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Η. ΣΗΜΟΛΟΓΗΟ ΔΡΓΑΗΩΝ
ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α’ – ΦΟΡΣΟΔΚΦΟΡΣΩΣΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ ΜΔΩ ΑΝΑΡΡΟΦΖΣΖΡΩΝ
Κανονικέρ Αμοιβέρ
Γιάκπιζη
θοπηίυν

Δεκεηξηαθά
& ζπλαθή

Λνηπά
θνξηία

Πεπιπηώζειρ

α) πινία
β) θνξηεγίδεο
γ) ρεξζαία κεηαθνξηθά
κέζα
α) πινία
β) θνξηεγίδεο
γ) ρεξζαία κεηαθνξηθά
κέζα

Μονάδα
ςπολογιζμού
δικαιυμάηυν

Δπγαζίερ
αναπποθήζευρ
μέζυ
ηποθαγυγών
ζυλήνυν
(Υπέυζη ζε €)

Παπάδοζη
μέζυ
αποπποήρ

Τόλλνο
Τόλλνο
Τόλλνο

1,368
1,665
3,206

(Υπέυζη ζε
€)
2,387
2,066
1,463

Τόλλνο
Τόλλνο
Τόλλνο

3,276
3,586
6,770

4,747
3,969
2,621

Δκπηώζειρ

Σε εηαηξίεο πνπ δειώλνπλ όηη εληόο 12 κελώλ
ζα δηαθηλήζνπλ δηα ηνπ ζπγθξνηήκαηνο
αλαξξνθεηήξσλ 50.000 ηόλλνπο δεκεηξηαθώλ
έθπησζε:

Δπγαζίερ
αναπποθήζευρ
μέζυ
ηποθαγυγών
ζυλήνυν
(Υπέυζη ζε €)

Παπάδοζη
μέζυ
αποπποήρ

(Υπέυζη ζε €)

20%

20%

Γηα ηε ρνξήγεζε ηεο έθπησζεο απαηηείηαη
θαηάζεζε εγγπεηηθήο επηζηνιήο αμίαο ίζεο κε ηε
ζπλνιηθά ρνξεγεζείζα έθπησζε (20%) γηα
δηαθίλεζε πνζόηεηαο 50.000 ηόλλσλ ζε ρξνληθό
δηάζηεκα 12 κελώλ
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Πποζαςξήζειρ
Δπγαζίερ
αναπποθήζευρ
μέζυ
ηποθαγυγών
ζυλήνυν
(Υπέυζη ζε €)
1. Σε θνξηία ηεο θαηεγνξίαο δεκεηξηαθώλ θαη
ζπλαθώλ (θξηζάξη, βξώκε θιπ.)
2. Επί θνξηίσλ ησλ θαηεγνξηώλ δεκεηξηαθώλ θαη
ζπλαθώλ θαη ινηπσλ θνξηίσλ, θνξηνεθθνξησλνκέλσλ
ζε ή από δεμακελόπινηα.

Παπάδοζη
μέζυ
αποπποήρ

(Υπέυζη ζε €)

25%

25%

100%

50%

5%

5%

3. Γηα ηελ θάιπςε ησλ δαπαλώλ πεξηζπιινγήο,
ελζάθθηζεο, απνθνκηδήο θαη θαηαζηξνθήο ηεο ζθόλεο
ησλ θνξηίσλ ηεο θαηεγνξίαο δεκεηξηαθώλ θαη
ζπλαθώλ (ζηηάξη, θαιακπόθη)

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Β’ – ΠΡΟΘΔΣΔ ΔΡΓΑΗΔ

Δίδορ επγαζίαρ

Μεηαγγίζειρζε
κςτέλερ (Silos)

Εύγιζη

Πεπιπηώζειρ

Δεκεηξηαθά
(ζηηάξη,
θαιακπόθη)
Κξηζάξη,
βξώκε
θιπ.
δεκεηξηαθά
Λνηπά θνξηία
Μέζσ θνξεηήο πιάζηηγγαο
Μέζσ εδαθηαίαο πιάζηηγγαο

Μονάδα
ςπολογιζμού
δικαιυμάηυν
Τόλλνο

Υπέυζη ζε €

0,443

Τόλλνο

0,568

Τόλλνο
Τόλλνο
Τόλλνο

0,740
1,201
0,443

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Γ’ – ΛΟΗΠΔ ΥΡΔΩΔΗ
1.α. Καθςζηεπήζειρ (έναπξηρ ή διακοπήρ εκηέλεζηρ επγαζιών θοπηοεκθόπηυζηρ)
Για κάθε απαζσολούμενο
επγάηη ενηόρ ηυν
σπονικών οπίυν
Οπνηαδήπνηε ώξα ηνπ
24ώξνπ

Υπέυζη * ζε €
Δπγάζιμη Ζμέπα
(Γεςηέπα - άββαηο)

Δξαιπεηέα Ζμέπα
και Κςπιακή

33

55

*Μνλάδα ρξέσζεο είλαη ε ώξα
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1.β.Καθςζηεπήζειρ ή και απγία ηυν αναπποθηηήπυν πξνεξρόκελεο από ππαηηηόηεηα
ηνπ πινίνπ, παξαιήπηε ή θνξησηή βαξύλνπλ απηνύο κε 37,261 € αλά ππιώλα θαη αλά
ώξα. Κιάζκα ώξαο κεγαιπηέξν ησλ 15΄ ππνινγηδεηαη σο αθεξαία ώξα
2. Μαηαιώζειρ
Για κάθε επγάηη και
σειπιζηή
θοπηοεκθοπηυηικού
μησανήμαηορ, πος
έσει ππογπαμμαηιζηεί

Δπγάζιμη Ζμέπα
(Γεςηέπα – άββαηο)

Δξαιπεηέα Ζμέπα
και Κςπιακή

160

230

*Μνλάδα ρξέσζεο είλαη ην 7σξν
3. Τπεπυπιακή (έκηακηη) επγαζία
Θεσξείηαη ε δηεμαγόκελε θαηά ηηο Κπξηαθέο θαη αξγίεο εληόο ησλ θαλνληθώλ θπιαθώλ
εξγαζίαο (βάξδηεο) θαη ε δηεμαγόκελε κεηά ηελ 22.00 θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο.
Οη θαηαβαιιόκελεο ακνηβέο νξίδνληαη ζε πξνζαύμεζε 50% επί ησλ αλά ηόλλν θαλνληθώλ
ακνηβώλ θνξηνεθθόξησζεο .
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ Γ΄ - ΑΠΟΘΖΚΔΤΣΗΚΑ
1. Αποθηκεςηικά ιηαποθηκών (Silos)
Δίδορ Γημηηπιακών
Τπολογιζμόρ
ημεπών
(αθποιζηικά)
από ηην επόμενη
ηηρ εκθόπηυζηρ
Σηηάξη, θαιακπόθη
1ε – 30ε
31ε – 60ε
61ε – 90ε
91ε θαη πέξα
Κξηζάξη,
βξώκε,
1ε – 30ε
ζίθαιε
θαη
ινηπά
31ε – 60ε
δεκεηξηαθά
(εθηόο
61ε – 90ε
ζνγηαιεύξσλ)
91ε θαη πέξα

2.

Μονάδα
ςπολογιζμού
δικαιυμάηυν

Ηκέξα / ηόλλν
Ηκέξα / ηόλλν
Ηκέξα / ηόλλν
Ηκέξα / ηόλλν
Ηκέξα / ηόλλν
Ηκέξα / ηόλλν
Ηκέξα / ηόλλν
Ηκέξα / ηόλλν

Υπέυζη ζε €

0,149
0,220
0,246
0,273
0,186
0,275
0,308
0,341

Γικαιώμαηα σπήζηρ κςτελών για αποθήκεςζη δημηηπιακών

Τπολογιζμόρ
10ημέπυν

1ν
2ν
3ν
4ν
5ν
6ν
7ν
8ν
9ν
Μεηά
ην
10ήκεξν
κέρξη
παξαιαβήο

9ν
θαη

Μονάδα
ςπολογιζμού
δικαιυμάηυν
10ήκεξν / θπςέιε
10ήκεξν / θπςέιε
10ήκεξν / θπςέιε
10ήκεξν / θπςέιε
10ήκεξν / θπςέιε
10ήκεξν / θπςέιε
10ήκεξν / θπςέιε
10ήκεξν / θπςέιε
10ήκεξν / θπςέιε
10ήκεξν / θπςέιε

Υυπηηικόηηηα Κςτέληρ
(Υπέυζη ζε €)
400
200
100
ηόννυν
ηόννυν
Σόννυν
213,699
106,899
53,496
213,699
106,899
53,496
256,443
128,294
64,194
277,841
138,963
69,539
277,841
138,963
69,539
277,841
138,963
69,539
309,864
154,960
77,550
309,864
154,960
77,550
309,864
154,960
77,550
341,880
171,001
85,584
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ΗV. ΣΡΟΠΟ ΚΑΗ ΒΑΖ ΤΠΟΛΟΓΗΜΟΤ ΣΩΝ ΑΜΟΗΒΩΝ
Α΄

Κανονικών Αμοιβών

Σηηο θαλνληθέο ακνηβέο πεξηιακβάλνληαη:
α. Οη ακνηβέο ησλ εξγαηώλ γηα ηηο θνξηνεθθνξησηηθέο εξγαζίεο.
β. Η επίβιεςε θαη επνπηεία ησλ εξγαζηώλ
γ. Η ρξήζε ηνπ ζπγθξνηήκαηνο αλαξξνθεηήξσλ (SILOS)
δ. Πνζνζηό αλάινγν ησλ εξγαζηώλ γηα έμνδα δηνίθεζεο.
Ο ηπόπορ και η βάζη ςπολογιζμού ηυν αμοιβών:
1. Οη θαλνληθέο ακνηβέο ππνινγίδνληαη γηα δύν ζηάδηα εξγαζίαο:
Αλαξξόθεζεο: από πινίν ή ρεξζαίν κεηαθνξηθό κέζσ ησλ αλαξξνθεηήξσλ(SILOS) ηνπ
Ο.Λ.Π. θαη Απνξξνήο (παξάδνζε): από ηα SILOS ζε πινίν ή ρεξζαίν κεηαθνξηθό κέζν.
2. Σε πεξηπηώζεηο ππεξαπαζρόιεζεο ηνπ ζπγθξνηήκαηνο αλαξξνθεηήξσλ θαη απνζεθώλ
SILOS ηνπ Ο.Λ.Π. ή εθόζνλ γηα ηελ εθθόξησζε θαη παξάδνζε ησλ θνξηίσλ ρύδελ, κεηά
από έγθξηζε ηεο αξκόδηα ππεξεζίαο ρξεζηκνπνηείηαη ηδησηηθό θνξεηό κεράλεκα ησλ
ελδηαθεξνκέλσλ, παξέρεηαη έθπησζε 50% επί ησλ ακνηβώλ θνξηνεθθόξησζεο ηνπ
παξόληνο ηηκνινγίνπ.

Β΄

Ππόζθεηυν επγαζιών

Οη εξγαζίεο απηέο παξέρνληαη κε πξνζσπηθό θαη κέζα ηνπ Ο.Λ.Π., κεηά από αίηεζε ησλ
ελδηαθεξνκέλσλ.

Γ΄

Λοιπών Δπγαζιών

1.
α. Πινία πνπ έρνπλ παξαβάιιεη ζηα θξεπηδώκαηα ηνπ ιηκέλα θαη έρνπλ πεξαηώζεη
ηηο θνξηνεθθνξησηηθέο εξγαζίεο ηνπο, ππνρξενύληαη λα απνκαθξύλνληαη ην βξαδύηεξν εληόο
κηαο (1) ώξαο από ηελ απνπεξάησζε ησλ εξγαζηώλ ηνπο πξνο απνθπγή ηεο θαζπζηέξεζεο
ή καηαίσζεο πξνγξακκαηηζκέλεο εξγαζίαο άιινπ πινίνπ πνπ πεξηκέλεη γηα ην ζθνπό απηό.
Σε πεξίπησζε κε ζπκκόξθσζεο, ν πινίαξρνο ή λόκηκνο εθπξόζσπνο ηνπ πινίνπ ή ν
λαπηηθόο πξάθηνξαο, βαξύλεηαη κε ηελ αληίζηνηρε πξνβιεπόκελε, κε βάζε ην ρξόλν
θαζπζηέξεζεο ή καηαίσζεο, δαπάλε.
β. Εηδηθά γηα ηηο πεξηπηώζεηο εμππεξέηεζεο δύν ή πεξηζζνηέξσλ πινίσλ κε ηελ ίδηα
εξγαηηθή νκάδα, θαζώο θαη γηα πεξηπηώζεηο πνπ ε ιήμε εξγαζηώλ ελόο πινίνπ ζπκπίπηεη κε
ηελ έλαξμε εξγαζηώλ άιινπ πινίνπ πνπ πεξηκέλεη γηα παξαβνιή, ην ρξνληθό δηάζηεκα πνπ
κεζνιαβεί από ηε ιήμε εξγαζηώλ ηνπ πξώηνπ πινίνπ έσο ηελ έλαξμε εξγαζηώλ ηνπ
επόκελνπ δελ ζα ρξεώλεηαη, εθόζνλ δελ ππεξβαίλεη ηηο δύν (2) ώξεο. Μεηά ηελ παξέιεπζε
ησλ δύν σξώλ ηζρύνπλ ηα αλαθεξόκελα ζηελ πξνεγνύκελε παξάγξαθν.
2. Κιάζκα ώξαο ην νπνίν δελ ππεξβαίλεη ηα 30΄ιεπηά επί ζπλόινπ θαζπζηεξήζεσλ, δελ
ρξεώλεηαη. Κιάζκα ώξαο κεγαιύηεξν ησλ 30΄ιεπηώλ ινγίδεηαη σο ώξα.
3. Κιάζκα ώξαο πνπ δελ ππεξβαίλεη ηα 15΄ιεπηά επί εθηάθησλ εξγαζηώλ δελ ρξεώλεηαη.
Κιάζκα ώξαο κεγαιύηεξν ησλ 15΄ιεπηώλ, ινγίδεηαη σο ώξα.
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Γ΄

Αποθηκεςηικών

1. Τα απνζεθεπηηθά ζηηαπνζεθώλ silos ηεο παξ. 1 ηνπ Κεθαιαίνπ Δ΄ηνπ ηηκνινγίνπ ,
ππνινγίδνληαη αλά ηόλλν θαη εκέξα γηα όζα ρύδελ θνξηία παξαιακβάλνληαη ή παξαδίδνληαη
άκεζα θαη γηα ηνλ ππνινγηζκό ησλ δηαθνξώλ πνπ πξνθύπηνπλ κεηαμύ ηεο εηζαγώκελεο θαη
εμαγόκελεο πνζόηεηαο από ηηο θπςέιεο(δηαθνξά ζθόλεο).
2. Τν ηηκνιόγην εθκίζζσζεο θπςειώλ ηεο παξαγξ.2 ηνπ Κεθαιαίνπ Δ΄έρεη εθαξκνγή επί ησλ
απνζεθεπόκελσλ ρύδελ θνξηίσλ θαη ππνινγίδεηαη γηα θάζε δεθαήκεξν αδηαίξεην θαη θπςέιε,
αλεμάξηεηα από ηελ πνζόηεηα ηνπ θνξηίνπ πνπ απηή πεξηέρεη θάζε θνξά.
V. ΤΠΟΥΡΔΟΗ - ΥΡΟΝΟ ΚΑΣΑΒΟΛΖ ΣΩΝ ΑΜΟΗΒΩΝ
1. Οη θαλνληθέο ακνηβέο ηεο αλαξξόθεζεο θαη παξάδνζεο (απνξξνήο) θαηαβάιινληαη από
ηνλ θνξησηή ή παξαιήπηε ησλ εκπνξεπκάησλ, πξηλ από ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο.
2. Καθςζηεπήζειρ ή και απγία ηυν αναπποθηηήπυν πξνεξρόκελεο από ππαηηηόηεηα ηνπ
πινίνπ, παξαιήπηε ή θνξησηή βαξύλνπλ απηνύο κε 37,261 € αλά ππιώλα θαη αλά ώξα.
Κιάζκα ώξαο κεγαιπηέξν ησλ 15΄ ππνινγηδεηαη σο ώξα.
3. Καζπζηεξήζεηο ή καηαηώζεηο εξγαζηώλ πνπ νθείινληαη ζε αλσηέξα βία βαξύλνπλ ηνπο
ππόρξενπο, θνξησηέο ή παξαιήπηεο, γηα ηνπο εξγάηεο θαη ρεηξηζηέο κεραλεκάησλ γηα ηηο
εξγαζίεο επί ηνπ πινίνπ (αλαξξόθεζε).
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