ παξφληα θαλνληζκφ πξνβιέπεηαη θαηάπησζε πξνθαηαβνιήο, ε θαηάπησζε αθνξά
κφλν ζηελ ηαθηηθή ρξέσζε ηνπ εκεξήζηνπ κηζζψκαηνο θαη θακία άιιε ρξέσζε, ηαθηηθή,
εηδηθή ή έθηαθηε.
ΑΡΘΡΟ 21
Υξεώζεηο Ο.Λ.Π. Α.Δ. επί ηωλ δεμακεληδόκελωλ πινίωλ
ηηο Σηκνινγηαθέο δηαηάμεηο (Κεθάιαην Β’ ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ) αλαιχνληαη νη ηαθηηθέο, νη
έθηαθηεο θαη νη εηδηθέο ρξεψζεηο Ο.Λ.Π., ν ηξφπνο θαη ρξφλνο θαηαβνιήο ηνπο θαη ν αλά
πεξίπησζε ππνινγηζκφο ηνπο , ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηνλ παξφληα θαλνληζκφ.
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ Β’ – ΣΙΜΟΛΟΓΙΑΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ
ΑΡΘΡΟ 22
Έλλνηα Σαθηηθώλ-Έθηαθηωλ – Δηδηθώλ ρξεώζεωλ.
1. Οη ηαθηηθέο ρξεψζεηο είλαη απηέο πνπ βαξχλνπλ θάζε δεμακεληδφκελν πινίν ή πισηφ
λαππήγεκα, θαη πεξηιακβάλνπλ:
Ι. Σν Ηκεξήζην Μίζζσκα Υξήζεο ηεο Γεμακελήο.
ΙΙ. Σε ρξέσζε ηεο δηαδηθαζίαο δεμακεληζκνχ θαη απνδεμακελζκνχ ηνπ πινίνπ.
2. Έθηαθηεο ρξεψζεηο είλαη νη βαξχλνπζεο ην δεμακεληδφκελν πινίν ή πισηφ λαππήγεκα θαη
αθνξνχλ ζηε δηάζεζε απφ ηνλ Ο.Λ.Π. παξνρψλ θαη δηεπθνιχλζεσλ πξνο απηφ.
3. Δηδηθέο ρξεψζεηο είλαη απηέο πνπ βαξχλνπλ θάζε δεμακεληδφκελν πινίν θαη αθνξνχλ ζηελ
είζνδν θαη εξγαζία ησλ εξγνιεπηψλ θαη ζηνλ θαζαξηζκφ ησλ δεμακελψλ.
ΑΡΘΡΟ 23
Σαθηηθέο ρξεώζεηο δεμακεληζκνύ
1. Σαθηηθφ εκεξήζην κίζζσκα δεμακελήο (απιφ κίζζσκα αλά εκέξα)
α. Η ρξέσζε απηή αθνξά ζηελ παξακνλή ηνπ πινίνπ ζηε δεμακελή. Σν εκεξήζην κίζζσκα
ππνινγίδεηαη αλά 24σξν ρξήζεο ή δέζκεπζεο ηεο δεμακελήο, ην νπνίν αξρίδεη απφ ηελ
9.00’ π.κ. θαη ιήγεη ηελ 9.00’ π.κ. ηεο επφκελεο.
β. Η ρξέσζε αξρίδεη απφ ηελ 9.00’ π.κ. ηεο πξψηεο πξνγξακκαηηζζείζαο εκέξαο
δεμακεληζκνχ ηνπ πινίνπ θαη νινθιεξψλεηαη ηελ εκέξα απνδεμακεληζκνχ ηνπ. Η ακνηβή
πξνζδηνξίδεηαη αλαιφγσο ηνπ είδνπο θαη ηνπ κεγέζνπο ηεο δεμακελήο, σο εμήο:


Μεγάιε Πισηή Γεμακελή: € 3.675,00



Μεγάιε Μφληκε Γεμακελή: € 1.950,00



Μηθξή Πισηή Γεμακελή: € 1.850,00



Μηθξή Μφληκε Γεμακελή: € 800,00

γ. Σν αλσηέξσ εκεξήζην κίζζσκα πξνζαπμάλεηαη ζηηο πξνβιεπφκελεο πεξηπηψζεηο
ππέξβαζεο ρξφλνπ παξακνλήο θαη ρξεζηκνπνηείηαη σο βάζε ππνινγηζκνχ επηβαξχλζεσλ
ζηηο πεξηπηψζεηο αδηθαηνιφγεηεο θαζπζηέξεζεο εμφδνπ ηνπ πινίνπ απφ ηε δεμακελή θαη
σο βάζε γηα ηε ρνξήγεζε εθπηψζεσλ, φπσο αλαθέξεηαη ζηηο παξαθάησ Σηκνινγηαθέο
δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 23, 24 θαη 25.
2. Υξεψζεηο δηαδηθαζίαο δεμακεληζκνχ - απνδεμακεληζκνχ
Δπηβάιινληαη ζε θάζε είδνπο πινίν θαηά ηνλ δεμακεληζκφ θαη ηνλ απνδεμακεληζκφ ηνπ,
αλαιφγσο ηεο δεμακελήο θαη ηνπ ρξφλνπ παξνρήο ηεο ππεξεζίαο, σο εμήο:
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Γηα δεμακεληζκφ θαη απνδεμακεληζκφ θαζεκεξηλέο:
 Μεγάιε Πισηή ή Μεγάιε Μφληκε: € 800,00
 Μηθξή Πισηή ή Μηθξή Μφληκε: € 650,00
Γηα δεμακεληζκφ ή απνδεμακεληζκφ πνπ πξαγκαηνπνηείηαη άββαην, Κπξηαθή ή αξγίεο:
€ 3.600,00 γηα φιεο ηηο δεμακελέο, αλεμαξηήησο κεγέζνπο.
Σν δηθαηψκαηα δεμακεληζκνχ θαη απνδεμακεληζκνχ δηπιαζηάδνληαη, φηαλ ζπληξέμνπλ νη
πξνυπνζέζεηο εηδηθήο πεξίπησζεο δεμακεληζκνχ, πνπ ξεηά αλαθέξνληαη ζηα άξζξα 3
παξάγξαθνο 4 πεξίπησζε δ’ θαη 19 παξάγξαθνο 3 ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ.
ΑΡΘΡΟ 24
Δθπηώζεηο επί ηνπ εκεξήζηνπ κηζζώκαηνο
1. πλδεμακεληζκφο: Γηα ηνλ ηαπηφρξνλν δεμακεληζκφ δχν ή πεξηζζφηεξσλ πινίσλ, ή πισηψλ
λαππεγεκάησλ (άξζξν 13 ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ), ζηελ ίδηα δεμακελή, ρνξεγείηαη
έθπησζε επί ηνπ εκεξήζηνπ κηζζψκαηνο ηεο δεμακελήο ζε πνζνζηφ 20% ζε θάζε
ζπλδεμακεληδφκελν πινίν.
α. Δπί ηνπ δηακνξθσκέλνπ κεηά ηελ έθπησζε εκεξήζηνπ κηζζψκαηνο ππνινγίδνληαη νη
πξνζαπμήζεηο ιφγσ παξάηαζεο ηνπ ρξφλνπ παξακνλήο θαη επηβαξχλζεηο θαζπζηέξεζεο
εμφδνπ, αλ φια ηα ζπλδεμακεληδφκελα πινία επζχλνληαη γηα ηελ παξαβίαζε ηνπ ρξφλνπ. ε
δηαθνξεηηθή πεξίπησζε, κφλν ην ππεχζπλν ηεο παξαβίαζεο πινίν ρξεψλεηαη κε νιφθιεξν
ην εκεξήζην κίζζσκα, θαζψο θαη ην πνζφ πνπ ζα πξνθχςεη απφ ηηο επηβαξχλζεηο θαη
πξνζαπμήζεηο.
β. Δπί ηνπ δηακνξθσκέλνπ κεηά ηελ έθπησζε εκεξήζηνπ κηζζψκαηνο ππνινγίδνληαη νη
παξαθάησ

εθπηψζεηο

ηνπ

παξφληνο

άξζξνπ,

εθφζνλ

ζπληξέμνπλ

νη

ζρεηηθέο

πξνυπνζέζεηο.
γ. Η ελ ιφγσ έθπησζε δελ αθνξά ζηα δηθαηψκαηα δεμακεληζκνχ – απνδεμακεληζκνχ, νχηε
ζηα έθηαθηα δηθαηψκαηα ηεο Ο.Λ.Π. Α.Δ., ηα νπνία ππνινγίδνληαη αλά πινίν.
2. Καζπζηέξεζε εηζφδνπ πινίνπ (ρσξίο ππαηηηφηεηά ηνπ):
Σν πινίν πνπ αλακέλεη ηνλ δεμακεληζκφ ηνπ δηθαηνχηαη έθπησζεο, φηαλ απηφο παξεκπνδίδεηαη
ιφγσ θαζπζηέξεζεο εμφδνπ ηνπ πξνεγνχκελνπ πινίνπ απφ ηε δεμακελή, ή ιφγσ θσιπκάησλ,
ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο ησλ άξζξσλ 10 θαη 12 ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ,
σο εμήο:
Έλαξμε δεμακεληζκνχ:
 Μεηά ηελ 9.00’ π.κ. έσο 11.00’ π.κ. (έσο 2 ψξεο θαζπζηέξεζε): έθπησζε 25% επί ηνπ
εκεξήζηνπ κηζζψκαηνο ηεο εκέξαο εηζφδνπ ηνπ πινίνπ.
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 Μεηά ηελ 11.00’ π.κ. έσο 13.00’ κ.κ. (απφ 2 έσο 4 ψξεο θαζπζηέξεζε): έθπησζε 50% επί
ηνπ εκεξήζηνπ κηζζψκαηνο ηεο εκέξαο εηζφδνπ ηνπ πινίνπ.
 Μεηά ηελ 13.00’ κ.κ.: (πιένλ ησλ 4 σξψλ θαζπζηέξεζε): έθπησζε 75% επί ηνπ
εκεξήζηνπ κηζζψκαηνο, ηεο εκέξαο εηζφδνπ ηνπ πινίνπ.
3. Κσιχκαηα κε επζχλε ηεο Ο.Λ.Π. Α.Δ επί ησλ εξγαζηψλ πινίνπ:
Οη αλσηέξσ εθπηψζεηο εθαξκφδνληαη θαη ζε πεξίπησζε πνπ ζπκβεί λα παξεκπνδηζηεί ε
εθηέιεζε λαππεγνεπηζθεπαζηηθψλ εξγαζηψλ, ηνπ επξηζθφκελνπ εληφο ηεο δεμακελήο πινίνπ,
ιφγσ ππαηηηφηεηαο ηεο Ο.Λ.Π. Α.Δ. θαη ζπληξέμνπλ νη πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 16 παξ. 5
ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ. Η έθπησζε απηή ρνξεγείηαη αλαιφγσο ηεο δηάξθεηαο ηεο
θαζπζηέξεζεο, αλεμαξηήησο ηνπ ρξφλνπ έλαξμεο απηήο.
ΑΡΘΡΟ 25
Δπηβάξπλζε θαζπζηέξεζεο εμόδνπ πινίνπ
1. Ο κε έγθαηξνο απνδεμακεληζκφο πινίνπ επηβαξχλεηαη κε ηηο πξνβιεπφκελεο ζην άξζξν 12
παξ. 1 ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ ρξεψζεηο εκεξήζηνπ κηζζψκαηνο, αλαιφγσο ηνπ ρξφλνπ
θαζπζηέξεζεο, πνπ αλαιχνληαη σο εμήο:
Απνδεμακεληζκφο:
 Μεηά ηελ 9.00’ π.κ. έσο 11.00’ π.κ. (έσο 2 ψξεο θαζπζηέξεζε): επηβάξπλζε κε ην 50%
ηνπ εκεξήζηνπ (απινχ) κηζζψκαηνο.
 Μεηά ηελ 11.00’ π.κ. έσο 13.00’ κ.κ. (απφ 2 έσο 4 ψξεο θαζπζηέξεζε): επηβάξπλζε κε
νιφθιεξν ην απιφ εκεξήζην κίζζσκα.
 Μεηά ηελ 13.00’ κ.κ. έσο 17.00’ κ.κ. (απφ 4 έσο 8 ψξεο θαζπζηέξεζε): επηβάξπλζε κε
νιφθιεξν ην απιφ εκεξήζην κίζζσκα, πιένλ πξνζαχμεζεο 100%, αλ ππάξρεη αλακέλνλ
πινίν, ή 50% αλ δελ παξαβηάδεηαη ην πξφγξακκα.
 Μεηά ηελ 17.00’ κ.κ. έσο 9.00’ π.κ. ηεο επφκελεο εκέξαο (απφ 8 έσο 24 ψξεο
θαζπζηέξεζε): επηβάξπλζε κε νιφθιεξν ην απιφ εκεξήζην κίζζσκα ηεο εκέξαο απηήο,
πιένλ πξνζαχμεζεο 200%, αλ ππάξρεη αλακέλνλ πινίν, ή 100% αλ δελ παξαβηάδεηαη ην
πξφγξακκα.
 Καζπζηέξεζε

πέξαλ

ηνπ 24σξνπ:

επηβάξπλζε

κε

ην εκεξήζην

απιφ

κίζζσκα

πξνζαπμεκέλν θαηά 200% γηα θάζε εκέξα παξακνλήο ηνπ πινίνπ, αλεμαξηήησο ηεο ψξαο
εμφδνπ ηνπ.
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ΑΡΘΡΟ 26
Ηκεξήζην κίζζωκα κε πξνζαπμήζεηο
ε πεξηπηψζεηο παξάηαζεο ηνπ αξρηθά αηηεζέληνο ρξφλνπ δεμακεληζκνχ, ην εκεξήζην ηαθηηθφ
κίζζσκα δεμακελψλ πξνζαπμάλεηαη θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 4 ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ.
Σν πξνζαπμεκέλν εκεξήζην κίζζσκα δηακνξθψλεηαη σο εμήο:
1. Δκπξφζεζκε παξάηαζε:


1ε θαη 2ε εκέξα ππέξβαζεο: πξνζαχμεζε 50% επί ηνπ ηαθηηθνχ εκεξήζηνπ
κηζζψκαηνο.



Γηα θάζε επφκελε εκέξα ππέξβαζεο: πξνζαχμεζε 100% επί ηνπ ηαθηηθνχ εκεξήζηνπ
κηζζψκαηνο.

2. Δθπξφζεζκε παξάηαζε:


1ε θαη 2ε εκέξα ππέξβαζεο: πξνζαχμεζε 100% επί ηνπ ηαθηηθνχ εκεξήζηνπ
κηζζψκαηνο.



Γηα θάζε επφκελε εκέξα παξαβίαζεο: πξνζαχμεζε 200% επί ηνπ ηαθηηθνχ εκεξήζηνπ
κηζζψκαηνο.

3. Οη πξνζαπμήζεηο επί ηνπ εκεξεζίνπ κηζζψκαηνο κεηψλνληαη ζην ήκηζπ, φηαλ δελ
παξαβηάδεηαη ην πξφγξακκα.
4. ε πεξίπησζε πνπ πξνθχςεη ζπλδπαζκφο παξαβίαζεο θαη κε πξνγξάκκαηνο, ππνινγίδνληαη
νη αλά εκέξα κεησκέλεο ζην ήκηζπ πξνζαπμήζεηο κέρξη ηελ εκεξνκελία πνπ δελ
επεξεάδεηαη άκεζα ην πξφγξακκα θαη φηαλ «εθηνπίδεηαη» πξνγξακκαηηζκέλν πινίν ε
ρξέσζε ζπλερίδεηαη κε νιφθιεξε ηελ πξνζαχμεζε
ΑΡΘΡΟ 27
Δηδηθέο ρξεώζεηο
1. Καηαβάιινληαη αθελφο γηα ηελ είζνδν θαη ηε ρξεζηκνπνίεζε ησλ δεμακελψλ απφ ηδησηηθά
ζπλεξγεία επηινγήο ηνπ πινηνθηήηε θαη αθεηέξνπ γηα ηνλ θαζαξηζκφ ησλ δεμακελψλ απφ
απνξξίκκαηα, πξνεξρφκελα απφ ηηο επί ηνπ πινίνπ λαππεγνεπηζθεπαζηηθέο εξγαζίεο, φπσο
πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 14 παξ. 7 ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ.
2. Οη εηδηθέο ρξεψζεηο ρξήζεο ηεο δεμακελήο ππνινγίδνληαη ζπλνιηθά ζε πνζνζηφ 35% επί ηνπ
εκεξήζηνπ κηζζψκαηνο ηεο δεμακελήο γηα θάζε εκέξα παξακνλήο ηνπ πινίνπ ζε απηή θαη
θαηαβάιινληαη απφ ηνλ ππφρξεν θαηαβνιήο ησλ ρξεψζεσλ Ο.Λ.Π. Α.Δ. γηα ην πινίν.
3. Γελ ππάξρεη δηθαίσκα έθπησζεο ζε πεξίπησζε θσιχκαηνο ησλ ηδησηηθψλ ζπλεξγείσλ π.ρ.
απεξγία λαππεγνεπηζθεπαζηψλ, ή αδπλακίαο εξγαζίαο ζηα χθαια γηα νπνηνδήπνηε ιφγν πνπ
δελ νθείιεηαη ζε ππαηηηφηεηα ηνπ Ο.Λ.Π. .
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4. Οη αλσηέξσ ρξεψζεηο ππνινγίδνληαη επί ηνπ δηακνξθσκέλνπ, θαηά πεξίπησζε, εκεξήζηνπ
κηζζψκαηνο (απιφ, κε έθπησζε, κε πξνζαχμεζε ή επηβάξπλζε θαζπζηέξεζεο εμφδνπ).
5. Απαιιαγή πθίζηαηαη ζε πεξίπησζε δέζκεπζεο ηεο δεμακελήο θαη ζε πεξίπησζε πνπ
πξνβιέπεηαη κε θαηαβνιή εκεξήζηνπ κηζζψκαηνο ζηνλ παξφληα θαλνληζκφ.
ΑΡΘΡΟ 28
Έθηαθηεο ρξεώζεηο
Οη έθηαθηεο ρξεψζεηο επηβάιινληαη γηα ηηο αθφινπζεο παξνρέο ηνπ Ο.Λ.Π. πξνο ην δεμακεληδφκελν
πινίν θαηφπηλ αηηήκαηνο ηνπ εθπξνζψπνπ απηνχ ή θαηά ηελ θξίζε ηεο αξκφδηαο Τπεξεζίαο κε
ζθνπφ ηνλ αζθαιή δεμακεληζκφ, σο εμήο:
1. Παξνρή χδαηνο:
α. Η ρξέσζε γηα ηελ παξνρή ζαιάζζηνπ χδαηνο γηα ηηο αλάγθεο ηνπ δεμακεληδφκελνπ πινίνπ
αλέξρεηαη ζε € 7,50 αλά ψξα. Η ψξα είλαη αδηαίξεηε.
β. Η ρξέσζε αλά θπβηθφ κέηξν (m3) γηα ηελ παξνρή πφζηκνπ χδαηνο, εθ’ φζνλ απηή είλαη
εθηθηή, πξνβιέπεηαη ζην ηηκνιφγην πδξνδφηεζεο πινίσλ.
2. Παξνρή ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο:
Η ρξέσζε, γηα ηελ παξνρή ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο πξνο θσηηζκφ ηνπ πινίνπ ή θίλεζε ησλ
κεραλεκάησλ απηνχ ή γηα άιιεο εξγαζίεο, αλέξρεηαη ζε € 0,30 αλά θηινβαηψξα (kwh).
3. Υξήζε γεξαλψλ:
Γηα ηε ρξήζε γεξαλνχ νπνηεδήπνηε (θαζεκεξηλέο, αξγίεο θαη πέξαλ ησλ θαλνληθψλ σξψλ
εξγαζίαο), ε ρξέσζε αλέξρεηαη ζε € 59,00 αλά ψξα, κε ειάρηζηε ρξέσζε ηηο 4 ψξεο γηα
θάζε βάξδηα.
4. Δηδηθή δηαξξχζκηζε
α. Η ρξέσζε γηα ηελ θεληξηθή θαη ηελ πιεπξηθή ζηήξημε ηνπ πινίνπ αλέξρεηαη ζε € 158,00
αλά block.
β. Δάλ απαηηείηαη θαηαζθεπή ζηήξημεο πινίνπ, ε νπνία ππεξβαίλεη ζε χςνο ην 1,5 κέηξν,
θαηαβάιιεηαη επηπιένλ ρξέσζε € 200,00 αλά block, γηα φιεο ηηο δεμακελέο.
γ. Η ρξέσζε γηα ηελ εμαγσγή ππνβάζξσλ γηα ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ ζηα χθαια κέξε ησλ
πινίσλ, αλέξρεηαη ζε € 150,00 γηα θάζε ππφβαζξν.
δ. Η ρξέσζε γηα ηε δηάζεζε ζπλεξγείνπ δπηψλ αλέξρεηαη ζε € 400,00 αλά ψξα. Οη δχηεο
ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηνλ αζθαιή δεμακεληζκφ θαηά ηελ θξίζε ηνπ δεμακεληζηή.
5. Γηάζεζε εηδηθψλ κεηαιιηθψλ πιαθψλ έξκαηνο γηα πείξακα επζηάζεηαο πινίνπ:
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α. Η ρξέσζε, γηα ηελ θαη’ εμαίξεζε δηάζεζε πιαθψλ έξκαηνο ζε κε δεμακεληδφκελα ζηνλ
Ο.Λ.Π. πινία πνπ πξαγκαηνπνηνχλ πείξακα επζηάζεηαο, κεηά απφ αίηεζε ησλ εθπξνζψπσλ
ηνπο, αλέξρεηαη ζε € 30,00 ηελ εκέξα, αλά ηεκάρην.
β. Η κεηαθνξά ησλ εηδηθψλ κεηαιιηθψλ πιαθψλ έξκαηνο πξαγκαηνπνηείηαη κε κέξηκλα θαη
δαπάλεο ησλ ελδηαθεξφκελσλ, θαη ε δηάζεζή ηνπο δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην ρξνληθφ
δηάζηεκα ησλ 5 εκεξψλ.
γ. Αλ θαη’ εμαίξεζε ε δηάζεζε ησλ πιαθψλ ππεξβεί ηηο 5 κέξεο, ηφηε ε ρξέσζε αλέξρεηαη απφ
ηελ 6ε κέξα, ζε € 35,00 αλά ηεκάρην, ηελ εκέξα.
δ. Οη ελδηαθεξφκελνη καδί κε ηελ αίηεζή ηνπο γηα ρξήζε ησλ κεηαιιηθψλ πιαθψλ
πξνθαηαβάινπλ σο εγγχεζε, πνζφ € 320,00 αλά ηεκάρην, ην νπνίν εθθαζαξίδεηαη εληφο
κελφο απφ ηελ παξάδνζε ησλ πιαθψλ. Δπί θαζπζηέξεζεο επηζηξνθήο ησλ κεηαιιηθψλ
πιαθψλ, πέξαλ ηνπ 10εκέξνπ, θαηαπίπηεη ππέξ ηνπ Ο.Λ.Π. ε θαηαηεζείζα εγγχεζε θαη ζε
πεξίπησζε κε επηζηξνθήο εληφο εχινγνπ ρξφλνπ ή θαηαζηξνθήο ή απψιεηάο ηνπο,
ρξεψλεηαη επί πιένλ θαη ε εθάζηνηε αμία αληηθαηάζηαζήο ηνπο.
6. Γηαηίζεληαη ρσξίο ρξέσζε νη εμήο παξνρέο:
 χλδεζε – απνζχλδεζε ζσιήλα παξνρήο ζαιάζζηνπ χδαηνο
 χλδεζε – απνζχλδεζε ειεθηξηθψλ θαισδίσλ
 Ρεχκα ειεθηξνζπγθφιιεζεο (220v)
 Βαξνχιθα – ζπξκαηφζθνηλα – ζθνηληά, φηαλ απηά δελ ηα δηαζέηεη ην πξνο δεμακεληζκφ
πινίν
 Πιάθεο έξκαηνο, αλ ην πινίν δεμακελίδεηαη, εληφο ησλ κφληκσλ δεμακελψλ Ο.Λ.Π.
 Απνζπλαξκνιφγεζε θαη απνκάθξπλζε ππνζηαηψλ
 Νέα άληιεζε πδάησλ ιφγσ δηαξξνήο θαη ζηήξημεο ηνπ πινίνπ, εάλ θαηά ηνλ
απνδεμακεληζκφ δηαπηζησζεί δηαξξνή ζηα χθαια απηνχ κέξε
ΑΡΘΡΟ 29
Τπεξωξηαθή εξγαζία πξνζωπηθνύ δεμακελώλ θαη εξγαζία θαηά ηηο εμαηξεηέεο εκέξεο
1. Σν σξάξην εξγαζίαο ηνπ ηερληθνχ πξνζσπηθνχ ησλ δεμακελψλ ηνπ Ο.Λ.Π. είλαη απφ 07.00’
π.κ. κέρξη 14.30’ κ.κ. .
Κάζε ελέξγεηα ηεο νκάδαο δεμακεληζκνχ πξν ή κεηά ην θαλνληθφ σξάξην εξγαζίαο ρξεψλεηαη
ππεξσξηαθά σο εμήο::
 Γεπηέξα – Παξαζθεπή:

14.30’ κ.κ. - 22.00’ κ.κ.:

€ 1.000,00 αλά ώξα

 Γεπηέξα – Παξαζθεπή:

22.00’ κ.κ. - 07.00’ π.κ.:

€ 1.500,00 αλά ώξα

 άββαην:

14.30’ κ.κ. - 24.00’ κ.κ.:

€ 2.000,00 αλά ώξα
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 Κπξηαθή - Αξγίεο:

00.01’ π.κ. - 07.00’ π.κ.:

 Κπξηαθή - Αξγίεο:

14.30’ κ.κ. - 24.00 κ.κ.:

€ 2.200,00 αλά ώξα
€ 2.200,00 αλά ώξα

2. Τπεξσξηαθή εξγαζία κέινπο ηεο νκάδαο δεμακεληζκνχ κεηά απφ αίηεζε ησλ ελδηαθεξφκελσλ
γηα ηελ εθηέιεζε νπνηαζδήπνηε πξφζζεηεο εξγαζίαο, θαηά ηε δηάξθεηα παξακνλήο ηνπ πινίνπ
ζηε δεμακελή, σο εμήο :
 Γεπηέξα – Παξαζθεπή:

14.30’ κ.κ. - 22.00’ κ.κ.:

€ 50,00 αλά ώξα

 Γεπηέξα – Παξαζθεπή:

22.00’ κ.κ. - 07.00’ π.κ.:

€ 75,00 αλά ώξα

 άββαην – Κπξηαθή – Αξγίεο: ρξέσζε € 230,00 αλά βάξδηα
3. Δάλ κε ηελ πην πάλσ ππεξσξηαθή απαζρφιεζε εμππεξεηνχληαη ζηηο δεμακελέο πεξηζζφηεξα
ηνπ ελφο πινία, ε ρξέσζε ζα βαξχλεη ην θάζε πινίν, αλάινγα κε ην πξνζσπηθφ πνπ
απαζρνιήζεθε ζε απηφ.
4. Οη εκέξεο αξγίαο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Ο.Λ.Π., πιένλ ησλ Κπξηαθψλ, νξίδνληαη νη θάησζη:
 1ε Ιαλνπαξίνπ
 6ε Ιαλνπαξίνπ (ησλ Θενθαλείσλ)
 Καζαξά Γεπηέξα
 25ε Μαξηίνπ
 Μεγάιε Παξαζθεπή
 Δπφκελε ηνπ Πάζρα
 1ε Μαΐνπ
 Αγίνπ Πλεχκαηνο
 15ε Απγνχζηνπ
 28ε Οθησβξίνπ
 Η 12ε Γεθεκβξίνπ (ηνπ Αγίνπ ππξίδσλνο)
 25ε Γεθεκβξίνπ (Υξηζηνχγελλα)
 26ε Γεθεκβξίνπ (επφκελε ησλ Υξηζηνπγέλλσλ)
 Κάζε άιιε εκέξα πνπ ζα ραξαθηεξηζηεί σο επίζεκε αξγία
ΑΡΘΡΟ 30
Πξνθαηαβιεηέα Γηθαηώκαηα
1. Πξηλ απφ ην δεμακεληζκφ πξνθαηαβάιινληαη, απφ ηνλ δεισζέληα ζηελ αίηεζε ππφρξεν, νη
ρξεψζεηο Ο.Λ.Π., φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 8 ηνπ θαλνληζκνχ θαη αλαιχνληαη σο εμήο:
α. Μαδί κε ηελ αίηεζε δεμακεληζκνχ θαηαηίζεηαη ε ηαθηηθή ρξέσζε Ο.Λ.Π., ε νπνία ζπλίζηαηαη
ζην εκεξήζην κίζζσκα ηεο δεμακελήο επί ηνλ αξηζκφ ησλ αηηνχκελσλ πξνο δεμακεληζκφ
εκεξψλ (Α’ πξνθαηαβνιή).
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β. Μηα εκέξα ηνπιάρηζηνλ πξηλ απφ ηελ είζνδν ηνπ πινίνπ ζηε δεμακελή θαηαηίζεηαη ε Β’
πξνθαηαβνιή, ζηελ νπνία ππνινγίδνληαη:
Ι. Οη ηαθηηθέο ρξεψζεηο δεμακεληζκνχ - απνδεμακεληζκνχ (αλά θίλεζε) ηνπ αλσηέξσ
άξζξνπ 23 παξ. 2.
ΙΙ. Οη έθηαθηεο θαη εηδηθέο ρξεψζεηο πνζνχ ίζνπ κε ην ζπλνιηθφ εκεξήζην κίζζσκα.
Αλαιπηηθά:
Οη έθηαθηεο ρξεψζεηο ηνπ αλσηέξσ άξζξνπ 28 πνπ ελδέρεηαη λα δεκηνπξγεζνχλ ηηο
εκέξεο παξακνλήο ηνπ πινίνπ ζηε δεμακελή αληηζηνηρνχλ ζε πνζφ ίζν κε ην 65% ηνπ
ζπλνιηθνχ εκεξεζίνπ κηζζψκαηνο.
Οη εηδηθέο ρξεψζεηο ηνπ αλσηέξσ άξζξνπ 27 αληηζηνηρνχλ ζε πνζφ ίζν κε ην 35% ηνπ
ζπλνιηθνχ εκεξεζίνπ κηζζψκαηνο.
2. ε πεξίπησζε ππέξβαζεο ηνπ ρξφλνπ παξακνλήο πινίνπ ζηε δεμακελή πξνθαηαβάιινληαη
απφ ηνλ ππφρξεν, καδί κε ηελ θαηαηεζείζα αίηεζε, νη αθφινπζεο ρξεψζεηο:
Ι. Σν εκεξήζην κίζζσκα, πιένλ πξνζαπμήζεσλ αλαιφγσο ηνπ αξηζκνχ ησλ εκεξψλ
ππέξβαζεο, φπσο νξίδεηαη ζηα άξζξα 4 θαη 26 ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ.
ΙΙ. Σα έλαληη ησλ εθηάθησλ ρξεψζεσλ θαη ησλ εηδηθψλ ρξεψζεσλ πνζά, ίζα κε ην ζπλνιηθφ
κίζζσκα ησλ επηπιένλ εκεξψλ παξακνλήο ζηε δεμακελή.
3. ε θάζε πεξίπησζε νη πξνθαηαβνιέο γηα έθηαθηεο θαη εηδηθέο ακνηβέο ππνινγίδνληαη ζηε βάζε
ηνπ απινχ εκεξήζηνπ κηζζψκαηνο θαη ζην ζχλνιν απηνχ αλαιφγσο ησλ αηηνχκελσλ εκεξψλ.
4. Οη θαηαηηζέκελεο, έλαληη έθηαθησλ δηθαησκάησλ πξνθαηαβνιέο, εθθαζαξίδνληαη εληφο κελφο
απφ ηελ εκεξνκελία απνδεμακεληζκνχ ηνπ πινίνπ.
ΑΡΘΡΟ 31
Τπόρξενη Πιεξωκήο ηωλ Γηθαηωκάηωλ Γεμακεληζκνύ
1. Τπφρξενη γηα ηελ θαηαβνιή ζηνλ Ο.Λ.Π. φισλ ησλ πξνβιεπνκέλσλ απφ ηνλ παξφληα
θαλνληζκφ ρξεψζεσλ, πνπ βαξχλνπλ θαη παξαθνινπζνχλ ην λαππήγεκα, είλαη νη πινηνθηήηεο,
δηαρεηξηζηέο, εθνπιηζηέο ή εθπξφζσπνη απηψλ, ν θαηά ην ρξφλν ηεο δεκηνπξγίαο ηεο
απαίηεζεο λαπηηθφο πξάθηνξαο ή ν ελεξγήζαο σο λφκηκνο εθπξφζσπνο ηνπ λαππεγήκαηνο,
επζπλφκελνη έθαζηνο αιιειεγγχσο θαη εηο νιφθιεξν.
2. Καηά ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο δεμακεληζκνχ ζα πξέπεη λα δειψλεηαη ν ππφρξενο πξνο
πιεξσκή, ζε βάξνο ηνπ νπνίνπ εθδίδνληαη θαη ηα ζρεηηθά ηηκνιφγηα, ρσξίο λα ππνιείπεηαη ε
επζχλε ησλ πξναλαθεξφκελσλ θπζηθψλ ή λνκηθψλ πξνζψπσλ, ζε πεξίπησζε αζέηεζεο ησλ
νηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ ηνπ πινίνπ.
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ΑΙΣΗΗ ΓΔΞΑΜΔΝΙΜΟΤ
Πξνο: ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΛΙΜΔΝΟ ΠΔΙΡΑΙΩ Α.Δ.
Γηεύζπλζε Δμππεξέηεζεο Πινίωλ – Σκήκα Γεμακελώλ
ΣΟΙΥΔΙΑ ΑΙΣΟΤΝΣΟ
Δηαηξεία:___________________________________________

Έδξα: _________________________________________

Ολνκαηεπψλπκν: ____________________________________ ΑΦΜ: _________________ ΓΟΤ: ___________________
Οδφο:__________________________________ αξ. ________ Πφιε:_________________________ Σ.Κ.: ___________
Σειέθσλν:________________________ Φαμ:_____________ e-mail:_________________________________________
Δλεξγώληαο ζαλ ______________________________________________________________ αθνχ έιαβα γλψζε ηνπ
Καλνληζκνχ Λεηηνπξγίαο θαη Σηκνινγίσλ Γεμακελψλ Ο.Λ.Π. Α.Δ. ηνλ νπνίν θαη απνδέρνκαη αλεπηθχιαθηα, παξαθαιώ λα
κνπ δηαηεζεί θαηάιιειε __________________________________________________________________ δεμακελή
γηα ην δεμακεληζκφ ηνπ πινίνπ ______________________________________________________________________
ηηο εκεξνκελίεο ________________________________, αξηζκφο εκεξψλ _______ θαη δειψλσ ηα αθφινπζα ζηνηρεία:
ΣΟΙΥΔΙΑ ΠΛΟΙΟΚΣΗΣΗ
Δηαηξεία:___________________________________________

Έδξα: _________________________________________

Ολνκαηεπψλπκν: ____________________________________ ΑΦΜ: _________________ ΓΟΤ: ___________________
Οδφο:__________________________________ αξ. ________ Πφιε:_________________________ Σ.Κ.: ___________
Σειέθσλν:________________________ Φαμ:_____________ e-mail:_________________________________________
ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΚΠΡΟΩΠΟΤ Ή ΓΙΑΥΔΙΡΙΣΗ ΣΗ ΠΛΟΙΟΚΣΗΣΡΙΑ ΔΣΑΙΡΔΙΑ
__________________________________________________________________________________________________
Ολνκαηεπψλπκν: ____________________________________

ΑΦΜ: _________________ ΓΟΤ: __________________

Οδφο: __________________________________αξ._________ Πφιε:__________________________Σ.Κ.: __________
Σειέθσλν:________________________ Φαμ:_____________

e-mail:________________________________________

ΣΟΙΥΔΙΑ ΠΛΟΙΟΤ ΠΡΟ ΓΔΞΑΜΔΝΙΜΟ
Όλνκα: _____________________________________ ex: _____________________ Δίδνο: ________________________
Ληκέλαο & Αξ. Νενι.: __________________________ ΙΜΟ: ___________________ εκαία: _______________________
Οιηθφ κήθνο (αθξηβή ζηνηρεία): _________________________ Οιηθφ πιάηνο (αθξηβή ζηνηρεία): _____________________
Οιηθή ρσξεηηθφηεηα (GROSS TONNAGE) θφξνη: ____________Ύςνο απφ ηελ ηξφπηδα κέρξη ην θχξην θαηάζηξσκα:______
Άθνξην πξσξαίν βχζηζκα: ____________________________ Άθνξην πξπκλαίν βχζηζκα: _________________________
Πξνβιεπφκελν κέζν βχζηζκα θαηά ην δεμακεληζκφ: ________ Πξφζζεην ή λεθξφ βάξνο (DEAD WEIGHT): ____________
Παξνρή ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο ζπλερνχο (110/220 D.C.): ____________________________________________________
Ολνκαηεπψλπκν πινηάξρνπ: ___________________________________________________________________________
Πξαγκαηηθφ εθηφπηζκα θαηά ηελ εκέξα ηνπ δεμακεληζκνχ ηφλνη (ζπκπιεξψλεηαη ΜΟΝΟ απφ πνιεκηθά πινία): _________
ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΩΝ ΑΠΟ ΣΟΝ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΥΔΓΙΩΝ ΠΛΟΙΟΤ:
Α) Γελ ππνβάιινληαη ζρέδηα ιφγσ ηνπ φηη ην πινίν έρεη δεμακεληζηεί ζηελ ίδηα δεμακελή ηελ ηειεπηαία 5εηία, δειαδή ζηηο
____________________________ θαη κε επζχλε κνπ δειψλσ φηη ην πινίν δελ έρεη ππνζηεί θακία απνιχησο κεηαζθεπή.
Β) Τπνβάιισ ηα αθφινπζα ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ ζρέδηα:
Γεμακεληζκνχ (Docking Plan) __________________________________________________________________________
Υσξεηηθφηεηαο κεηά θιίκαθαο κεηαθεξφκελνπ θνξηίνπ (Capacity Plan Dead Weight Scale) _________________________
ηνηβαζίαο (Stowage Plan) εθφζνλ ην πινίν θέξεη θνξηίν θαηά ην δεμακεληζκφ __________________________________
Δπηθπιάζζνκαη λα ππνβάισ νπνηνδήπνηε πεξαηηέξσ δηεπθξηληζηηθφ ζρέδην/ζηνηρείν κνπ δεηεζεί σο πξνο ηελ θαηάζηαζε
ηνπ πινίνπ γηα ηνλ αζθαιή δεμακεληζκφ.
ΚΟΠΟ – ΔΡΓΑΙΔ ΓΔΞΑΜΔΝΙΜΟΤ
Τδξνβνιή / Βάςηκν
Απνζθσξίαζε
Καζαξηζκφο πθάισλ
Διαζκαηνπξγηθέο εξγαζίεο

Δπηζεψξεζε
Άμνλαο

Λνηπέο εξγαζίεο _____________________________________________________________________________________
Ο ΑΙΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α’
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(ζθξαγίδα – ππνγξαθή)

ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΛΙΜΔΝΟ ΠΔΙΡΑΙΩ Α.Δ.
ΣΜΗΜΑ ΓΔΞΑΜΔΝΩΝ

ΓΗΛΩΗ ΑΠΟΓΟΥΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ
(ΔΝΣΤΠΟ ΤΝΗΜΜΔΝΟ ΣΗ ΑΙΣΗΗ ΓΔΞΑΜΔΝΙΜΟΤ)
1. Η αίηεζε ππνβάιιεηαη ζε ηξία (3) αληίγξαθα.
2. Γειψλεηαη φηη νη εθπξφζσπνη ηνπ πινίνπ έρνπλ ιάβεη γλψζε ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ θαη δεζκεχνληαη λα ηεξήζνπλ
ηηο ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ απηφλ, θαζψο θαη νπνηαδήπνηε άιιε πξνυπφζεζε ζέζεη ν Ο.Λ.Π. ή απαηηείηαη απφ
ηελ θείκελε λνκνζεζία θαη φηη θαζίζηαληαη απνιχησο ππεχζπλνη γηα ηελ αθξίβεηα ησλ αλαγξαθφκελσλ ζηελ αίηεζε
(Παξάξηεκα Α’) ζηνηρείσλ.
3. Σν αξγφηεξν κία (1) εκέξα πξηλ ην δεμακεληζκφ, ν πινίαξρνο νθείιεη λα επηθνηλσλήζεη κε ηνλ ππεχζπλν ηεο
δεμακελήο, πξνθεηκέλνπ λα ιάβεη νδεγίεο γηα ην δεμακεληζκφ. Δπίζεο ππνρξενχηαη λα ζπκπιεξψζεη θαη λα ππνγξάςεη
εηδηθφ έληππν, αλαθνξηθά κε ηελ θαηάζηαζε ηνπ πινίνπ, ην νπνίν ζα ηνπ ρνξεγείηαη απφ ηνλ ππεχζπλν ηεο
δεμακελήο. Σν έληππν απηφ απνηειεί ζπκπιεξσκαηηθφ έγγξαθν ηεο αίηεζεο θαη ηίζεηαη ζην θάθειν ηνπ πινίνπ.
4. Σα πάζεο θχζεσο δεμακελφπινηα είλαη ππνρξεσκέλα λα πξνζθνκίζνπλ, ηφζν ζην ηκήκα δεμακελψλ, φζν θαη ζηε
δεμακελή Gas Free εηζφδνπ ην αξγφηεξν κία (1) εκέξα πξηλ ηελ εκεξνκελία δεμακεληζκνχ.
5. ε πεξίπησζε, πνπ απαηηεζνχλ ζπκπιεξσκαηηθά ζρέδηα ή ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πινίνπ, ζα πξέπεη λα
θαηαηεζνχλ άκεζα, πξνθεηκέλνπ λα ειεγρζνχλ γηα ηνλ αζθαιή δεμακεληζκφ.
6. Ο αηηψλ κπνξεί λα ελεκεξψλεηαη θαζεκεξηλά απφ ηελ ειεθηξνληθή ζειίδα ηνπ ΟΛΠ Α.Δ. (www.olp.gr) γηα ηε
δηαζεζηκφηεηα, θαζψο θαη γηα ηπρφλ αιιαγέο ηνπ Πξνγξάκκαηνο δεμακεληζκνχ.
7. Παξειήθζεζαλ ζε θσηναληίγξαθν: Ο Καλνληζκφο Λεηηνπξγίαο – Δθκεηάιιεπζεο & Σηκνιφγηα Γεμακελψλ, ν
Σηκνθαηάινγνο θαη ν πξνγξακκαηηζκφο ηεο δεμακελήο πξνο ελεκέξσζε.
8. Γηα ηελ πιεξσκή ησλ ακνηβψλ Ο.Λ.Π. Α.Δ. επζχλνληαη αιιειεγγχσο, αδηαηξέησο θαη εηο νιφθιεξν, φινη νη ζηελ αίηεζε
αλαθεξφκελνη πινηνθηήηεο, δηαρεηξηζηέο, εθπξφζσπνη θιπ., ηα δε ζρεηηθά Σηκνιφγηα θαη νη Πξνθαηαβνιέο ηνπ
παξφληνο δεμακεληζκνχ ζα εθδίδνληαη ζε βάξνο ηνπ ___________________________________________________.
Πεηξαηάο,.............................................20.........

Ο ΑΙΣΩΝ

---- πκπιεξψλεηαη απφ ηελ Τπεξεζία Ο.Λ.Π. Α.Δ. ---Οθεηιέο πξνο Ο.Λ.Π. πινίνπ θπζηθψλ ή λνκηθψλ πξνζψπσλ αλαγξαθφκελσλ ζηελ αίηεζε:
Ναη _______________________________________________________________________________________________
Όρη _______________________________________________________________________________________________
Γηαθαλνληζκφο ______________________________________________________________________________________
Καηαηέζεθαλ ηα παξαθάησ Γξακκάηηα δηθαηψκαηνο εγγξαθήο γηα δεμακεληζκφ Σ.Δ.Δ./Ν.Γ. εθ επξψ___________________
1. Γξακκάηην είζπξαμεο 10/______/__________________/ €______________________- α’ πξνθαηαβνιή
2. Γξακκάηην είζπξαμεο 10/______/__________________/ €______________________- β’ πξνθαηαβνιή
3. Γξακκάηην είζπξαμεο 10/______/__________________/ €______________________-_________________________
4. Γξακκάηην είζπξαμεο 10/______/__________________/ €______________________-_________________________
5. Γξακκάηην είζπξαμεο 10/______/__________________/ €______________________-_________________________
ΗΜΔΙΩΔΙ:
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
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ΣΙΜΟΛΟΚΑΣΑΛΟΓΟ ΑΜΟΙΒΩΝ ΓΔΞΑΜΔΝΙΜΟΤ Ο.Λ.Π. Α.Δ.
ΓΔΞΑΜΔΝΔ
ΜΔΓΑΛΗ ΠΛΩΣΗ
ΜΔΓΑΛΗ ΜΟΝΙΜΗ
ΜΙΚΡΗ ΠΛΩΣΗ
ΜΙΚΡΗ ΜΟΝΙΜΗ

ΜΗΚΟ Δ ΜΔΣΡΑ
130 – 201
105 – 130
79 – 105
19 – 79

ΠΛΑΣΟ Δ ΜΔΣΡΑ
30,00
18,80
18,00
12,80

ΣΑΚΣΙΚΔ ΥΡΔΩΔΙ
A) ΗΜΔΡΗΙΟ ΜΙΘΩΜΑ ΓΔΞΑΜΔΝΩΝ
Πξνζαπμήζεηο, επηβαξχλζεηο θαη εθπηψζεηο θαζνξίδνληαη απφ ηνλ Καλνληζκφ αλά πεξίπησζε
Μεγάιε Πισηή
3.675,00 €
Μεγάιε Μφληκε
1.950,00 €
Μηθξή Πισηή
1.850,00 €
Μηθξή Μφληκε
800,00 €
B) ΥΡΔΩΔΙ ΓΔΞΑΜΔΝΙΜΟΤ – ΑΠΟΓΔΞΑΜΔΝΙΜΟΤ (ΑΝΑ ΚΙΝΗΗ)
Η ρξέσζε απηή δηπιαζηάδεηαη ζε εηδηθέο πεξηπηψζεηο θαηά ηνλ Καλνληζκφ
Μεγάιε Πισηή / Μεγάιε Μφληκε
Μηθξή Πισηή / Μηθξή Μφληκε
άββαην, Κπξηαθή & Αξγίεο

800,00 €
650,00 €
3.600,00 €

ΔΙΓΙΚΔ ΥΡΔΩΔΙ
Ακνηβή ρξήζεο δεμακελψλ απφ εξγνιήπηεο +
Ακνηβή θαζαξηζκνχ (γηα ηελ θαζαξηφηεηα θαη ζπληήξεζε ησλ δεμακελψλ απφ
ηελ εθηέιεζε λαππεγνεπηζθεπαζηηθψλ εξγαζηψλ)

35% επί ηνπ εκεξήζηνπ
κηζζψκαηνο αλά κέξα

ΔΚΣΑΚΣΔ ΥΡΔΩΔΙ
Παξνρή ζαιαζζίνπ χδαηνο αλά ψξα
Παξνρή ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο αλά θηινβαηψξα
Υξήζε ειεθηξηθνχ γεξαλνχ αλά ψξα (ειάρηζηε ρξέσζε 4 ψξεο/βάξδηα)
Κεληξηθή / Πιεπξηθή ζηήξημε πινίνπ αλά block
Δμαγσγή ππνβάζξσλ γηα εθηέιεζε εξγαζηψλ ζηα χθαια αλά ηεκάρην
ηήξημε πινίνπ ππεξβαίλνπζα ην 1,5 κέηξν γηα φιεο ηηο δεμακελέο αλά block
πλεξγείν δπηψλ αλά ψξα
Υξήζε κεηαιιηθψλ πιαθψλ εθηφο δεμακελψλ ΟΛΠ αλά ηεκάρην
Δγγχεζε γηα ηε ρξήζε κεηαιιηθψλ πιαθψλ αλά ηεκάρην
Ρεχκα ειεθηξνζπγθνιιήζεσο (220V)
Απνζπλαξκνιφγεζε θαη απνκάθξπλζε ππνζηαηψλ
Νέα άληιεζε πδάησλ ιφγσ δηαξξνήο θαη ζηήξημε πινίνπ
Γηάζεζε βαξνχιθσλ/ζπξκαηφζθνηλσλ/ζθνηληψλ
Πιάθεο έξκαηνο γηα πείξακα επζηαζείαο εληφο δεμακελψλ ΟΛΠ
χλδεζε – απνζχλδεζε ζσιήλα παξνρήο λεξνχ
χλδεζε – απνζχλδεζε ειεθηξηθψλ θαισδίσλ

7,50 €
0,30 €
59,00 €
158,00 €
150,00 €
200,00 €
400,00 €
30,00 €
γηα ηηο 5 πξψηεο κέξεο
320,00 €
ρσξίο ρξέσζε
ρσξίο ρξέσζε
ρσξίο ρξέσζε
ρσξίο ρξέσζε
ρσξίο ρξέσζε
ρσξίο ρξέσζε
ρσξίο ρξέσζε

ΤΠΔΡΩΡΙΔ (ΑΝΑ ΟΜΑΓΑ)
Γεπηέξα – Παξαζθεπή απφ 14:30 έσο 22:00
Γεπηέξα – Παξαζθεπή απφ 22:00 έσο 07:00
άββαην απφ 14:30 έσο 24:00
Κπξηαθή & Αξγίεο απφ 00:01 έσο 07:00
Κπξηαθή & Αξγίεο απφ 14:30 έσο 24:00

1.000,00
1.500,00
2.000,00
2.200,00
2.200,00

ειίδα 39 απφ 39

€
€
€
€
€

/
/
/
/
/

ψξα
ψξα
ψξα
ψξα
ψξα

