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ΠΡΟ ΔΠΙΒΑΣΔ
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ΠΔΙΡΑΙΑ
1 - 4 - 2011

Ι. ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΥΡΗΗ ΛΙΜΔΝΟ ΑΠΟ ΔΠΙΒΑΣΔ ΚΑΙ ΔΡΓΑΙΩΝ ΜΔΣΑΦΟΡΑ
ΥΔΙΡΑΠΟΚΔΤΩΝ ΔΠΙΒΑΣΩΝ
Α΄ ΚΔΦΑΛΑΙΟ – ΚΑΝΟΝΙΚΔ ΑΜΟΙΒΔ
α.

Υρήζη Λιμένος απφ επηβάηεο πνπ επηβηβάδνληαη ή απνβηβάδνληαη ζε ή απφ πινία
Γξακκψλ εζσηεξηθνχ - εμσηεξηθνχ θαη θξνπαδηεξφπινηα.
Αμοιβή ζε €

Μονάδα
Υρέωζης

1/4/2011

1/4/2012

επηβάηεο

0,60

0,65

Δπηβάηεο γξακκψλ αζηηθήο
ζχλδεζεο Αξγνζαξσληθνχ

»

0,15

0,16

Δπηβάηεο γξακκψλ αζηηθήο
ζχλδεζεο πεξηνρψλ έσο 7
κίιηα

»

0,04

0,043

Καηηγορία Eπιβαηών
Δπηβάηεο εμσηεξηθνχ θαη
ιηκέλσλ εζσηεξηθνχ

β.Μεηαθορά τειραποζκεσών επιβαηών γηα θάζε επηβάηε πνπ απνβηβάδεηαη ή
επηβηβάδεηαη ζε ή απφ πινία πνπ πξαγκαηνπνηνχλ θξνπαδηέξα.

Αμοιβή ζε €

Μεηαθορά
Υειραποζκεσών

Μονάδα
Υρέωζης

1/4/2011

1/4/2012

Μεηαθνξά ρεηξαπνζθεπψλ
επηβαηψλ (επί πινίνπ θαη
πξνθπκαίαο)

επηβάηεο

6

8,5

γ. Υρήζη σζηημάηων Δλέγτοσ Δπιβαηών και Αποζκεσών
Μονάδα Υρέωζης
Δπιβάηης

Αμοιβή ζε €
1/4/2011

1/4/2012

1,80

2,50
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Δκπηώζεις – Απαλλαγές
Δκπηώζεις
α. Σε παηδηά ειηθίαο άλσ ησλ ηεζζάξσλ (4) θαη κέρξη 12 εηψλ

50%

β. Σε θνηηεηέο θαη καζεηέο

50%

γ. Σε επηβάηεο πξννξηζκνχ Άγνλσλ Γξακκψλ

50%

δ. Σε επηβάηεο θξνπαδηέξαο θαη transit εθφζνλ δηαθηλήζεθαλ θαηά
ηνπο κήλεο Γεθέκβξην έσο θαη Μάξηην

30%

Οη αλσηέξσ β θαη γ εθπηψζεηο ρνξεγνχληαη κφλν ζηνπο επηβάηεο ησλ αθηνπιντθψλ
γξακκψλ.
Απαλλαγές
α. Σε λήπηα ειηθίαο κέρξη ηεζζάξσλ (4) εηψλ.
β. Σε νπιίηεο ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ, εθφζνλ ηα εηζηηήξηα ηνπο εθδίδνληαη
κέζσ θαηαζηάζεσλ.
γ. Σηελ Δξγαηηθή Δζηία θαη Δζηία Ναπηηθψλ γηα νξγαλσκέλεο απφ απηέο
εθδξνκέο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζην εζσηεξηθφ.
δ. Σε άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο.
ε. Σε πνιχηεθλνπο.
ζη. Σε νδεγνχο θνξηεγψλ, εθφζνλ απαιιάζζνληαη ηεο θαηαβνιήο λαχινπ
Οη αλσηέξσ β, γ, δ, ε θαη ζη΄ απαιιαγέο, ρνξεγνχληαη κφλν ζηνπο επηβάηεο αθηνπιντθψλ
γξακκψλ.
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B΄ ΚΔΦΑΛΑΙΟ: ΠΡΟΘΔΣΔ ΔΡΓΑΙΔ

Γηάζεζε ιεσθνξείσλ, εξγαηψλ ή κεραληθψλ κέζσλ θαηφπηλ αηηήζεσο
θαη γηα ινγαξηαζκφ ησλ ελδηαθεξφκελσλ
1.

Φξέσζε (€)

Γηα δηάζεζε ιεσθνξείσλ, πέξαλ ησλ πξνγξακκαηηζζέλησλ απφ
ηελ αξκφδηα ππεξεζία, θαηαβάιινληαη:
α. 7σξν αδηαίξεην κίζζσκα γηα θάζε ιεσθνξείν θαη
β. ην εκεξνκίζζην ηνπ νδεγνχ πνπ δηαηίζεηαη

200,00
κε βάζε ηα
πξνβιεπφκελα
ζηελ παξ. ΙΙ. Β. ηνπ
παξφληνο.

2.

Γηα δηάζεζε εξγαηψλ γηα ινγαξηαζκφ λαπηηιηαθψλ πξαθηνξείσλ ή
ηαμηδησηηθψλ γξαθείσλ θαηαβάιιεηαη γηα θάζε απαζρνινχκελν
εξγάηε ην ηζρχνλ αλά 7σξν εκεξνκίζζην

κε βάζε ηα
πξνβιεπφκελα
ζηελ παξ. ΙΙ. Β.

3.

Γηα ηε δηάζεζε ηνπ ειεθηξνθίλεηνπ ακαμηδίνπ κεηαθνξάο
απνζθεπψλ, θαηαβάιιεηαη σξηαία ρξέσζε θαη θαη΄ ειάρηζην γηα 2
ψξεο (ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ε ακνηβή ηνπ ρεηξηζηή).

45,00

4.

Γηα ηε δηάζεζε κεραληθψλ κέζσλ (θιαξθ, θ.α.), θαηαβάιιεηαη
σξηαίν κίζζσκα κεραλήκαηνο, ζχκθσλα κε ην Τηκνιφγην
Μεραληθψλ Μέζσλ θαη Δξγαιείσλ.
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Γ΄ ΚΔΦΑΛΑΙΟ: ΛΟΙΠΔ ΥΡΔΩΔΙ
Καθσζηερήζεις – Μαηαιώζεις και Aμοιβές Έκηακηης Δργαζίας
α. Καθσζηερήζεις
Γηα θάζε απαζρνινχκελν
εξγάηε θαη ρεηξηζηή
θνξηνεθθνξησηηθνχ
κεραλήκαηνο θαηά ηε δηάξθεηα
κηαο θπιαθήο εξγαζίαο
Οπνηαδήπνηε ψξα ηνπ
24ψξνπ

Ακνηβή * ζε €
Δξγάζηκε Ηκέξα
(Γεπηέξα - Σάββαην)

Δμαηξεηέα Ηκέξα
θαη Κπξηαθή

33

55

*Μνλάδα ρξέσζεο είλαη ε ψξα
β. Μαηαιώζεις

Γηα θάζε εξγάηε θαη ρεηξηζηή
θνξηνεθθνξησηηθνχ
κεραλήκαηνο, πνπ έρεη
πξνγξακκαηηζηεί

Ακνηβή * ζε €
Δξγάζηκε Ηκέξα
(Γεπηέξα – Σάββαην)

Δμαηξεηέα Ηκέξα
θαη Κπξηαθή

160

230

*Μνλάδα ρξέσζεο είλαη ην 7σξν
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Γ΄ ΚΔΦΑΛΑΙΟ
ΥΡΔΩΔΙ ΦΟΡΣΩΗ ΣΡΟΦΟΔΦΟΓΙΩΝ ΑΠΟ ΥΔΡΑΙΑ ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΜΔΑ ΣΟΤ
ΔΙΓΙΚΟΤ ΥΩΡΟΤ ΣΩΝ ΠΛΟΙΩΝ

Δίδος Δργαζίας
α.
Φφξησζε
ηξνθνεθνδίσλ
δηαθηλνχκελσλ
εληφο
εκπνξεπκαηνθηβψηησλ 20΄ ή θνξηεγψλ
απηνθηλήησλ
θιεηζηνχ
ηχπνπ
αληίζηνηρεο δηάζηαζεο.
β.
Φφξησζε
ηξνθνεθνδίσλ
δηαθηλνχκελσλ
εληφο
εκπνξεπκαηνθηβψηησλ 40΄ ή θνξηεγψλ
απηνθηλήησλ
θιεηζηνχ
ηχπνπ
αληίζηνηρεο δηάζηαζεο.
γ.
Φφξησζε
ηξνθνεθνδίσλ
κε
νκαδνπνηεκέλσλ, δηαθηλνχκελσλ κε
ζπλήζε
ζπκβαηηθή
ζπζθεπαζία
(θηβψηηα, δέκαηα, παιιέηεο θ.ι.π.).

Μονάδα
Τπολογιζμού

Υρέωζη
(€)

ηκρ.
Δ/Κ ή Φ/Γ

420,00

ηκρ.
Δ/Κ ή Φ/Γ

600,00

ηφλλνο

40,00
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ΙΙ. ΣΡΟΠΟ ΚΑΙ ΒΑΗ ΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΑΜΟΙΒΩΝ
Α. ΚΑΝΟΝΙΚΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ
Σηηο θαλνληθέο ακνηβέο πεξηιακβάλνληαη:
α. Οη ακνηβέο εξγαηψλ.
β. Η επίβιεςε θαη επνπηεία.
γ. Η ρξήζε θνξηνεθθνξησηηθψλ ζπζθεπψλ, κέζσλ θαη κεραλεκάησλ (θιίκαθεο, γεξαλνί γηα
ηε ζχλδεζε θαη απνζχλδεζε ησλ θιηκάθσλ, ηα πξνγξακκαηηζζέληα γηα ηελ εμππεξέηεζε
ησλ επηβαηψλ ιεσθνξεία, θαζψο θαη νη νδεγνί ηνπο)
δ. Η επηβάξπλζε κε πνζνζηφ, αλάινγν ησλ εξγαζηψλ, γηα έμνδα δηνίθεζεο θαη ιεηηνπξγίαο
ηνπ ιηκέλα.
Σρόπος και βάζη σπολογιζμού ηων αμοιβών:
1. Οη ακνηβέο γηα ρξήζε ιηκέλνο ππνινγίδνληαη αλά επηβάηε ν νπνίνο:
- επηβηβάδεηαη ή απνβηβάδεηαη ζε ή απφ πινίν γξακκψλ εζσηεξηθνχ / εμσηεξηθνχ
- επηβηβάδεηαη ή απνβηβάδεηαη ζε ή απφ πινίν πνπ πξαγκαηνπνηεί θξνπαδηέξα
- απνβηβάδεηαη ή κε θαη επηβηβάδεηαη απφ ή ζε θξνπαδηεξφπινην θαη αλαρσξεί κε ην ίδην
θαη ηεο ίδηαο άθημεο πινίν (επηβάηεο TRANSIT)
2. Οη ακνηβέο γηα ηε κεηαθνξά ρεηξαπνζθεπψλ επηβαηψλ επηβάιινληαη γηα ηε δηάζεζε απφ
ηνλ ΟΛΠ πξνζσπηθνχ θαη κέζσλ γηα ηε κεηαθνξά ησλ ρεηξαπνζθεπψλ απφ ηνλ θεληξηθφ
ρψξν ππνδνρήο (RECEPTION) ησλ πινίσλ ζην ζεκείν ειέγρνπ επί ηεο πξνθπκαίαο θαη
αληίζηξνθα.
Η ρξέσζε ππνινγίδεηαη αλά επηβάηε πνπ απνβηβάδεηαη ή επηβηβάδεηαη ζε ή απφ πινία
πνπ πξαγκαηνπνηνχλ θξνπαδηέξα, αλεμαξηήησο ηνπ αξηζκνχ ησλ απνζθεπψλ θαη ηνπ αλ ν
επηβάηεο θέξεη ή δελ θέξεη απνζθεπέο.
3. Η ακνηβή γηα ηε ρξήζε ζπζηεκάησλ ειέγρνπ επηβαηψλ ππνινγίδεηαη επί ηνπ ζπλνιηθνχ
αξηζκνχ ησλ επηβαηψλ θξνπαδηεξφπινησλ πνπ εηζέξρνληαη ζηνπο Δπηβαηηθνχο Σηαζκνχο
Δμσηεξηθνχ.
4. Ο πξνγξακκαηηζκφο θαη ε δηάζεζε πξνζσπηθνχ θαη κέζσλ γίλεηαη απνθιεηζηηθά απφ ηνλ
Ο.Λ.Π., αλάινγα κε ηνλ δεινχκελν αξηζκφ επηβαηψλ θαη ηε ζέζε πξφζδεζεο ηνπ πινίνπ.
5. Ωο ειάρηζηε ακνηβή γηα απφ/επηβίβαζε επηβαηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηνπο Δπηβαηηθνχο
Σηαζκνχο Δμσηεξηθνχ ηνπ Ο.Λ.Π., νξίδεηαη ην πνζφ ησλ 600 επξψ θαηά πινίν, ην νπνίν
θαηαβάιιεηαη ζε θάζε πεξίπησζε θαη κεηά ηνλ ππνινγηζκφ ησλ εθπηψζεσλ.
6. Οη επηβάηεο θξνπαδηεξφπινησλ ηα νπνία παξακέλνπλ ζηα θξεπηδψκαηα ησλ Δπηβαηηθψλ
Σηαζκψλ ηνπ ΟΛΠ πέξαλ ηνπ 24σξνπ επηβαξχλνληαη κε ηηο ρξεψζεηο transit απφ /
επηβηβάζεσλ (ακνηβή ρξήζεο ιηκέλνο θαη ακνηβή ρξήζεο ζπζηεκάησλ ειέγρνπ) γηα θάζε
24σξν, κεησκέλεο θαηά 50%. Η ρξέσζε απηή αθνξά ηηο transit απφ/επηβηβάζεηο πέξαλ ηεο
1εο θαηά ηελ άθημε θαη ηεο ηειεπηαίαο πξηλ ηελ αλαρψξεζε ηνπ πινίνπ.
7. Οη επηβάηεο πινίσλ πνπ πξαγκαηνπνηνχλ εκεξήζηεο θξνπαδηέξεο ζε ιηκέλεο ηνπ
Αξγνζαξσληθνχ, ρσξίο ηε δηάζεζε πξνζσπηθνχ θαη κέζσλ ηνπ ΟΛΠ, εληάζζνληαη ζηελ
ηηκνινγηαθή θαηεγνξία ησλ επηβαηψλ ιηκέλσλ Αξγνζαξσληθνχ.
8. Η είζπξαμε ησλ θαλνληθψλ ακνηβψλ έρεη αλαηεζεί ζε εληεηαικέλνπο ηξίηνπο (πινηνθηήηεο,
εθνπιηζηέο θαη γεληθνχο πξάθηνξεο ησλ πινίσλ).
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9.

Απαιιαγέο θαη εθπηψζεηο επί ησλ ηηκνινγίσλ ρξήζεο ιηκέλνο απφ επηβάηεο θαη επί
εξγαζηψλ κεηαθνξάο ρεηξαπνζθεπψλ επηβαηψλ, ηζρχνπλ κφλν γηα ηηο αλαθεξφκελεο ζην
παξφλ πεξηπηψζεηο.

Β. ΑΜΟΙΒΩΝ ΠΡΟΘΔΣΩΝ ΔΡΓΑΙΩΝ
Οη ακνηβέο γηα ην απαζρνινχκελν πξνζσπηθφ πνπ δηαηίζεηαη κεηά απφ αίηεζε ησλ
ελδηαθεξφκελσλ είλαη νη αθφινπζεο:

α. Φξέσζε κε νιφθιεξν εκεξνκίζζην:
Γηα θάζε
απαζρνινχκελν
εξγάηε ή νδεγφ
Γηα θάζε 7σξν

Φξέσζε ζε €
Δξγάζηκε Ηκέξα
(Γεπηέξα - Σάββαην)

Δμαηξεηέα Ηκέξα
θαη Κπξηαθή

160,00

230,00

Γ. ΛΟΙΠΩΝ ΥΡΔΩΔΩΝ
1. Καζπζηέξεζε ηεο άθημεο θξνπαδηεξφπινηνπ ζπλεπάγεηαη ηελ επηβάξπλζή ηνπ κε ηηο
ρξεψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζην Κεθάιαην Γ΄- παξ.1 ηνπ παξφληνο ηηκνινγίνπ, γηα
φινπο ηνπο εξγάηεο, ρεηξηζηέο κεραληθψλ κέζσλ θαη νδεγνχο ιεσθνξείσλ.
Ωο ψξα άθημεο θξνπαδηεξφπινηνπ θαη έλαξμεο εξγαζηψλ ζεσξείηαη ε δεισζείζα ζηελ
Αίηεζε Γηάζεζεο Δξγαηηθψλ Οκάδσλ θαη Έλαξμεο Δξγαζηψλ πνπ θαηαηέζεθε απφ
ηνλ εθπξφζσπν ηνπ πινίνπ.
2. Κιάζκα ψξαο ην νπνίν δελ ππεξβαίλεη ηα 30΄ ιεπηά (επί ζπλφινπ θαζπζηεξήζεσλ)
δελ ρξεψλεηαη. Κιάζκα κεγαιχηεξν ησλ 30΄ ιεπηψλ ππνινγίδεηαη σο νιφθιεξε ψξα.
3. Μαηαίσζε ηεο πξνγξακκαηηζκέλεο άθημεο θξνπαδηεξφπινηνπ ζπλεπάγεηαη ηελ
επηβάξπλζή ηνπ κε ηηο πξνβιεπφκελεο, απφ ην Κεθάιαην Γ΄-παξ.2 ηνπ παξφληνο
ηηκνινγίνπ, ρξεψζεηο.
4. Τν πινίν πνπ είλαη ζε παξαβνιή ππνρξενχηαη λα απνκαθξχλεηαη απφ ηα
θξεπηδψκαηα ηνπ ιηκέλα, ην αξγφηεξν κέζα ζε κηα (1) ψξα απφ ηε δεισζείζα
αλαρψξεζε ηνπ, πξνο απνθπγή ηεο θαζπζηέξεζεο ή καηαίσζεο ηεο
πξνγξακκαηηζκέλεο παξαβνιήο άιινπ πινίνπ.
Σε πεξίπησζε κε ζπκκφξθσζεο, ν πινίαξρνο ή ν λφκηκνο εθπξφζσπνο ή ν λαπηηθφο
πξάθηνξαο ηνπ πινίνπ βαξχλεηαη κε ηελ πξνβιεπφκελε, κε βάζε ηνλ ρξφλν
θαζπζηέξεζεο ή καηαίσζεο, δαπάλε γηα φιν ην πξνζσπηθφ πνπ είλαη
πξνγξακκαηηζκέλν λα απαζρνιεζεί ζην πινίν πνπ αλακέλεη γηα παξαβνιή.
5. Σε πεξίπησζε θαζπζηέξεζεο ή καηαίσζεο εξγαζίαο ε νπνία νθείιεηαη ζε επζχλε
ηξίηνπ (π.ρ. πινεγηθή ππεξεζία), αλσηέξα βία θαη αθξαία θαηξηθά θαηλφκελα,
ρνξεγείηαη έθπησζε 50% ζηηο πξνβιεπφκελεο ρξεψζεηο.
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6. Έθηαθηε ζεσξείηαη ε παξαηεηλφκελε, πέξαλ ηεο ιήμεο ηεο θπιαθήο (βάξδηαο),
παξνρή εξγαζίαο, δηάξθεηαο επηά σξψλ θαη ηξηάληα πξψησλ ιεπηψλ.
Κιάζκα ψξαο ην νπνίν δελ ππεξβαίλεη ηα 15΄ ιεπηά δελ ρξεψλεηαη. Κιάζκα
κεγαιχηεξν ησλ 15΄ ιεπηψλ ππνινγίδεηαη σο νιφθιεξε ψξα.

Γ΄. ΥΡΔΩΔΩΝ ΦΟΡΣΩΗ ΣΡΟΦΟΔΦΟΓΙΩΝ
α.

Σηηο ακνηβέο απηέο πεξηιακβάλνληαη:
 Οη ακνηβέο ηνπ δηαηηζέκελνπ πξνζσπηθνχ νπνηαδήπνηε εκέξα θαη ψξα.
 Η επίβιεςε θαη επνπηεία ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ.

β.
Γελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ε ρξήζε θνξηνεθθνξησηηθψλ ζπζθεπψλ, κέζσλ ή
κεραλεκάησλ, ηα νπνία ζα ρξεψλνληαη κε ηηο πξνβιεπφκελεο ζην «Καλνληζκφ θαη Τηκνιφγηα
Φξήζεο θαη Δθκίζζσζεο Μεραληθψλ Μέζσλ θαη Δξγαιείσλ».
γ.
Οη ακνηβέο ππνινγίδνληαη αλά ηεκάρην θαη γηα φιε ηελ πνζφηεηα ησλ ηξνθνεθνδίσλ
πνπ δηαθηλνχληαη εληφο εκπνξεπκαηνθηβσηίνπ ή θνξηεγνχ απηνθηλήηνπ θιεηζηνχ ηχπνπ
αληίζηνηρεο δηάζηαζεο ή αλά ηφλλν κηθηνχ θνξηίνπ γηα ηξνθνεθφδηα πνπ δηαθηλνχληαη
κεκνλσκέλα κε ζπκβαηηθή ζπζθεπαζία (θηβψηηα, δέκαηα θ.ι.π.) ,γηα ηελ κεηαθνξά ηνπ
πεξηερνκέλνπ ηνπο κέρξη ηνλ εηδηθφ ρψξν παξαιαβήο ηνπ πινίνπ.
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ΙΙΙ. ΤΠΟΥΡΔΟΙ – ΥΡΟΝΟ ΚΑΙ ΣΡΟΠΟ ΚΑΣΑΒΟΛΗ

Α.

Τπότρεοι καηαβολής

Οη ακνηβέο πνπ θαζνξίδνληαη ζην παξφλ ηηκνιφγην βαξχλνπλ πάληνηε ην πινίν θαη
θαηαβάιινληαη ζηελ ΟΛΠ Α.Δ. απφ ηνλ Πινηνθηήηε, Πινίαξρν, Δθνπιηζηή, Γεληθφ ή Δηδηθφ
δηαρεηξηζηή ή ηνλ Ναπηηθφ Πξάθηνξα πνπ ηνλ εθπξνζσπεί.
Δπί ρξνλνλαχισζεο πινίσλ, φιεο νη ππνρξεψζεηο θαη επζχλεο ησλ πινηνθηεηψλ νη
νπνίεο απνξξένπλ απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο ηηκνινγίνπ, βαξχλνπλ ηνλ λαπισηή ηνπ
πινίνπ, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ν πινηνθηήηεο -κε ηελ έλαξμε ηεο λαχισζεο- έρεη
ππνβάιεη δήισζε πξνο ηνλ ΟΛΠ ζηελ νπνία αλαθέξεη ηνλ λαπισηή θαη ηε δηάξθεηα ηεο
λαχισζεο.
Σε πεξίπησζε παξάιεηςεο ππνβνιήο ηεο δήισζεο απηήο εθ κέξνπο ηνπ πινηνθηήηε, ην
πινίν θαη ν λαπισηήο παξακέλνπλ αιιειεγγχσο ππεχζπλνη απέλαληη ζηνλ ΟΛΠ, γηα ηελ
θαηαβνιή ησλ ακνηβψλ .
Οη ακνηβέο γηα ηηο πξφζζεηεο εξγαζίεο, ηηο ινηπέο ρξεψζεηο θαη ηηο ρξεψζεηο γηα θφξησζε
ηξνθνεθνδίσλ, θαηαβάιινληαη απφ ηνλ αηηνχληα.
Β.

Υρόνος-ηρόπος καηαβολής αμοιβών και σποβολής δικαιολογηηικών
1. Οη πινηνθηήηεο, εθνπιηζηέο, γεληθνί ή εηδηθνί δηαρεηξηζηέο, γεληθνί πξάθηνξεο ησλ
πινίσλ ζηνπο νπνίνπο έρεη αλαηεζεί ε είζπξαμε ησλ θαλνληθψλ ακνηβψλ ηνπ
παξφληνο ηηκνινγίνπ, ππνρξενχληαη λα απνδίδνπλ ηα εηζπξαρζέληα απφ απηνχο γηα
ινγαξηαζκφ ηνπ ΟΛΠ, γηα θάζε κήλα θαη εληφο ηνπ κεζεπφκελνπ απφ ηελ είζπξαμε
κήλα.
2. Η ππνβνιή ησλ ζηνηρείσλ ηεο κεληαίαο δηαθίλεζεο επηβαηψλ κε πινία γίλεηαη ην
πξψην δεθαήκεξν ηνπ επφκελνπ κήλα.
3. Τα ζηνηρεία απνηππψλνληαη ζε κεληαίεο θαηαζηάζεηο κε αλαιπηηθή αλαθνξά ζηα
εκεξήζηα δξνκνιφγηα θάζε πινίνπ κε ηνλ αληίζηνηρν αξηζκφ επηβηβαζζέλησλ θαη
απνβηβαζζέλησλ επηβαηψλ θαη ζαθή αλαθνξά ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ππφθεηληαη ζε
εθπηψζεηο ή απαιιαγέο, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα απφ ην παξφλ ηηκνιφγην.
4. Οη θαηαζηάζεηο απηέο ζα ππνγξάθνληαη απφ ην πξφζσπν πνπ δεζκεχεη ηελ εηαηξεία ζχκθσλα κε ην ηζρχνλ θαηαζηαηηθφ ηεο, αληίγξαθν ηνπ νπνίνπ ζα πξνζθνκίδεηαη ζε
θάζε κεηαβνιή - ε νπνία εηζέπξαμε θαη νθείιεη λα απνδψζεη.
5. Τα ζηνηρεία ησλ θαηαζηάζεσλ απηψλ δηαζηαπξψλνληαη κε ηα αληίζηνηρα ηεο αξκφδηαο
ππεξεζίαο ηεο Ο.Λ.Π. Α.Δ., ηεο Ληκεληθήο Αξρήο θαη ηεο Δηαηξίαο. Δάλ απφ ηε
ζχγθξηζε δηαπηζησζεί παξάιεηςε ή ειιηπήο θαηαβνιή ησλ ακνηβψλ, νη νπνίεο
ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην παξφλ ηηκνιφγην πξέπεη λα απνδίδνληαη ζηελ Ο.Λ.Π.
Α.Δ., ηφηε ε δηαθνξά βεβαηψλεηαη θαη εηζπξάηηεηαη ζην δηπιάζην.
6. Γηα ηελ εμαθξίβσζε ηεο θαλνληθήο ρξέσζεο θαη είζπξαμεο, θαζψο θαη ηεο έγθαηξεο
απφδνζεο ησλ ελ ιφγσ ακνηβψλ, κπνξεί - κε απφθαζε ηνπ Γηεπζχλνληνο Σπκβνχινπ
ή Γεληθνχ Γηεπζπληνχ - λα δηελεξγείηαη επηηφπηνο έιεγρνο ησλ ζρεηηθψλ
δηθαηνινγεηηθψλ ηα φπνηα νη ηξίηνη νθείινπλ λα δηαηεξνχλ επί 5εηία απφ ηελ έθδνζε
ηνπο θαη λα ζέηνπλ ζηε δηάζεζε ησλ εληεηαικέλσλ ειεγθηηθψλ νξγάλσλ ηεο Ο.Λ.Π.
Α.Δ. Σηα δηθαηνινγεηηθά απηά ζπγθαηαιέγεηαη θάζε ζηνηρείν πνπ κπνξεί λα βνεζήζεη
ηνλ δηελεξγνχκελν έιεγρν, φπσο ελδεηθηηθά ζηειέρε εθδνζέλησλ εηζηηεξίσλ,
πεξηιεπηηθέο θαηαζηάζεηο θάζε ηαμηδηνχ, νξηζηηθνί ινγαξηαζκνί εθθαζάξηζεο ησλ
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δνζνιεςηψλ κεηαμχ πινηνθηεηψλ θαη πξαθηφξσλ, ζηειέρε ηηκνινγίσλ θαη θάζε άιινπ
θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθνχ ή ινγηζκηθνχ.
7. Σχκθσλα κε ην άξζξν 14 ηνπ «Καλνληζκνχ Οηθνλνκηθήο Γηαρείξηζεο ηνπ ΟΛΠ Α.Δ.»
ππέξ ησλ ηξίησλ ζηνπο νπνίνπο έρεη αλαηεζεί ε είζπξαμε ησλ πξνβιεπνκέλσλ απφ
ην παξφλ ηηκνιφγην ακνηβψλ θαζνξίδεηαη πξνκήζεηα επί ησλ απνδηδφκελσλ πνζψλ
σο εμήο:
i) Δπί ησλ ακνηβψλ γηα ηνπο επηβηβαδφκελνπο / απνβηβαδφκελνπο επηβάηεο ζε
θξνπαδηεξφπινηα:
πνζνζηφ 2%
ii)
Δπί ησλ ακνηβψλ γηα επηβηβαδφκελνπο / απνβηβαδφκελνπο επηβάηεο ζε πινία
εζσηεξηθνχ:
πνζνζηφ 5%
Οη αλσηέξσ πξνκήζεηεο πξνζαπμάλνληαη θαηά 2% θαη 3% αληίζηνηρα επί ηνπ
απνδηδφκελνπ πνζνχ, εθφζνλ ε απφδνζε ησλ εηζπξαρζέλησλ γίλεη εθάπαμ θαη κέζα
ζηελ πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη ζηελ παξ. 1 ηνπ παξφληνο.
8. Οη πξνκήζεηεο θαηαβάιινληαη ζηνπο δηθαηνχρνπο, κεηά ηελ εμφθιεζε ησλ ηηκνινγίσλ
ηνπ ΟΛΠ Α.Δ. θαη εληφο 2κήλνπ απφ ηελ έθδνζε ηνπ ζρεηηθνχ ηηκνινγίνπ ηνπο.
9. Οη ακνηβέο γηα ηηο πξφζζεηεο εξγαζίεο, ηηο ινηπέο ρξεψζεηο θαη ηηο ρξεψζεηο γηα
θφξησζε ηξνθνεθνδίσλ, θαηαβάιινληαη απφ ηνλ αηηνχληα, εληφο 10εκέξνπ απφ ηελ
εκεξνκελία επίδνζεο ηνπ Τηκνινγίνπ Παξνρήο Υπεξεζηψλ.
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