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Σιμολόγιο Νο 6 - Γηέιεπζεο Τξνρνθφξσλ κέζσ πξνθπκαίαο, εηζεξρνκέλσλ ζε πινία
αθηνπιντθψλ γξακκψλ.
Διδικά Σιμολόγια
Νο 1: Ακνηβέο απφ παξαρσξεζείζεο εξγαζίεο ζε επηρεηξήζεηο εγθαηεζηεκέλεο
ζηε ιηκεληθή πεξηνρή ηεο Ο.Λ.Π. Α.Δ.
Νο 2: Ακνηβέο απφ ηελ παξαρσξεζείζα εξγαζία θνξηνεθθφξησζεο
ηαρπδξνκηθψλ ζάθσλ ζηα Δ.Λ.Τ.Α.
Νο 3: Ακνηβέο γηα ρξήζε ηνπ ιηκέλνο απφ ηξίηνπο πνπ πξαγκαηνπνηνχλ
δηάθνξεο εξγαζίεο ζηε ιηκεληθή πεξηνρή ηεο Ο.Λ.Π.Α Δ.
Νο 4: Ακνηβέο γηα αλέιθπζε ή θαζέιθπζε θνξηεγίδσλ πνπ κεηαθέξνληαη κε
πινία LASH
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α΄
Φξεψζεηο Πξαθηνξείσλ
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2. Ο Ρ Ι  Μ Ο Ι

1.

Δπγαζίερ επί πλοίος
Θεσξνχληαη νη εξγαζίεο πνπ γίλνληαη ζην θχηνο ή ην θαηάζηξσκα πινίνπ
(εθθφξησζε, θφξησζε, κεηαθφξησζε, κεηαηφπηζε).

2.

Δπγαζίερ επί πποκςμαίαρ
Θεσξνχληαη ε παξάδνζε, ε παξαιαβή θαη ε κεηαηφπηζε εκπνξεπκάησλ.

3.

Άμεζη παπάδοζη εμποπεςμάηων
Ζ παξάδνζε ησλ εκπνξεπκάησλ απ’ επζείαο απφ ην πινίν ζην κεηαθνξηθφ κέζν ηνπ
παξαιήπηε, ρσξίο λα κεζνιαβήζεη απφζεζή ηνπ ζηελ πξνθπκαία.

4.

Άμεζη παπαλαβή
Ζ παξαιαβή θνξηίνπ πξνο θφξησζε ζε πινίν ή ρεξζαίν κέζν, ρσξίο λα
κεζνιαβήζεη απφζεζή ηνπ ζηελ πξνθπκαία.

5.

Μεηαηόπιζη
Ζ κεηαθίλεζε εκπνξεπκάησλ επί ηνπ πινίνπ ή κέζσ πξνθπκαίαο ή απφ απνζήθε ζε
απνζήθε ή απφ ηφπν ζε ηφπν επί ηεο πξνθπκαίαο.

6.

Μεηαθόπηωζη
Ζ εθθφξησζε απφ πινίν ή ρεξζαίν κεηαθνξηθφ κέζν θαη ε θφξησζή ηνπ ζε πινίν ή
άιιν κεηαθνξηθφ κέζν.

7.

Σransit Γιαμεηακόμιζη
Ζ εθθφξησζε απφ πινίν ή ρεξζαίν κεηαθνξηθφ κέζν εκπνξεχκαηνο πξνεξρφκελνπ
απφ ην εμσηεξηθφ θαη ε θφξησζή ηνπ ζε πινίν ή άιιν κεηαθνξηθφ κέζν κε
πξννξηζκφ ην εμσηεξηθφ.
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ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ
ΓΔΝΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ

ΑΡΘΡΟ 1
Γικαιοδοζία και απμοδιόηηηερ ηηρ Ο.Λ.Π. Α.Δ.
1. Όιεο νη εξγαζίεο θνξηνεθθφξησζεο θαη κεηαθνξάο εληφο ηεο ιηκεληθήο πεξηνρήο - φπσο
εθάζηνηε νξίδεηαη απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία - εθηεινχληαη απνθιεηζηηθά απφ ηνλ
Οξγαληζκφ Ληκέλα Πεηξαηά Α.Δ., κε ίδηα κέζα θαη πξνζσπηθφ.
2. Φνξηνεθθνξησηηθέο εξγαζίεο είλαη δπλαηφ λα εθηεινχληαη απφ ηελ ΟΛΠ Α.Δ. θαη εθηφο ηεο
πεξηνρήο αξκνδηφηεηάο ηεο, πξνθεηκέλνπ γηα ηα πάζεο θχζεσο εθφδηα πνπ δηαθηλνχλ νη
ζηξαηησηηθέο αξρέο, νη δε εξγαζίεο παξέρνληαη κεηά απφ αίηεζή ηνπο.
3. Ζ Ο.Λ.Π. Α.Δ κπνξεί, κε απνθάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνχ ηεο Σπκβνπιίνπ -θαη’ εμαίξεζε ηεο
δηάηαμεο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ- λα παξαρσξεί ζε Τξίηνπο (Ννκηθά ή
Φπζηθά Πξφζσπα), ην δηθαίσκα ηεο εθηέιεζεο ζπγθεθξηκέλσλ εξγαζηψλ
θνξηεθθφξησζεο θαη κεηαθνξάο, κε δηθά ηνπο κέζα θαη πξνζσπηθφ, είηε γηα νξηζκέλε
ρξνληθή πεξίνδν, είηε γηα ζπγθεθξηκέλε εξγαζία.
4. Γηα ηελ παξνρή θηλήηξσλ πξνζέιθπζεο θνξηίσλ, ε Ο.Λ.Π. Α.Δ κπνξεί - κεηά απφ έγθξηζε
ηνπ Γ.Σ. - λα ζπλάπηεη εηδηθέο ζπκβάζεηο κε ελδηαθεξφκελεο λαπηηιηαθέο εηαηξίεο ή
θνηλνπξαμίεο λαπηηιηαθψλ εηαηξηψλ, ή λα νξίδεη εηδηθά ηηκνιφγηα κεγάισλ πειαηψλ κε
δέζκεχζε δηαθίλεζεο ζπγθεθξηκέλεο πνζφηεηαο. Με ηηο ζπκβάζεηο απηέο κπνξεί λα
παξέρνληαη εηδηθά πξνλφκηα εμππεξέηεζεο θαη δηεπθνιχλζεσλ θαη λα ζπκθσλνχληαη
ηηκνιφγηα θαηά παξέθθιηζε ησλ ζρεηηθψλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ.

ΑΡΘΡΟ 2
Γιάκπιζη επγαζιών
Οη εξγαζίεο θνξηνεθθφξησζεο θαη κεηαθνξάο, ζχκθσλα κε ηνλ παξφληα Καλνληζκφ,
δηαθξίλνληαη ζε εξγαζίεο επί πινίνπ θαη εξγαζίεο επί πξνθπκαίαο.
1. Δπγαζίερ επί ηος πλοίος. Οη εξγαζίεο απηέο πεξηιακβάλνπλ:
α. Σην εκθόπηωζη ηος θοπηίος απφ ην θχηνο ή απφ ην θαηάζηξσκα ηνπ πινίνπ ζηελ
πιεπξά ηνπ.
Όηαλ πξφθεηηαη γηα εκπνξεπκαηνθηβψηηα θαη ηξνρνθφξα, ζηελ εξγαζία εθθφξησζεο
πεξηιακβάλεηαη θαη ε κεηαθνξά ηνπο ζηνλ ηφπν απφζεζήο ηνπο επί ηεο πξνθπκαίαο.
β. Ση θόπηωζη ηος θοπηίος απφ ηελ πιεπξά ηνπ πινίνπ ζην θαηάζηξσκα ή ζην θχηνο
απηνχ.
Όηαλ πξφθεηηαη γηα εκπνξεπκαηνθηβψηηα ζηελ εξγαζία θφξησζεο πεξηιακβάλεηαη θαη
ε κεηαθνξά ηνπο απφ ηνλ ηφπν απφζεζήο ηνπο ζηελ πξνθπκαία, ζηελ πιεπξά ηνπ
πινίνπ, γηα δε ηα ηξνρνθφξα απφ ηνλ ηφπν απφζεζήο ηνπο ζην θχηνο ηνπ πινίνπ.
γ. Ση μεηαθόπηωζη ηος θοπηίος απφ ην θχηνο ή ην θαηάζηξσκα ηνπ πινίνπ ζην
θαηάζηξσκα ή ζην θχηνο άιινπ πινίνπ, απ’ επζείαο ή κέζσ πξνθπκαίαο.
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δ. Σιρ ππόζθεηερ επγαζίερ, ζηηο νπνίεο πεξηιακβάλνληαη νη εθηεινχκελεο κε εξγάηεο,
ηερλίηεο θαη κέζα ηεο Ο.Λ.Π. Α.Δ., νη νπνίεο δελ αθνξνχλ - ππφ ζηελή έλλνηα - ζηελ
εθθφξησζε θαη ζηε θφξησζε ηνπ θνξηίνπ θαη παξέρνληαη κεηά απφ αίηεζε ησλ
ελδηαθεξφκελσλ. Ωο ηέηνηεο, ελδεηθηηθά αλαθέξνληαη ην άλνηγκα θαη θιείζηκν ησλ
θπηψλ, ε κεηαηφπηζε ησλ θνξηίσλ (shifting) θ.ιπ.
2. Δπγαζίερ επί πποκςμαίαρ. Oη εξγαζίεο απηέο πεξηιακβάλνπλ:
α. Σην παπάδοζη ηος θοπηίος, δειαδή ηε δηαθίλεζε απηνχ απφ ηελ πιεπξά ηνπ
πινίνπ ή απφ ρεξζαία κεηαθνξηθά κέζα, είηε απ’ επζείαο (άκεζε παξάδνζε) ζε
ρεξζαία κεηαθνξηθά κέζα, είηε κεηά απφ πξνεγνχκελε απφζεζή ηνπ ζηελ πξνθπκαία
θαη ηνπο ελ γέλεη απνζεθεπηηθνχο ρψξνπο ηνπ ΟΛΠ (έκκεζε παξάδνζε).
Πξνθεηκέλνπ πεξί εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ, ηε δηαθίλεζή ηνπο απφ ηνλ ηφπν απφζεζεο
απηψλ θαη ηε θφξησζή ηνπο ζηα ρεξζαία κεηαθνξηθά κέζα ησλ ελδηαθεξφκελσλ.
Πξνθεηκέλνπ γηα απηνθίλεηα, ζε πεξίπησζε θφξησζεο ληαιηθψλ, ηε κεηαθνξά ηνπο
απφ ην ρψξν ελαπφζεζεο ζην ρψξν θφξησζεο ή επί ησλ ληαιηθψλ.
β. Σην παπαλαβή ηος θοπηίος, δειαδή ηε δηαθίλεζε απηνχ απφ ηα ρεξζαία
κεηαθνξηθά κέζα, είηε ζηελ πιεπξά ηνπ πινίνπ, είηε ζε ρεξζαία κεηαθνξηθά κέζα απ’
επζείαο (άκεζε παξαιαβή), είηε κεηά απφ πξνεγνχκελε απφζεζή ηνπ ζηελ
πξνθπκαία θαη ζηνπο ελ γέλεη ρψξνπο ηνπ ΟΛΠ (έκκεζε παξαιαβή).
Πξνθεηκέλνπ γηα εκπνξεπκαηνθηβψηηα, ηελ εθθφξησζή ηνπο απφ ηα ρεξζαία
κεηαθνξηθά κέζα ησλ ελδηαθεξφκελσλ θαη ηε δηαθίλεζή ηνπο ζηνλ ηφπν απφζεζήο
ηνπο.
γ. Σιρ ππόζθεηερ επγαζίερ, ζηηο νπνίεο πεξηιακβάλνληαη νη εξγαζίεο πνπ εθηεινχληαη
κε εληνιή ηνπ παξαιήπηε ή ηνπ θνξησηή, νη νπνίεο εθηεινχληαη κε πξνζσπηθφ θαη
κέζα ηνπ ΟΛΠ.
Ωο ηέηνηεο, ελδεηθηηθά αλαθέξνληαη ε κεηαθνξά απφ έλα ρψξν ζε άιιν (κεηαηφπηζε
απφ ηφπν ζε ηφπν ή απφ απνζήθε ζε απνζήθε, ε δχγηζε, ε εθθέλσζε ή πιήξσζε
ησλ εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ, ε θφξηηζε κπαηαξηψλ απηνθηλήησλ ή κεραλεκάησλ, ε
ξεπκαηνδφηεζε απηνθηλήησλ, ε ηαμηλφκεζε θ.ιπ.
δ. Σην αποθήκεςζη ησλ εκπνξεπκάησλ ή άιισλ πξαγκάησλ πνπ ελαπνηίζεληαη ή
εηζάγνληαη ζηνπο ζηεγαζκέλνπο ή ππαίζξηνπο απνζεθεπηηθνχο ρψξνπο ηεο πεξηνρήο
ηεο Ο.Λ.Π. Α.Δ., θαζψο θαη ησλ δηεξρφκελσλ απφ ηνπο ρψξνπο απηνχο.

«ΑΡΘΡΟ 3
Καθοπιζμόρ θέζηρ πλοίος

1.Ζ πξνζφξκηζε, παξαβνιή, πξπκλνδέηεζε ή αγθπξνβνιία θάζε πινίνπ, ζε νπνηαδήπνηε
ζέζε ηεο ιηκεληθήο πεξηνρήο, θαζνξίδεηαη απφ ηελ αξκφδηα απφ ην λφκν Υπεξεζία θαη
απαγνξεχεηαη θάζε απζαίξεηε ελέξγεηα, θαζψο θαη ε κεζφξκηζε ή κεηαθίλεζε ηνπ πινίνπ
απφ ηελ αξρηθά θαζνξηζκέλε ζέζε ηνπ, ρσξίο ηελ άδεηα ηεο Υπεξεζίαο απηήο.
2.1.
Ζ πξνηεξαηφηεηα γηα ηελ αλσηέξσ αλαθεξφκελε πξνζφξκηζε, παξαβνιή,
πξπκλνδέηεζε ή αγθπξνβνιία πινίνπ, θαζνξίδεηαη κε βάζε ηε ζεηξά άθημήο ηνπ θαη
ζχκθσλα κε ηηο αθφινπζεο δηαθξίζεηο πινίσλ θαη θνξηίσλ:
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α. Πινία επηβαηεγά εμσηεξηθνχ ή εζσηεξηθνχ πνπ κεηαθέξνπλ επηβάηεο ζηηο απνβάζξεο
επηβίβαζεο θαη απνβίβαζεο επηβαηψλ.
β. Πινία
θνξηεγά
εμσηεξηθνχ
πνπ
κεηαθέξνπλ
εηδηθά
θνξηία
φπσο:
εκπνξεπκαηνθηβψηηα (έκθνξηα ή θελά, εηζαγσγήο / εμαγσγήο / transit), νρήκαηα
(εκπνξεχκαηα ή κεηαθνξηθά κέζα, εηζαγσγήο / εμαγσγήο / transit) θνξηνεθθνξησλφκελα
RO-RO, ζηηο αληίζηνηρεο γηα θάζε θαηεγνξία θνξηίνπ εηδηθέο απνβάζξεο θαηά ηε ζεηξά άθημήο
ηνπο.
γ. Πινία θνξηεγά εμσηεξηθνχ πνπ κεηαθέξνπλ κηθηφ θνξηίν θαη θνξηνεθθνξηψλνληαη κε
ην ζχζηεκα RO – RO ζηηο απνβάζξεο δηαθίλεζεο γεληθψλ θνξηίσλ θαη θαηά ηε ζεηξά άθημήο
ηνπο .
δ. Φνξηεγά εζσηεξηθνχ ζηηο απνβάζξεο δηαθίλεζεο γεληθψλ θνξηίσλ εζσηεξηθνχ.
2.2 Πινία πνπ κεηαθέξνπλ θνξηία γηα ινγαξηαζκφ ησλ Σηξαηησηηθψλ Αξρψλ ή ηνπ
Διιεληθνχ Γεκνζίνπ είλαη δπλαηφ, θαηά ηελ εθηίκεζε ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο ηεο Ο.Λ.Π.
Α.Δ. θαη αλάινγα κε ηηο ηζρχνπζεο ζπλζήθεο, λα πξνηηκψληαη ησλ ππνινίπσλ.
3. Ζ πξνηεξαηφηεηα κε βάζε ηε ζεηξά άθημεο, φπσο νξίδεηαη αλσηέξσ, δελ έρεη εθαξκνγή κε εμαίξεζε ηα επηβαηεγά πινία εζσηεξηθνχ / εμσηεξηθνχ (φηαλ κεηαθέξνπλ επηβάηεο) - ζηα
πινία γηα ηα νπνία έρεη ππνγξαθεί ζχκβαζε ή ππάξρεη δέζκεπζε ηεο λαπηηιηαθήο εηαηξείαο ή
θνηλνπξαμίαο κε ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδνληαη ζηελ παξάγξαθν 5, ηα νπνία
εμππεξεηνχληαη θαηά απφιπηε πξνηεξαηφηεηα, θαζψο θαη ζηα πινία πνπ έρνπλ εληαρζεί ζην
ζχζηεκα πξνθαζνξηζκέλεο εκεξνκελίαο εμππεξέηεζεο (rendez-vous), ηα νπνία
εμππεξεηνχληαη θαηά ηελ πξνγξακκαηηζκέλε θαη εγθεθξηκέλε εκεξνκελία θαη θπιαθή
(βάξδηα) εξγαζίαο.
4. Γηα πινία πνπ κεηαθέξνπλ απνθιεηζηηθά εκπνξεπκαηνθηβψηηα θαη εμππεξεηνχληαη ζηηο
εγθαηαζηάζεηο ηνπ Σηαζκνχ Δκπνξεπκαηνθηβσηίσλ ηνπ Ο.Λ.Π. Α.Δ, θαηά ηε ζεηξά άθημήο ηνπο, ν
αξηζκφο ησλ Γ/Φ πνπ δηαηίζεηαη ζε θάζε πινίν θαζνξίδεηαη θαηά ηελ απφιπηε θξίζε ηεο αξκφδηα
Υπεξεζίαο ηνπ Ο.Λ.Π. ιακβάλνληαο ππφςε ηα αθφινπζα:
- αξηζκφ θηλήζεσλ θνξηνεθθφξησζεο
- κέγεζνο πινίσλ
- ζπλνιηθή δήηεζε γηα ρξήζε Γ/Φ απφ πινία πνπ αλακέλνπλ πξνο θνξηνεθθφξησζε
- δηαζεζηκφηεηα Γ/Φ θαη θξεπηδσκάησλ
- ηε δέζκεπζε ηεο λαπηηιηαθήο εηαηξείαο πνπ πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο ησλ επνκέλσλ
παξαγξάθσλ
- ηηο εηδηθέο ζπκθσλίεο πνπ έρεη ππνγξάςεη ν Ο.Λ.Π.
- νπνηνπζδήπνηε άιινπο ζρεηηθνχο παξάγνληεο.
5. Πινία πνπ κεηαθέξνπλ containers θαη αλήθνπλ ζε εηαηξείεο πνπ ζθνπεχνπλ λα
ρξεζηκνπνηήζνπλ ηνλ Ο.Λ.Π. σο θέληξν δηεζλνχο δηακεηαθφκηζεο εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ ζε
ηαθηηθή βάζε, έρνπλ πξνηεξαηφηεηα εμππεξέηεζεο ζε φηη αθνξά ηε δηάζεζε πξνβιήηαο,
πξνζσπηθνχ θαη κέζσλ θνξηνεθθφξησζεο, έλαληη ησλ ινηπψλ αλακελφλησλ πινίσλ πνπ
θνκίδνπλ containers εθφζνλ πιεξνχλ ζσξεπηηθά ηηο εμήο πξνυπνζέζεηο:
Πξναλαγγέιιεηαη ε άθημή ηνπο ηνπιάρηζηνλ πξν 7 εκεξψλ
Δπηβεβαηψλεηαη ν ρξφλνο άθημεο ηνπ πινίνπ πξν 24ψξνπ γηα πινία mother (πινία
κεηαθνξηθήο ηθαλφηεηαο ηνπιάρηζηνλ 4.000 TEUS ή κεγαιχηεξεο) θαη 12ψξνπ γηα
πινία Feeder .
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Έρεη δεζκεπζεί ε εηαηξεία γηα πξαγκαηνπνίεζε εηεζίσο ζπγθεθξηκέλνπ αξηζκνχ
θηλήζεσλ κεηαθφξησζεο (transshipment) εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ κε θαηάζεζε
εγγπεηηθήο επηζηνιήο ηξαπέδεο ή κε ηελ ππνγξαθή ζχκβαζεο
θαη εθφζνλ
ζπληξέρνπλ ηα αθφινπζα:

α. Πξαγκαηνπνηεί εηεζίσο άλσ ησλ 150.000 θηλήζεσλ θνξηνεθθφξησζεο transshipment
εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ κε πινία ηεο. Σην ζχλνιν ησλ θηλήζεσλ ηεο εηαηξείαο
ππνινγίδνληαη νη θηλήζεηο θνξηνεθθφξησζεο transshipment εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ
πνπ πξαγκαηνπνηνχλ πινία ηεο εηαηξείαο πιελ ησλ θηλήζεσλ shifting θαη
αλνίγκαηνο/θιεηζίκαηνο θπηψλ θαη θνξηνεθθφξησζεο εξγαιεηνζεθψλ.
β. Πξαγκαηνπνηεί εληφο δέθα (10) δηαδνρηθψλ εβδνκάδσλ ηνπιάρηζηνλ ην έλα έθην (1/6)
ηνπ εηήζηνπ αξηζκνχ θηλήζεσλ transshipment εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ γηα ηνλ νπνίν
δεζκεχηεθε ε εηαηξεία.
γ. Πξαγκαηνπνηεί θαηά εβδνκάδα πξνζέγγηζε ηνπιάρηζηνλ ελφο (1) πινίνπ mother θαη
ηξηψλ (3) πινίσλ feeders.
δ. Δπηζθέπηεηαη ην ΣΔΜΠΟ Ο.Λ.Π. Α.Δ. κε πινία ηεο, ηα νπνία ζε θάζε πξνζέγγηζε
πξαγκαηνπνηνχλ θηλήζεηο θνξηνεθθφξησζεο εθ ησλ νπνίσλ ην 50% αθνξά ζε
θηλήζεηο transshipment εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ.
ε. Καηέζεζε εγγπεηηθή επηζηνιή αμηφρξεεο ηξάπεδαο πνζνχ ίζνπ κε ηε δηαθνξά κεηαμχ
ησλ ηηκψλ ηνπ βαζηθνχ ηηκνινγίνπ ηεο παξαγξάθνπ Η.3 ηνπ Κεθαιαίνπ Α΄ θαη ηνπ
εθαξκνζηένπ Δηδηθνχ Τηκνινγίνπ ηνπ Κεθαιαίνπ Δ΄ ηνπ Τηκνινγίνπ Νν 3, επί ηνλ
δεινχκελν
αξηζκφ
ησλ
θηλήζεσλ
θνξηνεθθφξησζεο
transshipment
εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ πνπ δεζκεχεηαη φηη ζα πξαγκαηνπνηήζεη εληφο ελφο έηνπο κε
ηα πινία ηεο.
Καη’ εμαίξεζε, κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ Γ.Σ./Ο.Λ.Π. Α.Δ., είλαη δπλαηφ λα κεηψλεηαη
ην πνζφ ηεο εγγχεζεο ή λα απαιιάζζεηαη ηεο ππνρξέσζεο γηα θαηάζεζε εγγπεηηθήο
επηζηνιήο λαπηηιηαθή εηαηξεία, ε νπνία έρεη επηδείμεη ζπλέπεηα ζηελ εθπιήξσζε ησλ θάζε
είδνπο νηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεψλ ηεο πξνο ηνλ Ο.Λ.Π. Α.Δ. θαη ηεο νπνίαο ε
θεξεγγπφηεηα δελ ακθηζβεηείηαη.
6.
Γηα ηελ ππνγξαθή ζχκβαζεο ή ηελ αλάιεςε δέζκεπζεο πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηελ
παξάγξαθν 5 απαηηείηαη αίηεζε / δήισζε ηεο εηαηξείαο ζηελ νπνία αλαθέξεηαη φηη
αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα ηεξήζεη ηνπο φξνπο ηεο παξαγξάθνπ απηήο θαη λα δειψζεη
ηα πινία ηα νπνία αλήθνπλ ζηελ εηαηξεία ή είλαη λαπισκέλα απφ απηή.
7.
Σε πινία ησλ εηαηξεηψλ πνπ πιεξνχλ ηηο αλσηέξσ πξνυπνζέζεηο ζα δηαηίζεηαη απφ
ηνλ Ο.Λ.Π., άκεζα ή ρσξίο λα ππεξβαίλεη ηε κία θπιαθή εξγαζίαο, ζέζε παξαβνιήο γηα
πινίν mother θαη ζέζε παξαβνιήο γηα πινίν feeder κε ηνλ αληίζηνηρν κεραλνινγηθφ
εμνπιηζκφ. Ο Ο.Λ.Π. δηθαηνχηαη λα αλαβάιιεη ηελ παξνρή ειεχζεξνπ θξεπηδψκαηνο ζε
πινίν feeder ηεο εηαηξείαο, κέρξη ηελ έλαξμε ηεο κεζεπφκελεο βάξδηαο, εθφζνλ θαηά ην
ρξφλν απηφ εμππεξεηείηαη πινίν mother ηεο εηαηξείαο. Ζ πξνηεξαηφηεηα κεηαμχ πινίσλ
δηαθνξεηηθψλ εηαηξεηψλ πνπ εμππεξεηνχληαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο
ηεο παξαγξάθνπ 5, γηα ηα νπνία δεηείηαη εμππεξέηεζε θαηά ηελ ίδηα θπιαθή εξγαζίαο,
θαζνξίδεηαη αλαιφγσο ηνπ πνζνζηνχ ησλ θηλήζεσλ κεηαθφξησζεο επί ηνπ ζπλφινπ ησλ
θηλήζεσλ πνπ ζα πξαγκαηνπνηήζνπλ θαη πξνεγείηαη ην πινίν κε ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ
θηλήζεσλ κεηαθφξησζεο.
8.
Πινία ηαθηηθψλ γξακκψλ θνκίδνληα θνξηία πξνέιεπζεο ή πξννξηζκνχ εμσηεξηθνχ
δχλαληαη λα εμππεξεηνχληαη κε ην ζχζηεκα rendez-vous, κεηά απφ αίηεζε-δήισζε ηεο
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πινηνθηήηξηαο εηαηξείαο ή ησλ λφκηκσλ εθπξνζψπσλ ηεο γηα ππαγσγή ζην ζχζηεκα
εμππεξέηεζεο κε rendez-vous θαη απνδνρή ηεο απφ ηνλ Ο.Λ.Π. ΑΔ.
9.
Ζ αξκνδία Υπεξεζία έρεη ην δηθαίσκα λα κεηαβάιεη ηε ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο ησλ
πινίσλ, εθφζνλ νη εθάζηνηε γεληθέο ή εηδηθέο αλάγθεο επξπζκφηεξεο θαη απνδνηηθφηεξεο
ιεηηνπξγίαο ηνπ ιηκέλα ην επηβάιινπλ. Ζ αλσηέξσ δπλαηφηεηα, ζε πεξίπησζε πινίσλ
εηαηξείαο ή θνηλνπξαμίαο πνπ έρεη ππνγξάςεη ζχκβαζε ή έρεη αλαιάβεη δέζκεπζε,
εθαξκφδεηαη κφλν θαηφπηλ αηηηνινγεκέλεο απφθαζεο ηνπ Γηεπζχλνληνο Σπκβνχινπ ηνπ
ΟΛΠ.
10.
Γηα ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο ή ηεο δέζκεπζεο πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηελ
παξάγξαθν 5,εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ Καλνληζκνχ θαη Τηκνινγίσλ γηα Δξγαζίεο
Φνξηνεθθφξησζεο-Γηαθίλεζεο – Απνζήθεπζεο Δκπνξεπκάησλ θαη Παξνρήο Υπεξεζηψλ ζε
Δπηβάηεο θαη Ορήκαηα φπσο ηζρχνπλ θαηά ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο ή ηεο
αίηεζεο/δήισζεο ηεο λαπηηιηαθήο εηαηξείαο. Ζ λαπηηιηαθή εηαηξεία δηθαηνχηαη κε αίηεζή ηεο λα
ππαρζεί ζε ηπρφλ κεηαγελέζηεξεο δηαηάμεηο.
11.
Σε εηδηθέο πεξηπηψζεηο γηα ηηο αλάγθεο ηεο επξπζκφηεξεο θαη απνδνηηθφηεξεο
ιεηηνπξγίαο ηνπ ΣΔΜΠΟ είλαη δπλαηή ε κεζφξκηζε πινίνπ , κε απφθαζε ηνπ Γηεπζχλνληνο
Σπκβνχινπ ηνπ Ο.Λ.Π. Α.Δ κεηά απφ αηηηνινγεκέλε εηζήγεζε ηεο Γηεχζπλζεο ΣΔΜΠΟ. Σηελ
πεξίπησζε απηή ην θφζηνο ηεο κεζφξκηζεο βαξχλεη ηνλ Ο.Λ.Π. Α.Δ., αλεμάξηεηα εάλ αθνξά
κεζφξκηζε ζηνλ ίδην ή άιιν πξνβιήηα.
AΡΘΡΟ 4
Γιάθεζη πποζωπικού και μέζων
1. Τν πξνζσπηθφ θαη ηα κέζα, γηα ηε δηεμαγσγή ησλ πάζεο θχζεσο εξγαζηψλ
θνξηνεθθφξησζεο θαη κεηαθνξάο, δηαηίζεληαη απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία ηεο Ο.Λ.Π.
Α.Δ.
2. Ζ πξνηεξαηφηεηα δηάζεζεο πξνζσπηθνχ θαη κέζσλ παξέρεηαη ζηα πινία κε βάζε ηε
ζεηξά άθημήο ηνπο θαη ζχκθσλα κε ηελ αθφινπζε ζεηξά πξνηίκεζεο:
α. Δπηβαηεγά πινία εμσηεξηθνχ
β. Δπηβαηεγά πινία εζσηεξηθνχ
γ. Φνξηεγά πινία εμσηεξηθνχ
δ. Φνξηεγά πινία εζσηεξηθνχ
3. Φνξηεγά πινία εμσηεξηθνχ πνπ κεηαθέξνπλ εηδηθά θνξηία (ρχδελ, εκπνξεπκαηνθηβψηηα,
νρήκαηα θνξηνεθθνξησλφκελα κε ην ζχζηεκα RO/RO) πξνηηκψληαη απφ ηα ππφινηπα
θνξηεγά, ηεξνχκελεο ηεο κεηαμχ ηνπο ζεηξάο πξνηεξαηφηεηαο.
4. Ζ αξκφδηα Υπεξεζία έρεη ην δηθαίσκα λα κεηαβάιεη ηε ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο ζηε δηάζεζε
πξνζσπηθνχ θαη κέζσλ, εθφζνλ ην επηβάινπλ νη εθάζηνηε γεληθέο ή εηδηθέο αλάγθεο
επξπζκφηεξεο θαη απνδνηηθφηεξεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ιηκέλα.
5. Οη δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 3,4,5,7 θαη 9 ηνπ άξζξνπ 3, ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ,
έρνπλ αλάινγε εθαξκνγή θαη γηα ηε δηάζεζε πξνζσπηθνχ θαη κέζσλ.
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ΑΡΘΡΟ 5
Τποσπεώζειρ πλοίων
Πινία πνπ είλαη παξαβεβιεκέλα ή πξπκλνδεηεκέλα ζηηο απνβάζξεο ηνπ ιηκέλα
ππνρξενχληαη:
1. Σηελ εθηέιεζε ζπλερνχο θαλνληθήο θνξηνεθθνξησηηθήο εξγαζίαο, ε νπνία θαζνξίδεηαη
απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία ηεο Ο.Λ.Π. Α.Δ.
2. Σηελ άκεζε απνκάθξπλζε απφ ηηο απνβάζξεο, κεηά ηελ απνπεξάησζε ηεο
θνξηνεθθνξησηηθήο εξγαζίαο ή φηαλ ε εξγαζία δελ εθηειείηαη απφ ππαηηηφηεηα ηνπ
πινίνπ ή θαη ηνπ θνξηίνπ.
Καη’ εμαίξεζε, κεηά απφ αίηεζε ησλ ελδηαθεξφκελσλ θαη αλαιφγσο ησλ πεξηζηάζεσλ, ε
αξκφδηα Υπεξεζία ηνπ Ο.Λ.Π. κπνξεί λα εγθξίλεη ηελ πεξαηηέξσ παξακνλή ηνπο.
3. Σηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ κεηαθηλήζεσλ πνπ ππνδεηθλχνληαη απφ ηελ αξκφδηα
Υπεξεζία ηνπ Ο.Λ.Π. γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ αλαγθψλ ηνπ ιηκέλα.
4. Σηε ιήςε φισλ ησλ ελδεηθλπφκελσλ κέηξσλ γηα ηελ απξφζθνπηε δηεμαγσγή ηεο επί
απηψλ εξγαζίαο.
5. Σηελ εμαζθάιηζε ηεο θαιήο θαηάζηαζεο
θνξηνεθθνξησηηθψλ κεραλεκάησλ ηνπο.

θαη

ηεο

νκαιήο

ιεηηνπξγίαο

ησλ

6. Σηε δηάζεζε ησλ αλαγθαίσλ θαη θαηάιιεισλ εξγαιείσλ, θαζψο θαη ηνπ θαηάιιεινπ
θσηηζκνχ ζηα θχηε θαη ζην θαηάζηξσκα.
7. Σηε ιήςε θάζε κέηξνπ αζθάιεηαο πνπ επηβάιιεηαη γηα ηελ πξφιεςε ππξθατψλ, δεκηψλ
θαη αηπρεκάησλ ζην απαζρνινχκελν πξνζσπηθφ.
8. α. Τα θνξηεγά πινία, πνπ έρνπλ παξαβάιεη ζηα εκπνξηθά θξεπηδψκαηα ηνπ ιηκέλα,
ππνρξενχληαη ζε θαλνληθή εξγαζία θαη θαηά ηηο Κπξηαθέο θαη εμαηξεηέεο εκέξεο, εάλ θαηά ηελ θξίζε ηεο αξκφδηαο Υπεξεζίαο ηνπ Ο.Λ.Π.- νη αλάγθεο ηνπ ιηκέλα ην
επηβάινπλ. Ο αξηζκφο ησλ εξγαηηθψλ νκάδσλ θαη κέζσλ - πνπ ζα δηαηεζνχλ θαηά ηηο
εκέξεο απηέο - θαζνξίδεηαη απφ ηελ Υπεξεζία, ζχκθσλα κε ηηο ιεηηνπξγηθέο αλάγθεο
ηνπ ιηκέλα.
Σε πεξίπησζε κε ζπκκφξθσζεο ησλ ελδηαθεξφκελσλ ζηελ αλσηέξσ ππνρξέσζε, ηα
πινία ππνρξενχληαη ζηελ άκεζε απνκάθξπλζή ηνπο εθηφο ιηκέλα, δηαθνξεηηθά
δηαηάζζεηαη ε αλαγθαζηηθή ηνπο κεζφξκηζε, ρσξίο λα απαηηείηαη νπνηαδήπνηε
πξνζεζκία γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο.
β. Δάλ ζπληξέρνπλ νη αλαθεξφκελεο ζην εδάθην (α) αλάγθεο, νη εθπξφζσπνη ησλ
θνξηεγψλ πινίσλ πνπ θαηαπιένπλ ζηνλ ιηκέλα, ππνρξενχληαη λα δειψλνπλ
εγγξάθσο ηελ απνδνρή ηεο δηεμαγσγήο θνξηνεθθνξησηηθήο εξγαζίαο θαηά ηηο πην
πάλσ αξγίεο, ε νπνία λα ππνβάιιεηαη ηνπιάρηζηνλ 48 ψξεο πξηλ απφ ηελ Κπξηαθή ή
ηελ εμαηξεηέα εκέξα ή θαηά ηνλ
θαηάπινπ ηνπ πινίνπ, εθφζνλ απηφο
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πξαγκαηνπνηείηαη κέζα ζην 48σξν, δηαθνξεηηθά δελ ζα έρνπλ εθαξκνγή νη δηαηάμεηο
πεξί ζεηξάο πξνηεξαηφηεηαο ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ.

ΑΡΘΡΟ 6
Γιεξαγωγή επγαζιών
1. Γιάπκεια επγαζίαρ
Ζ εξγαζία θνξηνεθθφξησζεο θαη κεηαθνξάο δηεμάγεηαη θαζ’ φιν ην 24σξν θαη θαζ’ φιεο
ηηο εκέξεο ηνπ έηνπο, εξγάζηκεο θαη εμαηξεηέεο, εθηφο απφ ηηο πεξηπηψζεηο έιιεηςεο
εξγαηψλ ή θαη κεραληθψλ κέζσλ, απεξγηψλ, δπζκελψλ θαηξηθψλ ζπλζεθψλ ή γεγνλφησλ
πνπ ζπληζηνχλ αλσηέξα βία.
Οη εξγαζίεο δηεμάγνληαη κε ηξεηο ηαθηηθέο θπιαθέο, ζπλερνχο απαζρφιεζεο, δηάξθεηαο
επηά σξψλ θαζ’ φιεο ηηο εξγάζηκεο ή εμαηξεηέεο εκέξεο, σο εμήο:
α. Πξσηλή θπιαθή απφ 07.30΄ έσο 14.30΄ ψξαο.
β. Απνγεπκαηηλή θπιαθή απφ 15.00΄ έσο 22.00΄ ψξαο.
γ. Νπρηεξηλή θπιαθή απφ 22.00΄ έσο 05.00΄ ψξαο.
Υπεξσξηαθή εξγαζία ζεσξείηαη ε ζπλερηδφκελε κεηά ηε ιήμε θάζε θπιαθήο κε ηνπο ίδηνπο
εξγάηεο θαη επηβαξχλεη ηνπο αηηνχληεο ηελ εθηέιεζή ηεο, φηαλ απηφ πξνβιέπεηαη ζηα
αληίζηνηρα ηηκνιφγηα.
2. Απγία Δμποπικού Λιμανιού
Τν Δκπνξηθφ Ληκάλη αξγεί πιήξσο, ηηο αθφινπζεο εκέξεο θαη βάξδηεο:
Σε φιεο ηηο βάξδηεο:
- 1εο Ματνπ
- Κπξηαθήο ηνπ Πάζρα
- 25εο Γεθεκβξίνπ
Καηά ηε λπρηεξηλή βάξδηα:
- Μεγάιεο Παξαζθεπήο
- Μεγάινπ Σαββάηνπ
- 24εο Γεθεκβξίνπ
- 31εο Γεθεκβξίνπ
3. Καθςζηέπηζη επγαζίαρ
Ωο θαζπζηέξεζε ζεσξείηαη ε επηβξάδπλζε έλαξμεο εξγαζίαο ή θαη ε δηαθνπή θαηά ηε
δηάξθεηα ηεο δηεμαγσγήο ηεο, ε νπνία νθείιεηαη:
α. ζηο πλοίο, εμ αηηίαο κε έγθαηξεο άθημήο ηνπ, βιάβεο ηνπ κεραληθνχ εμνπιηζκνχ ηνπ ή
δηεπζέηεζεο ησλ βαξνχιθσλ ηνπ, αλνίγκαηνο θαη θιεηζίκαηνο ησλ θπηψλ, κεηαθίλεζεο
ηειεζθνπηθψλ αγσγψλ, κεζφξκηζεο θ.ά.
β. ζηο θοπηίο, ιφγσ κε έγθαηξεο παξαιαβήο ή παξάδνζεο απηνχ, ηεισλεηαθψλ
δηαηππψζεσλ, πγεηνλνκηθνχ ειέγρνπ θ.ά.
γ. ζηον Ο.Λ.Π., ιφγσ βιάβεο ησλ κεραληθψλ κέζσλ θαη εγθαηαζηάζεσλ ηνπ ιηκέλα, κε
έγθαηξεο απνζηνιήο εξγαηψλ ή θνξηνεθθνξησηηθψλ κεραλεκάησλ θαη πισηψλ κέζσλ
ζηνλ ηφπν εξγαζίαο θ.ά.

11

δ. ζε ανωηέπα βία, δειαδή ζε απξφβιεπηα γεγνλφηα (δηαθνπή ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο,
ζεηζκφο, ππξθαγηά θ.ιπ.)
ε. ζε ακπαία καιπικά θαινόμενα, (θαχζσλαο, παγεηφο θ.ι.π.) κε αηηηνινγεκέλε
απφθαζε ηεο αξκφδηαο επηηξνπήο, ε νπνία ζα θξίλεη ηε ζπλδξνκή ή κε ησλ
πξνβιεπφκελσλ πξνυπνζέζεσλ γηα ηνλ ραξαθηεξηζκφ γηα ησλ θαηξηθψλ ζπλζεθψλ σο
αθξαίσλ.
4. Μαηαίωζη επγαζίαρ
Θεσξείηαη ε εμ νινθιήξνπ κε εθηέιεζε εξγαζίαο απφ ηηο Γεξαλνγέθπξεο ή άιια κέζα ή
απφ ηελ πξνγξακκαηηζζείζα εξγαηηθή νκάδα, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ θαλνληθήο
εξγαζίαο νπνηαζδήπνηε θπιαθήο, ε νπνία νθείιεηαη ζηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ
πξνεγνχκελε παξάγξαθν ηνπ παξφληνο άξζξνπ.
5. Δξαιπεηέερ ημέπερ
Θεσξνχληαη νη αθφινπζεο:
α. 1ε Ηαλνπαξίνπ, Θενθάλεηα, Καζαξά Γεπηέξα, 25ε Μαξηίνπ, Μεγάιε Παξαζθεπή,
Μεγάιν Σάββαην, Γεπηέξα ηνπ Πάζρα, 1ε Ματνπ, Αγίνπ Πλεχκαηνο, 15ε Απγνχζηνπ,
28ε Οθησβξίνπ, Αγίνπ Σππξίδσλνο, Φξηζηνχγελλα, ε επφκελε ησλ Φξηζηνπγέλλσλ.
β. φζεο νξίδνληαη θάζε θνξά εθηάθησο κε θπβεξλεηηθέο απνθάζεηο.

ΑΡΘΡΟ 7
Γιαηςπώζειρ
Πξνθεηκέλνπ λα δηελεξγεζεί νπνηαδήπνηε εξγαζία θνξηνεθθφξησζεο θαη κεηαθνξάο, θαζψο
θαη γηα θάζε πινίν πνπ θαηαπιέεη ζηνλ ιηκέλα γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν, πξέπεη λα
θαηαηίζεληαη ή λα απνζηέιινληαη -ειεθηξνληθά- απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο ζηελ αξκφδηα
Υπεξεζία ηνπ Ο.Λ.Π. ηα απαηηνχκελα έγγξαθα, φπσο αλαθέξνληαη θαησηέξσ γηα θάζε
πεξίπησζε θαη εληφο ησλ πξνβιεπφκελσλ ρξνληθψλ νξίσλ:
1. Αναγγελία άθιξηρ πλοίος
Γηα πινία πξνέιεπζεο εμσηεξηθνχ απαηηείηαη:
α.

Καηάζεζε ή ειεθηξνληθή απνζηνιή ηεο αλαγγειίαο άθημεο, ηνπιάρηζηνλ 24 ψξεο πξηλ
απφ ηελ άθημή ηνπ,φηαλ πξνέξρεηαη απφ ιηκέλα ηεο Μεζνγείνπ, Δξπζξάο θαη
Δπμείλνπ θαη ηνπιάρηζηνλ 48 ψξεο φηαλ πξνέξρεηαη απφ άιινπο ιηκέλεο.

β.

Δπηβεβαίσζε ηεο άθημήο ηνπο ( εγγξάθσο ή ειεθηξνληθά) γηα φζα αλακέλνληαη πξηλ
απφ ηελ 08.00΄, κέρξη ηελ 17.00΄ ηεο πξνεγνχκελεο εκέξαο θαη γηα φζα αλακέλνληαη
απφ ηελ 14.00΄ κέρξη ηελ 12.00΄ ηεο ίδηαο εκέξαο.
Ζ κε έγθαηξε επηβεβαίσζε ζπλεπάγεηαη ηνλ απνθιεηζκφ ηνπ πινίνπ απφ ηνλ
πξνγξακκαηηζκφ γηα θαζνξηζκφ ζέζεο θαη απφ ηε δηάζεζε πξνζσπηθνχ θαη κέζσλ,
εθηφο εάλ νη ζπλζήθεο επηηξέπνπλ ηελ άκεζε εμππεξέηεζή ηνπ.

γ.

Αλαγξαθή ηνπ νλφκαηνο ηνπ πινίνπ, ηεο Ναπηηιηαθήο Δηαηξείαο γηα ινγαξηαζκφ ηεο
νπνίαο ην πινίν εθηειεί ην ηαμίδη θαη ηηο ηπρφλ ζπλεξγαδφκελεο λαπηηιηαθέο εηαηξείεο,
ηνπ λαπηηθνχ πξάθηνξα, ηεο εκέξαο θαη ηεο ψξαο άθημεο πινίνπ, θαζψο θαη ηηο
εξγαζίεο πνπ πξνβιέπεηαη λα εθηειέζεη.
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δ.

Απνζηνιή -24 ψξεο πξηλ απφ ηελ αλαγγειία- ησλ πιήξσλ ζηνηρείσλ ησλ πινίσλ,
θαζψο θαη ειεθηξνληθή απνζηνιή ηεο ζρεκαηηθήο θάηνςεο θαη ηνκήο ησλ θπηψλ ηνπο
(profile), πξνθεηκέλνπ γηα πινία ηα νπνία πξφθεηηαη λα εμππεξεηεζνχλ γηα πξψηε
θνξά ζην Σηαζκφ Δκπνξεπκαηνθηβσηίσλ.

Ζ κε έγθαηξε θαηάζεζε ή απνζηνιή ησλ αλσηέξσ ζηνηρείσλ ζα έρεη σο ζπλέπεηα ηελ
αιιαγή ηεο ζεηξάο εμππεξέηεζεο ηνπ πινίνπ.
Oη Ναπηηιηαθέο Δηαηξείεο ή ηα Ναπηηθά Πξαθηνξεία πνπ δελ δηαζέηνπλ ειεθηξνληθφ
ζχζηεκα κεηάδνζεο δεδνκέλσλ ζην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ηνπ Σηαζκνχ
Δκπνξεπκαηνθηβσηίσλ, ζα πξέπεη λα ελεκεξψλνπλ ζρεηηθά ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ
Ο.Λ.Π.
2. Γηλωηικό εμποπεςμάηων
Γηα φια ηα πινία, αλεμαξηήησο πξνέιεπζεο ή πξννξηζκνχ ηνπο, απαηηείηαη:
α. Καηάζεζε ή ειεθηξνληθή απνζηνιή Γεισηηθνχ Δηζαγσγήο ή Δμαγσγήο, ζε φζα
αληίγξαθα απαηηνχληαη απφ ηελ αξκφδηα Υπεξεζία ηνπ Ο.Λ.Π., εληφο ησλ αθφινπζσλ
πξνζεζκηψλ:
αα. γηα πινία πξνέιεπζεο ή πξννξηζκνχ ιηκέλσλ Μεζνγείνπ, Δπμείλνπ θαη Δξπζξάο,
ην Γεισηηθφ Δηζαγσγήο εληφο 6 σξψλ απφ ηνλ θαηάπινπ, ην δε Δμαγσγήο εληφο
48 σξψλ απφ ηνλ απφπινπ.
αβ. γηα πινία πξνέιεπζεο ή πξννξηζκνχ ινηπψλ ιηκέλσλ εμσηεξηθνχ, ην Γεισηηθφ
Δηζαγσγήο 24 ψξεο ην αξγφηεξν πξηλ απφ ηνλ θαηάπινπ, ην δε Δμαγσγήο εληφο
48 σξψλ απφ ηνλ απφπινπ .
αγ. γηα πινία πξνέιεπζεο ή πξννξηζκνχ εζσηεξηθνχ, ην Γεισηηθφ Δηζαγσγήο εληφο 2
σξψλ απφ ηνλ θαηάπινπ, ην δε Δμαγσγήο εληφο 48ψξνπ απφ ηνλ απφπινπ.
αδ. γηα ηα εκπνξεπκαηνθηβψηηα εηζαγσγήο πνπ πξνσζνχληαη απφ άιια ιηκάληα θαη
εηζέξρνληαη ζηνπο ρψξνπο ηνπ Σηαζκνχ Δκπνξεπκαηνθηβσηίσλ γηα δηελέξγεηα κφλν
ηεισλεηαθψλ δηαηππψζεσλ.
Σε θάζε πεξίπησζε ην Γεισηηθφ Δηζαγσγήο θαηαηίζεηαη πξηλ ηνλ απφπινπ ηνπ πινίνπ.
β. Τν Γεισηηθφ Δηζαγσγήο ή Δμαγσγήο εκπνξεπκάησλ εμσηεξηθνχ πξέπεη λα είλαη
αθξηβέο αληίγξαθν ηνπ ππνβαιιφκελνπ (ειεθηξνληθά ή κε έληππν) ζηηο Τεισλεηαθέο
Αξρέο. Σε πεξίπησζε χπαξμεο δηαθνξψλ, ην ειεθηξνληθά θαηαηηζέκελν Γεισηηθφ,
ππεξηζρχεη ηνπ ππνβαιιφκελνπ ζε έληππε κνξθή.
Σην Γεισηηθφ Δηζαγσγήο πξέπεη λα αλαγξάθνληαη κε ζαθήλεηα νη αθφινπζεο
ελδείμεηο:
βα. ν φξνο κε ηνλ νπνίν δηαθηλείηαη ην θνξηίν (S.P. ή F.I.O.), ν νπνίνο κπνξεί λα
κεηαβιεζεί κφλν πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο θνξηνεθθφξησζεο.
ββ. ηα πξννξηδφκελα γηα κεηαθφξησζε εκπνξεχκαηα, θαηά ζηίρν, ηα νπνία κπνξνχλ ζε πεξίπησζε πνπ δελ αλαγξάθεηαη ε έλδεημε ζην Γεισηηθφ- λα δεισζνχλ -κε
ζπκπιεξσκαηηθή επηζηνιή- θαη εθ ησλ πζηέξσλ, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη δελ ζα
έρεη αξρίζεη ελ ησ κεηαμχ ε εθθφξησζή ηνπο.
βγ. ηα transit εκπνξεχκαηα θαηά ζηίρν κε ζαθή έλδεημε ηνπ ηξφπνπ δηαθίλεζήο
(νδηθψο ή transshipment κέζσ ηεο πξνθπκαίαο).

ηνπο

13

βδ. ηα εθξεθηηθά, εχθιεθηα θαη ινηπά επηθίλδπλα εκπνξεχκαηα θαηά ζηίρν, κε ηελ
αθξηβή ηερληθή νλνκαζία ηνπο, θιάζε επηθηλδπλφηεηαο (θαηεγνξία ΗΜΟ) θαη
ραξαθηεξηζηηθφ αξηζκφ UN. Ζ έλδεημε απηή αλαγξάθεηαη ππνρξεσηηθά θαη ζην
Γεισηηθφ Δμαγσγήο.

3. Πλάνο ζηοιβαζίαρ πλοίος (Stowage Plan)
Γηα ηα θνξηεγά πινία πξνέιεπζεο εμσηεξηθνχ απαηηείηαη:
Καηάζεζε ή ειεθηξνληθή απνζηνιή ηνπ Πιάλνπ Σηνηβαζίαο, ηνπιάρηζηνλ 12 ψξεο
πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο εθθφξησζεο.
Γηα πινία πνπ κεηαθέξνπλ εκπνξεπκαηνθηβψηηα, ε θαηάζεζε ή απνζηνιή ηνπ Πιάλνπ
Σηνηβαζίαο, ζα πξέπεη λα γίλεηαη 12 ψξεο πξηλ απφ ηελ εθηηκψκελε άθημε ηνπ
πινίνπ.
Δθηφο απφ ην Πιάλν Σηνηβαζίαο, κέζα ζηηο ίδηεο πξνζεζκίεο, θαηαηίζεληαη ή
απνζηέιινληαη ειεθηξνληθά, ε Λίζηα Δθθφξησζεο Δ/Κ, εάλ πξφθεηηαη γηα εθθφξησζε,
ή ε Λίζηα Φφξησζεο θαη νη Οδεγίεο Σηνηβαζίαο (pre-plan), εθφζνλ πξφθεηηαη γηα
θφξησζε πινίνπ.
Δηδηθά γηα ηα πινία πνπ πξνέξρνληαη απφ ιηκάληα ηεο Μεζνγείνπ, ηεο Δξπζξάο ή ηνπ
Δπμείλνπ, ππάξρεη ε δπλαηφηεηα λα θαηαηίζεηαη -κέζα ζηελ πξναλαθεξφκελε
πξνζεζκία- αλαιπηηθφο πίλαθαο ησλ κεηαθεξφκελσλ εκπνξεπκάησλ θαηά θχηνο.

4. Γήλωζη Φοπηίος για καηαβολή ηηρ αμοιβήρ
α.

Ζ δήισζε απηή ππνβάιιεηαη γηα φια ηα πινία πξηλ απφ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ
θνξηνεθθφξησζεο, πξνθεηκέλνπ λα εηζπξαρζεί ε ακνηβή πνπ αλαινγεί ζην ζηάδην
«ηεο εξγαζίαο επί ηνπ πινίνπ» θαη λα πξνγξακκαηηζηνχλ ζσζηά νη
θνξηνεθθνξησηηθέο εξγαζίεο.

β.

Ο ελδηαθεξφκελνο πινηνθηήηεο ή ν λαπηηθφο πξάθηνξαο πνπ ηνλ εθπξνζσπεί
ππνρξενχηαη λα ππνβάιεη ζηελ αξκφδηα Υπεξεζία ηνπ Ο.Λ.Π. ηελ πξσηνθνιιεκέλε
Γήισζε Φνξηίνπ ζηελ νπνία ζα αλαγξάθεηαη ην είδνο, ε ζπζθεπαζία, ε πνζφηεηα θαη
ην βάξνο ηνπ θνξηίνπ ην νπνίν πξφθεηηαη λα θνξηνεθθνξησζεί ή κεηαθνξησζεί ή
κεηαηνπηζηεί (SHIFTING), θαζψο θαη ν φξνο κε ηνλ νπνίν ην θνξηίν απηφ κεηαθέξεηαη
(S.P ή F.I.O) πξνθεηκέλνπ λα πξνζδηνξηζηεί ν νθεηιέηεο ησλ αλαινγνχλησλ ακνηβψλ.
Δηδηθά γηα ηα πινία πνπ δηαθηλνχλ εκπνξεπκαηνθηβψηηα, ζηε δήισζε απηή ζα πξέπεη
λα αλαθέξεηαη ν αξηζκφο, ην είδνο, ε θαηάζηαζε θαη νη δηαζηάζεηο ησλ πξνο
κεηαθφξησζε θαη transshipment δηαθίλεζε, κεηαηφπηζε (SHIFTING) θφξησζε θαη
εθθφξησζε έκθνξησλ ή θελψλ εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ.
Δλλνείηαη φηη, πέξα απφ ηα πην πάλσ ζηνηρεία, ε αξκφδηα Υπεξεζία ηνπ ΟΛΠ κπνξεί
λα δεηά θαη νπνηνδήπνηε άιιν ζρεηηθφ ζηνηρείν θξίλεη απαξαίηεην γηα ηελ αθξηβή
είζπξαμε ησλ δηθαησκάησλ ηνπ ΟΛΠ ή γηα ηνλ νξζνινγηθφηεξν πξνγξακκαηηζκφ ησλ
θνξηνεθθνξησηηθψλ εξγαζηψλ.
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5. Αίηηζη διάθεζηρ επγαηικών ομάδων, θοπηοεκθοπηωηικών μέζων και έναπξηρ
επγαζιών
Ζ αίηεζε απηή απαηηείηαη γηα νπνηαδήπνηε εξγαζία θνξηνεθθφξησζεο θαη κεηαθνξάο επί
ηνπ πινίνπ ή ηεο πξνθπκαίαο. Ζ θαηάζεζε ηεο αίηεζεο γίλεηαη κέζα ζηηο παξαθάησ
πξνζεζκίεο θαη είλαη δεζκεπηηθή απφ ηε ζηηγκή ηεο απνζηνιήο ηεο, εθηφο εάλ αλαθιεζεί
εληφο κηαο ψξαο απφ ηελ παξέιεπζε ησλ παξαθάησ ρξνληθψλ νξίσλ:
α. Γηα εξγαζία πξνγξακκαηηζκέλε γηα ηελ πξσηλή θπιαθή, κέρξη ηελ 06.00΄ ψξα ηεο ίδηαο
εκέξαο.
β. Γηα εξγαζία πξνγξακκαηηζκέλε γηα ηελ απνγεπκαηηλή ή θαη ηε λπρηεξηλή θπιαθή, κέρξη
ηελ 12.00΄ ηεο ίδηαο εκέξαο.
γ. Γηα εξγαζία θαηά ηηο Κπξηαθέο ή εμαηξέζηκεο εκέξεο, κέρξη ηελ 12.00΄ ψξα ηεο
Παξαζθεπήο ή ηεο εξγάζηκεο εκέξαο πνπ πξνεγείηαη ηεο αξγίαο, ρσξίο δπλαηφηεηα
αλάθιεζεο.
δ. Καη΄εμαίξεζε ζε πεξηπηψζεηο καηαίσζεο ή θαζπζηέξεζεο ησλ πξνγξακκαηηζκέλσλ
γηα ηελ Κπξηαθή εξγαζηψλ ή εξγαζηψλ πξνγξακκαηηζκέλσλ λα εθηειεζηνχλ απφ ην
δεχηεξν θαη πέξαλ απηήο 24σξν, κε ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο κέρξη ηελ 12. 00 ψξα
ηνπ Σαββάηνπ, απαιιάζζεηαη ε λαπηηιηαθή εηαηξεία απφ ηηο πξνβιεπφκελεο ρξεψζεηο
γηα καηαηψζεηο εξγαζηψλ κηαο θπιαθήο εξγαζίαο (βάξδηα) , νη νπνίεο δελ ζα
ππεξβαίλνπλ ην 10% ηνπ αξηζκνχ ησλ κεληαίσλ πξνζεγγίζεσλ ησλ πινίσλ ηεο.

6. Αίηηζη για εκηέλεζη ππόζθεηων επγαζιών
Ζ αίηεζε απαηηείηαη γηα ηηο πξνβιεπφκελεο απφ ηηο δηαηάμεηο ησλ παξαγξ. 1 (εδαθ.δ) θαη 2
(εδαθ.γ) ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ θαη θαηαηίζεηαη ζηηο πξνζεζκίεο πνπ
θαζνξίδνληαη ζηελ παξάγξαθν 5 ηνπ παξφληνο άξζξνπ.
Σε πεξίπησζε έθηαθηεο αλάγθεο, ε αίηεζε θαηαηίζεηαη πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο εξγαζίαο.

7. Λοιπά Γικαιολογηηικά
α. Γηα πινία
κε θνξηία
αλαξξνθεηήξσλ (SILOS)
-

πνπ

θνξεθθνξηψλνληαη

κέζσ

ηνπ

ζπγθξνηήκαηνο

Πηζηνπνηεηηθφ ππνθαπληζκνχ (Fumigation Certificate)

- Άδεηα Δθθφξησζεο ππνθαπληζζέληνο θνξηίνπ ηεο αξκφδηαο Ληκεληθήο Αξρήο ( Υ.Π.
2122/02/2001- ΦΔΚ 101/Β/2/02/2001)
β. Γηα ηα εηζεξρφκελα απφ ηελ πχιε ηνπ ΣΔΜΠΟ Δκπνξεπκαηνθηβψηηα ή γηα ηα
εηζεξρφκελα ζην Car Terminal ηξνρνθφξα πξνο θφξησζε ζε πινίν, πξναλαγγειία
εηζφδνπ Δ/Κ ή ηξνρνθφξσλ εκπνξεπκάησλ πνπ θνκίδνληαη κε ρεξζαία κεηαθνξηθά
κέζα.
Ζ Πξναλαγγειία θαηαηίζεηαη ή απνζηέιιεηαη ειεθηξνληθά 12 ψξεο πξηλ απφ ηελ
άθημε ηνπ πινίνπ ζην νπνίν πξφθεηηαη λα θνξησζνχλ.
Ζ θαζπζηέξεζε θαηάζεζεο ή απνζηνιήο κπνξεί λα απνηειέζεη ιφγν απνθιεηζκνχ
ηεο θφξησζεο, αιιά φρη θαη ηεο εηζφδνπ ηνπο ζηε ιηκεληθή δψλε ηεο ΟΛΠ ΑΔ.
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ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ
ΣΙΜΟΛΟΓΙΑΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ
ΑΡΘΡΟ 8
Τπολογιζμόρ κανονικών δικαιωμάηων
Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ θαλνληθψλ δηθαησκάησλ γηα ηηο εξγαζίεο θνξηνεθθφξησζεο,
κεηαθνξάο, παξάδνζεο, απνζήθεπζεο θ.ιπ. ιακβάλνληαη ππ’ φςηλ ηα επίζεκα παξαζηαηηθά
ζηνηρεία ησλ θάζε κνξθήο δηαθηλνχκελσλ θνξηίσλ θαη νη αλαγξαθφκελεο ζε απηά κνλάδεο
βάξνπο, φγθνπ θ.ιπ. σο εμήο:
1. Παπαζηαηικά ζηοισεία
Απηά είλαη θαηά πεξίπησζε:
α.
β.
γ.
δ.

Γεισηηθφ εκπνξεπκάησλ.
Δληνιέο θφξησζεο (κπφλα ή πξναλαγγειίεο) ή εληνιέο παξάδνζεο (δηαηαθηηθέο).
Επγνιφγηα ηνπ ΟΛΠ.
Τεισληαθφ παξαζηαηηθφ (Γηαζάθεζε, Βεβαίσζε θνηλνηηθνχ ραξαθηήξα, Άδεηα
Παξάδνζεο,Τ1 θιπ).
ε. Γειηίν Γηάζεζεο Δξγαηηθψλ Οκάδσλ (ΓΔΓΔΟ).
2. Μονάδερ ςπολογιζμού αμοιβών
Απηέο είλαη, νη αλαγξαθφκελεο ζε θάζε έλα απφ ηα ηηκνιφγηα θαη γηα θάζε θαηεγνξία
θνξηίνπ, νη εμήο:
α.

Μεηξηθφο ηφλνο (1000 ριγ), κε ειάρηζην φξην βάξνπο θαηά θνξησηηθή ηνλ έλα ηφλν
(1000ριγ)
β. Αξηζκφο ηεκαρίσλ (θφιισλ, εκπνξεπκαηνθηβψηησλ, ηξνρνθφξσλ θιπ).
γ. Αξηζκφο επηβαηψλ (απνβηβαδφκελσλ ή επηβηβαδφκελσλ)
δ. Αξηζκφο εξγαηψλ
ε. Ώξα
ζη. Φπιαθή εξγαζίαο (βάξδηα)
δ. Ζκέξα

3. Δπαλήθεςζη ππαγμαηικού βάποςρ
α. Γίλεηαη ,ζε πεξίπησζε χπαξμεο ακθηβνιίαο γηα ηελ αθξίβεηα ηνπ δεισζέληνο βάξνπο,
κε ηνπο αθφινπζνπο ηξφπνπο:
αα. Με δχγηζε.
αβ. Με ζπζρεηηζκφ ηνπ βάξνπο πνπ αλαγξάθεηαη ζην Γεισηηθφ εκπνξεπκάησλ πξνο
ην αλαγξαθφκελν ζηα ηεισλεηαθά έγγξαθα, πξνθεηκέλνπ δε πεξί ζηξαηησηηθψλ
θνξηίσλ -ειιείςεη ηεισλεηαθψλ εγγξάθσλ- πξνο ην αλαγξαθφκελν ζηα
ζηξαηησηηθά έγγξαθα.

16

β. Σε πεξίπησζε πνπ ην βάξνο μεπεξλά ην δεισζέλ, θαηαβάιινληαη -αλεμάξηεηα απφ
νπνηαδήπνηε άιιε λφκηκε ζπλέπεηα- νη ακνηβέο γηα ηε θνξηνεθθφξησζε.
Σε πεξίπησζε πνπ ε επαιήζεπζε πξαγκαηνπνηήζεθε -κέζσ δχγηζεο- θαηαβάιιεηαη θαη
ε ακνηβή γηα ηε δχγηζε, πνπ ππνινγίδεηαη ζε νιφθιεξε ηε δπγηδφκελε πνζφηεηα.
4. Σπόπορ ςπολογιζμού ηων αμοιβών
α. Γηεπθξηλίδεηαη φηη νη πξνβιεπφκελεο απφ ηνλ παξφληα Καλνληζκφ πξνζαπμήζεηο θαη
εθπηψζεηο ππνινγίδνληαη ζηηο βαζηθέο ηηκέο ησλ ηηκνινγίσλ. Σηηο πεξηπηψζεηο πνπ
ζπληξέρνπλ πξνζαπμήζεηο θαη εθπηψζεηο γηα ην ίδην θνξηίν, ην αιγεβξηθφ άζξνηζκα
απηψλ (πξνζαπμήζεσλ θαη εθπηψζεσλ, ζεηηθφ ή αξλεηηθφ) ππνινγίδεηαη ζηηο βαζηθέο
ηηκέο ησλ ηηκνινγίσλ.
β. Γηα ηελ εθαξκνγή ησλ επί Transit ή transshipment θνξηίσλ πξνβιεπφκελσλ
ηηκνινγίσλ, απαξαίηεηε πξνυπφζεζε απνηειεί ε έλδεημε σο θνξηίσλ Transit ή
transshipment ζην δεισηηθφ εηζαγσγήο ή ζε δηνξζσηηθφ έγγξαθν πνπ ζα θαηαηίζεηαη,
ην αξγφηεξν κέρξη ηελ επνκέλε εξγάζηκε εκέξα απφ ηελ νινθιήξσζε ηεο
εθθφξησζεο. Φαξαθηεξηζκφο θνξηίσλ σο Transit ή transshipment δε ιακβάλεηαη
ππφςηλ γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ ακνηβψλ, φηαλ γίλεηαη κε έγγξαθν δηνξζσηηθφ ηνπ
δεισηηθνχ πνπ ζα θαηαηεζεί κεηά ηελ αλσηέξσ πξνζεζκία.

ΑΡΘΡΟ 9
Γιάκπιζη μεηαθοπικών μέζων
Τα ζρεηηθά κε ην ιηκάλη κεηαθνξηθά κέζα, αλαθνξηθά κε ηελ ηηκνιφγεζε, δηαθξίλνληαη σο
εμήο:
1. Πλοία: ζεσξνχληαη ηα θάζε κνξθήο πισηά λαππεγήκαηα, πνπ κεηαθέξνπλ επηβάηεο ή
θνξηία ή θαη ηα δχν.
Τα πινία δηαθξίλνληαη ζε επηβαηεγά θαη θνξηεγά:
Τα θνξηεγά ππνδηαηξνχληαη, αλάινγα κε ηνλ ηχπν ηνπο, ζε:
α. Μεηαθνξάο εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ (containers ships)
β. Ορεκαηαγσγά (θνξηνεθθνξηψλνληαη κε ην ζχζηεκα Roll-on / Roll-off)
γ. Σπκβαηηθά, κεηαθνξάο γεληθψλ θνξηίσλ (μεξνχ θνξηίνπ, ρχδελ θνξηίνπ θ.ιπ.)
Τα επηβαηεγά ππνδηαηξνχληαη ζε:
α. Δπηβαηεγά θαη Δπηβαηεγά Ορεκαηαγσγά
β. Κξνπαδηεξφπινηα
2. Υεπζαία μέζα: ζεσξνχληαη ηα θάζε κνξθήο νρήκαηα, πνπ θηλνχληαη απηνδχλακα ή κε
θαη ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε κεηαθνξά θνξηίσλ.
Τα ρεξζαία κέζα ππνδηαηξνχληαη ζε:
α. Σηδεξνδξνκηθά
β. Οδηθά
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ΑΡΘΡΟ 10
Γιάκπιζη θοπηίων Δξωηεπικού - Δζωηεπικού
1. Δξωηεπικού. Ωο ηέηνηα ραξαθηεξίδνληαη:
α. Τα πξνέιεπζεο ή πξννξηζκνχ εμσηεξηθνχ.
β. Τα πξνέιεπζεο ή πξννξηζκνχ εζσηεξηθνχ πνπ ππφθεηληαη ζε ηεισλεηαθνχο δαζκνχο.
γ. Τα θάζε κνξθήο αιηεχκαηα θαη ππνπξντφληα απηψλ πνπ αιηεχνληαη ζε αλνηθηά πειάγε
απφ αιηεπηηθά πινία-ςπγεία ησλ νπνίσλ ην ζχζηεκα ςχμεο είλαη ζε ιεηηνπξγία.
2. Δζωηεπικού. Ωο ηέηνηα ραξαθηεξίδνληαη ηα πξνέιεπζεο θαη πξννξηζκνχ εζσηεξηθνχ.

ΑΡΘΡΟ 11
Γιάκπιζη Παπεσόμενων Τπηπεζιών
Α. Οι παπεσόμενερ από ηον ΟΛΠ ΑΔ ςπηπεζίερ δηαθξίλνληαη ζηηο αθφινπζεο θαηεγνξίεο:
1. Δπί Γεληθψλ Φνξηίσλ (Τηκνιφγην Νν 1)
2. Δπί Φνξηίσλ Φχδελ (Τηκνιφγην Νν 2)
3. Δπί Δκπνξεπκαηνθηβσηίσλ (Τηκνιφγην Νν 3)
4. Δπί Τξνρνθφξσλ (Τηκνιφγην Νν 4)
5. Πξνο ηνπο επηβάηεο (Τηκνιφγην Νν 5)
6. Πξνο δηεξρφκελα ηξνρνθφξα κέζσ πξνθπκαίαο θαη εηζεξρφκελα ζε πινία
Πξννξηζκνχ ιηκέλσλ εζσηεξηθνχ (Τηκνιφγην Νν 6)
Β. Διδικά Σιμολόγια: Αλαθέξνληαη ζηε ρξέσζε ζπγθεθξηκέλσλ εξγαζηψλ πνπ έρνπλ
παξαρσξεζεί απφ ηνλ ΟΛΠ ΑΔ θαη εθηεινχληαη απφ ηξίηνπο ή ζε δηθαηψκαηα γηα ηε ρξήζε
ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ ιηκέλα.
Γ. Παπάπηημα Α΄-Φξεψζεηο Πξαθηνξείσλ
Γ. Οη ρξεψζεηο γηα ηηο αλσηέξσ ππεξεζίεο αλαθέξνληαη ζηα αληίζηνηρα θαηά θαηεγνξία
ππεξεζίαο Τηκνιφγηα πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην Τέηαξην Μέξνο ηνπ παξφληνο
Καλνληζκνχ.

ΑΡΘΡΟ 12
Ανάλςζη Κανονικών Αμοιβών
Σηηο θαλνληθέο ακνηβέο πεξηιακβάλνληαη:
1. Δπγαζίερ επί ηος πλοίος
α.
β.
γ.
δ.

Ακνηβέο ησλ εξγαηψλ ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο ηηκνινγίσλ
Δπίβιεςε θαη επνπηεία ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο ηηκνινγίσλ
Φξήζε ησλ γεξαλψλ ζην Τηκνιφγην 1 γηα θνξηνεθθφξησζε γεληθψλ θνξηίσλ βάξνπο
έσο 10 ηφλσλ
Ακνηβέο ησλ ρεηξηζηψλ βαξνχιθσλ
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ε.
ζη.
δ.
ε.
ζ.
η.
ηα.
ηβ.
ηγ.

Φξήζε ησλ πεξνλνθφξσλ νρεκάησλ ζηo ηηκνιφγην 1 γηα ηα
παιεηηνπνηεκέλα
θνξηία
Φξήζε γεξαλνγεθπξψλ ή θηλεηνχ γεξαλνχ ζην Τηκνιφγην 3
Φξήζε
θνξηνεθθνξησηηθψλ
κέζσλ
θαη
κεραλεκάησλ
δηαθίλεζεο
εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ ζην Τηκνιφγην 3
Φξήζε ησλ κέζσλ πξνψζεζεο ησλ εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ ζην ηηκνιφγην 3
Φξήζε κηθξψλ πεξνλνθφξσλ νρεκάησλ γηα ηε κεηαθνξά εξγαιεηνζεθψλ ζην
Τηκνιφγην 3
Έθηαθηε εξγαζία επί ησλ παξερφκελσλ ζηα εκπνξεπκαηνθηβψηηα θαη ζηα ηξνρνθφξα
εκπνξεχκαηα ππεξεζηψλ
Εχγηζε ησλ ηξνρνθφξσλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ εηζεξρφκελσλ ή εμεξρφκελσλ ζε/απφ
πινία εμσηεξηθνχ
Φξήζε θνξηνεθθνξησηηθψλ ζπζθεπψλ ζηα Τηκνιφγηα 1 θαη 5
Τα έμνδα δηνίθεζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ ιηκέλα, πνπ ππνινγίδνληαη σο πνζνζηφ
αλάινγν ησλ εξγαζηψλ

2. Για ηιρ επγαζίερ επί ηηρ πποκςμαίαρ
α.
β.
γ.

δ.
ε.

Ακνηβέο εξγαηψλ ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο ηηκνινγίσλ
Δπίβιεςε θαη επνπηεία ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο ηηκνινγίσλ
Φξήζε ησλ θνξηνεθθνξησηηθψλ κεραλεκάησλ (εθηφο ησλ γεξαλνγεθπξψλ θαη ησλ
γεξαλψλ μεξάο - ειεθηξνθίλεησλ θαη απηνθίλεησλ - θαη ησλ αλπςσηηθψλ
κεραλεκάησλ γηα γεληθά θνξηία βάξνπο άλσ ησλ 10 ηφλσλ), κέζσλ πξνψζεζεο,
θνξηνεθθνξησηηθψλ ζπζθεπψλ θαη εξγαιείσλ, ζε φια ηα ηηκνιφγηα
Τα έμνδα δηνίθεζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ ιηκέλα, πνπ ππνινγίδνληαη σο πνζνζηφ
αλάινγν ησλ εξγαζηψλ
Ταμηλφκεζε ησλ ηξνρνθφξσλ κε ρξήζε κέρξη δπν θξηηεξίσλ

ΑΡΘΡΟ 13
ΤΠΟΥΡΔΟΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΑΣΑΒΟΛΗ ΣΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΣΩΝ ΠΑΡΔΥΟΜΔΝΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ
ΦΟΡΣΟΔΚΦΟΡΣΩΗ/ΓΙΑΚΙΝΗΗ/ΠΡΟΘΔΣΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΡΔΩΔΩΝ

Οη ζπλαιιαζζφκελνη κε ηνλ Ο.Λ.Π. πινηνθηήηεο ή νη έρνληεο ηελ επηρεηξεζηαθή επζχλε ηνπ
πινίνπ ή νη λαπηηιηαθέο εηαηξίεο, γηα ινγαξηαζκφ ησλ νπνίσλ κεηαθέξνληαη ηα εκπνξεχκαηα
ή νη λαπηηθνί πξάθηνξεο ή νη θνξησηέο θαη παξαιήπηεο, κε αίηεζε θαη γηα ινγαξηαζκφ ησλ
νπνίσλ εθηεινχληαη νη εξγαζίεο θνξηνεθθφξησζεο, κεηαθνξάο, παξάδνζεο, παξαιαβήο,
απνζήθεπζεο θ.ιπ. ππνρξενχληαη ζηελ θαηαβνιή ησλ ακνηβψλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηνλ
παξφληα Καλνληζκφ, σο εμήο:
1. Ο πλοιοκηήηηρ ή απηφο πνπ έρεη ηελ επηρεηξεζηαθή επζχλε ηνπ πινίνπ ή νη λαπηηιηαθέο
εηαηξείεο γηα ινγαξηαζκφ ησλ νπνίσλ κεηαθέξνληαη ηα εκπνξεχκαηα ή νη λαπηηθνί
πξάθηνξεο πνπ ηνπο εθπξνζσπνχλ, ν θαζέλαο εμ νινθιήξνπ, ζηελ θαηαβνιή ησλ πην
θάησ ρξεψζεσλ:
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α. Σων κανονικών αμοιβών
αα.

ηνπ ηηκνινγίνπ 1 γηα θνξηία πξνέιεπζεο ή πξννξηζκνχ εμσηεξηθνχ πνπ
κεηαθέξνληαη κε ηνλ φξν S.P., γηα ηηο εξγαζίεο επί πινίνπ

αβ.

ησλ ηηκνινγίσλ 3 θαη 4 γηα ηηο εξγαζίεο επί πινίνπ, αλεμαξηήησο ηνπ φξνπ
κεηαθνξάο (F.I.O. ή S.P.)

αγ.

ησλ ηηκνινγίσλ 5 θαη 6 πνπ αθνξά ζηηο ρξεψζεηο γηα ηηο παξερφκελεο πξνο ηνπο
επηβάηεο θαη νρήκαηα ππεξεζίεο, νη νπνίεο εηζπξάηηνληαη απφ ηηο λαπηηιηαθέο
εηαηξίεο ή ηνπο λαπηηθνχο πξάθηνξεο θαηά ηελ έθδνζε ηνπ εηζηηεξίνπ θαη
απνδίδνληαη ζηνλ Ο.Λ.Π. κε ηε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηνλ
Κ.Ο.Γ./Ο.Λ.Π.Α.Δ.)

β. Σων Υπεώζεων για Έκηακηη Δπγαζία
βα. Γηα ηα θνξηία ηνπ Τηκνιφγηνπ 1, πξνέιεπζεο ή πξννξηζκνχ εμσηεξηθνχ πνπ
κεηαθέξνληαη κε ηνλ φξν S.P., γηα ηηο εξγαζίεο επί πινίνπ.
ββ. Γηα θνξηία ηνπ Τηκνινγίνπ 1, πξνέιεπζεο ή πξννξηζκνχ εζσηεξηθνχ, γηα εξγαζίεο
επί πινίνπ.
γ. Σων Υπεώζεων για Καθςζηεπήζειρ – Μαηαιώζειρ:
Σχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 6 θαη ηα νηθεία ηηκνιφγηα ηνπ παξφληνο
Καλνληζκνχ, σο εμήο:
γ.α. Οθεηιφκελεο ζε ππαηηηφηεηα ηνπ πινίνπ, γηα ηνπο εξγάηεο θαη ρεηξηζηέο
κεραλεκάησλ επί πινίνπ θαη πξνθπκαίαο.
γ.β. Οθεηιφκελεο ζε αλσηέξα βία ή ζε αθξαία θαηξηθά θαηλφκελα, γηα ηνπο εξγάηεο θαη
ρεηξηζηέο κεραλεκάησλ επί ηνπ πινίνπ (ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ν ρεηξηζηήο ηνπ
θηλεηνχ γεξαλνχ).
Τα δηθαηψκαηα ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ βαξχλνπλ ην πινίν θαη θαηαβάιινληαη απφ
ηνλ πινηνθηήηε ή ηνλ εθπξνζσπνχληα απηφλ λαπηηθφ πξάθηνξα.
2. Ο Φοπηωηήρ ή Παπαλήπηηρ ζηην καηαβολή :
α. Σων Κανονικών Αμοιβών
αα. Τσλ Τηκνινγίσλ 1 θαη 3 πξνέιεπζεο ή πξννξηζκνχ εμσηεξηθνχ γηα ηηο εξγαζίεο επί
ηεο πξνθπκαίαο θαη ηνπ Τηκνινγίνπ 1 γηα ηηο εξγαζίεο επί πινίνπ θαη πξνθπκαίαο,
εθφζνλ απηά κεηαθέξνληαη κε ηνλ φξν F.I.O.
αβ. Τσλ εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ ηνπ Τηκνινγίνπ 3 γηα ηηο εξγαζίεο επί ηεο πξνθπκαίαο.
Δηδηθά ζηηο θνξηψζεηο θελψλ εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ πνπ δηαθηλνχληαη κε Γειηία
Διεχζεξεο Φξήζεο, ππφρξενο γηα ηελ θαηαβνιή ησλ ακνηβψλ πξνθπκαίαο είλαη ν
πινηνθηήηεο ή ν λαπηηθφο πξάθηνξαο πνπ ηνλ εθπξνζσπεί ή ε εηαηξία ζηελ θπξηφηεηα
ηεο νπνίαο αλήθνπλ, θάζε έλαο εμ νινθιήξνπ, ν νπνίνο θαη ζα ηα εηζπξάηηεη απφ ηνπο
ππφρξενπο γηα ηελ πιεξσκή ηνπο.
αγ. Τσλ θνξηίσλ ηνπ Τηκνινγίνπ 1 πξνέιεπζεο θαη πξννξηζκνχ εζσηεξηθνχ, γηα ηηο
εξγαζίεο επί πινίνπ θαη πξνθπκαίαο.
αδ. Τσλ θνξηίσλ ρχδελ ηνπ Τηκνινγίνπ 2, γηα ηηο εξγαζίεο αλαξξφθεζεο θαη απνξξνήο
(παξάδνζεο) κέζσ ηνπ ζπγθξνηήκαηνο αλαξξνθεηήξσλ.
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β. Σων Υπεώζεων για Έκηακηη Δπγαζία
βα. Τσλ θνξηίσλ ηνπ Τηκνινγίνπ 1, πξνέιεπζεο ή πξννξηζκνχ εμσηεξηθνχ, πνπ
κεηαθέξνληαη κε ηνλ φξν F.I.O.,γηα ηηο εξγαζίεο επί πινίνπ.
ββ. Τσλ ρχδελ θνξηίσλ ηνπ Τηκνινγίνπ Νν2 γηα ηηο εξγαζίεο αλαξξφθεζεο θαη απνξξνήο
(παξάδνζεο).
βγ. Τσλ ρξεψζεσλ γηα εξγαζίεο επί ηεο πξνθπκαίαο
- Έκκεζεο παξάδνζεο / παξαιαβήο θνξηίσλ απφ πξνθπκαία ή απνζήθε ζε
ρεξζαία κεηαθνξηθά κέζα θαη αληίζηξνθα
- Άκεζεο παξάδνζεο ή παξαιαβήο θνξηίσλ απφ ρεξζαία ζε ρεξζαία κεηαθνξηθά
κέζα.
- Άκεζεο ή έκκεζεο εθθέλσζεο ή πιήξσζεο εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ.
γ. Σων Υπεώζεων για Καθςζηεπήζειρ – Μαηαιώζειρ:
Σχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 6 θαη ηα νηθεία ηηκνιφγηα ηνπ
Καλνληζκνχ, σο εμήο:

παξφληνο

γα. Οθεηιφκελεο ζε ππαηηηφηεηα ηνπ θνξηίνπ γηα φινπο ηνπο εξγάηεο θαη
ρεηξηζηέο κεραλεκάησλ επί ηνπ πινίνπ θαη ηεο πξνθπκαίαο.
γβ. Δηδηθά γηα εγρψξηα πξντφληα, ηα νπνία θνξηψλνληαη γηα λα εμαρζνχλ ζην εμσηεξηθφ,
ππφρξενο γηα ηελ θαηαβνιή ηνπο ζηνλ Ο.Λ.Π. είλαη ν πινηνθηήηεο ή ν λαπηηθφο
πξάθηνξαο πνπ ηνλ εθπξνζσπεί, ν νπνίνο ζηε ζπλέρεηα ηα εηζπξάηηεη απφ ηνπο
ππφρξενπο θνξησηέο.
3. Ο αιηούμενορ ηην εκηέλεζη επγαζιών
Τσλ Φξεψζεσλ γηα Έθηαθηε Δξγαζία θαη ησλ Φξεψζεσλ γηα Καζπζηεξήζεηο –
Μαηαηψζεηο θαηά ηελ εθηέιεζε ή καηαίσζε ησλ πξφζζεησλ εξγαζηψλ (κεηαηφπηζεο,
εθθέλσζεο- πιήξσζεο εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ θι.π.)
4. Καη΄εξαίπεζη ηων αναθεπόμενων ζηιρ παπαγπάθοςρ 1 και 2 ηος παπόνηορ άπθπος,
πξνθεηκέλνπ γηα εξγαζίεο επί έκθνξησλ κε ζηξαηησηηθά εθφδηα εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ,
πνπ δηαθηλνχληαη κε πινία εμσηεξηθνχ κε ηνλ φξν F.I.O., ππφρξενη γηα ηελ θαηαβνιή ησλ
δηθαησκάησλ εξγαζηψλ επί πινίνπ είλαη νη παξαιήπηξηεο ζηξαηησηηθέο αξρέο.

ΑΡΘΡΟ 14
Απολογιζηικέρ Υπεώζειρ
1. Απνινγηζηηθέο ρξεψζεηο, κε ηελ έλλνηα ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ, ζεσξνχληαη φζεο
γίλνληαη
κε βάζε ηηο δαπάλεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ γηα εξγαζίεο πνπ δελ
πξνθαζνξίδνληαη θαηά πεξίπησζε ζηα ηζρχνληα ηηκνιφγηα.
2. Απνινγηζηηθέο ρξεψζεηο γίλνληαη ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο:
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α. Γηα εξγαζίεο νη νπνίεο εθηεινχληαη κε εξγάηεο θαη πξνζσπηθφ ηεο Ο.Λ.Π. Α.Δ, κε βάζε
αίηεζε, γηα ινγαξηαζκφ ησλ ελδηαθεξφκελσλ (πινηνθηεηψλ, παξαιεπηψλ,
πξαθηνξείσλ, ηαμηδησηηθψλ γξαθείσλ θ.ιπ.).
β. Γηα ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ θνξηνεθθφξησζεο θαη κεηαθνξάο εθηφο ηεο ιηκεληθήο
πεξηνρήο γηα ινγαξηαζκφ ησλ ζηξαηησηηθψλ αξρψλ.
3. Σηηο απνινγηζηηθέο ρξεψζεηο ζπκπεξηιακβάλνληαη :
- Οη πάζεο θχζεσο ακνηβέο ηνπ εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ (εξγαηψλ, ηερληθψλ,
αξρηεξγαηψλ, επνπηψλ) ηεο Ο.Λ.Π. Α.Δ, ζπκπεξηιακβαλφκελσλ φισλ ησλ
επηβαξχλζεσλ γηα ρνξήγεζε ακνηβψλ, επηδνκάησλ, αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ θ.ιπ.
- Τα κηζζψκαηα ησλ δηαηηζέκελσλ θνξηνεθθνξησηηθψλ κέζσλ (κεραλεκάησλ,
εξγαιείσλ, θ.ιπ.) ηα πξνβιεπφκελα ζηνλ Καλνληζκφ Φξήζεο θαη Δθκίζζσζεο
Μεραληθψλ Μέζσλ θαη Δξγαιείσλ.

ΑΡΘΡΟ 15
ΔΙΓΙΚΔ ΥΡΔΩΔΙ
Δθαξκφδνληαη ζε πεξηπηψζεηο εηδηθήο ζπκθσλίαο κεηαμχ ηνπ Γεληθνχ Γηεπζπληή
Δθκεηάιιεπζεο θαη ησλ ελδηαθεξφκελσλ, ε νπνία εγθξίλεηαη απφ ηνλ Γηεπζχλνληα
Σχκβνπιν ηεο Ο.Λ.Π. Α.Δ., ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο:
α. Πινίσλ θαη θνξηίσλ ππφ αβαξία.
β. Δξγαζηψλ θνξηνεθθφξησζεο θαη κεηαθνξάο πνπ δηεμάγνληαη ζε ηδηαίηεξα δπζκελείο
ζπλζήθεο, νη νπνίεο ζπλεπάγνληαη ππέξκεηξε νηθνλνκηθή επηβάξπλζε ηνπ Ο.Λ.Π.,
ιφγσ ηνπ είδνπο ηνπ θνξηίνπ ή/θαη ιφγσ ηνπ ηξφπνπ πνπ δηαθηλείηαη εληφο ησλ ρψξσλ
ηνπ ιηκέλα.

ΑΡΘΡΟ 16
Παπαβάζειρ – κςπώζειρ
Κάζε παξάβαζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ έρεη σο ζπλέπεηα, θαηά
πεξίπησζε, ηνλ κε πξνγξακκαηηζκφ νπνηαζδήπνηε εξγαζίαο θαη θάζε άιιε λφκηκε
ζπλέπεηα.

ΑΡΘΡΟ 17
ΑΠΑΛΛΑΓΔ
Δθθνξηψζεηο κεραλεκάησλ ή εμαξηεκάησλ πινίσλ πνπ πξννξίδνληαη γηα επηζθεπή θαη
επαλαθφξησζε, θαζψο θαη ε θφξησζε πιηθψλ γηα ηε ρξήζε ησλ πινίσλ, είλαη δπλαηφλ λα
γίλνληαη απφ ην πιήξσκα ή απφ ηνπο εξγάηεο ηνπ εξγνηαμίνπ πνπ εθηειεί ηηο επηζθεπέο ή
ηνλ εθνδηαζηή, νπφηε θαη δελ θαηαβάιινληαη ακνηβέο θνξηνεθθφξησζεο.
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ΜΔΡΟ ΣΡΙΣΟ

ΓΔΝΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ ΔΠΙ ΣΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΑΠΟΘΗΚΔΤΗ

ΑΡΘΡΟ 18
Γηα φια ηα εκπνξεχκαηα ή άιια πξάγκαηα πνπ ελαπνηίζεληαη ή εηζάγνληαη ζηνπο
ζηεγαζκέλνπο ή ππαίζξηνπο απνζεθεπηηθνχο ρψξνπο ηεο πεξηνρήο ηεο Ο.Λ.Π. Α.Δ., θαζψο
θαη γηα ηα δηεξρφκελα απφ ηνπο ρψξνπο απηνχο, νη παξαιήπηεο ή άιινη δηθαηνχρνη απηψλ,
ππνρξενχληαη λα θαηαβάινπλ ζηελ Ο.Λ.Π. Α.Δ., ηηο πξνβιεπφκελεο -θαηά θαηεγνξία
θνξηίνπ- ακνηβέο απφ ηελ πξψηε εκέξα (ζπκπεξηιακβαλφκελεο) ηεο εθθφξησζήο ηνπο.
ΑΡΘΡΟ 19
1. Μεηά ηελ παξέιεπζε 90 εκεξψλ απφ ηελ εθθφξησζε ησλ εκπνξεπκάησλ, θάζε
παξαιήπηεο ή άιινο δηθαηνχρνο θαζίζηαηαη ππεξήκεξνο σο πξνο ηελ παξαιαβή ηνπο θαη
-εθηφο ησλ άιισλ λφκηκσλ ζπλεπεηψλ ηεο ππεξεκεξίαο ηνπ-, ππνρξενχηαη ζηελ θαηαβνιή
ησλ απνζεθεπηηθψλ κέρξη ηελ παξαιαβή ή απνθνκηδή ησλ εκπνξεπκάησλ ή άιισλ
πξαγκάησλ, αλά απνζεθεπηηθή κνλάδα θαη εκέξα.
2. Σχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ Αδήηεησλ Δκπνξεπκάησλ, ηα εκπνξεχκαηα πνπ έρνπλ
θπξερζεί αδήηεηα, κεηά ηελ παξέιεπζε 90 εκεξψλ απφ ηελ απνζήθεπζή ηνπο, ηα νπνία
είηε παξαδίδνληαη ζηνλ πιεηνδφηε ή παξαιακβάλνληαη απφ ηνλ αξρηθφ παξαιήπηε κε ηελ
θαηάζεζε ηεο δηαηαθηηθήο, επηβαξχλνληαη κε ηηο πξνβιεπφκελεο απφ ην αληίζηνηρν
ηηκνιφγην ρξεψζεηο.
3. Αδήηεηα εκπνξεχκαηα ηα νπνία -ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ «Καλνληζκνχ Αδήηεησλ
Δκπνξεπκάησλ Ο.Λ.Π. ΑΔ»- έρνπλ πεξηέιζεη ζηελ θπξηφηεηα ηνπ Γεκνζίνπ, εάλ είλαη
αδχλαηε ε κεηαθνξά ηνπο ζηηο Τεισλεηαθέο Απνζήθεο Αδήηεησλ ιφγσ φγθνπ ή βάξνπο ή
ιφγσ έιιεηςεο ρψξσλ ζε απηέο, παξακέλνπλ ζηνπο ρψξνπο ηνπ Ο.Λ.Π. κέρξη ηε δηάζεζή
ηνπο, ζχκθσλα κε ην λφκν, απφ ην Γεκφζην.
4. Τν Γεκφζην, ζε πεξίπησζε κε παξαιαβήο ησλ ελ ιφγσ εκπνξεπκάησλ απφ ηηο απνζήθεο
ηεο Διεχζεξεο Εψλεο ηνπ Ο.Λ.Π. εληφο 180 εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία πνπ πεξηήιζαλ
ζηελ θπξηφηεηά ηνπ, ππνρξενχηαη ζηελ θαηαβνιή ησλ πξνβιεπφκελσλ ρξεψζεσλ γηα ην
κεηά ηελ παξέιεπζε ησλ 180 εκεξψλ θαη κέρξη ηελ παξαιαβή ηνπο,δηάζηεκα.

ΑΡΘΡΟ 20
Γηα ηε κεηαθνξά ησλ εκπνξεπκάησλ απφ απνζήθε ζε απνζήθε ή ππαίζξην ρψξν θαη
αληίζηξνθα, θαηαβάιιεηαη απφ ηνπο παξαιήπηεο ή άιινπο δηθαηνχρνπο ακνηβή ίζε πξνο ηηο
πξνβιεπφκελεο ρξεψζεηο κεηαηφπηζεο, αλάινγα κε ηελ θαηεγνξία ηνπ εκπνξεχκαηνο.
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ΑΡΘΡΟ 21
ΣΡΟΠΟ ΚΑΙ ΒΑΗ ΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΣΩΝ ΥΡΔΩΔΩΝ ΑΠΟΘΗΚΔΤΗ
1. Ζ θαηαβνιή ησλ απνζεθεπηηθψλ αξρίδεη απφ ηελ αλαγξαθφκελε ζην ζεκείσκα εηζαγσγήο
εκέξα απνβίβαζεο ησλ εκπνξεπκάησλ απφ ην πινίν ή απφ ηελ εκέξα εηζφδνπ ηνπ
ρεξζαίνπ κέζνπ ζηε ιηκεληθή πεξηνρή ηνπ Ο.Λ.Π.
2. Δκπνξεχκαηα πνπ παξαιακβάλνληαη άκεζα (άκεζε εθθφξησζε) ή παξαδίδνληαη άκεζα
(άκεζε θφξησζε), επηβαξχλνληαη θαη κε απνζεθεπηηθά κηαο εκέξαο.
3. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ απνζεθεπηηθψλ πνπ θαζνξίδνληαη κε βάζε ην βάξνο, σο βάξνο
ηνπ εκπνξεχκαηνο ή άιινπ πξάγκαηνο ζεσξείηαη ην αλαθεξφκελν ζηε Γηαηαθηηθή ηνπ
νηθείνπ Πξαθηνξείνπ ζε ρηιηφγξακκα, εθηφο αλ απφ επίζεκα Τεισλεηαθά ή άιια έγγξαθα
Γεκφζησλ Υπεξεζηψλ πξνθχπηεη φηη είλαη κεγαιχηεξν ή κηθξφηεξν ηνπ αλαθεξφκελνπ ζηε
Γηαηαθηηθή, νπφηε θαη ππνινγίδνληαη επί ηνπ δηαπηζησζέληνο κεγαιχηεξνπ ή κηθξφηεξνπ
βάξνπο.

ΑΡΘΡΟ 22
ΤΠΟΥΡΔΟΙ - ΥΡΟΝΟ ΚΑΣΑΒΟΛΗ ΥΡΔΩΔΩΝ ΑΠΟΘΗΚΔΤΗ
1. Τα πξνβιεπφκελα απνζεθεπηηθά θάζε θαηεγνξίαο εκπνξεπκάησλ θαηαβάιινληαη ζηνλ
Ο.Λ.Π. πξηλ απφ ηελ παξαιαβή ηνπο απφ ηνλ παξαιήπηε ή άιιν δηθαηνχρν. Τα
εκπνξεχκαηα παξακέλνπλ ςπέγγςα κέρξη ηελ πιήξε εμφθιεζε ησλ πξνβιεπφκελσλ
απφ ηνλ παξφληα ή άιιν Καλνληζκφ ηνπ Ο.Λ.Π. ακνηβψλ.
Καη’ εμαίξεζε, ηα παξαιακβαλφκελα εκπνξεχκαηα ή άιια εθφδηα απφ Γεκφζηεο
Υπεξεζίεο κπνξνχλ λα παξαδίδνληαη «επί πηζηψζεη».
2. Σε πεξίπησζε πνπ νη παξαιήπηεο ή άιινη δηθαηνχρνη ησλ εκπνξεπκάησλ ή άιισλ
πξαγκάησλ θαηαζέζνπλ ζηνλ Ο.Λ.Π. ηα πξνβιεπφκελα θαηά πεξίπησζε έγγξαθα ,γηα
ηεισληζκφ ή κεηαθφξησζε θαη ζηε ζπλέρεηα ηα εγθαηαιείπνπλ, ρσξίο λα ππνβάινπλ
δήισζε εγθαηάιεηςεο, ππνρξενχληαη λα θαηαβάινπλ ζηνλ Ο.Λ.Π. ηηο νθεηιφκελεο
ρξεψζεηο γηα ηηο ακνηβέο θνξηνεθθφξησζεο, πξφζζεησλ εξγαζηψλ, ινηπψλ ρξεψζεσλ θαη
απνζήθεπζεο, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα θφξησζε κέρξη ηελ εκεξνκελία θαηάζεζεο ησλ
εγγξάθσλ ή εθφζνλ πξφθεηηαη γηα ηεισληζκφ κέρξη ηελ εκεξνκελία θαηάζεζεο ηεο
δηαηαθηηθήο, ζπλ 28 εκέξεο.
Τν δηάζηεκα ησλ 28 εκεξψλ δηαθφπηεηαη, εθφζνλ ν νθεηιέηεο ππνβάιεη - ζην κεηαμχ Γήισζε εγθαηάιεηςεο ησλ εκπνξεπκάησλ θαη θαηαβάιεη ηηο ρξεψζεηο πνπ αληηζηνηρνχλ
κέρξη ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο.
3. Δάλ θαηαηεζεί ζηνλ Ο.Λ.Π. αίηεζε απφ θάπνηνλ ελδηαθεξφκελν πνπ ζπλνδεχεηαη απφ
Γηαηαθηηθή ή Βεβαίσζε Πξαθηνξείνπ γηα επαιήζεπζε ή δεηγκαηνιεςία θ.ι.π.
εκπνξεχκαηνο, ην δε εκπφξεπκα ζηε ζπλέρεηα εγθαηαιεηθζεί, ρσξίο λα ππνβιεζεί
Γήισζε εγθαηάιεηςεο, ν Ο.Λ.Π. δηθαηνχηαη λα απαηηήζεη - απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν πνπ
θαηέζεζε ηα έγγξαθα - ηελ θαηαβνιή ησλ ρξεψζεσλ πνπ αλαινγνχλ ζηα εκπνξεχκαηα γηα
εξγαζίεο θνξηνεθθφξησζεο, δηαθίλεζεο, απνζήθεπζεο γηα ρξνληθφ δηάζηεκα 90 εκεξψλ
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απφ ηελ εκεξνκελία εθθφξησζεο ησλ εκπνξεπκάησλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ νπνίνπ δελ
κπνξνχλ λα θεξπρζνχλ αδήηεηα θ.ι.π.
4. Τν ρξνληθφ δηάζηεκα ησλ 90 εκεξψλ δηαθφπηεηαη εάλ ππνβιεζεί δήισζε εγθαηάιεηςεο
ησλ εκπνξεπκάησλ κε Γηαηαθηηθή θαη θαηαβιεζνχλ νη κέρξη ππνβνιήο ηεο δήισζεο
νθεηιφκελεο ρξεψζεηο.

ΑΡΘΡΟ 23
1. Καηά ηελ θαηάζεζε ησλ εγγξάθσλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ παξαιαβή ησλ
εκπνξεπκάησλ, δειαδή ηελ αίηεζε παξαιαβήο, θφξησζεο θ.ι.π. , ν παξαιήπηεο δειψλεη
επί ησλ εγγξάθσλ απηψλ φηη απνδέρεηαη ηελ θαηαβνιή φισλ ησλ ρξεψζεσλ πνπ
βαξχλνπλ ηα εκπνξεχκαηα θαη νθείινληαη ζηνλ Ο.Λ.Π., αθφκε θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο
κε παξαιαβήο, θφξησζεο θ.ι.π.
2. Σε πεξίπησζε πνπ θαηαβιεζνχλ -ιφγσ εζθαικέλνπ ππνινγηζκνχ ησλ πξνβιεπφκελσλ
ρξεψζεσλ- ακνηβέο κηθξφηεξεο ησλ νθεηιφκελσλ, νη νθεηιέηεο ππνρξενχληαη λα
θαηαβάινπλ ην ππφινηπν νθεηιφκελν πνζφ ζην Τακείν ηνπ Ο.Λ.Π., εληφο ηξηψλ εκεξψλ
απφ ηελ πξφζθιεζή ηνπο.

ΑΡΘΡΟ 24
ΑΠΑΛΛΑΓΔ - ΜΔΙΩΔΙ
1. Γελ θαηαβάιινληαη απνζεθεπηηθά δηθαηψκαηα θαηά ηηο εκέξεο απεξγίαο ηνπ πξνζσπηθνχ
ηεο Ο.Λ.Π. Α.Δ., κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ε παξαιαβή ηνπο ζα πξαγκαηνπνηεζεί εληφο
εχινγνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο απφ ηε ιήμε ησλ απεξγηψλ.
Τν εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα νξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ Γηεπζχλνληνο Σπκβνχινπ, κεηά απφ
ζπλεθηίκεζε ησλ πθηζηάκελσλ ζπλζεθψλ.
2. Με απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ Γηνίθεζεο ηνπ Ο.Λ.Π., κεηά απφ αίηεζε ηνπ
ππφρξενπ θαη ζχκθσλε γλψκε ηεο Ννκηθήο Υπεξεζίαο, κπνξεί λα κεησζεί ν ρξφλνο
πξαγκαηηθήο απνζήθεπζεο νξηζκέλνπ εκπνξεχκαηνο ή άιινπ πξάγκαηνο θαη θαηά
ζπλέπεηα θαη νη αληίζηνηρεο ρξεψζεηο απνζήθεπζεο, θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα θαηά ην
νπνίν θαζπζηέξεζε ε απφδνζή ηνπ ζηνλ παξαιήπηε ή άιιν δηθαηνχρν, απφ ππαηηηφηεηα
ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Ο.Λ.Π.
3. Με απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ Γηνίθεζεο ηνπ Ο.Λ.Π. θαη θαηά ηε θξίζε ηνπ, ηα
εκπνξεχκαηα ή άιια εθφδηα ηα νπνία παξαιακβάλνληαη απφ Γεκφζηεο Υπεξεζίεο,
Φηιαλζξσπηθέο Οξγαλψζεηο, εκεδαπέο ή αιινδαπέο, ή απφ άιινπο παξαιήπηεο εθφζνλ απηά πξννξίδνληαη γηα δσξεάλ δηαλνκή ή γηα εθπιήξσζε θηιαλζξσπηθψλ ή
θνηλσληθψλ ζθνπψλ - κπνξνχλ λα απαιιάζζνληαη κεξηθψο ή νιηθψο απφ ηα
πξνβιεπφκελα θαηά πεξίπησζε απνζεθεπηηθά.
4. Με απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ Ο.Λ.Π. θαη θαηά ηελ θξίζε απηνχ κπνξεί λα
κεησζνχλ ηα απνζεθεπηηθά ησλ εκπνξεπκάησλ πνπ βξίζθνληαη ζηνπο απνζεθεπηηθνχο
ρψξνπο ηνπ Ο.Λ.Π. θαη πξννξίδνληαη γηα αλζξσπηζηηθή βνήζεηα πξνο θξαηηθνχο ή
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θξαηηθνχ ελ γέλεη ελδηαθέξνληνο θνξείο ηεο αιινδαπήο, εθφζνλ ζπληξέρνπλ ιφγνη
νπζηψδνπο δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο εζληθνχ ή θνηλσληθνχ ραξαθηήξα.
5. Με απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ δηνίθεζεο ηνπ Ο.Λ.Π., κεηά απφ αίηεζε ηνπ
ππφρξενπ θαη ηε ζχκθσλε γλψκε ηεο Ννκηθήο Υπεξεζίαο, είλαη δπλαηφλ λα κεησζνχλ ηα
νθεηιφκελα απνζεθεπηηθά, εάλ ζπληξέρνπλ ιφγνη απνδεδεηγκέλεο αλψηεξαο βίαο.

ΑΡΘΡΟ 25
1. Σε πεξηπηψζεηο πνπ γίλεηαη πξαγκαηνγλσκνζχλε ζηηο απνζήθεο ηνπ Ο.Λ.Π. απφ
Αζθαιηζηηθή Δηαηξεία γηα εμαθξίβσζε δεκηψλ, κεηά απφ πξφζθιεζε ηνπ θχξηνπ ηνπ
εκπνξεχκαηνο, παξίζηαηαη ππνρξεσηηθά θαη αληηπξφζσπνο ηνπ Ο.Λ.Π., ν νπνίνο θαιείηαη
πάληνηε εγγξάθσο.
2. Μεηά ηελ πξαγκαηνγλσκνζχλε, ε Αζθαιηζηηθή Δηαηξεία ππνρξενχηαη λα αλαθέξεη ζηνλ
Ο.Λ.Π. -ξεηψο θαη εγγξάθσο- ην πνζφ ηεο απνδεκίσζεο πνπ θαιείηαη λα θαηαβάιεη
ηειηθά ζηνλ δεκησζέληα παξαιήπηε ηνπ εκπνξεχκαηνο.

26

ΜΔΡΟ ΣΔΣΑΡΣΟ
ΑΡΘΡΟ 26
Ι. ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΔΥΟΜΔΝΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ
1. ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ Νο 1
Παξερφκελσλ εξγαζηψλ θνξηνεθθφξησζεο, δηαθίλεζεο θαη απνζήθεπζεο γεληθψλ
εκπνξεπκάησλ.
2. ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ Νο 2
Παξερφκελσλ εξγαζηψλ θνξηνεθθφξησζεο θνξηίσλ ρχδελ, κέζσ αλαξξνθεηήξσλ
(SILOS), δηαθίλεζεο θαη απνζήθεπζεο απηψλ.
3. ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ Νo 3
Παξερφκελσλ εξγαζηψλ
εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ.
4. ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ Νο 4
Παξερφκελσλ ππεξεζηψλ
ηξνρνθφξσλ.

θνξηνεθθφξησζεο,

θνξηνεθθφξησζεο,

δηαθίλεζεο

θαη

απνζήθεπζεο

δηαθίλεζεο

θαη

απνζήθεπζεο

5. ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ Νο 5
Φξήζεο ιηκέλνο απφ επηβάηεο θαη εξγαζηψλ κεηαθνξάο ρεηξαπνζθεπψλ επηβαηψλ.
6. ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ Νο 6
Γηέιεπζεο ηξνρνθφξσλ κέζσ πξνθπκαίαο εηζεξρνκέλσλ ζε πινία αθηνπιντθψλ
γξακκψλ.
7. ΔΙΓΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ
Νο 1:
Νο 2:
Νο 3:
Νο 4:

Ακνηβέο απφ παξαρσξεζείζεο εξγαζίεο ζε επηρεηξήζεηο εγθαηεζηεκέλεο
ζηε ιηκεληθή πεξηνρή ηεο Ο.Λ.Π. Α.Δ.
Ακνηβέο απφ ηελ παξαρσξεζείζα εξγαζία θνξηνεθθφξησζεο
ηαρπδξνκηθψλ ζάθσλ ζηα ΔΛ.ΤΑ.
Ακνηβέο γηα ρξήζε ηνπ ιηκέλνο απφ ηξίηνπο πνπ πξαγκαηνπνηνχλ
δηάθνξεο εξγαζίεο ζηε ιηκεληθή πεξηνρή ηεο Ο.Λ.Π. Α Δ.
Ακνηβέο γηα αλέιθπζε ή θαζέιθπζε θνξηεγίδσλ πνπ κεηαθέξνληαη κε
πινία LASH

ΙΙ. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α’
Υπεώζειρ Ππακηοπείων
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